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WSTĘP 

 Każdy człowiek - jakikolwiek byłby on, zdrowy czy chory - ma prawo do godności, 

szacunku i do takiej jakości życia, która nie uwłacza jego człowieczeństwu.  

 W społeczeństwie globalnego ryzyka, które przekraczając wszelkie granice,  

jest coraz bardziej nieprzewidywalne i dla większości z nas coraz mniej zrozumiałe, 

szansa na rzeczywiste uznanie godności i podmiotowości każdego człowieka staje  

się problematyczna. Wprawdzie eskalujące ryzyko i zagrożenia w mniejszym stopniu 

różnicują „klasę” jego „ofiar” i klasę ludzi mogących jeszcze do niedawna ich uniknąć,  

to jednak nadal osoby dotknięte niepełnosprawnością intelektualną niezwykle dotkliwie 

doświadczają wszelkich związanych z nimi niebezpieczeństw. Są one najczęściej 

narażone na ekonomiczną degradację i społeczną deprywację1. 

 W ponowoczesnym świecie, w którym globalizacja ryzyka współpracuje  

z globalizacją gospodarczą, a powszechna konsumpcja, konkurencyjność i rywalizacja  

w zdobywaniu pożądanych dóbr niejako kreują współczesną tożsamość ludzi, dzieci, 

młodzież i dorośli naznaczeni niepełnosprawnością intelektualną są zalewani falą socjalnej 

niepewności, bezrobocia, narastającej pauperyzacji i stygmatyzacji. Są też wykluczeni  

z wielu form i struktur życia społecznego2, mimo że na dzień dzisiejszy sytuacja prezentuje 

się o wiele lepiej niż kilkanaście lat temu. Osoby niepełnosprawne intelektualnie 

najczęściej negatywnie odbierają żywiołowo dokonujące się zmiany społeczne  

i cywilizacyjne – rodzi się w nich poczucie osamotnienia i zagubienia w świecie nowych, 

niezrozumiałych reguł i norm postępowania lansowanych w zmienionych realiach wartości. 

Dramaty życiowe wielu niepełnosprawnych intelektualnie /ale i przecież zdrowych osób/  

i ich różnorodne dylematy wynikają z tego, że nie nadążając za dokonującymi się 

zmianami i nie mogąc sprostać bieżącym wymaganiom i oczekiwaniom psychicznym, 

technicznym, technologicznym, często funkcjonują poza społeczną wiedzą i kontrolą.  

Kontrolę, zwłaszcza nad własnym życiem tracimy wszyscy, a zatem 

zaprzepaszczając szansę osób niepełnosprawnych na rozwój i satysfakcjonującą 

społeczną aktywność w różnych sferach życia, ograniczamy, a nawet odbieramy ja sobie. 

Rosnące ryzyko, zagrożenia oraz nienotowane dotąd niebezpieczeństwa i niemożność 

zapanowania nad nimi mogą generować społeczne napięcia i pokusę ich eliminowania, 

czy choćby hamowania przez własną „pełnosprawną” wspólnotę, ale co bardziej 

optymistyczne, mogą być źródłem powstania silnej kosmopolitycznej solidarności ludzkiej. 

Różnym negatywnym zjawiskom można przeciwstawić nadzieję i wiarę w to, że człowiek – 

                                                 
1
 U. Beck, Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Warszawa 2004. 

2
 A. Radziewicz-Winicki, Oblicza zmieniającej się współczesności, Kraków 2001. 
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i ten z niepełnosprawnością, z sobie tylko właściwym potencjałem – może być 

równoprawnym członkiem owej solidaryzującej się w obliczu zagrożeń społeczności. 

Pozycja partnera i równoprawnego uczestnika życia danej społeczności daje osobom 

dotkniętym niepełnosprawnością intelektualną szansę kreowania własnej biografii  

i wyrażania swojej niepowtarzalnej osobowości. 

W zjednoczonej Europie stopniowo tworzone są warunki, które coraz skuteczniej, 

satysfakcjonując niepełnosprawnych, normalizują ich życiową i społeczną sytuację.  

Owa normalizacja przejawia się w uznaniu praw osób z niepełnosprawnością intelektualną 

do pełnego uczestnictwa i równych szans w życiu społecznym, do godnego i pełnego 

szacunku ich traktowania, a także w umożliwieniu im dokonywania indywidualnych 

wyborów i sprawowania kontroli nad własnym życiem. Działania normalizujące życie tych 

osób rugują jakże jeszcze często spotykaną ich segregację, marginalizację, a nawet 

dyskryminację. Zakładają konieczność ich wspierania w zdobywaniu różnych kompetencji, 

zwłaszcza społecznych, poprzez maksymalne zindywidualizowanie i dostosowanie  

do potrzeb i oczekiwań oferty usług, w tym także specjalistycznych, świadczonych  

na rzecz niepełnosprawnych. Pomocowe i zróżnicowanie działania dają szansę osobom 

naznaczonym intelektualną niepełnosprawnością na kreowanie stylu życia, który w swym 

charakterze jest podobny do stylu życia innych członków społeczeństwa3. Pozwalają  

im na zdobywanie doświadczeń niezbędnych do realizacji w każdej strefie życia: rodzinnej, 

edukacyjnej, społecznej, seksualnej, zawodowej, itp.  

Normalizacja sytuacji osób z niepełnosprawnością intelektualną we wszystkich 

sferach ich życiowej aktywności jest także ważna, gdyż określa równocześnie jakość ich 

relacji i więzi z pełnosprawnymi, a także kształtuje proces społecznej integracji z nimi4.  

Niestety, mimo że założenia są bardzo budujące, uważam, że we wszystkich sferach 

osoby niepełnosprawne intelektualnie doświadczają jeszcze licznych ograniczeń. Zdarzają 

się sytuacje, kiedy, owszem - nie budzi zastrzeżeń mieszkanie w tym samym bloku  

z osobą niepełnosprawną czy wspólne uczestnictwo w imprezach kulturalnych,  

ale na przykład wspólna praca czy nauka już wywołują u ludzi zachowania izolacyjne5.  

Jeśli mamy przyczynić się do godnego życia ludzi niepełnosprawnych intelektualnie,  

to powinniśmy przede wszystkim starać się, jak najbardziej minimalizować negatywne 

reakcje, z jakimi oni się spotykają i szczególny nacisk położyć na uświadomienie 

wszystkim, że osoby niepełnosprawne i pełnosprawne więcej łączy niż dzieli. 

                                                 
3
 T. Żółkowska, Wyrównanie szans społecznych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Uwarunkowania  

i potrzeby. Szczecin 2004. 

4
 Z. Janiszewska-Nieścioruk, Sfery życia z niepełnosprawnością intelektualną, Wyd. Impuls, Kraków 2005. 

5
 A. Ostrowska, J. Sikorka, Syndrom niepełnosprawności w Polsce. Bariery integracji, Wyd. IFiSPAN, Warszawa 1996. 
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ROZDZIAŁ 1 

REAKCJE ŚRODOWISKA SPOŁECZNEGO WOBEC OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 

1.1 Problemy społecznego odbioru osób z upośledzeniem umysłowym. 

„Niepełnosprawność jest tradycyjnie wymieniana – obok przestępczości, degradacji 

ekonomicznej czy kulturowej – jako najczęstsza przyczyna marginalizacji społecznej. 

Niezależnie od rodzaju i stopnia powodowanych przez nią ograniczeń, jest ona w tym 

ujęciu cechą jednostek lub zbiorowości odpowiedzialną za ich niedostosowanie  

do wymogów systemu społecznego i wytrącanie ich z rozmaitych wymiarów porządku 

społecznego”6. 

 Istnieje wiele różnych rodzajów niepełnosprawności. I o ile niepełnosprawność 

ruchowa budzi dystans pełnosprawnych, to upośledzenie umysłowe zajmuje szczególne 

miejsce, jeszcze bardziej sytuując je na marginesie społeczeństwa i również  

na marginesie grupy samych niepełnosprawnych. 

 Odmienność społecznej sytuacji osób upośledzonych umysłowo można analizować 

w dwóch aspektach, w pierwszym z nich chodzi o wyjaśnienie problemu na poziomie 

indywidualnym, w drugim – społecznym.  

Model indywidualny kładzie nacisk na motywacje samej jednostki upośledzonej  

do aktywnego udziału w procesie usprawniania i jej możliwości adaptacyjne. 

Niepowodzenie w podejmowanych działaniach rewalidacyjnych w takim rozumieniu  

to nie efekt braku kompetencji profesjonalistów, ale trudności tkwiących w samej osobie 

niepełnosprawnej. Społeczny model niepełnosprawności natomiast upatruje jej genezy  

w ograniczeniach środowiska zarówno w aspekcie materialnym /np. bariery 

architektoniczne/, jak i społecznym /przekonania i postawy otoczenia/. Upośledzenie nie 

jest traktowane w tym modelu jako cecha wewnętrzna osobowości, ale specyficzny rodzaj 

interakcji z otoczeniem, uznającym, wobec przyjętego zbioru wymagań, określone cechy  

i zachowania jednostki za nieprawidłowe, wręcz wadliwe7. 

Typową reprezentację społecznego modelu upośledzenia stanowi koncepcja dewiacji 

społecznej i naznaczenia wyjaśniająca jego powstawanie jako konsekwencję reakcji 

otoczenia. Zgodnie z tym ujęciem upośledzenie jest definiowane przez odwołanie się  

do znaczenia, jakie przypisujemy różnym rodzajom dewiacji. Nadawane w ten sposób 

etykiety wtłaczają osobę w kategorię, która jest wypełniona społecznymi znaczeniami  

i uprzedzeniami; osobowość jakby zastyga w postaci upośledzenia8. 

                                                 
6
 tamże 

7
 op.cit. 

8
 A. Gustavsson, E. Zakrzewska-Manterys, Upośledzenie w społecznym zwierciadle, Wyd. Zak, Warszawa 1997. 
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 Koncepcja etykietowania wyjaśnia mechanizm powstawania niekorzystnych postaw 

i zachowań wobec osób upośledzonych. Sprowadza się praktycznie do tendencyjnego 

uogólniania jednej, odmiennej cechy na odmienność o charakterze globalnym i w efekcie 

takich przekonań osoby upośledzone są postrzegane jako całkowicie niezdolne do udziału 

w życiu społecznym, co w połączeniu z „wymuszoną” niejako akceptacją narzuconych 

przez otoczenie ograniczeń wywołuje u upośledzonych ograniczenie własnej aktywności 

życiowej, bezwiedne przyzwolenie na rolę wyznaczoną przez innych. 

