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KONFERENCJA
Aneta Kiper, Maria Malinowska

Nauczanie języków obcych
dzieci z dysfunkcją wzroku –
wybrane problemy i aktualne
wyzwania
Wstęp
W dobie współczesnej globalizacji pojawiają się nowe edukacyjne wyzwania. Ważnym zadaniem dla nauczycieli języków obcych jest przygotowanie do
życia we współczesnym świecie dzieci z dysfunkcją wzroku, mających poważne
problemy w społecznym funkcjonowaniu. Ten problem jest przedmiotem zainteresowania wielu środowisk naukowych w Polsce i poza jej granicami. Z ich
badań i doświadczeń korzystały autorki artykułu, przygotowując się do pracy
dydaktycznej. Celem niniejszego artykułu jest zwrócenie uwagi na korzyści,
jakie nauczanie języków obcych może przynieść dzieciom niewidomym oraz
przedstawienie metod pozwalających na ich opanowanie przez tę grupę uczniów.
W pracy z dziećmi należy wziąć pod uwagę różne czynniki, które mają znaczący
wpływ na ich kształcenie w kierunku językowym, to jest kompetencje językowe w rodzimym języku oraz rozwój kognitywny i społeczny. W nauczaniu
języków obcych dzieci niewidomych niezmiernie ważne jest pamiętanie o ich
ograniczeniach i preferencjach wynikających z tej właśnie niepełnosprawności.
Zamierzony cel, czyli opanowanie języków obcych, może być osiągnięty dzięki
zastosowaniu podejścia multisensorycznego, którego głównym założeniem jest
efektywne wykorzystanie w procesie kształcenia różnych zmysłów.

Dlaczego dzieci niewidome powinny uczyć się języków obcych?
Opanowanie języków obcych stanowi ważny element rozwoju każdego
dziecka. Nie tylko ułatwia komunikację z osobami innych narodowości, ale
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również wpływa stymulująco na osobisty rozwój dziecka poprzez jego udział
w różnorodnych ćwiczeniach stosowanych w nauczaniu. W przypadku dzieci
niewidomych nauczanie języków nabiera jeszcze większego znaczenia, gdyż
umiejętność posługiwania się nimi stwarza im lepsze warunki zatrudnienia,
zwłaszcza że ich sytuacja na rynku pracy jest zdecydowanie mniej korzystna
niż osób widzących. Posiadając odpowiednie kwalifikacje językowe, niewidomi mogą pracować w takich zawodach jak tłumacz, nauczyciel czy pracownik
biurowy1. Języki obce stanowią również nieodzowną pomoc dla niewidomych
podczas ich pobytu za granicą. W związku z niemożnością zdobycia wizualnych
informacji, takich jak ogłoszenia, znaki, napisy, muszą oni polegać głównie na
komunikacji werbalnej. Wszystkie te czynniki pobudzają motywację niewidomych do nauki języków. Ponadto bardzo często traktują oni ten proces jako
ekscytujące doświadczenie. T. Nikolic, zajmujący się problemami edukacyjnymi
dzieci niewidomych, pisze: „Oni traktują to jako prawdziwą formę edukacji:
odkrycie nieznanego. Poprzez poznanie tego nieznanego, zwiększają poczucie
własnej godności”2.
Niezwykle istotną rolę w motywowaniu dziecka do nauki języka obcego
odgrywa jego otoczenie. Dzieci są świadome, jak duże znaczenie ma znajomość
języków obcych w życiu dorosłych, wiedzą, że uczenie się czegoś, co jest wysoko cenione w społeczeństwie, pomoże im zdobyć akceptację oraz szacunek.
Inną korzyścią, jaką można osiągnąć dzięki uczeniu się języków obcych, jest
możliwość klaryfikacji niektórych pojęć niewłaściwie rozumianych przez dzieci
niewidome. Osoby pracujące z tą grupą uczniów powinny wziąć pod uwagę
konieczność wyjaśnienia tych zjawisk, które są zrozumiałe dla dziecka widzącego. B. Marek3 w jednej ze swoich prac zajął się problemami zrozumienia
1

