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PEDAGOGICZNO-RODZINNY WYMIAR NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 
 

1. Aspekt pedagogiczny 

 

1.1. Podstawowe pojęcia 

 

Na początku warto nawiązać do dorobku Marii Grzegorzewskiej, streszczając w 

ten sposób jego zasadnicze zręby: 

1) Najwyższą wartością jest człowiek – stąd jej hasło: „nie ma kaleki, jest 

człowiek” – i zakorzenienie go w najgłębiej rozumianej integracji, 

nazywanej humanistycznym demokratyzmem. 

2) Otoczenie działań związanych z pedagogiką specjalną swoistą kuratelą 

społeczną. 

3) Obowiązująca zasada „całościowego działania rewalidacyjnego”. 

4) Odwołanie się do wszystkich nauk zajmujących się człowiekiem, jako 

podstawowych źródeł poznania jego potrzeb. 

5) Bazowanie na założeniach pedagogiki ogólnej – modyfikowanych i 

uzupełnianych uwarunkowaniami wynikającymi ze specyfiki 

poszczególnych kategorii niepełnosprawności. 

6) Respektując swoistość potrzeb różnych kategorii osób z 

niepełnosprawnością nie zapominać, że wszystkie one mają swój 

zasadniczy trzon: integrację w ramach pedagogiki specjalnej, w kierunku 

kształtowania człowieka. 

7) Potrzeba kompetencji ze strony personelu pedagogicznego i twórcza 

postawa szczególnej odpowiedzialności za powierzone im osoby. 

8) Konieczność indywidualizacji w podejściu do osób rewalidowanych. 

9) Wymóg gruntownego przygotowania i selekcji personelu pod kątem ich 

właściwości moralno-społecznych; nie oddzielania teorii od praktyki; 

łączne traktowanie nauczania i wychowania; tworzenie większych 

zespołów (teamów) do pracy z jednostkami z niepełnosprawnością – nie 

wyłączając rodziny (Doroszewska, 1981, s. 16-19). 

Na usługi rewalidacji, jaką chcielibyśmy uwzględnić w naszym opracowaniu, 

dobrze wpisuje się definicja zdrowia, która może być swoistego rodzaju modelem pracy 

rewalidacyjnej. Mianowicie chodzi o sformułowanie, jakiego użyła Światowa Organizacja 

Zdrowia (WHO), pozytywnie postrzegając zdrowie, które – w tym ujęciu – „jest nie tylko 
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brakiem choroby lub niedomagania, lecz w pełni dobrym samopoczuciem fizycznym i 

psychicznym” (tamże, s. 37).  

Warto zwrócić uwagę na ostatnią część powyższej definicji, w której podkreśla 

się dobre samopoczucie. To bodaj najważniejsze w rewalidacji. Bo nawet jeżeli nie uda 

nam się w pełni przywrócić sprawności fizycznej, to możemy doprowadzić do sytuacji, w 

której osoby nawet najbardziej poszkodowane przez los – paradoksalnie – zaakceptują 

swoją niepełnosprawność, i poczują się szczęśliwe, gdyż odnalazły to, co wydaje się 

najważniejsze: sens życia.  

Definicja ta „1. wyraźnie podkreśla w pojęciu <<zdrowia>> niezbędność 

komponenty psychologicznej. 2. jest bardzo elastyczna, to znaczy, że może być 

dostosowana również i do kaleki, który nawet obarczony wielkim ubytkiem fizycznym 

(np. brakiem nóg) może się czuć człowiekiem <<zdrowym>>, zrewalidowanym” (tamże, 

s. 37-38). 

Kolejnym terminem ważnym dla rewalidacji jest pojęcie normy, które 

rozpatrywane jest czasem w znaczeniu statystycznym bądź oceniającym. Przyjmijmy 

jednak określenie Heleny Radlińskiej, która za normę uważa „<<wielkość będącą 

wynikiem pomyślnego przebiegu badanego zjawiska (wzrostu, zdobywania wiedzy, 

sprawności itp.)>> – dochodzenie do możliwości włączenia się w środowisko społeczne, 

możliwości wykazania się osiągnięciami – dodalibyśmy z pozycji pedagoga specjalnego. 

Ta rozszerzona definicja Radlińskiej wydaje się bardzo przydatna dla pedagogiki 

specjalnej. Jak wiemy, zbiór norm Radlińska ujmowała terminem <<wzorzec>>. Termin 

ten obecnie często używany zamiennie z terminem <<model>> daje pedagogice 

specjalnej możność określenia całokształtu normy, do której się zmierza w danej 

jednostce” (tamże, s. 41). Z pewnością lepiej byłoby użyć w tym miejscu terminu: 

„postulat”. Wykazać chcemy w ten sposób pewną ostrożność w proponowanej strategii 

rewalidacji. Nie oznacza to jednocześnie, że gubimy w ten sposób jego walor modelowy 

właśnie, a więc coś, co powinno kojarzyć się z pewną uporządkowaną strukturą, 

możliwą i godną jej praktycznego zastosowania. 

Innym kluczowym pojęciem w rewalidacji jest mechanizm adaptacji, czyli 

przystosowania. Jego zamiennikami pojęciowymi są: równowaga, homeostaza, 

asymilacja, akomodacja, regulacja, strategia itp. Nie miejsce, by szczegółowo opisywać te 

zjawiska, których wyjaśnienie można znaleźć w książce J. Doroszewskiej (1981, s. 41-44) 

oraz innych opracowaniach. 

Natomiast najważniejszym wydaje się być termin: integracja, co oznacza scalenie 

– od łac. integrare – ze szczególnym uwzględnieniem aspektu osobowego i społecznego. 

Integracja społeczna z uwzględnieniem niepełnosprawności będzie zmierzała do 

normalizacji życia osób z niepełnosprawnością. W przypadku dzieci będzie się to 

wyrażać „w takich działaniach instytucjonalnych i pozainstytucjonalnych, które 

zmierzają do unormowania warunków materialnych i psychospołecznych życia, rozwoju 

i zabawy tych dzieci w taki sposób, aby ich odmienność była naturalna i by miały one 

prawo do odmienności. Podstawowym przekonaniem twórców zasady normalizacji 

(państwa skandynawskie, lata 60.) było docenienie różnorodności i indywidualności. 

Każde dziecko jest nośnikiem pewnych dyspozycji i wartości, które mogą powodować u 
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innych dzieci pozytywne zmiany. Tak więc należy dążyć do takiego unormowania 

środowiska życia i rozwoju dzieci, aby każde dziecko mogło w nim samorealizować się i 

wzbogacać je tym, co do niego wnieść może. Populacja dzieci jest różnorodna, lecz każde 

dziecko jest tak samo ważne. Umożliwienie dzieciom niepełnosprawnym pozostania w 

naturalnym środowisku normalizuje ich sytuację rozwoju i edukacji, zapobiega ich 

izolacji i stygmatyzacji” (Janiszewska-Nieścioruk, 2003, s. 367).  

Nie chciałbym się w powyższej kwestii opowiadać za takim czy innym systemem 

rewalidacji, najważniejsze jest jedno, aby uzyskać optymalny efekt rewalidacyjny, to 

znaczy maksymalne przystosowanie do życia z innymi i wśród innych. 

Terminu rewalidacja używa się czasem zamiennie z postępowaniem 

naprawczym, w sensie zmian jakiegoś stanu na lepszy (Doroszewska, 1881, s. 45). 

Dzisiaj używa się terminu: rewalidacja lub pedagogika rewalidacyjna. Definiuje 

się ją jako „akcję naprawczą dotyczącą dzieci i młodzieży z wszelkimi rodzajami 

upośledzeń i schorzeń z wyjątkiem tych jednostek niedostosowanych społecznie, u 

których wyższe czynności nerwowe nie uległy uszkodzeniu i których odchylenia od 

normy mają charakter przejściowy, wynikający z niekorzystnego wpływu ich 

środowiska: przywracanie tych jednostek normalnemu życiu w normalnym środowisku 

nazywamy r e s o c j a l i z a c j ą” (tamże, s. 47-48). 

Różnego rodzaju zaburzenia określa się często jako „wszelkie wyraźnie 

niekorzystne odchylenia zarówno w budowie organizmu, jak i w sposobie jego 

funkcjonowania, niezależnie od stopnia, zakresu oraz przyczyn, które je wywołały” 

(tamże, s. 55). 

Problem podstawowych pojęć w ich obecnie obowiązującym kluczu 

semantycznym omawia się przy różnego rodzaju okazjach, ale przypomnienie sobie 

także niektórych pojęć w ich prawie już historycznym znaczeniu wydaje się być 

uzasadnione o tyle, że można spotkać się jeszcze z nimi zarówno w języku potocznym, 

jak i naukowym.  

Na ogół osobę z niepełnosprawnością określa się jako człowieka, „u którego 

występują wady, choroby lub defekty fizyczne bądź umysłowe mające trwały charakter. 

Te wady, defekty, uszkodzenia, choroby powodują to, że u takiej osoby występuje 

naruszenie zdrowia” (Zabłocki, 1997, s. 9). 

A. Hulek za osobę z niepełnosprawnością uważa tę, „która na skutek ograniczeń 

pod względem fizycznym (motorycznym, sensorycznym), somatycznym lub 

psychicznym ma znaczne trudności w wywiązywaniu się z zadań jakie stawia przed nią 

życie codzienne, szkoła, praca zawodowa i czas wolny. Trudności te są zmniejszane lub 

likwidowane m. in. poprzez rehabilitację oraz kształcenie ogólne i zawodowe ” (Hulek, 

1980, s. 18). 

Ponieważ bardzo często spotykamy się również z pojęciem „inwalida”, 

wyjaśnijmy, że mimo pewnych podobieństw do terminu „osoba z niepełnosprawnością”, 

pierwsze określenie jest węższe zakresowo i ogranicza się „do stałego lub 

długotrwałego naruszenia sprawności organizmu oraz możliwości całkowitej 

niezdolności zawodowej” (Zabłocki, 1997, s. 15), natomiast drugie określenie obejmuje 
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szerszy krąg osób, mających problemy ze swoim zdrowiem. Tak czy inaczej, pojęcia te z 

pewnością wymagają wielu jeszcze uściśleń, które zostawmy językoznawcom i 

prawnikom. 

Z kolei niepełnosprawność – w jej różnych odmianach – należałoby postrzegać w 

jej całej złożoności. Wyjaśnia to bliżej K. J. Zabłocki (1997, s. 28): „Z uwagi na to, że 

czynności poszczególnych narządów są zintegrowane i wzajemnie uwarunkowane – 

niepełnosprawność jednych może negatywnie oddziaływać na sprawność innych. Obok 

niepełnosprawności poszczególnych narządów możemy także mówić o 

niepełnosprawności ogólnej lub większego zespołu narządów. W tym znaczeniu 

mówimy, że osoba jest niepełnosprawna, tzn. że jej ogólna sprawność funkcjonalna jest 

obniżona na skutek niepełnosprawności lub niesprawności jednego lub więcej 

narządów. Osoba jest tylko niepełnosprawna, a nie niesprawna, gdyż zawsze pewne 

narządy lepiej czy gorzej lecz funkcjonują. Stąd nieprawidłowe jest używanie terminu 

<<osoby niesprawne>>”.  

Natomiast upośledzenie – według dokumentu Światowej Organizacji Zdrowia – 

oznacza „…niekorzystną (gorszą) sytuację danej osoby będącą wynikiem uszkodzenia 

lub niepełnosprawności polegająca na ograniczeniu lub uniemożliwieniu jej wypełniania 

ról, które uważane są za normalne biorąc pod uwagę jej wiek, płeć, czynniki kulturowe i 

społeczne” (tamże, s. 28). 

W świetle powyższego K. J. Zabłocki formułuje własną definicję osoby 

niepełnosprawnej, którą my określamy jako „osobę z niepełnosprawnością”. Jest nią 

„osoba, u której istnieje długotrwałe bądź trwałe naruszenie sprawności i funkcji (stanu 

zdrowia) wyraźnie utrudniające, ograniczające lub/i utrudniające (w porównaniu do 

osób pełnosprawnych w danym kręgu kulturowym) uczestnictwo w pobieraniu nauki w 

normalnej szkole, pracę zarobkową, udział w życiu społecznym, kulturalnym i innych 

stosunkach społecznych” (tamże, s. 29). 

Wśród różnych stanowisk określających pojęcie zdrowia, spotyka się najczęściej 

tendencje do kojarzenia tego podstawowego stanu kondycji człowieka do sfery fizycznej, 

psychicznej i środowiskowej. Tymczasem – zwłaszcza w ujęciu pedagogiki personalno-

egzystencjalnej – mówi się również o sferze duchowej, która może być także dotknięta 

różnego typu dysfunkcjami i być jednocześnie – po uruchomieniu działań w tym 

zakresie – szansą na pełniejszą rewalidację całej osoby dotkniętej kalectwem.  

W naszej analizie pominiemy wiele zagadnień związanych na przykład z 

problematyką legislacyjną, medyczną, czy wreszcie kwestie, które określają podział osób 

z różnymi niepełnosprawnościami na poszczególne kategorie według rodzaju i stopnia 

ich niepełnosprawności. Znaleźć można te zagadnienia w dostępnych na naszym rynku 

wydawniczym opracowaniach. Chcielibyśmy natomiast podkreślić te sprawy, o których 

mniej się pisze, albo w ogóle się je pomija, a przecież - jak się wydaje – są niezwykle 

istotne dla pełniejszego obrazu pedagogicznego wsparcia osób, którym los sprawił, że 

żyje im się trudniej niż wielu innym. 

K. J. Zabłocki, który zamiennie używa terminów „rehabilitacja” i „rewalidacja”, jak 

również terminu „inwalida” w miejsce „osoby niepełnosprawnej”, nawiązując do 
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podstawowych zasad psychologicznych, jakie muszą być uwzględnione w tych 

działaniach, zwraca uwagę na takie elementarne zasady, jak: 

1) „ujmowanie problemów i potrzeb inwalidy całościowo i wieloaspektowo 

(gdyż człowiek stanowi jedność bio-psycho-społeczną); 

2) wykorzystanie zdolności organizmu do kompensacji (organizm dąży 

własnymi siłami do odzyskania naruszonej równowagi, a kompensacja jest 

możliwa dzięki tworzeniu się nowych, zastępczych, dynamicznych 

układów funkcjonalnych;  

3) rozwijanie zachowanych sprawności (mimo uszkodzenia, defektu, 

organizm zachowuje określone sprawności, które stanowić mogą 

podstawę szkolenia i pracy); 

4) przystosowanie się inwalidy do środowiska społecznego (warunek 

integracji); 

5) przystosowanie środowiska społecznego i fizycznego do potrzeb inwalidy 

(zniesienie wszelkich barier fizycznych, psychicznych i społecznych); 

6) aktywność własna inwalidy w procesie rehabilitacji (własne dążenie do 

sukcesu i świadomość sukcesu wzmaga wysiłek osoby rehabilitowanej)” 

(tamże, s. 42). 

 

1.2. Krótka charakterystyka wybranych zagadnień rewalidacji osób 

 z niepełnosprawnością 

 

J. K. Zabłocki (1997) nawiązuje również do polskiego modelu rehabilitacji 

(rewalidacji), który charakteryzuje się: 

„1. powszechnością (lecznictwo zamknięte i otwarte dla wszystkich), 

2. wczesnością (możliwe od momentu powstania niesprawności), 

3.ciągłością (proces rehabilitacji przebiega od powstania niesprawności aż do 

pełnego usamodzielnienia życiowego i pracy), 

4. kompleksowością (uwzględnienie od początku wszystkich aspektów 

rehabilitacji)” (tamże). 

W pedagogice rewalidacyjnej podkreśla się zarówno wspólne jak i swoiste 

problemy osób z niepełnosprawnością. Z praktyki pedagogicznej wynika, że „więcej jest 

w niej problemów wspólnych dla osób z różnego rodzaju niesprawnością niż 

specyficznych, wynikających z rodzaju ich kalectwa czy choroby” (Tamże, s. 47).  

Wzmocnieniem dla tego stwierdzenia może być opinia A. Hulka, który uważa, że 

osoby z odchyleniami od normy – bo tak nazywa się czasem osoby z 

niepełnosprawnością – reagują podobnie jak każda jednostka zdrowa, a jedyna różnica, 

to „różnica stopnia, a nie jakości. Stwierdza się jedynie większe nasilenie pewnych cech 

stanowiących reakcję na społeczne środowisko i fizyczne otoczenie”(Hulek, 1979, s. 

465). 

Dlatego obecnie – jak stwierdza K. J. Zabłocki (1997, s. 48) – „w rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych przyjmuje się przede wszystkim wspólny cel, którym jest 
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przywrócenie bądź zwiększenie w możliwie maksymalnym stopniu zdolności tych ludzi 

do samodzielnego życia i pracy, włączenie ich w czynne życie społeczne i zawodowe 

oraz rozwój osobowości”. 

To wszystko nie oznacza, że lekceważy się swoiste problemy związane z taką czy 

inną niepełnoprawnością. Dlatego słuszne jest spostrzeżenie K. J. Zabłockiego, „że do 

teorii rehabilitacji należy podchodzić w taki sposób, aby w jednakowej mierze 

dostrzegać cechy wspólne i swoiste tej formy działalności człowieka” (tamże, s. 49). 

Jednym z najważniejszych zagadnień prowadzących do pełnej rewalidacji osób z 

niepełnosprawnością jest akceptacja swojego losu, która wyraża się w mechanizmach 

psychologicznych związanych z adekwatnością oceny samego siebie i wieloma innymi 

zachowaniami, na które zwraca uwagę współczesna psychologia i pedagogika. Wśród 

nich nieobojętna jest również postawa życiowa i to, co niektórzy nazywają 

światopoglądem, dotykającym sfery życia duchowego pozwalającego spojrzeć na swoją 

sytuację w kategoriach wykraczających poza przyjęte powszechnie struktury człowieka 

ograniczające go jedynie do istoty bio-psychologiczno-społecznej.  

Również wspólnym dla wszystkich kategorii osób z niepełnosprawnością jest 

zjawisko kompensacji. Maria Grzegorzewska (1959, s. 27), w nawiązaniu do sytuacji 

osób niesłyszących i niewidzących, pisze: „Najbardziej bezpośrednią i najtrudniejszą 

formą kompensacji w przypadku wzroku i słuchu jest kompensacja w obrębie tego 

samego analizatora, którego jakaś część została uszkodzona (…). Teoria jąder i tzw. 

elementów rozsianych danego analizatora stanowi teoretyczne uzasadnienie 

kompensacji typu odbudowy czynności narządów zmysłów poprzez własne środki 

zapasowe w ustroju w wypadkach, kiedy to zjawisko może powstawać. Dalszym 

krokiem w klasyfikowaniu zjawisk kompensacyjnych u człowieka będzie kompensacja 

za pomocą innego analizatora. Chodzi tu o zastępcze przejęcie funkcji jednego 

analizatora, który uległ całkowitemu uszkodzeniu, przez inny”. 

I dalej stwierdza, że wobec sytuacji, w której „<< zastępstwo>> nie odnosi się do 

samych mechanizmów odbioru wrażeń, lecz do korowych mechanizmów kształtowania 

dynamicznych układów strukturalnych, największy wysiłek w kształtowaniu winien być 

skierowany na zapewnienie jak najkorzystniejszych warunków do wytwarzania się tych 

struktur, i to w najbogatszym ich ujęciu, drogą stwarzania warunków uczynniających 

możliwie wszystkie receptory oraz warunków ułatwiających wyższą analizę i syntezę. 

Wielką rolę w rewalidacji odgrywa właściwe zastosowanie w procesach dydaktyczno-

wychowawczych ścisłego związku z życiem” (tamże, 29).  

Ostrzeżeniem przed niewłaściwym podejściem do zagadnienia kompensacji niech 

będzie przykład opisany przez B. Wright (1965), „która twierdzi, że aczkolwiek 

inwalidztwo w pewnych sytuacjach nakłada na nas ograniczenia, nie znaczy to 

koniecznie, że dana jednostka musi lepiej śpiewać albo lepiej pisać czy lepiej robić 

cokolwiek innego. Oznacza to tylko, że osoba taka musi – jak każdy inny – angażować się 

i usprawniać te czynności, do jakich jest zdolna i za które może być wynagradzana. Nie 

będzie brać udziału w wyścigach, bo nie ma sportu tam, gdzie nie ma 

współzawodnictwa. Może jednak zostać radioamatorem nie dlatego, że musi 

<<nadrobić>> uszkodzenie swojej kończyny, ale ponieważ interesują ją sprawy 
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związane z mechaniką i elektrycznością. Gdyby człowiek ten miał zdrowe członki, może 

jego zainteresowania mechaniką sprawiłyby, że zostałby pilotem. Nie znaczy to jednak, 

że radioamatorstwo ma zastąpić pilotaż – w każdym razie niekoniecznie. Teraz, kiedy 

zapoznał się z radiomechaniką, może uznać ją za bardziej pociągającą od pilotażu, nawet 

gdyby wybór zależał od niego. Zresztą jego pierwszy pociąg do radia nie musiał być 

spowodowany bodźcem kompensacyjnym. Jeśli jakaś osoba niezdolna jest do jakiegoś 

zajęcia, może znaleźć inne i wykonywać je raczej dlatego, że takie postępowanie 

przynosi jej zadowolenie, a nie dlatego, że stanowi kompensację” (tamże, s. 287).  

A zatem w procesie kompensacji najważniejsze wydaje się być odnalezienie 

swojego miejsca w rozlicznych możliwościach realizacji siebie, która otwiera szerzej 

wrota rozwoju osób z niepełnosprawnością, niż się to na pozór wydaje. 

 

1.3. Pozytywne ustosunkowanie się do własnej niepełnosprawności  

 szansą na jej przezwyciężenie 

 

Osoby z niepełnosprawnością „mają świadczyć swym umartwieniem, 

wynikającym z ich ułomności, o zbawieniu nas przez Chrystusa, o zbawieniu przez jego 

krzyż i mękę. Świadczą swym cierpieniem, gdyż umartwienie jest podjęciem cierpienia. 

Cierpienie to ból świadomie przeniesiony w duszę i dzięki temu stający się 

umartwieniem. Bólem osób jest tęsknota. Najdotkliwszą tęsknotą jest brak Boga, lecz 

Bóg wzywany, przychodzi. Niepełnosprawni, znoszący swój ból jako umartwienie, uczą 

nas przetrwania ciemnej nocy tęsknoty” (Gogacz, Andrzejuk, 1991, s. 9-10). 

Ten filozoficzno-teologiczny aspekt wzmocnijmy jeszcze jedną refleksją: „Z 

punktu widzenia bycia człowiekiem to, czy mamy wzrok lepszy czy gorszy, nie ma 

znaczenia. Nie ma też znaczenia to, czy mamy ruchliwość mniejszą czy większą. Można 

coś świetnie rozumieć, mniej się ruszając, i można świetnie rozumieć coś, będąc 

biegaczem. Tu nie ma wprost wyraźnych zależności. Gdy więc patrzymy na człowieka od 

strony jego władz i różnych jego zachowań, że poznaje, że decyduje, że widzi, że słyszy, 

że funkcjonuje w nim dotyk, że szybko uczy się pamięciowo, że rusza palcami i gra na 

fortepianie, to liczy się wyćwiczenie tych władz. Jednak z tego punktu widzenia, że się 

jest człowiekiem, nie ma to większego znaczenia. Człowiek wyraża się w tym przede 

wszystkim, że intelektualnie rozumie rzeczywistość i rozumnie odnosi się do wszystkich 

bytów oraz że kocha i wierzy osobom. I najpełniej człowiek wyraża się w relacjach 

osobowych, w tym, że odnosi się z miłością i wiarą do osób, a więc do ludzi i do Boga. 

Jako osoba nie wyraża się w tym, że dobrze widzi lub dobrze słyszy, wyraża się w tym, że 

kocha i wierzy” (tamże, s. 21).  

Z tego wynikają określone konsekwencje – zarówno dla osób z 

niepełnosprawnością, jak i tych, którzy pragną im towarzyszyć w drodze do pełnej 

rewalidacji. M. Gogacz, podkreślając równość osobową jednych i drugich, szczególnie 

mocno podkreśla, że „nietypowość nie jest wadą. Nietypowość jest tylko nietypowością. 

Niesprawność w jakiejś dziedzinie jest tylko niesprawnością. W niczym nie umniejsza to 

pozycji człowieka. Wobec tego zadanie, jakie Bóg nam wyznaczył, jest posługą duchową 

file://jego
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we wspólnocie Kościoła. Ta posługa polega na tym, aby być w społeczeństwie kimś o 

nietypowych zaletach i przez to budzić w ludziach postawy miłości. Brakuje wrażliwości 

na osoby, które służą nam tylko miłością i wiarą. Oczekujemy wciąż wyników 

produkowania rzeczy. Trzeba więc budzić inną wrażliwość, mianowicie taką: mam w tej 

chwili służyć dobru innych osób. Jan Paweł II z tego względu między innymi przypomina 

miłosierdzie” (tamże, s. 30).  

W świetle powyższego pojawia się potrzeba odczytania szczególnego powołania, 

wręcz apostolstwa osób z niepełnosprawnością – także wobec sprawnego otoczenia – 

którym jest „świadczenie o Chrystusie w nietypowym umartwieniu, wyznaczonym przez 

brak jakiejś zdolności. Inaczej mówiąc, powołaniem niepełnosprawnych jest 

świadczenie o Chrystusie swoim cierpieniem, jeżeli to umartwienie odbiera się jako 

cierpienie dzięki uświadomieniu sobie sensu doznawanego bólu” (tamże, s. 31). I dalej: 

„niepełnosprawni mają świadczyć o zbawieniu, o tym, że Chrystus zbawił świat przez 

mękę i śmierć na krzyżu. Ktoś musi świadczyć o tym, że jesteśmy zbawieni, nie tylko o 

prawdzie i o Zmartwychwstaniu. Ktoś swym cierpieniem musi świadczyć, że Chrystus 

przyszedł na świat dla naszego zbawienia, że dla zbawienia człowieka podjął mękę i 

śmierć na krzyżu” (tamże, s. 31). Dlatego tak ważną jest sprawa poszanowania tego 

znaku naszej wiary na różnych odcinkach nie tylko życia religijnego, ale także 

społecznego, aby nie pogubić tego, co nazywamy czasem: mądrością Krzyża. 

A. Andrzejuk z kolei podejmuje bardzo ciekawy problem innego zupełnie 

spojrzenia na zagadnienie niepełnosprawności, bo pod kątem ich – paradoksalnie rzecz 

ujmując – sprawności. Krytykuje jednocześnie spotykane często stanowisko, kiedy zbyt 

często „ukazuje się niepełnosprawnym ich jakieś nieprzystosowanie i nieprzydatność 

(…). Następnie tych ludzi lokuje się w sferze działalności charytatywnej, w sferze pewnej 

pomocy. Jest ona szeroka instytucjonalnie, ale z tego, co wiem, trzeba się o wszystko 

bardzo starać (…). Natomiast wydaje się bardziej, że należy rozwijać inne sprawności. 

Nic nie zastąpi tych utraconych, jeżeli są utracone, natomiast innych jest dużo więcej i 

sądzę, że należy rozwijać wtedy te sprawności, które po prostu w nas są, cały czas mając 

na uwadze cel sprawności. To jest ochrona powiązań z osobami, powiązań z ludźmi, 

powiązań z Bogiem” (tamże, s. 48-49). 

Sprawności, o których wspomina A. Andrzejuk, to: wykształcenie intelektu, woli i 

uczuć, z dominantą intelektu. „On (intelekt – przyp. J. P. ) rozpoznaje prawdę – jak pisze 

A. Andrzejuk – zarazem sprzężona jest z nim wola, czyli władza decydowania o tym, co 

wybieram i czego nie wybieram, do czego dążę i czego unikam. Natomiast uczucia mają 

być podporządkowane, a nie niszczone” (tamże, s. 51).  

A. Andrzejuk zwraca uwagę na potrzebę pracy nad sobą w zakresie współpracy z 

Bożą Łaską, nawiązując do Ewargiusza z Pontu i jego trzech dróg rozwoju życia 

religijnego: od okresu oczyszczenia, poprzez okres oświecenia aż do okresu 

zjednoczenia. Nie miejsce, by szczegółowo analizować wymienione drogi dochodzenia 

człowieka do spotkania z Bogiem, ale warto jeszcze dopowiedzieć, że w ostatnim 

stadium zjednoczenia z Bogiem dochodzi zwykle do większej aktywności Ducha 

Świętego. I to jest niezwykle ważne, gdyż osoby z niepełnosprawnością mogą się w tym 

obszarze rozwoju duchowego szczególnie pięknie odnaleźć. A nawet być dla innych 
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przykładem głębokiego zintegrowania wewnętrznego w oparciu o religię. „Tym – pisze 

A. Andrzejuk – których nazywa się niepełnosprawnymi, nic nie przeszkadza np. w 

uzyskaniu darów Ducha Świętego. Co więcej. Niepełnosprawni wręcz pomagają ludziom, 

pomagają nam w nabyciu pewnych sprawności.(…), są nauczycielami humanizmu. Na 

czym to polega?(…) najbardziej widać to w osobowej relacji nadziei. Dlatego zawsze 

ufają i uczą nas zaufania (…). Można powiedzieć tak: to, że pewni ludzie są pozbawieni 

pewnych przypadłości czy pewnej sprawności, może mieścić się w planach Bożej 

Opatrzności. Ktoś na przykład nie ma jakiejś sprawności w tym celu, by uratować czyjąś 

miłość, albo by uratować czyjąś nadzieję, czy zaufanie. Bo właśnie w sensie teologicznym 

miłość, wiara i nadzieja, jako cnoty nadprzyrodzone, po prostu sytuują nas w Zbawieniu. 

Z tego punktu widzenia niepełnosprawni byliby takimi ludźmi, którzy pomagają nam w 

Zbawieniu. Należy to zakończyć myślą, że niepełnosprawni mają także możliwość 

aktywnego wkładu w relacje między osobami na miarę tego, co potrafią wykonać. Robią 

to zawsze z wielką radością” (tamże, s. 55-56). 

Z kolei warto jeszcze raz zatrzymać się nad trzecim etapem więzi z Bogiem, co 

jeszcze bardziej uściśla M. Gogacz, a co wydaje się być ważne także z punktu widzenia 

integralnego modelu rewalidacji. Mianowicie powiada on, że w tym okresie w 

atmosferze radości z kontaktu z Bogiem wchodzimy w stan szczególny: „tak zwanego 

zjednoczenia przemieniającego, w którym nasza więź z Trójcą Świętą jest naszym 

codziennym sposobem bycia na świecie. Jak wspaniale rysuje się życie katolickie, życie 

religijne katolika: jest to jego więź z Bogiem Ojcem, więź z Synem Bożym, Chrystusem, 

więź z Duchem Świętym. Są to wszystkie skutki, jakie ta więź przynosi, ten kontakt 

wspaniale wzbogacający człowieka. Te skutki owocują w porządku humanizmu właśnie 

tą szlachetnością i elegancją, która polega na tym, że nigdy nie krzywdzimy nikogo, że 

zawsze bronimy ludzi i zawsze bronimy Boga. Jest to coś wyróżniającego ludzi, coś 

ogromnie godnego człowieka” (tamże, s. 61).  

I wreszcie pojawia się podkreślenie w procesie integralnej rewalidacji gotowości 

do wewnętrznej przemiany: „Zmiana myślenia nazywa się po grecku <<metanoja>> lub 

po polsku nawróceniem. Nawrócić się, to zmienić myślenie. Zmienić myślenie, to zacząć 

rozpoznawać to, co naprawdę jest cenne i dystansować to, co nie jest cenne, nawet jeśli 

kultura ukazuje nam to jako cenne. Żeby dojrzewać religijnie, trzeba to zrobić. I trzeba 

wywoływać w sobie zgodę na to, że naszym losem i szczęściem są osoby. Wiąże się to z 

ogromnym trudem, dlatego, że współczesna kultura przyzwyczaja nas do szukania 

właśnie rzeczy, a więc samochodów, mieszkań. Wszystko to jest potrzebne, lecz jako 

środek, a nie jako cel życia. Jest to środek do służenia osobom, nastawienia się na osoby. 

Naszym losem są bowiem osoby, a nie rzeczy” (tamże, s. 70-71).  

Nie można zapominać jednak o naturalnej płaszczyźnie funkcjonowania 

człowieka oraz o jego naturalnych relacjach międzyludzkich: „We wszystkich 

dziedzinach życia decydującą rolę odgrywa człowiek, dlatego troska o wartość 

człowieka jest najważniejszym zagadnieniem” (Grzegorzewska, 1959a, s. 48). I dalej – 

pisze Żabczyńska (1985, s. 92-93) – powołując się na Marię Grzegorzewską: „<<Nie ma 

kaleki – jest człowiek>>, nawet wtedy, kiedy ciężkie upośledzenie utrudnia ludzki 
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kontakt. Godność człowieka w każdej istocie ludzkiej winna znaleźć swój wyraz w 

różnych dziedzinach życia, w szczególności w porządku moralnym, prawnym, 

kulturowym, społecznym i gospodarczym”. 

Maria Grzegorzewska bardzo szczegółowo opracowała to, co nazywamy dzisiaj 

deontologią, czyli powinności etyczne pedagoga specjalnego. „Nie można w tym miejscu 

choćby nie wspomnieć o tym, że u jej podstaw tak, jak u podstaw wszelkich kontaktów 

międzyludzkich – widziała Grzegorzewska miłość, jako tę <<czynną dobroć w niesieniu 

innym pomocy wszelkiego rodzaju>>. Tę wartość zawsze podkreślała i uznawała za 

istotną w życiu. 

W rozważaniach Grzegorzewskiej podkreślana jest też często praca ludzka – jej 

znaczenie dla kształtowania człowieka, którą łączy z poczuciem odpowiedzialności, 

albowiem <<zawsze i wszędzie, w każdej pracy i każdym życiu człowieka od tego 

poczucia zależy właśnie wartość życia danej jednostki, a więc i wartość jej pracy>>. Z 

czasem to poczucie odpowiedzialności rozszerza się poza własną pracę i własne życie na 

życie i sprawy innych ludzi” (za: tamże, s. 93). 

Po tym wątku przyjrzenia się problematyce niepełnosprawności w jej 

„klasycznym” kształcie, zwróćmy teraz uwagę na aspekty współczesnego rozumienia 

niektórych związanych z tym problemem spraw, postrzegając je przez pryzmat 

głębszego sensu owej niepełnosprawności i w kontekście integralnej perspektywy 

funkcjonowania człowieka dotkniętego przez trudny do zaakceptowania przez niego los.  

 

1.4. Obszary zainteresowania pedagogiki problematyką 

 niepełnosprawności  

 

W naszym opracowaniu mamy na uwadze różnego rodzaju niepełnosprawności. 

Każdy podręcznik z zakresu pedagogiki specjalnej szczegółowo zajmuje się jej 

poszczególnymi kategoriami. Dla przykładu wymienię za Deborah Deutsch Smith 

jedenaście obszarów zainteresowań pedagogiki specjalnej, którym poświęca swój 

najnowszy podręcznik, i które również w pewnym sensie wyznaczą nam kierunek 

zainteresowań ich potrzebami edukacyjnymi, mieszczącymi się w ogólnych założeniach 

rewalidacyjnych. Są to: „trudności w uczeniu się; zaburzenia rozwoju mowy i/lub języka; 

niepełnosprawność intelektualna (upośledzenie umysłowe); spektrum zaburzeń 

autystycznych; niepełnosprawności o bardzo niskiej częstości występowania: głębokie 

wielorakie niepełnosprawności, głucho-ślepota, pourazowe uszkodzenie mózgu; 

niepełnosprawności fizyczno-ruchowe i specjalne potrzeby zdrowotne; 

niepełnosprawność wzrokowa; niepełnosprawność słuchowa; zaburzenia emocjonalne 

i/lub zaburzenia zachowania; edukacja specjalna dzieci pochodzących ze środowisk 

wielokulturowych i dwujęzycznych oraz wybitne zdolności i rozwijanie talentów” 

(Smith, 2008, s. 14).  

Te dwie ostatnie kategorie są dość nietypowe, chociaż gdy chodzi o dzieci 

specjalnie uzdolnione, już wcześniej można było zauważyć uwzględnienie ich miejsca w 

pedagogice specjalnej, dokonane przez Norisa G. Haringa i Richarda L. Schiefelbuscha 

(1973) w tłumaczonym na język polski podręczniku pt. Metody pedagogiki specjalnej. 
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Natomiast w przypadku wielokulturowości jest to charakterystyczny rys dla kultury 

amerykańskiej, ale wydaje się, że i u nas zjawisko to wdziera się powoli do naszej 

świadomości i prędzej czy później środowiskowe uwarunkowania spowodują, że i ta 

kategoria może stać się polem zainteresowań polskiej pedagogiki specjalnej. 

D. D. Smith (2008), zastanawiając się nad istotą niepełnosprawności, zwraca 

uwagę na kwestię języka, w którym proponuje daleko idące uściślenia, aby w ten sposób 

zoptymalizować kwestie pojęciowe na korzyść tych osób, dla których los okazał się 

mniej łaskawy. Autorka ta między innymi twierdzi, że: „Sposób traktowania ludzi może 

ograniczyć ich niezależność i ich szanse życiowe. Nadal jednak pozostaje pytanie, czy 

określenia niepełnosprawność (disability) i upośledzenie (handicap) są równoznaczne. 

Jeżeli tak – niepełnosprawność może być postrzegana jako różnica albo cecha stawiająca 

jednostkę poza wszystkimi innymi, czyli coś, co czyni ją gorszą lub mniej zdolną. W 

wielu dyscyplinach (medycynie czy psychologii) postrzega się niepełnosprawność w 

kategoriach dewiacji – modelu, w którym większość populacji uznawana jest za 

normalną, niepełnosprawność zaś stawia człowieka poza normą. Zgodnie z tym 

poglądem, to nie postawy społeczeństwa, ale właśnie niepełnosprawność jednostki 

ogranicza jej zdolność do realizowania swego potencjału” (tamże, s. 35).  

Tymczasem okazuje się – jak opisuje to D. D. Smith na przykładzie głuchych 

osadników z Anglii, którzy osiedlili się w Ameryce na wyspie Martha’s Vineyard – ich 

niepełnosprawność nie okazała się upośledzeniem. A wręcz przeciwnie, nie byli 

piętnowani przez miejscową ludność i nie będąc obciążeni „uprzedzeniami, wykazali się 

podobnymi wskaźnikami sukcesu i niepowodzeń, co wszyscy inni, udowadniając, że 

sposób traktowania ludzi ma istotny wpływ na ich życie” (tamże, s. 36).  

Powyższa sytuacja jest wprawdzie wyjątkowa i nie może mieć znamion zjawiska 

powszechnego, niemniej stanowi pewnego rodzaju sygnał, wskazujący na fakt, że opinia 

społeczna ma ogromny wpływ na miejsce w jej szeregach osób z niepełnosprawnością, 

nie stygmatyzując ich, a wręcz nawet zapewniając im równy status i należny szacunek. 

 

1.5. Sytuacja osób z niepełnosprawnością dzisiaj 

 

Niewątpliwie sytuacja osób z niepełnosprawnością zmienia się z każdym rokiem 

na lepsze. Dowodem na to są między innymi: „maratony na wózkach inwalidzkich, 

dotykowe eksponaty muzealne dla niewidomych, dostępne szlaki w parkach stanowych 

i narodowych, programy telewizyjne i filmy z podpisami, mówione opisy obrazów dla 

ludzi o ograniczonej możliwości widzenia. (…) Ludzie z niepełnosprawnościami 

występują również w reklamach w telewizji i na łamach czasopism, zatrudniani są w 

przemyśle rozrywkowym jako prezenterzy wiadomości, aktorzy i komicy. Wszystkie te 

przykłady ilustrują, jak bardzo zmieniające się postawy poprawiły jakość życia wielu 

osób z niepełnosprawnościami” (tamże, s. 47). 

Coraz częściej też podejmuje się postulat dążenia do jak najdalej posuniętej 

„normalizacji” społecznej w stosunku do osób z niepełnosprawnościami. D. D. Smith, 

powołując się na szwedzkiego intelektualistę Bengta Nirje, przywołuje jego definicję 
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„normalizacji”, która oznacza „udostępnienie wszystkim osobom z niepełnosprawnością 

lub innym upośledzeniem wzorców życiowych i warunków życia codziennego, które są 

jak najbliższe lub takie same jak normalne warunki i sposoby życia w społeczeństwie” 

(Nirje, 1985, s. 6). 

Jak wiele robi się dzisiaj na rzecz osób z taką czy inną niepełnosprawnością, 

ilustruje perspektywa zainteresowań tym tematem, jaką rysuje cytowana wcześniej D. D. 

Smith (2008, s. 57): „Choć wiele pozostało jeszcze do zrobienia, by ludzie z 

niepełnosprawnościami mogli uzyskać pełen dostęp do szkół i życia w społeczeństwie, 

to dokonano już znacznych postępów. Widoczne są też liczne znaki zwiastujące nową 

erę. Jednym z takich znaków jest np. powołanie studiów na temat niepełnosprawności 

(disability studies) jako pełnoprawnego kierunku na wielu amerykańskich wyższych 

uczelniach. Tak jak w przypadku studiów dotyczących kobiet (women’s studies ), studiów 

latynoskich czy afroamerykańskich, jest to kierunek interdyscyplinarny odnoszący się 

do historii i kultury tej grupy ludności. Paul Longmore, pionier ruchu na rzecz 

wspierania niepełnosprawnych, założył na Uniwersytecie Stanowym w San Francisco 

Instytut na Rzecz Niepełnosprawności (Institute on Disabilities) (…) Pogląd Longmore’a 

jest taki, że ludzie z niepełnosprawnościami cierpią z powodu uprzedzeń 

instytucjonalnych i dyskryminacji. Programy studiów skoncentrowane na historii ludzi z 

niepełnosprawnościami, na zagadnieniach zawartych w ustawie ADA oraz na 

zamierzeniach Kongresu dotyczących praw ludzi z niepełnosprawnościami, będą lepiej 

informowały społeczeństwo o problemach i aspektach polityki społecznej, które 

wymagają uwagi. Inne uniwersytety, jak np. Syracuse University oraz University of 

Illinois w Chicago, proponują magisterskie studia nad zagadnieniem 

niepełnosprawności”. 

Ważna jest też odpowiednio prowadzona przez państwo polityka społeczna, w 

wyniku której dochodzi do wdrożenia w świadomość społeczną pozytywnych zmian w 

zakresie stosunku do osób z niepełnosprawnościami: „Być może wskutek polityki 

państwa społeczeństwo z większą wrażliwością i zrozumieniem postrzega i dyskutuje 

obecnie o mniejszości, jaką stanowią dzieci i dorośli z niepełnosprawnościami. Ludzie ci 

są widoczni w życiu społecznym, co jest sytuacją zdecydowanie różniącą się od tej, jaka 

przeważała jakieś 50 lat temu, kiedy to starano się za wszelką cenę zataić informację, że 

Prezydent Franklin D. Roosevelt porusza się o kulach i korzysta z wózka inwalidzkiego” 

(tamże, s. 58). 

Istotny jest również język, jakim posługujemy się, mówiąc o osobach z 

niepełnosprawnościami: „Ludzie z niepełnosprawnościami są bardzo wyczuleni na 

słowa i sformułowania, za pomocą których się ich określa. Język ewoluuje, 

odzwierciedlając zmieniające się koncepcje i poglądy. To, co jest społecznie 

akceptowalne w danym momencie historycznym, może być uznane za śmieszne lub 

obraźliwe w innym. Dla przykładu na początku XX w. takie określenia jak imbecyl, kretyn 

oraz opóźniony umysłowo były w powszechnym użyciu i wówczas wcale nie uważano ich 

za obraźliwe. Inne sformułowania, o których powiedzielibyśmy dzisiaj, że są okrutne, 

pojawiały się i znikały w miarę upływu czasu. W większości przypadków nie uważano 
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ich początkowo za raniące, jednak stopniowo przybierały one pejoratywną konotację” 

(tamże). 

I dalej autorka ta, kontynuując potrzebę weryfikacji języka, w jakim mówimy o 

problemie niepełnosprawności, pisze: „W wyniku oddolnej presji ludzi z 

niepełnosprawnościami i ich rodzin język, którym posługujemy się, mówiąc o członkach 

tej mniejszości, uległ zmianie. Problem ten jest niezwykle ważny dla ludzi z 

niepełnosprawnościami, gdyż słowa przekazują komunikat o naszym szacunku wobec 

nich. Choć większość osób stara się przez cały czas utrzymać poprawność językową, to 

okazjonalnie używamy języka, który w uszach innych brzmi obraźliwie. Język 

preferowany przez osoby z niepełnosprawnościami może wprowadzać w błąd, 

ponieważ różne grupy i różni ludzie mają bardzo odmienne preferencje. Choć istnieją 

pewne wyjątki ( w szczególności w przypadku głuchych), to należy przestrzegać dwóch 

podstawowych zasad: 

- stawiać człowieka na pierwszym miejscu, 

- nie utożsamiać człowieka z jego niepełnosprawnością” (tamże). 

Wobec powyższego D. D. Smith proponuje następujące sformułowania: 

„uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną, osoby, które mają trudności w uczeniu 

się. Dwie grupy osób z niepełnosprawnościami wolą inny sposób opisu. W szczególności 

głusi (którzy skłaniają się ku temu określeniu jako będącemu odbiciem ich spuścizny i 

kultury) oraz osoby niewidome są powodem większości wyjątków w przyjętej 

terminologii dotyczącej niepełnosprawności” (tamże). W przypadku osób niewidomych 

przyjęła się również nazwa: osoby z dysfunkcją wzroku, unikając w ten sposób 

bezpośredniego łączenia owej niepełnosprawności wzrokowej z ich osobowością. 

D. D. Smith formułuje przy tej okazji dwie ważne zasady: „ 1) na pierwszym 

miejscu stawiać osobę – na przykład mówić <<dzieci z niepełnosprawnością>> zamiast 

<<niepełnosprawne dzieci>>; 2) nie odnosić się do ludzi w taki sposób, jakby ich 

niepełnosprawność ich określała – unikać np. ogólnika <<niepełnosprawni>>” (tamże, s. 