 Czyżby o godności osób niepełnosprawnych pamiętamy tyko podczas 

szczególnych dni, np. Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych? Co się dzieje na co 

dzień? Z jakimi problemami społecznego odbioru spotykają się osoby niepełnosprawne 

intelektualnie? 

O tolerancji i szacunku pełnosprawnych najlepiej świadczą słowa młodzieży – uczniów 

jednego ze Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych w naszym kraju. 

Przytoczę kilka wypowiedzi, w których – niestety, dostrzec można wielką przepaść,  

jaka dzieli niektórych członków naszego społeczeństwa od zwykłej przyzwoitości i kultury 

współżycia. Szczególnie dotyczy to ludzi młodych i tym bardziej jest niepokojące, bo skoro 

oni prezentują negatywne postawy wobec osób upośledzonych umysłowo, to co z ich 

rodzicami. Postawy te nie powstały nagle; wzorce zachowań czerpią z najbliższego 

otoczenia, rodziny, szkoły, podwórka. 

 

W szkole masowej nic nie umiałem z matematyki i wytykali mnie palcami. Chciałbym 

chodzić do masowej szkoły, żeby nie krzyczeli, że jestem z „ósemki” i upośledzony 

umysłowo. 

 

        Łukasz, kl. II gimnazjum 

 

 

Odkąd zacząłem chodzić do szkoły specjalnej to się wstydzę. Koledzy, nie wszyscy,  

ale jest takich paru, którzy naśmiewają się ze mnie, a ja nie chcę, żeby się śmiali.  

To mi właśnie przeszkadza. Jest takich trzech, którzy myślą, że chodzę do takiej szkoły,  

to jestem po prostu głupi i w tym jest problem. Jak nie chodziłem do szkoły specjalnej,  

to był spokój, nikt się ze mnie nie śmiał. 

 

        Radosław, kl. III gimnazjum 
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Pamiętam, jak mieliśmy występ. Pan prowadzący powiedział: „Uwaga, teraz przed 

państwem Koło Żywego Słowa ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  

w Świnoujściu”. To chórem wszyscy krzyczeli: „te głupki, downy, ale kicha..” A wcale tak 

nie jest, bo zajmujemy najlepsze miejsca. Niech oni przyjdą do nas, odwiedzą nas,  

a później gadają. 

Kiedyś, trzy lata temu poszliśmy z klasą na lody do kawiarni. Pani ze szkoły mówi,  

że na Specjalny Ośrodek zapisać rachunek. Kelner tak się spojrzał, jakby nigdy nie słyszał 

o takiej szkole. Chciałbym, żeby ludzie byli dla nas serdeczni i mili i żeby nas traktowali, 

jak inną młodzież. 

 

        Ewelina, kl. II zawodowa 

 

Przy zakupie biletu w kasie czy w autobusie jesteśmy inaczej traktowani.  

Kiedy pokazujemy dokument, legitymację widać już po twarzy kierowcy, że sobie myśli 

„Bóg wie co”. Ja miałem kilka sytuacji, że kierowca mówi: „Tylko proszę nic tam nie 

majstrować, bo sprawdzę”. Kiedy jadę za kupiony bilet to i kierowca jest serdeczny, 

uśmiechnie się, i powie proszę, dziękuję. 

 

        Daniel, kl. II zawodowa 

 

Jak przyszłam do szkoły, to przykrą dla mnie sytuacją było przyznanie się chłopakowi,  

do jakiej szkoły chodzę. Było dla mnie przykre i bardzo się bałam, bo myślałam, że jak się 

dowie, do jakiej szkoły chodzę, to nie będzie chciał być ze mną. 

 

        Agnieszka, kl. III zawodowa 

 

Człowieka godnego od razu można poznać po zachowaniu, słowach, którymi odnosi się 

do nas. Człowiek bez godności zachowuje się tak, jak mu się podoba, a nie jak przystało 

an kulturalnego obywatela Polski. Człowiek z dumą i honorem ma odwagę przeprosić 

kogoś, komu zrobił przykrość, a także nie da ubliżyć nam, żadnemu typowi.  

Nie powinniśmy naruszać godności żadnego człowieka, a tym bardziej ułomnych ludzi,  

o innych poglądach, bo ich godność zniszczymy9. 

 

        Łukasz, kl. II zawodowa. 

                                                 
9
 Wypowiedzi zaczerpnięto z artykułu J. Ryszka „Godność osób niepełnosprawnych”, Szkoła Specjalna nr 2/2003.  



 8 

Pracując w Zespole Szkół Specjalnych spotykam się z podobnymi odczuciami 

moich uczniów, którzy często mówią, iż wstydzą się, że „chodzą do czwóry, rakietówy”. 

Opowiadają mi, iż zatajają informację, że chodzą do szkoły specjalnej, kiedy nawiązują 

znajomości z pełnosprawną młodzieżą, obawiając się, że mogą zostać w jakiś sposób,  

z góry „napiętnowani”. Dostrzegam, że niepewnie zachowują się, kiedy do naszej szkoły 

przyjeżdżają uczniowie szkół masowych na przedstawienia czy występy – słyszę,  

jak dziewczęta szepcą – „spójrz, te dziewczyny lepiej wyglądają od nas; od razu widać,  

że my jesteśmy ze specjalnej”; tracą wiarę we własne możliwości twierdząc,  

że „my i tak zawsze gorzej wypadniemy niż szkoła normalna”.  

Najbardziej zdziwiona jestem tym, że czasami sami siebie przezywają od „głupków  

i ułomnych”, naśmiewają się z wyglądu, sposobu ubierania czy zachowania swoich 

koleżanek i kolegów, szczególnie tych z głębszym upośledzeniem umysłowym. 

 Badania nad odbiorem społecznym upośledzonych umysłowo /przeprowadzone 

przez A. Ostrowską, W. Dykcika, R. Kościelaka/ wskazują jednoznacznie na brak 

gotowości do wchodzenia z osobami upośledzonymi w bliskie, osobiste relacje /stosunki 

przyjacielskie, małżeńskie/.  

Ostrowska ryzykuje stwierdzenie, że werbalizowanie postawy tolerancji na odmienność, 

na współobcowanie z osobą upośledzoną są deklarowane tym chętniej, im mniejsze niosą 

ze sobą „ryzyko” konieczności nawiązywania częstych, bezpośrednich kontaktów. 

Pełnosprawni uznają dość powszechnie prawo samych upośledzonych do posiadania 

przyjaciół i kolegów, ale stwarzają wyraźna barierę społecznej aprobaty w wypadku 

ewentualnego zawierania przez tę grupę niepełnosprawnych małżeństw czy posiadania 

dzieci. Podobną ostrożność wykazują w ocenie możliwości upośledzonych w zakresie 

samodzielnego wyboru miejsca pracy. Najczęściej dokonywane wybory deklarowanych 

postaw grupują się wokół reakcji obojętności /najczęściej przejawiana postawa/, unikania, 

litości, bezradności i strachu10. 

 

1.2 Negatywne reakcje społeczne. 

Na znaczenie negatywnych reakcji wobec osób niepełnosprawnych  

z upośledzeniem umysłowym może wskazywać wypowiedź kobiety z niepełnosprawnością 

fizyczną: kalectwo nie jest w nas, tylko w oczach ludzi, którzy na nas patrzą11.  

                                                 
10

 B. Kosek-Nita, D. Roś, Kontakty z ludźmi „Innymi” jako problem wychowania, opieki i resocjalizacji, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2000. 

11
 Z. Kawczyńska-Butrym, Niepełnosprawność- specyfika pomocy społecznej, Wyd. BPS, Katowice 1998. 
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Zofia Kawczyńska-Butrym analizuje negatywne i pozytywne reakcje 

pełnosprawnych na osoby z niepełną sprawnością – z uszkodzonym aparatem ruchu,  

ale uważam, że proponowane reakcje można opisać równie dobrze w przypadku 

upośledzenia umysłowego. Wśród negatywnych wymienia stereotypy, piętnowanie  

i niekorzystne postawy. 

W stereotypie obrazu osoby niepełnosprawnej dominują dwie cechy – jedna to ich 

słabość /słabi, lękliwi, niepewni siebie/, druga natomiast uzasadnia brak akceptacji  

i izolację społeczną tej grupy /podejrzliwi, skryci, samotni/. Stereotyp osoby 

niepełnosprawnej określa, więc dwie cechy tych ludzi – słaby psychicznie i wyizolowany 

społecznie, co prowadzi do postrzegania upośledzonych jako osoby słabe, wycofujące  

się z życia, izolowane, pełne obaw – kojarzące się raczej z niepowodzeniami życiowymi 

niż z jakimkolwiek sukcesem12. 

Niewątpliwie stereotypy te potwierdzają i bezpośrednio odczuwają osoby niepełnosprawne 

/o czym przekonałam się osobiście wysłuchując wypowiedzi młodzieży szkoły specjalnej, 

w której uczę, ale i także z własnych doświadczeń, gdyż siostra jest osobą 

niepełnosprawną/.  

Analizując problemy wynikające z funkcjonowania stereotypu należy pamiętać,  

że posługiwanie się mylnym – prowadzić może nie tylko do wywoływania i utrwalania 

niekorzystnych reakcji społecznych, ale także niewłaściwych działań w zakresie 

usprawniania i rewalidacji. Uznanie, że osoba upośledzona umysłowo nie przyswoi, utrwali 

pewnych schematów postępowania, odnalezienia się w różnych sytuacjach społecznych 

może prowadzić do zaprzestania wszelkich działań w tym zakresie; do „niewyposażenia” 

takiej osoby do niezbędnego zakresu samodzielności, by stać się niezależnym i móc 

uczyć się życia na własny rachunek /a jest to możliwie w przypadku lekkiego  

i umiarkowanego upośledzenia umysłowego/. 

 Piętnowanie jest kolejna niekorzystną formą reakcji społecznych. Zawiera w sobie 

negatywną ocenę określonego zachowania, osoby lub zjawiska. Wymienia się trzy 

sytuacje, w których określone osoby są piętnowane. Pierwsza sytuacja wyznaczona  

jest deformacją ciała i tego rodzaju uszkodzeniami i dysfunkcjami /bardzo często zdarza 

się, że osoby niepełnosprawne umysłowo mają dodatkowe schorzenia/,  

które są uzewnętrzniane i postrzegane przez innych. Zostawić mogą one piętno z powodu 

wyrażania i odczuwania fizycznej odrazy oraz ze względu na izolację. Druga sytuacja to 

postrzeganie przez innych i nieakceptowanie cech charakteru lub zachowań, takich jak 

                                                 
12

 A. Ostrowska, Niepełnosprawni w społeczeństwie. Postawy społeczeństwa polskiego wobec ludzi niepełnosprawnych. 

Raport z badań, Warszawa 1994. 
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nieuczciwość, kłótliwość, zainteresowania homoseksualne, a także skutki tych zachowań – 

na przykład powiązania z środowiskiem przestępczym, przeszłość kryminalna. Piętno  

jest widoczne przez tworzenie i zachowanie dystansu, lęk przez tymi osobami,  

a jednocześnie werbalne potępianie i separowanie się. Trzecia sytuacja wynika  

z przynależności do innego niż osoba piętnująca środowiska, wyróżniającego się  

ze względu na przynależność zawodowa, religijną, rasową. Wówczas wszystkie osoby  

z danej grupy przynależności podlegają piętnowaniu; osoby piętnowane są uznawane  

z „niższe” oraz za takie, które stanowią zagrożenie dla wszystkich „normalnych”13.  