2

3

H. Jakubowska, Poradnik dydaktyczny dla nauczycieli realizujących podstawę programową
w zakresie szkoły podstawowej i gimnazjum z uczniami niewidomymi i słabowidzącymi, MEN,
Warszawa 2009.
T. Nikolic, Teaching a Foreign Language In Schools for Blind and Visually Impaired Childern,
„Journal of Visual Impairment and Blindness” 2/1987, s. 63.
Profesor Bogusław Marek, założyciel Zakładu Tyflodydaktyki na KUL, za szczególnie
wybitne osiągnięcia w nauczaniu języka angielskiego niewidomych otrzymał Order Imperium
Brytyjskiego. Pracował on latami w szkole dla niewidomych dzieci w podwarszawskich
Laskach, gdzie nabywał niezbędne doświadczenie, poznawał „świat widzenia niewidomego”.
Wykorzystując specyficzne predyspozycje młodzieży z dysfunkcją wzroku, takie jak doskonale
wyćwiczona pamięć, niezwykła ciekawość i żywa reakcja na bodźce, opracował system
nauczania oparty na podejściu multisensorycznym. Profesor budował swój program nauczania
języków w oparciu o swoje obserwacje zachowania niewidomej młodzieży. Kompletując
i nagrywając dźwięki, opracował też słownik dźwiękowo-dotykowo-brajlowski. Jego praca
naukowa, oparta na praktyce i doświadczeniu, została zwieńczona budową systemu pomocy
naukowych i dydaktycznych wykorzystywanych w pracy z dziećmi niewidomymi. Do
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przez osoby niewidome takich pojęć, jak: kolory, rozmiar i kształt. Pracujący
z dziećmi z tą dysfunkcją muszą być przygotowani na zadziwiające i intrygujące
pytania typu: „Wiem, jak ryby pływają, ale w jaki sposób one chodzą? Czy
kamień ma taki sam wygląd, jaki jest w dotyku? Słyszę, że zgubiłam drogę, ale
nie wiem, gdzie jestem? Jak można zobaczyć drzewo, dom, górę przez małe
okno?”4. Profesor zwraca również uwagę na rolę samego języka w ogólnym
rozwoju dziecka. Szczególnie ważna jest jego refleksja i równocześnie porada,
dotycząca pracy z dziećmi niewidomymi, zawarta w słowach: „To, czego nie
można zobaczyć lub poznać za pomocą pozostałych zmysłów, może być opisane. Język może pomóc odnaleźć analogie do znanych pojęć, umiejscawia on
wydarzenia w kontekście, potwierdza nasze położenie i wykonywane czynności,
albo po prostu zapewnia niewidome dziecko, że ciągle jesteśmy obecni. Nie
będzie przesadą, jeśli stwierdzimy, że czym dla widzącego dziecka jest wzrok,
tym dla niewidomego język”5.

Ograniczenia niewidomych w nauce języków obcych
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6

mechanizmów tych należy: transfograf – urządzenie, którego celem jest wyjaśnienie relacji
pomiędzy przedmiotami a obrazami; rotograf – ukazujący zmiany położenia i ich brak wpływu
na kształty; symetrograf, czyli wypukłe rysunki wspomagające procesy interpretowania.
System wypukłych rysunków został wykorzystany w sprzęcie komputerowym służącym do
tworzenia grafiki dotykowej na KUL. Należy podkreślić, że zajęcia prowadzone przez B. Marka
i wykształconych przez niego młodych pracowników naukowych są zaszczytnym wyjątkiem
w skali europejskiej. B. Marek jest autorem książki pt. A Blind Child in an English Language
Classroom. „Network-A Journal for English Teacher Education”1/1999.
Ibidem, s. 4.
Ibidem, s. 4.
T. Nikolic, op. cit., s. 63.
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W procesie nauczania języków obcych niewidomi napotykają wiele trudności, które mogą stanowić przeszkodę w opanowaniu danego języka. Nie oznacza
to jednak, że osoby z dysfunkcją wzroku nie mogą osiągnąć takiej samej znajomości języka, jak osoby widzące. Wspomniany wcześniej T. Nikolic stwierdza,
że „bez względu na poziom kształcenia, niewidomi uczniowie są znakomici
w uczeniu się języków obcych”6. M. Claudine, zajmujący się również tym
problemem, po analizie testów psychometrycznych zauważył, że nie ma żadnej
różnicy w rozwoju kognitywnym między dziećmi widzącymi i niewidomymi.
Biorąc pod uwagę powyższe badania możemy stwierdzić, że niepowodzenia niewidomych uczniów na tym polu nie są spowodowane ich niepełnosprawnością,
ale innymi czynnikami, często związanymi z zastosowaniem nieodpowiednich
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materiałów dydaktycznych czy metod nauczania7. Potwierdza to T. Nikolic,
pisząc, że: „osoby niewidome, które nie osiągnęły znajomości danego języka
na takim poziomie, jak ich widzący rówieśnicy – to głównie osoby uczące się
w klasach integracyjnych. Ich porażka spowodowana jest prawdopodobnie
zastosowaniem niewłaściwej formy wsparcia ze strony nauczyciela”8.
Osiągnięcie sukcesu w nauczaniu języków obcych przez niewidome dzieci
jest możliwe poprzez zastosowanie środków dydaktycznych, które uwzględniają
specyfikę tych właśnie uczniów. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na środowisko, w którym odbywa się proces kształcenia. L. Talbot-Strettle9 podkreśla,
że najpierw powinno się zapoznać dzieci z otoczeniem poprzez przeprowadzenie
z nimi zajęć kształcących umiejętności poruszania się i orientacji przestrzennej
tak, aby nie stanowiło to przeszkody we właściwym procesie nauczania języka.
Co więcej, ważną rzeczą jest zachowanie stałego rozmieszczenia mebli, gdyż
każda zmiana powoduje dezorientację dziecka przyzwyczajonego do określonego otoczenia, co z kolei negatywnie wpływa na jego poczucie bezpieczeństwa.
Głównym źródłem informacji dla osób niewidomych jest dźwięk, dlatego dobra
akustyka stanowi kolejny czynnik, który musi być wzięty pod uwagę. Szczególnie ważne jest, aby wszystkie dźwięki, które mogą wywoływać zakłócenia były
zredukowane do minimum. T. Nikolic wymienia jeszcze inne czynniki, które
w istotny sposób mogą przyczynić się do zwiększenia efektywności w nauczaniu
języków obcych. Najważniejsze z nich to:
• umiejętność posługiwania się brajlem;
• zrozumienie obrazków i diagramów dotykowych;
• wiek, w którym nastąpiła dysfunkcja wzroku10.