60). 

W naszym opracowaniu, przyjmując powyższe uwagi, proponujemy jeszcze inne 

podejście do spraw języka określającego sytuację osób z niepełnosprawnością. 

Mianowicie chcemy przede wszystkim zaakcentować nie niepełnosprawność, lecz 

pozytywne działania związane z przezwyciężaniem lub zaakceptowaniem takiej czy 

innej niepełnosprawności, z którą trzeba się zmierzyć. Dlatego będziemy używać 

terminu: osoba rewalidowana, mając na uwadze trwający nieraz przez dłuższy okres 

czasu proces przystosowania tych osób do życia w społeczeństwie. Również w 

docelowej fazie tego procesu uwzględnimy formę czasownika zwrotnego: osoba 

rewalidująca się – aby zasugerować potrzebę samorewalidacji, czyli radzenia sobie ze 

swoją niepełnosprawnością – na tyle na ile to możliwe – samodzielnie. A więc 

podkreślenie tego, co może osiągnąć i do czego powinna zmierzać dana osoba, a nie 

akcentowanie tego, czego nie może zrobić. Zwłaszcza, że ma wcześniejsze wsparcie ze 

strony rewalidatora pomocniczego, jakim są członkowie rodziny, a także każdy, kto jest 

gotowy wesprzeć ją swoją wiedzą, umiejętnościami i rewalidacyjną fachowością. A także 
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najważniejsze odniesienie: Głównego Rewalidatora, jakim w przypadku chrześcijańskich 

horyzontów rozwoju jest Bóg, który całemu procesowi rewalidacji nadaje najgłębszy 

sens. Jest to wpisane w integralny model pomocy – jako podstawowy czynnik 

rewalidacji w pełnym znaczeniu tego słowa. 

Ewa Domagała-Zyśk (2007, s. 924- 925), zajmując się refleksją nad postawami 

wobec osób z niepełnosprawnością, nawiązuje do nauczania Jana Pawła II, który 

niepełnosprawność widzi w kategoriach pełnego człowieczeństwa, a nawet daru. Papież 

uważał, „że niezależnie od swojej choroby czy niepełnosprawności każda z osób 

dotkniętych tymi przypadłościami jest w absolutnie pełny i niepodważalny sposób 

osobą. Pisał: <<Istotna wartość i osobowa godność każdego człowieka nie ulegają 

zmianie nigdy, niezależnie od konkretnych okoliczności jego życia. Człowiek, nawet 

ciężko chory lub niezdolny do wykonywania bardziej złożonych czynności, jest i zawsze 

pozostaje człowiekiem, nigdy zaś nie stanie się „rośliną” czy „zwierzęciem”. Co więcej, 

Ojciec Święty wielokrotnie podkreśla, że osoby cierpiące są wybrańcami Bożymi, 

szczególnie umiłowanymi przez Niego przyjaciółmi, tymi, w których Bóg sobie 

upodobał, którzy mają do Niego większe niejako prawo, są cennym skarbem Kościoła, a 

ich życie, tak jak życie każdego innego człowieka, ;powinno być traktowane jako dar”.  

Również Jean Vanier zajmuje podobne stanowisko, uważając, że „chory czy 

niepełnosprawny człowiek jest nie tylko w pełni osobą, ale jest osobą umiłowaną przez 

Boga, wybraną. Tak o tym pisze, mówiąc o jednym ze swoich spotkań z rodzicami dzieci 

niepełnosprawnych: <<Wielu ludzi mówi, że wasze dzieci są wariatami i z tego powodu 

gardzi nimi albo się ich boi. Ale czy myślicie, że Bóg mówi „Twoje dziecko jest 

wariatem”? Nie, Bóg mówi „Twoje dziecko jest moim umiłowanym dzieckiem”. Bóg 

przyjmuje tych, których odrzuca społeczeństwo i przyjmuje ich jako skarb swojego 

serca>>”(za: tamże, s. 925). 

E. Domagała-Zyśk, analizując stosunek Jeana Vanier’a do osób z 

niepełnosprawnością, mówi nawet o „teologii niepełnosprawności”, która jest oparta na 

przekonaniu o wyjątkowości i świętości każdej osoby, także osoby niepełnosprawnej, a 

ta wyjątkowość wyraża się przede wszystkim w przymiotach jej serca, będącego 

synonimem nie sentymentalizmu i uczuć, ale oznaczającego głębię człowieczeństwa: << 

Każda osoba jest święta. Nieważna jest płeć, kultura, religia, upośledzenie czy ułomność. 

Każda osoba jest stworzona na obraz Boży; każda posiada serce, zdolność kochania i 

potrzebę bycia kochanym>>. J. Vanier wielokrotnie podkreślał z naciskiem, że <<każda 

istota narodzona z mężczyzny i kobiety jest osobą, nawet jeśli jej głębia osobowa 

pozostaje ukryta za głębokim zaburzeniami i wykolejeniami>>. Dodaje także z mocą, że 

także osoba z niepełnosprawnością intelektualną <<zasługuje na szacunek i w miarę 

możliwości powinna aktualizować swoje szczególne uzdolnienia>>” (tamże). 

Osobami z taką czy inną niepełnosprawnością – niezależnie od opieki w rodzinie 

– zajmują się różnego rodzaju wspólnoty, które mimo przemyślanych programów 

rewalidacyjnych, złożone są także z ludzi często bardzo oddanych służbie na rzecz 

innych, ale również słabych. Dlatego trzeba się liczyć z tym faktem i próbować go 

zaakceptować, nie gorsząc się wynikającymi z tego tytułu trudnościami. W związku z 

tym E. Domagała-Zyśk, nawiązując do założeń Jeana Vanier’a, pisze: „Zarówno 
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pełnosprawni, jak i niepełnosprawni ich członkowie czasem ranią swoim zachowaniem 

uczucia czy poczucie wartości innych osób. Dlatego według Jeana Vaniera każda 

wspólnota jest nie tylko miejscem radości, ale i przebaczenia, jest budowana w głównej 

mierze nie na intelektualnych czy organizacyjnych umiejętnościach jej członków, ale na 

zdolności przyznania się do winy, poproszenia o wybaczenie i wybaczania, które jest 

rozumiane jako akceptacja człowieka pomimo jego wad, kochanie go nie takim, jakim 

jest, ale takim, jakim może się stać; to przekazanie mu informacji (werbalnie lub 

niewerbalnie, bezpośrednio lub pośrednio): <<chcę, abyś był>>” (tamże, 929). 

Pojawia się więc w tym miejscu problem bardziej ogólny: wychowania do 

umiejętności przebaczania. Mając to na uwadze, zatrzymajmy się nad dwiema 

refleksjami Aldony Król (2007, 435), w których analizuje to zjawisko. Oto pierwsza z 

nich: „Człowiek, który nie potrafi przebaczyć doznanych krzywd, napotyka wiele 

trudności we własnym rozwoju jako osoby. Dzieje się tak dlatego, że nieprzebaczenie 

krzywdy wiąże jego myśli i uczucia z określonym wydarzeniem z przeszłości, przez co 

działa jak kotwica. Koncentruje energię wokół emocji negatywnych, co nie pozostaje bez 

wpływu na całe życie uczuciowe. F. Perls podkreśla, że warunkiem wzrostu i 

dojrzewania osobowego jest to, abyśmy przebaczyli naszym rodzicom. Można się 

spodziewać, ze niezdolność przebaczenia – nie tylko naszym rodzicom, ale także sobie 

samym i innym ludziom – jest przeszkodą w naszym rozwoju jako osób. Aby się 

rozwijać, trzeba być wolnym od niepotrzebnego skrępowania przez przeszłość i iluzji na 

temat ludzkiej doskonałości”. 

I druga refleksja, która wskazuje na klucz zdobywania umiejętności przebaczania 

z odniesieniem do aspektu religijnego, będącego najpewniejszą gwarancją skutecznego 

uczenia się tej trudnej sztuki: „Przebaczenie niekiedy bywa tak trudne, że człowiek nie 

jest w stanie osiągnąć go o własnych siłach. Pomoc innych ludzi, przyjaciół lub 

profesjonalistów przygotowanych do pomagania w procesie przebaczania okazuje się 

niewystarczająca. Wtedy z pomocą człowiekowi może przyjść Bóg, obdarzają go łaską 

przebaczenia. Wiele osób wierzących właśnie w ten sposób doświadcza przebaczenia, 

jako łaski. Psychologowie, zajmujący się pomaganiem osobom skrzywdzonym, 

dostrzegają znaczenie modlitwy w procesie przebaczenia. E. Larsen, wymieniając etapy 

procesu przebaczenia, podkreśla, że zasadniczym punktem w całej terapii jest 

rozpoczęcie modlitwy o przebaczenie. W dochodzeniu do przebaczenia nic nie jest w 

stanie zastąpić możliwości, jakie daje modlitwa. Zatem wychowanie religijne, pomaganie 

dziecku we wchodzeniu w prawdziwie osobową relację z Bogiem, kształtowanie 

prawdziwego obrazu Boga, jako Osoby kochającej i troszczącej się o jego dobro na 

wszystkich płaszczyznach życia, jest fundamentem wychowania do przebaczenia” 

(tamże, s. 441-442). 

Różnego rodzaju ruchy charyzmatyczne – w tym również wspólnota J. Vanier’a 

oraz „Komunia i Wyzwolenie” księdza L. Giussaniego z jego ideą „zmysłu religijnego”, a 

także „doświadczenie Lasek” ze stuletnią już historią tego Dzieła Mastki Czackiej – to nic 

innego, jak próba odczytania na nowo Ewangelii. To uobecnienie tutaj i teraz prawdy o 

naszym zbawieniu poprzez życie zgodne z duchem nauki Chrystusa. To spotkanie z Nim, 
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które konkretyzuje się we wzajemnych relacjach z innymi – w prawdzie i miłości. W 

takim kontekście „przyjęcie tej metody czyni człowieka bardziej sobą i uczy nie mieć 

pretensji wobec faktu, że słabość jest słaba, ciemność jest ciemna, a doskonałość ciągle 

odległa i często jedynie w sferze pragnienia. Dziś bardziej niż wczoraj wiem, iż 

warunkiem <<pójścia za>> jest miłość, która zwycięża wszystko, nawet lęk przed ofiarą, 

krzyżem i cierpieniem. Z doświadczenia wiem też, że Łaska Boga prowadzi do piękna, 

które kosztuje człowieka cierpienie, a relacja z innymi, aby była prawdziwą, musi 

zakładać świadomość, że jesteśmy grzesznikami. Unika się wtedy niepotrzebnego 

zgorszenia i moralizmu” (za: Rynio, 2001, s. 101). 

Jednym słowem, chodziłoby o ideę zrównoważenia, o której tyle mówi dzisiaj 

właściwie rozumiana ekologia człowieka. Edyta Wolter (2008, s. 93), analizując problem 

wychowania do zrównoważonego rozwoju społeczno-przyrodniczego w koncepcji Jana 

Pawła II, zachęca, abyśmy kontemplowali „<<księgę natury>>” oraz dojrzewali „do 

<<ostatecznej przejrzystości i światła>>, ostatecznego przezwyciężania źródeł zła w 

dialogu intrapersonalnym i wspólnotowym. Jan Paweł II zachęca, aby otwierać nowe 

drzwi dla pokoju, czynić wszystko, aby głos dialogu przeważył nad głosem przemocy”. 

Jest to bliskie także duchowi Helen Keller – głuchoniewidomej, która mimo tak 

złożonej niepełnosprawności ukończyła kilka fakultetów i jest autorką kilkunastu 

książek tłumaczonych na wiele języków na całym świecie. W jednej z nich pisze o 

„zmyśle mistycznym”, który przypomina zmysł religijny L. Giussaniego: „Nie mogę sobie 

wyobrazić siebie bez religii /…/. Wewnętrzny lub „mistyczny” zmysł, jak wolisz, pozwala 

mi widzieć to, co niewidzialne. Mój mistyczny świat jest cudowny z drzewami, obłokami 

i gwiazdami”. 

Wracając do zasygnalizowanej wcześniej strategii pomocy osobom z 

niepełnosprawnością w ujęciu J. Vanier’a, E. Domagała-Zyśk (2010, s. 495-506) nazywa 

ją „pedagogiką niepełnosprawności”. Wydaje się, że nie jest to najbardziej szczęśliwe 

określenie. To tak, jakby chcieć mówić o pedagogice choroby. Raczej należałoby 

podkreślać działania lecznicze, które w sytuacji choroby powinny prowadzić do zdrowia. 

W przypadku osób z niepełnosprawnością działaniami tymi będzie szeroko rozumiana 

rewalidacja 

Podstawową zasadą pedagogiki Jeana Vanier’a jest założenie, „że nie chodzi o to, 

aby zrobić coś <<dla>> słabszego i potrzebującego człowieka – konieczne jest raczej 

uznanie w nim osoby równej nam w godności oraz o wsłuchiwanie się w jego zranienia, 

potrzeby, pragnienia i reagowanie na nie w taki sposób, aby dokonywał się wzrost osoby 

niepełnosprawnej w jej człowieczeństwie” (za: tamże, s. 501). 

W tym stwierdzeniu ukrytych jest wiele wyzwań pod adresem pedagoga, którego 

już wcześnie nazwaliśmy rewalidatorem pomocniczym: „Chrześcijański pedagog to 

osoba, która nie uznaje efektywności mierzonej fizycznymi czy intelektualnymi 

osiągnięciami ucznia za cel nadrzędny, ponieważ nadrzędnym celem jego działań jest 

pełny rozwój osoby niepełnosprawnej jak osoby właśnie. W konkretnej sytuacji może to 

oznaczać np. świadomą rezygnację ze zrealizowania <<wyśrubowanych>> norm danej 

terapii, kosztem poświęcenia czasu i wysiłku np. budowaniu relacji małego 

niepełnosprawnego dziecka z jego matką. Oznacza to także, że warsztat metod 
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używanych przez pedagoga chrześcijańskiego powinien zawierać tylko te metody, 

których źródła nie pozostają w sprzeczności z doktryną chrześcijańską. Nigdy osobisty 

cel pedagoga (awans zawodowy, możliwość dodatkowej pracy i zarobku, prestiż 

związany ze stosowaniem określonej metody) nie mogą redukować osoby 

niepełnosprawnej do narzędzia realizacji tego celu. Osoba niepełnosprawna czy też 

rodzice niepełnosprawnego dziecka powinni mieć pewność, że poddając się określonym 

zabiegom (masaże, treningi, specjalna dieta, określone strategie wychowawcze), nie 

narażają się na konflikt z wyznawaną przez siebie wiarą, a proponowana im terapia jest 

obiektywnie najlepszym sposobem oddziaływania pedagogicznego wspierającym pełny 

rozwój osoby niepełnosprawnej” (za: tamże, s. 505-506). 

Chodzi o poszanowanie podstawowych praw osoby z niepełnosprawnością oraz 

o jej optymalny rozwój osobowy a nie o perfekcyjne zrealizowanie nawet najbardziej 

przemyślanego i dopracowanego programu rewalidacyjnego. 

 

2. Aspekt rodzinny 

 

2.1 Miejsce osób z niepełnosprawnością w społeczeństwie i w rodzinie 

 – krótki rys historyczny 

 

Znana jest powszechnie sytuacja osób z niepełnosprawnością w starożytnej 

Sparcie, gdzie dziecko słabe, kalekie lub w jakikolwiek sposób upośledzone – by użyć 

terminologii funkcjonującej w stosunkowo niedawnej jeszcze historii – skazywano na 

śmierć, pozostawiając je bezradne u podnóża góry Tajgetos. W najlepszym przypadku 

mogło ono liczyć na litość chłopa (heloty), który czasem zabierał je stamtąd i 

wychowywał na swojego niewolnika. 

Z kolei w starożytnym Rzymie – w okresie, gdy rodzina przeżywała swój 

renesans – przez długi okres czasu osoby z niepełnosprawnością były przedmiotem 

naturalnej, rodzicielskiej troski. Z czasem jednakże stosunek do nich uległ radykalnej 

zmianie. W miarę rozkładu imperium zdarzały się praktyki podrzucania dziecka z 

niepełnosprawnością zupełnie nieznanym ludziom, sprzedawania w niewolę lub po 

prostu uśmiercania przez wrzucenie do Tybru. Stosunkowo łagodną formą obchodzenia 

się z tego rodzaju osobami było wypędzenie ich z miasta i pozbawienie domu 

rodzinnego (Balcerek, 1981, s. 17). 

W Średniowieczu dzieci kalekie najczęściej zasilały szeregi włóczęgów i 

żebraków. Pojawił się także pogląd, że choroba i cierpienie są „dopustem Bożym”, co 

stanowiło już wystarczający powód do społecznego napiętnowania osób z 

niepełnosprawnością. Wprawdzie rozwinęło się też wokół nich szereg pięknych 

przedsięwzięć filantropijnych, ale raczej – jak się wydaje – z powodów niezdrowo 

pojmowanej litości. W każdym razie pozwalało to im na utrzymanie się przy życiu. Na 

pewno dużą i pozytywną rolę odegrały w tym przypadku motywacje religijne, choć 

wydaje się, iż nie były one wystarczająco pogłębione – wszak nie dojrzały jeszcze do 

tego, by uważać osobę z niepełnosprawnością za podmiot opieki. Mimo wszystko 
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wygodniej było postrzegać ją jako przedmiot łaski lub niełaski ludzi dobrej lub nie 

zawsze dobrej woli (Grzegorzewska, 1937, s. 169). 

Odrodzenie charakteryzuje się zarówno pogardą, jak i litością wobec osób z 

niepełnosprawnością. Wspomnieć tu należałoby pozytywny w tym zakresie wkład 

zakonów: Joannitów, Bonifratrów i Sióstr Miłosierdzia. 

Na przełomie XVI i XVII wieku sprawą opieki i wychowania osób z 

niepełnosprawnością zajął się również jeden z największych pedagogów wszechczasów 

– Jan Amos Komensky (1956, s. 91), zwracając uwagę nie tylko na możliwości ich 

rozwoju, ale przede wszystkim na konieczność ich edukacji. Co bynajmniej nie oznacza, 

że nie widział on rzeczywistych ograniczeń, na jakie skazana jest osoba z 

niepełnosprawnością. Pisał: „Nie z każdego drzewa da się rzeźbić Merkury (…), ale z 

każdego człowieka może być człowiek”.  

Nie sposób pominąć refleksji, jaką zrodziła druga wojna światowa, a ściślej 

mówiąc: faszyzm. W tym samym dokładnie czasie, gdy jedni intensywnie pracowali nad 

rozbudową systemu opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością – tworząc jego 

zasadnicze zręby – inni robili wszystko, by zniszczyć ich dorobek w tym zakresie. To ci, 

dla których liczyli się tylko ludzie silni i zdrowi – zwłaszcza przedstawiciele „wybranej 

rasy”. Resztę skazywano na unicestwienie. Losu tego nie udało się uniknąć zwłaszcza 

osobom umysłowo upośledzonym i nieuleczalnie chorym (w tym również pochodzenia 

niemieckiego). Na przykład w sposób systematyczny i „wzorowo” zorganizowany – do 

1941 roku – zginęło z rąk owych silnych i zdrowych 70-80 tysięcy „mniej 

wartościowych” Niemców (Mitscherlieh, Mielke, 1960, s. 246). O innych statystycznych 

wyliczeniach lepiej nie wspominać – na przykład o tym, jak to wyglądało w innych 

podbitych przez „brunatny terror” krajach. W każdym razie, w stosunkowo niedawno 

minionych latach nie przewidywano dla osób z niepełnosprawnością prawa do życia. 

 

2.2. Miejsce osób z niepełnosprawnością w rodzinie współczesnej  

 oraz potrzeba ich integralnej rewalidacji 

 

Dziecko, a także osoby dorosłe z jakąkolwiek niepełnosprawnością, mogą być 

przyczyną bardzo poważnego kryzysu rodziny. Nawiązując do obecności dziecka z 

niepełnosprawnością w rodzinie, A. Hulek (1984, s.11) powiada, że zaburza ono 

„związki w obrębie rodziny, z jej środowiskiem społecznym oraz powiększa trudności 

materialne (…), dziecko niepełnosprawne jest ciężarem. Powiększają go jeszcze postawy 

społeczne, w których ludzie zdrowi w sposób często zamaskowany wyrażają swą 

dezaprobatę dla anormalności takiej rodziny. W rezultacie pozostaje ona w izolacji tym 

cięższej, że pogłębionej samym upośledzeniem”. 

Aby uniknąć tego rodzaju negatywnych konsekwencji w związku z pojawieniem 

się jakiejkolwiek niepełnosprawności, potrzeba wiele wysiłków w kierunku 

optymalizowania pomocy ze strony otoczenia wobec osób dotkniętych nią. Ma temu 

służyć integralnie rozumiana rewalidacja. 

Cokolwiek by sądzić na temat miejsca dziecka z niepełnosprawnością w 

społeczeństwie, optymalnym środowiskiem rewalidacyjnym pozostaje wciąż rodzina. 
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Oczywiście w sytuacji skrajnego zagrożenia w rodzinach patologicznych teza ta musi być 

poddana weryfikacji na rzecz bardziej odpowiedniego środowiska pozarodzinnego, 

gdzie fachowo przygotowani i w pełni zaangażowani rewalidatorzy pomocniczy otoczą 

taką osobę specjalistyczną opieką i zapewnią w miarę normalny rozwój. 

Niemniej, podstawowym środowiskiem rewalidacyjnym pozostaje wciąż rodzina. 

Wzmacnia ten argument Roman Ossowski (1991, 321), pisząc: „Wychowanie w rodzinie 

dzieci pełnosprawnych traktujemy jako coś bardzo oczywistego. Nie wyobrażamy sobie 

ich wychowania poza rodziną. Natomiast w odniesieniu do dzieci niepełnosprawnych 

istnieje swoiste <<myślenie>>, że ich rozwój powinien odbywać się pod kierunkiem 

specjalistów i najczęściej w specjalistycznych zakładach zamkniętych. Wiemy jednak, że 

każdej jednostce, w tym i niewidomej ( temu rodzajowi niepełnosprawności poświęca 

głównie ów autor – przyp. J.P.), jest potrzebne życie rodzinne. Dzieci niewidome także 

należy przygotować nie tylko do pracy zawodowej, uczestnictwa w kulturze, ale i do 

życia rodzinnego. Dziecko niewidome musi nauczyć się roli syna (córki), brata (siostry), 

w przyszłości matki (ojca), żony (męża). Internalizacja (uwewnętrznienie) tego rodzaju 

ról może odbywać się głównie w rodzinie. Takie przygotowanie do pracy zawodowej i 

uczestnictwo w kulturze odbywa się w istotnym stopniu także w rodzinie”. 

Powyższe stwierdzenia R. Ossowskiego potwierdzają także opinie niewidomych 

wychowanków z Lasek, w których wyrażają oni swoje argumenty za przewagą domu 

rodzinnego nad nawet najlepszym ośrodkiem szkolno-wychowawczym. Są to: „miłość i 

ciepło rodzinne, większa swoboda i więcej wolnego czasu, uspokajający wpływ domu i 

możliwość wypoczynku od szkoły” (Placha, 1999, s. 59).  

W rodzinie autentycznie kochającej się obecność osoby z niepełnosprawnością 

nie musi być balastem a wręcz okazją do jeszcze większego jej zintegrowania. Sprzyjają 

temu takie uwarunkowania emocjonalne jak: spontaniczność wychowania rodzinnego, 

codzienne empatyczne zachowania członków rodziny oraz jej intymność (Obuchowska, 

1991, s. 13-15). 

Mimo to, nawet wtedy potrzebny jest często dłuższy proces „oswajania się” z tą 

niepełnosprawnością. Andrzej Twardowski (1999, s. 21-27) zwraca uwagę na różne 

etapy towarzyszące temu procesowi i wymienia najpierw okres szoku, potem okres 

kryzysu emocjonalnego, okres pozornego przystosowania się do nowej sytuacji i 

wreszcie okres konstruktywnego przystosowania się, który prowadzi do poszukiwania 

dróg przezwyciężenia stresu, jaki pojawił się z zaistniałą trudną sytuacją rodziny oraz 

do organizowania racjonalnej pomocy nie tylko dla osoby dotkniętej jakąś 

niepełnosprawnością, ale także dla całej rodziny. Jest to oczywiście tylko ujęcie 

modelowe, zakładające ogólną ewolucję zjawiska przystosowania się do 

niepełnosprawności, natomiast w konkretnych przypadkach ów proces może ulec 

wydłużeniu bądź może mieć zupełnie inny przebieg. „W przypadku konkretnych rodzin 

– stwierdza A. Twardowski – mogą one trwać dłużej lub krócej i mogą być mniej lub 

bardziej intensywne. Często bywa również tak, że rodzice nie dochodzą w swych 

przeżyciach do okresu konstruktywnego przystosowania się. Mogą oni trwać w rozpaczy 

i poczuciu beznadziejności lub też mogą u nich dominować mechanizmy obronne, które 
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z czasem ustępują miejsca przekonaniu, że nic już nie da się zrobić. Jedynie ci rodzice, 

którzy osiągają ostatni z opisanych wyżej okresów, potrafią wyjść z kręgu przeżyć 

paraliżujących ich funkcjonowanie i naprawdę pomóc swemu dziecku” (tamże, 27). 

Skuteczność owej pomocy jest uzależniona jest od takich czynników jak: etap 

rozwojowy dziecka, na jakim pojawiła się niepełnosprawność, sposób poinformowania 

rodziców o niepełnosprawności dziecka, mniej lub bardziej „rzucająca się w oczy” 

niepełnosprawność, jak również sposób reagowania i zachowanie dziecka wobec jego 

niepełnosprawności (tamże, 27-30). 

Autor ten dodaje, że na negatywne przeżycia związane z pojawieniem się 

niepełnosprawności w rodzinie narażeni są „rodzice dzieci autystycznych, głębiej 

upośledzonych umysłowo i niepełnosprawnych sensorycznie. Istotne znaczenie ma 

również odporność emocjonalna rodziców i sposoby reagowania przez nich na stres. W 

korzystniejszej sytuacji są ci rodzice, którzy w sytuacjach trudnych przyjmują postawę 

aktywną i dążą do ich konstruktywnego rozwiązania. Natomiast rodzice, którzy na 

trudność reagują lękiem i wycofaniem się, są narażeni na długotrwałe przeżywanie 

negatywnych emocji” (tamże, 34). 

Tak czy inaczej, obecność osoby niepełnosprawnej w rodzinie powoduje szereg 

zmian w jej funkcjonowaniu. Między innymi powoduje zmianę w relacji między 

małżonkami, zmianę warunków rozwoju dla pełnosprawnego rodzeństwa, modyfikację 

życia zawodowego rodziców, ograniczenie uczestnictwa w życiu kulturalnym i wiele 

innych konsekwencji, które wymagają nieraz ogromnych wyrzeczeń, w wyniku których 

może dojść do różnego rodzaju komplikacji życia, z którymi rodzina taka, skazana na 

własne siły nie zawsze sobie radzi. Dlatego potrzebna jej jest wieloraka pomoc i 

wsparcie (tamże, 48-53). Wszelako zawsze – i tak jest najlepiej – w ścisłej współpracy z 

rodziną.  

Roman Ossowski (1991, s. 321) podkreśla to w sposób szczególny. „Współpraca 

rodziców z zespołem rewalidującym – pisze ów wspomniany autor – ich wytrwałość i 

cierpliwość dają zdumiewające efekty. Zatem błędny jest pogląd niektórych rodziców, że 

odpowiedzialność za rewalidację ich dziecka należy przerzucić na specjalistyczne 

instytucje. Tajemnica sukcesu rewalidacji z udziałem rodziców związana jest przede 

wszystkim z więzią emocjonalną, która łączy rodziców i dzieci. Ich następstwem są 

dodatnie emocjonalne komunikaty przekazywane dzieciom w trakcie ćwiczeń. Te 

komunikaty mają dodatnią wartość gratyfikacyjną i skłaniają do dalszego wysiłku, 

mającego na celu uczynnienie zachowanych sprawność”. 

Nawet krytyczne uwagi raportu PAN, na który powołuje się R. Ossowski, 

wypowiedziane pod adresem utopijnej i wręcz represyjnej pomocy rewalidacyjnej 

osobom z niepełnosprawnością, nie są w stanie powstrzymać konieczności takiej 

pomocy, która – jak to już powiedziano wyżej – powinna zmierzać do jak najdalej idącej 

współpracy z rodziną, szczególnie mocno eksponowanej w ramach pedagogizacji 

rodziny (tamże).  

A. Twardowski (1991, s. 568) zwraca uwagę na dwa rodzaju owej pedagogizacji: 

„Pierwszy obejmuje oddziaływania informacyjne oraz udzielanie porad i wskazówek 

wychowawczych, drugi natomiast – kształtowanie u rodziców różnych umiejętności 
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niezbędnych do prowadzenia rehabilitacji dziecka w warunkach domowych. 

Pedagogizacja rodziców prowadzona jest przez instytucje oświatowe, stowarzyszenia 

rodziców, placówki służby zdrowia, organizacje inwalidzkie”. 

Można do tych uwag dodać, że również model wypracowany na podstawie 

„doświadczenia Lasek” w świetle chrześcijańskiej pedagogiki personalno-

egzystencjalnej – o którym piszę w innym miejscu (Placha, 2012) - mógłby spełniać 

oczekiwania pomocy także na rzecz rodzin doświadczonych obecnością w nich osób z 

taką czy inną niepełnosprawnością. Jest w tej propozycji pomocy zawarty chrześcijański 

model rodziny. Model ten już przez długie wieki stawał się u nas głęboko zakorzenioną 

w Ewangelii tradycją. I sprawdził się, pokrywając się jednocześnie z tym, co zwykliśmy 

określać krótko i po prostu: rodziną i szkołą polską. 

Propozycja ta wpisuje się także w najnowszą dyscyplinę w klasyfikacji nauk, jaką 

są nauki o rodzinie, dyscyplinę szczególnie mocno eksponowaną dzisiaj w oficjalnym 

nauczaniu Kościoła (Mierzwiński, 2008, s. 33-49), a także rozwijaną przez badaczy tego 

zagadnienia – zwłaszcza w aspekcie potrzeby permanentnej pedagogizacji rodziców 

(Skreczko, 2000, s. 240-246). 

Do frontu pomocy rodzinie włączył się również Kościół, a zwłaszcza „papież 

rodziny” – jak nazywa się Jana Pawła II – który w encyklice „Familiaris consortio”, w 

całości poświęconej rodzinie, pisze: „Państwo i Kościół mają obowiązek służenia 

rodzinom wszelkimi możliwymi formami pomocy, aby rodziny mogły prawidłowo 

wypełniać swe zadania wychowawcze. W tym celu, zarówno Kościół, jak i państwo, 

powinny tworzyć i popierać te instytucje i taką działalność, których słusznie domagają 

się rodziny: pomoc winna być proporcjonalna do niewystarczalności rodziny” (FC, 40).  

Pomoc taka – na przykład w ramach duszpasterstwa specjalnego – jest 

szczególnie cenna w przypadku rodzin, gdzie znajdują się osoby z jakąkolwiek 

niepełnosprawnością. „W duszpasterstwie specjalnym – jak konstatuje C. Rogowski 

(2005, s. 20) – ważną rolę odgrywa chrześcijańska rodzina osoby niepełnosprawnej, 

którą Kościół lokalny otacza specjalną troską. W myśl nauki Soboru Watykańskiego II, 

jak również dekretów synodalnych jest ona w pierwszym rzędzie powołana do wpajania 

potomstwu chrześcijańskiej nauki i ewangelicznych cnót (KK 5 &41); DWCH 3). Rodzice 

chrześcijańscy powinni poprzez swą wiarę i łaskę Bożą przyjmować każde dziecko, 

zdrowe czy kalekie, jako dar Boży”. 

Pomoc rodzinie, jak każda dobra pomoc, wymaga szczególnej roztropności i 

mądrości: „Mądrze i dla wychowania poucza przysłowie, że <<głodnemu daje się wędkę, 

a nie rybę>>” (Homplewicz, 2006, s. 234). A więc chodzi nie o gotowe recepty, ale 

sposób takiego pedagogizowania, który pozwala uruchomić mechanizmy 

samopomocowe, o wiele trwalsze i skuteczniejsze niż doraźne wsparcie.  

Jeszcze inaczej można to nazwać „rodzinną kulturą pedagogiczną”, która „jest 

podstawowym warunkiem prawidłowego i efektywnego wychowania dziecka w 

rodzinie”. W uzupełnieniu można dodać, że owa kultura pedagogiczna powinna 

obejmować również wszystkich członków rodziny a nie tylko rodziców, w tym również 

dzieci – w naszym przypadku także dzieci z taką czy inną niepełnosprawnością. 
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A. Skreczko (2001, s. 34), dochodząc do sedna rozumienia kultury pedagogicznej 

rodziców, podkreśla również element kultury duchowej rodziny, na którą składają się : 

słowo, symbol, rytuał oraz wartości. 

Nie wnikając w wiele różnych definicji i prób analizowana tego problemu, 

przyjmijmy za J. Wilkiem (2002, s. 79-89), na którego powołuje się A. Skreczko (2011, s. 

39-40), że owa kultura pedagogiczna obejmuje takie obszary zainteresowania, jak: 

„świadomość wychowawcza, umiejętność nawiązywania relacji wychowawczej, wiedza 

pedagogiczna, na którą składają się takie kanony, jak: obecność rodziców – 

wychowawców, uczestnictwo obojga rodziców w procesie wychowania dziecka, miłość 

wychowaw3cza, stałość i konsekwencja, jednolitość, harmonijność, umiar, 

indywidualizacja, wszechstronność, aktywność dziecka, samowychowanie, umiejętność 

stosowania metod i środków wychowawczych, stosowanie nagród i kar”. 

Kultura pedagogiczna rodziców powinna prowadzić do dojrzałego rozwoju 

osobowego wszystkich członków rodziny, w której kluczową rolę odgrywa osobisty 

przykład rodziców. W związku z tym Maria Ryś (2007, s. 40) przyjmuje, że, aby 

skutecznie pomagać innym, taką osobę powinny charakteryzować następujące cechy: 

autentyczność i szczerość, akceptacja siebie, prawidłowa samoocena, otwartość na 

innych, wolność szanująca najważniejsze wartości. Osoba taka powinna również umieć 

wybaczyć sobie i innym oraz spotykać się z innymi w wyjątkowej relacji prawdziwej 

miłości. „Ważne jest także, aby to była osoba o głębokiej empatii, rozumiejąca drugiego 

człowieka i potrafiąca z miłością wejść w jego świat”.  

Chodzi o to, aby pojawiła się chęć u dziecka – w dobrym tego słowa znaczeniu – 

naśladownictwa dobrych przykładów, co pięknie wyraża łacińskie przysłowie: verba 

docenti, exempla trahenti – słowa uczą a przykłady pociągają. 

Obecność dorosłych osób z niepełnosprawnością w rodzinie to jeszcze inne 

zagadnienie. Jednak w zasadniczej warstwie problemu wiele z tych treści, które dotyczą 

dziecka, również obejmują osoby dorosłe. W jednym i drugim przypadku mamy do 

czynienia z sytuacją, która wymaga szczególnej mobilizacji wszystkich członków 

rodziny, aby z jednej strony uniknąć negatywnych skutków niepełnosprawności 

włącznie z chęcią oddania takiej osoby do zakładu opiekuńczego, a z drugiej strony, by 

wykorzystać to trudne doświadczenie do nowej organizacji życia i być może odkrycia 

wartości, które jeszcze bardziej zintegrują rodzinę i wyzwolą postawy swoistej 

solidarności. 
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PROBLEMY RODZIN 

Z DZIECKIEM NIEPEŁNOSPRAWNYM 

  

Nie ulega żadnej wątpliwości, że przewlekłe choroby, uszkodzenia, deformacje, 

czy zaburzenia rozwoju zawsze niosą ze sobą pewne ograniczenia indywidualne, że są 

także przyczyną ograniczonego sposobu funkcjonowania społecznego i że te 

ograniczenia w aktywności społecznej mogą powodować cierpienie i poczucie 

bezradności.  

My jednak uważamy, że te ograniczenia, wywołane postawami społecznymi 

wobec osób niepełnosprawnych, godzą bardziej dotkliwie i mają bardzo traumatyczne 

konsekwencje. Chodzi tu o to, że każda utrata jakiejś funkcji lub jakiejś wartości 

postrzegana jest przez otoczenie, jako główna i identyfikująca ją cecha, a cecha ta jakby 

automatycznie rzutuje na inne cechy takiej osoby i ma wpływ na jej globalną ocenę, na 

mechaniczne określenie jej jako osoby o niższym statusie społecznym. Ten sposób 

klasyfikowania ludzi niepełnosprawnych jako gorszych, wpływa na ich samopoczucie, 

wpływa na ich miejsce w środowisku społecznym, a także musi budzić sprzeciw i 

protesty ich samych, a także ich rodzin. 

 

W tym miejscu należy dokonać pewnych rozróżnień terminologicznych między 

pojęciami „inwalidztwo”, „upośledzenie”, „niepełnosprawność”, jako istotnych dla 

zrozumienia problemu podmiotowości rodziny dziecka niepełnosprawnego. 

Przez „inwalidztwo” rozumie się taki stan, w którym występują wady lub 

uszkodzenia fizyczne czy umysłowe, posiadające aspekt obiektywny, który zazwyczaj 

określany jest przez lekarzy. 

 „Upośledzeniem” nazywamy sumujący się rezultat przeszkód, jakie inwalidztwo 

powoduje, utrudniając sprawny poziom funkcjonowania.  

Tak, więc inwalidztwo ma raczej wymiar medyczny, zaś upośledzenie – wymiar 

biologiczno-społeczny. Nie wszystkie stany opisane przez medycynę jako inwalidztwo 

można traktować jako upośledzenie i odwrotnie – nie wszystkie stany opisane jako 

upośledzenie są wynikiem inwalidztwa. 
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Natomiast termin „niepełnosprawność” jest wielorako rozumiany i definiowany, 

bo do grupy niepełnosprawnych zalicza się osoby o bardzo różnych zaburzeniach i 

różnym stopniu upośledzenia funkcji bio-psycho-społecznych.  

W materiale Ministerstwa Edukacji Narodowej – „Reforma systemu edukacji – 

projekt”, czytamy: na każde 100 dzieci przypada troje z trwającą przez całe życie 

niepełnosprawnością. Odsetek dzieci, u których stwierdza się trudności rozwojowe 

szacuje się na około 7%, aczkolwiek nie są one diagnozowane jako niepełnosprawność, 

mają jednak poważny wpływ na możliwości uczenia się oraz adaptację społeczną1.  

Zakłada się, że odsetek ten jest znacznie większy, choć do dziś w całości 

nierozpoznany.  

Według badań zdrowia ludności prowadzonych przez GUS w 2000 r., w Polsce 

było 288,1 tys. dzieci niepełnosprawnych w wieku od 0 do 14 lat, co stanowiło 3,3% 

ogółu dzieci w tej grupie wiekowej. Uwzględniono w tej liczbie dzieci niepełnosprawne 

biologicznie z ograniczeniem sprawności, a zarazem otrzymujące zasiłek pielęgnacyjny. 

Wśród 184,4 tys. dzieci niepełnosprawnych biologicznie 26,4 tys. miało całkowicie 

ograniczoną sprawność, zaś 158 tyś. częściowo ograniczoną sprawność. Według tych 

samych danych w grupie wiekowej 0-14 lat było 969.1 tys., czyli około 11,2% miało 

problemy zdrowotne. W odniesieniu do 0,7% – deklarowano kłopoty ze słuchem, 7,9 % 

– miało problemy ze wzrokiem, 1,0% – trudności w poruszaniu się, 2,3% – trudności w 

mówieniu, zaś inne trudności – miało 1,3%2.  

Badania niepowodzeń szkolnych dzieci i młodzieży wykazały, że około 15% 

populacji dzieci i młodzieży kształcącej się w masowych szkołach, stanowią dzieci z 

pewnymi odchyleniami od normy. 

Wartość informacyjna danych na temat skali występowania niepełnosprawności 

jest ograniczona przez fakt, że stosowane ogólne definicje „niepełnosprawności” z 

natury rzeczy są opisowe i niezbyt precyzyjne. To, szerokie pojęcie niepełnosprawności 

utrudnia dokładniejsze określenie rozmiarów tego zjawiska i z konieczności podaje się 

wielkości szacunkowe.  

Według różnych autorów, choroby przewlekłe i niepełno sprawność występują u 

około 15-25% dzieci (w zależności od przyjętej definicji), a tym samym wymagającej 

specjalnej opieki zdrowotnej i specjalnej edukacji. 

Reasumując, można z wielką niedokładnością przyjąć, że na około 7 mln dzieci i 

młodzieży w wieku do 19 lat (okres szkolny), jedna piąta, tj. około 1,5 mln stanowią 

dzieci i młodzież, z trudnościami w nauce, przewlekle chora lub niepełnosprawna. Tak 

więc, średnio co 8 rodzina w Polsce dotknięta jest specyficznymi problemami 

rozwojowymi własnego dziecka. 

Według dr Teresy Wejner3 – w naszym społeczeństwie istnieją dwa skrajne 

poglądy, kogo uznajemy za osobę niepełnosprawną. 

                                                 
1 Reforma systemu edukacji -- projekt MEN 1998. 
http://www.wsipnet.pl/oswiata/arts.php?dz=9&nid=615&r=11 
2 http://www.stat.gov.pl/gus/5840_2144_PLK_WAI.htm 
3 Teresa Wejner - doktor nauk humanistycznych, przewodnicząca Oddziału Łódzkiego Polskiego 
Towarzystwa Dysleksji, główny specjalista w Biurze Rzecznika Praw Dziecka, pedagog, psycholog, 
terapeutka. 
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Jedno stanowisko podkreśla szeroki udział osób niepełno-sprawnych w 

społeczeństwie. Stojący na tym stanowisko uznają jako osoby niepełnosprawne, 

wszystkie te osoby z deficytami i zaburzeniami, które utrudniają im normalne 

funkcjonowanie, a zatem –posiadające znaczne lub niewielkie deficyty rozwojowe, które 

są niewidoczne w pierwszym kontakcie i są określone mianem tak zwanego „ukrytego 

kalectwa”. 

Drugie skrajne stanowisko prezentowane jest w oparciu o defini-cje 

niepełnosprawności, z której wynika, że niepełnosprawnymi są osoby z wadami 

sensorycznymi: niewidomi, niesłyszący, poruszający się na wózkach inwalidzkich, 

upośledzeni intelektualnie.  

 

Z przytoczonych dwóch stanowisk wynika, że na problem niepełnosprawności 

można patrzeć jako na zjawisko dotykające udziału dużej liczby osób, gdyż ta populacja 

może się bardzo rozszerzać o dzieci z tzw. „ukrytym kalectwem” lub zawężać do dzieci 

określonych w definicji niepełnosprawności. Ze względu na szeroki aspekt problemu 

wydaje się zasadne uwzględnianie tych dwóch tendencji. 

W stosunku do uczniów niepełnosprawnych, uważano do niedawna, że 

najlepszym systemem edukacyjnym jest integracja. Integracja w Polsce zaczęła pojawiać 

się na początku lat dziewięćdziesiątych, kiedy dokonywało się przekształcenie systemu 

edukacji i dostosowanie go do zmieniających się warunków ustrojowych, społecznych i 

gospodarczych. Jest to spore opóźnienie w stosunku do krajów wysokorozwiniętych, 

gdzie systemy integracyjne zaczęły powstawać w połowie lat siedemdziesiątych. Ściśle 

związana z tym problemem jest zasobność danego kraju (jesteśmy krajem o niewysokiej 

zasobności).  

Obecnie na całym świecie nie ma nowoczesnego systemu kształcenia, który by 

kształcił wszystkie dzieci niepełnosprawne bez integracji oraz nie ma takiego systemu, 

który kształciłby wszystkie dzieci w integracji. Ważna jest proporcja – ile dzieci 

pozostanie w szkolnictwie specjalnym, a jaka jego część może kontynuować naukę w 

szkolnictwie ogólnodostępnym. 

Realizowana w Polsce od 1991 r. reforma edukacyjna zakłada, że dzieci z 

głębokimi i sprzężonymi niepełnosprawnościami oraz upośledzeniem umysłowym 

umiarkowanym i głębszym będą kształciły się w systemie specjalnym – uważanym jako 

system segregacyjny.  

Natomiast pozostali uczniowie mają wspólną podstawę programową. Taki 

kierunek edukacji docelowo zmierza do szkoły wspólnych szans. Wspólna podstawa 

programowa w swoim założeniu gwarantuje wszystkim uczniom równość szans 

edukacyjnych.  

Polityka oświatowa jest obecnie skierowana na otwarty system edukacyjny 

szkoły wspólnych szans, przy zachowaniu około 1% dzieci w systemie szkolnictwa 
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specjalnego. Takie tendencje obserwuje się również w krajach wysoko rozwiniętych. 

Niestety, w naszych polskich szkołach masowych brak jest przygotowanych 

nauczycieli do kształcenia dzieci z różnymi deficytami – szczególnie na poziomie 

powyżej gimnazjum.  

Szkoła posiadająca uczniów niepełnosprawnych, a nieprzygotowana do pracy z 

tymi uczniami, może spowodować wiele poważnych negatywnych zmian w psychice 

dziecka niepełnosprawnego, od zaniżonej samooceny, po poważne zaburzenia dotyczące 

całokształtu rozwoju dziecka i pogłębiania nieumiejętności nawiązania kontaktu z 

grupą. Niekiedy po takich przeżyciach trzeba „ustawiać wszystko” od nowa. 

Kolejną ważną sprawą jest ścisła współpraca ze środowiskiem rodzinnym 

dziecka i ustalenie wspólnych oczekiwań: rodzice – szkoła oraz wspólnych kierunków 

działań. 