Zjawiskiem piętnowania jest cecha, która w widoczny sposób odróżnia osobę lub grupę  

od innych, a w przypadku niepełnosprawności intelektualnej zdarza się, że widoczne  

jest okaleczanie, dysfunkcja, odmienność reakcji. Piętnowanie bywa też werbalizowane  

w formie uogólnionego określania cechy, negatywnie funkcjonującego w świadomości 

społecznej – na przykład down, wariat, czubek, co jeszcze bardziej naznacza negatywnie 

piętnowane osoby. Egzemplifikacją tego typu zachowań jest wypowiedź 25- letniej 

pamiętnikarki niepełnosprawnej z powodu schizofrenii paranoidalnej:  

Mieszkam w małej wiosce, więc wszyscy wiedzieli, ze wróciłam ze szpitala 

psychiatrycznego. Ich zachowanie uległo wielkim zmianom. Kiedy tylko odważyłam się 

pokazać na wsi, oglądano się za mną, pokazywano palcami, wyśmiewano. Dzieci biegały 

za mną i wołały, że idzie wariatka. Doszło do tego, że całe lato spędziłam w domu. 

Zamykałam się w pokoju i płakałam. Chciałam umrzeć14. 

 Kolejnym wyrazem reakcji środowiska społecznego wobec niepełnosprawnych  

są postawy. Postawy są obserwowane we wszystkich rodzajach środowisk, w których 

żyje, uczy się, pracuje i otrzymuje pomoc człowiek niepełnosprawny, czyli wyróżnić można 

środowisko sąsiedzkie, rówieśnicze, pracy, przypadkowych styczności i środowisko 

pracowników instytucji, w których osoby niepełnosprawne uzyskują pomoc15. 

W środowisku sąsiedzkim zauważyć można postawy zarówno pełnej akceptacji 

/gdzie przejawem jest wspólne spędzanie czasu, wzajemna pomoc, szczególnie 

ukierunkowana na osobę niepełnosprawną/, częściowej akceptacji /stała życzliwość  

i okazywanie troski w trakcie przypadkowych spotkań, jednak brakuje wspólnych spotkań  

i bliższych kontaktów/, postawa obojętności /wyrażana unikaniem kontaktów, 

ograniczających się jedynie do chłodnych, niezobowiązujących pozdrowień; należy 

                                                 
13

 Z. Kawczyńska-Butrym, Niepełnosprawność- specyfika…, op. cit., s.78. 

14
 M. Chodakowska, Społeczne uwarunkowania rehabilitacji osób ze szczególnym uwzględnieniem dzieci upośledzonych 

umysłowo, Lublin 1994. 

15
 Z. Kawczyńska-Butrym, Niepełnosprawność- specyfika…, op. cit., s. 80. 
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zaznaczyć, ze sąsiedzi szanują i uznają potrzeby osób niepełnosprawnych oraz unikają 

czynności i zachowań, które naruszyłyby ich spokój i poczucie bezpieczeństwa/; postawa 

odrzucająca /z jawnym okazywaniem lekceważenia i nieposzanowanie potrzeb 

wynikających ze stanu niepełnosprawnego sąsiada; przy różnych okazjach 

demonstrowana jest przewaga związana z własną sprawnością/; postawa agresywna 

/polega na werbalnych zaczepkach, agresji słownej, a nawet na stosowaniu przemocy 

fizycznej; obejmuje także złośliwości oraz przeszkody i utrudnienia ograniczające jeszcze 

bardziej codzienne funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej i jej rodziny/.  

Przykładem ostatniego rodzaju postawy może być fragment, choć naprawdę drastyczny 

z pamiętnika kobiety wychowującej umysłowo upośledzonego syna: 

W środowisku, w którym żyję, ludzie są bezwzględni i obojętni, a nawet okrutni. 

Wyśmiewają się z mojego syna, biją go, poniewierają nim. Ostatnio zdarzyło się,  

że podarli mu ubranie, potrafili przywiązać go do drzewa. Gdy idę się grzecznie upomnieć, 

żeby tak nie robili, to jeszcze mnie wyzywają od ślepoków, co mnie bardziej boli16. 

Środowisko rówieśnicze jest również niesłychanie istotne, szczególnie  

w dzieciństwie i w czasie nauki, gdyż jest to ważny okres dla prawidłowego rozwoju 

człowieka, kształtowania osobowości i tworzenia obrazu samego siebie. Nieżyczliwe 

kontakty są przez dzieci szczególnie silnie odczuwane i mogą mieć znaczenie  

dla dalszego przebiegu życia osoby niepełnosprawnej. 

W środowisku pracy negatywne postawy mają częściej uzasadnienie ekonomiczne,  

a rzadziej są wynikiem emocjonalnych reakcji wobec inności. Uzasadnienie ekonomiczne 

pojawia się głównie w sytuacji pracy zespołowej, gdy na ogólny efekt produkcyjny  

i zarobkowy skalda się praca wszystkich członków zespołu. Choroba, ograniczona 

sprawność obniża ten efekt lub wymaga nadmiernego kompensacyjnego wysiłku osób 

sprawnych, co może prowadzić do konfliktów między pełnosprawnymi  

a niepełnosprawnymi pracownikami. Nie są odosobnione manifestacje negatywnych 

postaw, niezadowolenia, agresji, opisane przez osobę niepełnosprawną: 

Moje upośledzenie jakoś niektórym przeszkadzało. Kierownik z wyższością w głosie 

wytykał mi najbłahsze potknięcia. Niegrzecznym tonem wydawał poleceni. Kiedy jeden  

z współpracowników powiedział mi, że kiedyś takie jak ja gęsi pasły, załamałam się17. 

W środowisku styczności przypadkowych, czyli w miejscach, gdzie dochodzi  

do anonimowych, często przedmiotowych styczności osób niepełnosprawnych z osobami 

sprawnymi – np. na ulicy, w sklepie, w środkach komunikacji miejskiej, ludzie zdrowi 

                                                 
16

 Z. Kawczyńska-Butrym, Niepełnosprawność- specyfika…, op. cit., s. 81. 

17
 M. Chodakowska, Kobieta niepełnosprawna. Socjopedagogiczne problemy postaw. Lublin 1993. 
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przyglądają się z zainteresowaniem bądź oglądają za niepełnosprawnymi: Ludzie oglądają 

się za mną, jakbym miała rogi na czole18. 

Sama wiele razy doświadczałam tego typu reakcji wraz z moją siostrą – ludzie uporczywie 

przypatrywali się Justynce; pytali, jakie są przyczyny jej niepełnosprawności;  

wyrażali politowanie, jakże niepotrzebne i deprymujące dla niej, bo siostra w ogóle tego 

nie oczekiwała. 

Oprócz przyglądania, w przypadku dodatkowej dysfunkcji ruchowej upośledzonych 

umysłowo często zdarza się w tym obszarze także zdenerwowanie pełnosprawnych  

na m.in. powolne poruszanie się – zbyt wolne wchodzenie i wychodzenie z autobusu, 

tamowanie ruchu. Nie należy pominąć również znanej znieczulicy społecznej – 

nieudzielanie niezbędnej pomocy, obojętność na ograniczenia i trudności w konkretnej 

sytuacji, na przykład wobec barier architektonicznych, w sytuacji zasłabnięcia, nagłego 

pogorszenia stanu zdrowia. 

 W środowisku pracowników instytucji, w których osoby niepełnosprawne uzyskują 

pomoc można też wymienić reakcje negatywne, np. w postawach lekarzy źle przez osoby 

upośledzone spostrzegany jest brak zainteresowania stanem zdrowia, brak specjalnego 

wysiłku wkładanego w wyleczenie czy usprawnianie, a także brak wiary w możliwość 

poprawy stanu. W postawach pielęgniarek – brak serdeczności, bagatelizowanie skarg, 

lekceważenie zgłaszanych dolegliwości. Również postawy pracowników socjalnych 

bywają postrzegane krytycznie przez osoby z niepełnosprawnością; nie zawsze bowiem 

uzyskiwaniu pomocy finansowej towarzyszy życzliwa atmosfera, a przecież wiadomo,  

że korzystanie z wsparcia ekonomicznego od instytucji jest w świadomości społecznej 

czymś przykrym19. Należy zaznaczyć jednak, że nie dla wszystkich niepełnosprawnych  

jest to krępujące czy upokarzające, bowiem niektórzy korzystają z tej formy pomocy  

w sposób naturalny i liczą w swoim życiu wyłącznie na wspomaganie takich ośrodków,  

nie starając się o zdobycie pracy, oczywiście na miarę własnych możliwości. 

 

1.3. Pozytywne reakcje społeczne. 

Wśród pozytywnych reakcji społecznych wyróżnia się między innymi wsparcie 

społeczne. W zależności od rodzaju udzielanego wsparcia, dzielimy je na: 

 informacyjne, 

 emocjonalne, 

 materialne /rzeczowe i finansowe/, 

                                                 
18

 M. Chodakowska, Kobieta niepełnosprawna …, op. cit., s. 84. 

19
 Z. Kawczyńska-Butrym, Niepełnosprawność- specyfika…, op. cit., s. 85. 
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 wsparcie przez świadczenie usług, 

 wsparcie w rozwoju20. 

Wsparcie informacyjne polega na dostarczaniu człowiekowi niepełnosprawnemu  

lub jego rodzinie wszelkich informacji związanych z jego chorobą, np. o możliwościach  

jej ograniczenia, kompensowania, przeciwdziałania, możliwościach i sposobach leczenia  

i rehabilitacji; o przyszłych uprawnieniach; o ludziach, którzy mają podobne problemy  

i z którymi można byłoby nawiązać kontakt w celu wzajemnych świadczeń. 