Predyspozycje niewidomych w nauce języków obcych
Nie ulega wątpliwości, że dzieci niewidome, przyswajając wiedzę, są
w mniej korzystnej sytuacji w porównaniu z widzącymi, gdyż są pozbawione
głównego kanału, przez który przepływa większość informacji. Wiele źródeł
naukowych potwierdza fakt, że wzrok jest odpowiedzialny za dostarczanie 80%
7

8
9

10

6

M. Claudine, Some Consideration of Teaching Foreign Languages to Visually Handicapped
Persons, „Protectorate”, 4/1976, s. 1–8.
T. Nikolic, op. cit., s. 63.
L. Talbot-Strettle, Raising Awareness, [w:] Project Listen and Touch. A Basic English Course
for the Visually Impaired Methodology Blind, A. Mladenowa, L. Talbot-Strettle (eds.), 2003,
s. 6–19.
T. Nikolic, op. cit., s. 63–64.
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informacji o świecie, jakie człowiek zdobywa11. Podkreślić należy, że osoby
z tą niepełnosprawnością mogą wykazywać szczególne predyspozycje, które
powinny być wzięte pod uwagę w nauczaniu języków. Wiadomo bowiem, że
osoby z dysfunkcją wzroku mają dobrze wykształcony zmysł słuchu oraz bardzo
sprawną pamięć, co jest wynikiem szczególnej wagi, jaka jest przywiązywana
w rehabilitacji do rozwoju tych sprawności. Predyspozycje te są w stanie zrekompensować niewidomym brak wzroku, ponieważ to właśnie zmysł słuchu
i dobra pamięć odgrywają kluczową rolę w opanowaniu języka. Funkcję tej
szczególnej predyspozycji eksponuje W. Morisey, który zauważył, że „(…)
uczenie się języka bazuje głównie na słuchu, tak samo jak muzyka. Człowiek
mówił na długo przedtem, zanim zaczął pisać, a mówił, aby być słyszanym”12.
Podobną opinię na ten temat ma również H. Palmer13, który podkreśla, że język
jest przyswajany za pomocą zmysłu słuchu, a nie wzroku. Takie same wnioski
znajdujemy również w pracach naukowych T. Nikolic’a. Jego opinia brzmi
następująco: „Osoby z dysfunkcją wzroku często ujawniają niesamowity talent
do uczenia się języków obcych. Wydaje się, że jest to wynikiem szczególnej
wrażliwości słuchowej oraz wyćwiczonej pamięci”14.