Model nauczania włączającego wymaga dużego przygotowania kadry 

nauczającej. Wymaga zaplecza finansowego i systemowego, do którego nie jesteśmy 

chyba jeszcze przygotowani. Kiedy uczeń trafia do szkoły masowej (bo tak sobie tego 

życzą rodzice, często aby zaspokoić swoje ambicje), to natrafia na ogromne bariery 

mentalne. Rodzice innych dzieci nie życzą sobie tego, aby z ich normalnymi dziećmi 

uczyły się niepełnosprawne. Prowadzone rankingi szkół również zniechęcają 

dyrektorów, by w ich szkołach uczyli się uczniowie z deficytami, bo obniżają oni wyniki 

szkoły.  

Nasuwa się więc pytanie: co dalej mogą robić, jak mogą realizować się w życiu 

tacy uczniowie, do niczego nie przygotowani po nauczaniu włączającym? Uczniowie ci 

nie potrafią się asymilować, uczestniczyć w życiu towarzyskim – są uczniami z piętnem 

wykluczenia społecznego. 

Nauczanie włączające powinno być realizowane od przedszkola. Dawałoby to 

również dzieciom zdrowym nową umiejętność nawiązywania kontaktu z takimi dziećmi. 

Włączanie niepełnosprawnych powinno być traktowane jako normalność we 

wszystkich środowiskach. Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych (ustanowiona 13 

grudnia 2006 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ) bardzo mocno podkreśla, że edukacja 

nie jest tylko dla tych ludzi na poziomie elementarnym, ale na wszystkich poziomach. 

Konwencja dąży do zapewnienia osobom niepełnosprawnym posiadania takich samych 

praw i obowiązków, z jakich korzystają inni członkowie społeczeństwa. Ma 

zagwarantować im także uczestniczenie w życiu społecznym na zasadach 

pełnoprawnych członków, którzy mogą przyczyniać się do rozwoju. Konwencja 

podkreśla, że osoba niepełnosprawna powinna korzystać z pełnego równouprawnienia, 

zakazu dyskryminacji oraz z równości wobec prawa. Ma prawo do wolności i 

bezpieczeństwa, prawo do swobody poruszania się i do niezależnego życia, prawo do 

zdrowia, pracy i edukacji oraz prawo do udziału w życiu politycznym i kulturalnym. 
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1. Niepełnosprawność czy przewlekła choroba dziecka 

 – jako czynniki stygmatyzacji rodziny 

 

Jednym z ważnych elementów analiz życia i rozwoju osób niepełnosprawnych 

jest koncepcja integracyjności, zmierzająca w swych założeniach, celach, jak i w 

działaniach, do tworzenia warunków normalizacji życia ludzi niepełnosprawnych.  

Tak, więc u podstaw integracyjnego życia pełnosprawnych i niepełnosprawnych 

leży przekształcanie biernych, segregacyjnych form egzystencji ludzi 

niepełnosprawnych, w ich aktywne indywidualne i zbiorowe życie. Integracja pozwala 

osobie niepełnosprawnej „być sobą wśród innych”. Tak więc, podstawą koncepcji 

społecznej integracji osób niepełnosprawnych jest pojęcie podmiotowości.  

Jak zaznacza P. Sztompka (2005), termin ten jest odmiennie pojmowany na 

gruncie różnych nauk poświeconych człowiekowi.  

W antropologii filozoficznej oznacza on przeciwieństwo uprzedmiotowienia 

jednostki i podejmowane jest przez te kierunki, które akcentują wolność, kreatywność i 

dezalienację człowieka1.  

W psychologii – stanowi kategorię centralną dla teorii opozycyjnych w stosunku 

do behawioryzmu, w szczególności zaś tych, które akcentują tożsamość, niepowtarzal-

ność i samoświadomość jednostki. 

Na gruncie nauk politycznych koncepcja ta wiąże się z ideą samorządności, 

autonomii i współuczestnictwa, będąc przeciwieństwem manipulacji, 

ubezwłasnowolnienia i uprzedmiotowienia. 

Socjologiczne koncepcje podmiotowości kładą nacisk na aktywny wpływ działań 

jednostek i zbiorowości ludzkich na kształt i sposób funkcjonowania struktury 

społecznej. Zakładają one istnienie wzajemnych związków pomiędzy działaniami a 

wymienionymi strukturami i zjawiskami w skali mikro- i makrospołecznej.  

W naukach prawnych pojęcie podmiotowości wyraża zdolność do podejmowania 

określonego rodzaju aktywności i korzystania z przysługujących uprawnień. W tym 

ujęciu, działającym podmiotom przysługuje równość, możliwa do ograniczenia jedynie 

w drodze postępowania sądowego, wszczętego na podstawie zaistniałych ściśle 

określonych okoliczności. 

Świadomość tych wszystkich uprawnień jest jednym z wyznaczników 

społecznego uczestnictwa osób niepełnosprawnych. Podkreśla to m.in. A. Hulek (1979, 

1980, 1984) pisząc, że poważne bodźce rozwoju rehabilitacji tkwią w świadomości 

samych inwalidów pragną oni mieć te same prawa i obowiązki, co ludzie zdrowi i żyć na 

równi z innymi, czy M. Grzegorzewska (1937, 1959), która wprost stwierdza, że nie ma 

kaleki, jest człowiek.  

W intencjach obu autorów, tkwią dwie podstawowe kategorie wyznaczające 

społeczne sytuacje ludzi niepełnosprawnych. Jedną stanowi upośledzenie społeczne, 

                                                 
1 Warto tu sięgnąć do artykułu: M. Gogacza i A. Andrzejuka (1991), Niepełnosprawność, Warszawa: 
Wydawnictwo PALLOTTINUM. 
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poczucie naruszonego równouprawnienia, drugą zaś wyznacza wymiar podmiotowości i 

alienacji. O ile w tym pierwszym, problem podmiotowości i równouprawnienia bądź 

upośledzenia społecznego jest przedmiotem wielu dyskusji, badań i raportów, to ta 

druga, nie skupia większego zainteresowania badaczy zajmujących się społecznymi 

problemami funkcjonowania rodzin niepełnosprawnych. 

Co więcej, główne kierunki rozważań i analiz dotyczą kontekstu egzystencji i 

rozwoju jednostki niepełnosprawnej, rzadziej zaś społecznego doświadczania bycia 

rodziną niepełnosprawną, a jest ono trudne w sytuacji, gdy jeden z członków rodziny 

jest niepełnosprawny.  

Współczesne rozumienie problemów ludzi niepełnosprawnych jest coraz częściej 

opisywane nie tylko w kategoriach możliwości ich indywidualnego rozwoju 

edukacyjnego czy zawodowego1, ale przede wszystkim w teoriach i koncepcjach 

psychologicznych ukazujących nie tylko bezpośrednie skutki danej dysfunkcji czy 

uszkodzenia prowadzących do trudności rozwojowych i uczenia się, ale przede 

wszystkim mechanizmów psychologicznego funkcjonowania społecznego, 

mechanizmów wyjaśniających podmiotowość w pełnieniu określonych ról społecznych2. 

Ta wiedza coraz częściej kwalifikowana jest do bardzo dynamicznie rozwijającej się 

psychologii rehabilitacji, w której to, w sposób szczególny, podkreśla się wartość osoby 

niepełnosprawnej jako podmiotu prowadzonych działań edukacyjno-rehabilitacyjnych i 

życia społecznego. 

Psychologia rehabilitacyjna obejmuje swym zakresem znacznie szersze obszary 

swej działalności dotyczące ludzi i instytucji niż powszechnie się sądzi. Z jednej strony, 

bowiem zajmuje się rozumieniem samej niepełnosprawności i możliwości 

rehabilitowania tych osób (przy pomocy specjalnych metod, w specjalnie 

organizowanych środowiskach), z drugiej zaś strony istnieje cały obszar sytuacji życia 

społecznego, który w sposób istotny kształtuje i wyznacza możliwości rozwoju 

społecznego tych osób. Ta problematyka społecznej percepcji ludzi niepełnosprawnych 

oraz doświadczania niepełnosprawności, określana jako rehabilitacja środowiskowa, 

poszukuje wyjaśnienia uwarunkowań życia społecznego tych ludzi. 

Do jednej z wielu kategorii życia społecznego osób niepełnosprawnych, jakimi 

zajmuje się psychologia rehabilitacji środowiskowej, jest sytuacja rodzin posiadających 

dziecko niepełnosprawne. W literaturze opisującej sytuacje rodzin z dziećmi 

niepełnosprawnymi na ogół omawia się postawy rodzicielskie, wartości życia 

małżeńskiego, atmosferę współżycia w rodzinie, strukturę społeczną rodziny, czasami 

cechy osobowościowe rodziców, zakładając przy tym, że im większe zaburzenia w 

obrębie tych właściwości środowiska rodzinnego, tym większe zachodzą zaburzenia w 

procesach wychowania i opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi. 

                                                 
1 Por. np. Balcerek (1981), Doroszewska (1981), Hulek (1980), Twardowski (1999). 
2 Warto tu wskazać takie prace jak np. Domagała-Zyśk (2007, 2010), Gogacz, Andrzejuk (1991), 
Homplewicz (2006), Obuchowska (1999), Rogowski (2005).  
Warto także przytoczyć liczne prace wykładowców Instytutu Psychologii UKSW poświęcone tej 
problematyce: Jana Bieleckiego, Wojciecha Brejnaka, Józefa Plachy, oraz Kazimierza Jacka Zabłockiego. Ich 
tytuły zostały zamieszczone w bibliografii. 



WOKÓŁ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI I DYSFUNKCJI 

 

 
F I D E S  E T  R A T I O  

 
Strona 35 

Taki model analizy funkcjonowania rodzin nie wyjaśnia całej złożonej sytuacji 

rodzin, co więcej model taki zakłada a’ priori, że istnieje ścisły związek przyczynowo-

skutkowy pomiędzy nieprawidłowymi postawami rodzicielskimi a zaburzeniami w 

przystosowaniu społecznym niepełnosprawnego dziecka. W takim przyczynowo-

skutkowym modelu nie wyjaśnia się tego – jak to się dzieje, że u dziecka 

niepełnosprawnego nadmiernie chronionego, kształtują się zachowania zakłócające 

podejmowanie ról społecznych? 

A. Twardowski (1999) poddając krytyce te modele analizy funkcjonowania 

rodzin niepełnosprawnych proponuje inne podejście, które nazywa interakcyjnym i 

systemowym. W ujęciu interakcyjnym, różne właściwości rozwijającego się dziecka 

niepełnosprawnego traktuje się jako pochodne procesów interakcji dziecka z 

otoczeniem, zaś ujęcie systemowe zakłada, że pomiędzy zachowaniami członków 

rodziny istnieją wzajemne zależności, tzn. że pojawienie się zmian w zachowaniu u 

jednej z osób w rodzinie (np. z powodu niepełnosprawnego czy chorego dziecka) 

wpływa na zachowanie wszystkich pozostałych członków rodziny, a więc na 

funkcjonowanie systemu rodzinnego jako spójnej całości, a ponadto, na funkcjonowanie 

takich rodzin, wpływa także system społecznych stosunków środowiskowych w jakim 

żyje rodzina niepełnosprawna. 

Przyjęty model koncepcji interakcyjnej i systemowej w analizowaniu 

funkcjonowania rodziny niepełnosprawnej pozwala na przyjęcie następujących założeń 

w poszukiwaniu podmiotowości rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym. Przede 

wszystkim należy przyjąć, iż problemy rodziców i innych członków rodziny są tak samo 

ważne, jak są ważne problemy rozwojowe dziecka niepełno sprawnego. Także i to, że 

niepełnosprawność dziecka wymaga od rodziny przekształcania u siebie 

dotychczasowych wartości oraz poszczególnych pozycji w rodzinie oraz i to, że procesy 

zachodzących zmian w rodzinie wymagają wsparcia i czasu dla osiągnięcia wzajemnie 

trwałych związków. Sytuacja doświadczania niepełnosprawności dziecka przez rodzinę 

jest szczególnie trudna i może prowadzić nie tylko do zaburzenia relacji rodzinnych, ale i 

także do rozpadu małżeństw, do destrukcyjnych form wychowania i rewalidacji dziecka 

niepełnosprawnego, do dysfunkcjonalności społecznej rodziny. 

 

2. Rola psychologa w przypadku narodzin dziecka niepełnosprawnego  

 

Poczucie podmiotowości społecznej jest połączeniem dwóch subiektywnie 

odbieranych przez jednostkę stanów: stopnia zintegrowania z otaczającym światem 

oraz zdolności do sprawowania kontroli nad rzeczywistością.  

Dla stanów przeciwstawnych przypisuje się pojęcie alienacji. I właśnie to 

poczucie alienacji społecznej rodziny niepełnosprawnej stanowi istotę dalszych analiz w 

poszukiwaniu podmiotowości rodziny niepełnosprawnej. 

We współczesnym rozumieniu pojęcia alienacji, akcentuje się raczej poczucie 

samotności człowieka, jego bezradność wobec otaczającej go zbiorowości społecznej. 

Odczucia te, mogą być uświadamiane lub nie, zaś dokonywane atrybucje wartościujące i 
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opisujące, czynią swoim obiektem zainteresowania analizę struktury „ja”, bądź struktury 

rzeczywistości społecznej.  

Do przyczyn omawianego zjawiska różni autorzy zaliczają m.in.:  

1) niekorzystne usytuowanie jednostki w strukturze systemu społecznego, 

np. niska pozycja socjoekonomiczna, brak poczucia stabilizacji, obniżanie 

się dotychczasowego statusu, dyskryminacja, nikła partycypacja społeczna 

i in.;  

2) krytyczną percepcję istniejącej sytuacji, w której funkcjonuje dana 

jednostka, np. formalizm i centralizacja instytucji, dyrektywność stylu 

zarządzania, spostrzegany brak możliwości rozwoju w obrębie 

istniejących struktur;  

3) także przesłanki natury psychologicznej, np. brak satysfakcji z własnej 

sytuacji życiowej, poczucie deprywacji, poczucie nieadekwatności i niska 

samoocena, nieprzystosowanie psychologiczne i wiele innych.  

Zestawiając powyższe z dostępnymi nam wynikami badań nad ludźmi niepełno-

sprawnymi, możemy stwierdzić, iż omawiane zjawiska z całą swoją mocą występują w 

kontekście społecznej sytuacji tej zbiorowości. 

Jakie zatem zjawiska z życia rodziny niepełnosprawnej mogą prowadzić do 

różnych form alienacji społecznej, do naruszenia podmiotowości rodziny?  

W dużym skrócie można wymienić następujące zjawiska. Przede wszystkim na 

czoło wysuwają się problemy z życia emocjonalnego. Rodzice, po uzyskaniu informacji, 

że ich dziecko jest niepełnosprawne, przeżywają bardzo silne negatywne emocje. W 

rezultacie ulegają zakłóceniu relacje między członkami rodziny, szczególnie zaś między 

rodzicami oraz między rodzicami a niepełnosprawnym dzieckiem. 

Najogólniej, sytuację przeżyć emocjonalnych rodziców można opisać jako 

stopniowe przechodzenie od pytania: dlaczego właśnie nas i nasze dziecko dotknęło to 

nieszczęście?, do pytania: co i jak możemy zrobić, aby pomóc naszemu dziecku? 

Oczywiście między tymi dwoma pytaniami są jeszcze sytuacje pośrednie. Inaczej 

mówiąc, w przeżyciach rodziców po wykryciu u dziecka niepełnosprawności można 

wyróżnić kilka okresów.  

Są to okresy: szoku, kryzysu emocjonalnego, pozornego przystosowania się oraz 

konstruktywnego przystosowania się do zaistniałej sytuacji. 

Okres szoku. Wiadomość o niepełnosprawności dziecka jest dla rodziców 

ogromnym wstrząsem psychicznym. Rodzice oczekują, że dziecko urodzi się zdrowe i że 

jego rozwój będzie przebiegał bez zakłóceń. Często, gdy matka jest jeszcze w ciąży – 

przed nienarodzonym jeszcze dzieckiem roztaczana jest świetlana przyszłość – kim to 

ono w przyszłości nie będzie. Natomiast po odkryciu niepełnosprawności dziecka, 

większość rodziców załamuje się – ich równowaga psychiczna ulega dezorganizacji. 

Silne emocje negatyw-nie wpływają na ich ustosunkowanie do siebie i do dziecka. 

Pojawiają się nieporozumienia, kłótnie, wzajemne obwinianie się, wrogość i agresja. 

Rodzice mogą zamykać się w kręgu swych przeżyć i nie pomagać sobie. Zazwyczaj 

rodzice nie wiedzą, jak postępować z takim dzieckiem, a ich zachowania wobec niego są 

przepojone lękiem i poczuciem winy. 
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Po okresie szoku, następuje okres kryzysu emocjonalnego, nazywany także 

okresem rozpaczy lub depresji. Rodzice nie potrafią pogodzić się z myślą, że mają 

niepełnosprawne dziecko. Spostrzegają swoją sytuację jako beznadziejną, są 

przygnębieni, zrozpaczeni i bezradni. Mają poczucie zawodu i niespełnionych nadziei, 

spowodowane rozbieżnością między wymarzonym a rzeczywistym obrazem dziecka. 

Często przeżywają poczucie winy, pesymistycznie oceniają przyszłość dziecka. Neuro-

tyczne przeżywanie problemów własnych i rodziny może wywoływać agresję w ich 

wzajemnych stosunkach oraz bunt i wrogość wobec otaczającego świata. Konflikty i 

kłótnie między rodzicami pogłębiają dezorganizację w funkcjonowaniu rodziny. W tym 

okresie może wystąpić zjawisko odsuwania się ojca od rodziny (a w przypadku, gdy 

dziecko jest już starsze – nawet odsuwania się matek). Przybiera ono różne formy, takie 

jak: nie zajmowanie się sprawami rodziny i dziecka, ucieczka w alkohol lub w pracę 

zawodową czy społeczną, wreszcie całkowite opuszczenie rodziny. Przyczyny 

odchodzenia od rodziny są mało poznane. 

Obiegowe poglądy na ten temat odchodzenia ojców wskazują na ich egoizm i chęć 

uniknięcia przez nich licznych obowiązków i wyrzeczeń związanych z wychowywaniem 

niepełnosprawnego dziecka. W rzeczywistości jednak ojcowie mogą cierpieć z powodu 

niepełnosprawności dziecka równie silnie, a nawet silniej niż matki. Mogą oni znajdować 

się w złożonej sytuacji emocjonalnej, ponieważ trudniej odreagować im przeżywane 

napięcie spowodowane niepełno sprawnością ich dziecka.  

Należy również zaznaczyć, że matka obciążona obowiązkami pielęgnacyjnymi i 

przytłoczona negatywnymi przeżyciami może przejawiać wobec męża postawę pretensji 

i w konsekwencji – nieświadomie – przyczyniać się do jego odsuwania się od rodziny. 

Napięcia i konflikty przeżywane przez rodziców zazwyczaj ograniczają ich 

interakcje z dzieckiem i zakłócają ich przebieg.  

Kolejnym okresem w przeżyciach rodziców wychowujących niepełnosprawne 

dziecko jest okres pozornego przystosowania się do sytuacji. Jego dominującą cechą jest 

to, że rodzice podejmują nieracjonalne próby przystosowania się do sytuacji, w jakiej się 

znaleźli. Rodzice, nie mogąc pogodzić się z faktem, że ich dziecko jest niepełnosprawne, 

stosują różne mechanizmy obronne, np. deformują obraz realnej rzeczywistości, zgodnie 

ze swymi pragnieniami, wytwarzając sobie nieprawidłowy obraz dziecka, który 

dominuje nad realną rzeczywistością. Stosowanym mechanizmem obronnym jest też 

nieuznawanie faktu niepełnosprawności dziecka. Rodzice nie chcą dostrzec 

niepełnosprawności i dążą do podważenia postawionej diagnozy – bagatelizują ją lub 

zaprzeczają i poszukują nowej. Wówczas często występuje nieuzasadniona wiara w 

możliwość wyleczenia dziecka. Rodzice podejmują bardzo żmudne i kosztowne wysiłki 

polegające w poszukiwaniu coraz to nowych specjalistów i ośrodków leczniczych. 

Wierzą, że istnieje jakiś cudowny lek, który doprowadzi do wyzdrowienia dziecka. 

Zwracają się ku metodom paramedycznym, takim jak np.: bioenergoterapia, 

ziołolecznictwo, akupunktura i poszukują środków zaradczych u osób niefachowych (np. 

u znachorów czy wróżek). Wymienione czynności mogą być prowadzone przez długi 

okres i zazwyczaj wiążą się z dużymi nakładami czasu i pieniędzy. Innym mechanizmem 
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obronnym, jaki może wystąpić u rodziców, jest poszukiwanie winnych 

niepełnosprawności dziecka. Rodzice oskarżają lekarzy, że dziecko jest upośledzone na 

skutek ich zaniedbań.  

Czasami rodzice uważają, że winę za niepełnosprawność dziecka ponoszą siły 

nadprzyrodzone (los, Bóg) i, że jest to kara za ich uprzednie postępowanie. Zdarza się, że 

rodzice nawzajem obarczają się winą za niepełnosprawność dziecka, zarzucając sobie 

np. zaburzenia genetyczne. Mogą również przypisywać sobie odpowiedzialność za 

upośledzenie dziecka, ponieważ w swoim przekonaniu byli za mało przezorni, albo 

niedostatecznie opiekowali się nim i ochraniali je. 

 

Jeżeli rodzice wyczerpią wszystkie środki i możliwości, wówczas mogą dojść do 

przekonania, że nic dla dziecka nie można już zrobić. Pogodzeni w ten sposób ze swym 

nieszczęściem poddają się apatii, przygnębieniu i pesymizmowi. Nie prowadzą wobec 

dziecka żadnych oddziaływań rehabilitacyjnych, poza wykonywaniem podstawowych 

czynności opiekuńczych, ponieważ w ich mniemaniu i tak nic nie da się zrobić. 

Zawiedzione swoje nadzieje i oczekiwania mogą przenosić na dziecko (lub dzieci) 

zdrowe. Rodzice idealizują wówczas pełno-sprawne rodzeństwo, wierząc w jego 

ponadprzeciętne możliwości rozwojowe i stawiają mu wygórowane wymagania. 

Podejmują próby zorganizowania funkcjonowania rodziny niejako z wyłączeniem 

niepełnosprawnego dziecka, któremu „nie można pomóc”. 

Kolejnym okresem w przeżyciach rodziców jest okres konstruktywnego 

przystosowania się do sytuacji. Jego istotą jest przeżywanie przez rodziców problemu – 

czy i jak można pomagać dziecku? Zaczynają się oni zastanawiać nad takimi kwestiami, 

jak: 

-  jakie są przyczyny niepełnosprawności dziecka?  

-  jaki jest wpływ niepełnosprawności na rozwój psychiczny dziecka oraz na 

rodziców i rodzinę? 

-  jak należy postępować z dzieckiem?  

-  jaka jest jego przyszłość?  

Mówiąc ogólnie, rodzice podejmują próbę racjonalnego rozpatrzenia swej 

sytuacji. Rodzice zaczynają stosować różne zabiegi wychowawcze i rehabilitacyjne w 

stosunku do dziecka i zaczynają współpracować ze sobą. Życie i funkcjonowanie rodziny 

zaczyna organizować się wokół wspólnego celu – niesienia pomocy dziecku. 

Ważnym czynnikiem, mającym bardzo silny wpływ na przeżycia rodziców, jest to, 

w jaki sposób rodzice dowiadują się o niepełnosprawności dziecka. Jeżeli dowiadują się 

nagle, wówczas szok emocjonalny, jaki przeżywają, jest szczególnie silny i często 

długotrwały.  

W wielu przypadkach bywa jednak i tak, że rodzice powoli odkrywają 

niepełnosprawność dziecka. Mogą oni np. zauważać, że dziecko w odpowiednim czasie 

nie siada, nie staje na nóżkach, nie robi pierwszych kroków, nie mówi. Wówczas 

podejrzeniom, że coś niedobrego dzieje się z dzieckiem, towarzyszy nasilająca się 

niepewność i lęk. 

Kolejnymi czynnikami, wpływającymi na przeżycia rodziców, są: rodzaj i stopień 
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niepełnosprawności. Panuje bowiem obiegowe przekonanie, że niektóre typy 

niepełnosprawności są szczególnie ciężkie. Dotknięte nimi dzieci oraz ich rodziny są 

traktowane jako najbardziej nieszczęśliwe i poszkodowane.  

Ważnym czynnikiem warunkującym przeżycia rodziców jest również widoczność 

niepełnosprawności. Rodzice tych dzieci, które swym zachowaniem i wyglądem 

wyraźnie odróżniają się od dzieci zdrowych, mogą przeżywać ich niepełnosprawność 

szczególnie silnie. Dzieje się tak, ponieważ spotykają się oni często z odrzucającymi 

postawami otoczenia, wynikającymi z braku akceptacji ich dziecka, a także ich jako jego 

rodziców.  

Na przeżycia rodziców wpływają również preferowane przez nich wartości i cele 

życiowe. Współżycie z niepełnosprawnym dzieckiem niewątpliwie przekształca system 

wartości rodziców. Jak dotąd brak jest badań na temat przekształceń, jakie zachodzą w 

systemie wartości i celach życiowych rodziców wychowujących dzieci niepełnosprawne. 

Można przypuszczać, że z czasem rodzice zaczynają preferować wartości 

humanistyczne, takie jak: miłość, wzajemny szacunek, godność osobistą, a także 

poczucie bezpieczeństwa i harmonię w życiu rodzinnym.  

Z dotychczasowych rozważań wynika, że rodzice dziecka niepełnosprawnego 

często przeżywają negatywne emocje, że ich przeżycia zmieniają się z upływem czasu i 

zależą od wielu czynników. Wraz z wiekiem i rozwojem dziecka negatywne przeżycia 

rodziców mogą się nasilać lub słabnąć. Wyraźne nasilenie problemów emocjonalnych 

następuje wówczas, gdy na drodze rozwoju dziecka pojawiają się kolejne ważne 

wydarzenia życiowe. Takimi wydarzeniami są np.: pójście do przedszkola lub szkoły, 

wybór dalszego kierunku kształcenia i zawodu, podjęcie pracy, pojawienie się 

następnego dziecka w rodzinie. 

Przedstawione tu, z konieczności w dużym skrócie, czynniki prowadzące do 

naruszenie różnego rodzaju relacji rodzinnych, w konsekwencji prowadzą do 

zaburzenia rozwoju emocjonalnego i społecznego dziecka wykazującego różnego 

rodzaju dysfunkcje, niepełnosprawności lub zaburzenia rozwoju. 

W przekonaniu wiele osób profesjonalnie związanych z problematyką rodzin z 

dzieckiem niepełnosprawnym, rozwiązaniem problemu pomocy i wsparcia rodzin jest 

zapewnienie jej pomocy materialnej i psychologicznej.  

Z badań nad rodziną dziecka niepełnosprawnego jednoznacznie wynika, że 

podstawą powodzenia rewalidacji dziecka jest, właściwa atmosfera i klimatu psychiczny 

panujący w rodzinie. Niepełnosprawność dziecka stanowi ważną sprawę dla całej 

rodziny, dlatego całą rodzinę należy objąć opieką psychologiczną, a także udzielić jej 

instruktażu rehabilitacyjnego oraz wsparcia psychoterapeutycznego. Dobrze i w 

odpowiednim czasie zorganizowana pomoc może zminimalizować, a nawet usunąć 

skutki negatywnych stanów psychicznych towarzyszących rodzicom dzieci 

niepełnosprawnych. Dlatego tak ważne jest, aby korzystne dla rozwoju dziecka postawy 

rodziców kształtować już na oddziałach położniczych, poprzez psychologiczne na nich 

oddziaływanie.  

Bardzo często, w przypadku narodzin dziecka niepełnosprawnego – opieka i 
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pomoc medyczna i psychologiczna koncentruje się na dziecku, jak gdyby zapominając, że 

szybkiej pomocy psychologicznej wymagają także, a może przede wszystkim, rodzice. 

Wielu badaczy uważa, że dostępność wsparcia psychologicznego modyfikuje natężenie 

stresu, jakiego doznają rodziny, w których urodziło się dziecko o zaburzonym rozwoju.  

Z licznych badań, a także obserwacji rodziców dzieci z nieprawidłowościami 

rozwojowymi wynika, że to przede wszystkim oni wymagają pomocy w odzyskaniu 

równowagi w stosunkach z najbliższymi i w przystosowaniu się do nowej, trudnej 

sytuacji. Chodzi o pomoc psychologiczną w nadawaniu znaczenia niepełnosprawności 

dziecka, która będzie zmniejszała poczucie winy rodziców i wzajemne oskarżanie się, a 

także ułatwiała wypracowanie najlepszych strategii postępowania.  

Ponadto ważnym elementem jest stworzenie rodzicom okazji do 

zwerbalizowania w rozmowie z psychologiem swoich odczuć. 

Na koniec postawimy, prawdopodobnie dla wielu kontrowersyjne pytanie: „ile 

dziś kosztuje pomoc psychologiczna?” Chodzi nam o pomoc psychologiczną rodzinom 

znajdującym się w trudnych życiowo momentach – zwłaszcza takich, gdy rodzi się 

dziecko niepełnosprawne. 

Pomoc udzielana innym jest nieodłącznym elementem ludzkiego życia. Każdy z 

nas często potrzebuje pomocy lub sam jej udziela. Ważnym jest by rodzice, którym rodzi 

się dziecko niepełnosprawne otrzymali natychmiastową pomoc psychologiczną. 

Zapewnienie tym osobom specjalistycznego psychologicznego wsparcia jest niezbędne.  

Udzielana pomoc powinna być nie tylko w wymiarze duchowym ale i 

materialnym. Na konsultację psychologiczną w publicznej służbie zdrowia czeka się 

miesiącami. O pomocy psychologicznej bezinteresownej, „nie za pieniądze” – rzadko 

słyszę. Gdy próbowałem ze studentami psychologii dyskutować problem 

bezinteresownej pomocy psychologicznej – słyszałem stwierdzenie, że po to studiują, 

żeby pracować i zarabiać na życie. A zatem bezinteresowna (bezpłatna) pomoc 

psychologiczna kojarzy się z filantropią i zawiera w sobie zarówno pozytywne, jak i 

negatywne aspekty. 

Dlatego proponujemy, aby rozważyć celowość konkretnego wsparcia dla rodzin, 

którym rodzi się dziecko niepełnosprawne – a tym konkretnym wsparciem niechby był 

np. talon na 3 do 5 bezpłatnych wizyt w dowolnej placówce psychologicznej 

niepublicznej. Talon wartości 200-300 zł., za który palcówka taka mogłaby otrzymywać 

refundację w odpowiednim Oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia. Talon taki 

wydawałby lekarz ginekolog-położnik wszystkim rodzicom, którym rodzi się dziecko z 

tak zwanego ryzyka okołoporodowego (np. ze skalą poniżej 6 pkt. w skali Apgar) lub z 

innymi oczywistymi niepełnosprawnościami stwierdzonymi przez dziecięcego pediatrę 

czy neurologa.  

Może, zanim ten sposób rozwiązania pomocy stałoby się ogólnopolską praktyką – 

można by eksperymentalnie sprawdzić jego słuszność w jednym z województw. 
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PSYCHOSPOŁECZNE NASTĘPSTWA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 

 

1. Subiektywne i obiektywne ujęcie niepełnosprawności 

 

Osoby niepełnosprawne można scharakteryzować w oparciu o dwa podstawowe 

kryteria - pierwsze z nich jest subiektywne, drugie obiektywne. Zgodnie z pierwszym 

kryterium osobą niepełnosprawną jest każdy człowiek, który uznaje siebie za 

niepełnosprawnego. Jego subiektywne przekonanie o tym, że z racji trwałego 

uszkodzenia organizmu nie zawsze jest w stanie dać sobie radę z normalnymi 

wymaganiami otoczenia, powoduje, że zaczyna on traktować siebie w szczególny 

sposób. Także inni ludzie mogą subiektywnie rozpoznać określoną osobę jako 

niepełnosprawną, zaliczając ją do kategorii ze względu na widoczne, charakterystyczne 

defekty cielesne lub ujawnienie zachowań, które odbiegają od przyjętej normy. Oczekują 

oni, że tak rozpoznana osoba będzie postępowała zgodnie z ich oczekiwaniami. Co 

więcej, będą oni wymuszali takie właśnie postępowanie. Często pod wpływem 

zewnętrznych oczekiwań, może dojść do rozpoznania siebie jako osoby 

niepełnosprawnej. Może być też odwrotnie - osoba uznająca siebie za niepełnosprawną 

nie jest uznawana za taką przez innych. Ta rozbieżność w zakresie subiektywnego 

rozpoznania ludzie niepełnosprawnych staje się częściowo źródłem wielu problemów 

psychologicznych i społecznych. Przede wszystkim uświadamia trudności, jakie muszą 

pojawić się, gdy chcemy posłużyć się drugim, bardziej zobiektywizowanym sposobem 

rozróżnienia osób niepełnosprawnych w ludzkiej populacji (Kowalik, 2000, s. 136). 

 

2. Osoba niepełnosprawna – charakterystyka psychospołeczna 

 

Analiza wypowiedzi osób niepełnosprawnych, jak i osób z ich otoczenia: rodziny, 

znajomych i przyjaciół, a także pracodawców, wskazuje, że portret psychospołeczny 

osób z ograniczoną sprawnością w Polsce ulega obecnie zmianie. Zmiana ta wpisuje się 

w przemiany społeczne, a zarazem stanowi element szerszego kontekstu procesów 

zachodzących w naszym kraju, na różnych poziomach, nie tylko społecznym, ale także 

ekonomicznym, czy kulturowym. Niegdyś przypisana osobie niepełnosprawnej bierna 

rola „beneficjenta rent i zapomóg” wydaje się nie odpowiadać szczególnie osobom w 

młodszym wieku. Mimo swojej niepełnosprawności, coraz częściej chcą one aktywnie 

uczestniczyć w życiu społecznym, a także budować własne poczucie wartości na 

niezależności i autonomii w stosunku do państwa. Sprzeciwiają się stereotypowi osoby z 

ograniczoną sprawnością, jako roszczeniowej i niedojrzałej, a tym samym stojącej na 

uboczu życia społecznego. Podejmują ryzyko i biorą odpowiedzialność za własny los, 
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starając się posługiwać tymi samymi zasadami gry ekonomicznej, co osoby 

pełnosprawne. Z tego opisu wyłaniają się dwie zupełnie przeciwstawne postawy, które 

można potraktować jako swego rodzaju typy idealne, tworzące dwa odrębne portrety 

psychospołeczne – jeden zakotwiczony w przeszłości, drugi zaś odwołujący się do 

teraźniejszości. Pomiędzy nimi znajduje się jednak wiele postaw pośrednich, gdzie 

oczekiwanie wsparcia i pomocy miesza się z chęcią niezależności (por. np. Wiszejko-

Wierzbicka, 2008, s. 239-259). 

Jakkolwiek w przypadku osób niepełnosprawnych, nastawionych roszczeniowo, 

zmiana postawy wydaje się szczególnie trudna, to w przypadku osób z ograniczoną 

sprawnością, reprezentujących dążenie do niezależności i pełnego uczestnictwa w życiu 

społecznym ich postawy wymagają aktywnego wsparcia przez otoczenie. Nie chodzi 

jednak o traktowanie osób niepełnosprawnych jako tych, którzy wymagają szczególnej 

troski w sensie psychologicznym, lecz dostarczenie im narzędzi umożliwiających 

realizację własnych potrzeb – pracy, niezbędnego sprzętu, udogodnień 

architektonicznych. Osoby te zwykle bowiem dobrze radzą sobie w sferze psychicznej, 

co często jest, jak się wydaje, wynikiem niezakłóconej socjalizacji, przebiegającej w 

podobny sposób, jak u dzieci sprawnych (możliwej dzięki m.in. szkołom integracyjnym). 

Napotykają jednak inne, istotne bariery, takie jak architektura, rozwiązania 

instytucjonalne oraz bariery mentalne ze strony otoczenia, choć jak wynika z 

wypowiedzi badanych, i to zmienia się na lepsze dzięki temu, że niepełnosprawni są 

coraz bardziej widoczni. Zmiany następują także dzięki wzrostowi wiedzy na temat 

niepełnosprawności w społeczeństwie. Bariery te w niektórych przypadkach prowadzą 

do frustracji, poddania się, a w konsekwencji wycofania z życia społecznego (tamże). 

Zmiana zatem wizerunku osoby z ograniczoną sprawnością w społeczeństwie, a 

także utrwalenie nowych sposobów myślenia i radzenia sobie osób z ograniczoną 

sprawnością wymaga przede wszystkim respektowania nowych wymogów. Usuwanie 

wymienionych powyżej barier może przyczynić się do ukształtowania się odmiennego 

od dotychczasowego portretu psychospołecznego osoby z ograniczoną sprawnością w 

Polsce. 

 

3. Wpływ środowiska społecznego na osobę niepełnosprawną 

 

Niepełnosprawność ciągle jeszcze postrzegana jest stereotypowo, towarzyszące 

temu postawy społeczne, jak również napotykane nadal w dużej mierze przypadków 

bariery architektoniczne, pełniąc funkcję naznaczającą, zwiększają jeszcze ryzyko 

wykluczenia osób z ograniczoną sprawnością z wielu sfer życia zbiorowego, 

wprowadzając ich w obszar opieki specjalnej. W rezultacie pozycja ludzi z 

niesprawnością w społeczeństwie nasuwa analogię do położenia grup mniejszościowych 

i podobnych konsekwencji społecznych przyznawania im takiego „mniejszościowego” 

statusu) (Ostrowska, Sikorska, Gąciarz, 2001, s. 56-58). 

Sami niepełnosprawni oraz różni reprezentanci społeczeństwa są zdania, że to 

nie bariery architektoniczne oraz koszty zatrudniania jednostek z ograniczeniami 
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sprawności są barierą ich aktywności życiowej – za głównego „przeciwnika” uważają 

postawy społeczne oraz postawy pracodawców. 

Postawy względem niepełnosprawnych to zjawisko wielowymiarowe i mogące 

występować zarówno w formie zgeneralizowanej, jak i przejawiające się w ogólnej 

tendencji do utożsamiania jednostek niepełnosprawnych jako „innych” od sprawnej, 

zdrowej części społeczeństwa (postawy zgeneralizowane przyjmują zazwyczaj kierunek 

negatywny). Czasem występuje także specyficzne ustosunkowywanie się do ludzi 

niepełnosprawnych, które zależne jest zarówno od stopnia, jak i zakresu ich 

niepełnosprawności (Dykcik, 1997, s. 16-17). 

Zgodnie z opiniami badaczy omawianego zjawiska, postawy wobec ludzi 

niepełnosprawnych często są niespójne – zaobserwować można rozbieżność między 

postawami werbalnie deklarowanymi a postawami rzeczywiście występującymi. 

Deklaracje werbalne są zazwyczaj spowodowane normami i występującymi 

konsekwencjami społecznymi, jak i lękiem przed dezaprobatą społeczną (ich negatywną 

oceną), wówczas dochodzi do maskowania postaw negatywnych. Ponadto zauważyć 

można, że postawy wobec niepełnosprawnych uzależnione są od takich zmiennych, jak: 

rodzaj oraz stopień niepełnosprawności, tzw. „widzialność” niepełnosprawności, 

zdolność do samoobsługi, napiętnowanie społeczne, aktywność czy mobilność jednostki, 

czy też występujące u niej możliwości komunikacyjne. 

Do negatywnych postaw wobec niepełnosprawnych jednostek przyczyniają się 

m.in.: uczucie litości, nadopiekuńczość wobec chorych, niedocenianie ich, ciekawość, 

deprecjonowanie, przecenianie wpływu ograniczonej sprawności na psychikę jednostki, 

wyolbrzymianie ograniczeń, negatywne nastawienie poznawcze, przesadne zajmowanie 

się wyglądem osoby z ograniczoną sprawnością, zwracanie szczególnej uwagi na 

zauważalne kalectwo. Negatywne nastawienie społeczne powoduje zwiększanie się 

dystansu społecznego, wyrażającego się często brakiem akceptacji dla działań 

umożliwiających osobom niepełnosprawnym udział w życiu społecznym, zawodowym, 

w kontaktach czy interakcjach (Woźniak, 2008, s. 98-100). 

 

4. Niepełnosprawność a obraz własnego „ja” 

 

Problemy tożsamościowe, które dotyczą spostrzegania przez chorego samego 

siebie, są najważniejszym problemem związanym z niepełnosprawnością. W procesie 

percepcji własnej niepełnosprawności ważne jest więc realistyczne, adekwatne do 

rzeczywistości określenie swoich szans i możliwości. Niepełnosprawność, która 

ogranicza jednostki, sprawia, że nie mogą one wykonywać wszystkich czynności tak 

samo jak osoby pełnosprawne. Stąd też osoba taka musi stawiać sobie realne zadania, 

możliwe do wykonania w taki sposób, który nie obniżałyby jej poczucia własnej 

wartości. Zdaniem niektórych badaczy wpływ obiektywnej sytuacji niepełnosprawności 

na samoocenę zależy między innymi od tego, w jakim stopniu choroba narusza ważne 

obszary „ja”, to znaczy, w jakiej mierze centralne elementy „ja” związane są ze 

sprawnością fizyczną, stanem zdrowia, atrakcyjnością fizyczną, własnym wyglądem, 

obrazem własnego ciała. Niesprawność fizyczna wywiera wpływ na pojęcie o sobie i 
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własnej osobowości w zależności od tego, jakie dla jednostki wygląd i ograniczenia mają 

znaczenie, jaką przedstawiają dla niej wartość (Kwiatkowska, 1987, s. 735-751). 

Osoby niepełnosprawne napotykają w swoim życiu i działaniu na różne 

przeszkody natury fizycznej, umysłowej bądź społecznej, osobiste lub powstające w 

środowisku społecznym, blokujące realizacje ich dążeń. Fakt bycia osobą 

niepełnosprawną powoduje utrudnienie zaspokojenia pewnych potrzeb, takich jak 

potrzeba aktywności fizycznej, komfortu, osiągnięć, potrzeba racjonalnego 

gospodarowania własną energią, potrzeba bezpieczeństwa, czy np. respektu 

społecznego.  

Osoby niepełnosprawnie podobnie jak wszyscy ludzie, poznają rzeczywistość 

tworząc jej obraz oraz obraz samego siebie na drodze doświadczeń. Realnym punktem 

odniesienia w procesie poznawania otoczenia i samego siebie są kontakty 

międzyludzkie. Dzięki nim możliwe jest dokonywanie porównań społecznych. Sądy osób 

niepełnosprawnych o sobie w decydującej mierze zależą od najbliższego środowiska, 

przede wszystkim od postaw rodziców, bliskich, znajomych, przyjaciół. Istotną jednak 

rolę w kształtowaniu postaw może odegrać także szersze środowisko, postawy 

rówieśników, instytucji społecznych, postawy szkoły, Kościoła, mediów. Tak więc troska 

o kształtowanie prawidłowych postaw wobec niepełnosprawnych to istotne zadanie 

wielu środowisk. 
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We współczesnym świecie nauki, i nie tylko, dużo mówi się na temat 

niepełnosprawności. Przeprowadza się rozmaite badania naukowe, przedstawiane są w 

publikacjach naukowych ich wyniki oraz wynikające z nich praktyczne zastosowania w 

pracy z osobą niepełnosprawną. Na uczelniach otwiera się kierunki, na których jest 

kształcona kadra profesjonalistów przygotowanych do pracy z osobami 

niepełnosprawnymi. Są również organizowane konferencje, sympozja, szkolenia. 

Społeczeństwo aktywnie motywuje osoby niepełnosprawne, stwarzając warunki i 

dopasowane miejsca pracy. Aktywnie promuje się „inne spojrzenie” na osobę 

niepełnosprawną jako równoprawnego obywatela, członka grupy społecznej czy 

pracownika.  

Jednak w realiach Białorusi i Rosji, szczególnie na terenach byłego Związku 

Radzickiego niepełnosprawność spostrzegało się inaczej. Niepełnosprawność była 

tematem „tabu”, kalectwem przynoszącym wstyd, niewnoszącym w społeczeństwo nic 

pożytecznego. Zrozumienie takiego spojrzenia wymaga prześledzenia historycznego 

podejścia do pojęcia niepełnosprawności w literaturze białoruskiej i rosyjskiej. 

 

1. Historyczne ujęcie podejścia do niepełnosprawności 

 

Początkowo psychologia nie poświęcała problematyce niepełnosprawności 

szczególnej uwagi uważając, że jest to zadanie dla pedagogiki specjalnej. Dlatego też w 

rosyjskiej i białoruskiej psychologicznej literaturze naukowej poświeconej tej 

problematyce występuje dużo pojęć z zakresu terminologii pedagogicznej.  

Dział, który podejmuje problematykę niepełnosprawności - to psychologia 

specjalna. Pojawiła się i rozwinęła jako dziedzina wiedzy, mająca szerokie związki z 

innymi naukami, szczególnie z pedagogiką, medycyną, psychologią ogólną. Psychologia 

specjalna to nauka zajmująca się badaniem prawidłowości atypicznego (атипичного) 

rozwoju, jego przejawami i wpływem na życie człowieka. Interesuje się mechanizmami, 

właściwościami kształtowania osobowości w przypadku atypii rozwoju; kwalifikuje 

atypię w ramach pojęć współczesnej psychologii; zajmuje się diagnostyką 

psychologiczną i psychoprofilaktyką atypii; opracowuje teoretyczne podstawy 
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psychokorekcyjnej, psychoterapeutycznej i psychorehabilitacyjnej pracy z osobą 

niepełnosprawną (Usanowa, 2008).  

Pod pojęciem atypii (атипией) rozumie się rozwój, w procesie którego powstają 

zmiany o charakterze odchylenia albo zaburzenia w funkcjonowaniu kognitywnych, 

emocjonalnych i regulacyjnych procesów psychiki (tamże). 