Wsparcie emocjonalne – bardzo ważny rodzaj wsparcia dla upośledzonych umysłowo; 

polegający na towarzyszeniu, „byciu razem”, troskliwości i gotowości do niesienia pomocy. 

Wsparcie materialne oparte jest z kolei na tradycyjnych formach udzielania pomocy, 

dostarczaniu środków materialnych: finansowych, różnego rodzaju darów /odzież, opał, 

wyposażenie mieszkania i sprzęt gospodarczy - część darów uzupełnia deficyt finansowy  

i braki materialne, cześć zaś wyraźnie stwarza warunki do dodatkowej stymulacji 

aktywności i rozwoju/, które ułatwiają funkcjonowanie niepełnosprawnych. 

Wsparcie przez świadczenie usług - ważne w przypadku niepełnosprawnych intelektualnie 

w stopniu głębszym i z dysfunkcją ruchu, kiedy to osoby w niektórych sytuacjach nie radzą 

sobie w ogóle i trzeba je wyręczyć. 

Wsparcie w rozwoju, które jest połączeniem wszystkich poprzednich, pozwala, bowiem 

przezwyciężyć brak wiedzy, kryzys psychologiczny, trudności materialne i bezradność  

w wielu dziedzinach związanych z funkcjonowaniem człowieka.  

Można tu mówić o wspieraniu bezpośrednio ukierunkowanym na rozwój osoby 

niepełnosprawnej, na przykład o wyrównywaniu szans związanych z nauką. Może to być 

pomoc kolegów, nauczycieli świadczona dzieciom i młodzieży uczącym się w szkole  

lub pobierającym indywidualną naukę w warunkach domowych. Może to być wsparcie 

służące wyrównywaniu szans w zakresie wypoczynku, aktywności ruchowe /wspólne 

wakacje/.  

Bardzo ważnym elementem wsparcia będzie wspieranie rozwoju społecznego, 

odpowiedzialności za innych i pomoc na rzecz innych. Istotną rolę w tym zakresie spełnia 

uczestnictwo w grupach samopomocy. Pierwsza faza polega na korzystaniu ze wsparcia 

osób, które tworzą grupę. Możliwość rozwoju polega na tym, że z czasem osoba  

z „odbiorcy” staje się również „dawcą” wsparcia i świadczy je na rzecz innych, słabszych 

fizycznie i psychicznie21.  

                                                 
20

 Z. Kawczyńska-Butrym, Niepełnosprawność- specyfika…, op. cit., s. 87. 

 
21

 Tamże, s. 88-89. 
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 Tą zależność obserwuję na przykładzie mojej siostry, która jest niepełnosprawna 

fizycznie i uczestniczy w zajęciach w Środowiskowym Domu Samopomocy Społecznej.  

Na początku to ona potrzebowała wsparcia ze strony uczestników, aby nie czuć się 

pozbawiona towarzystwa rówieśników a teraz pełni rolę osoby, która daje siłę innym;  

jest przykładem osoby, która mimo swojej niepełnosprawności potrafi cieszyć się każdym 

dniem, drobiazgami i tą radość przelewa na - czasem bardzo zrezygnowanych 

i zmęczonych różnymi trudnościami - upośledzonych intelektualnie; uczy ich pisania, 

czytania, liczenia … sama czerpiąc także wsparcie dla siebie i swoich możliwości.  

 W zależności od stopnia niepełnosprawności intelektualnej wymienione rodzaje 

wsparcia mają różne oddziaływania. Wg mnie najbardziej cenne – w przypadku 

upośledzeń głębszych jest to wsparcie emocjonalne i w rozwoju.  

Znam doskonale „grupę mojej siostry”, miałam możliwość poznania jej rówieśników  

na wyjazdach – turnusach, wycieczkach, w których Justynka uczestniczyła wcześniej, 

będąc jeszcze dzieckiem i dostrzegam, że to właśnie czas, rozmowa, okazanie 

zainteresowania ich sprawami, wspólna zabawa, spacer najbardziej cieszą osoby 

niepełnosprawne i to nie tylko upośledzone umysłowo. Sama bowiem widzę, jak ważne  

dla siostry jest to „bycie z drugą osobą”, mimo że jest ona w normie intelektualnej.  

Ma 22 lata a nadal bez żadnego skrępowania, krygowania /może z odrobiną infantylizmu/ 

mówi do mnie „jak mocno mnie kochasz? … „przytul siostrę” … „dał buziaka” …  

„chodź ze mną na spacer”; często zadaje pytania - „co robisz?”, „a co będziesz robiła?”, 

„dokąd jedziesz? zabierz mnie też” … 

Z kolei jej kolega, upośledzony już umysłowo w stopniu głębszym - 37 - letni Darek,  

jak tylko zapytam o jego motor, z przygaszonego, smutnego i zamyślonego mężczyzny 

zmienia się nagle w wesołego podlotka, które całe życie to właśnie motor - „który popsuł 

się wczoraj, ale już go naprawiłem; chodzi ekstra … a masz Roretta /tak brzmi moje imię  

w jego wykonaniu/ łańcuch do mojego komarka, bo by mi się przydał nowy… albo farbę 

czerwoną, bo ta stara już schodzi … a wiesz, ja przejechałem nim wczoraj tyle 

kilometrów”. 

Podobnie młodzież z mojej szkoły specjalnej … Andrzej … - pierwszoklasista szkoły 

zawodowej, z upośledzeniem w stopniu lekkim; właściwie wiecznie uśmiechnięty,  

ale najszczęśliwszy, kiedy może mówić … tak dosłownie - Mówić, czyli prawie nigdy  

nie na temat związany z zajęciami z przedmiotów zawodowych, które prowadzę a na - 

każdy inny; Andrzejek twierdzi, że najbardziej zadowolony jest, kiedy wychodzi ze mną  

na poniedziałkowy dyżur na boisku …„ale pani ma ładny sweterek, a skąd ten pierścionek, 

a koty pani zdechły, hii, że pani ciągle na czarno ubrana, a wie pani, co ….” 
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ROZDZIAŁ 2 

WYBRANE SFERY ŻYCIA NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE ICH GODNOŚCI  

I PRAWA DO NORMALNEGO ŻYCIA 

2.1  Seksualność osób upośledzonych umysłowo jako jeden z obszarów ich 

codziennego życia 

Odmienność, tak, jak podobieństwo, to jeden wymiarów ludzkiej egzystencji. 

Pełnosprawność i upośledzenia to dwa oblicza człowieka. Mimo to wiele przemian  

w kulturze i przeobrażeń w ludzkiej świadomości musiało się dokonać, że jako członkowie 

społeczeństwa jesteśmy gotowi stanąć obok osoby upośledzonej w sklepie  

czy też być jej sąsiadami w bloku22.  

Gorzej z innymi aspektami życia niepełnosprawnych … Autorefleksja skłania  

do zastanowienia się, jakim prawem pozbawiliśmy upośledzonych umysłowo praw,  

bo przecież nadal wielu pełnosprawnych wyraża się sceptycznie na temat prawa 

niepełnosprawnych do współżycia seksualnego, szczególnie tych z głębszym 

upośledzeniem - do zawierania małżeństw, zakładania rodziny.  

Współczesna kultura jest jedną z najbardziej szalonych na punkcie seksu kultur,  

jakie nowożytny świat kiedykolwiek znał. Nikogo, także upośledzonych, nie można przed 

nią zamknąć. Środki masowego przekazu zalewają strumieniami podniet, obrazów, 

informacji o ładunku seksu i erotyzmu. Jawi się wiec jakaś obsceniczna i paradoksalna 

sytuacja, gdzie w rzeczywistości społecznej, na gruncie, kotnej seks i erotyzm uznane są 

za bezsprzeczną wartość, nadal funkcjonują osoby z upośledzeniem, które w procesie 

wychowania pozbawionego treści seksualnych zyskały status zdeformowanych płciowo, 

okaleczonych osobowościowo dewiantów. Zdarzają się sytuacje, gdy rodzice  

lub opiekunowie zauważywszy rodzące się uczucie między dwojgiem upośledzonych 

natychmiast, dla ich dobra, drastycznie udaremniają dalsze kontakty. Tak więc pozbawia 

się im prawa do zawierania i kontynuowania znajomości z osobami płci przeciwnej,  

do trwałych związków emocjonalnych, do miłości. Takie postępowanie kłóci się z bardzo 

naturalnym prawem człowieka do człowieka, prawem do godnego życia23. 

Przyjmując tezę, że człowiek z upośledzeniem umysłowym jest w pełni człowiekiem 

nie można znaczący sposób różnicować roli płciowości życiu człowieka upośledzonego 

i nieupośledzonego. Miłość, przynależność, współodczuwanie, współprzeżywanie  

to potrzeby wszystkich osób, także tych z pięknym i brzydkim ciałem, urodziwych  

i nieurodziwych, z dużą i małą inteligencją, za czarem osobistym i bez uroku. 

                                                 
22

 Z. Janiszewska-Nieścioruk, Sfery życia z niepełnosprawnością …, op. cit., s.73. 

23
 K. Nowak-Lipińska, artykuł - Kontrowersje wokół edukacji seksualnej osób z głębszym upośledzeniem umysłowym. 
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Człowiek upośledzony ma taką samą jak wszyscy potrzebę kochania i wyrażania 

swoich uczuć. Pozbawianie go możliwości wyrażania siebie w kontakcie z partnerem płci 

przeciwnej, osamotnienie i izolacja powoduje powolne, psychiczne jego konanie24. Życie 

osobiste i miłość jako wartość to jeden z obszarów, który pozwala człowiekowi na pełną  

realizację; nadaje sens i powoduje, że życie jest godne, twórcze, a sprawy dnia 

codziennego nabierają innego wymiaru i kolorytu. 

Miłość osób niepełnosprawnych umysłowo nie musi łączyć się z seksem. Podkreśla 

się jej wartość terapeutyczną, związaną z odczuwaniem bliskości, przynależności, 

poczucia bezpieczeństwa. Badania pokazują, że umożliwienie osobom znacznie 

upośledzonym umysłowo przebywania z przyjacielem odmiennej płci spowodowało wzrost 

zainteresowania codziennymi sprawami, takimi jak: higiena osobista, dbałość o wygląd 

zewnętrzny, wywiązywanie się z pracy zawodowej a z drugiej strony pozbawienie osoby 

upośledzonej bliskości przyjaciela było przyczyną regresu25. 