Multisensoryczne podejście w uczeniu języków obcych

11

12

13
14
15

Ch. Arter, Listening Skills, [w:] Visual Impairment. Access to Education for Children and Young
People. H. Mason, S. McCall (red.), David Fulton Publishers London, 1997, s. 143–149.
W. P. Morisey, Teaching Foreign Languages in Schools for the Blind, „Teachers’ Forum” 4/1931,
s. 34–39.
H. Palmer, The Principles of Language Learning, London 1926.
T. Nikolic, op. cit., s. 63.
N.C. Barraga, Sensory Perceptual Development,[w:]Foundations of Education for Blind and
Visually Handicapped Childern and Youth. Theory and Practice, American Foundation for the
Blind, New York, 1986, s. 3–99.
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Wzrost zainteresowania uczeniem języków obcych przyczynił się do
powstania różnych metod i strategii w tej dziedzinie. Jedną z najbardziej efektywnych metod, która zdobyła popularność wśród nauczycieli języków obcych,
jest podejście multisensoryczne, opierające się na zaangażowaniu w procesie
kształcenia wszystkich zmysłów. Coraz częściej zwraca się uwagę na powiązania, jakie zachodzą między systemami sensorycznymi a mózgiem. Ten rodzaj
poznania jest przedmiotem badań N. Barragi15, autorki pracy Sensory Perceptual
Development. Sensoryczna stymulacja prowadzi do określonej percepcji otoczenia. Stymulacja ta jest odpowiedzialna za wytwarzanie wiedzy funkcjonalnej,
potrzebnej do myślenia i rozumienia abstrakcyjnych pojęć. Metoda ta odwołuje
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się więc do naturalnych zdolności człowieka, jego uwarunkowań neurofizjologicznych i psychologicznych. Jedną z językowych teorii, która opiera się
na zastosowaniu multisensorycznego podejścia w uczeniu języków jest teoria
neurolingwistyczna16. Jej zwolennicy wskazują, że każdy z nas posługuje się
określoną liczbą „podstawowych systemów reprezentacji” w poznawaniu świata.
Są one często przedstawiane w formie akronimu VAKOG (skrót nawiązujący
do nazewnictwa poszczególnych systemów zmysłowych w języku angielskim).
Visual – to, co widzimy, Auditory – to, co słyszymy, Kinaesthetic – to, co odczuwamy wewnętrznie, zewnętrznie lub przez ruch, Oflactory – to co czujemy
węchem, Gustatory –- to co odczuwamy po skosztowaniu czegoś. Użyteczność
tego podejścia została również zauważona przez Samuela Ortona17, który zalecał
wykorzystywanie różnych zmysłów symultanicznie i we wzajemnej koordynacji, gdyż równoczesne uaktywnienie kilku kanałów informacyjnych zapewnia
optymalne możliwości przyswajania wiedzy poprzez fakt, iż odwołuje się do
różnych preferencji uczącego się. Efektywność multisensorycznego podejścia
w nauczaniu została potwierdzona przez eksperymenty. W 2002 R.M. Joshi,
M. Dahlgren i Boulware-Gooden zbadali wpływ, jaki wyżej wspomniane
podejście ma na naukę czytania. Eksperyment został przeprowadzony przy
udziale dzieci uczęszczających do pierwszej klasy szkoły podstawowej. Zostały
one podzielone na dwie grupy i tylko jedna z nich była uczona z wykorzystaniem strategii opierających się na multisensorycznym przekazie. Okazało się,
że właśnie dzieci z tej grupy zdecydowanie lepiej radziły sobie z czytaniem.
Wiele ćwiczeń w tej metodzie opiera się na wykorzystaniu zmysłu wzroku.
Nie oznacza to jednak, że te doświadczenia nie mogą być wykorzystane w pracy z dziećmi niewidomymi. Większość z nich można przystosować do pracy
z ludźmi z dysfunkcją wzroku, gdyż materiały wizualne mogą być zastąpione
dotykowymi lub słuchowymi. Co więcej, wyżej wspomniane podejście okazuje
się być szczególnie pożyteczne dla tej grupy uczniów, u których zmysły słuchu,
dotyku, zapachu i smaku muszą być maksymalnie wykorzystane, by zrekompensować brak wzroku18.
Mimo że multisensoryczne strategie mogą być wykorzystywane w pracy ze
wszystkimi grupami wiekowymi, to właśnie dzieci są najlepszymi odbiorcami
16
17

18

8

J. Harmer, How to Teach English, Harlow: Longman 1998.
S.T. Orton (1925), Word-blindness in school children [online], [w:] „Archives of Neurology and
Psychiatry” 14, s. 581–615 [dostęp: 2 X 2015]. Dostępny w Internecie: http://jamanetwork.
com/journals/archneurpsyc/article/643441.
R.M. Joshi, M. Dahlgren, R. Boulware-Gooden, Teaching, Reading in an Inner City School
Trough a Multisensory Teaching Approach, „Annals of Dyslexia” 52/2002, s. 229–242.
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J. Harmer, op. cit., s. 154.
M.J. Lobo, Materials in the Classroom with Children, Cambridge: Lucy Cavendish College
2002, s. 11.
Ibidem.
A. Mladenowa, Implementing Methodology, [w:] Project Listen and Touch. Basic English
Course for the Visually Impaired Methodology of Teaching a Foreign Language to the Blind,
A. Mladenowa, L. Talbot-Strettle (red.), 2003, s. 22–49.

„SŁOWO, OBRAZ, SYMBOL, GEST”