Z historycznego punktu widzenia psychologia specjalna rozpatruje te zaburzenia 

w terminologii, która mieści się w ramach surdopsychologii, oligofrenopsychologii, 

tyflopsychologii, logopsychologii, wchodzących w zakres defektologii. Dlatego 

psychologia specjalna jest określana jako psychologia stanów specjalnych, powstających 

głównie w wieku dziecięcym albo nastoletnim, pod wpływem różnorodnych grup 

czynników (organicznych albo oddziaływań świata zewnętrznego). Przejawiają się one 

w spowolnieniu lub w wyraźnie uwidocznionej swoistości psychospołecznego rozwoju 

dziecka, utrudniającej jego społeczno-psychologiczną adaptację oraz włączenie w proces 

edukacji i następnie w zawodowe samoaktualizacje (Usanowa, 2008). 

Inne spojrzenie ukazuje psychologię specjalną jako dział defektologii. 

Początkowo zorientowaną na teoretyczną i praktyczną defektologię. Jednak jej 

zadaniem, jako nauki pedagogicznej, było kształcenie.  

Najwcześniej wyodrębnione zostały z defektologii działy: oligofrenopsychologia 

(psychologia umysłowo niepełnosprawnych); surdopsychologia (psychologia 

głuchoniemych), tyflopsychologia (psychologia niewidomych). 

Oligofrenopsychologia obejmuje szeroki krąg zagadnień związanych z badaniami 

mechanizmów i struktury defektu umysłowo niepełnosprawnych dzieci, a także z 

dynamiką ich samorzutnego i ukierunkowanego rozwoju. Odpowiednie badania 

pozwoliły ujawnić nie tylko prawidłowości rozwoju psychicznego dzieci umysłowo 

niepełnosprawnych, ale też rozwiązać naukowo-teoretyczne problemy. W szczególności 

zaś udało się opisać pewne prawidłowości rozwoju psychiki, wspólne zarówno dla 

normalnie rozwijających się, jak i dla umysłowo niepełnosprawnych dzieci. Rozwój 

oligofreno-psychologii powiązany jest z nazwiskami takich badaczy, jak: Zankowa, Szif, 

Pietrowa, Dulniewa, Pinskogo, Morozowa, Zamskogo, Rubinsztein i in. Obecnie w tej 

dziedzinie aktywnie pracują: Pietrowa, Pietrowa, Woronowa, Matasow (za: Usanowa, 

2008). 

Surdopsychologia także posiada bogatą historię. Kognitywny rozwój przy 

defektach słuchu badano szczególnie szeroko. Wyniki badań naukowych odparte zostały 

na monografiach o psychologii głuchych i słabosłyszących dzieci, ich mowie i myśleniu 

(Boksis, Szif), procesie poznawczym (Solowjow), rozwoju pamięci i myślenia 

(Rozanowa). Obecnie w tej dziedzinie rozwijają badania: Nikitina, Reczyckaja, Piennin 

(za: tamże). 

Tyflopsychologia także zajmuje się rozwojem psychicznym w warunkach 

sensorycznej niewystarczalności. W tym dziale psychologii specjalnej szczegółowo bada 

się działanie poznawcze przy defektach wzroku, wykorzystuje się naukowo sprawdzone 

metody nauczania dzieci z wadami wzroku (Zemcowa, Kulagin, Kostuczew, Litwak). 

Aktualnie badaniami zajmują się: Plaksynow, Nikulina, Fietisowa (za: tamże). 
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Współczesna psychologia specjalna włącza w obszar swoich zainteresowań 

zarówno psychologię dzieci niewidomych, jak i głuchoniemych. 

Duży wkład w badanie dzieci niewidomych i głuchoniemych wnieśli: Sokolianski, 

Mieszczarokow, Jarmolienko. Ci naukowcy dowiedli i potwierdzili w praktyce możliwość 

wysokiego poziomu rozwoju niewidomych i głuchoniemych. W literaturze opisano 

przypadki kompensacji dzieci dotkniętych tymi defektami, które opanowywały mowę i 

osiągnęły wysoki poziom rozwoju intelektualnego oraz odniosły znaczne sukcesy w 

socjalizacji (Bridżmen, Keller, Skorohodowa, Winogradowa). Obecnie w badaniach 

dotyczących psychiki dzieci głuchoniemych wykorzystywana jest analiza systemowa 

(Wlasienko, Sobotowicz, Usanowa, Czirkina, Wolkowa, Lalaewa). Metodologiczną 

podstawą tych badań naukowych stają się analizy Wygockiego (1978, 1981, 1987, 1995, 

1996) o pierwotnych i wtórnych defektach, o międzyfunkcjonalnych współdziałaniach 

przy naruszeniu systemogenezy. 

Jak widać z tego krótkiego historycznego przeglądu, problematyka psychologii 

specjalnej została związana głównie z zadaniami nauczania specjalnego, dlatego 

koncentrowała się w zasadzie tylko na kognitywnym rozwoju dzieci. Dużą uwagę 

poświęcała opisowi wad rozwoju i poszukiwaniu ich mechanizmów. W ciągu kolejnych 

lat taki opis robiono na podstawie osiągnięć różnych nauk, na skutek czego po dziś dzień 

nie ma jedynej klasyfikacji atypii. 

Psychologia specjalna obejmuje wyodrębniony obszar zagadnień, w ramach 

którego przyjmuje określony aparat pojęciowy. Do niego odnoszą się pytania dotyczące 

kwalifikacji przedmiotu psychologii specjalnej, terminologii dotyczącej sfery działalności 

podejmującego pracę w tej dziedzinie psychologa (psychoprofilaktyka, diagnostyka 

psychologiczna, pomoc psychologiczna). Aparat pojęciowy psychologii specjalnej trzeba 

rozpatrywać w społeczno-kulturowym kontekście, ponieważ tylko tak można 

zorientować się w jego semantyce. System pojęć psychologii specjalnej opiera się na 

konceptualnych pojęciach dotyczących środowiska naturalnego i istoty rozwoju 

psychicznego, przedstawionych w rozmaitych koncepcjach i modelach, m.in.: 

klinicznym, kliniko-społecznym, społeczno-kulturowym. 

Zwolennicy podejścia klinicznego zwracali szczególną uwagę na tzw. „defekt”. Ich 

celem stało się usuwanie oraz leczenie przyczyny defektu. Taki model całkowicie 

odpowiadał medycynie tego czasu, rozpatrującej człowieka jako istotę przede 

wszystkim biologiczną. Lekarz nie przyjmował wobec chorego postawy „towarzysza” w 

przezwyciężeniu choroby, ale był zobowiązany do trzymania się na dystans i odnoszenia 

się do chorego autorytarnie albo w sposób wyrozumiało-protekcjonalny. Tłumaczono tę 

postawę potrzebą „dochowania tajemnicy lekarskiej”. Po przeprowadzeniu medycznych 

obserwacji i klinicznych badań, słownik psychologicznych terminów został uzupełniony 

takimi określeniami, jak: „odchylenia i naruszenia rozwoju psychicznego”, „defekt”, 

„anomalia”, „chore dziecko”, „diagnostyka”, „lecznicza pedagogika”, „upośledzone 

dzieciństwo”, „niewidomy”, „przygłuchy”, „głuchoniemy”, „oligofren”, „debil”, „imbecyl” 

itd. W tym czasie działał system pomocy „upośledzonym” dzieciom w formie ich 

kwalifikacji do specjalistycznych instytucji, głównie typu zamkniętego (Usanowa, 2008). 
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Wraz z rozwojem socjologii popularność medycznego podejścia do ludzi z atypią 

stopniowo słabła. Stosunek do nich zdawał opierać się na rehabilitacyjnej koncepcji, a 

nie na koncepcji klinicznej. Rehabilitacyjny model przewiduje pomoc w adaptacji do 

zwykłego życia, jest „drogą korekcji” naruszonych funkcji. W aparacie pojęciowym 

rehabilitacyjnego modelu ważne miejsce przypisuje się terminom: „korekcja”. 

Współczesny społeczno-kulturowy model ucieleśnia kulturalno-historyczną 

teorię Wygockiego (1996). Początkowo w swoich pracach naukowych on również 

wykorzystywał termin „upośledzone dzieci”. Później, w pracach badaczy okresu 

radzieckiego powszechnie używano terminu „anomalne dzieci” (od grec. „anomalos”). 

Obecnie używa się określeń: „dzieci ograniczone przez możliwości zdrowia”, „dzieci z 

odchyleniami w rozwoju”, „dzieci z problemami w rozwoju psychicznym”. Według opinii 

Wygockiego (1995), ludzie z zaburzeniami rozwoju są dyskryminowani przez 

społeczeństwo bezpodstawnie, społeczeństwo w sposób nieuzasadniony wznosi przed 

nimi bariery. 

Pojęcie „naruszenie rozwoju” konkretyzuje się w terminie „opóźnienie”, a to 

ostatnie zasadniczo przeciwstawia się pojęciu „niedorozwój” (Lebedinskij,1985). 

Określenia: „dzieci z problemami rozwoju psychicznego” i „atypiczny rozwój” jawią się 

jako kluczowe w pracach naukowych (Usanowa, 1995). Z kolei pojęcie: „odchylenia w 

rozwoju” nadaje konceptualny charakter pracom naukowym takich badaczy jak: 

Siemienowicz (2002), Siemago i Siemago (2001). 

Społeczno-kulturowe podejście do analizy problemów rozwoju psychicznego 

sprzyjało powstaniu i umacnianiu się takich terminów jak: „problemowe dzieci”, „dzieci 

grupy ryzyka”, „dzieci z problemami rozwoju psychicznego”. Istotne terminy modelu 

społeczno-kulturowego to: „adaptacja społeczna” i „socjalizacja”(Usanowa, 2008). 

Jak wynika z powyższego zarysu, w ciągu kolejnych okresów rozwoju psychologii 

i pedagogiki, terminologia określająca dzieci z zaburzeniami rozwoju zmieniała się w 

sposób istotny. Wszyscy omawiani autorzy próbowali z jednej strony odzwierciedlić 

psychologiczną istotę specyficznego rozwoju, a z drugiej znaleźć terminologię istotnie 

odgraniczającą psychologię specjalną od pokrewnych jej dyscyplin. 

Wielopłaszczyznowe badania w wiodących dziedzinie psychologii specjalnej w 

Rosji i na Białorusi bazują głównie na metodologiach ojczystych psychologów (jak 

wykazano wyżej), jak choćby na teorii działania Lieontiewa, czy teorii etapowego 

kształtowania umysłowych działań Galpierina. Ważną rolę odgrywają idee Wygockiego, 

dotyczące także sfery najbliższego rozwoju dziecka. Właśnie te teorie stały się 

konceptualnym fundamentem psychologii specjalnej. 

Wyszczególnione teorie zostały stworzone przez tych psychologów na podstawie 

materializmu dialektycznego i marksistowskiej filozofii. Jej opracowaniem zajmowali się 

Lieontiew (1965; 1972), Rubinstein (1946; 1970; 1986; 1999), Lurija (1970; 2006), 

Galpierin (1965) i inni.  

Wygocki, Rubinsztein i Lieontiew przenieśli na płaszczyznę psychologii postulaty 

klasyków marksizmu, aby w kształtowaniu człowieka decydującą rolę przekazać 

kolektywnej pracy przy wytwarzaniu jej narzędzi, oraz pogląd, że byt określa 
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świadomość. Z punktu widzenia teorii działania przedmiotem psychologii są zasady 

funkcjonowania psychicznego będące odbiciem obiektywnej rzeczywistości. Przy tym 

podejściu, przedmiotem analizy pozostaje nie psychika sama w sobie, ale działanie, 

którego elementy mogą być pochodzenia zewnętrznego, materialnego albo 

wewnętrznego, psychicznego. Większość badaczy opisuje działanie odnosząc się do 

podmiotu i przedmiotu. Lieontiew pisze: „Podstawowymi systemami poszczególnych 

ludzkich działań sprawującymi, że one zachodzą, jest samo działanie. Działaniem 

nazywamy proces, podlegający temu pojęciu prowadzący do rezultatu tego działania, 

który powinien zostać osiągnięty, to znaczy proces podlegający świadomemu celowi. 

Podobnie jak pojęcie motywu koreluje z pojęciem działania, tak pojęcie celu koreluje z 

pojęciem działania” (Leontiew, 1972, s. 104). Teoria działania deklaruje, że 

przedmiotem jej badań jest zewnętrzne zachowanie człowieka, rozpatruje je w jedności 

ze świadomością. Pojęcie „działanie” w tej teorii dotyczy zasady aktywności. Zgodnie z 

nią człowiek podporządkowuje się nie logice zewnętrznych oddziaływań, lecz logice 

własnych celów. Zarządzanie działaniami stanowi nie tyle reakcję na zewnętrzne 

bodźce, ile planowe czyny z uwzględnieniem warunków zewnętrznych. Operacje 

utworzą się z działań „kiedy w cel działania wchodzi inne działanie jako warunek jego 

wykonywania, to pierwsze działanie przekształca się w sposób realizacji drugiego, w 

operację” (Leontiew, 1965, s. 298). 

Teoria działania uznaje związek wzajemny zewnętrznego i wewnętrznego 

działania człowieka. Wewnętrzne działanie, według Lieontiewa, stale włącza w siebie 

zewnętrzne działania i operacje, natomiast rozwinięte zewnętrzne praktyczne działanie-

działania i operacje myślowe. 

 

2. Problem kształcenia dzieci z atypią rozwoju 

 

Ilustracją powyższego, z pozycji teorii działania, jest problem kształcenia dzieci z 

atypią rozwoju. Powinien stawać się procesem opanowania przez dziecko takich 

sposobów działalności, w których na początku założony jest określony zakres wiedzy 

potrzebny do przyswojenia dla danego dziecka oraz możliwości jej wykorzystania. 

Ważne jest także, by mieć na uwadze wszystkie czynniki działania w planowaniu 

każdego korekcyjno-rozwijającego procesu. W szczególności dotyczy to kształtowania 

motywów działania u dzieci. Zasada jedności psychiki i zewnętrznego działania 

wskazuje drogę kształtowania działania poznawczego, zarówno u dzieci rozwijających 

się prawidłowo, jak i atypicznych (Usanowa, 2008). 

Teoria etapowego kształtowania umysłowych działań powstała i rozwijała się w 

nurcie teorii działania. Galpierin (1965) kierował się w swoich założeniach zasadą 

jedności psychiki i działania, przekonaniem o nierozerwalnym związku zewnętrznego i 

wewnętrznego działania. W omawianej teorii analizowane są prawidłowości 

kształtowania się psychiki człowieka w ontogenezie przy założeniu jednak, że rozwój 

psychiczny człowieka polega głównie na przyswojeniu społeczno-kulturowego 

doświadczenia dzięki pomocy innych ludzi.  
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Teorie oparte na tych założeniach stały się teoriami nauczania. Z tego wypływa 

wniosek, że jeżeli działanie „przyprowadza” ucznia do nowej wiedzy i umiejętności, to 

ona kształtuje nauczanie. Galpierin (1965, s. 15) pisze: „umówmy się, że będziemy 

nazywać nauką każde działanie, o tyle, o ile w jego wyniku u wykonawcy kształtuje się 

nowa wiedza i umiejętności, czyli dawna wiedza albo umiejętności nabywają nowej 

jakości”. W jego teorii kształtowanie wewnętrznego działania faktycznie rozpatruje się 

w trakcie przekazywania społecznego doświadczenia.  

Teoria Galpierina otworzyła drogę do psychologicznego badania psychicznego 

działania. W tej teorii zawierają się strukturalne elementy działania oraz jego 

funkcjonalne części, które pojawiają się jako obowiązujące w nauce; w niej 

rozpatrywane są także podstawowe etapy w procesach przyswojenia nowych rodzajów 

działalności. 

Zgodnie z teorią etapowego kształtowania umysłowych działań, aby 

zaprogramowane rodzaje poznawczego działania stały się własnością kształconych 

dzieci, trzeba je przeprowadzić przez kilka etapów ważnych dla przyswojenia 

określonych działań. 

Galpierin wyodrębnia pięć etapów przyswojenia działania:  

1. stworzenie orientacyjnej podstawy działania (na tym etapie uczniom 

tłumaczy się cel działania i jego przedmiot); 

2. kształtowanie działania w materialnym (działanie z przedmiotami) albo 

materializowanym (działanie ze schematami, symbolami) obrazie; 

3. kształtowanie działania jako tzw. zewnętrznej wypowiedzi (na tym etapie 

wszystkie elementy działania przedstawiają się w formie głośnej mowy). „Mowa zostaje 

samodzielnym nosicielem całego procesu: i zadania i działania” (za: Usanowa, 2008, s. 

62); 

4. kształtowanie działania dzięki rozwijającej się mowie wewnętrznej; 

5. kształtowanie działania w pełnej wewnętrznej mowie i jego 

przekształcenie się w umysłową formę (z czego wynika, że umysłowe działanie jest 

produktem etapowego przekształcenia się zewnętrznego materialnego działania: 

„etapowe kształtowanie idealnych, w szczególności umysłowych działań, wiąże 

psychiczne działanie z zewnętrznym materialnym działaniem. Ono staje się kluczem nie 

tylko do rozumienia psychicznych zjawisk, ale też do praktycznego opanowania ich” (za: 

tamże, s. 63). 

Badanie dzieci z atypicznym rozwojem nieuchronnie doprowadza do pytania o to, 

czym w warunkach atypii okazuje się proces nauki i przyswojenie socjalno-kulturowego 

doświadczenia i jakie są ich mechanizmy. W danym aspekcie metodologicznie ważne 

okazują się idee Wygockiego, o strefie najbliższego rozwoju dziecka. Pojęcie „strefa 

najbliższego rozwoju” ukształtowało się w teorii Wygockiego w dyskusjach na temat 

relacji pomiędzy nauką i rozwojem. W „Liekcijach po pedologii”(Лекциях по педологии) 

po raz pierwszy wprowadził on pojęcie: „poziom przyszłego rozwoju”. Pisze: 

„Powinniśmy określić co najmniej dwa poziomy rozwoju dziecka, bez znajomości 

których nie potrafimy znaleźć prawdziwej relacji między wejściem dziecka na kolejny 
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etap rozwoju a jego możliwościami przyswajania wiedzy w każdym konkretnym 

przypadku. Pierwszy z nich można nazwać aktualnym poziomem rozwoju. Mamy na 

myśli ten poziom rozwoju psychicznych funkcji dziecka, który powstał w wyniku już 

zakończonych cyklów jego rozwoju” (Wygocki, 1996, s. 330).  

Wygocki rozpatruje zatem strefę najbliższego rozwoju jako obszar realizacji 

potencjału dziecka. W tym obszarze dziecko przejawia osiągnięcia, w których pomagał 

mu dorosły. Strefa najbliższego rozwoju to strefa funkcji, „które teraz znajdują się w 

zalążkowym stanie, czyli można nazwać je nie owocami rozwoju, lecz jego „pączkami”, 

kwiatami rozwoju, to jest tym, co za chwilę dojrzeje” (tamże, s. 345). 

Omawiane pojęcia Wygockiego, mają zasadnicze znaczenie i radykalnie 

zamieniają obraz wzajemnej relacji między wiedzą i rozwojem dziecka. Pisze on: 

„Wydaje mi się, że jeżeli przejdziemy od tradycyjnego postawienia pytania o to, czy 

dziecko dojrzało do nauki w danym wieku, do głębszej analizy rozwoju umysłowego 

dziecka w procesie szkolnej nauki, to wszystkie pytania pedagogiki, zarówno w 

normalnej, jak i w specjalnej szkole, zabrzmią inaczej” (Wygocki, 1995, s. 355). 

Nauka, według Wygockiego, jest „napędem”, motorem rozwoju. Rozwój idzie za 

nauką, tworząc strefę najbliższego rozwoju. Współpraca dziecka i dorosłego w procesie 

nauki kształtuje strefę najbliższego rozwoju i stopniowo ją poszerza. Wygocki pisze: 

„odkrywając, jakie są możliwości współpracy dziecka, określamy tym samym dziedzinę 

dojrzewających intelektualnych funkcji, które w najbliższym stadium rozwoju powinny 

przynieść owoce, czyli przesunąć się na poziom rzeczywistego rozwoju umysłowego 

dziecka (...) Tym samym, badając, co dziecko zdolne jest wykonać we współpracy, 

określamy rozwój dnia jutrzejszego” (Wygocki, 1996, s. 335). 

Skupiając się na strefie najbliższego rozwoju i na charakterystyce uczenia się 

dziecka, można wyodrębnić podstawowe czynniki zaburzeń rozwoju, a także bardziej 

zrozumieć dynamikę rozwoju. Poznanie sfery najbliższego rozwoju jest ważne także 

przy opracowaniu profilaktycznych i korekcyjno-rozwijających programów pracy z 

dziećmi, a także przy określeniu warunków, dróg i metod ich nauczania. 

 

3. Metody profilaktyki 

 

Psychoprofilaktyka to system przedsięwzięć koniecznych do usuwania 

czynników szkodliwie wpływających na psychikę człowieka oraz wykorzystanie tych 

czynników, które mają na psychikę pozytywny wpływ (Usanowa, 2008). 

Psychoprofilaktyka polega na wczesnej diagnostyce niewłaściwych zachowań 

psychicznych i leczeniu zaburzeń w początkowym stadium. W psychologii specjalnej 

psychoprofilaktykę rozumie się jako system przedsięwzięć zapobiegających 

zaburzeniom rozwoju psychicznego, ich wczesną diagnostykę i korekcję takich 

zaburzeń.  

Odpowiednio rozróżniamy psychoprofilaktykę pierwotną, wtórną i 

trzeciorzędową. 

Pierwotna psychoprofilaktyka powinna zaczynać się w okresie prenatalnym i 

towarzyszyć wszystkim etapom rozwoju dziecka, zapewniając warunki największego 
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psychologicznego komfortu dla kształtowania jego osobowości. Pozwala ona zapobiec 

społecznej deprawacji, szkolnej dezadaptacji, rodzinnym konfliktom, kryzysom 

osobowościowym oraz stwarza korzystną sytuację rozwoju psychiki dziecka, ułatwiając 

mu proces wychowania i nauki. Współpraca rodziny, nauczycieli i najbliższego otoczenia 

może zapobiec zaburzeniom rozwoju psychicznego dziecka. 

W psychoprofilaktycznych działaniach pierwotnego poziomu bierze udział 

szeroki krąg specjalistów. Szczególna rola psychologa polega na opracowaniu metod 

pomiaru i prowadzeniu psychoprofilaktycznych badań w różnych społecznych kręgach. 

Należy poświęcać dużo uwagi psychologicznej diagnozie warunków życia, nauki i 

wychowania dziecka. Pierwotna profilaktyka ma na celu psychologiczne konsultowanie i 

socjoterapię w szerokim tego słowa znaczeniu. 

Psychoprofilaktyka wtórna jest metodą psychologii specjalnej polegającej na 

wczesnym rozpoznaniu nieprawidłowości w rozwoju psychicznym, kontroli stanu 

dziecka i świadczeniu mu jak najszybszej pomocy. W tych celach przeprowadza się 

diagnostykę psychologiczną dziecka i rodziny, a także rozpoczyna psychokorekcyjną 

pracę z dzieckiem, zapobiegając intensyfikacji zaburzeń. Praca z małymi dziećmi i ich 

rodzinami pozwala uprzedzić poważne formy zaburzeń rozwoju. W ostatnich latach 

temu rodzajowi psychoprofilaktyki nadaje się duże znaczenie. 

Trzeciorzędowa psychoprofilaktyka skierowana jest również na zapobieganie 

zaburzeniom rozwoju. Metoda ta polega na pogłębieniu psychologicznej pomocy 

dziecku, jego rodzinie. Przy tej profilaktyce uwzględnia się właściwości osobowości 

dziecka. Specjaliści dokładają wszelkich starań, aby znaleźć optymalne sposoby pomocy. 

Gdy jest to konieczne, przeprowadzają psychokorekcję, biorąc pod uwagę bieżącą 

sytuację i poziom osiągnięć dziecka. 

Psychologia specjalna opracowuje głównie problemy wtórnej i trzeciorzędowej 

psychoprofilaktyki. Działania te są związane ze zbyt późnym zgłaszaniem się rodziców 

do specjalisty, w wyniku czego późno ujawniają się defekty fizjologiczno-anatomiczne 

dziecka i odchylenia w rozwoju psychicznym. Społeczne potrzeby, uwarunkowane 

dużym rozszerzaniem się zaburzeń w rozwoju dzieci, ale także zwiększające się 

możliwości współpracy nauki i praktyki doprowadziły do stworzenia i rozwoju systemu 

specjalnych instytucji, powołanych do udzielania niezbędnej pomocy medycznej i 

pedagogicznej dzieciom i ich rodzinom.  

 

4. Aktualna pomoc dla dzieci z zaburzeniami rozwoju 

 

Obecnie pomoc dla dzieci z zaburzeniami rozwoju udzielana jest w instytucjach 

kształcenia, ochrony zdrowia i ochrony społecznej. W ramach działalności ministerstw i 

organizacji społeczno-dobroczynnych, dla dzieci z zaburzeniami rozwoju stworzono 

instytucje, zapewniające ich leczenie, naukę i wychowanie. 

W systemie oświaty nacisk kładzie się na pomoc dzieciom z zaburzeniami 

rozwoju w wieku przedszkolnym i szkolnym. Od wielu lat tworzone są przedszkola 

profilowane w zależności od rodzaju zaburzenia dziecka, a także przedszkolne domy 
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dziecka. Dla dzieci z określonymi zaburzeniami, np. zaburzeniami mowy tworzone są 

przedszkolne grupy przy specjalnych i ogólnokształcących szkołach. Aby pomóc 

uczniom z zaburzeniami mowy powołano także gabinety logopedyczne przy szkołach 

ogólnokształcących, gdzie prowadzone są zajęcia korekcyjno-wychowawcze, których 

celem jest przygotowanie dzieci do nauki w szkole. 

W instytucjach systemu oświaty uczą się i wychowują dzieci z zaburzeniami 

słuchu, wzroku, mowy, a także dzieci z opóźnieniami rozwojowymi.  

Obecnie funkcjonuje osiem rodzajów szkół specjalnych. Większość z nich to 

szkoły z internatem. Internaty zaś są tworzone dla różnych grup dzieci w zależności od 

rodzaju ich niepełnosprawności. Większość dzieci z zaburzeniami rozwoju stale 

znajduje się w specyficznym środowisku społecznym w oderwaniu od rodziców. 

Najczęściej takie dzieci pochodzą z rodzin patologicznych. 

W systemie ochrony zdrowia pomoc dla dzieci z problemami rozwoju 

psychicznego udzielana jest na oddziałach dziennych i całodobowych. Przewidziana jest 

tam specjalistyczna pomoc, już od pierwszych dni życia dziecka. Pomoc ta składa się z 

oddziaływań medycznych oraz pedagogicznych w domach dziecka, sanatoriach, 

dziecięcych ośrodkach zdrowia, klinicznych oddziałach dziecięcych szpitali, 

półoddziałach, letnich obozach sanatoryjnych, oraz w centrach rehabilitacyjnych. 

W systemie ochrony zdrowia szeroko rozwinięta jest pomoc dla dzieci z 

zaburzeniami mowy, z opóźnieniem w rozwoju psychicznym, z zaburzeniami aparatu 

ruchowego oraz dla dzieci wykazujących opóźnienia w rozwoju umysłowym. W 

placówkach opieki zdrowotnej, prowadzi się specjalny rejestr dzieci rodzących się z 

różnymi czynnikami ryzyka patologii. W czasie ich obserwacji specjaliści zwracają 

uwagę na właściwości rozwoju dziecka, na charakter zaburzeń i udzielają profesjonalnej 

pomocy, jeśli jest taka potrzeba. 

Dla dzieci z zaburzeniami mowy utworzone zostały półoddziały, logopedyczne 

gabinety w dziecięcych ośrodkach zdrowia i psychoneurologicznych przychodniach 

profilaktycznych, a także oddziały w psychoneurologicznych szpitalach. Tu mogą 

uzyskać pomoc dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. W warunkach instytucji 

medycznych organizacja pomocy dla dzieci przewiduje korekcję podstawowego 

zaburzenia oraz stymulację rozwoju osobowości. Obecnie zwraca się szczególną uwagę 

na społeczno-psychologiczne aspekty pomocy. 

W zarządzaniu ochrony społecznej znajdują się domy dziecka dla dzieci z 

głębokim upośledzeniem umysłowym oraz pracownie dla upośledzonych umysłowo 

dorosłych. Do tych instytucji przyjmowane są dzieci niepełnosprawne, cierpiące z 

powodu ciężkich form zaburzeń rozwoju umysłowego. Tu dzieciom zapewnia się 

określoną pomoc medyczną, psychologiczną, i zajęcia korekcyjno-wychowawcze. 

Najbardziej rozpowszechnionym typem instytucji do niedawna były internaty dla dzieci 

z głębokim upośledzeniem umysłowym. Wraz z rozwojem rehabilitacyjnych centrów 

pomocy, w systemie ochrony społecznej zaczynają uzyskiwać pomoc również dzieci z 

najgłębszymi zaburzeniami rozwoju psychicznego i fizycznego. Praca zaś odbywa się nie 

tylko z dzieckiem, ale też z jego rodziną.  
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Podsumowując, centra rehabilitacyjne zakładają kompleksowe podejście do 

zakresu pracy rehabilitacyjnej. Ich utworzenie inicjuje nowe podejście do problemów 

rehabilitacji, w którym zwraca się uwagę na potrzebę diagnozy problemów 

psychologicznych osobowościowych oraz społecznych osób niepełnosprawnych. 

Reasumując, w Białorusi i Rosji został stworzony, funkcjonuje i rozwija się 

system pracy z dziećmi, z zaburzeniami rozwojowymi. Jednak wymaga on istotnego 

udoskonalenia. Istotną jego wadą jest fakt ograniczonej decyzyjności psychologów w 

porównaniu ze specjalistami innych działów pomocy. Taka sytuacja utrudnia 

kompleksową, oraz wszechstronną diagnostykę i pomoc. 
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NARODZINY DZIECKA Z ZESPOŁEM DOWNA 

 

Pojawienie się dziecka jest doniosłym wydarzeniem w życiu rodziny. To 

najczęściej także wielkie szczęście w życiu kobiety. Przez dziewięć miesięcy rodzice 

snują wyobrażenia o tym, jakie będzie ich dziecko, do którego z rodziców będzie 

bardziej podobne. Myślą nad nowymi zadaniami i obowiązkami, planują zmiany, które 

umożliwią im opiekę nad dzieckiem. Także w sposób praktyczny przygotowują się do 

tego wydarzenia: urządzają pokoik, kupują ubranka. Cała uwaga rodziny, tej bliższej i 

dalszej, przyjaciół i znajomych skierowana jest na przyszłych rodzicach oraz na 

niemowlęciu, które ma przyjść na świat. W czasie ciąży rodzice często niepokoją się o 

rozwój dziecka, troszczą się o jego zdrowie poprzez preferowanie własnego zdrowego 

trybu życia, czy też poprzez unikanie alkoholu, papierosów, przebywania w 

towarzystwie osób palących, czy tez poprzez unikanie stresu.  

Ale nie wszyscy rodzice, także nie wszystkie matki, w tym samym stopniu 

przywiązują wagę do życia prenatalnego swojego dziecka. Jednak, każdy rodzic ma 

nadzieję oraz mocne pragnienie, żeby ich dziecko urodziło się zdrowe i w pełni sprawne. 

Często w tym celu przyszłe matki poddają się badaniom prenatalnym, by upewnić się, że 

wszystko jest w porządku. Dzięki tym badaniom, które wykonuje się w czasie ciąży, 

określa się kariotyp płodu, czyli zestaw chromosomów. Polega na pobraniu płynu 

owodniowego w szesnastym tygodniu ciąży (Rożnowska, 2007, 36).  

Jednak nie każda matka decyduje się na ten krok. Gdy w wyniku badań okaże się, 

że dziecko ma np. zespół Downa, wówczas niektórzy z rodziców decydują się na 

zakończenie życia niepełnosprawnego dziecka poprzez aborcję. Jeśli mając świadomość 

problemów zdrowotnych dziecka podejmą decyzję o jego urodzeniu, będą mieli czas na 

oswojenie się z tą sytuacją i będą mogli tak zorganizować sobie życie, żeby móc jak 

najwięcej czasu poświecić niepełnosprawnemu dziecku - jego leczeniu i opiece nad nim. 

Na podjęcie tego typu decyzji wpływają szczególnie wyznawane przez rodziców 

wartości, ich podejście do życia nienarodzonych dzieci, sposób pojmowania 

rodzicielstwa, a także ich styl życia.  

Rodzice noworodków, którzy nie zdecydowali się na przeprowadzenie badań 

prenatalnych, bardzo szybko orientują się, gdy coś dzieje się niepokojącego z ich 

dzieckiem. Dostrzegają napięcie szpitalnego personelu, sami zauważają odmienny 

wygląd noworodka. Dzieci z zespołem Downa mają także zwykle słabsze napięcie 

mięśniowe, dlatego często miewają kłopoty z ssaniem i połykaniem. Główka noworodka 

jest troszkę mniejsza, bardziej płaska. Szyja jest krótsza, a czasem z tyłu, nad szyją 
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wystąpić może fałda skórna, która w późniejszym okresie życia zanika. Najbardziej 

jednak na zespół Downa wskazuje wygląd tworzy dziecka - oczy są bardziej skośne, nos 

spłaszczony i mniejszy. Dzieci te z powodu słabego wykształcenia zatok obocznych nosa 

oddychają zazwyczaj przez usta. Zwykle mają duże migdałki, małe, nisko osadzone uszy, 

małe usta. W trakcie ich rozwoju ząbki wyżynają się późno i nieregularnie. Mogą mieć 

także kłopoty laryngologiczne - ubytki słuchu. Dziecko z zespołem Downa może mieć 

także kształt tułowia jest nieco lejkowaty, rączki mniejsze a paluszki krótsze. Na 

wewnętrznej stronie dłoni mają charakterystyczną linię zwaną „małpią bruzdą”. Ich 

skóra jest wrażliwa, mogą występować na niej różne plamki, włosy są miękkie, cienkie i 

rzadkie (Pueschel, 2009, s. 81- 86).  

Rodzice są pełni niepokoju, boją się otrzymania informacji od lekarza 

stwierdzającej, że ich dziecko urodziło się z zespołem Downa. Informacja o wszelkiej 

niepełnosprawności dziecka często jest dla rodziców bardzo trudnym doświadczeniem. 

Szczególny ból dotyczy rodziców dzieci dotkniętych złożoną niepełnosprawnością, a taki 

charakter ma najczęściej zespół Downa. Rodzice przeżywają szok, rozpacz, czują się 

bezradni, niedowierzają. Obwiniają się o przyczyny niepełnosprawności dziecka. Zdarza 

się, że rodzice nie chcą takiego dziecka, niektóre matki nawet nie chcą w tej sytuacji 

nawet zobaczyć noworodka. Zazwyczaj rodzice potrzebują dużo czasu, by zaakceptować 

i prawdziwie pokochać niepełnosprawne dziecko (Rożnowska, 2007, s. 21- 23; por. też: 

Murphy, 2009, s. 69- 72).  

Można wyróżnić kilka okresów w przeżyciach rodziców dzieci 

niepełnosprawnych, w tym rodziców dzieci dotkniętych zespołem Downa. Pierwszym 

etapem jest okres szoku, strachu i zaprzeczania. Rodzice łudzą się, że badania zostały źle 

przeprowadzone, że lekarze popełnili błąd, a powtórne badanie chromosomów 

udowodni ich pomyłkę. Gdy uświadomią sobie, że zespół Downa u ich dziecka jest 

niezaprzeczalnym faktem, często występuje u nich wstrząs emocjonalny, załamanie, 

rozpacz, żal z powodu zaistniałej sytuacji. W wielu przypadkach rodzice przeżywają 

ogromny lęk, u niektórych mogą wystąpić rekcje nerwicowe. Drugi okres często 

pogłębia zaistniały już kryzys emocjonalny. Wystąpić może poczucie klęski życiowej i 

osamotnienia. Małżonkowie mogą mieć wielkie trudności z podjęciem rozmowy na 

temat diagnozy dziecka. Ich style radzenia sobie ze stresem mogą być odmienne, co 

dodatkowo utrudniać może ich wzajemne relacje. Czują się skrzywdzeni przez los i mają 

poczucie winy z powodu zaistniałej sytuacji. Zadają pytania, dlaczego akurat im 

przydarzyło się to trudne doświadczenie? Inni szukają wyjaśnienia w postępowaniu 

swoim lub swoich bliskich. Wielu rodziców usiłuje dociec przyczyny 

niepełnosprawności dziecka. Zdarza się, że rodzice zaczynają obwiniać siebie, lub 

innych. Rodzice obawiają się, że mając niepełnosprawne dziecko, mogą stać się mniej 

wartościowymi ludźmi, że inni ludzie będą źle o nich myśleć i traktować ich w sposób 

poniżający. W takiej sytuacji rodzice  różnie radzą sobie z uczuciami. Jedni zamykają się 

w sobie, za wszelką cenę broniąc swojej prywatności, by w ten sposób móc ukryć swoją 

– jak to określają - życiową porażkę. Inni wyrażają otwarcie swoje uczucia. Płaczą, by w 

ten sposób okazać jak bardzo są nieszczęśliwi. Kolejnym etapem jest okres pozornego 
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przystosowania, w którym często rodzice zaprzeczają niepełnosprawności swojego 

dziecka. Uważają, że wszystko jest w porządku, nie chcą widzieć problemu, z którym 

powinna zmierzyć się ich rodzina. Pojawia się u tych małżonków nieuzasadniona wiara 

w możliwość wyleczenia dziecka. Niejednokrotnie oczekują na cud. Gdy rodzice nie 

doświadczają wyczekiwanego cudu, zaczynają korzystać z porad nie tylko różnych 

specjalistów, lekarzy, ale i znachorów oraz różnego typu „ cudotwórców”, wierząc, ze oni 

spełnią ich oczekiwania. Zdarza się, że rodzice oskarżają o chorobę dziecka lekarza, 

który postawił diagnozę, zarzucają mu brak kompetencji. W przypadku wielu rodziców 

mija wiele miesięcy, niekiedy nawet kilka lat, zanim zaakceptują swoje dziecko takim, 

jakim ono jest. Akceptacja sytuacji jest konieczna, gdyż tylko wtedy rodzice będą mogli 

pomóc swojemu dziecku, swojej rodzinie oraz samym sobie. Okres konstruktywnego 

zaakceptowania sytuacji pociąga za sobą nastawienie rodziców na realne rozwiązywanie 

problemu. Ważne staje się przede wszystkim to, jak pomóc dziecku z zespołem Downa i 

jak organizować dalsze życie rodziny (Rożnowska, 2007, s. 21-26; por. też: Zabłocki, 

1984). 

Jednym z podstawowych działań rodziców powinno być zdobycie rzetelnej 

wiedzy o tym, czym tak naprawdę jest zespół Dawna. Muszą oni ustrzec się przed 

powszechnymi stereotypami i błędnymi przekonaniami, które często towarzyszą 

osobom dotkniętym tą niepełnosprawnością. Bardzo pomocni w tych trudnych chwilach 

mogą być inni rodzice dzieci z zespołem Downa. Zazwyczaj są oni otwarci, chętni do 

rozmów i konsultacji. Są oni także cennym źródłem wielu przydatnych informacji o 

codziennej opiece nad dziećmi i zmianach, jakie musieli wprowadzić w życie swojej 

rodziny. Takie kontakty, wzajemne wsparcie i zrozumienie są bardzo ważne, zwłaszcza 

dla tych małżonków, którzy dopiero uczą się akceptacji swojego dziecka. Istotne jest 

także to, by rodzice mieli wyobrażenie tego, co ich czeka w najbliższych miesiącach oraz 

gdzie mogą otrzymać wsparcie (Rożnowska, 2007, s. 21- 26). 

Przyjście na świat dziecka niepełnosprawnego nie może jednak istotnie zaburzać 

normalnego funkcjonowania rodziny, mimo, że dziecko z zespołem Downa, jak każde 

inne dziecko w rodzinie, wymaga indywidualnego traktowania. Dziecko to, jak każdy 

członek rodziny, musi mieć swoje miejsce w rodzinie, znać swoje prawa i obowiązki. 

Niepodważalnym prawem dziecka jest jego rozwój, który należy wspomagać i rozwijać. 

Obowiązkiem dziecka natomiast jest dawanie swym najbliższym tego, co potrafi, a więc: 

przywiązania, obdarowywania ich uśmiechem, dotykiem. Rodzice  akceptując dziecko, 

powinni nauczyć się tak je obserwować, aby odczytywać jego potrzeby rozwojowe. 

Bardzo ważne jest jednak, aby rodzice dziecka z zespołem Downa, czy inną 

niepełnosprawnością, nie zapominali o potrzebach zdrowego potomstwa 

(Minczakiewicz, 1994, s. 27). By potrafili dzielić swój czas i miłość w taki sposób, by 

żadne z dzieci  nie czuło się odepchnięte.  

Dziecko z zespołem Downa, tak jak każde inne dziecko ma swoje potrzeby, które 

powinny być zaspokojone. Oprócz snu, karmienia potrzebuje ono spokoju i 

bezpieczeństwa, potrzebuje kontaktów społecznych, zwłaszcza z najbliższą rodziną - 

matką, ojcem i rodzeństwem. Tak jak każde inne dziecko pragnie być kochane, 

uznawane, akceptowane. Realizacja tych potrzeb warunkowana jest w dużej mierze nie 
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tylko  stanem psychofizycznym dziecka, ale też atmosferą rodziny,  jej sytuacją 

materialną, a przede wszystkim postawami rodziców wobec dzieci (tamże, s. 23).  

W rodzinie dziecko rozwija się, nabywa pierwsze życiowe doświadczenia. 

Dziecko uczy się od swoich najbliższych kontaktów społecznych i emocjonalnych. 

Kochająca się rodzina, rozumiejąca problemy dziecka jest najlepszą szkołą dla 

kształtowania uczuć dziecka i więzi społecznych. Tak samo jest w przypadku dziecka z 

zespołem Downa. Jednak dzieci te są bardzo wrażliwe, potrzebują zatem szczególnej 

bliskości z matką i ojcem, potrzebują ich miłości. Dzieci z zespołem Downa wyczuwają 

atmosferę i stan emocjonalny osób, które są z nimi w kontakcie. Najczęściej też 

wyzwalają postawy miłości u opiekujących się nimi osób i potrafią tę miłość 

odwzajemnić. Już najmłodsze dzieci z zespołem Downa, potrafią różnicować stosunek 

otoczenia do nich. Dlatego też odrzucają osoby, które są sceptycznie do nich nastawione. 

Są bardzo wrażliwe na krzywdzenie kogoś w ich obecności. Skrzywdzonemu okazują 

współczucie i spieszą mu z pomocą. Niezwykle ważne dla nich jest zrozumienie i 

zaakceptowanie ich takimi, jakimi są. Często odczuwają wstyd manifestując to uczucie 

spuszczeniem głowy, schowaniem się czy zarumienieniem. Bywają także chwiejne 

emocjonalnie, miewają zmienne nastroje. Zauważyć u nich można upór, obrażanie się, 

dąsy, czasem trudno jest określić przyczynę takiego ich  zachowania (tamże, s. 16-17).  

Dzieci te, jak każde inne, potrzebują uznania ze strony rodziców, akceptacji, 

współdziałania w pokonywaniu trudności, które występują bardzo licznie na ich drodze 

rozwojowej. Bliskie, czułe kontakty z rodzicami: pocałunki, przytulania, pieszczoty, 

uśmiech, serdeczne spojrzenie tworzą podstawę porozumiewania się dziecka z 

otoczeniem. Ważne jest, by okazywać dziecku podziw dla jego starań, wysiłku choćby 

serdecznym uśmiechem. Niezwykle istotne jest, by dostrzegać jego każde osiągniecie. 

Pochwała, podziw to najlepsze środki zachęcające do dalszej pracy i zdobywania 

nowych umiejętności, niekiedy osiąganych z ogromnym trudem (tamże, s. 22-23).  

W rozwoju dziecka z  zespołem Downa mogą występować duże rozbieżności. 

Postrzeganie wzrokowe i słuchowe może znacznie wyprzedzać funkcje ruchowe. 

Dlatego też sprawia im trudność opanowanie wszelkich czynności związanych z 

samoobsługą, zazwyczaj w tym zakresie  dzieci te rozwijają się znacznie później. 

Najczęściej także rozwój mowy u tych dzieci jest opóźniony (Pueschel, 2009, s. 84). 

 Dzieci z zespołem Downa bardzo różnią się między sobą. Można wyróżnić 

charakterystyczne cechy tej niepełnosprawności, jak wspomniany wygląd zewnętrzny, 

często jednak występują inne problemy takie jak np. wrodzone wady serca, słabe 

napięcie mięśniowe, czy nadwaga. Dzieci z zespołem Downa szybko się męczą (tamże, s. 

84).  