 

Czterdziestoletni Robert od 21. roku życia przebywał w ośrodku z rozpoznaniem 

znacznego upośledzenia umysłowego, porażenia spastycznego kończyn górnych  

i dolnych oraz upośledzenia mowy. Mężczyzna niechętnie komunikował się z członkami 

grupy, nie wychodził na spacery, zachowywał się agresywnie, gdy usiłowano go skłonić  

do większej aktywności. Zauważono, że Robert darzy sympatią współmieszkankę  

o imieniu Edaltraud. Zaproponowano mu, aby się nią zaopiekował w czasie spacerów. 

Robert zaczął chętnie zaczął wychodzić na spacer, trzymając swoją partnerkę za rękę. 

Zażądał, aby w stołówce mógł siedzieć obok niej, zaczął się sam ubierać i dbać o swój 

wygląd, chętnie wychodził do pracy, nauczył się gospodarować swoim czasem wolnym. 

 

 

31- letni Wiktor z epilepsją o znacznym upośledzeniu mowy zaprzyjaźnił się z niemówiącą 

Martą. Pozwolono im zamieszkać we wspólnym pokoju, nie sprawiali żadnych problemów 

wychowawczych. Gdy rodzice Marty dowiedzieli się, że ich córka zamieszkała  

z mężczyzną, zabrali ją z ośrodka. Wiktor przestał chodzić do pracy, zaczął się 

zanieczyszczać, atakować osoby i niszczyć sprzęty. Próby włączenia go do jakichkolwiek 

zajęć do dnia dzisiejszego nie powiodły się, chociaż minęło pół roku26. 

                                                 
24

 H. Machera, Problem podmiotowości człowieka w pedagogice specjalnej, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 1997. 

25
 Z. Janiszewska-Nieścioruk, Sfery życia z niepełnosprawnością …, op. cit., s.75. 

26
 przykłady z badań p. Jana Kowalika temat adekwatności osobowej i kompetencji do życia osób znacznie 

upośledzonych umysłowo mieszkających w domu pomocy społecznej w Niemczech 
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A. Seksualność niepełnosprawnej młodzieży 

Przez wiele stuleci seksualność młodzieży niepełnosprawnej nie budziła 

zainteresowania. Złożyło się na to kilka przyczyn: 

 podporządkowanie seksualności prokreacji i ograniczenie jej wyłącznie  

do małżeństwa,  

 negatywna postawa wobec przedmałżeńskiej aktywności seksualnej,  

 traktowanie przyjemności seksualnej jako niebezpiecznej, kultywowanie ducha 

ascezy,  

 zasada zawierania małżeństwa i zakładania rodziny wyłącznie przez zdrowe osoby, 

 zasada odmawiania niepełnosprawnej młodzieży prawa do aktywności seksualnej, 

zawierania małżeństwa i zakładania rodziny, 

 mity i stereotypy wiążące się z seksualnością niepełnosprawnych,  

np. takie, że niepełnosprawni nie mają potrzeb seksualnych, nie powinny mieć 

dzieci, nie nadają się do życia małżeńskiego27. 

 

Począwszy od lat 60. XX wieku postawy wobec seksualności młodzieży 

niepełnosprawnej zaczęły stopniowo ulegać zmianie. Jednym z następstw tego procesu 

było opublikowanie w 1986 roku przez Światową Organizację Zdrowia dokumentu 

poświeconego zdrowiu seksualnemu, w którym stwierdza się, że zdrowie seksualne  

jest integracją biologicznych, emocjonalnych, intelektualnych i społecznych aspektów 

życia seksualnego dla pozytywnego rozwoju osobowości, komunikacji i miłości.  

W dokumencie tym znalazło się stwierdzenie, że seks niepełnosprawnych jest jedną  

z najbardziej zaniedbywanych sfer i wymaga współpracy specjalistów z różnych dziedzin. 

Ostatnie lata również przyniosły wiele pozytywnych przemian w sposobie 

spostrzegania seksualności. Coraz częściej temat ten znajduje swe miejsce  

w czasopismach poświęconych niepełnosprawności, konferencyjnych wystąpieniach,  

a nawet telewizyjnych programach. 

Najczęściej postulowane w celu normalizacji życia seksualnego osób  

z niepełnosprawnością jest: 

 uznanie istnienia potrzeb seksualnych osób niepełnosprawnych, 

 uznanie prawa niepełnosprawnych do wyrażania swojej seksualności, czerpania z niej 

satysfakcji i radości, 

 uznanie prawa niepełnosprawnych do miłości i tworzenia związków, 

                                                 
27

 J. Grodkowska, A. Giryński, Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną – uwalnianie od schematów  

i uprzedzeń, Wyd. Akademii Pedagogiki Specjalnej, W-wa 2005. 
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 konieczność prowadzenia wychowania seksualnego dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnej – niezależnie od rodzaju i stopnia niepełnosprawności, 

 konieczność przygotowania specjalistów, którzy zajęliby się realizacją wychowania 

seksualnego w placówkach kształcenia specjalnego oraz edukowaniem rodziców  

i opiekunów osób niepełnosprawnych28. 

 

W 1994 roku została opracowana przez ONZ nowa definicja zdrowia seksualnego,  

a w 2002 roku WHO opublikowała Deklaracje Praw Seksualnych, w której stwierdza się, 

że prawo do równości seksualnej obejmuje też osoby niepełnosprawne fizycznie  

i psychicznie, że człowiek ma prawo do przyjemności seksualnej, włączając  

w to zachowania masturbacyjne. Nie można też pominąć faktu, że papież Jan Paweł II  

w 2004 roku wypowiedział się pozytywnie o prawie do seksualności osób 

niepełnosprawnych. 

Czy możliwe jest jednak wprowadzenie w życie powyższych postulatów i przede 

wszystkim czy jesteśmy ponieść konsekwencje wynikające z ich realizacji? – to trudne 

pytania szczególnie, jeśli chodzi o osoby z głębszą niepełnosprawnością intelektualną.  

Badania prof. Obuchowskiej wskazują, że najczęstszą i niejednokrotnie jedyną 

formą aktywności seksualnej są zachowania autoseksualne /masturbacja/.  

Tylko w niewielu przypadkach potrzeba seksualna realizowana jest w relacjach  

z partnerem czy to poprzez wzajemne pieszczoty /petting/ czy też podejmowanie życia 

seksualnego. 

Zarówno młodzież, jak i dorośli podejmują zachowania autoerotyczne w różnych 

okolicznościach; w większości przypadków są to sytuacje intymne w domu. Im głębszy 

stopień intelektualnej niepełnosprawności, osoby częściej podejmują próby masturbacji  

w sytuacjach pozbawionych intymności, a mianowicie przy członkach rodziny, w obecności 

współmieszkańców domu pomocy społecznej, innych uczniów klasy, a nawet w miejscach 

publicznych. U osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną masturbacja nie zawsze 

pojawia się tylko w odpowiedzi na intensyfikację potrzeby seksualnej. Może także 

stanowić formę zaspokojenia „głodu emocjonalnego” w przypadku osób,  

które doświadczają braku akceptacji, doznawania miłości i czułości, nie mają możliwości 

werbalizacji swoich stanów emocjonalnych i żyją w izolacji i osamotnieniu. Daje ona 

bowiem chwilowe odprężenie, uspokojenie i poczucie szczęścia. Zachowania 

autoseksualne mogą również stać się sposobem na życie w tzw. „pustyniach 

                                                 
28

 M. Kościelska, B. Aouila, Człowiek niepełnosprawny – rodzina i praca, Wyd. Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz 2004. 

 



 19 

stymulacyjnych”, przepełnionych nudą i brakiem aktywności, co niejednokrotnie nieobce 

jest osobom żyjącym w zamkniętych instytucjach opiekuńczych. Inną pozaseksualną 

przyczyna podejmowania takich zachowań może być chęć wyrażenia sprzeciwu wobec 

dorosłych i zwrócenia na siebie uwagi. Rodzice, opiekunowie oraz specjaliści trudniący się 

opieką i wychowaniem osób z głębsza niepełnosprawnością prezentują różne postawy  

w związku z powyższymi zachowaniami swoich podopiecznych. Najczęściej  

jest to proponowanie innej aktywności, tłumaczenie, że jest to zachowanie nieprawidłowe, 

stosowanie leków wyciszających, a także słowne reprymendy, a nawet kary fizyczne. 

Jedynie nieliczni akceptują formę ekspresji seksualnej, udzielają nastolatkom informacji  

na temat, gdzie i kiedy podejmować aktywność masturbacyjną29. 

Dla niektórych, szczególnie rodziców zachowania autoseksualne swoich dzieci 

wywołują silne rozterki natury religijnej i są silnie eliminowane.  

Wielu opiekunów i rodziców jest zdania, że nigdy nie wyraża zgody na pozamałżeńskie 

kontakty seksualne osób niepełnosprawnych, pozostających pod ich opieką. A trzeba 

przypomnieć, iż w świetle polskiego prawa cywilnego, osoby z głębszą 

niepełnosprawnością intelektualną nie są uprawnione do zawierania związków 

małżeńskich. W wyjątkowych wypadkach, jeśli osoba nie jest ubezwłasnowolniona  

oraz gdy upośledzenie nie stanowi zagrożenia dla małżeństwa i potomstwa, sąd może 

zezwolić na zawarcie związku małżeńskiego. A w przypadku głębszej niepełnosprawności 

zagrożenie istnieje zawsze. Prawo kanoniczne ponadto również nie zezwala na zwieranie 

związków małżeńskich przez te osoby. 

  Problemem staje się także sytuacja, w której rodzice i opiekunowie obserwują 

napięcie seksualne u podopiecznych, a on nie wie, w jaki sposób można je rozładować. 

Pojawia się dylemat – czy w ramach realizacji wychowania seksualnego udzielać osobie 

technicznych wskazówek, jak uzyskać satysfakcję seksualną poprzez np. masturbację?  

W przypadku osób z znaczną niepełnosprawnością oznaczałoby to niejednokrotnie 

prezentację owych zachowań. Kto miałby się tym zająć? Jeszcze bardziej kontrowersyjna 

kwestia, to trudności, na jakie napotykają osoby intelektualnie niepełnosprawne, u których 

występują sprężenia w postaci niepełnosprawności ruchowej. Osoby te bowiem nie mają 

często technicznych możliwości uzyskania zaspokojenia poprzez masturbację, ze względu 

na porażeni kończyn i inne ograniczenia ruchowe, co prowadzi do zaburzeń  

w zachowaniu, a zwłaszcza nasileniu agresji i autoagresji. Pytania, jakie się rodzą,  

to czy, a jeśli tak, to kto w takich sytuacjach miałby służyć pomocą?  

                                                 
29

 M. Kościelska, B. Aouila, Człowiek niepełnosprawny …, op. cit., s. 137. 
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Na pewno nie nauczyciele i opiekunowie, ale czy mają do tego prawo – rodzice? I czy oni 

odważyliby się w ogóle na taki krok? 