ćwiczeń wykorzystujących zaangażowanie różnych zmysłów. Spowodowane jest
to specyfiką, jaką odznacza się ta grupa uczniów. Dzieci zazwyczaj są bardzo
otwarte na wprowadzanie innowacyjnych pomysłów. Każda nowość natychmiast
przyciąga ich uwagę i wzbudza w nich emocjonalne zaangażowanie. Należy
również pamiętać, że reagują one zazwyczaj spontanicznie i z entuzjazmem,
co oznacza, że w zasadzie bez oporów są skłonne posługiwać się docelowym
językiem w różnorodnych sytuacjach komunikacyjnych i ćwiczeniach. J. Harmer19 uważa, że bardzo mocną stroną tej grupy uczniów jest to, iż zrozumienie
przez nich poszczególnych zagadnień wynika nie tylko z ich wyjaśnienia, ale
jest także efektem oddziaływania bodźców dotykowych. W nauczaniu dzieci
języków obcych należy uwzględnić następujące ich predyspozycje:
• dzieci są w stanie doskonale przyswoić sobie nowe dźwięki, dlatego też
nauczanie przy wykorzystaniu zmysłu słuchu odgrywa znaczącą rolę20,
• dzieci z natury są aktywne fizycznie, pełne energii, dlatego czerpią dużo przyjemności z wszelkich ćwiczeń, w których jest wykorzystywany zmysł kinetyczny.
M.J. Lobo stwierdza, że „poprzez użycie języka w ćwiczeniach, które
wykorzystują zmysł kinetyczny, umysł i ciało stają się jednością pomagającą
dzieciom lepiej poznać język”21.
Metodą pozwalającą na efektywne wykorzystanie tej właściwości dzieci jest
metoda Total Physical Response (Metoda Reagowania Całym Ciałem/ TPR).
Opiera się ona na wykorzystaniu w nauczaniu języka zmysłu dotyku i ruchu.
Jedną z korzyści TPR jest redukcja stresu, jaki uczniowie mogą czasem odczuwać, ucząc się języka obcego. Zaobserwowano również, że dzieci niewidome,
mające tendencje do ujawniania tzw. „blindyzmów”, takich jak wkładanie
palców do oczu czy kołysanie się, biorąc udział w ćwiczeniach z zastosowaniem
metody TPR, nie wykazywały tych niepożądanych zachowań lub były one zredukowane prawie do minimum22. Wynikało to z ich pełnego zaangażowania
i zainteresowania określonym ćwiczeniem. Aktywny udział w ćwiczeniu sprawia,
że uczący się języka są traktowani jak odkrywcy poszukujący nowych znaczeń
i odpowiedzi. Metoda TPR prawie w całości może być wykorzystana w pracy
z dziećmi niewidomymi. Nauczyciele nie powinni rezygnować z robienia gestów
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i min, które przekazują znaczenie słów. Należy tylko pamiętać, że gestom tym
musi towarzyszyć dźwięk. W niektórych przypadkach dźwięk jest integralną
częścią gestów i jedyną rzeczą, jaką należy zrobić, jest ich wyeksponowanie,
na przykład połykanie, picie czy głośne jedzenie. Podczas stosowania metody
TPR w pracy z niewidomymi, nauczyciele powinni wziąć również pod uwagę
wyczucie przestrzenne każdego ze swoich uczniów, celem uniknięcia jakichkolwiek wypadków w klasie. Pracujący z dziećmi niewidomymi powinni wiedzieć
o następujących możliwościach i uwarunkowaniach niewidomych, pamiętać
o ich szczególnych predyspozycjach, m.in. o tym, że:
• dzieci wykazują żywe zainteresowanie ćwiczeniami, w których są wykorzystywane prawdziwe przedmioty. Mocną stroną użycia tego typu
materiałów edukacyjnych jest fakt, iż umożliwiają dzieciom bezpośrednie
doświadczanie i dzięki temu ułatwiają zrozumienie pewnych pojęć, np.
kształt i rozmiar. Co więcej, są doskonałym narzędziem w aplikacji multisensorycznego podejścia. Pozwalają na zaangażowanie wszystkich zmysłów,
łącznie z olfaktorycznym i gustatorycznym, które czasami są pomijane przez
nauczycieli, a dla dzieci niewidomych mogą stanowić doskonały kanał informacyjny. Należy również pamiętać, że użycie prawdziwych przedmiotów
w pracy z niewidomymi bardzo często związane jest z fizycznym kontaktem,
gdyż informacji werbalnej o danym przedmiocie musi towarzyszyć włożenie tego przedmiotu do ręki niewidomego. W tym wypadku nauczyciele
powinni być przygotowani na częstszy niż z widzącymi kontakt fizyczny,
który odbierany jest przez niewidomych, jako istotna forma przekazu23;
• dzieci charakteryzują się żywą wyobraźnią i tworzą własne światy fantazji.
Dla dzieci świat realny występuje w ścisłej interakcji ze światem fantazji,
co czasami stwarza im problemy z ich rozróżnieniem, dlatego też są one
często podatne na zjawisko konfabulacji24. W związku z tym, nauczyciel
powinien w swojej pracy wykorzystywać ćwiczenia pobudzające wyobraźnię
dziecka, co może być osiągnięte dzięki symultanicznemu zaangażowaniu
różnych zmysłów. Stymulacja dźwiękowa, zapachowa czy dotykowa
znacznie ułatwia wyobrażenie i zrozumienie określonych sytuacji. Bardzo
ważnym narzędziem wykorzystującym te charakterystyczne cechy dzieci
jest wprowadzanie krótkich opowiadań i bajek. Słuchanie, dotykanie i ruch
pozwalają im na lepszą koncentrację, zrozumienie i zapamiętywanie poszczególnych wyrażeń, pojawiających się w prezentowanym opowiadaniu;
23
24
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Ibidem.
M.J. Lobo, op. cit., s. 11–12.
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• dzieci zapamiętują materiał, który jest powtarzany kilka razy25. Każde
zagadnienie językowe powinno być prezentowane kilka razy w różnych formach i przy wykorzystaniu różnych kanałów sensorycznych. Jedną z form
powtarzania danego ćwiczenia, szczególnie zalecaną do pracy z osobami
niewidomymi, jest tzw. „drill”, w którym uczniowie powtarzają struktury
i wyrażenia wypowiadane przez nauczyciela.