Rodzice zazwyczaj uważają, że im wyraźniejsze są u dziecka cechy 

charakterystyczne dla zespołu Downa, tym gorszy jest jego stan i głębszy stopień 

upośledzenia umysłowego. Z badań natomiast wynika, że nie ma poważnych zależności 

między cechami fizycznymi dziecka z zespołem Downa a jego sprawnością umysłową 

(Minczakiewicz, 1994, s. 18).  
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Wśród potrzeb rozwojowych małego dziecka na uwagę zasługuje potrzeba 

aktywności i poznawania świata. Dzieci z zespołem Downa żywo interesują się 

otaczającym je światem. Jednak ogólny poziom rozwoju dzieci z zespołem Downa zależy 

w dużym stopniu od warunków ich życia i wychowania, od statusu ekonomicznego 

rodziny, w której przyszły na świat. Rozwój tych dzieci jest stopniowy, przebiega on 

znacznie wolniej (Rożnowska, 2007, s. 77). Proces uczenia się małego dziecka jest 

zupełnie inny jak u osoby dorosłej. Dziecko, także z niepełnosprawnością, samo dąży do 

zdobycia wiedzy, posiada wrodzone mechanizmy, jak naśladownictwo, czy ciekawość 

poznawczą, dzięki którym pragnie poznać wszystko, co je otacza. Mechanizmy te 

umożliwiają dziecku zdobycie nowych wiadomości oraz doskonalenie już zdobytych. W 

przypadku dzieci z zespołem Downa trudniej jest rodzicom zauważyć te dążenia 

rozwojowe. Należy zatem cierpliwie pokazywać i zachęcać dziecko do rozwijania 

ciekawości poznawczej. Wykonanie czynności, które rodzic chce nauczyć dziecko 

powinno budzić w nim radość i sprawiać mu przyjemność. Niepełnosprawność 

intelektualna ludzi z zespołem Downa nie ma nic wspólnego z,,głupotą” rozumianą w 

potocznym sensie. Osoby te patrzą na świat bez przesądów, świetnie znają się na 

ludziach, rozumiej język symboli. Często są twórczy w zaskakujący sposób. Twórczość i 

pomysłowość dzieci z zespołem Downa przejawia się w swobodnej i pomysłowej 

zabawie. Osoby te nie żyją tylko konkretami, ale rozważają też problemy abstrakcyjne 

(Sobolewska, 2002, s. 161- 168). Zatem, możliwości intelektualne tych osób mogą być 

duże. Mają jednak trudności w myśleniu abstrakcyjnym.  Natomiast nieprawdą jest, że 

dzieci z zespołem Downa, zawsze są niepełnosprawne intelektualnie w stopniu 

głębokim i znacznym. Badania wykazały, że u większości dzieci z zespołem Downa 

występuje intelektualna niepełnosprawność w stopniu lekkim lub umiarkowanym 

(Canning, Pueschel, 2009, s. 123-125). Oznacza to, że u wielu z tych dzieci można 

wydobyć duży  potencjał, także  intelektualny. Dzieci te, mogą się wiele nauczyć, jeśli 

tylko otoczenie w tym im pomoże.  

Wielu rodziców nurtuje pytanie, jak długo może żyć ich dziecko dotknięte 

zespołem Downa. Średnia wieku osób z zespołem Downa znacznie wzrosła w 

porównaniu chociażby do okresu przedwojennego. Obecnie wiele osób dotkniętych tą 

chorobą dożywa nawet wieku podeszłego. Zwiększoną śmiertelność tych osób 

zaobserwowano jednak po ukończeniu 40 roku życia (Minczakiewicz, 1994, s. 21- 22). 

Wielu rodziców posiadających dziecko z zespołem Downa opisuje dobroczynne 

skutki posiadania tego typu dziecka. Wielu rodziców tych dzieci czuje, że zyskali one 

nowe spojrzenie na sens życia i inną, znacznie głębszą  hierarchię wartości. Bywa, że 

takie wydarzenie wzmacnia i jednoczy rodzinę (Sobolewska, 2002).  
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WYWIAD ANAMNESTYCZNY Z RODZICAMI DZIECKA Z ZESPOŁEM DOWNA 

 (Dawid lat 8 ) 

 

Na początku chciałabym uzyskać informacje ogólne na temat Państwa.  

Mam na imię Ewa - lat 51, wykształcenie zawodowe; mąż Marek - w tym samym 

wieku, z tym samym wykształceniem. Mamy czwórkę dzieci. Nasz stan zdrowia oceniam 

jako bardzo dobry. Natomiast stan zdrowotny dalszej rodziny mogę określić jako dobry, 

ponieważ moja mama (babcia Dawida) zmarła na raka. Wcześniej w rodzinie nie 

występował zespół Downa - przynajmniej nie jest to nigdzie udokumentowane. Poziom 

materialny i warunki mieszkaniowe oceniam jako średnie.  

Jaki przebieg miała ciąża i poród? (która to była z kolei, czy w trakcie występowały 

jakieś  choroby). 

Byłam pięć razy w ciąży, cztery razy odbył się poród. Dawid jest czwartym 

dzieckiem z kolei. W czasie ciąży z Dawidem występowała cukrzyca ciążowa i anemia. 

Urodziłam w 35 tygodniu ciąży poprzez cesarskie cięcie, ze względu na wykrytą u 

Dawida chorobę serca poród był wywoływany. Dziecko otrzymało 10 punktów w skali 

Apgar. Występowała u niego żółtaczka, wylewy w głowie, wada serca - operacja odbyła 

się we wrześniu 2004 roku, gdy Dawid miał 1 rok i 2 miesiące. Dziecko miało problemy z 

tarczycą - leczona farmakologicznie w 2005r.  

Kiedy dziecko zaczęło mówić, chodzić, samodzielnie zgłaszać potrzeby? 

Mając 4 miesiące Dawid zaczął siedzieć, pierwsze słowo wymówił jak miał 7 

miesięcy (gaworzenie, sylabizowanie). Dziecko nie raczkowało, w październiku 2005r. 

zaczął chodzić. Około 2 roku życia zaczął zgłaszać potrzeby fizjologiczne. Długo był na 

diecie mlecznej, ponieważ jest alergikiem. Nie miał problemów z wypróżnianiem.  

Czy dziecko chorowało w okresie od roku do 3 lat? 

Dwa razy miał wykonywany zabieg drenażu obu uszu (pierwszy raz w 2005, 

drugi w 2009) - bardziej zagrożone było prawe ucho. Dziecko posiada wadę wzroku - 

dziecięcy astygmatyzm. Mając 2,5 roku Dawid zaczął nosić okulary. Do 3 roku życia 

dziecko parę razy było w szpitalu, powodem były infekcje związane ze słabą 

odpornością immunologiczną.  

 Czy robiła Pani badania prenatalne? 

Tak, będąc w ciąży robiłam badania prenatalne. Miałam 2-krotnie robione 

badania cytologiczne. Tak, już podczas pierwszego badania lekarz poinformował mnie, 

że dziecko urodzi się niepełnosprawne. Pierwsze badanie wskazało na podwyższone 

ryzyko urodzenia dziecka z aberracją chromosomową. W diagnozie lekarskiej pojawiło 

się także sformułowanie - płód dotknięty trisomią chromosomu 21. Lekarz zalecił 

badanie echokardiograficzne oraz ultrasonograficzne. Odbyły się one w 22 tygodniu 

ciąży. Będąc w 20 tygodniu ciąży dopiero się dowiedziałam o swoim stanie. Drugie 

badanie to analiza chromosomów barwionych techniką GTG przy rozdzielczości 400 

prążków, która wykazała nieprawidłowy kariotyp męski. We wszystkich badanych 

komórkach stwierdzono dodatkowy chromosom 21 pary, co odpowiada rozpoznaniu 



 ISSN 2082-7067 1(9)2012 KWARTALNIK NAUKOWY  

zespołu Downa. Bardziej dbałam o siebie ze względu na wiek. Dawida urodziłam mając 

42 lata.  

W jaki sposób lekarz przekazał Pani informację o tym, że urodzi się chore dziecko? 

Czy wyjaśnił Pani na czym ta choroba polega? 

Miałam bardzo duże szczęście. Lekarz był bardzo sympatyczny, dobrze mnie 

potraktował. Poinformował mnie, że jest to ciąża zagrożona, że można ją usunąć, ale 

zachęcał mnie do podtrzymania. Mówił, że jeżeli nie chcę wychowywać tego dziecka to 

za granicą są ludzie, którzy mogą się nim zaopiekować, najważniejsze bym je urodziła. 

Podkreślał wielokrotnie, żebym dziecko urodziła. Udzielił mi informacji o chorobie, jak 

będzie dziecko dalej funkcjonowało. Mówił także, że może ono właściwie funkcjonować 

w społeczeństwie. Zostałam objęta opieką znajomej lekarza w szpitalu na ul. Karowej. 

Miałam zrobione wszystkie badania, miesiąc przed porodem leżałam. Jeszcze przez 2 

tygodnie po porodzie mogłam zostać w szpitalu. Później szpital skierował mnie do 

Ośrodka Wczesnej Interwencji Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z 

Upośledzeniem Umysłowym. 

 Jaka była reakcja Pani, męża i pozostałych członków rodziny? 

Hm... reakcja rodziny... to były słowa dzieci -,,Mamo to przecież człowiek". Mąż 

powiedział:,,Trójkę wychowaliśmy, wychowamy i czwarte". Miałam ogromne wsparcie w 

rodzeństwu Dawida, dziadkach. Były same pozytywne reakcje. Dorosłe dzieci 

zadeklarowały pomoc, do dzisiaj mogę na nich polegać. Mąż w miarę możliwości także 

pomagał. Wsparcie otrzymywałam z każdej strony.  

Czy znając diagnozę myślała Pani o aborcji? 

Nie, absolutnie. Nie brałam takiej możliwości pod uwagę, ponieważ jestem osobą 

wierzącą.  

Po tej diagnozie co stanowiło dla Pani największą trudność? Czy miała Pani 

problem z akceptacją dziecka?  

Największą trudnością dla mnie było co powiedzą ludzie. Na początku sąsiedzi 

myśleli, że to dziecko mojej córki bo u mnie nie było zbyt wyraźnie widać, że jestem w 

ciąży. Nie miałam problemu z akceptacją dziecka, ponieważ w rodzinie były już 

przypadki późnych ciąż.  

Czy uzyskała Pani wsparcie ze strony specjalistów i rodziny, czy musiała Pani sama poradzić sobie z chorobą dziecka? Czy 

w małżeństwie pojawił się kryzys lub zagrożenie, że mąż Panią zostawi? 

Tak jak już wcześniej mówiłam wsparcie otrzymywałam z każdej strony- od 

rodziny, lekarzy. Nie miałam poczucia nawet przez chwilę, że jestem sama, że muszę 

liczyć tylko na siebie. Nie, nie odczułam zmiany w zachowaniu męża, ani razu nie 

powiedział, że ma dosyć, że chce odejść. Naprawdę uważam, że miałam wielkie 

szczęście.  

Czy informacja o chorobie dziecka zmieniła w jakikolwiek sposób funkcjonowanie i 

hierarchię wartości rodziny? 

Informacja o chorobie nie zmieniła funkcjonowania rodziny. Szybko też nastąpiła 

reorganizacja. Nie było problemu z organizacją życia rodziny. Spowodowała może tylko 

to, że staliśmy się bardziej wrażliwi, otwarci. 
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 Jak wspomina Pani tamten okres, to jakie uczucia przychodzą do głowy? Co Pani 

wtedy czuła, myślała? 

Na początku przeżyłam szok i rozpacz, przez 3 dni płakałam. Miałam pretensję do 

męża, do świata, że w tym wieku będę jeszcze matką. Miałam już wnuki a tu taka 

informacja. Od razu jednak wiedziałam, że będę je kochała. Dostałam później adresy od 

rodziców, którzy od samego początku zaczęli pracę ze swoim dzieckiem i ta 

świadomość, że im się udało motywowała mnie i nie pozwoliła się załamać.  

Czy na obecnym etapie życia myśli Pani, odczuwa tak samo? 

Kocham Dawida, akceptuję go takim jak jaki jest, dzięki niemu moje życie stało się 

pełne. Tak, dziś wiem, że bez niego byłoby inaczej, pusto.. 

Czy Pan chciałby także podzielić się swoimi przeżyciami, przemyśleniami na 

 temat choroby swojego dziecka? 

Tak, oczywiście. Mogę coś powiedzieć. Moja reakcja- hm... zaskoczenie, myśl- 

trafiło się, więc wychowam. Wiadomość o chorobie syna nie była źródłem 

nieporozumień, pretensji do żony, świata. Zaakceptowałem Dawida bo jak można go nie 

kochać? Najbardziej się obawiałem reakcji innych, ale to ze względu na żonę, bo ona jest 

wrażliwa i bardziej przeżywała okres ciąży i czas po porodzie. Czego najbardziej 

chciałem to to, by Dawid był jak najbardziej samodzielny. Dużo pracowałem i nadal 

pracuję. Wiadomo, chciałem być więcej w domu, angażować się w życie rodziny. Jednak 

moja praca wyjazdowa na to nie pozwalała. Wiedziałem jednak, że żona nie zostaje 

same, że dzieci dużo jej pomagają. To dodawało mi otuchy. Jak byłem w domu to 

starałem się żonę wspierać i jej pomagać. Nigdy nie myślałem o odejściu. Do Dawida 

mam takie same podejście jak miałem do pozostałych dzieci- tak samo jest nagradzany i 

karany. To tyle, co chciałem powiedzieć.  

Czy dziecko posiada wyraźne objawy występującego zespołu Downa? 

Lekarze twierdzą, że nie jest pełnoobjawowy. Ma zmarszczkę nakrętną przy 

oczach, uszy znajdują się niżej, posiada pełne uzębienie, wszystkie linie papilarne, nie 

ma przyrośniętego języka.  

Czy od początku miało zapewnioną specjalistyczną opiekę? 

Tak, od początku Dawid znajdował się pod opieką specjalistów- logopedy, 

psychologa, pedagoga i terapeuty integracji sensorycznej. W Centrum Pomocy Rodzinie i 

Dziecku uczęszcza na zajęcia z logopedą. Chodzi do przedszkola. W domu także 

wykonuję z nim ćwiczenia logopedyczne, wcześniej ruchowe. Zazwyczaj jest to przed 19 

i trwa pół godziny. Chętnie ćwiczy. Dawid uczestniczy w zajęciach 4 razy w tygodniu. 

Jeżdżę z nim na zajęcia i odbieram, ponieważ męża często nie ma, więc obowiązek ten 

spada na mnie.  

Jakim Dawid jest dzieckiem pod względem rozwoju intelektualnego, społecznego, 

emocjonalnego? 

Mama: Dawid jest pogodnym, wesołym chłopcem. Nie boi się ludzi, jest 

komunikatywny, chętnie podchodzi, wita się. Lubi bawić się z dziećmi, najbardziej 

autami. Ogląda wszystkie bajki, jest ciekawy świata. Jest aktywny- jeździ na rowerze, 

uwielbia zabawę w piasku. Potrafi włączyć się w zabawę - zależy to od jego nastroju. 
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Sam czasem też wymyśla jakieś zabawy. Jest uparty i stanowczy. Pomimo zespołu 

Downa jest normalnym dzieckiem.  

Tata: Kochane dziecko, potrzebuje non stop uwagi. Energiczny, uparty i ciekawy 

wszędzie go pełno. Lubi przebywać z ludźmi. Lubię się z nim bawić- przeważnie 

samochodami. Gdy jestem w domu to chodzimy na spacery, place zabaw, na rower, 

oglądamy razem książki. 

Jaki jest stosunek rodzeństwa do niego? 

Rodzeństwo uwielbia Dawida a on ich. Szczególnie lubi spędzać czas z siostrą 

Anią, ma ją jedną. Od samego początku bardzo mi pomagali, wozili do lekarza, załatwiali 

różne sprawy urzędowe, zajmowali się Dawidem, gdy chciałam odpocząć. Nie traktują 

go wyjątkowo, raczej tak samo jak wszystkich.  

Jak zachowuje się wśród innych dzieci? Czy inaczej w stosunku do dorosłych? 

Dawid w stosunku do dzieci i dorosłych zachowuje się tak samo- jest otwarty, 

chętnie poznaje nowe osoby, sam pierwszy podchodzi i podaje rękę. Nie boi się ludzi, 

może dlatego, że od samego początku wychodziliśmy z nim do innych, nie izolowaliśmy 

się. Woli jednak bawić się z dziećmi.  

Czy spotkali się Państwo kiedykolwiek z niemiłymi uwagami, komentarzami na 

temat dziecka?  

Mama: Nie, nie spotkałam się z negatywnymi opiniami. Była jedna sytuacja 

przykra któryś z lekarzy nie chciał podjąć się leczenia, bo wolał leczyć mniej chore 

dziecko. Czasem ludzie pytają co mu jest, dziwili się jedynie, że jeszcze nie mówi. 

Poruszam się komunikacją miejską dość często i nikt nie zwracał mi uwagi, nie zostałam 

wyproszona z żadnego placu zabaw. Także przez dzieci, rodziców i personel w 

przedszkolu Dawid został mile przyjęty.  

Tata: Ja również nie spotkałem się z przykrymi uwagami, komentarzami. 

Mówiono mi, że nie ja jedyny mam chore dziecko w rodzinie. 

Mama: Reakcja ludzi wynika z niewiedzy. Brak jest wśród ludzi otwartości na 

naukę. Internet nie jest dobrym źródłem informacji. Lepsza jest rozmowa z rodzicami 

mającymi podobną sytuację. 

 Czy mieliby Państwo jakieś uwagi, słowa skierowane do rodziców dzieci chorych na 

zespół Downa? Czy moglibyście im Państwo udzielić jakiś wskazówek? 

Tata: Zachęcałbym, żeby rodzice bardziej angażowali się w wychowanie dziecka, 

organizowali mu zajęcia w domu i poza nim. Jedynie rodzice są winni zaniedbaniu 

dziecka, wiele spraw można bowiem wypracować.  

Mama: Tak, ale również rozmawiać z innymi rodzicami, poszukiwać różnych form 

pomocy. Być aktywnymi, poszerzać swoją wiedzę i dzielić się z nią innymi.  

A czego mogłabym Państwu życzyć? 

Mama: Byśmy jak najdłużej mogli zajmować się Dawidem. By był jak najbardziej 

samodzielny, by miał jakieś prawa- by nie był traktowany jak podczłowiek. Aby zmieniło 

się podejście ludzi do tej choroby, rząd znalazł fundusze na finansowanie zajęć dla dzieci 

z zespołem Downa.  

Tata: Zgadzam się z żoną całkowicie.  
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OPINIA PSYCHOLOGICZNA DOTYCZĄCA DAWIDA  

PSYCHOLOGA Z PRZEDSZKOLA, DO KTÓREGO UCZĘSZCZA  

 

Opinia psychologiczna dostarczyła następujących informacji odnośnie do dziecka: 

rozpoznanie: Zespół Downa. Wada wzroku. Wyniki badań psychologicznych: 

Funkcjonowanie na pograniczu upośledzenia umysłowego w stopniu lekkim i 

umiarkowanym. Chłopiec jest samodzielny w zakresie podstawowych czynności 

motorycznych. Obserwuje się obniżony poziom koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz 

sprawności manualnej. Jest w dobrym kontakcie, zainteresowany otoczeniem. Przejawia 

bardziej złożone i adekwatne do sytuacji reakcje emocjonalne. Dobrze współpracuje w 

zadaniach o charakterze dyrektywnym. Dziecko komunikuje się w sposób gestowo-

werbalny. Wypowiada coraz więcej słów i onomatopei. Często określa przedmiot przy 

pomocy pierwszej sylaby, wielokrotnie powtarza tylko melodykę słowa. W zakresie 

mowy biernej rozumie i wykonuje dwustopniowe polecenia. Chłopiec dobiera obrazki w 

pary, także w oparciu o kategorie nadrzędne, rozpoznaje przedmioty na obrazkach 

według definicji użytkowej. Ma wykształcony schemat ciała, pojęcie wielkości i długości. 

Wyłącza niepasujący element ze zbioru. Wie, na czym polega czynność liczenia, ma 

wykształcone pojęcie liczby w zakresie dwóch. Ma obniżony zakres pamięci 

krótkoterminowej. Powtarza dwie cyfry. Układa układankę z prostymi kształtami, także 

odwróconą. Z klocków odwzorowuje most. Rysunek człowieka jest na początkowym 

etapie głowonoga. Chwyt kredki nieprawidłowy. Dziecko jest samodzielne w 

samoobsłudze- sam myje ręce, buzię, korzysta z toalety, myje zęby. Wiele czynności 

wykonuje w bardzo wolnym tempie, wymaga motywowania do kontynuowania tych 

czynności. Jest dzieckiem pogodnym, uśmiechniętym, cichym. Chłopiec nawiązuje 

kontakty z dorosłymi i dziećmi. Zna zasady i normy obowiązujące w grupie i stara się ich 

przestrzegać. Nie stwarza sytuacji konfliktowych. Dawid jest lubiany przez inne dzieci. 

Ma dobrą pamięć do położenia przedmiotów. Bardzo lubi zajęcia plastyczne. Poziom 

przyswajania wiadomości poznawczych dziecka jest w dużej mierze ograniczony przez 

męczliwość dziecka i krótką koncentrację uwagi. Chętnie uczestniczy w zajęciach 

indywidualnych. Tempo pracy jest wolne. Dawid nie zawsze chętnie uczestniczy w 

zajęciach ruchowych- potrzebuje ciągłego motywowania do wykonywania ćwiczeń. 

Obserwuje się opóźnienie w rozwoju psychoruchowym.  
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PRZEŻYWANIE STRESU TRAUMATYCZNEGO W RODZINIE 

PRZYCZYNY, PRZEBIEG, NASTĘPSTWA ORAZ PROCES ZDROWIENIA 

 

Współcześnie w psychologii coraz częściej rodzinę ujmuje się w kategorii 

systemu. Relacje między członkami rodziny uwarunkowane są okolicznościami, w jakich 
żyją oraz warunkami panującymi w danym systemie. Dlatego też pojęcie rodziny można 
rozpatrywać jako sposób wzajemnych oddziaływań pomiędzy członkami systemu oraz 
tego, w jaki sposób każdy z nich wypełnia powierzone mu zadania.  

Obecnie Polacy deklarują, że rodzina jest dla nich najważniejszą wartością i 

posiadanie jej jest uznawane za osobiste szczęście i sukces. Rodzinę postrzega się jako 
„grupę pierwotną, w której dominują intymność, nieformalność, uczucie, komunikacja 
werbalna i niewerbalna”. Do jej zadań należą przede wszystkim: wsparcie emocjonalne, 
okazywanie akceptacji oraz pomoc w realizowaniu zamierzeń. Więzi pomiędzy bliskimi 
sobie osobami pozwalają odczuwać pewien rodzaj przynależności i zapobiegają 
odczuwaniu samotności. Ostatnio psychologowie zastanawiają się, w jaki sposób stres 
wpływa na funkcjonowanie rodziny. Biorą pod uwagę różnego typu sytuacje stresowe, 
które mogą spotkać rodzinę. Zdarzenia traumatyczne są jednym z przykładów takiej 
sytuacji – i to przykładem szczególnym. Każda taka sytuacja wywiera pewien wpływ na 
funkcjonowanie całego systemu osłabiając go. W znacznie mniejszym stopniu zajmują 
się badacze problemem wpływu stresu traumatycznego na psychikę osób, a w 

szczególności na symptomy związane ze stresem pourazowym.  
Wychodząc z założenia, że rodzina to pewien system, należy przyjąć, że 

konsekwencje traumy dotyczą całej rodziny. Radzenie sobie poszczególnych osób jest 
niejako podyktowane przynależnością do konkretnego systemu rodzinnego. Na sposób 
radzenia sobie członka rodziny z traumą ogromny wpływ ma wsparcie pozostałych osób 
z rodziny. Niebagatelną rolę odgrywają więzi emocjonalne łączące domowników. Im są 
one silniejsze, tym mniejsze poczucie osamotnienia i opuszczenia u osoby przeżywającej 
traumę. Jednak sytuacja stresowa może zmienić sposób postrzegania i odczuwane 
nasilenie więzi rodzinnych i wsparcia od rodziny przez osobę cierpiącą. 
Niezaprzeczalnym elementem łączącym członków rodziny, która przeżyła katastrofę 
jest fakt, że każdy z nich przeżył tą samą sytuację i choć różny mógł być stopień 

zagrożenia ich życia, mogą rozmawiać razem o tym zdarzeniu (Rozmysłowska, 2009, s. 
276-286). 
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1. Stres 
 
1.1. Definicja stresu 
 
Stres to w języku potocznym „każdy nieobojętny biologicznie bodziec 

psychologiczny, psychospołeczny, fizyczny, chemiczny lub biologiczny, który narusza 
równowagę psychologiczną i wywołuje nastrój napięcia”. Nie jest to jednak dokładna 
terminologia, gdyż zanika w takim opisie różnica pomiędzy stresorem (przyczyną 
stresu) i samym stresem, będącym następstwem pewnego typu sytuacji. Takie ujęcie 
stresu zawiera w sobie nie tylko reakcje stresogenne, ale także choroby stresozależne i 

mechanizmy obronne (zwane antystresem). Stres ma negatywny wpływ na każdy 
aspekt zdrowia ludzkiego. Oddziałuje zarówno na zdrowie fizyczne, jak i psychiczne 
oraz społeczne człowieka. Może też zmieniać przebieg już istniejącej u człowieka 
choroby (Uszyński, 2009, s. 11). 

Pomimo istnienia wielu sposobów definiowania tego pojęcia, wszyscy zgadzają 
się co do stwierdzenia, że miejscem powstawania stresu jest mózg. Jednomyślnie 
twierdzą oni, że stres to reakcja na czynniki stresorodne, inaczej zwane czynnikami 
stresogennymi lub stresorami. Niektórzy mówią o „stanie stresu”, chcąc w ten sposób 
wyeksponować charakterystyczną według nich cechę stresu – że stres jest także 
procesem, a nie tylko reakcją (tamże, s. 13). 

Jan F. Terelak (2008), powołując się na piśmiennictwo, mówi o stresie jako czymś 

dynamicznym, podlegającym środowisku zewnętrznemu z jednej strony. Z drugiej zaś – 
stres zależy od organizmu i jego mechanizmów obronnych oraz reakcji stresogennych.  

Według Uszyńskiego „stres u człowieka to kompleksowa reakcja na bodziec 
(bodźce) natury psychologicznej, fizjologicznej lub bodziec fizyczny, chemiczny albo 
jeszcze inny, zwany stresorem; najpierw następują zauważalne zaburzenia homeostazy 
ustroju, później wytwarza się potencjalnie niebezpieczny stan nowej równowagi, a w 
dalszej kolejności – jeżeli nie ustąpi działanie stresora – dochodzi do powikłań 
chorobowych (choroby stresozależne)” (tamże, s. 14). 

Znane są także opinie stwierdzające, że stres może przynosić korzyści. Dzieje się 
tak w sytuacji przeżycia stresu umiarkowanie silnego, ale krótkotrwałego. Taki stres nie 
tylko nie wywołuje negatywnych skutków, ale wręcz przyczynia się do zwiększenia 

odporności u człowieka (tamże, s. 12). 
W ostatnich zainteresowano się pozytywnymi skutkami stresu. Dzisiaj rozszerza 

się je także na obszar stresu traumatycznego. Do niedawna nie było żadnych dowodów, 
które potwierdzałyby tę tezę. Historia przytacza anegdotki lub mądrości ludowe, które 
mówiły o tej zależności, np. „cierpienie uszlachetnia”, „nie ma tego złego, co by na dobre 
nie wyszło”. Od lat 90. XX wieku rozpoczęto badania empiryczne, które miały 
potwierdzić przypuszczenia o pozytywnych skutkach stresu. Bardzo ważnym 
wydarzeniem na drodze tych odkryć było skonstruowanie kwestionariusza do pomiaru 
posttraumatycznego rozwoju (posttraumatic growth; PTG) przez R. Tedeschiego i L. 
Caulhouna. Badał on jakie doświadczenia przeżywa osoba z zakresu pozytywnych zmian 
w wyniku zwalczania skutków stresu traumatycznego lub ekstremalnej sytuacji. 

Posttraumatyczny rozwój to wszystkie te pozytywne zmiany, które stały się wyższe po 
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okresie stresowym, niż były wcześniej. Wg artykułu B. Dudka i K. Banach objawiają się 
one w pięciu sferach: 

1) „docenieniu wartości życia i cieszeniu się z różnych jego aspektów, które 
do danego momentu miały dla jednostki niską wartość; 

2) nawiązaniu bardziej ścisłych i intymnych relacji z innymi ludźmi, co 
skutkuje wzrostem odczuwania współczucia i empatii; 

3) ogólnym poczuciu zwiększania osobistej mocy, czyli świadomości, że 
jednostka jest zdolna poradzić sobie z większymi problemami niż te, z 
którymi radziła sobie do tej pory; 

4) odkryciu nowych możliwości dla swojego działania, nowych dróg 

życiowych; 
5) pogłębieniu życia duchowego, religijnego i zwiększeniu zainteresowania 

się sprawami egzystencjalnymi” (za: Dudek, Banach, 2009, s. 66). 
 
1.2. Rodzaje stresu 
 
Możemy wyróżnić stres ostry, przewlekły i traumatyczny. Jak ukazano w 

powyższej części pracy dostrzega się także stres pozytywny. Istnieje też podział na stres 
indywidualny i stres grupowy. Jeszcze innym rodzajem jest stres przewlekły, który 
uważany jest za główną przyczynę chorób cywilizacyjnych. Podkreśla się, że następstwa 
stresu traumatycznego są inne zarówno u dorosłych, jak i u dzieci (Uszyński, 2009, s. 

14). 
Do najbardziej niebezpiecznych rodzajów stresu zaliczyć możemy stres 

traumatyczny oraz stres przewlekły. Ważną cechą stresu, o której należy pamiętać jest 
fakt, że wywiera on wpływ na ludzi w każdym wieku – poczynając od okresu 
prenatalnego człowieka, poprzez szczególnie silną podatność dzieci i młodzieży na stres, 
a kończąc na ludziach starszych. Skutkiem negatywnego oddziaływania stresu na ludzką 
egzystencję jest skrócenie długości życia człowieka oraz spadek jakości jego 
przeżywania (tamże, s. 11). 

 
1.3. Stresory – definicje i rodzaje 
 

Stresorem przeważnie nazywamy wydarzenie, którego zaistnienie zmienia życie 
osoby, której dotyczy i wymaga od niej podjęcia nowych działań w celu zaadaptowania 
się. Pojęcie stresu jest szersze niż pojęcie traumy. Traumę bowiem możemy definiować 
według Zawadzkiego i Strelaua jako „stan psychiczny lub fizyczny wywołany działaniem 
realnie zagrażającym zdrowiu i życiu czynników zewnętrznych (przyroda, ludzie), 
prowadzący często do głębokich i długo utrzymujących się zmian w funkcjonowaniu 
człowieka, które wyrażają się w zaburzeniach somatycznych i psychicznych” (za: Popiel, 
Pragłowska, 2009, s. 35). 

Hans Selye, który prawdopodobnie jako pierwszy użył terminu „stresor”, doszedł 
do wniosku, że wiele zupełnie różnych bodźców prowadzi do takiego samego ciągu 
reakcji. Najłatwiej jest spojrzeć na stresory jako bodźce awersyjne, czyli takie, jakich 

chcielibyśmy uniknąć. Zwykle stresorami są bodźce zewnętrzne, odnośnie których 
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istnieje potencjalne niebezpieczeństwo, że mogą wywołać stres (za:Uszyński, 2009, s. 
21). 

Do głównych źródeł stresorów możemy zaliczyć środowisko naturalne i 
społeczne człowieka, a także jego styl życia (rozumiany nie tylko jako odżywianie, 
odpoczynek, czy pracę, ale także jako dążenia, samorealizację, życiowe cele, czy ludzkie 
ambicje i oczekiwania). Siła stresora, czas ekspozycji na stres oraz indywidualny poziom 
wrażliwości to wskaźniki wielkości reakcji człowieka na działanie stresora. Pewien 
wpływ na ten sposób reagowania mają także uwarunkowania genetyczne jednostki oraz 
układ nazywany antystresem. Stresory dzielą się na trzy kategorie: egzogenne, 
endogenne i krytyczne zdarzenia życiowe (tamże, s. 22). 

Stresory egzogenne: 

1. pochodzące ze środowiska społecznego i należące do najczęściej 
występującej grupy:  

 stresory psychologiczne – powstają w wyniku relacji człowieka ze 
środowiskiem społecznym (rodziną, współpracownikami, sąsiadami), obejmują także 
obszar oczekiwań i wyzwań; 

  stresory psychospołeczne – ich przyczyną są czynniki ekonomiczne (np. 
bieda), polityczne (np. wojny), kulturowe, etniczne, itd.; 

2. ekologiczne, których źródłem jest środowisko naturalne: 
1. stresory fizyczne – zaliczamy do nich np. urazy mechaniczne, termiczne i 

chemiczne oraz napromieniowanie; 
2. stresory chemiczne – mogą być spowodowane zbyt małą dbałością o 

środowisko ekologiczne lub kontaktem z substancjami szkodliwymi z racji 
wykonywanego zawodu;  

3. stresory biologiczne – ich przyczyną są patogenne drobnoustroje (tj. 
bakterie, wirusy) oraz priony; 

3. wywołane przez niezdrowy tryb życia, np. brak snu, pośpiech, długotrwałe 
napięcie; 

4. traumatyczne, mogące występować pojedynczo lub łącznie, stanowiące 
bardzo zróżnicowaną grupę; zagrażają nie tylko zdrowiu, ale także życiu człowieka 
(zaliczamy do nich pożar, powódź, huragan, katastrofy górnicze i budowlane, trzęsienia 
ziemi, tsunami, zamachy terrorystyczne, porwania, wojny i inne); ta grupa stresorów 
obejmuje także takie wydarzenia, jak przemoc seksualna, utrata bliskich itp.  

Według Weisaetha stresory te:  
- stanowią zagrożenie dla życia; 
- przyczyniają się do powstawania ran oraz powodują ekstremalne wyczerpanie; 
- powstają w sytuacji, gdy jednostka jest uczestnikiem lub świadkiem tragicznego 

wydarzenia; 
– pojawiają się także, gdy osoba jest przekonana, że to ona odpowiedzialna jest 

za tą traumatyczną sytuację. 
5. stresory ciche charakteryzujące się podwójnym działaniem; zaliczamy do 

nich np. napromieniowanie, szkodliwe substancje środowiska ekologicznego, wywołują 
one bezpośrednio szkody, których uświadomienie przyczynia się do powstania stresu 
(rozumianego jako drugi rodzaj szkody) (za: tamże, s. 23-24). 

Stresory endogenne nie są związane bezpośrednio z czynnikami zewnętrznymi. 
Mogą zostać wywołane wspominaniem nieprzyjemnych, traumatycznych wydarzeń. 
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Wywołują wtedy nowe emocje, a to prowadzi do uruchomienia aktywności układów 
stresorodnych. Jako przykład stresora psychogennego podać można pająka – samo jego 
wspomnienie może u osób cierpiących na arachnofobię wywołać strach i reakcje 
stresorodne. Stres endogenny może się też pojawić z powodu wiadomości o własnej 
chorobie. Może być odpowiedzią na własną frustrację, świadomość starzenia się, bycie 
niepełnosprawnym oraz na inne zdarzenia życiowe (tamże, s. 24). 

Niemalże każdy stresor – zatem i stresor traumatyczny – może u niektórych osób 
prowadzić do epizodu zaburzeń afektywnych lub schizofrenii. Nie jest tutaj ważne 
nasilenie działania stresora. Zauważono jednakże charakterystyczny typ reakcji 
stresowej u wielu osób, które doświadczyły sytuacji stresowej. Tę grupę ludzi nazywa 

się dość często osobami z zaburzeniami potraumatycznymi, do których należą: ostra 
reakcja na stres, ostre zaburzenie stresowe oraz zaburzenie stresowe pourazowe 
(Popiel, Pragłowska, 2009, s. 35). 

 
1.4. Reakcje na stres  
 
Sygnały stresowe docierają najpierw do wzgórza, które nazwać można swego 

rodzaju stacją przekaźnikową. Następnie przepływają do ciała migdałowatego. Mogą do 
niego dotrzeć na dwa sposoby: drogą krótszą i szybszą, nazywaną bezpośrednią 
(wzgórze – ciało migdałowate) lub dłuższą, prowadzącą do kory mózgowej (wzgórze – 
kora mózgowa – ciało migdałowate).  

W przypadku drogi bezpośredniej przekazywany sygnał jest nieświadomy, ale 
prowadzi do natychmiastowej reakcji obronnej (nazywanej odruchem bezpośrednim). 
Drugi sposób, prowadzący przez korę mózgową, choć prowadzi do wolniejszej reakcji, 
umożliwia weryfikację przeżywanej sytuacji (Uszyński, 2009, s. 19). 

Reakcja organizmu następuje, gdy dochodzi do przekazania sygnałów z ciała 
migdałowatego do ośrodków monoaminoergicznych, cholinergicznych i 
neurohormonalnych. Zostają wtedy uwolnione neurotransmitery i neurohormony, które 
aktywują podwzgórze do wydzielania substancji odpowiedzialnych za pobudzenie osi 
mózgowo-somatycznych. Powstające w tym miejscu transmitery, neurohormony i 
hormony przyczyniają się do zapoczątkowania reakcji organizmu przez narządy, tkanki i 
komórki (tamże, s. 20). 

 
Bodziec o tej samej sile działający na dwie osoby może u każdej z nich wywołać 

inną reakcję. Zależy to od możliwości obronnych, które są uwarunkowane genetycznie 
oraz kulturowo (tamże, s. 26). 

Selye podzielił reakcję stresogenną na trzy fazy. Podział ten, aktualny do dziś, 
wygląda następująco:  

- faza początkowa – nazywana reakcją alarmową, powoduje wzrost aktywności 
osi sympatyczno – adrenergicznej i osi podwzgórze – przysadka – nadnercza; 

- faza adaptacji – w niej następuje zwalczanie zaburzeń w organizmie, np. reakcja 
przeciwzapalna; 

 - faza wyczerpania – towarzyszą jej zmiany czynnościowe i patomorfologiczne w 

narządach, np. wrzody; może doprowadzić nawet do śmierci (za:tamże, s. 16-17). 
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1.5. ASD 
 
Bezpośrednio po traumie może wystąpić ASD (Acute Stress Distorder – ostra 

reakcja na stres). Osoby uczestniczące w wydarzeniu traumatycznym pozostawione 
samym sobie są narażone na rozwinięcie się PTSD (Postraumatic Stress Disorder). Dzieje 
się tak w przypadku 30% ofiar i może wystąpić zarówno po miesiącu, jak i po kilku 
latach. Stąd tak istotna jest wczesna interwencja – wpływa ona bowiem na przebieg 
dalszego leczenia PTSD (Heitzman, 2009, s. 325). 

O ostrym zaburzeniu stresowym możemy mówić, jeśli jest ono doświadczane w 
sposób krótkotrwały i występuje podczas lub bezpośrednio po doświadczeniu 

traumatycznym. Musi trwać minimum dwa dni, ale nie dłużej niż cztery tygodnie. Jeśli 
stan ten utrzymuje się dłużej, to należy zmienić diagnozę postawioną danej osobie (np. 
stwierdzić wystąpienie PTSD). Kryteria objawowe ASD są zasadniczo objawami PTSD. 
Muszą w nim wystąpić przynajmniej trzy z wymienionych objawów dysocjacyjnych: 

1) odrętwienie, wyobcowanie lub brak wrażliwości emocjonalnej odczuwane 
w sposób subiektywny; 

2) zmniejszona czujność; 
3) derealizacja; 
4) depersonalizacja; 
5) amnezja dysocjacyjna (tzn. niezdolność przypomnienia sobie istotnych 

kwestii dotyczących sytuacji stresowej). 

Osoby z ASD mają poczucie braku kontaktu ze swoim ciałem. Wydaje 
im się, że otaczający je świat jest nierealny. Odczuwają bezradność i poczucie winy 
(np. że sami przeżyli, choć inne osoby zginęły). Częstymi objawami są także 
impulsywność i zachowania ryzykowne. 

Typowy obraz ASD charakteryzuje się stanem „oszołomienia” w początkowej 
fazie. Może dochodzić do zawężenia świadomości i uwagi, dezorientacji oraz braku 
zdolności zrozumienia stresora. Wraz z zakończeniem wydarzenia stresowego możliwe 
jest pojawienie się takich objawów, jak stupor dysocjacyjny lub nadmierne pobudzenie. 
W postaci łagodnej ASD występują objawy podobne, jak przy uogólnionym zaburzeniu 
lękowym. Aby zdiagnozować postać średnią muszą wystąpić dwa objawy, a postać 
ciężką – cztery objawy z niżej wymienionych: 

a) wycofanie się z życia społecznego;  
b) zawężenie uwagi;  
c) występowanie złości, gniewu lub zwerbalizowanej agresji;  
d) rozpaczanie lub poczucie beznadziejności;  
e) bezcelowa lub niepasująca nadmierna aktywność;  
f) niekontrolowany i nadmierny smutek (tamże, s. 325-326). 
 

1.6. PTSD 
 
Przyczynami wystąpienia zespołu stresu pourazowego u dorosłych mogą być:  
- przeżycie sytuacji zagrażającej życiu; 

- obrażenia fizyczne; 
- skrajne wyczerpanie; 
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- bycie świadkiem traumatycznego zdarzenia; 
- odczuwanie odpowiedzialności za katastrofę. 
W każdym z wymienionych wydarzeń osoba ma styczność z wieloma stresami, co 

zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia zespołu stresu traumatycznego. Może on 
się pojawić zaraz po wydarzeniu lub dopiero po upływie kilku tygodni. Najczęściej 
pojawiającymi się skutkami są zaburzenia zdrowia psychicznego, np. lęk, depresja. 
Czasami występują także zaburzenia zdrowia fizycznego.  

W zbiorowym PTSD dochodzi do tzw. spirali strat, gdy zaistniałe zaburzenia 
przyczyniają się do powstania nowych lub pogłębienia wcześniej istniejących zmian. 
Stres traumatyczny staje się udziałem nie tylko ofiary, ale także jej otoczenia, głównie 

rodziny. Aby przerwać spiralę strat, rodziny powinny skorzystać z profesjonalnej 
pomocy psychologa lub poszukać innego źródła wsparcia (Uszyński, 2009, s. 66-67). 

 
2. Pojęcie traumy 
 
Traumę definiuje się często, jako doświadczenie, które konfrontuje człowieka ze 

strachem czy bezradnością. Kluczowym elementem są emocje, odczuwanie sytuacji 
przez jednostkę – to właśnie one decydują o tym, czy dane wydarzenie będzie 
traumatyczne, czy też nie (Popiel, Pragłowska, 2009, s. 38).  

Nagłe zdarzenie traumatyczne wywiera ogromny wpływ na poglądy ludzi o 
samych sobie i otaczającym ich świecie. Wywołuje dezorientację i strach, które 

spowodowane są nie tylko sytuacją, ale także tym, jak osoby się zachowują. Ofiarom 
często wydaje się, że oszalały. Borykają się z poczuciem braku kontroli nad tym, co się 
dzieje. Ogromną ulgę przynosi im uświadomienie, że ich zachowanie było normalne i 
zrozumiałe w obliczu przeżytej traumy. Ważna jest dla nich informacja, że da się 
rozwiązać sytuację, w jakiej się znaleźli i pomóc im odzyskać pełne zdrowie. Terapia, 
łącząca rozmowę i zmiany zachowania, pomaga osobom uczestniczącym w 
traumatycznym wydarzeniu odzyskać poczucie kontroli nad ich życiem. Należy jednak 
pamiętać, że proces ten jest indywidualny dla każdego człowieka (Herbert, 2004, s. 20). 

Jak wspomniano powyżej, zdarzenie wywołujące traumę jest niespodziewane. 
Sposób poradzenia sobie z takimi wydarzeniami jest tym lepszy, im dłuższym czasem 
dysponuje osoba, by przygotować się do nich. Natomiast z traumą jest inaczej. 

Pojawiając się w sposób niezaplanowany, zmusza człowieka do dostosowania jego 
emocji, reakcji i zachowań bez przygotowania. To powoduje, że nie ma on czasu na 
zastanowienie i opracowanie planu działania, ale musi zdać się na swój instynkt 
samozachowawczy. W wielu przypadkach ofiary traumy podczas późniejszych 
przemyśleń mogą dojść do wniosku, że działały w sposób inny niż w normalnych 
warunkach lub wręcz stwierdzić, że ich zachowanie nie miało sensu. Skutkuje to 
odczuwaniem niepewności i utraty poczucia bezpieczeństwa. Traumatyczne wydarzenie 
może także uświadomić jego uczestnikom możliwość śmierci własnej lub innych osób 
(tamże, s. 28-29). 
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2.1. Typy traum  
 
Wydarzenia traumatyczne mogą wywoływać różne reakcje człowieka. Można 

wyróżnić następujące rodzaje urazów ze względu na objawy potraumatyczne: 
 Typ I traumy: pojedyncze wydarzenia; 
 Typ II traumy: wielokrotne doświadczenia traumatyczne;  

 typ II A: możliwe jest oddzielenie od siebie poszczególnych 
traumatycznych sytuacji, a ofiara posiada zasoby pozwalające poradzić 
sobie z nimi; 

 typ II B: niemożliwe jest oddzielenie od siebie poszczególnych 

traumatycznych sytuacji; ofiara posiada zasoby pozwalające poradzić 
sobie z tymi wydarzeniami (Typ II B R) lub ofiara nie ma odpowiedniej 
strategii radzenia sobie z tymi doświadczeniami (Typ II B nR); 

 Typ III: ofiara wielokrotnie doświadczała aktów przemocy, które rozpoczęły się 
już w dzieciństwie i trwały jakiś czas. 
 Konsekwencją traumy typu I są zazwyczaj symptomy PTSD. Natomiast 

konsekwencje psychologiczne traumy typu II i typu III mogą pasować do wielu kategorii 
diagnostycznych, ponieważ ludzie mogą w bardzo różny sposób reagować na sytuacje 
traumatyczne (Popiel, Pragłowska, 2009, s. 39). 

Można też stosować inne kryterium przy wyróżnianiu typu traumy, a mianowicie 
czas pojawienia się i trwania reakcji na traumatyczne doświadczenie. Według takiego 

podziału wyróżniamy: 
- ostrą reakcję na stres; 
- ostre zaburzenie stresowe; 
 -zaburzenie stresu pourazowe; 
- zaburzenie osobowości po przeżyciu sytuacji ekstremalnej (tamże, s. 40). 
 
2.1.1. Typ I traumy 
a) Ostra reakcja na stres 
Symptomy ostrej reakcji na stres są widoczne od razu po wydarzeniu 

traumatycznym. Następują w ciągu godziny od zadziałania stresora i ulegają osłabieniu 
po upływie 8 godzin (nie później niż po 48 godzinach). Ostra reakcja na stres 

charakteryzuje się dwiema grupami symptomów. Pierwsza z nich jest typowa dla 
zaburzenia lękowego uogólnionego i obejmuje: wzrost aktywności układu 
autoimmunologicznego, zmiany funkcjonowania w obrębie klatki piersiowej i brzucha, 
omdlenie, poczucie nierealności, obawa utraty kontroli, napięcie oraz poczucie 
drętwienia. Drugą grupę stanowią objawy typowe dla ostrej reakcji na stres. Częstym 
następstwem tej reakcji jest amnezja dysocjacyjna (czyli niepamięć) (tamże, s. 40). 

 
b) Ostre zaburzenie stresowe 
W chwili zakończenia ostrej reakcji na stres, pojawia ostre zaburzenie stresowe. 