Niewątpliwie niektóre pytania pozostałą bez odpowiedzi. 

Z pewnością też nie wszystkie osoby są zdolne do aktywności seksualnej.  

Wraz z pogłębieniem stopnia niepełnosprawności maleje także skala potencjalnej 

rozrodczości, choć nie można odbierać osobom niepełnosprawnym prawa do przeżywania 

życia w różnych w jego różnych wymiarach – energia seksualna jest wielką siłą i jednym  

z zasadniczych motorów aktywności życiowej człowieka.  

Miłość, a nawet już samo dążenie do miłości, stanowi źródło najpiękniejszych relacji 

człowiek - człowiek, jest podstawą działań altruistycznych, ogranicza egocentryzm,  

uczy współdziałania, zmniejsza poczucie osamotnienia; miłość jest podstawą twórczego 

rozwoju człowieka, wiedzie ku pięknu, prawdzie i dobru, jak pisał Platon, więc należy 

podjąć szereg działań, aby nikt nie zabierał niepełnosprawnym prawa do godnej miłości  

i seksualności, mimo wielu piętrzących się trudności, na które powyższej zwróciłam 

uwagę. 

 

B. Niebezpieczeństwa i zagrożenia związane z uprawianiem seksu 

Głównym problemem związanym z podjęciem życia seksualnego jest sprawa 

prokreacji, rodzicielstwa, do którego człowiek niepełnosprawny ma oczywiście prawo. 

Niestety, prawo upośledzonych do posiadania dzieci jawi się jako problem bolesnym 

dramatyczny i bardzo kontrowersyjny. 

Nikt nikomu nie dał takiego prawa, by ostro i ostatecznie odebrać osobom upośledzonym, 

jako w pełni ludzkim, prawa do rodzicielstwa. Kto winien ustalać, czy ktoś może mieć 

dzieci, czy nie? Nie istnieją przecież żadne egzaminy dla rodziców. Dlatego tez, traktując 

osoby upośledzone podmiotowo, nie mamy żadnych podstaw moralno-etycznych by 

powiedzieć nie – komuś, kto bardzo pragnie dzieci. Wszystkie argumentacje przeciwko 

prokreacji upośledzonych opierają się na wprost niewiarygodnym paradoksie,  

a mianowicie – każemy im zrozumieć, że nie są w stanie zrozumieć roli rodzicielskiej. 

Niestety, posiadanie przez nich potomstwa rodzi wiele wstrząsających i niewyobrażalnych 

wręcz problemów. Wydaje się być wątpliwe, by upośledzenie, którzy sami potrzebują 

pomocy innych, aby prowadzić w miarę szczęśliwe życie mogli zapewnić szczęście 

swojemu dziecku. Dzieci upośledzonych rodziców mają niezwykle trudną sytuację 

psychiczno-społeczną bez względu na to czy są pełnosprawne, czy nie.  

Problem potomstwa upośledzonych nie tylko dotyczy ich samych, ale także najbliższej 

rodziny, która staje w obliczu trudnego zadania, gdy ma rozstrzygnąć o rodzicielstwie 
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swoich upośledzonych dzieci. Większość rodziców podkreśla prawo do partnerstwa  

oraz do kontaktów seksualnych, ale i zaznacza, że nie wyobraża sobie potomstwa  

w takich związkach. Zdarza się, że postawieni w sytuacji konieczności, muszą przejąć 

opiekę i pełną odpowiedzialność za swoje wnuki, co narusza ich prawo  

do samostanowienia. Tych, którzy byliby skłonni uznać prawo swoich dzieci do prokreacji 

powstrzymuje brak oparcia ze strony społeczeństwa, aby odważyć się podjąć taką 

decyzję30. 

Joanna Kruk-Lasocka podaje negatywne prognozy dotyczące rozwoju narodzonych 

dzieci z związków niepełnosprawnych wynikające z następujących powodów: 

 ubóstwa, w jakim żyły pary małżeńskie i niezabezpieczeni dzieciom warunków 

bytowych, 

 niewiedzy, jak obchodzić się z niemowlęciem i małym dzieckiem, 

 rozdźwięku pomiędzy postępem w rozwoju dziecka a niemożnością dotrzymania mu 

kroku przez upośledzonych rodziców, 

 braku plastyczności reagowania rodziców w nieznanych sytuacjach społecznych, 

związanych z uczęszczaniem przez dziecko do placówek edukacyjnych i jego 

kontaktami z rówieśnikami, 

 niepewności i braku poczucia bezpieczeństwa dzieci z powodu braku autorytetu 

rodziców. 

 

 Wśród zagrożeń związanych ze sferą seksualną osób niepełnosprawnych 

intelektualnie jest ryzyko zachorowania na AIDS. Trzeba założyć, że powodu niskich 

zarobków osób upośledzonych umysłowo, niemożności podołania pracy zawodowej, 

słabej umiejętności posługiwania się pieniędzmi i kalkulowania wydatków będzie wśród 

nich rosła prostytucja, a tym samy zwiększy się liczba cierpiących na AIDS31.  

 Innym niebezpieczeństwem jest seksualne wykorzystanie osób upośledzonych. 

Najtragiczniejsze jest to, że wskutek braku edukacji seksualnej nie są w stanie  

ani identyfikować niewłaściwych zachowań seksualnych, ani przewidzieć grożących  

im niebezpieczeństw. Ufnie podchodzą do pieszczot, bowiem nieustannie poszukują 

akceptacji, ciepła, czułości i delikatności. Pragnień tych nie potrafią wyrazić słowami, 

dlatego też wyrażają to na drodze pozawerbalnej swoim ciałem. Spotykając się  

z podobnymi zachowaniami nie rozumieją, że ich treść jest odmienna od tej,  

której poszukują. Przeerotyzowane otoczenie nie znając „języka ciała” upośledzonych 

                                                 
 

31
 H. Machera, Problem podmiotowości człowieka …, op. cit., s. 83. 
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opacznie zrozumie taką „mowę” utożsamiając ją z prowokacją seksualna. Straszne jest to, 

że ofiary często traktowane są jako współwinne, a wypowiedziom ich odbiera się 

wiarygodność32. 

Kolejnym trudnym zagadnieniem związanym z seksualnością osób 

niepełnosprawnych umysłowo jest dostęp do filmów i pism pornograficznych,  

co przy niewystarczającym rozumieniu i dosłownym przekładaniu oglądanych scen  

na własne zachowania może wywołać konflikty ze społecznym systemem norm i wartości 

oraz przynieść negatywne skutki dla życia samych upośledzonych. Pobudzenie seksualne 

będące rezultatem obejrzanego filmu wyzwala potrzebę seksualnego rozładowania,  

a przy małym rozumieniu etyczno-moralnego kontekstu zachowań seksualnych i kulturowo 

zabezpieczonego sposobu zaspokajania potrzeb seksualnych osoba upośledzona 

umysłowo może się dopuszczać w tej sferze do nadużyć. 

Do zadań rodziców, opiekunów, nauczycieli należy podejmowanie działań 

wspierających rozwój osób niepełnosprawnych ku przeżywaniu miłości. Nie wolno skupiać 

się tylko na stymulacji rozwoju umysłowego i funkcji ruchowych, ale pamiętać, jak ważny  

z punktu widzenia psychologicznego jest rozwój uczuciowy w bilansie życiowym.  

Nikt nie zagwarantuje nikomu miłości szczęśliwej, ale w toku wychowania i realizowania 

postulatów życia seksualnego upośledzonych umysłowo, należy uczyć osoby 

niepełnosprawne, jak ustrzec się przed miłością nieszczęśliwą, jak nawiązywać kontakty  

z ludźmi, jak ich wybierać na swoich przyjaciół … Bez pomocy pełnosprawnych osoby 

„sprawne inaczej” nie dadzą sobie rady w skomplikowanym świecie ludzkich związków.  

 Jako społeczeństwo coraz szerzej uznajemy prawo osób niepełnosprawnych  

do normalnego życia, więc w tej normalności koniecznie musi znaleźć się prawo  

do godnego przeżywania seksualności, erotyzmu, a może i w niektórych przypadkach 

także rodzicielstwa. 

 

2.2. Asertywność i manipulacja osób niepełnosprawnych  

„Asertywność to umiejętność wyrażania siebie, przy zachowaniu szacunku dla 

uczuć i godności innych”. 

Dzięki wspomaganiu rozwoju umiejętności asertywnego bycia z innymi u osób 

niepełnosprawnych można osiągnąć kilka ważnych efektów: 

 ze względu na nich – bo uzyskują wyższy poziom poczucia bezpieczeństwa 

społecznego, przytaja czuć się „ostatnimi z ostatnich”, a w przypadku sprzeciwu – 
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ukarać za pomocą różnorakich sposobów, do których należą: leki, terapie, 

wyciszenia, ograniczenia w dostępie do korzystania z podstawowych praw i inne 

formy wymuszenia spolegliwości; 

 

 ze względu na nas – wbrew pozorom uczeń, który potrafi powiedzieć „nie”, pozwala 

nam pracować z większą pewnością, a więc z poczuciem bezpieczeństwa;  

nie musimy miotać się pomiędzy odwiecznym pytaniem „czy ja to robię dobrze?”,  

a z chęcią szybkiego wyegzekwowania zamierzonych rezultatów, bo w każdej 

chwili, kiedy przesadzimy, możemy być zastopowani; 

 

 z powodów społecznych – osoby potrafiące mówić wprost o swoich potrzebach, 

oczekiwaniach, opiniach uzyskują z czasem status pełnoprawnych uczestników 

życia społecznego, którzy mają wpływ na to, co się z nimi dzieje: ich zdanie 

wysłuchane jest z pełnym szacunkiem, nawet wtedy, jeśli wyrażająca je osoba 

bełkocze, sepleni lub posługuje się mowa gestów czy postawy ciała; 

/w większości przypadków – profesjonaliści, rodzice, opiekunowie wypowiadają się 

za ludzi upośledzonych i w ten sposób utwierdzają opinię społeczną w przekonaniu, 

że nie trzeba się przejmować osobami niepełnosprawnymi i że kontakt z nimi  

jest nie do osiągnięcia przez przeciętnego człowieka; czyżby prawo do godności 

życia odbieramy my sami? a przecież często oskarżamy osoby publiczne  

o ignorowanie osób z niepełnosprawnością intelektualną/; 

 

 ze względu na wszystkich, którzy spotykają się na co dzień z osobami głębiej 

upośledzonymi umysłowo – ludzie potrafiący wyrażać siebie i wysłuchani  

przez innych nie muszą być na rożne sposoby agresywni; nie muszą też zapewniać 

sobie poczucia bezpieczeństwa, a wiec równowagi psychicznej kiwaniem się, 

darciem odzieży lub psychicznym izolowaniem się od otoczenia33. 