25
26

Ibidem.
M.A. Halliday, An Introduction to Functional Grammar, Londyn1994, s. 38.
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A. Mladenowa zwraca uwagę, że przy użyciu tej formy nauczania niewidomych należy pamiętać o następujących kwestiach:
• nauczyciel powinien upewnić się, że uczniowie są świadomi tego, co mówią, w celu uniknięcia bezmyślnego powtarzania, na które niewidomi są
szczególnie podatni,
• „drill” wykonany indywidualnie powinien być poprzedzony przez „drill”
chóralny,
• nauczyciel powinien wyraźnie wskazać, najlepiej imiennie, osobę mającą
wykonać „drill” indywidualny,
• właściwe wykonanie ćwiczenia powinno być zaznaczone dźwiękowym
elementem (np. dźwiękiem dzwonka);
• dzieci nie są w stanie skoncentrować się przez dłuższy czas. Ta ograniczoność odnosi się do wszystkich dzieci, ale w pracy z niewidomymi jest ona
szczególnie widoczna. Niewidomi, pozbawieni bodźca wzrokowego, który
pomaga w skupieniu uwagi na określonym ćwiczeniu, znacznie łatwiej
ulegają dekoncentracji i tracą zainteresowanie tym, co dzieje się na lekcji.
Nauczyciele powinni więc przygotowywać krótkie ćwiczenia, angażujące
różne systemy zmysłowe ucznia. Należy również pamiętać o zastosowaniu
różnych form pracy uczniów (praca w parach, praca w grupach), gdyż
interakcja społeczna, jaka jest udziałem dzieci wpływa pozytywnie na
rozwój ich kompetencji językowych26. T. Nikolic podkreśla znaczenie
pracy grupowej w nauczaniu niewidomych czytania i pisania. Twierdzi
on, że dane zadanie należy tak rozdzielić, aby każda osoba w grupie miała
określoną część odpowiadającą jej umiejętnościom. Osoby czytające wolno
będą mogły skoncentrować się na ćwiczeniu czytania w swoim tempie,
natomiast osobom szybko czytającym, powinna być przydzielona część
wymagająca większego zaangażowania intelektualnego. Taka współpraca
wyrabia u dzieci przekonanie o skuteczności wspólnego działania.
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Podejście multisensoryczne a wykorzystanie różnych pomocy
dydaktycznych w nauczaniu języków obcych osób niewidomych