Trwa minimum dwa dni, ale nie dłużej niż cztery tygodnie. Charakterystycznym 
objawem ostrego zaburzenia stresowego jest wystąpienie minimum trzech objawów 

dysocjacyjnych, a także pojawienie się amnezji dysocjacyjnej (tzn. niepamiętania 
fragmentu lub całego czasu działania stresora) (tamże, s. 40). 
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c) Zaburzenie stresowe pourazowe i zaburzenie osobowości po przeżyciu 

sytuacji ekstremalnej 
A. Popiel i E. Pragłowska (2009) stwierdzają: „Według kryteriów klinicznych 

zaburzenie stresowe pourazowe jest zakłóceniem funkcjonowania jednostki związanym 
z wyraźnie odczuwanym cierpieniem i trudnościami w wielu obszarach życia – 
zawodowym, społecznym, interpersonalnym”. Do diagnozy takiej dochodzi wówczas, 
gdy człowiek reaguje strachem i bezradnością z powodu wydarzenia, które zagrażało 
jego życiu lub zdrowiu, lub w wyniku którego osoba ta doznała obrażeń ciała. Jednak aby 
można było postawić taką diagnozę, muszą być spełnione dwa warunki:  

- musiał zaistnieć kontakt osoby ze stresorem; 
- osoba taka musiała zareagować w specyficzny sposób.  
Symptomy zaburzenia stresowego pourazowego powstają po traumatycznym 

zdarzeniu i trwają dłużej niż miesiąc. W tym czasie doświadczona trauma może ciągle 
powracać i być przeżywana w myślach, snach, wspomnieniach lub w postaci flasbacków 
(przebłysków), czemu towarzyszą fizjologiczne oznaki stresu. W takich chwilach 
człowiek zachowuje się i czuje tak samo jak w trakcie traumatycznego wydarzenia. 
Ogromną rolę odgrywają tutaj koszmary senne, gdyż często są jedynym znakiem 
wystąpienia zaburzeń postraumatycznych. Znamienny jest fakt, że osoby przeżywające 
traumatyczną sytuację wciąż od nowa, bardzo często unikają bodźców związanych z tym 
stresorem. Wielokrotnie pojawia się niemożność przypomnienia sobie jakiejś ważnej 

części wydarzenia, które spowodowało uraz. Do innych zachowań typowych dla 
zaburzenia stresu pourazowego można zaliczyć: poczucie wyobcowania, spadek 
zainteresowania ważnymi działaniami, pesymizm towarzyszący patrzeniu w przyszłość 
oraz niezdolność przeżywania pozytywnych emocji. Możliwe jest także wystąpienie 
innej grupy objawów. Należy do nich wzrost wzbudzenia autonomicznego układu 
nerwowego, a w nim: problemy ze snem, kłopoty z koncentracją, irytacja, dysforia, 
wybuchy złości i wzmożona czujność (tamże, s. 42). 

Pacjent może unikać rozmowy na temat traumatycznej sytuacji oraz uskarżać się 
na np. kłopoty ze snem, co wskazywać może na nierozpoznanie zaburzenia stresu 
pourazowego (tamże, s. 44). 

Warto w tym miejscu przytoczyć badania N. Breslau i współpracowników, które 

wskazują, że ludzie, u których po traumatycznym zdarzeniu nie zaobserwowano 
objawów PTSD, nie wykazywały ich także po kolejnych tego typu sytuacjach, które miały 
miejsce w przyszłości (za: tamże, s. 45). 

 
d) Trwała zmiana osobowości po przeżyciu sytuacji ekstremalnej 
Trwałą zmianę osobowości po przeżyciu sytuacji ekstremalnej określa się jako, 

„wyraźną i utrwaloną zmianę w indywidualnym wzorcu spostrzegania, odnoszenia się 
i myślenia w stosunku do otoczenia i siebie w następstwie stresu o rozmiarach 
katastrofy”. Jest to zmiana postrzegana przez osoby bliskie. Jest ona wyraźna, a nowo 
nabyte cechy przeszkadzają w codziennym funkcjonowaniu. Aby zdiagnozować trwałą 
zmianę osobowości, należy stwierdzić jej występowanie na przeciągu co najmniej dwóch 

lat po traumatycznym wydarzeniu oraz w co najmniej dwóch z niżej podanych 
obszarów: 
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 stała wrogość i nieufna postawa wobec świata; 
 wycofanie społeczne; 
 stałe uczucie pustki i bezradności, trudność w wyrażaniu uczuć agresywnych 

lub negatywnych, narastająca zależność od innych, obniżony nastrój; 
 trwałe poczucie znalezienia się,,na krawędzi’’ lub trwałe poczucie zagrożenia 

mimo braku jego obiektywnych przyczyn, potwierdzone wzmożoną 
czujnością i drażliwością – osoba doświadcza stanu przewlekłego napięcia i 
poczucia zagrożenia, co może wiązać się ze skłonnością do nadmiernego picia 
alkoholu lub przyjmowania substancji psychoaktywnych; 

 stałe poczucie zmieniania się lub odmienności od innych (wyobcowania), 
mogące wiązać się z doświadczeniem emocjonalnego odrętwienia. 

Na skutek każdej z wymienionych zmian i doświadczanego wraz z nimi cierpienia 
wszystkie dotychczasowe relacje ulegają zakłóceniu (tamże, s. 46). 

 
2.1.2. Typ II i III traumy. Complex PTSD i zaburzenie osobowości 

 z pogranicza 
 
Podczas rozpoznawania complex-PTSD należy kierować się następującymi 

kryteriami: 
1) zaburzenia w zakresie regulacji emocji i impulsywności (takie jak myśli 

samobójcze, samookaleczenia, zachowania ryzykowne, zaburzenia popędu 
seksualnego, przewlekły smutek, wybuchy złości); 

2) zmiany w zakresie uwagi i świadomości (przejściowe objawy 
dysocjacyjne, amnezja); 

3) zaburzenia postrzegania własnej osoby (poczucie wstydu, poczucie 
negatywnego znaczenia, poczucie winy, poczucie bezradności, poczucie 
niezrozumienia przez innych, wrażliwość na zranienie); 

4) zaburzone role w relacjach z innymi ludźmi (przekonanie o konieczności 
pełnienia roli ofiary, nieufność wobec innych, ciągłe 
poszukiwanie,,wybawcy’’); 

5)  postrzeganie oprawcy jako osoby obdarzonej niezwykłą mocą, lęk przed 
zemstą i ponownym nawiązaniem relacji; 

6) somatyzacja pod postacią przewlekłego bólu, zaburzenia układów: 

oddechowego, krążenia i pokarmowego; konwersje i dolegliwości 
związane ze sferą seksualną; 

7) zmiana stosunku do własnej sytuacji i do świata (zmiana przekonań o 
świecie na negatywne, poczucie bezradności). 

Niektóre spośród objawów PTSD są jednocześnie charakterystyczne dla 
zaburzenia osobowości z pogranicza. Dotyczy to trudności w kontrolowaniu impulsów, 
niestabilnego nastroju, zachowań ryzykownych oraz samouszkodzeń (tamże, s. 47-48). 

Rodzaj stwierdzonej reakcji na traumatyczne wydarzenie zależy od użytych 
metod diagnostycznych oraz od tego, jakiego rodzaju było to wydarzenie - czy było 
pojedyncze, czy wielokrotne i ile czasu trwało. Nie bez znaczenia jest grupa brana pod 
uwagę - wiek, doświadczenie życiowe każdego z członków oraz społeczne wsparcie, 

cechy osobowości, możliwości radzenia sobie z emocjonalnymi i realnymi 
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konsekwencjami sytuacji traumatycznej czy normy kulturowe. Krótko mówiąc - reakcja 
na traumę zależy od całego kontekstu tego wydarzenia (tamże, s. 52). 

 
2.2. Sytuacje wywołujące traumę 
 
Sytuacje wywołujące traumę mogą być wywołane przez czynniki niezależne od 

człowieka (klęski żywiołowe) lub tez od człowieka zależne. Trudne doświadczenia 
spowodowane z winy człowieka są o wiele bardziej przeżywane jako wydarzenia 
traumatyczne. Przykładami tego typu katastrof mogą być wszelkiego rodzaju wypadki 
komunikacyjne, ale także pożary i eksplozje gazu, wyładowania z sieci elektrycznych i 

wszystkie wypadki porażenia prądem, katastrofy budowlane i katastrofy ekologiczne. 
Wśród klęsk żywiołowych, których doświadczenie może odcisnąć traumatyzujące 
piętno, można wymienić trzęsienia ziemi, powodzie i nawałnice oraz pożary lasów i 
erupcje wulkanów. 

Wśród źródeł traumy powstałych z winy człowieka, na wyróżnienie zasługują 
akty przemocy domowej (maltretowanie fizyczne i psychiczne), napady z użyciem noża, 
uprowadzenia, rozboje, akty terroru, strzelaniny, zamachy bombowe, gwałty, 
wykorzystywanie seksualne, akty bestialstwa człowieka względem człowieka 
(niehumanitarne więzienie, torturowanie ludzi) albo wojny, które nie zamykają tej i tak 
już długiej listy.  

Wiele innych wydarzeń może odcisnąć trwały ślad, nawet jeżeli nie wiąże się z 

nimi żaden akt terroru ani przemoc. Zdarzenia takie jak utrata pracy, poronienie, 
rozwód lub nagła śmierć kogoś bliskie także mogą zostać odebrane jako traumatyczne 
(Herbert, 2004, s. 24 -25). 

 
2.3. Reakcje na sytuacje traumatyczne 
 
Z uwagi na złożoność objawów somatycznych, poznawczych i emocjonalnych 

oraz różnorodność zachowań będących przejawem indywidualnego sposobu radzenia 
sobie przez osobę z niecodzienną i wyjątkowo trudną sytuacją, opis reakcji na 
traumatyczne wydarzenie nie jest prosty (Popiel, Pragłowska, 2009, s. 34). 

Może również zastanawiać, dlaczego reakcje na stres u różnych uczestników tego 

samego wydarzenia są diametralnie różne. Patrząc jednak na osobę doświadczającą 
traumatycznego zdarzenia z perspektywy jej doświadczeń oraz zewnętrznych 
uwarunkowań, można zrozumieć, że każdy człowiek przeżywa traumę w inny, 
charakterystyczny dla siebie sposób, postrzegając ją przez pryzmat własnych uczuć i 
obserwacji (Herbert, 2004, s. 52). 

Wydarzenie traumatyczne może mieć znaczny wpływ, zwykle negatywny, na 
życie seksualne. Aby czerpać radość z intymnej bliskości ze swoim partnerem, trzeba 
umieć się rozluźnić. Ponieważ jednak osoba, która doświadczyła traumy, może wciąż 
borykać się z uporczywymi myślami o niej, może być zbyt spięta i zaabsorbowana tym 
co się stało, aby się zrelaksować. Dla mężczyzn może to oznaczać problemy z erekcją, 
kobiety zaś mogą odczuwać ból w czasie stosunku. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni, 

mogą mieć problemy z osiągnięciem orgazmu. Problemy seksualne występują 
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szczególnie często u osób, które doznały przemocy fizycznej lub seksualnej. Mogą się 
również wiązać z przekonaniem o utracie atrakcyjności fizycznej (tamże, s. 47). 

U osób dotkniętych traumą często występuje depresja. Człowiek staje się bardziej 
płaczliwy, bezradny, mało energiczny, nie interesuje go to, co kiedyś sprawiało mu 
radość. Może mieć gorszy apetyt (tamże, s. 48). 

Ludzie często się obwiniają za traumatyczne wydarzenia lub za niektóre jego 
aspekty. Obwiniają się, zwłaszcza gdy ktoś zginął. Często ludzie wielokrotnie analizują, 
co mogli zrobić inaczej, aby zapobiec przykrym następstwom.  

Zdarza się również że osoba uczestnicząca w zdarzeniu śmiertelnym czuje się 
winna, że żyje, podczas gdy ktoś inny zmarł. Przeżycie okazuje się trudniejsze niż 
śmierć. Oznacza bowiem życie ze świadomością, że ktoś inny je stracił, a czasem z 

poczuciem, że nie ma się prawa żyć. Poczucie winy może być tak silne, że osoby te 
prowadzą życie pozbawione jakichkolwiek przyjemności. Takie ograniczenie 
uniemożliwia postęp w leczeniu traumy, które polega na akceptacji faktu śmierci (tamże, 
s. 48-49). 

W pamięci przechowywane są informacje o tym, co działo się w czasie 
traumatycznego wydarzenia. Ponowne doświadczanie traumy najczęściej przybiera 
formę niechcianych i przykrych wspomnień całego wydarzenia lub jego fragmentów. 
Wielokrotnie pojawiają się uczucia, myśli i obrazy, ale również bardzo realne doznania 
zmysłowe wiążące się w trudnym doświadczeniem. Poszkodowani często również 
zastanawiają się, co by się stało, gdyby w czasie traumy zachowali się inaczej lub 
borykają się z poczuciem winy.  

Stresujące wydarzenie może powracać w snach i koszmarach, a także pod 
postacią flashbacków, czyli nagłych i bardzo realnych, ponownych przeżyciach traumy. 
Towarzyszące im emocje i reakcje są tak silne, iż poszkodowanym może wydawać się, że 
ponownie przeżywają to samo wydarzenie (tamże, s. 33-34). 

Ludzie, którzy przeżyli traumę, nierzadko skarżą się na zobojętnienie, jakiego 
doświadczyli. Zdarza się, że aby przetrwać instynkt samozachowawczy, wycisza reakcje 
emocjonalne i odsuwa je w czasie, a osoba dokonuje rzeczy, o których w codziennym 
życiu trudno jest nawet pomyśleć. Ocaleni z różnych katastrof twierdzą, że czuli się tak, 
jakby byli pozbawieni jakichkolwiek emocji oraz, że całe wydarzenie zdawało się być 
nierealne, jakby było snem. Takie uczucie psychicznego odrętwienia może się 
utrzymywać przez kilka dni po traumatycznym wydarzeniu. 

Reakcje odrętwienia niekiedy występują na przemian z reakcjami ponownego 
doświadczania traumy, lecz mogą również trwać nieprzerwanie przez dłuższy okres 
czasu. Osoby w takim stanie nie potrafią wyrażać miłości ani pozostawać w czułym 
związku z kimś, kto był im bliski zanim doświadczyli traumy. Może im się zdawać, że 
ludzie są im obojętni i że nie sposób żyć z nimi w dobrych stosunkach, lub mogą dojść do 
wniosku, że po prostu nie potrafią już stworzyć bliskiego związku z drugą osobą. Z kolei 
otoczenie może odnosić wrażenie, że taka osoba stała się zimna i nieczuła, co w istocie 
może odzwierciedlać jej uczucia spowodowane niemożnością dotarcia do prawdziwych 
emocji. Jakkolwiek pozostawanie w stanie odrętwienia nie przyspiesza powrotu do 
zdrowia i utrudnia codzienny kontakt z poszkodowaną osobą, warto pamiętać że pełni 
ono jednak funkcję ochronną (tamże, s. 37). 

Powszechnie zdarza się, że osoby, które doświadczyły traumy nie chcą o niej 
rozmawiać ani nawet myśleć. Innym sposobem unikania tychże reakcji są tak zwane 
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bezpieczne zachowania, polegające na zmianie zachowań na takie, które nie kojarzą się z 
traumą. Osoby, które doświadczyły wyjątkowo trudnego przeżycia mogą wręcz unikać 
całych sytuacji, które chociaż pozornie mogą się z tym przeżyciem wiązać. Reakcje 
unikania są zupełnie zrozumiałe, gdyż powracające emocje są bardzo intensywne i 
przykre. Unikanie konfrontacji z własnymi przeżyciami na dłuższą metę jest 
nieskuteczne, gdyż ogranicza zdolność nieskrępowanego myślenia oraz wyrażania 
swoich myśli, jak również uniemożliwia robienie wielu rzeczy, które przed traumą 
stanowiły źródło przyjemności (tamże, s. 38). 

Często obserwowaną grupą reakcji są reakcje nadmiernego pobudzenia. Są one 
ściśle powiązane z doznaniami fizycznymi doświadczonymi podczas traumy i powracają, 

kiedy osoba wraca w myślach do tego wydarzenia, ale także w sytuacjach, które wydają 
się być zupełnie niezwiązane z traumą. Dzieje się tak na skutek uwalniania 
do krwioobiegu adrenaliny i innych substancji chemicznych pod wpływem informacji 
przetwarzanych w mózgu (tamże, s. 40). 

Innym typem reakcji na skrajny stres są zaburzenia snu – bezsenność 
spowodowana problemami z zasypianiem lub koszmarami sennymi, zaburzenia rytmu 
snu i czuwania na skutek doświadczonej traumy. Problemy ze snem są szczególnie 
częste u osób, które trauma zaskoczyła właśnie w łóżku lub podczas snu. 

Osoby, które doświadczyły traumy oraz ich bliscy często skarżą się na nadmierną 
drażliwość i wybuchy gniewu, złość i irytację. Dzieje się tak jednak dlatego, że 
pobudzony organizm, przeczuwając zagrożenie, działa tak, aby zapewnić sobie 

ewentualne bezpieczeństwo – wydziela substancje chemiczne ułatwiające użycie siły 
fizycznej (np. uderzenie kogoś lub wyładowanie złości na przedmiotach) lub agresji 
słownej (w stosunku do innych ludzi, ale także do siebie). Problem polega jednak 
na tym, że przeważnie nie istnieje żadne realne zagrożenie, a osoba taka wyładowuje się 
na niewinnych, bliskich sobie ludziach lub krzywdzi samego siebie (tamże, s. 41). 

Nadmierne skupienie na traumatycznym wydarzeniu przeszkadza ludziom, 
dotkniętym traumatycznym stresem, w koncentracji uwagi na napływających 
informacjach. Osoby te łatwo się rozpraszają i mają problemy z pamięcią również ze 
względu na nadmierne pobudzenie wywołane wzrostami stężenia adrenaliny (tamże, s. 
42). 

Osoby doświadczone traumą często charakteryzują się nadmierną czujnością. 

Stają się bardziej wyczulone na wszystkie podejrzane hałasy i zapachy oraz zwracają 
nadmierną uwagę na bezpieczeństwo swoich bliskich. Ta nadopiekuńczość i najwyższe 
wyczulenie wszystkich zmysłów są niezwykle wyczerpujące (tamże, s. 43). 

 
2.4. PTSD u dzieci 
 
O. Udwin (1993) twierdzi, że około 30-50% dzieci, które doświadczyły 

traumatycznych wydarzeń przejawia szkodliwe dla zdrowia psychicznego reakcje w 
postaci symptomów stresu pourazowego (PTSD), które mogą utrzymywać się przez 
długi czas. Przegląd badań nad dynamiką PTSD wykazuje, iż symptomy stresu z czasem 
ustępują samoczynnie, bowiem większość dzieci wraca do zdrowia w przeciągu trzech 

lat od doświadczenia traumy. 
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W spektrum objawów stresu pourazowego zawierają się między innymi natrętne 
myśli i wspomnienia, koszmarne sny, poczucie odrętwienia psychicznego, unikanie 
myśli i rozmów o traumatycznym wydarzeniu oraz nadmierne pobudzenie związane z 
doznaniem traumy. Skutki ciężkich przeżyć mogą wiązać się ze zmianą zachowania w 
relacjach z innymi ludźmi oraz wpływać na pogorszenie nastroju, pamięci i zdolności 
uczenia się. Traumatyczne przeżycia związane z kataklizmami pociągają za sobą również 
zmiany w postawach dzieci i młodzieży wobec ludzi, życia i przeszłości (Gustak, 
Głuszek-Osuch, 2009, s. 154). 

Zarówno u dorosłych, jak i u dzieci, traumatyczne wydarzenia mogą skutkować 
powstawaniem zespołu stresu pourazowego. Powstaje on przez kilka, a nawet 
kilkanaście lat. Zaburzenia te najczęściej dotyczą kondycji zdrowia psychicznego, a 

rzadziej zdrowia fizycznego (Uszyński, 2009, s. 66). 
Dzieci i dorośli przejawiają duże różnice w zakresie reakcji na stres 

traumatyczny. Różnice te dotyczą przyczyn, patomechanizmu, obrazu klinicznego oraz 
odległych skutków. U dzieci przyczyny wystąpienia PTSD przeważnie nie są tak 
dramatyczne, jak w wypadku dorosłych. W przypadku dzieci przyczyny wiążą się z 
niestabilnymi stosunkami rodzice – dziecko. Również doświadczanie sporów i ekscesów 
między rodzicami, rozpad rodziny i brak opieki z tego powodu, brak opieki rodzica (lub 
obojga rodziców) z powodu wyjazdu zarobkowego za granicę (oraz rozłąka z rodzicami 
z innego powodu), przemoc w rodzinie (najczęściej fizyczna, lecz również seksualna), 
przemoc i brak akceptacji ze strony rówieśników i tym podobne przyczyny. 

Wydarzenia stresogenne (czyli stresory) wywierają na dziecko wpływ 

bezpośredni, mogą też skutkować do wieku dojrzałego, jako projekcja lub przetrwała 
reakcja na stres z okresu dzieciństwa (tamże, s. 67). 

Traumatyczne doświadczenie z wczesnego okresu życia może odbijać się ujemnie 
na wszystkich wymiarach zdrowia w dalszym życiu. Następstwa mogą mieć charakter 
zarówno morfologiczny, jak i funkcjonalny. 

Do odległych skutków należy upośledzenie rozwoju kilku regionów kory 
mózgowej, która stanowi najmłodszą filogenetycznie część mózgu. Osoby mające za sobą 
doświadczenie traumatycznie stresującego wydarzenia w dzieciństwie są obarczone 
wysokim ryzykiem zaburzeń zdrowia psychicznego, takich jak: depresja, choroba z 
zaburzeniami osobowości (Borderline Personality Disorder – BPD) i choroba dotycząca 
identyfikacji (Disocciate Identity Disorder – DID) oraz ryzykiem uzależnień, samobójstwa 

i przestępczości (tamże, s. 69). 
Pomimo podobnych odczuć jak u dorosłych, dziecięcy sposób ich wyrażania jest 

odmienny. Zamiast komunikować problem w sposób werbalny, dziecko może zacząć 
przejawiać zachowania zupełnie niecodzienne i dziwne. Dlatego też nigdy nie wolno 
bagatelizować skutków traumatycznego wydarzenia u dzieci (Herbert, 2004, s. 26). 

Badając efekty stresu doświadczanego przez dzieci i młodzież bierze się pod 
uwagę czynniki środowiskowe, takie jak: wsparcie społeczne, sytuację rodzinną oraz 
wcześniejsze pozytywne wydarzenia życiowe oraz czynniki indywidualne, na przykład 
temperament, emocje przeżyte w czasie traumatycznego wydarzenia, a także jego 
subiektywny odbiór. 

Czynniki warunkujące powstawanie PTSD u dzieci i młodzieży można podzielić 

na trzy grupy: 
 przedurazowe; 
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 okołourazowe (czyli towarzyszące traumie); 
 pourazowe. 
Wśród czynników przedurazowych wskazuje się na znaczącą rolę przeżytych już 

traum oraz istniejących już zaburzeń psychicznych u ofiary lub członków jej. Podkreśla 
się również znaczenie takich czynników indywidualnych, jak neurotyczność, unikanie 
szkody (harm avoidance) i reaktywność emocjonalna. 

Czynniki okołourazowe towarzyszące traumie to między innymi świadomość 
zagrożenia własnego życia, życia innych osób (na przykład członków rodziny), doznane 
urazy ciała, silne negatywne emocje towarzyszące zdarzeniu oraz wystąpienie około 
traumatycznych objawów dysocjacyjnych.  

W grupie czynników potraumatycznych istotną rolę upatruje się w zmiennych 
o charakterze społecznym, szczególnie we wsparciu społecznym – ze strony rodziny 
oraz społeczności. W przypadku kataklizmów istotną rolę przypisuje się wtórnym 
stresorom – problemom mieszkaniowym i finansowym występującym w następstwie 
traumatycznego zdarzenia. 

Oprócz obiektywnych wskaźników traumatycznego wydarzenia, również 
subiektywne odczuwanie przeciążającego okołotraumatycznego stresu, na który składa 
się strach, przerażenie i poczucie bezradności, wiąże się z później występującymi 
objawami. Doznawana trwoga i przerażenie powodują silniejsze negatywne reakcje na 
stresory jeszcze długi czas po traumatycznym doświadczeniu (Gustak, Głuszek-Osuch, 
2009, s. 155). Należy sądzić, że radzenie sobie z trudnymi doświadczeniami przez 

młodych ludzi zależy od ich indywidualnych cech oraz od dramatyzmu wydarzenia. 
Znaczenie środowiska rodzinnego słabnie wraz z wiekiem dziecka, co świadczy o 
kształtującej się niezależności młodych osób od domu rodzinnego. W porównaniu z 
młodzieżą, dzieci są bardziej zależne od rodziców i mogą nie mieć wystarczających 
zasobów własnych, by radzić sobie z trudnymi wydarzeniami. Tak więc ich 
samopoczucie i funkcjonowanie może w znacznej mierze zależeć od atmosfery rodzinnej 
i więzi tworzonych przez rodziców (tamże, s. 167). 

W przypadku chłopców stwierdzono większe nasilenie objawów PTSD, kiedy 
mieli nadmiernie ochraniającego ojca lub wymagającą matkę, natomiast u dziewczynek 
– kiedy ich ojciec był mało ochraniający. W grupie młodszych dzieci, a szczególnie u 
dziewcząt, ujawniła się zależność od stosunku rodziców wobec siebie – im bliższa i 

cieplejsza relacja między małżonkami, tym lepiej radziły sobie ich córki. 
Po przeżytej katastrofie niewłaściwe podstawy rodzicielskie, takie jak nadmierna 

ochrona i kontrola, mogą wpłynąć na utrzymywanie się objawów PTSD u dzieci. 
Zachowania nadopiekuńcze wobec dziecka mogą nawet wzmacniać efekt doświadczonej 
traumy (tamże, s. 169). 

Dla dzieci i młodzieży podstawowym źródłem pomocy są przede wszystkim 
rodzice, stanowiący wzorzec do naśladowania w radzeniu sobie z problemami. 

PTSD oraz pomniejsze zaburzenia rozwijające się po traumatycznych 
wydarzeniach, takie jak stany lękowe, poczucie winy lub symptomy depresji, w większej 
mierze ujawniają się u starszych dzieci i młodzieży niż u dzieci młodszych. Większa 
traumatyzacja starszych dzieci po doświadczeniu katastrofy może wynikać z ich 

większej świadomości znaczenia oraz następstw. Różnice międzypłciowe wykazywane 
są systematycznie w badaniach osób dorosłych, natomiast w wypadku dzieci nie są one 
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aż tak wyraźne. Pomimo tego kobiety i dziewczynki w porównaniu z płcią odmienną są 
bardzie podatne na wystąpienie objawów PTSD ((tamże, s. 158). 

 
3. Proces powrotu do zdrowia 
 
3.1. Przepracowywanie traumy 

 
Traumatyczne wydarzenia zazwyczaj różnią się od wyobrażeń na ich temat 

i przeważnie zdarzają się zbyt nieoczekiwanie, by się do nich przygotować. Z tego 
powodu osoba, która przeżyła taką sytuacje może ją zrozumieć dopiero, gdy jest już po 
wszystkim. Ponowne przystosowanie do życia i odzyskanie nad nim kontroli jest 

uwarunkowane zrozumieniem traumy i zintegrowaniem jej ze swoim życiem, pomimo 
poniesionych strat (Herbert, 2004, s. 30). 

Jednak, aby uwolnić się od skutków traumy, trzeba pogodzić się z nią i przyjąć 
jako część swojego życiowego doświadczenia. To, czy terapia będzie skuteczna, zależy 
między innymi od rodzaju i dotkliwości traumy, od rodzaju i nasilenia reakcji na 
traumatyczny stres, od poprzednich życiowych doświadczeń oraz w znacznej mierze od 
otrzymywanego z zewnątrz wsparcia (tamże, s. 72). 

Reakcją osób przepracowujących traumę mogą być omówione już reakcje 
ponownego, intensywnego doświadczania traumatycznego przeżycia 
we wspomnieniach; reakcje odrętwienia i pustki emocjonalnej oraz objawy 
zwiększonego pobudzenia (tamże, s. 32). 

Podstawą w procesie powrotu do zdrowia jest zrozumienie swoich reakcji na 
traumę, uznanie ich za powszechne i zrozumiałe w takiej sytuacji (tamże, s. 26). Trudno 
określić, jak długo może trwać proces powrotu do zdrowia w konkretnej sytuacji, lecz 
wiadomo, że może być on bolesny i długotrwały. Nie ma on jednak na celu ponownego 
przeżywania tego bólu w celu utrwalenia go, a przepracowanie i przetworzenie go w 
taki sposób, aby ostatecznie się od niego uwolnić i wzmocnić dzięki temu przeżyciu 
(tamże, s. 57). 

Ofiary traumy, które uporały się z przepracowaniem jej następstw udzielają 
różnych wskazówek. Przede wszystkim radzą, aby,,wydusić to z siebie’’ – unikanie, tego 
co się wydarzyło, w myślach i w rozmowie jest naturalną reakcją. Aby jednak wyleczyć 
się ze skutków urazu, trzeba do niego wracać. Co więcej, trzeba do niego wracać w jak 

najdrobniejszych szczegółach, gdyż skutki traumatycznych doświadczeń nie znikają tak 
po prostu. Wykazano, że podczas wysoce stresujących zdarzeń niektóre części mózgu 
mogą się na pewien czas wyłączyć. Gdy organizm koncentruje się tylko na przeżyciu, 
uruchamia jedynie te części mózgu, które są niezbędne w warunkach stresu, a wyłącza 
wszystkie pozostałe, nie będące bezpośrednio potrzebne do przeżycia. Przykładem 
usypianej części centralnego układu nerwowego jest hipokamp, który odpowiada za 
porządkowanie informacji i nadawanie im znaczenia w zrozumiałym języku. Osoba, 
która przeżyła traumę może mieć trudności z opisaniem w zrozumiały sposób 
wydarzenia. Przepracowanie traumy polega więc na przypominaniu sobie i ponownym 
przeżyciu w szczegółach i towarzyszących jej doznań. Pozwala to przetworzyć je tak, by 
ostatecznie się od nich uwolnić. Jednak z uwagi na powracające, bardzo silne negatywne 

emocje nie jest to łatwe (tamże, s. 58-60). 
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Dążąc do wyleczenia skutków traumatycznego przeżycia dana osoba musi się 
ponownie zmierzyć ze wszystkimi sytuacjami, których unikała, poradzić sobie z 
nadmierną ostrożnością, drażliwością i wybuchami gniewu. Ważne jest, aby 
przekształcić skutki traumy w konstruktywny, integrujący sposób (tamże, s. 61). 

W sytuacjach, w których pacjent z powodu traumatycznego wydarzenia czuje się 
zbyt przygnębiony aby funkcjonować, cennym uzupełnieniem terapii będą leki 
antydepresyjne. Pomimo tego, że często udaje się przepracować traumę bez 
farmakologicznego wspomagania, leki mogą być przydatne w przypadku pacjentów, 
którzy doświadczają bezsenności lub wielu innych powikłań utrudniających terapię. 
Jednak w związku z tym, że alkohol, leki i narkotyki stanowią najłatwiejszy sposób 

złagodzenia negatywnych skutków stresu, pociągają za sobą ryzyko uzależnienia. 
Doraźne pomaganie sobie używkami, chociaż chwilowo łagodzi ból, uniemożliwia 
skuteczne przepracowanie traumy, ponieważ aby wyleczyć się z następstw 
traumatycznego wydarzenia, należy zmierzyć się z własnymi emocjami i nauczyć się 
sobie z nimi radzić (tamże, s. 70). 

Wysoki poziom nadziei podstawowej w sytuacji nieodwracalnej straty warunkuje 
wybór adaptacyjnej strategii wycofania – pomaga ona przestać angażować swój czas i 
energię w coś, co zostało bezpowrotnie stracone. Z kolei w sytuacji niepowodzenia 
osoby o wysokim poziomie nadziei podstawowej angażują się w zadanie, ponieważ są 
przekonane, że świat jest sensowny, sprawiedliwy i przychylny ludziom, a zatem – 
pomimo porażki - ciągle wierzą w szansę osiągnięcia swego celu. Osoby te wycofują się 

rozumiejąc, że skoro świat jest przychylny, należy szukać, aby znaleźć dla siebie coś 
nowego (Zdankiewicz-Ścigała, 2009, s. 144).  

 
3.2. Czynniki osobowościowe a radzenie sobie ze stresem 

posttraumatycznym 
 
Styl więzi wpływa na zdolność przystosowania się w warunkach stresu. O tym, 

jaki styl więzi wykształci się u danej osoby decyduje charakter relacji tworzonej przez 
dziecko i głównego opiekuna w najwcześniejszym okresie jego życia. W miarę 
dojrzewania wzory więzi rozszerzają się na wszystkie relacje uczuciowe i pozostają 
właściwie niezmienione przez dalszą część życia. Znaczy to zatem, że jeżeli relacje 

człowieka budowane były na bezpieczeństwie i ufności, to w nawet najtrudniejszej 
sytuacji będzie potrafił on sobie poradzić z konsekwencjami swoich doświadczeń. 
Potraktuje on traumę jako zdarzenie losowe, które być może zaburza na krótki okres 
czasu jego wiarę w sprawiedliwość i porządek oraz dobre intencje ludzi, lecz stanowi 
tylko jeden z elementów całości jego życiowego doświadczenia. Natomiast relacje 
budowane na nieufności potęgują doświadczenia traumy (Zdankiewicz-Ścigała, 2009, s. 
133). 

Osoby, które doświadczyły zagrożenia własnego życia, lub życia swoich bliskich 
z reguły zadają sobie pytania o fundamentalnym charakterze: o sens życia, o 
sprawiedliwość, o przeznaczenie, o przemijanie i o zgodę lub jej brak na taki a nie inny 
stan rzeczy. Sytuacje takie mają miejsce niezależnie od naszej woli a nagła trudność 

jakiej można doświadczyć aktywizuje wiedzę o fundamencie rzeczywistości wynikającą 
z nadziei podstawowej oraz czyni ją niezbędną do poradzenia sobie z egzystencjalnymi 
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dylematami. To, jak dotkliwie człowiek odczuwa rozbicie dotychczasowego ładu, jest w 
dużej mierze zależne od tego jak ważny był dla niego obszar, którego porządek uległ 
dezintegracji (tamże, s. 137).  

Osoby posiadające silną nadzieję podstawową są z reguły przekonane, że można 
i warto budować nowy ład. Mocna wiara w sens, przychylność i porządek świata 
sprawia, że jednostka łatwiej godzi się ze stratą. Ułatwia jej to przejście do fazy 
budowania nowego porządku. Słaba nadzieja podstawowa sprawia, że jednostka odnosi 
się nieufnie do nowych doświadczeń. Słaba nadzieja podstawowa ogranicza jednostkę w 
jej myśleniu o sobie w ramach innego niż dotychczasowy ład. Osoby o niskiej nadziei 
podstawowej bronią starych tożsamości, co ogólnym rozrachunku szkodzi, gdyż bardzo 
utrudnia proces odbudowy po traumie. Tylko przekonanie o sensowności i 

przychylności świata pozwala ujrzeć nowe perspektywy dla rozwoju (tamże, s. 138). 
Osoby charakteryzujące się silną nadzieją podstawową dobrze radzą sobie 

z rekonstruowaniem traumy w kierunku uwolnienia się z myślenia o niej w kategoriach 
przyczynowości osobistej. Warto jednak zwrócić uwagę na połączenie dwóch aspektów: 
poczucia sensu życia i siły nadziei podstawowej. Silna nadzieja podstawowa w 
momencie przełomu jakim jest choroba, stanowi fundament podtrzymujący porządek 
osobistych znaczeń i wartości, zachwiany przez traumę oraz przywraca poczucie sensu 
życia (tamże, s. 148-149).  

J. Strelau i B. Zawadzki (2005) wykazali, że intensywność objawów PTSD, a także 
obraz tego zaburzenia można przewidzieć na podstawie cech temperamentu. Cechami 
temperamentu w tamach Regulacyjnej Teorii Temperamentu Strelaua (2006) zalicza 

się reaktywność emocjonalną, żwawość, perseweratywność, wytrzymałość, aktywność 
i wrażliwość sensoryczną. U osób charakteryzujących się wysokim poziomem 
aktywowalności zjawisko wzmacniania stymulacji skutkuje wyższym poziomem 
aktywacji, niż wynikałoby to z wielkości stymulacji, zaś u osób z niskim poziomem 
aktywowalności, stymulacja jest tłumiona (Strelau 2006, s. 151). 

Dane te uprawdopodabniają zatem hipotezę, mówiącą, że cechy związane z 
wysokim poziomem aktywowalności, czyli wysoka reaktywność emocjonalna, niska 
żwawość, niska aktywność i niska wytrzymałość stanowią temperamentalne czynniki 
ryzyka (TCR) dla rozwoju zaburzeń posttraumatycznych (Kaczmarek, Kaźmierczak, 
Strelau, 2009, s. 115).  

Następną grupą czynników ryzykownych, które uznawane są za znaczące w 

sytuacji traumatycznego stresu, są wewnętrzne właściwości człowieka, takie jak 
osobowość (w tym temperament). Dane empiryczne pokazują, że neurotyczność, 
introwersja oraz lęk jako cecha, a także poszukiwanie doznań są powiązane z 
patologicznymi skutkami doświadczeń silnie stresujących zarówno u osób dorosłych jak 
i u dzieci. Szczególne znaczenie, jako czynnikowi nasilającemu objawy PTSD, przypisuje 
się reaktywności emocjonalnej (Gustak, Głuszek-Osuch, 2009, s. 156-157).  

 
3.3. Wzajemny wpływ członków rodziny doświadczonych  

sytuacją traumatyczną 
 
Rodzinne podobieństwo jest warunkowane podobieństwem środowiskowych 

czynników ryzyka PTSD poprzedzających i charakteryzujących wydarzenia oraz 
następujących po nim, przy czym podobieństwo potraumatycznych czynników 
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środowiskowych odpowiada za dynamikę podobieństwa. Ustalone związki wykazały 
również, iż oprócz upodabniającej roli,,cech’’ na podobieństwo w sferze nasilenia 
objawów PTSD działa wzajemny,,wpływ’’. 

Stwierdzono również, że reakcja dziecka na traumatyczne zdarzenie jest 
najbardziej specyficzna, oraz że dziecko zupełnie inaczej niż rodzice postrzega i ocenia 
różne aspekty traumatycznego wydarzenia. Jeżeli rodzina ma swoją przedtraumatyczną 
historię i przeżywa to samo traumatyczne wydarzenie, to same te czynniki stanowią 
wystarczającą podstawę do podobnej reakcji na traumę. Jeżeli rodzina wciąż doświadcza 
kolejnych potraumatycznych stresorów i żyje w środowisku,,skażonym’’ traumą, to 
czynniki będą wciąż nasilać podobieństwo objawów potraumatycznych. Warto zwrócić 

tu jednak uwagę na fakt, iż ten podstawowy mechanizm upodabniania się członków 
rodzin ma ograniczone znaczenie i świadczy jedynie o współwystępowaniu objawów 
zaburzenia w rodzinach (Witkowska, Zawadzki, 2009, s. 313). 

Od poziomu nasilenia objawów potraumatycznych u jednego z członków rodziny 
zależy nasilenie tych objawów u innych osób w rodzinie (tamże, s. 314). 

 
3.4. Wsparcie społeczne a radzenie sobie z PTSD 

 
Pośród czynników związanych z powrotem do zdrowia po doświadczeniu 

traumatycznego stresu bierze się pod uwagę zmienne wiążące się z reakcją otoczenia 
społecznego osoby poszkodowanej. Prócz wsparcia społecznego płynącego od osób 

bliskich, w literaturze zwraca się uwagę również na znaczenie poczucia akceptacji bądź 
odrzucenia płynącego od społeczności, w której żyje dana osoba. Postawa zrozumienia i 
uznania wyjątkowości sytuacji osoby doświadczającej ekstremalnego stresu oraz 
okazywanie szacunku wobec jej doświadczeń stymuluje powrót do równowagi 
psychicznej (Kaczmarek, Zawadzki, 2009, s. 260). 

Na przekór związanemu z intuicją przekonaniu, iż pomoc w postaci pocieszenia 
lub innych form wsparcia jest skuteczna, stwierdzono, że wiele form wsparcia 
społecznego, szczególnie kiedy udzielane jest w nieadekwatnej formie, może szkodzić. 
Ze wsparciem negatywnym mamy do czynienia w sytuacji, w której jednostka styka się z 
odrzuceniem społecznym, potępieniem lub obarczeniem winą za zaistnienie 
traumatycznego wydarzenia. Nierzadko ma to miejsce w przypadku osób zgwałconych, 

które doświadczają braku pomocy, odrzucenia oraz oskarżeń o sprowokowanie gwałtu.  
Warto podkreślić, że inni ludzie mogą być nie tylko źródłem zasobów 

pomagających poradzić sobie po doświadczeniu traumatycznego stresu, lecz mogą 
również, nadając znaczenie sytuacji, stanowić źródło sensu przeżywanego 
doświadczenia. 

Wsparcie społeczne może być zróżnicowane w zależności od źródła pomocy. 
Obok kręgu osób z najbliższej rodziny oraz przyjaciół, można wskazać dalszych 
znajomych i krewnych, oraz – szerzej – całą społeczność, w której żyje osoba 
doświadczająca traumy. Wsparcie społeczne jest dla takich osób niezwykle istotne, gdyż 
patrząc z punktu widzenia mechanizmów opisanych w psychologii społecznej, osoby 
doświadczające traumatycznego stresu są niezwykle podatne na społeczne odrzucenie. 

Skrajnie trudne doświadczenia są relatywnie rzadkie, toteż wiele osób z otoczenia 
jednostki ma trudność z wyobrażeniem sobie odczuć takiej osoby. Wiele osób może 
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także nie wiedzieć, w jaki sposób możliwe jest udzielnie pomocy poszkodowanemu, a 
stosowane sposoby mogą w rzeczywistości wcale nie być pomocne (tamże, s. 261). 

 
 
Podsumowanie 
 
Traumatyczne wydarzenia zdarzają się nagle i mogą spotkać każdego. 

Przeważnie ofiary nie mają czasu na to, żeby się do nich przygotować, a już po traumie – 
aby uporządkować i zrozumieć swoje przeżycia. W trudnym potraumatycznym okresie 
osoby te potrzebują zrozumienia wyjątkowości ich sytuacji oraz poczucia wsparcia. 

Rodzina, stanowiąca najbliższe otoczenie ofiary traumy, powinna wiedzieć, że nie 

istnieje podział na lepsze i gorsze sposoby reagowania na traumę. Jednak niekiedy, gdy 
na skutek na przykład trwałych zmian zachowania rodzą się konflikty pomiędzy 
członkami systemu, rodzina zamiast wspierać ofiarę traumatycznego wydarzenia 
w powrocie do zdrowia, przyczynia się do pogorszenia jej funkcjonowania.  

Do ważnych czynników adaptacyjnych w sytuacji stresowej należy spójność 
w zakresie emocji, zainteresowań, spędzania wolnego czasu, przyjaciół, czy 
podejmowanych decyzji, bliskość więzi, lojalność i zaufanie (Rozmysłowska, 2009, s. 
287) oraz przede wszystkim elastyczność rozumiana jako podatność rodziny na zmiany, 
reguły i zasady panujące w danym systemie itp. „Sztywne” systemy rodzinne są mniej 
narażone na sytuację kryzysu z powodu ich mniejszej podatności na wpływ czynników 
stresogennych. Jeśli natomiast sytuacja stresowa pojawia się, to szybciej i łatwiej do 

równowagi wracają systemy „elastyczne” (tamże, s. 281). 
Rozważając sytuację, w której tylko jedna osoba z rodziny przeżyła traumę, nie 

wolno wykluczyć, że cierpi z tego powodu cała rodzina. Może bowiem na nią działać 
traumatyzacja wtórna. Skutkuje to osłabieniem integralności całego systemu. Na wzrost 
sytuacji konfliktowych wpływać może także brak zrozumienia położenia osoby, którą 
dotknęło traumatyczne wydarzenie. Mówiąc o wydarzeniach wstydliwych (np. gwałt, 
kazirodztwo, przemoc domowa), należy brać pod uwagę izolowanie się rodziny od 
środowiska zewnętrznego, chęć zachowania całej sytuacji w tajemnicy. Warto także 
zaznaczyć, że objawy zaburzeń psychicznych przejawiające się w rezultacie przeżytej 
traumy, mogą być przyczyną wtórnej traumatyzacji domowników (tamże, s. 278).  

Rola uznania społecznego, na biegunach którego jest potępienie i odtrącenie, 

a z drugiej strony akceptacja i otwartość na osobę wydaje się być istotnym czynnikiem 
warunkującym radzenie sobie z traumatycznym stresem i jego następstwami 
(Kaczmarek, Zawadzki, 2009, s. 274). Powinniśmy zatem pamiętać, że w sytuacji, kiedy 
ktoś z naszego otoczenia zostanie ofiarą traumy, nasze zrozumienie oraz akceptacja tej 
osoby i jej położenia mogą stanowić klucz jej powrotu do zdrowia. 
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JAKOŚĆ ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO A UZALEŻNIENIE INTERPERSONALNE 

(CZĘŚĆ II)1 

 

I. Teoretyczne wprowadzenie do badań 

 

1. Pojęcie małżeństwa i jakości związku małżeńskiego 

 

Małżeństwo to „uznany i regulowany przez prawo trwały związek mężczyzny i 

kobiety zawarty dla utworzenia rodziny”; lub też „mąż i żona, para małżeńska, 

małżonkowie” (Słownik Współczesnego Języka Polskiego, 1996, s. 495). 