 

Małgorzata Kwiatkowska w swoim artykule podaje ciekawy przykład zmian,  

jakie nastąpiły w domu pomocy społecznej, kiedy to wprowadzono do codziennego życia 

swobodny wybór potraw w czasie posiłków. Zaznacza, że początki nie były łatwe,  

ale – uważam, że dzięki wspomaganiu asertywności osiągnięto wiele różnorodnych, 

pożądanych przez pedagogów rezultatów, które nie udałoby się wypracować,  
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gdyby w końcu nie spytano dojrzałych ludzie – czego tak naprawdę chcą i to tylko  

w tak niewielkim zakresie, w jednej sferze życia.  

Oto kilka uzyskanych efektów: 

 pedagodzy dowiedzieli się, co naprawdę lubi dany mieszkaniec, a co zjada 

automatycznie, na zasadzie „wykonywania prostych poleceń”; 

 część mieszkańców rozszerzyła słownictwo czynne i bierne, bowiem wcześniej  

nie znała nazw poszczególnych potraw a tylko posługiwała się słowem „obiad”  

lub „zupa i obiad”; 

 mieszkańcy zdobyli umiejętność nalewania sobie z wazy i dzbanka, wybierania 

odpowiedniej ilości potraw z półmiska, nakładania mniej sprawnym kolegom; 

pojawiło się dużo więcej sytuacji, podczas których mogli ćwiczyć swoją sprawność 

manualną, precyzję ruchów, koordynację wzrokowo-ruchową, podstawowe pojęcia 

matematyczne; 

 skończyły się konflikty w jadalni lub niezrozumiałe „ataki agresji” pojawiające się 

jakiś czas po posiłku, najczęściej wówczas, kiedy jakaś osoba – np. nielubiąca ryżu, 

a wiec niejadająca pewnych potraw, odchodziła od stołu po prostu głodna,  

a ponieważ nie umiała tego powiedzieć, nie łączono tych oczywistych faktów  

w związek przyczynowo-skutkowy; 

 w jadalni jest dużo przyjemniej i „normalniej” – nie trzeba nadzorować,  

czy ktoś nie podbiera osobom słabszym swoich ulubionych potraw; 

 skończyły się, tak charakterystyczne dla osób przez wiele lat przebywających  

w placówkach stałego pobytu, incydenty nawykowego wpychania w siebie 

wszystkiego, co jest na stole, kończące się często natychmiastowymi wymiotami 

lub innymi problemami żołądkowymi; 

 w czasie pobytu w lokalach mieszkańcy nie są już grupą konsumentów specjalnej 

troski i z wianku z tym, nie „rzucają się w oczy” wiecznie na niech czyhającej opinii 

publicznej; 

 mieszkańcy i cały dom stali się bardziej ekonomiczni – po każdym posiłku zostaje 

mniej odpadków. 

 

A co najważniejsze mieszkańcy: 

- nabrali „siły” wewnętrznej, dzięki której rozwija się ich osobowość, 

- i dowiedzieli się wielu rzeczy o sobie, co spowodowało powstawanie i wzrost poczucia 

tożsamości oraz odrębności34. 
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„Asertywność to umiejętność wyrażania siebie, przy zachowaniu szacunku  

dla uczuć i godności innych” – to bardzo trudne zadanie, szczególnie, jeśli asertywność 

dotyczy osób upośledzonych w głębszym stopniu. 

Nawet przy zachowaniu szczególnej delikatności i wykazaniu się wysokim poziomem 

empatii nigdy nie możemy być pewni uczuć i reakcji innych ludzi. Wśród wszystkich 

umiejętności społecznych asertywność wydaje się być najtrudniejsza. Nie przypadkiem, 

nawet osoby świetnie radzące sobie w życiu, wyróżniające się wszelkimi talentami  

i nie mające problemów z ekspozycją społeczną tracą rezon w przypadku konieczności 

mówienia o sobie lub zaakcentowania swojego odrębnego zdania nawet w towarzystwie 

osób bliskich.  

Wielką popularnością cieszą się różne formy doskonalenia umiejętności asertywności, 

pomimo tego wnioski z wielu badań nad zachowaniami konformistycznymi wskazują,  

iż większość z nas woli utrzymywać akceptację grupy nawet w przypadku ewidentnego  

jej błędu lub schować się w tłumie, żeby nie ponosić osobistej odpowiedzialności za swoje 

zachowania i słowa. W przypadku osób z upośledzeniem umysłowym jest to jeszcze 

bardziej skomplikowane. Umiejętność asertywnego wyrażania siebie uzależniona  

jest bowiem od następujących czynników poczucia odrębności i tożsamości, 

samoświadomości, w tym przede wszystkim – umiejętności nazywania lub choćby 

odróżniania swoich emocji, wyborów czy sądów. Do istotnych czynników należy również  

w miarę wysoki poziom samooceny w kontaktach z innymi ludźmi, poczucie 

równoprawnego statusu społecznego oraz głębokie uświadamianie sobie prawa  

do asertywności. 

Człowiek, który czuje się niższy i gorszy od innych, czuje się jednocześnie podległy i nie 

zdaje sobie sprawy z takiego prawa, a właściwie – nie daje sobie tego prawa. Problem 

polega na tym, że schemat ten jest wszechobecny w nauczaniu i wychowaniu osób 

niepełnosprawnych intelektualnie – chodzi o wdrażanie do przymilnej grzeczności, 

wykonywania prostych poleceń, „karanie” za negatywne emocje, podawanie leków, 

uszczęśliwianie, protekcjonalne głaskanie, bez próby zrozumienia, specjalną troskę… 

 Dzieci z głębokim stopniem upośledzenia umysłowego są dosyć często również 

niepełnosprawne ruchowo. Mają wówczas ogromny problem z wykształtowaniem poczucia 

swojej odrębności fizycznej i intelektualnej – w obu tych sferach są przez długie lata 

uzależnione od otoczenia. Na skutek porażenia mają też znacznie utrudnione doznawanie, 

a wiec „odczuwanie” i w konsekwencji poznanie swojego ciała. Częściej doświadczają  

go w kontakcie z drugim człowiekiem niż dzięki samodzielnej aktywności. Poddawane 

różnego rodzaju stymulacjom i zabiegom mają więcej doznań związanych z byciem 
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przedmiotem działań. A w wolnych chwilach, leżąc bezpiecznie na miękkich podłożach, 

nie doznają niczego. Mając przy tym niewielki potencjał intelektualny niewiele rozumieją – 

świat i własne życie są dla nich raczej chaosem doznań niż czymś uporządkowanym  

i przewidywalnym. Wyrywkowe, sztucznie zaprogramowane działania stymulujące 

dodatkowo ten chaos potęgują, szczególnie jeśli nie prowadzą do powstawania w mózgu 

struktur percepcyjnych pozwalających na coraz bardziej całościowe rozumienie otoczenia. 

 Często jedynym dostępnym kanałem poczucia własnej odrębności, a jednocześnie 

źródłem porządkowania swojego życia i codziennie odczuwanego poczucia bycia 

podmiotem osób upośledzonych umysłowo, są emocje i różnorodne sygnały,  

które je wyrażają. Dlatego warto zwracać na nie uwagę i na nich budować nie tylko 

instrumentalnie rozumianą komunikacje z dzieckiem, ale przede wszystkim – poczucie 

jego własnej odrębności i tożsamości. Emocje są jedyną, od początku dostępną sferą 

pozwalającą niepełnosprawnemu czuć się człowiekiem, a odwoływanie się do nich zawsze 

jest efektywne35. 

 Obok ważnego pojęcia asertywności chciałabym krótko wspomnieć o kwestii 

manipulacji, która jest nie tylko niekorzystną relacją opiekuńczą między rodziną a osobą 

niepełnosprawną, a także daje się zauważyć wśród relacji społecznych między 

pełnosprawnymi a upośledzonymi. 

Badania pokazują, że większy procent to osoby niepełnosprawne manipulujące swoimi 

rodzinami, mniejszy – osoby manipulowane przez rodziny. Manipulowanie osobą chora, 

podporządkowanie jej zachowań pozostałym członkom rodziny wiąże się z wyraźnie 

przedmiotowym traktowaniem jej przez rodzinę. Jest to szczególnie widoczne, kiedy osoba 

niepełnosprawna bywa traktowana instrumentalnie. Może mieć to podłoże ekonomiczne 

/gdy dana osoba w różny sposób jest pozbawiona renty, dodatku pielęgnacyjnego, 

mieszkania lub opieka nad nią jest sprawowana tylko w tym celu, aby można było 

korzystać z jej dóbr materialnych/, jak też podłoże społeczne /gdy pozwala  

na usprawiedliwianie niepowodzenia, zwalnia z zadań pozarodzinnych, usprawiedliwia 

brak świadczeń na rzecz innych osób w rodzinie/. 

Szczególnie skomplikowana sytuacja może zaistnieć wtedy, gdy matka 

niepełnosprawnego dziecka odgrywa rolę „ofiary”, ogranicza kontakt z ojcem,  

a jednocześnie wypomina jemu mały kontakt z dzieckiem. Natomiast dziecko  

ma za zadanie wypełniać życie dorosłej osoby i zaspokajać jej potrzeby emocjonalne.  

Jest wówczas instrumentem w rękach „ofiarnej” matki. 
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Inną formą manipulacji stosowaną przez rodzinę jest wymuszanie konkretnych usług  

i zachowań odpowiadającym rodzicom. Rodziny nie tylko wymagają działań  

na swoją rzecz, ale także ograniczenia niektórych zachowań koniecznych dla dobra osoby 

niepełnosprawnej. Taka sytuacja wywołuje chęć odejścia od rodziny, z którą dalsze życie 

staje się ciężkie. 

Oczywiście, osoba niepełnosprawna może też manipulować rodziną. Szczególnie wyraża 

się to narzucaniem własnego zdania, własnej woli i upodobań. Ten kierunek manipulacji 

ilustrują reakcje rodziny związane nie tylko z akceptacją zachowań i oczekiwań osoby 

niepełnosprawnej, lecz także z pełnym podporządkowaniem się tym oczekiwaniom.. 

Charakteryzuje to wypowiedź matki dwudziestojednoletniej niepełnosprawnej dziewczyny: 

Córka zawsze mówi, co chce oglądać. Więc i my to oglądamy. A jak się znudzi jej film, 

mówi – no to idziemy spać. Nawet urlop wybieramy tak, żebyśmy mogli z nią jechać,  

bo ona lubi morze i tam chce jechać. 