12

Nauczanie słownictwa i pisowni osób niewidomych wiąże się z pewnymi
istotnymi ograniczeniami, które należy w sposób umiejętny przezwyciężyć.
Konkretne przedmioty, które uczeń może wziąć do ręki, aby „zilustrować”
znaczenie nowych wyrazów – a najczęściej są to artykuły codziennego użytku,
np. owoce, artykuły spożywcze – to najbardziej odpowiednie materiały dydaktyczne do nauczania słownictwa i języka potocznego, który można wprowadzać
w atmosferze zabawy i przygody językowej. Ta metoda może stać się dla dzieci
niewidomych dodatkowym źródłem satysfakcji z doskonalenia samodzielności.
Istnieją tzw. miniatury oraz modele przedmiotów. Ich stosowanie w dydaktyce
języków to ostateczność, która może przynieść nieprzewidziane konsekwencje
w ich późniejszej interpretacji. Takim problemem może okazać się np. rozumienie i różnicowanie znaczeń zawartych w pojęciu „lot”, np. lot ptaka i lot
samolotu, odbywający się już bez machania skrzydłami. Sposoby powyższe –
a zwłaszcza układanie ich w rozmaite konfiguracje – w dość skuteczny sposób
zastąpić mogą fotografie i rysunki, z których powszechnie korzystają uczniowie
widzący. Językowe sposoby wprowadzania słownictwa, takie jak synonimy,
antonimy, definicje, objaśnienia czy polskie odpowiedniki, są już jednakowo
wykorzystywane w obu metodykach.
Techniki wspomagające utrwalanie słownictwa i pisowni obejmują ćwiczenia tematyczne, polegające na skreślaniu wyrazu niepasującego do reszty
w zbiorze oraz „rozsypanki tematyczne”. Do tego rodzaju ćwiczeń potrzebne są:
• maszyna brajlowska,
• kartoniki z wyrazami w brajlu,
• Knotyczki (Wikki Stix).
Rozsypane karteczki uczniowie układają w komplety wyrazów pasujących do
siebie tematycznie lub odrzucają wyraz, który nie pasuje pod względem tematu.
Inną, popularną techniką wprowadzania słownictwa, jest gra Bingo. Do
jej zastosowania podczas zajęć potrzebne są:
• wypukłe diagramy do Binga z wyrazami napisanymi w brajlu lub w powiększonym druku,
• kwadratowe kartoniki lub płaskie kwadratowe klocki do zasłaniania pól
diagramu,
• samoprzylepne miękkie magnesy – do podklejania kartoników (klocków);
• metalowa tablica magnetyczna.
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Grafika dotykowa w nauczaniu języków jest niezwykle istotną techniką
wspomagającą nauczanie, wprowadzanie i utrwalanie słownictwa oraz pisowni. Wypukłe rysunki i proste, dotykowe obrazki wspomagają także słuchanie.
Uczniowie układają rysunki przedmiotów, owoców lub zwierząt w kolejności,
w jakiej pojawiają się one w nagraniu. Rozpoznawanie rysunków i połączenie
ich z brajlowską naklejką z nazwą przedmiotu prowadzi do rozwijania nie tylko
sprawności językowej, ale i do ćwiczenia trudnej sztuki czytania grafiki dotykowej. Grafika dotykowa znajduje zastosowanie także w testach wielokrotnego
wyboru, gdzie pytania przygotowane są w powiększonym druku i w brajlu.
Na poziomie bardziej zaawansowanym grafika dotykowa wykorzystywana jest
w ćwiczeniach językowych związanych z orientacją przestrzenną.
Wiele nowych możliwości daje wykorzystanie udźwiękowionej grafiki
dotykowej TTT – w formie przystawki do komputera, dzięki której rysunki,
plany budynków i miast oraz mapy mogą ożyć poprzez dołączenie do nich
plików dźwiękowych. Istotną zaletą TTT jest to, że oprócz mowy syntezowanej
(uzyskiwanej poprzez wpisywanie tekstu odtwarzanego później przy pomocy
syntezatora mowy), można opisać rysunki i mapy naturalnym głosem lektora,
przygotowującego taką dotykowo-dźwiękową adaptację. Inną zaletą TTT jest
możliwość nagrania kilku „warstw” informacji odtwarzanych poprzez kilkakrotne naciskanie wybranego punktu”27.
Mimo tych osiągnięć, nadal poszukuje się innych skutecznych technik
nauczania niewidomych dzieci języków obcych.