W ujęciu psychologicznym małżeństwo jest jednością dwóch różnych 

indywidualności, dwóch niepowtarzalnych osobowości, które decydują się spędzić 

dalsze życie razem (Ziemska, 1975, s. 55). Psychologia opisuje relacje, jakie zachodzą 

między mężem i żoną, a także pomiędzy małżonkami a dziećmi oraz dalszą rodziną. 

Akcentuje wzajemne potrzeby, oczekiwania, pragnienia, emocje, temperamenty, 

sposoby komunikowania się, modele wychowawcze stosowane wobec dzieci 

(Tokarczyk, 1999, s. 81). 

Małżeństwo jest dynamiczną wspólnotą, dzięki której człowiek ma szansę 

zrealizować swoje oczekiwania, zaspokajać potrzeby, a także wyzwolić się z egoizmu i 

wzbogacić swoją osobowość, otwierając się na potrzeby drugiego człowieka (Ryś, 1999, 

s. 5). 

„Jakość” według Słownika Języka Polskiego (1988) to właściwość, wartość lub 

zespół cech stanowiących o tym, że dany przedmiot jest tym przedmiotem, a nie innym 

(tamże, t. 1., s. 820). Według Słownika Współczesnego Języka Polskiego (1996) „jakość” 

to zespół cech decydujących o ocenie danego wyrobu (tamże, s. 337).  

Wysoka czy też dobra jakość związku małżeńskiego to innymi słowy powodzenie 

małżeńskie, szczęśliwy, udany związek lub sukces małżeński. Czynnikami zewnętrznymi 

konstytuującymi małżeństwo są między innymi: wzajemna miłość, osobowość 

małżonków, umiejętność komunikacji oraz rozwiązywania problemów, jak również 

dojrzałość psychiczna partnerów oraz dobór odpowiedniego współmałżonka. Do 

czynników zewnętrznych należą natomiast: sytuacja finansowa i poziom życia (Braun-

                                                 
1 Niniejsze opracowanie jest skrótem empirycznej części pracy magisterskiej napisanej w Instytucie 
Psychologii UKSW pod kierunkiem prof. UKSW dr hab. Marii Ryś. Jest kontynuacją artykułu 
zamieszczonego z Kwartalniku Naukowym FIDES ET RATIO, Wokół uzależnień, nr 4(8) 2011. 
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Gałkowska, 1992, s. 20) oraz praca zawodowa kobiet, skład osobowy rodziny i 

zaangażowanie społeczne (Ryś, 1999, s. 102).  

Jakość małżeństwa obejmuje wymiary takie, jak: przystosowanie, zadowolenie, 

powodzenie, szczęście oraz małżeńska integracja i komunikacja (Spanier, Lewis, 1979, 

za: Rostowski, 1987, s. 25). Wysoka jakość małżeństwa wpływa na stabilność małżeńską 

(Spanier, Lewis, 1980, za: Ryś, 1994, s. 20).  

Według Grahama B. Spaniera (1980) istnieją cztery najważniejsze czynniki 

warunkujące powodzenie związku małżeńskiego: 1. zgodność poglądów małżonków 

wobec funkcjonowania związku; 2. spójność, czyli wspólne zaangażowanie w życie 

rodzinne; 3. satysfakcja małżeńska i potrzeba trwania w związku; 4. ekspresja 

emocjonalna, a więc okazywanie sobie uczuć i przywiązania przez małżonków (za: 

Cieślak, 1989 s. 1042-1049). 

Model typologii dotyczący jakości i stabilności małżeńskiej podany przez Spaniera i 

Lewisa przedstawiony został na rysunku 1. 

 

Rys. 1. Typologia jakości i stabilności małżeńskiej według Spaniera i Lewisa (za: Ryś, 1994, s. 20): 
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pozioma rysunku oznacza czynniki wewnętrzne wpływające na jakość małżeństwa. 

Wewnątrz osi znajduje się zestaw kosztów i nagród, które przesuwają diadę małżeńską 

według kontinuum – od niskiej do wysokiej jakości małżeństwa. Nagrody ujmowane są 

jako źródła atrakcyjności poruszające diadę w kierunku wysokiej jakości małżeństwa 

(wektor A). Koszty zaś to napięcia, konflikty, niezgoda, brak komunikacji poruszające 

diadę w kierunku niskiej jakości (wektor B). Pionowa oś rysunku prezentuje czynniki 
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spoza diady, które wpływają na stabilność małżeństwa. Oś ta rozciąga się wzdłuż kosztów i 

nagród (Spanier, Lewis, 1980, za: tamże, s. 20). 

Czynnikami decydującymi o tworzeniu się satysfakcjonujących związków są: 

zaufanie, wzajemny szacunek, zaangażowanie w małżeństwo, okazywanie miłości, 

wsparcie w sprawach zawodowych, podobieństwo stylu życia, równość praw 

małżeńskich, brak destrukcyjnej zazdrości, aprobata przyjaciół partnera oraz gotowość 

współmałżonka do słuchania i skuteczne komunikowanie się (Sabatelli, Pearce, 1980, 

za: Nęcki, 1990, s. 253n). 

Jan Rostowski (1987) wyróżnia trzy integralne makroskładniki, które budują i 

cementują związek małżeński. Są nimi empatia, intymność i zaangażowanie (tamże, s. 

75-95). Bogdan Wojciszke (2005, s. 12) dodaje również namiętność jako istotną 

składową udanego związku. Czynniki te konstytuują małżeństwo, pogłębiają relacje 

między małżonkami oraz wzmacniają ich emocjonalną ekspresję, otwartość i wzajemną 

komunikację. Wspierają ponadto proces samorealizacji małżonków. 

 Istotny wpływ na jakość małżeństwa wywiera samoocena, jaką posiada dana 

osoba. Jeżeli osoba jest przekonana o swojej bezwartościowości i uważa, że w gruncie 

rzeczy nie warto jej kochać, będzie skłonna interpretować niejasne zachowania partnera 

jako wyraz braku miłości (Brockner, 1983; za: Wojciszke, 2005, s. 117). 

Jednakowe dla obu płci badania sugerują, że wykształcone we wczesnym 

dzieciństwie style przywiązania mogą utrzymywać się także w późniejszych fazach życia 

i wpływają na jakość małżeńską2 (Hazan, Shaver, 1987; za: Holmes, 2007, s. 129).  

Reasumując, tworzenie udanego związku z partnerem w dorosłości bierze swój 

początek w procesie kształtowania przywiązania dziecka w pierwszych okresach jego 

życia.  

 

2. Problematyka uzależnienia interpersonalnego 

  

Zjawisko – w którym cała rodzina koncentruje swoje życie wokół potrzeb i 

zachowań jednej, chorej na uzależnienie osoby, a życie jej członków jest wypadkową 

przymusowego i okresowego zażywania przez tę osobę substancji – nosi nazwę 

współuzależnienia lub innymi słowy, uzależnienia interpersonalnego i polega na 

dysfunkcjonalnej zależności od drugiej osoby (por. Sztander, 2006a, s. 7; Zaworska-

Nikoniuk, 2000, s. 382). 

Uzależnienie od drugiej osoby oznacza ulokowanie poczucia własnej wartości w 

opiniach i zachowaniu innej jednostki. Człowiek uzależniony pragnie uzyskać akceptację 

                                                 
2 Wyróżnia się następujące style przywiązania: Styl bezpieczny (56% badanych) charakteryzuje osoby, 
które z łatwością zbliżają się do innych ludzi i nie sprawia mi kłopotu tworzenie bliskich, intymnych 
relacji z partnerem. Nie martwią się nadmiernie opuszczeniem. Styl nerwowo-ambiwalentny (19% 
badanych) cechuje osoby, które oczekują od innych większego zbliżenia, niż w rzeczywistości ma to 
miejsce. Często obawiają się porzucenia. Nie dowierzają uczciwym zamiarom partnera. Chcieliby 
całkowicie zlać się w jedno z ukochaną osobą. Styl unikający (25% osób) dotyczy osób, które często czują 
się skrępowane bliskością z innymi. Stają się wówczas nerwowe. Trudno jest im całkowicie zaufać innym 
ludziom. Ich partnerzy zwykle domagają się od nich głębszego zawierzenia i otwarcia (Bowlby, 1969; za: 
Holmes, 2007, s. 129; por. także Mikulincer, Nachson, 1991; Feeney, Noller, 1990; za: Wojciszke, 2005, s. 
90). 
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drugiej osoby, kosztem własnych potrzeb. Jego myśli, uczucia, oceny oraz podejmowane 

decyzje i system przekonań skoncentrowane są wokół nastrojów i zachowań drugiej 

osoby3. 

Centralnym aspektem życia osób współuzależnionych jest sprawowanie kontroli.  

W międzyosobowej relacji uwikłanie w drugą osobę powoduje ograniczenie albo 

zatracenie własnej tożsamości poprzez zaangażowanie tożsamością i problemami drugiej 

osoby (Hemflet, Minirth, Meier, 2004, s. 12). 

W obrębie życia psychicznego jednostki współuzależnienie dotyczy utrwalonego i 

nieracjonalnego systemu przekonań na temat picia alkoholu przez bliską osobę. 

Iluzoryczność przekonań obejmuje możliwości kontroli picia oraz skuteczność 

schematycznej relacji z osobą uzależnioną (Sztander, 2006b, s. 49-92). W obrębie 

działań współuzależnienie oznacza ograniczone zdolności przeciwdziałania destrukcji, 

pomimo wyraźnych dowodów na jej istnienie. Jest to brak fizycznego i psychicznego 

dystansowania się i wycofania z relacji4. 

Uzależnienie interpersonalne pojmowane jako choroba zawiera objawy takie, jak: 

"opiekuńczość, pełne litości skoncentrowanie się na alkoholiku; zakłopotanie; unikanie 

okazji do picia; przesunięcie we wzajemnych kontaktach; poczucie winy; obsesje; 

zamartwianie się; niepokój; kłamstwa; iluzje; rozczarowania; euforię; zamęt; problemy 

seksualne; złość; letarg; poczucie beznadziejności i krzywdy; rozpacz; zaprzeczanie" 

(Woititz, 1994, s. 25). 

W uzależniającym związku następuje konwersja odpowiedzialności, co oznacza, 

że osoba chora obarcza odpowiedzialnością za swoje stany emocjonalne partnera i 

jednocześnie ponosi pełną odpowiedzialność za jego myśli, uczucia i reakcje (Wobiz, 

2001, s. 20). 

 Uzależnienie interpersonalne ujmowane jako forma adaptacji do 

chronicznie destrukcyjnego układu diadycznego jest świadomym trwaniem w związku 

partnerskim z osobą uzależnioną (Mellibruda, 1999, s. 128). Uwarunkowane jest 

występowaniem silnej sytuacji stresowej, doświadczeniami wyniesionymi z dzieciństwa 

oraz globalnymi zmianami psychologicznego funkcjonowania jednostki (Mellibruda, 

Sobolewska, 1997, s. 24).  

  Uzależnienie interersonalne prezentowane w nurcie zaburzeń 

osobowości traktowane jest jako zespół cech ukształtowanych w dysfunkcjonalnej 

rodzinie. Osoba współuzależniona posiada predyspozycje osobowościowe do 

inicjowania relacji emocjonalnie dla niej szkodliwych. Zakres pojęciowy terminu rodzina 

dysfunkcjonalna dotyczy rodzin, w których nastąpiło jakiekolwiek zaniedbanie potrzeb 

emocjonalnych, intelektualnych i duchowych (Forward, 1992, s. 28-137).  

Współuzależnienie jest to wadliwie ukształtowana postawa życiowa, która 

upośledza osobowy rozwój jednostki, możliwość dokonywania racjonalnych wyborów 

                                                 
3 M. Zubrzycka-Nowak, Czym jest uzależnienie od drugiej osoby? Dostępne: 25.01.2008: 
http://www.psychologia.net.pl/artykul.php?level=111  
4 W. Sztander, Współuzależnienie. Dostępne: 14.01.2009: 
http://www.psychologia.edu.pl/index.php?dz=slownik&op=spis&id=206 

http://www.psychologia.net.pl/artykul.php?level=111
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oraz sprawowania kontroli nad własnym życiem (Mellody, 2008).  

Współuzależnienie jako zaburzenie osobowości to „nie tylko i nie tyle efekt życia 

w bliskim kontakcie z osobą uzależnioną, co raczej pewien typ niedojrzałej osobowości, 

pewna skłonność do błędnych sposobów reagowania na problematyczne sytuacje 

życiowe oraz na zaburzone zachowania innych osób” (Dziewiecki, 2000, s. 109).  

Współuzależnienie to efekt zaburzenia systemu rodzinnego, wzór sztywnych 

cech osobowości, zakorzenionych w zinternalizowanym wstydzie. Wstyd jest rezultatem 

zaniedbania. Zjawisko to dotyczy osób żyjących w systemie dysfunkcjonalnym. Wynika z 

braku własnej tożsamości. Jest zanikiem własnej wewnętrznej rzeczywistości i 

uzależnieniem się od rzeczywistości zewnętrznej. Wskazuje na kryzys własnego „ja”. 

Pojawia się w sytuacji, gdy człowiek lokuje swoją tożsamość na zewnątrz swojej osoby, 

np. w innej osobie. Mając silne poczucie niskiej wartości, osoba współuzależniona 

przekracza własne granice w działaniu na rzecz innych osób. Nadmiernie stara się o ich 

miłość i uznanie. Ma niekiedy tendencję do wypalenia zawodowego (Bradshaw, 1994, s. 

207). 

W przypadku związków uczuciowych uzależniający czynnik, który tkwi w osobie 

uzależnionej, a nie w substancji, przybiera postać niepohamowanej potrzeby 

nawiązania, a następnie podtrzymywania więzi z określoną osobą. Istnieją cztery 

charakterystyczne cechy uzależnienia: 1. kompulsywność (przymus trwania w związku, 

pomimo cierpienia); 2. lęk (przed zerwaniem relacji); 3. objawy abstynencyjne (na 

skutek zerwania związku może pojawić się ból, w miejscach takich jak, np. klatka 

piersiowa, żołądek i brzuch płacz, zaburzenia snu, a także skłonność do irytacji, 

depresja, poczucie bezcelowości i przekonanie o konieczności powrotu do substancji, 

czyli osoby jako jedynego środka zaradczego); 4. uczucie wyzwolenia i triumfu, 

następujące po wstępnym okresie cierpienia (Halpern, 2009, s. 16n). 

Reasumując, warunkiem zaistnienia zjawiska uzależnienia od drugiej osoby jest 

pozostawanie w silnym emocjonalnie i destrukcyjnym związku. Podłożem rozwoju 

uzależnienia interpersonalnego jest dysfunkcjonalna rodzina, która jako system 

funkcjonuje siłą wzajemnie sprzężonych ze sobą patologicznych oddziaływań. System, 

którego centrum jest jednostka uzależniona, wyznacza kierunki działania całej rodziny. 

Odczuwanie, myślenie i działanie wszystkich członków rodziny zależne jest od jej 

zachowań i nastrojów. 

 

II. Prezentacja wyników badań własnych 

 

1. Problem badań i postawione hipotezy 

 

Problemem badawczym badań było znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy 

istnieje zależność między jakością związku małżeńskiego a uzależnieniem 

interpersonalnym. W celu sprawdzenia, czy oba zjawiska są ze sobą powiązane, 

postawiono następującą hipotezę główną: Istnieje zależność odwrotnie proporcjonalna 

między jakością związku małżeńskiego a stopniem uzależnienia interpersonalnego, to 
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znaczy, że im wyższa jakość związku małżeńskiego, tym niższy stopień uzależnienia 

interpersonalnego.  

Postawiono również hipotezy szczegółowe: 

Istnieje zależność wprost proporcjonalna między poczuciem własnej wartości a 

jakością związku małżeńskiego. Oznacza to, że im bardziej prawidłowe poczucie własnej 

wartości, tym wyższa jakość związku małżeńskiego. 

Istnieje zależność wprost proporcjonalna między wiarą w bycie osobą kochaną a 

jakością związku małżeńskiego. Im bardziej bowiem człowiek wierzy w to, że jest osobą 

kochaną, tym wyższa jest jakość jego związku małżeńskiego. 

Istnieje zależność odwrotnie proporcjonalna między sprawowaniem kontroli nad 

współmałżonkiem a jakością związku małżeńskiego. Im bardziej bowiem osoba 

kontroluje swojego małżonka, tym niższą jakość osiąga ich związek małżeński. 

Przystępując do badań postawiono również szereg pytań badawczych: 

1) Czy istnieją różnice między kobietami i mężczyznami w poziomie uzależnienia 

interpersonalnego? 

2) Czy istnieją różnice między kobietami i mężczyznami w subiektywnym 

określaniu jakości związku małżeńskiego? 

3) Czy kobiety silniej dążą do kontroli związku, niż mężczyźni? 

4) Czy istnieje zależność między poszanowaniem własnych praw a jakością związku 

małżeńskiego?  

5) Czy istnieje zależność między przejmowaniem odpowiedzialności za uczucia i 

działania współmałżonka a jakością związku małżeńskiego? 

6) Czy istnieje zależność między zmiennymi takimi, jak: wiek małżonków; ich 

poziom wykształcenia; miejsce zamieszkania; warunki materialne; czas stażu 

małżeńskiego; liczba posiadanych dzieci a poziomem uzależnienia 

interpersonalnego? 

7) Czy istnieje zależność między zmiennymi takimi, jak: wiek małżonków; ich 

poziom wykształcenia; miejsce zamieszkania; warunki materialne; czas stażu 

małżeńskiego; liczba posiadanych dzieci a jakością związku małżeńskiego? 

8) Czy istnieją różnice, rozbieżności między realną oceną jakości związku 

małżeńskiego a jej idealnym wyobrażeniem w percepcji małżonków? 

 

2. Charakterystyka osób badanych 

 

W ramach tych badań prezentowane zostaną wyniki 72 osób, - 36 małżeństw. 

Osoby badane były w wieku od 38 lat do 80 lat, ze średnią wieku M = 49,1 lat 

(odchylenie standardowe SD = 6,6 lat).  

W tabeli poniżej przedstawiono rozkład poziomu wykształcenia osób badanych. 
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Tabela 1. Rozkład poziomu wykształcenia osób badanych 

Poziom wykształcenia  

osób badanych 
Liczebność Procent z ogółu 

Podstawowe 3 4,17 

Zawodowe 14 19,44 

Średnie 21 29,17 

Wyższe niepełne 3 4,17 

Wyższe 27 37,50 

Brak danych 4 5,56 

Ogółem 72 100,00 

 

Wykres 2. Rozkład poziomu wykształcenia osób badanych  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Największą grupę wśród badanych stanowiły osoby z wyższym wykształceniem 

(38%, dodatkowo 4% osób badanych zadeklarowało wykształcenie wyższe niepełne, co 

podnosi udział grupy osób z wyższym wykształceniem do 42%). Na drugim miejscu 

znalazły się osoby ze średnim wykształceniem (29%), a na kolejnym osoby z 

wykształceniem zawodowym (blisko 1/5 badanych). Respondenci z wykształceniem 

podstawowym stanowili zaś 4%. Danych odnośnie do wykształcenia nie podało 6% 

badanych. Długość związku osób badanych liczyła od 8 lat do 38 lat, ze średnią M = 23,6 

lat (odchylenie standardowe SD = 5,6 lat).  

W badaniu brały udział małżeństwa z różną liczbą dzieci. W tabeli poniżej 

przedstawiono rozkład osób badanych pod względem liczby posiadanych dzieci. 

 

Tabela 2. Rozkład liczby posiadanych dzieci osób badanych 

Liczba dzieci osób badanych Liczebność Procent z ogółu 

Jedno 16 22,22 

Dwoje 22 30,56 

Troje 28 38,89 

Czworo 6 8,33 

Ogółem 72 100,00 

Najliczniejszą grupę stanowiły małżeństwa z trojgiem dzieci (39%). W badanej 

grupie udział małżeństw z dwojgiem dzieci był nieco niższy i wyniósł 31%. Ponad 1/5 
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(22%) stanowiły zaś małżeństwa posiadające jedno dziecko. Czworo dzieci posiadało 

zaledwie 4% badanych rodzin. 

 

Wykres 3. Rozkład liczby posiadanych dzieci osób badanych  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W tabeli poniżej 

przedstawiono rozkład osób 

badanych pod względem miejsca zamieszkania. 

 

Tabela 3. Rozkład miejsca zamieszkania osób badanych 

Miejsce zamieszkania  

osób badanych 
Liczebność Procent z ogółu 

Wieś 10 13,89 

Mała miejscowość 18 25,00 

Duża miejscowość 4 5,56 

Miasto 40 55,56 

Ogółem 72 100,00 

 

Zdecydowanie najwięcej osób biorących udział w badaniu mieszkało w mieście 

(55%). Następną grupę (25%) stanowiły osoby mieszkające w małej miejscowości. Na 

wsi mieszkało 14%, a w dużą miejscowości 6% badanych rodzin. 

W tabeli poniżej przedstawiono rozkład osób badanych pod względem oceny 

warunków materialnych. 

 

Tabela 4. Rozkład oceny warunków materialnych osób badanych 

Warunki materialne  

osób badanych 
Liczebność Procent z ogółu 

Złe 5 6,94 

Średnie 18 25,00 

Dobre 32 44,44 

Bardzo dobre 17 23,61 

Ogółem 72 100,00 

Liczba posiadanych dzieci
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Wykres 4. Rozkład oceny 

warunków materialnych osób 

badanych  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przeważającą grupą były małżeństwa, które swoje warunki materialne określiły 

jako dobre (44%). Koleją grupę (25%) stanowiły osoby ze średnią oceną warunków 

materialnych swojej rodziny. 24% rodzin bardzo dobrze oszacowało swoje warunki 

materialne. Najmniej liczną grupę stanowiły zaś osoby negatywnie oceniające stan 

warunków zamieszkania (7%). 

 

3. Charakterystyka metod badawczych 

 

3.1. Skala Poczucia Własnej Wartości w Relacjach Interpersonalnych  

 

Skala Poczucia Własnej Wartości w Relacjach Interpersonalnych (PWWWI) Marii 

Ryś (2008b) początkowo nazywała się Skalą Uzależnienia Interpersonalnego (SUIT). 

Jednak, aby nie sugerować występowania uzależnienia interpersonalnego u badanej 

osoby nazwa skali została zmieniona. Skala służy do badania osób, które poślubiły 

uzależnioną osobę lub też współmałżonek uzależnił się od alkoholu albo narkotyków w 

czasie trwania małżeństwa, a także jest pomocna w określaniu tych relacji, które 

określamy jako uzależnienie interpersonalne. Umożliwia badanie osób pochodzących z 

rodzin dysfunkcjonalnych oraz tych, które subiektywnie doświadczają deficyty 

wyniesione z okresu dzieciństwa. Skalą mogą być badane osoby, które w relacjach z 

innymi kierują się przede wszystkim zaspokajaniem potrzeb bliskich sobie dorosłych 

osób oraz przejmują za nie odpowiedzialność. Relacje te noszą miano uzależnionych, 

czyli takich, gdzie druga osoba staje się jedynym kryterium wyznaczającym poczucie 

własnej wartości, sensu swoich działań oraz realizacji potrzeb i oczekiwań (tamże, s. 4-

5). 

Pierwszy etap konstrukcji narzędzia diagnostycznego polegał na ustaleniu 

trafności twierdzeń, charakteryzujących osoby współuzależnione. Trafność każdego 

twierdzenia została ustalona metodą sędziów kompetentnych. W drugim etapie 
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przeprowadzono badania porównawcze dwóch 50-osobowych grup. Pierwszą z nich 

stanowiły osoby, które tworzyły prawidłowe relacje ze współmałżonkiem (mierzone 

Skalą Relacji Małżeńskich autorstwa Marii Ryś). Drugą grupę stanowiły natomiast osoby, 

które korzystały z terapii dla osób współuzależnionych. Rezultatem tego badania było 

usunięcie wszystkich twierdzeń, które nie różnicowały badanych grup (Ryś, 2008b). 

W konstrukcji metody wykorzystano 42 twierdzenia, odpowiadające 5 

poszczególnym skalom. Wyodrębniono następujące skale: 1. Obniżone poczucie własnej 

wartości; 2. Brak poszanowania własnych praw; 3. Brak wiary w to, że jest się osobą 

kochaną; 4. Przejmowanie odpowiedzialności za uczucia i działania współmałżonka; 5. 

Kontrola innych (tamże, s. 10). 

Przeprowadzono również analizę poszczególnych skal. Obliczono współczynniki 

alfa Cronbacha: 1 – 0,704; 2 – 0,696; 3 – 0,746; 4 – 0,759; 5 – 0,701 (tamże, s. 5).  

 Skala została sprawdzona w wielu badaniach dotyczących relacji 

interpersonalnych. 

 

3.2. Zmodyfikowana Skala Jakości Związku Małżeńskiego 

 

Pierwszą fazą konstrukcji Zmodyfikowanej Skali Jakości Związku Małżeńskiego 

były badania przeprowadzone Skalą Jakości Związku Małżeńskiego w 1994r., którymi 

objęto 500 osób dobranych w sposób losowy spośród małżeństw spełniających 

następujące warunki: wiek do 50 r. ż., posiadanie przynajmniej jednego dziecka, 

minimum 5 lat stażu małżeńskiego oraz posiadanie wykształcenia minimum 

zawodowego. Całość programu obejmowała ok. 800 otwartych i zamkniętych pytań, 

dotyczących małżeństwa i rodziny. Spośród 500 osób biorących udział w badaniu, 

wybrano dla określenia trafności metody 50 małżeństw, które subiektywnie oceniły 

swój związek jako bardzo udany lub jako nieudany. Podobnie zostały zakwalifikowane 

przez osoby badające, dzięki informacjom uzyskanym z obserwacji, rozmów i 

wywiadów. Rzetelność skali została sprawdzona na grupie 100 osób po upływie 

miesiąca. Wskaźnik rzetelności r-Pearsona wynosi 0,78. Kolejna faza konstrukcji 

narzędzia nastąpiła w 2005r., gdy do Skali została dodana część druga dotycząca 

oczekiwanej jakości związku małżeńskiego. Nazwa została wtedy zmieniona na 

Zmodyfikowaną Skalę Jakości Związku Małżeńskiego. Narzędzie składa się więc z dwóch 

zasadniczych części. Pierwsza część odnosi się do realnie ocenianej przez badanych 

jakości związku małżeńskiego. Druga natomiast – zawiera idealne wyobrażenie 

badanych o związku małżeńskim (Ryś, 2005, s. 4). 

Skala składa się z 40 stwierdzeń, które powtarzają się w obu częściach. 

Twierdzenia zbudowane zostały na bazie wymiarów jakości związku małżeńskiego, do 

których należą: wzajemna miłość, akceptacja, tolerancja, szczerość, uczciwość, wierność, 

otwartość i życzliwość oraz wzajemne zaufanie i zrozumienie, jak również darzenie się 

szacunkiem, a także zdolność okazywania uczuć, poczucie szczęścia w małżeństwie, 

satysfakcja ze współżycia seksualnego, podobieństwo pod względem wartości i praktyk 

religijnych, zgodność w kwestiach materialnych, zadowolenie z udziału współmałżonka 
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w pracach domowych, akceptacja zainteresowań współmałżonka, zgodność 

charakterów, umiejętność rozwiązywania konfliktów, posiadanie dzieci zgodnie z 

obopólnymi oczekiwaniami, zbieżność w postawach rodzicielskich, znajomość płodności 

małżeńskiej, poczucie atrakcyjności współmałżonka, zadowolenie z jego pracy 

zawodowej, wiedza o małżeństwie przed jego zawarciem, zakres wspólnych tematów 

rozmów, świadomość jedności małżeńskiej, zbieżność istotnych poglądów i zgodność 

wobec ważnych norm moralnych, poczucie bliskości współmałżonka, poczucie 

zadowolenia z małżeństwa, poczucie wpływu na wewnętrzne ubogacenie małżonka, 

poczucie więzi ze współmałżonkiem oraz wiara w rozwój wzajemnej miłości i 

świadomość właściwego wyboru małżonka na partnera życiowego (tamże, s. 3-4).  

 

3.3. Ankieta dla Małżonków  

 

Ankieta dla Małżonków opracowana została w Instytucie Psychologii Wydziału 

Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 

przez zespół studentów i doktorantów, prowadzony pod kierownictwem prof. UKSW dr 

hab. Marii Ryś. Ankieta została skonstruowana na potrzeby projektu badawczego na 

temat postaw małżonków i ich dzieci wobec ważnych zagadnień współczesnego życia.  

Pytania postawione w ankiecie odnoszą się do rodziny własnej badanej osoby 

oraz jej rodziny pochodzenia. Ankieta wypełniana jest anonimowo. Zawarte informacje 

dotyczą płci, wieku, wykształcenia, miejsca zamieszkania, posiadanych dzieci oraz 

rodzaju wykonywanej pracy. Narzędzie umożliwia poznanie relacji panujących między 

małżonkami, rodzaju ewentualnie pojawiających się w rodzinie problemów, postaw 

przyjmowanych wobec swoich dzieci oraz subiektywnie odczuwanej satysfakcji z 

zawartego małżeństwa.  

 

4. Analiza uzyskanych wyników badań 

 

4.1. Ocena jakości związku małżeńskiego 

 

Jednym z istotnych celów badań było określenie jakości związku małżeńskiego 

badanych osób. Wyniki zaprezentowano w tabeli nr 5. 

Tabela 5. Statystyki opisowe dla oceny związku w podziale na kobiety i mężczyzn 

Zmienna 
Płeć osób 
badanych 

Liczebność Średnia 
Odchylenie 

standardowe 

Satysfakcja ze 
związku 

Kobiety 36 0,79 0,19 

Mężczyźni 36 0,75 0,20 

Realna ocena 
jakości 
związku 

Kobiety 36 165,64 24,84 

Mężczyźni 36 168,56 23,71 

Idealne 
wyobrażenie  

Kobiety 36 184,81 34,85 
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o związku 
Mężczyźni 36 185,08 33,99 

 Analizy testem t-Studenta dostarczyły następujących wyników: satysfakcja ze 

związku: t(70) = 0,78; p > 0,05; realna ocena jakości związku: t(70) = 0,51; p > 0,05; 

idealne wyobrażenie o związku: t(70) = 0,03; p > 0,05. Powyższe wyniki wskazują, iż 

kobiety nie różniły się istotnie od mężczyzn pod względem satysfakcji ze związku, 

realnej oceny jakości związku oraz idealnego wyobrażenia o związku małżeńskim. 

 

4.2. Poziom uzależnienia interpersonalnego  

 

Dane uzyskane tza pomoca Kwestionariusza - Poczucie Własnej Wartości w Relacjach 

Interpersonalnych zamieszczone zostały w tabeli 6. 

 

Tabela 6. Statystyki opisowe dla poziomu uzależnienia interpersonalnego  

Uzależnienie interpersonalne 
Płeć osób 
badanych 

Liczebność Średnia 
Odchylenie 

standardowe 

Obniżone poczucie własnej 
wartości 

Kobiety 36 22,19 5,88 

Mężczyźni 36 19,83 6,05 

Brak poszanowania 
własnych praw 

Kobiety 36 18,67 6,91 

Mężczyźni 36 16,22 5,92 

Brak wiary w to, że  
jest się osobą kochaną 

Kobiety 36 14,94 7,16 

Mężczyźni 36 14,31 6,07 

Przejmowanie 
odpowiedzialności za 
uczucia i działania 
współmałżonka 

Kobiety 36 23,00 5,24 

Mężczyźni 36 22,97 5,79 

Kontrola innych 

Kobiety 36 16,28 5,56 

Mężczyźni 36 15,28 5,02 

  

Analizując uzyskane wyniki można stwierdzić, że badane małżeństwa, osiągnęły we 

wszystkich wymiarach wyniki średnie lub niskie. Tak więc nie były to małżeństwa 

wykazujące uzależnienie interpersonalne. Analizy testem t-Studenta dostarczyły 

następujących wyników: Obniżone poczucie własnej wartości: t(70) = 1,68; p > 0,05; Brak 

poszanowania własnych praw: t(70) = 1,61; p > 0,05; Brak wiary w to, że jest się osobą 

kochaną: t(70) = 0,41; p > 0,05; Przejmowanie odpowiedzialności za uczucia i działania 

współmałżonka: t(70) = 0,02; p > 0,05; Kontrola innych: t(70) = 0,80; p > 0,05. Powyższa 



 ISSN 2082-7067 1(9)2012 KWARTALNIK NAUKOWY  

analiza testem t-Studenta nie wykazała istotnych statystycznie różnic pomiędzy 

kobietami i mężczyznami pod względem poszczególnych skal uzależnienia 

interpersonalnego.  

 

4.3. Poziom uzależnienia interpersonalnego oraz jakość związku  

 małżeńskiego a zmienne demograficzne i społeczno-ekonomiczne 

 

W ramach badań postanowiono sprawdzić, czy istnieje korelacja pomiędzy 

wiekiem a jakością związku oraz poziomem uzależnienia interpersonalnego. 

 
Tabela 7. Współczynniki korelacji r-Pearsona pomiędzy wiekiem małżonków a zmiennymi 
dotyczącymi jakości związku oraz uzależnienia interpersonalnego 

Zmienne Współczynnik korelacji Istotność 

Jakość związku małżeńskiego  

Satysfakcja ze związku -0,10 p > 0,05 

Realna ocena jakości związku -0,05 p > 0,05 

Idealne wyobrażenie o związku 0,22 p > 0,05 

Uzależnienie interpersonalne 

Obniżone poczucie własnej wartości 0,09 p > 0,05 

Brak poszanowania własnych praw -0,01 p > 0,05 

Brak wiary w to, że  
jest się osobą kochaną 0,03 p > 0,05 

Przejmowanie odpowiedzialności za 
uczucia i działania współmałżonka 0,22 p > 0,05 

Kontrola innych 0,03 p > 0,05 

 

 Analizy korelacji r-Pearsona nie wykazały żadnych istotnych statystycznie 

związków pomiędzy wiekiem osób badanych a satysfakcją ze związku, realną oceną 

jakości związku, idealnym wyobrażeniem związku oraz poszczególnymi skalami 

uzależnienia interpersonalnego. 

W ramach badań postanowiono także sprawdzić, czy istnieje korelacja pomiędzy 

poziomem wykształcenia a jakością związku oraz poziomem uzależnienia 

interpersonalnego. 
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Tabela 8. Współczynniki korelacji rho Spearmana pomiędzy poziomem wykształcenia 

małżonków a zmiennymi dotyczącymi jakości związku oraz uzależnienia interpersonalnego 

Zmienne Współczynnik korelacji Istotność 

Jakość związku małżeńskiego 

Satysfakcja ze związku -0,02 p > 0,05 

Realna ocena jakości związku -0,07 p > 0,05 

Idealne wyobrażenie o związku 0,18 p > 0,05 

Uzależnienie interpersonalne 

Obniżone poczucie własnej wartości -0,12 p > 0,05 

Brak poszanowania własnych praw -0,09 p > 0,05 

Brak wiary w to, że  

jest się osobą kochaną 
0,03 p > 0,05 

Przejmowanie odpowiedzialności za 

uczucia i działania współmałżonka 
0,13 p > 0,05 

Kontrola innych -0,17 p > 0,05 

  

Analizy korelacji współczynnikiem rho Spearmana nie wykazały istotnych 

statystycznie związków pomiędzy poziomem wykształcenia osób badanych a satysfakcją 

ze związku, realną oceną jakości związku, idealnym wyobrażeniem o związku oraz 

skalami uzależnienia interpersonalnego.  

 

Tabela 9. Współczynniki korelacji r-Pearsona pomiędzy stażem małżeńskim a jakością związku  

Zmienne Współczynnik korelacji Istotność 

Jakość związku małżeńskiego 

Satysfakcja ze związku 0,05 p > 0,05 

Realna ocena jakości związku 0,02 p > 0,05 

Idealne wyobrażenie o związku 0,00 p > 0,05 
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Tabela 10a. Współczynniki korelacji r-Pearsona pomiędzy stażem małżeńskim a uzależnieniem 

interpersonalnym 

Uzależnienie interpersonalne 

Obniżone poczucie własnej wartości 0,25 p > 0,05 

Brak poszanowania własnych praw 0,19 p > 0,05 

Brak wiary w to, że  

jest się osobą kochaną 
0,15 p > 0,05 

Przejmowanie odpowiedzialności za 

uczucia i działania współmałżonka 
0,31 p < 0,05 

Kontrola innych 0,14 p > 0,05 

 

 Analiza korelacji r-Pearsona wykazała istotny statystycznie związek pomiędzy 

długością związku a przejmowaniem odpowiedzialności za uczucia i działania 

współmałżonka. Oznacza to, że im osoby są dłużej w związku, tym bardziej przejmują 

odpowiedzialność za uczucia i działania współmałżonka. 

W ramach badań postanowiono także sprawdzić, czy istnieje korelacja pomiędzy 

liczbą dzieci a jakością związku oraz poziomem uzależnienia interpersonalnego. 

 
Tabela 11. Współczynniki korelacji r-Pearsona pomiędzy liczbą dzieci a zmiennymi dotyczącymi 
jakości związku oraz uzależnienia interpersonalnego 

Zmienne Współczynnik korelacji Istotność 

Jakość związku małżeńskiego 

Satysfakcja ze związku 0,16 p > 0,05 

Realna ocena jakości związku 0,25 p < 0,05 

Idealne wyobrażenie o związku -0,24 p < 0,05 

Uzależnienie interpersonalne 

Obniżone poczucie własnej wartości 0,12 p > 0,05 

Brak poszanowania własnych praw 0,08 p > 0,05 

Brak wiary w to, że  
jest się osobą kochaną 

-0,03 p > 0,05 

Przejmowanie odpowiedzialności za 
uczucia i działania współmałżonka 

0,15 p > 0,05 

Kontrola innych 0,16 p > 0,05 
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 Analizy korelacji r-Pearsona wykazały istotny statystycznie związek pomiędzy 

liczbą posiadanych dzieci a realną oceną jakości związku (i jest to zależność wprost 

proporcjonalna) oraz idealnym wyobrażeniem związku (i jest to zależność odwrotnie 

proporcjonalna). Oznacza to, że im osoby mają więcej dzieci, tym wyżej oceniają jakość 

swojego związku, z drugiej jednak strony im mniejsza liczba posiadanych przez 

małżonków dzieci tym bardziej badani małżonkowie określają swój związek jako 

związek idealny. 

 

Tabela 12. Współczynniki korelacji rho Spearmana pomiędzy miejscem zamieszkania osób 

badanych a zmiennymi dotyczącymi jakości związku oraz uzależnienia interpersonalnego 

Zmienne Współczynnik korelacji Istotność 

Jakość związku małżeńskiego 

Satysfakcja ze związku -0,06 p > 0,05 

Realna ocena jakości związku 0,01 p > 0,05 

Idealne wyobrażenie o związku -0,01 p > 0,05 

Uzależnienie interpersonalne 

Obniżone poczucie własnej wartości -0,01 p > 0,05 

Brak poszanowania własnych praw -0,02 p > 0,05 

Brak wiary w to, że  

jest się osobą kochaną 
0,03 p > 0,05 

Przejmowanie odpowiedzialności za uczucia 

i działania współmałżonka 
0,01 p > 0,05 

Kontrola innych -0,06 p > 0,05 

 

 Analizy korelacji rho Spearmana nie wykazały istotnych statystycznie związków 

pomiędzy miejscem zamieszkania osób badanych a satysfakcją ze związku, oceną jakości 

związku, wyobrażeniem idealnego związku oraz skalami uzależnienia 

interpersonalnego. 

 

Kolejne badania dotyczyły określenia tego, czy istnieje korelacja pomiędzy 

warunkami materialnymi a jakością związku oraz poziomem uzależnienia 

interpersonalnego. 
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Tabela 13. Współczynniki korelacji rho Spearmana pomiędzy oceną warunków materialnych 
małżonków a zmiennymi dotyczącymi jakości związku oraz uzależnienia interpersonalnego 

Zmienne Współczynnik korelacji Istotność 

Jakość związku małżeńskiego 

Satysfakcja ze związku 0,13 p > 0,05 

Realna ocena jakości związku -0,04 p > 0,05 

Idealne wyobrażenie o związku 0,10 p > 0,05 

Uzależnienie interpersonalne 

Obniżone poczucie własnej wartości -0,11 p > 0,05 

Brak poszanowania własnych praw 0,04 p > 0,05 

Brak wiary w to, że  

jest się osobą kochaną 
0,03 p > 0,05 

Przejmowanie odpowiedzialności za uczucia 

i działania współmałżonka 
0,14 p > 0,05 

Kontrola innych -0,07 p > 0,05 

 

 Analizy korelacji rho Spearmana nie wykazały istotnych statystycznie związków 

pomiędzy oceną warunków materialnych osób badanych a satysfakcją ze związku, 

realną oceną jakości związku, idealnym wyobrażeniem o związku oraz skalami 

uzależnienia interpersonalnego. 

 

4.5. Wzajemne zależności 

 

Istotnym etapem badań było poszukiwanie zależności pomiędzy badanymi zmiennymi. 

Uzyskane wyniki zaprezentowano w poniższej tabeli. 

 

Tabela 14a. Współczynniki korelacji r-Pearsona pomiędzy zmiennymi Skali Jakości Związku 

Małżeńskiego oraz zmiennymi Skali Poczucia Własnej Wartości w Relacjach Interpersonalnych  

Zmienne 
Satysfakcja ze 

związku 

Realna ocena 

jakości 

związku 

Idealne 

wyobrażeni

e o związku 

Obniżone 

poczucie 

własnej 

wartości 

Brak 

poszanowa

nia 

własnych 

praw 

Brak wiary w 

to, że jest się 

osobą 

kochaną 

Przejmowanie 

odpowiedzialn

ości za uczucia 

i działania 

małżonka 

Kontrola 

innych 

Satysfakcja ze 

związku 
- 0,70* 0,02 0,03 0,07 -0,31* 0,07 0,09 
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Tabela 14b. Współczynniki korelacji r-Pearsona pomiędzy zmiennymi Skali Jakości Związku 

Małżeńskiego oraz zmiennymi Skali Poczucia Własnej Wartości w Relacjach Interpersonalnych 

Zmienne 
Satysfakcja ze 

związku 

Realna ocena 
jakości 

związku 

Idealne 
wyobrażeni
e o związku 

Obniżone 
poczucie 
własnej 
wartości 

Brak 
poszanowa

nia 
własnych 

praw 

Brak wiary w 
to, że jest się 

osobą 
kochaną 

Przejmowanie 
odpowiedzialn
ości za uczucia 

i działania 
małżonka 

Kontrola 
innych 

Realna ocena 
jakości 
związku 

0,70* - 0,11 -0,03 0,00 -0,37* 0,12 0,11 

Idealne 
wyobrażenie o 
związku 

0,02 0,11 - -0,10 -0,16 -0,21 -0,10 -0,24* 

Obniżone 
poczucie 
własnej 
wartości 

0,03 -0,03 -0,10 - 0,72* 0,54* 0,73* 0,64* 

Brak 
poszanowania 
własnych 
praw 

0,07 0,00 -0,16 0,72* - 0,50* 0,42* 0,45* 

Brak wiary w 
to, że jest się 
osobą kochaną 

-0,31* -0,37* -0,21 0,54* 0,50* - 0,38* 0,42* 

Przejmowanie 
odpowiedzialn
ości za uczucia 
i działania 
małżonka 

0,07 0,12 -0,10 0,73* 0,42* 0,38* - 0,59* 

Kontrola 
innych 

0,09 0,11 -0,24* 0,64* 0,45* 0,42* 0,59* - 

Wyniki: * p < 0,05; pozostałe p > 0,05  

 

Analizy korelacji współczynnikiem r-Pearsona wykazały istotne statystycznie 

związki pomiędzy poziomem satysfakcji ze związku a realną oceną jakości związku i 

brakiem wiary w to, że jest się osobą kochaną. Oznacza to, że im osoby odczuwały 

większą satysfakcję ze związku, tym wyżej oceniały jakość swojego związku oraz miały 

większą wiarę w to, że są osobą kochaną. Analizy korelacji wykazały również istotny 

statystycznie związek pomiędzy oceną jakości związku a brakiem wiary w to, że jest się 

osobą kochaną. Oznacza to, że im osoby lepiej oceniały jakość związku, tym miały 

większą wiarę w to, że są osobą kochaną.  

Badania wykazały również istotny statystycznie związek pomiędzy idealnym 

wyobrażeniem o związku a kontrolą innych. Oznacza to, że jeśli osoby osiągały wyższe 

wyniki w skali dotyczącej idealnego wyobrażenia o związku, wykazywały się 

jednocześnie mniejszą kontrolą wobec innych. 

Analizy korelacji dowiodły również dodatnie związki pomiędzy poszczególnymi 

skalami w Skali Poczucia Własnej Wartości w Relacjach Interpersonalnych. Oznacza to, 

że im bardziej dana osoba ma obniżone poczucie własnej wartości tym bardziej cechują 

ją brak poszanowania własnych praw, brak wiary, że się jest osobą kochaną, a także 
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bardziej osoba ta przejmuje odpowiedzialność za uczucia i działania współmałżonka. Z 

badań tych wynika także, ze im niższy poziom poczucia własnej wartości tym większa 

kontrola współmałżonka. 

Badania wskazują także na to, że brak poszanowania własnych praw 

współwystępuje z brakiem wiary w to, ze się jest osoba kochaną oraz z przejmowaniem 

odpowiedzialności za działania i uczucia innych, a także z kontrolą współmałżonka. 

Brak wiary w to, że się jest osobą kochaną wiąże się z przejmowaniem 

odpowiedzialności za współmałżonka i z potrzeba kontrolowania go. 