Okazuje się, że w opiniach rodzin osób niepełnosprawnych podporządkowanie się 

decyzjom swoich upośledzonych członków jest sytuacją dominującą. Tylko nieliczni 

stwierdzają, że nie ustępują wobec próby wymuszeń podejmowanych  

przez niepełnosprawnych36. 

Myślę jednak, że często taka sytuacja ma miejsce, bo chcemy zrekompensować 

osobom niepełnosprawnym ich i tak już trudne życie. Ja sama wiem, jak ja reaguję  

na próby manipulacji mojej siostry, która nierzadko wykorzystuje swoją „pozycję 

niepełnosprawnej osoby” – ja zwyczajnie ulegam, tłumacząc sobie np. tym, że skoro 

Justynka nie może ze mną pójść potańczyć na dyskotekę /co jest jej niemożliwym  

do zrealizowania marzeniem/, dlaczego mam jej zakazać czegoś, co w porównaniu  

z konsekwencjami jej choroby, wydaje się zupełnie banalne. Czasem nawet zdarza się,  

że stosuje szantaż emocjonalny, ale w jej wykonaniu to wszystko jest tak niewinne  

i rozbrajające, że nie zastanawiam się nad dalszymi tego stanu rzeczy konsekwencjami.  

Łatwiej dla mnie jest niewątpliwie reagować na próby manipulacji moich uczniów  

z niepełnosprawnością umysłową, choć co niektórzy tą umiejętność mają świetnie 

wyćwiczoną i próbują ja zastosować w momentach, które są dla nich na zajęciach  

z jakiś przyczyn mniej komfortowe. Z pewnością wynika to z faktu, że mniejszy jest tutaj 

ładunek emocjonalności /Justynka zawsze była moją „piętą achillesową”/ i nie pozwalam 

sobie na polu zawodowym zapominać o regułach, które tak naprawdę wpływają na cały 

przebieg moich lekcji, czyli potocznie mówiąc „nie mogę dopuścić, aby klasa weszła  

mi na głowę” i bym to ja wykonywała ich polecenia. 
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Zdrowi ludzie mogą sobie poradzić przy odrobinie stanowczości i asertywności  

z próbą manipulacji, dlatego sądzę, że o wiele gorszą formą manipulacji są takie działania, 

że wykorzystuje się niepełnosprawność do „własnych interesów” i manipulacja godzi 

bezpośrednio w osoby upośledzone.  

 

A. Asertywność w codzienności szkolnej 

W myśl obowiązujących rozporządzeń każdy uczeń z głębszą niepełnosprawności 

intelektualną musi posiadać indywidualny program edukacji. Program ten  

jest konstruowany w oparciu o „Podstawę programową…”, w której zawarte są między 

innymi ramowe treści edukacyjne. W żadnym miejscu nie ma w niej bezpośredniej 

wzmianki o asertywności, jako o wyrażaniu siebie i obronie swoich praw tak,  

by nie naruszać praw innych osób, ale oczywiście przewija się w domyśle, miedzy 

wierszami. 

W myśl zapisów „Podstawy programowej…” rodzice mają nie tylko prawo  

do współdecydowania o tym, jakie treści będą realizowane z ich dzieckiem,  

ale również do otrzymania wiarygodnej i rzetelnej informacji o jego postępach. Uczeń musi 

być oceniony, przy czym jego postępy nie podlegają wartościowaniu negatywnemu.  

W podtekście możemy, zatem odczytać, że chodzi o to, by nie przekazywać wiadomości 

„złych”, tylko skupić się na „dobrych”, a zatem, by nie ranić ani ucznia, ani jego otoczenia. 

Jeśli w rozwoju ucznia następuje regres, w jakiś delikatny sposób należy to zaznaczyć.  

To wszystko ściśle powiązane jest z asertywnością działań nauczyciela.  

To, że o asertywności nie mówi się wprost, ale się jej oczekuje, pociąga za sobą pewne 

konsekwencje natury formalnej, Nauczyciele mogą mieć problem z uwzględnieniem  

tej tematyki w pracy ze swoimi uczniami, bo problemy zaczynają się już na etapie 

planowania, nie wspominając już o zastosowaniu ich w bezpośrednim działaniu. 

Problemy na etapie planowania dotyczą zarówno wyboru zachowań asertywnych,  

w które chce się wyposażyć swoich uczniów, doboru metod i form pracy,  

poprzez które zachowania będą kształtowane, jak i sposobu zapisania tego faktu w IPE37. 

 Uważam jednak, że kształtowanie zachowań asertywnych może przybierać różne 

formy, w zależności od przygotowania specjalistów zajmujących się osobami 

niepełnosprawnymi. Każdy z nauczycieli jest indywidualnością i musi wypracować swój 

własny styl relacji z osobami upośledzonymi w zakresie asertywności. Przede wszystkim 

nie można kształtować u kogoś zachowań asertywnych, jeśli samemu nie jest się 

asertywnym. Ważne jest także, aby pamiętać, że każdy z uczniów ma prawo do inności. 
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Ta inność może się wyrażać także w tym, ze wielu z nich będzie miało w repertuarze 

zachowania nietypowe, które mogą być odczytane przez otoczenie jako nieasertywne. 

Zanim przystąpi się do modyfikowania zachowań, trzeba przeanalizować, czy są one tylko 

faktycznie nieasertywne /podejmowane intencjonalnie/ czy tylko pozornie nieasertywne 

/czyli takie, które są niejako wpisane w funkcjonowanie konkretnego ucznia,  

bo związane są np. ze specyfiką tego funkcjonowania, wynikającą z istoty jego zaburzeń/. 

Najpierw więc powinno się pojawić pytanie, jaki charakter ma określone zachowanie  

i co je powoduje: 

- stan fizyczny dziecka /czy cos go boli, drażni …/, 

- stan psychiczny /nie ma ochoty na coś, bo jest w kiepskim nastroju/, 

- zmęczenie /jest przetrenowanie i ma dosyć/, 

- nie chce wchodzić w relacje z nami, bo nas, a nie czynności, którą ma wykonać, nie lubi, 

- chce mieć poczucie sprawstwa, a więc zadecydować o sposobie wykonania zadania,  

a zna tylko nieasertywne sposób wyrażania swojej woli38 …. 

Oczywiście, w przypadku osób z głębszym upośledzeniem umysłowym  

/często z niepełnosprawnościami ruchowymi/ może być to trudne, bo nie mogą one np.: 

 odmówić wsadzenia siebie do samochodu /wszyscy niepełnosprawni  

są dziś dowożeni do szkół i placówek/, czyli – choćby nawet bardzo chcieli 

/zrozumieli w czym rzecz/ - nie mogą wagarować; 

 napisać sobie usprawiedliwienia z czegokolwiek; 

 zaprotestować przeciwko podmywaniu ich przez pomocników nauczyciela /nawet 

nie mogą sobie wybrać, kto to zrobi/ albo zaprotestować czy wyrazić swojego 

oburzenia i swojej niezgody na sposób, w jaki są podmywane, podcierane lub myte; 

 skutecznie zaprotestować przeciwko karmieniu ich potrawami, których smaku  

nie lubią, pojeniu płynami, których nie cierpią – równocześnie nie mogą skutecznie 

wyrazić swojego pragnienia czy ochoty na coś; 

 powiedzieć „nie” sposobowi, w jaki są karmione i pojone; 

 wyegzekwować „podążania” terapeuty, nauczyciela za sobą; 

Nie mogą też m.in.: 

 zatrzymać wózka, choć na chwilę, bo coś na przykład ich zainteresowało; 

 w żaden sposób wybrać sobie do towarzystwa określonego kolegi czy koleżanki, 

nie mogą zdecydować , z kim chcą, a z kim nie chcą akurat przebywać,  

czyje towarzystwo jest im miłe, a czyje nie; 

                                                 
38

 G. Kowalczyk, Jestem – rozważania o asertywności …. , op. cit., s. 58. 
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 zaprotestować wobec niewłaściwego odczytywania nadawanych przez siebie 

komunikatów /lub w ogóle wobec braków jakichkolwiek prób ich odczytywania/; 

 czytelnie wyrazić swojego aktualnego samopoczucia; 

 wyrazić swoich uczuć: lubię ciebie albo ciebie nie lubię, podobasz mi się, pożądam 

ciebie; 

 skutecznie zaakceptować przeciwko np. nieakceptowanym przez siebie zapachom, 

kolorom czy dźwiękom. 

Ktoś mógłby powiedzieć, że wszystkie wymienione ograniczenia są pochodną ich stanu 

psychofizycznego. Można stwierdzić, że ich ograniczenia i niemożności  

są po prostu związane z tym, że są głębiej upośledzonymi umysłowo, mają takie,  

a nie inne współzaburzenia – i już.  

Czy naprawdę nie jest możliwa – przy poszanowaniu zarówno ich autonomiczności,  

jak i asertywności jakaś zmiana jakości ich życia, godnego życia? 

Ważne jest to, aby ludzie odpowiedzialni za osoby upośledzone umysłowo – 

rodzice, nauczyciele, opiekunowie, terapeuci zajęli się zachowania asertywnym 

niepełnosprawnych i tym samym przygotowały do godnego życia, do którego każdy  

ma prawo. 

 

W podsumowaniu rozważań na temat wybranych sfer godności życia 

niepełnosprawnych chciałabym tylko zaznaczyć, że osoba upośledzona jest uczestnikiem 

tego samego, co my człowieczeństwa. Uznając i popierając jej godność i prawa, uznajemy 

i pogłębiamy naszą własną godność i prawa nas samych. Stan zdrowia fizycznego  

i umysłowego nic nie dodaje ani nic nie odejmuje godności osoby ludzkiej. 

W relacji ze słabszym nie powinna budzić się w pełnosprawnych żądza dominacji, 

wrodzony instynkt manipulowania, panowania i kontrolowania, co często zdarza  

się w życiu codziennym. Aby tego uniknąć, pełnosprawni muszą ustawić się w pozycji 

równości, bo dopóki tego nie uczynią, dopóki każą upośledzonym dostosowywać  

się do swoich wyobrażeń, dopóki będą myśleć i decydować za nich, podpowiadać,  

co i kiedy mają robić, kiedy i gdzie mają być szczęśliwi, a kiedy nie – to nadal będą 

odbierać im prawo do godności życia i w rzeczywistości zajmować bezprawnie przestrzeń,  

która do nich nie należy, mimo że tak często podkreślają tolerancję, dobrą wolę czy chęć 

niesienia pomocy. 
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