 

4.6. Psychologiczna analiza i interpretacja uzyskanych wyników badań 

 
Badania zaprezentowane w niniejszym artykule potwierdziły, że istnieje 

zależność wprost proporcjonalna między wiarą w bycie osobą kochaną a jakością 

związku małżeńskiego. Im bardziej bowiem człowiek wierzy w to, że jest osobą kochaną, 

tym wyższa jest jakość jego związku małżeńskiego; – istnieje też zależność odwrotnie 

proporcjonalna między sprawowaniem kontroli nad współmałżonkiem a jakością 

związku małżeńskiego. Im bardziej bowiem osoba kontroluje swojego małżonka, tym 

niższą jakość osiąga ich związek małżeński.  

Tak więc im bardziej człowiek wierzy w to, że jest osobą kochaną, tym wyższa jest 

jakość jego związku małżeńskiego. Zachodzi bowiem ujemna korelacja między satysfakcją 

ze związku ze Skali Jakości Związku Małżeńskiego a podskalą „Brak wiary w to, że jest się 

osobą kochaną” w Skali Poczucia Własnej Wartości w Relacjach Interpersonalnych. 

Oznacza to, że im badani bardziej wierzyli w to, że są osobami kochanymi, tym wyższą 

czerpali satysfakcję ze związku. 

Istnieje również ujemna korelacja między realną oceną jakości związku ze Skali 

Jakości Związku Małżeńskiego a podskalą „Brak wiary w to, że jest się osobą kochaną” w 

Skali Poczucia Własnej Wartości w Relacjach Interpersonalnych. Oznacza to, że im 

badani bardziej wierzyli w to, że są osobami kochanymi, tym wyższa była realna ocena 

jakości ich małżeństw. Wydaje się więc, że pewność w odczuwaniu miłości ze strony 

najbliższej osoby jest istotnym elementem wysokiej jakości związku małżeńskiego. Tam, 

gdzie potrzeba bycia kochanym zaspokajana jest przekonaniem o byciu potrzebnym lub 

niezbędnym w życiu małżonka, miłość zlewa się z litością i poświęcaniem dla jego dobra. 

W świetle niniejszych badań sytuacja taka czyni związek daleki od satysfakcjonującego. 

Badania niniejsze w zakresie poczucia bycia kochanym, a więc w zakresie szeroko 

pojętego wymiaru miłości małżeńskiej znajdują swoje potwierdzenie w licznych zarówno 

krajowych, jak i zagranicznych analizach naukowych (por. np.: Brichler i in., 1975; 

Gottman, 1979; Levinger, 1964; za: Wojciszke, 2005, s. 149; Ziemska, 1975; Braun-

Gakowska, 1985, 1992, 2008; Rostowski, 1986, 1987; Janicka, Niebrzydowski, 1994; 

Trawińska, 1997; Ryś, 1999, 2008; Wojciszke, 2005; Zarembowie, 2007; Plopa, 2008; 

Pulikowski, 2008). Badacze zgodnie dowodzą, iż doniosłe znaczenie dla jakości 

małżeństwa ma wzajemna miłość małżonków. Jan Rostowski (1986) wskazuje, iż miłość 

jest podstawowym wymiarem dobranego związku oraz gwarantem autentycznego 

szczęścia małżeńskiego.  
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Niniejsze badania potwierdziły również zależność odwrotnie proporcjonalną 

między sprawowaniem kontroli nad innymi, w tym także nad współmałżonkiem a 

jakością związku małżeńskiego, co oznacza, że im bardziej osoba kontroluje swojego 

małżonka, tym niższą jakość osiąga ich związek małżeński. Dowiodła tego ujemna 

korelacja między idealnym wyobrażeniem o związku ze Skali Jakości Związku 

Małżeńskiego a podskalą Skali Poczucia Własnej Wartości w Relacjach 

Interpersonalnych „Kontrola innych”. Zależność ta oznacza, że wraz ze wzrostem 

idealnego wyobrażenia o związku małżeńskim maleje kontrola wobec współmałżonka, a 

zatem można przyjąć, iż wysoka jakość związku małżeńskiego koreluje z niskim 

stopniem kontroli. 

Wzmożona kontrola bliskiej osoby jest rekompensatą za poczucie braku 

bezpieczeństwa w związku małżeńskim (Ryś, 2005, s. 10). Osoba nadmiernie 

kontrolująca partnera stara się znać o nim jak najwięcej szczegółów, w tym także 

nieistotnych, a w sytuacji nawet krótkiej z nim rozłąki, odczuwa niepokój, napięcie i 

zdenerwowanie. Ma niejako obsesję na punkcie swojego partnera. Powoduje to liczne 

nieporozumienia i kłótnie w związku, a więc obniża jakość małżeństwa. W świetle 

niniejszych badań wydaje się zatem, iż jakość związku małżeńskiego wzmacnia postawa 

pełna zaufania do małżonka, a więc postawa wolna od nadmiernej kontroli.  

Zgodnie z wynikami badań walidacyjnych obu Skal, badania wykazały również 

istnienie silnych, istotnie statystycznych korelacji między wszystkimi podskalami 

wewnątrz Skali Poczucia Własnej Wartości w Relacjach Interpersonalnych oraz między 

satysfakcją ze związku a realną jego oceną przez małżonków w Skali Jakości Związku 

Małżeńskiego.  

W tych badaniach nie potwierdziła się hipoteza zakładająca odwrotna zależność 

między obniżonym poczuciem własnej wartości a jakością związku małżeńskiego. Jedną z 

przyczyn braku tego typu zależności może być fakt, że badani małżonkowie były to 

osoby o mało zróżnicowanym, średnim lub niskim poziomie uzależnienia 

interpersonalnego. Badania w tym zakresie wymagają zatem głębszej analizy. 

Analizy korelacji dowiodły również związki pomiędzy poszczególnymi skalami w 

Skali Poczucia Własnej Wartości w Relacjach Interpersonalnych. Oznacza to, że im 

bardziej dana osoba ma obniżone poczucie własnej wartości tym bardziej cechują ją 

brak poszanowania własnych praw, brak wiary, że się jest osobą kochaną, a także 

bardziej osoba ta przejmuje odpowiedzialność za uczucia i działania współmałżonka. Z 

badań tych wynika także, ze im niższy poziom poczucia własnej wartości tym większa 

kontrola współmałżonka. Badania wskazują także na to, że brak poszanowania 

własnych praw współwystępuje z brakiem wiary w to, ze się jest osoba kochaną oraz z 

przejmowaniem odpowiedzialności za działania i uczucia innych, a także z kontrolą 

współmałżonka. Brak wiary w to, że się jest osobą kochaną wiąże się z przejmowaniem 

odpowiedzialności za współmałżonka i z potrzeba kontrolowania go. 

Niniejsze badania dały również odpowiedzi na szereg postawionych pytań 

badawczych.  
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W literaturze przedmiotu wielokrotnie podkreśla się różnice międzypłciowe 

(por. np.: Wisłocka, 1985; Sujak, 1988; Zienkiewicz, 1988; Ryś, 1999; Eldredge, 2005; 

Wojciszke, 2005; Zarembowie, 2007; Pulikowski, 2008). Michalina Wisłocka (1985) 

wskazuje na różnice w przeżywaniu seksualności. Jan Rostowski (1986) dowodzi 

zmienności dynamiki stosunków seksualnych małżonków wraz długością ich stażu 

małżeńskiego w porównaniu grupy żon i mężów. Podobnie jak pozostali autorzy, Maria 

Ryś (1999) zwraca uwagę na istnienie wielu różnic psychicznych, występujących 

pomiędzy kobietami i mężczyznami. Sugerując się tymi danymi, należało by się 

spodziewać istotnych różnic między małżonkami w poziomie ich uzależnienia 

interpersonalnego oraz oceny jakości związku małżeńskiego. Analiza porównawcza 

grupy kobiet i mężczyzn nie wykazała jednak istnienia statystycznie istotnych różnic 

międzypłciowych w zakresie badanych zmiennych. Wyniki powyższe można tłumaczyć 

niską liczebnością oraz dużą jednorodnością grupy badawczej. 

Badania nie wykazały faktu, by kobiety silniej dążyły do kontroli w związku niż 

mężczyźni. Potwierdzają to niejako wyniki badań przedstawione w literaturze 

przedmiotu (Walker, 1979, za: Rothenberg, 2003, s. 777; Rothenberg, 2003; Ben-Ari, 

Winstok, Eisikovits, 2003; Mellibruda, 1999; Skłodowski, 2003; Ryś, 2008a), w których 

udowodnione jest, iż silna kontrola sprawowana przez mężczyzn nad ich partnerkami 

przyjmuje często formę przemocy domowej. 

W badaniach niniejszych nie wykazano związku między poszanowaniem 

własnych praw ani przejmowaniem odpowiedzialności za uczucia i działania 

współmałżonka a jakością związku małżeńskiego. 

W analizie korelacyjnej zmiennych demograficznych oraz społeczno-

ekonomicznych takich, jak: wiek małżonków, ich poziom wykształcenia, miejsce 

zamieszkania oraz warunki materialne, czas stażu małżeńskiego i liczba posiadanych 

dzieci a poziomem uzależnienia interpersonalnego wykazano istotną statystycznie 

zależność między stażem małżeńskim a przejmowaniem odpowiedzialności za uczucia i 

działania współmałżonka. Oznacza to, że im osoby są dłużej w związku, tym bardziej 

przejmują odpowiedzialność za uczucia i działania partnera. Prawdopodobnie ma to 

związek z obopólnymi, rozmaitymi zobowiązaniami, np. z odpowiedzialnością wobec 

dzieci oraz dalszej rodziny, czy zobowiązaniami finansowymi. Długość związku w 

pewnym stopniu dodatnio koreluje z uzależnieniem interpersonalnym, pogłębiając jego 

poziom. W analizie korelacyjnej zmiennych demograficznych oraz społeczno-

ekonomicznych takich, jak: wiek małżonków, ich poziom wykształcenia, miejsce 

zamieszkania oraz warunki materialne, czas stażu małżeńskiego i liczba posiadanych 

dzieci a jakością związku małżeńskiego wykazano dwie statystycznie istotne zależności. 

Po pierwsze, wykazano dodatnią, istotną statystycznie zależność między liczbą 

dzieci a realną oceną jakości związku. Oznacza to, że im osoby mają więcej dzieci, tym 

wyższa jest jakość ich związku w ich realnej ocenie, a więc innymi słowy, jeśli posiadają 

więcej dzieci, tym lepiej realnie oceniają swój związek.  

Po drugie, wykazano również ujemną, istotną statystycznie korelację między 

liczbą wychowywanych dzieci a idealnym wyobrażeniem o związku. Oznacza to, że 
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małżonkowie z mniejszą liczbą dzieci wyżej określają idealne wyobrażenie dotyczące 

swojego związku. 

Istnieją badania, które wskazują, iż poziom satysfakcji z małżeństwa pozostaje w 

niewielkim stopniu uzależniony od radzenia sobie z zadaniami zewnętrznymi, tj. 

wychowanie dzieci lub bezpieczeństwo finansowe rodziny. Decydujące znaczenie ma 

natomiast utrzymanie wewnętrznej spójności pary, pozytywne, wzajemnie wspierające 

działania oraz unikanie negatywnych zachowań i uczuć, czyli utrzymanie 

satysfakcjonującego poziomu intymności (Brichler i in., 1975; Gottman, 1979; Levinger, 

1964; za: Wojciszke, 2005, s. 149). Analizy korelacyjne częściowo potwierdzają się z 

wyżej wymienionymi badaniami, nie wykazując zależności między statusem 

ekonomicznym małżeństw oraz miejscem ich zamieszkania a jakością związku. 

Wykazały jednak związek liczby dzieci z jakością małżeństwa.  

Niniejsze badania pozostają również w zgodzie z literaturą psychologiczną, w 

której pewna grupa badań nie wykazuje istotnie statystycznej zależności pomiędzy 

wiekiem małżonków ani poziomem wykształcenia a jakością ich małżeństwa. Należy 

jednak podkreślić, iż literatura przedmiotu wskazuje na rozbieżność wyników badań 

odnośnie do homogamii małżonków i jakości ich związku. Istnieją badania, które 

prezentują wprost proporcjonalną zależność pomiędzy wielowymiarowym 

podobieństwem między małżonkami (np. w zakresie wykształcenia, wieku, pochodzenia 

społecznego i atrakcyjności fizycznej małżonków) a odczuwaną przez nich satysfakcją 

małżeńską, (por. np.: Levinger, 1979; Rostowski, 1987; Garrison, Anderson, Reed, 1968, 

za: Ryś, 1999, s. 103). Inne badania kładą natomiast nacisk na związek jakości 

małżeństwa z aktywnością małżonków na rzecz jego dobra, nie wykazując statystycznie 

istotnych korelacji pomiędzy jakością związku a różnicami intelektualnymi (np. w 

wykształceniu) małżonków (por. np.: Braun-Gałkowska, 1985; Nias, 1979; za: Wojciszke, 

2005; Laskowski, 1987; Berscheid, Walster, 1978; Romer, Bergson, 1979; Walster, 

Aronson, Abrahams, Rottmann, 1971, za: Ryś, 1999, s. 102; Plopa, 2008). 

 Zagadnienie jakości związku jest rozległym tematem, a zaprezentowane badania 

nie wyczerpują jego zakresu. Uzależnienie interpersonalne jest aktualnym i poważnym 

problem psychicznym wielu osób uwikłanych w destrukcyjną relację z partnerem. 

Dlatego też warto kontynuować i pogłębiać badania z dziedziny psychologii relacji 

międzyludzkich, w tym również jakości małżeństwa. Cenne i ciekawe mogłyby się 

okazać badania poruszające tematykę bliskości i jakości małżeńskiej oraz poczucia 

koherencji i uzależnienia interpersonalnego, a także wszelkie badania, których celem 

byłoby znalezienie nowych i skutecznych metod terapeutycznych stosowanych w pracy 

z osobami uzależnionymi interpersonalnie. 
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STYLE PRZYWIĄZANIA U DOROSŁYCH DZIECI ALKOHOLIKÓW 
 

 

1. Teoretyczne podstawy procesu przywiązania 

 

J. Bowlby - twórca teorii przywiązania - przyjął założenie, że wczesne relacje z 

matką mają ogromny wpływ na dalszy rozwój dziecka (Bowlby, 2007). Teza ta jest 

dzisiaj powszechnie akceptowana (Plopa, 2007, s. 89). Czym jest przywiązanie według 

Bowlby’ego? Warto przytoczyć jego słowa „Stwierdzenie, że dziecko jest przywiązane do 

kogoś, oznacza tyle, iż ma ono silną skłonność do poszukiwania bliskości i kontaktu z tą 

konkretną osobą, zwłaszcza w pewnych szczególnych sytuacjach: gdy jest przestraszone, 

zmęczone lub chore. Skłonność do takiego zachowania jest atrybutem dziecka, 

atrybutem, który zmienia się bardzo powoli w miarę upływającego czasu i na który nie 

oddziałuje w żaden sposób aktualna sytuacja. Zachowanie przywiązaniowe natomiast to 

termin, który odnosi się do wszelkich form zachowania, podejmowanych zazwyczaj 

przez dziecko w celu uzyskania i/lub utrzymania pożądanej bliskości” (Bowlby, 2007, s. 

405). Do zachowań przywiązaniowych należą: ssanie, płacz, uśmiech i gaworzenie, 

przywieranie do matki, podążanie za matką. W odpowiedzi na nie rodzice podejmują 

zachowania opiekuńcze.  

 

2. Style przywiązania 

 

Uczennica J. Bowlby’ego, M. Ainsworth, wyodrębniła tzw. style przywiązania: 

bezpieczny, unikający i lękowo-ambiwalentny.  

Bezpieczny styl przywiązania oparty jest na poczuciu bezpieczeństwa. Osoby 

charakteryzujące się tym stylem łatwo nawiązują kontakty z innymi, gdyż mają 

zaspokojoną potrzebę bezpieczeństwa (Aronson, Wilson, Akert, 1997, s. 442). Są ufne, co 

oznacza, że nie przejawiają lęku przed odrzuceniem (tamże, s. 443). Potrafią żywo i 

adekwatnie reagować na potrzeby otoczenia, równocześnie w sposób bezpieczny i 

pozbawiony lęku sygnalizują swoje potrzeby. Bezpieczny styl przywiązania oparty jest 

na doświadczeniu dostępności rodzica (Plopa, 2008a, s. 92). 

Kolejne, wyróżnione przez Ainsworth style przywiązania, mają charakter tzw. 

pozabezpieczny, wypływają z niezaspokojonej potrzeby bezpieczeństwa, która ma 

fundamentalne znaczenie dla rozwoju człowieka. A. Maslow twierdził, ze poczucie 

bezpieczeństwa jest podstawą prawidłowego zaspokajania kolejnych potrzeb ( Maslow, 

1970, za: Gerrig, Zimbardo, 2006, s. 380). 

Ainsworth wyróżniła dwa pozabezpieczne style przywiązania: lękowo-

ambiwalentny i unikający. U dzieci charakteryzujących się lękowo-ambiwalentnym 
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stylem przywiązania występuje silny lęk przed rozstaniem, rozdzieleniem z obiektem 

przywiązania (najczęściej matką). Zdarza się, że dzieje się tak nawet wtedy, gdy matka 

jest obecna (Plopa, 2008a, s. 92). Nierzadko jej pojawienie się wyzwala w dziecku, obok 

oczywistego uczucia radości, także uczucia negatywne, takie jak złość (tamże, s. 92). U 

podłoża wspomnianego lęku leży niekonsekwencja matki, gdyż dziecko nie jest w stanie 

przewidzieć jej reakcji na swoje potrzeby.  

 Ostatni z wyszczególnionych przez Ainsworth stylów przywiązania ma 

charakter unikający. Kształtuje się na skutek częstej nieobecności obiektu przywiązania 

(tamże, s. 92). Wspomniana nieobecność niekoniecznie musi mieć charakter fizyczny 

(matka może być fizycznie obecna, ale psychicznie niedostępna) i jest szczególnie 

dotkliwa, gdy dziecko znajduje się w stanie zagrożenia. W wyniku stałego uruchamiania 

przez dziecko mechanizmów obronnych dochodzi do unikania bliskiego kontaktu z 

matką oraz z innymi osobami z obawy przed zranieniem (tamże, s. 92). Taki wzór 

reagowania prowadzi w konsekwencji do zaprzestania walki o obiekt przywiązania i 

braku reakcji negatywnych (czyli płaczu, depresji) w sytuacji rozłąki z obiektem 

przywiązania (tamże, s. 92). Dziecko nie otrzymując wsparcia ze strony matki, nie ma 

okazji nauczyć się bliskości z drugim człowiekiem. 

 

3. Konsekwencje zaburzeń w procesie przywiązania u DDA 

 

Dorosłe Dzieci Alkoholików to osoby, które wychowały się w rodzinie, w której 

jeden z członków (najczęściej ojciec) pije w sposób nadmierny, destrukcyjny (Ryś, 2007, 

s. 79; Sztander, 1995, s. 42). Alkoholizm rodzica jest przyczyną szeroko rozumianych 

problemów rodziny – materialnych, uczuciowych, organizacyjnych (Ryś, 2007, s. 79). Im 

większe natężenie alkoholizmu rodzica, tym bardziej życie rodziny ogniskuje się wokół 

uzależnienia.  

O przywiązaniu mówimy, gdy jednostka poszukuje kontaktu z bliską jej osobą. W 

rodzinie alkoholowej, w której „alkoholizm rodzica staje się punktem odniesienia 

przeżyć, nastawień, zachowań całego systemu rodzinnego” (tamże, s. 79), potrzeby 

dziecka schodzą na dalszy plan. Już od najwcześniejszego dzieciństwa jego zachowania 

przywiązaniowe – płacz, gaworzenie, podążanie za rodzicem – nie spotyka się z 

adekwatnymi zachowaniami opiekuńczymi. Rodzic, koncentrujący się na piciu alkoholu 

(lub rodzic współuzależniony - pochłonięty walką z alkoholizmem współmałżonka), nie 

odpowiada na sygnały wydawane przez dziecko. Według Bowlby’ego opuszczenie przez 

rodzica skutkuje u dziecka trójstopniową reakcją: buntem, rozpaczą i w końcu depresją 

(Bowlby, 2007, s. 125). Wiele DDA przejawia skłonności depresyjne (Chodkiewicz, 

Wilska, 2008; Siwy-Hudowska, Wiewiórska, 2010) oraz zaniżoną samoocenę (Ryś, 2007; 

Wojciechowska, 2007). Zależności te dotyczą szczególnie kobiet (Ryś, 2007). M. Ryś 

podkreśla „Ważną potrzebą dziecka jest potrzeba kontaktu. Jeśli pierwsze 

doświadczenia dziecka w kontaktach z osobami znaczącymi będą źródłem pozytywnych 

emocji, dziecko będzie dążyć do ich utrzymania. Jeśli relacje te staną się źródłem 

negatywnych przeżyć, inne kontakty będą wzbudzały lęk i poczucie zagrożenia. Zatem 
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pierwsze kontakty rodzinne decydują o odniesieniach interpersonalnych w dalszym 

życiu człowieka”. 

W rodzinie z problemem alkoholowym dziecko nie ma zaspokojonej potrzeby 

bezpieczeństwa, kontaktu z innymi, co skutkuje określonymi zaburzeniami w jego życiu 

uczuciowym: poczuciem zagrożenia, poszukiwaniem przede wszystkim bezpieczeństwa, 

ukrywaniem i tłumieniem swoich uczuć (za: Ryś, 2007, s 88). Taki obraz funkcjonowania 

psychospołecznego jest widoczny w rysunkach dzieci alkoholików. M. Chojak badała, czy 

na podstawie wystąpienia określonych cech w rysunkach dzieci (uczniów klas drugich i 

trzecich szkoły podstawowej) można wnioskować o problemie alkoholowym w rodzinie 

(Chojak, 2008, s. 153). Badanie wykazało, że sytuacja rodzinna dzieci jest 

odzwierciedlona w ich rysunkach – rysunek może być sygnałem, że dane dziecko 

powinno być starannie obserwowane przez wychowawcę.  

We wspomnieniach Dorosłych Dzieci Alkoholików relacje rodzinne również jawią 

się negatywnie. M. Sitarczyk (2008) analizowała, jak młodzi dorośli DDA (21-30 lat) 

oceniają postawy rodzicielskie swoich rodziców. Okazało się, ze postawy rodziców w 

oczach DDA jawią się jako niestabilne, niekonsekwentne i wzajemnie sprzeczne. Badani 

podkreślali negatywne znaczenie chaosu panującego w ich rodzinach, brak poczucia 

bezpieczeństwa. T. Zbyrad (2009, s. 46) i M. Ryś (2007, s. 123) podkreślają, że chaos 

panuje również w relacji DDA z ich własnymi dziećmi. Nierzadko DDA same stosują 

przemoc wobec dziecka. Mają świadomość, że to nie jest wina dziecka, że agresja tkwi w 

nich samych, toteż szukają pomocy dla siebie, aby nie krzywdzić własnych dzieci (Ryś, 

2007, s. 123; Zbyrad, 2009, s. 46). 

M. Ryś i E. Wódz (2003) analizowały zależności między wzorami ról 

podejmowanych w rodzinie z problemem alkoholowym a strukturą potrzeb u Dorosłych 

Dzieci Alkoholików. Badanie potwierdziło, że dzieciństwo spędzone w rodzinie z 

problemem alkoholowym wywiera istotny wpływ na późniejsze życie. Badane kobiety w 

dzieciństwie najczęściej podejmowały role w rodzinie umożliwiające im wycofanie się w 

swój wewnętrzny świat. Tzw. „dziecko we mgle” (zagubione dziecko) – była to 

najczęściej wybierana rola, wiążąca się z wycofaniem w świat marzeń, ukrywaniem 

swoich problemów. W dorosłym życiu taka postawa często skutkuje tendencją do 

negowania rzeczywistości, ucieczki od sytuacji stresujących. W przytoczonych 

badaniach opisana rola korelowała pozytywnie z potrzebą poniżania się i negatywnie z 

potrzebą autonomii.  

 W niniejszym opracowaniu poddano analizie style przywiązania u Dorosłych 

Dzieci Alkoholików w odniesieniu do relacji romantycznej. C. Hazan i P. Shaver wysunęli 

hipotezę, że jakość relacji przywiązaniowych w dzieciństwie wpływa na rodzaj 

tworzonych w dorosłości związków romantycznych (Hazan Shaver, 1987, s. 511). Jak 

podkreśla Plopa „Aktywne modele przywiązania ukształtowane w dzieciństwie są w 

miarę stabilne w ciągu całego życia jednostki. W okresie dorosłości w istotnym stopniu 

przyczyniają się do określonej interpretacji celów i intencji ich partnerów (Plopa, 2008b, 

s. 276). Hazan i Shaver jako podwaliny swojej teorii przyjmują założenie, że wyróżnione 

przez Ainsworth style przywiązania zaobserwowane u dzieci, można również 

zaobserwować w relacjach romantycznych (Hazan, Shaver, 1987). „Gdy osoba czuje lęk, 
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zagrożenie czy jest chora, wówczas partner jest potrzebny jako źródło bezpieczeństwa, 

komfortu i ochrony. Hazan i Shaver dostrzegają znaczące podobieństwo między relacją 

niemowlę-matka a relacją między romantycznymi partnerami” (Plopa, 2008b, s. 274).  

DDA przejawiają specyficzną postawę wobec miłości. A. Chańko (2011b) na 

podstawie obserwacji osób uczestniczących w nieprofesjonalnej grupie samopomocy 

stwierdziła, że około jedna trzecia badanych to osoby wierzące w miłość idealną, która 

jednak jest nierzeczywista, utopijna, bardziej życzeniowa niż realna. Jedna czwarta osób 

wierzy w miłość romantyczną: opartą na dużym pociągu fizycznym, pobudzającej 

emocjonalnie, dającej szansę przeżyć coś nowego. Około piętnaście procent osób 

badanych ma tendencję do nawiązania miłości zaborczej, mocno nacechowanej 

zazdrością, obsesją na punkcie drugiej osoby. Pozostałe osoby cenią miłość 

przyjacielską, opartą na intymności i wzajemnym zaufaniu. Chańko podsumowuje, że 

zdecydowana większość osób z przytoczonych badań wierzy w miłość, która nie ma 

realistycznych podstaw i pozwoli na oderwanie się od traumy przeżytej w dzieciństwie. 

„Często DDA nie wiedzą, na czym polega prawidłowy związek, oparty na zdrowych 

relacjach” (Ryś, 2007, s. 183). Doświadczenia wyniesione z rodziny pochodzenia nie dają 

DDA wzorca, jak należy budować małżeństwo na zdrowych podstawach, stąd uciekają w 

świat fantazji, iluzji.  

Przedstawione powyżej rezultaty badań pokazują, że brak zaspokojenia 

podstawowych potrzeb w rodzinie prowadzi do braku zaufania do innych, podatności na 

zranienie uczuciowe, obawy przed przeżywaniem uczuć, niskiego poczucia własnej 

wartości. Takie cechy leżą u podstaw pozabezpiecznych stylów przywiązania. W 

niniejszych badaniach postawiono następującą hipotezę: Dorosłe Dzieci Alkoholików - w 

porównaniu z osobami, których rodzice nie byli alkoholikami - częściej charakteryzują 

się unikającym i lękowo-ambiwalentnym stylem przywiązania, a rzadziej bezpiecznym 

stylem przywiązania. 

 

4. Badania własne 

 

Badania zostały przeprowadzone wśród 40 uczestników terapii dla Dorosłych 

Dzieci Alkoholików w Katowicach i Piekarach Śląskich (20 kobiet i 20 mężczyzn) oraz 

wśród 40 osób dorosłych, których rodzice nie byli alkoholikami, stanowiących grupę 

kontrolną (20 kobiet i 20 mężczyzn), wyodrębnioną na podstawie wywiadu. Wiek osób 

badanych mieścił się w przedziale od 19 do 50 lat. 

Do pomiaru stylów przywiązania wykorzystano Kwestionariusz Stylów 

Przywiązania opracowany przez M. Plopę (2008b). Kwestionariusz składa się z 24 

stwierdzeń; na każdy styl przywiązania przypada po 8 stwierdzeń. Osoba badana 

ustosunkowuje się do każdego stwierdzenia na skali 7-punktowej, gdzie 1 oznacza 

„zdecydowanie się nie zgadzam” a 7 „zdecydowanie się zgadzam”. Wyniki surowe każdej 

ze skal mieszczą się w granicach 8-56 punktów (tamże, s. 311). 

Kwestionariusz jest narzędziem rzetelnym. Rzetelności podskal i moce 

dyskryminacyjne tworzących je pozycji wykazały, że Kwestionariusz Stylów 
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Przywiązania spełnia stosowane kryteria metodologiczne (za: Plopa, 2008b, s. 290). W 

ocenie trafności narzędzia oparto się na kilku odmianach trafności teoretycznej: 

metodzie badania wewnętrznej struktury testu (macierz interkorelacji skal), metodzie 

sprawdzania różnic międzygrupowych oraz metodzie trafności kryterialnej (za: tamże, s. 

290). Uzyskane dane potwierdzają trafność teoretyczną Kwestionariusza Stylów 

Przywiązania (za: tamże, s. 296, 298, 299, 301, 304, 306, 309). 

 

5. Wyniki analizy statystycznej 

 

Osoby z obu grup nie różnią się między sobą pod względem bezpiecznego stylu 

przywiązania. Test t-Studenta wykazał, że obie średnie nie różnią się istotnie od siebie: t 

(79) = -0,72; p > 0,05.  

Istotne różnice uzyskano dla dwóch pozostałych stylów przywiązania. Osoby z 

grupy DDA, w porównaniu z osobami z grupy kontrolnej, uzyskały istotnie wyższe 

wyniki w skali unikającego stylu przywiązania: obie średnie różniły się istotnie od 

siebie: t (79) = 2,9; p < 0,001. 

Osoby z grupy DDA, w porównaniu z osobami z grupy kontrolnej, uzyskały 

istotnie wyższe wyniki w skali lękowo-ambiwalentnego stylu przywiązania: obie średnie 

różniły się istotnie od siebie: t (79) = 3,75; p < 0,001. 

 

Tabela nr 1. Średnie nasilenie stylów przywiązania u DDA i w grupie kontrolnej 

Średnie nasilenie stylów przywiązania 

Styl przywiązania Dorosłe Dzieci Alkoholików Grupa kontrolna 

Bezpieczny 37 38 

Unikający 27 21 

Lękowo-ambiwalentny 33 26 

 

6. Wnioski 

 

Uzyskane wyniki częściowo potwierdziły wysuniętą wcześniej hipotezę. Badania 

potwierdziły to, iż Dorosłe Dzieci Alkoholików - w porównaniu z osobami, których 

rodzice nie byli alkoholikami - częściej charakteryzują się unikającym i lękowo-

ambiwalentnym stylem przywiązania. Przeprowadzone badania nie wykazały różnic 

pomiędzy porównywanymi grupami w zakresie bezpiecznego stylu przywiązania. 

Jak podkreśla Chańko (2011a) „Rodzina z problemem alkoholowym nie spełnia 

swoich podstawowych funkcji. Najważniejsze wydaje się być po prostu przetrwanie i 

ukrywanie problemu”. Fakt, że DDA, w porównaniu z grupą kontrolną, w większym 

stopniu charakteryzują się pozabezpiecznymi stylami przywiązania, wynika z braku 

zaspokojenia ich podstawowych potrzeb: bezpieczeństwa, miłości, afiliacji, szacunku, 



WOKÓŁ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI I DYSFUNKCJI 

 

 
F I D E S  E T  R A T I O  

 
Strona 119 

uznania, co prowadzi do poczucia osamotnienia, niezrozumienia, niezdolności do 

nawiązywania więzi, trudności w akceptacji siebie i innych (Ryś, 2007, s. 94). Z kolei 

brak możliwości przewidzenia reakcji rodzica prawdopodobnie jest przyczyną częstego 

przeżywania negatywnych emocji: złości, czujności, niepokoju.  

Otrzymane wyniki ukazały, że DDA, w porównaniu z osobami, których rodzice nie 

byli alkoholikami, uzyskały istotnie wyższe wyniki w skali lękowo-ambiwalentnego 

stylu przywiązania. Postawa rodzica sprzyjająca powstawaniu u dziecka opisanego stylu 

charakteryzuje się niekonsekwencją i nieprzewidywalnością (rodzic jest czasem dobry, 

czasem zły). DDA, które w dzieciństwie doświadczyły niekonsekwencji, chaosu w 

rodzinie, w większym stopniu mogą być predysponowane do lęku i ambiwalencji (np. 

pojawienie się matki może prowadzić równocześnie do lęku, jak i ulgi). Dodatkowo 

wiele badań pokazuje, ze wśród czynników ryzyka uzależnień występują takie cechy 

osobowości jak: zależność interpersonalna, lęk, depresyjność, niskie poczucie własnej 

wartości. Cechy te korelują pozytywnie z lękowo-ambiwalentnym stylem przywiązania 

(za: Mellibruda, 1999, s. 20; Jakubik, Kraszewska, 2002). Jak podkreśla się w literaturze 

przedmiotu, istnieje zjawisko transmisji międzypokoleniowej stylów przywiązania 

(Plopa, 2008a, s. 79). Polega ono na przejęciu przez dzieci wzorów postępowania 

obowiązujących w domu rodzinnym. Stąd DDA mogą przejawiać cechy podobne do cech 

swoich rodziców, w tym również styl przywiązania.  

Uzyskane wyniki ujawniły, że DDA, w porównaniu z osobami z grupy kontrolnej, 

uzyskały istotnie wyższe wyniki w skali unikowego stylu przywiązania. U podstaw 

tworzenia się wspomnianego stylu leży brak reakcji rodzica na zachowania 

przywiązaniowe dziecka. Takie zachowanie rodziców często ma miejsce w rodzinie z 

problemem alkoholowym. W ten sposób dziecko uczy się, że nie można liczyć na 

wsparcie ze strony innych (w tym bliskich) ludzi (Marczak, 2009, s. 12). Brak 

przytulania, kontaktu fizycznego z dzieckiem, leży u podstaw tworzenia się unikowego 

stylu przywiązania. Stąd DDA mogą mieć problem z nauką bliskości i późniejszym jej 

okazywaniem. Nie wiedzą, jak okazać czułość, gdyż nigdy jej nie doświadczyły. W 

dorosłym życiu w sytuacjach zależności od innych doświadczają dyskomfortu.  

Uzyskane wyniki pokazały, że DDA nie różnią się od osób z grupy kontrolnej pod 

względem bezpiecznego stylu przywiązania. Oznacza to, że w bliskich związkach osoby z 

obu grup czują się tak samo bezpiecznie. Wielce prawdopodobne jest to, że czynnikiem 

zwiększającym poczucie bezpieczeństwa w relacji z partnerem romantycznym może być 

udział w terapii. Istnieją badania pokazujące, że udział w terapii jest czynnikiem 

chroniącym przed problemami życiowymi i zwiększającym szansę dobrego 

przystosowania. W tym miejscu warto przytoczyć badania I. Grzegorzewskiej (2011), 

która starała się udzielić odpowiedzi na pytanie, czy dzieci leczących się alkoholików 

różnią się od dzieci pijących alkoholików w zakresie poziomu realizacji zadań 

rozwojowych okresu dorastania. Autorka, powołując się na teorię R. Havighursta, 

przyjęła następujący zestaw zadań rozwojowych dla dorastających: niezależność od 

rodziców, planowanie przyszłości, kontakty z rówieśnikami. Badaniami została objęta 

grupa 91 osób. Stworzono trzy grupy porównawcze: dzieci pijących alkoholików (dzieci, 
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których ojcowie są uzależnieni od alkoholu i dotychczas nie podejmowali próby 

leczenia), dzieci leczących się alkoholików (dzieci, których ojcowie są uzależnieni ale 

mają za sobą co najmniej pięcioletni okres abstynencji i regularnie uczestniczą w 

spotkaniach AA), dzieci z grupy kontrolnej (dzieci z rodzin bez problemu alkoholowego).  

 Otrzymane rezultaty układały się wg. określonego wzorca – osoby, których ojciec 

leczy się z uzależnienia, znajdują się pomiędzy grupą kontrolną (z najwyższymi 

wynikami) a grupą, w której uzależniony od alkoholu ojciec nie podejmuje leczenia. Jak 

pisze autorka (s. 185) „Może to zatem potwierdzać zapoczątkowanie pozytywnych 

zmian rozwojowych w rodzinach alkoholowych z trzeźwiejącym alkoholikiem.” W 

innym miejscu autorka pisze (s. 175) „Uzyskane wyniki badań wskazują, że 

uczestniczenie ojca-alkoholika w procesie zdrowienia można uznać za znaczący czynnik 

ochronny w rodzinach z problemem alkoholowym”.  

W niniejszych badaniach, ze względu na małą liczebność grupy badawczej, nie 

wzięto pod uwagę czynnika płci. Badania Ryś (2007) nad uwarunkowaniami rodzinnymi 

funkcjonowania psychospołecznego DDA wykazały, że kobiety, w przeciwieństwie do 

mężczyzn, miały tendencję do przyjmowania roli bohatera, częściej doświadczały 

poczucia zagrożenia, również ich samoocena, w porównaniu z samooceną mężczyzn, 

była istotnie niższa. Jak wyjaśnia autorka (tamże, s. 182), u podstaw uzyskanych różnic 

leży fakt, że kobiety w większym stopniu budują swoją tożsamość w oparciu o relacje z 

innymi (tzw. „ja współzależne”). Rezultaty uzyskane przez Ryś świadczą więc m.in. o 

tym, że płeć powinna być uwzględniana w analizie funkcjonowania psychospołecznego 

Dorosłych Dzieci Alkoholików.  

 

Podsumowanie 

 

Przeprowadzone badania miały na celu zweryfikowanie hipotezy, że Dorosłe 

Dzieci Alkoholików – w porównaniu z osobami, których rodzice nie byli alkoholikami - 

częściej charakteryzują się unikającym i lękowo-ambiwalentnym stylem przywiązania, a 

rzadziej bezpiecznym stylem przywiązania. 

Rezultaty ujawniły, że DDA osiągnęły istotnie wyższe wyniki w skali lękowo-

ambiwalentnego i unikającego stylu przywiązania. Osoby z obu grup nie różniły się 

między sobą pod względem nasilenia bezpiecznego stylu przywiązania.  

W oparciu o teorię przywiązania Bowlby’ego można stwierdzić, że tendencje DDA 

do lęku, ambiwalencji i unikania wynikają z zaburzonego kontaktu z osobami 

znaczącymi (najczęściej rodzicami). Jako powód braku różnic w nasileniu bezpiecznego 

stylu przywiązania podano udział DDA w terapii. W przyszłości warto dokonać 

porównań stylów przywiązania u DDA biorących udział w terapii, DDA, które nigdy nie 

poddały się terapii i osób z rodzin prawidłowych.  
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Abstracts: 

 

Pedagogical and family dimension of disability – Józef Placha 

The author in his introduction refers to the achievements of M. Grzegorzewska and starts with 

her message, which says that man is the highest value, so there is no cripple there is man. 

Therefore, a disabled person requires more time, patience, and empathy and should have the 

right to competent staff that respects the moral and social values and can cooperate with the  

family and individually approach the needs of rehabilitated persons. The author later 

characterizes the selected issues of rehabilitation of people with disabilities and shows the 

values of positive response to one’s own disability, which gives a chance to overcome it. He also 

brings up the fields of interests of pedagogy in disability problems and gives a brief history 

about the place of people with disabilities in society and family. 
 

Problems of families with disabled children - Kazimierz Jacek Zabłocki,  Wojciech Brejnak 

The authors first make the terminological distinction relating to disability. And then they refer 

the statistics on the prevalence of disability among children and adolescents. They also take the 

issue of inclusive education and the issues relating to the school co-operation with parents of 

children with disabilities. They emphasize the need for inclusive teaching, which should be 

realized from kindergarten. Later in this article they analyze the issue of study of situation of 

families with disabled children. The interactive and systemic model is a valuable tool to this 

study. 
 

Psychosocial consequences of disability - Iwona Siciarz 

The article brings up psychosocial consequences of disability. They are not only experiencing the 

negative emotions or malaise, but also lowered self-esteem and reduced perception of self-

assessment in relationships with others. You can assume very different strategies to cope with 

difficult situations. They affect the way of functioning, attitude towards others, and perceptions 

of oneself. These strategies may not always be a conscious choice to people with disabilities, 

their final shape depends upon factors such as: process of socialization, type of disability, or age. 
 

The concept of disability in the Belarusian and Russian psychology - Wiktor Savosh 

The author discusses the subject of disability and the treatment of it in the world today, 

comparing these approaches to the approaches of Russia and Belarus. In Russia and Belarus 

disability was taboo. The problems of disability are taken in special psychology, which has become 

an interdisciplinary science and is connected with such sciences as: education, medicine, general 

psychology. The author in his article discusses the historical approaches to disability in Russia 

and Belarus. He shows the disciplines functioning in special psychology and working on the 

atypical development. He believes that the problems of special psychology were mainly connected 

with special teaching and therefore focused mainly on the cognitive development of children. The 

author shows that the research in special psychology in Russia and Belarus were based mainly on 

methodologies of native psychologists based on dialectical materialism and Marxist philosophy. 

Because of unordered terminology related to disability the author in the rest of the his article 

focuses on the problems of education development of children with atypical development, methods 

of prevention and how to help children with developmental disorders. 
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Birth of a child with Down syndrome - Bogumiła Pawlina, Jolanta Wójcik 

In this article the authors analyze the problems that arise in a family in which a child with Down 

syndrome is born. They show the periods through which the parents of children with disabilities 

have to go through. They emphasize the need for the specific knowledge on the child with Down 

syndrome. They show also the specific characteristics and needs of this child. There is the 

anamnestic interview with parents of a child with Down syndrome attached to this article and 

also the psychological opinion on this child. 
 

Experiencing traumatic stress in family - causes, course, consequences and the recovery 

process - Agnieszka Jankowska, Marek Lotkowski 

The authors analyze the stress as a dynamic phenomenon, distinguishing acute stress, chronic 

and traumatic. The experienced trauma, the types of traumas and their effects are the essential 

problem of this article. There is also brought up the problem of re-experiencing the trauma - 

persistent and painful memories, numbing, avoidance, over-excitation as the effects of trauma. 

The authors analyze also the individualistic factors, which are important in coping with 

posttraumatic stress, influence of family members experienced a traumatic situation and 

importance of social support and working through the trauma in the recovery process. 
 

The quality of marriage  and interpersonal addiction - Maria Chmielewska 

The article presents results of research concerning the relationship between the interpersonal 

addiction and the quality of marriage. The research shows the negative correlation between 

marriage satisfaction and lack of faith in the fact that you are the beloved  and also a negative 

correlation between the realistic assessment of the quality of marriage  and lack of faith in fact 

that you are the beloved. The research  also shows the inversely proportional relationship 

between the quality of marriage and control of a spouse. So the research  shows that being 

convinced of love of the closet person is an essential component of quality of marriage and the 

quality is amplified by the attitude of trust to the spouse, the attitude which is free of excessive 

control. 

 

Attachment styles of Adult Children of Alcoholics 

The theoretical basis of the process of attachment - Weronika Juroszek, Magdalena Zglińska 

The authors in their introduction show creators and the definition of attachment theory and the 

classification of attachment styles. In other parts they show the consequences of disturbances in 

the process of attachment of Adult Children of Alcoholics. The authors analyze the attachment 

styles of the ACoA in relation to romantic relationships. Adult Children of Alcoholics exhibit 

specific attitude towards love. The authors in other parts of their article describe the method by 

which the studies were conducted. They show that lack of basic needs in the family leads to a 

lack of trust in other, susceptibility to emotional injury, fear of experiencing feelings and low 

self-esteem. The research revealed that the AcoA’s tendency to anxiety, ambivalence and 

avoidance is a result of abnormal contact with significant persons 
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ZASADY PUBLIKACJI 
 

KWARTALNIK NAUKOWY FIDES ET RATIO 
WYCHODZI JAKO CZASOPISMO ON-LINE 
 
Redakcja przyjmuje artykuły zgodne z profilem czasopisma zawartym w Przesłaniu, 
odpowiadające tematyce danego numeru Kwartalnika. 
Każdorazowo temat kolejnego numeru jest ogłaszany na stronie Kwartalnika. 
 
Redakcja „Kwartalnika Naukowego Fides et Ratio” oczekuje od Autorów respektowania 
zasad rzetelności naukowej oraz jawności informacji o wszystkich podmiotach 

przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, 
finansowy etc.) oraz okoliczności towarzyszących. 
Oczekujemy także w przypadku publikacji przygotowanej przez kilku Autorów 
informacji dotyczącej wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z 
podaniem kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, jaki jest wkład poszczególnych 
autorów w przeprowadzenie badań, w obliczanie, analizy itd.). 
 
 
Prace wydrukowane i zapisane na nośniku należy przesyłać najpóźniej na miesiąc przed 
upływającym kwartałem na adres: 
Towarzystwa Uniwersyteckiego Fides et Ratio: 

ul. Wóycickiego 1/3, budynek 14, pokój 1419 
01-938 Warszawa 
 
lub wydawcy Kwartalnika - Fundacji Fides et Ratio: 
ul. Franciszkańska 3/47 
00-233 Warszawa 
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ZASADY RECENZOWANIA 
 
1. Każdy artykuł przesłany do Kwartalnika podlega wstępnej ocenie Redaktora 

Naczelnego i Rady Redakcyjnej Kwartalnika. 
2. Po pozytywnym zaopiniowaniu następuje przekazanie publikacji do tzw. 

recenzentów zewnętrznych, będących ekspertami w zakresie danej problematyki. 
3. Recenzent dysponuje gotowym formularzem recenzji, na którym umieszcza 

swoje oceny i formułuje wniosek dotyczący dopuszczenia artykułu do publikacji 
lub jego odrzucenia; dodatkowo istnieje możliwość umieszczenia innych 
wyjaśniających komentarzy do recenzowanej publikacji. 

4. Autorzy prac i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. „double-blind review 
proces”). 

5. Recenzje są przekazywane autorowi pracy, z prośbą o ustosunkowanie się do 
nich i poprawę tekstu zgodnie z zaleceniami. 

6. W przypadku negatywnych recenzji publikacja zostaje odrzucona. 
 

 
 

 
 
 

 