Ucząc niewidome dzieci języków obcych, nauczyciele powinni wziąć pod
uwagę psychologiczne preferencje tej grupy uczniów, ich aspiracje i perspektywy
oraz mocne i słabe strony związane z niepełnosprawnością. Jest to szczególnie
ważne, jeśli mówimy o metodach i materiałach, dzięki którym nauka języka
zakończy się sukcesem i jednocześnie będzie niezapomnianym doświadczeniem.
Ten cel może być osiągnięty poprzez aplikację multisensorycznego podejścia,
które stwarza możliwość wykorzystania różnorodnych strategii i materiałów
dydaktycznych, a tym samym umożliwia niewidomym efektywną naukę
języków. Im więcej zmysłów jest zaangażowanych w proces kształcenia, tym
szybszy jest proces przyswajania wiedzy. Im więcej różnorodnych ćwiczeń, tym
więcej przyjemności i zainteresowania przynoszą dzieciom. Nauczanie dzieci
27
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Ibidem, s. 107.
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z nieodwracalną dysfunkcją wzroku należy traktować jako poważne wyzwanie
oraz źródło zawodowej i osobistej satysfakcji. Bądźmy cierpliwi w udzielaniu
im odpowiedzi na trudne pytania, jak np.: „Czy kamień wygląda tak samo,
jaki jest w dotyku?”.
mgr Aneta Kiper jest lektorem języka angielskiego w Państwowej
Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława
Markiewicza w Jarosławiu.
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Strategie komunikacyjne dzieci
ze specyficznym zaburzeniem
językowym SLI
Wprowadzenie
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Jedną z najpotężniejszych, a zarazem prawdziwie ludzkich potrzeb człowieka jest potrzeba aktywnego udziału w życiu grupy społecznej, ponieważ „życie
człowieka realizuje się we współdziałaniu i w kontaktach z innymi ludźmi”1.
Człowiek potrzebuje drugiego człowieka, bowiem jest istotą społeczną2.
Ludzie nawiązują kontakty między sobą m.in. za pomocą mowy, którą
Stanisław Grabias definiuje jako „zespół czynności, jakie przy udziale języka
wykonuje człowiek poznając świat i przekazując jego interpretację innym
uczestnikom życia społecznego”3.
Mowa wydaje się być tym medium, które w sposób najdoskonalszy
umożliwia porozumiewanie się ludzi. W obliczu problemów z rozwojem tego
narzędzia komunikacji społecznej człowiek doświadcza poważnego ograniczenia ekspresyjnego. Jednostki zmagające się z problemami językowymi, niejako
intuicyjnie, niezależnie od woli, wbrew wszelkim przeszkodom, jakie stawia
przed nimi natura, uruchamiają inne systemy komunikacyjne. Nie dziwią
zatem sytuacje, kiedy to niemówiące albo słabomówiące dziecko korzysta
z gestu, obrazu lub zniekształconego słowa, by pomimo wszystko zrealizować
swą intencję komunikacyjną.
Przedmiotem niniejszych rozważań są strategie komunikacyjne uruchamiane przez dzieci z zaburzeniem rozwoju językowego, które są fenomenalnym
dowodem potęgi chęci komunikowania się ludzi między sobą.
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Zagadnienie specyficznego zaburzenia językowego (SLI)4
Od lat w kręgu zainteresowań wielu dyscyplin naukowych, m.in. psychologii,
psychiatrii, językoznawstwa, logopedii, znajdują się dzieci, „które nie mówią,
a więc nie wykazują jednej z podstawowych aktywności życiowych człowieka”5.
Dzieci z SLI, bo o nich mowa, doświadczają trudności na wszystkich poziomach
organizacji systemu językowego – fonologicznym, morfologicznym, składniowym
i leksykalnym. Dzieci te, na co zwracają uwagę badacze zjawiska, z wyraźnym
opóźnieniem nabywają pierwsze słowa, przedłuża się u nich rozwój wypowiedzi
jednowyrazowych (zwłaszcza proces budowania słownika umysłowego6), a pierwsze połączenia słów pojawiają się u nich z opóźnieniem. Wspomniane dzieci
mają większe problemy z ekspresją niż z percepcją mowy. Zmagają się z poważnymi problemami gramatycznymi, zwłaszcza z licznymi błędami językowymi,
opanowaniem i stosowaniem czasowników, prawidłową budową zdania. Nadto
rejestruje się u nich poważne problemy leksykalne, do których zaliczyć można
trudności z utrwalaniem się nowego słownictwa, trudności z aktualizacją słownictwa wcześniej nabytego, częste substytucje wyrazów powiązanych znaczeniowo,
ubogi zakres słownictwa czynnego. W początkowych etapach rozwoju językowego
obserwuje się u tych dzieci poważne problemy fonologiczne, owocujące licznymi
zniekształceniami wzorca artykulacyjnego wyrazów7.
Specyficzne zaburzenie językowe (SLI), stanowiąc jedno z wielu rodzajów
zaburzeń komunikacji językowej, definiowane jest najczęściej jako „znaczne
ograniczenie zdolności językowych”8, przy czym na stan mowy dzieci z SLI
nie wpływają żadne inne czynniki, „które zazwyczaj towarzyszą problemom
w nauce języka, takie jak zaburzenia słuchu, niskie wyniki w niewerbalnych
testach inteligencji czy uszkodzenia neurologiczne”9. Można więc uznać, że
dzieci te doświadczają poważnych trudności z akwizycją języka ojczystego, choć
nie rejestruje się u nich żadnych innych problemów rozwojowych. Problemy
językowe towarzyszą dziecku od początku jego rozwoju, zaburzając wszystkie
obszary jego aktywności: zabawę, stosunki koleżeńskie, edukację.
4

5

6
7
8
9
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SLI to skrót od angielskiej nazwy tego zaburzenia, czyli specific language impairment. Obszerne
studium tego zagadnienia odnajdujemy w publikacji L. B. Leonarda, SLI – specyficzne
zaburzenie rozwoju językowego, Gdańsk 2006.
E. Czaplewska, Rozumienie pragmatycznych aspektów wypowiedzi przez dzieci ze specyficznym
zaburzeniem językowym SLI, Gdańsk 2012, s. 11.
I. Kurcz, Psychologia języka i komunikacji, Warszawa 2000, s. 77–79.
G. Krasowicz-Kupis, SLI i inne zaburzenia językowe, Sopot 2012, s. 34–35.
L. B. Leonard, SLI – specyficzne zaburzenie rozwoju językowego, Gdańsk 2006, s. 13.
Ibidem, s. 13.
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Znawcy zagadnienia zwracają uwagę na wielość profilów specyficznego
zaburzenia językowego: „dzieci ze SLI różnią się od siebie pod względem tego,
jaki obszar języka sprawia im największe problemy, oraz tego, jak wielki jest
w ich wypadku rozziew między zdolnościami rozumienia a zdolnością produkcji
mowy”10. Sytuacja ta sprawia, że dzieci ze SLI, w zależności od dominującego
problemu językowego, prezentują odmienne zachowania komunikacyjne, które
noszą nazwę strategii komunikacyjnych.

Strategie komunikacyjne – charakterystyka zjawiska

10

11

12
13
14

A. Skoczek, Zaburzenia kompetencji komunikacyjnej u dzieci z SLI – specyficznymi zaburzeniami
rozwoju językowego, na przykładzie procesu argumentowania, [w:] Studia z logopedii
i neurologopedii, I. Nowakowska-Kempna, Kraków 2012, s. 139.
M. Pawlak, Strategie komunikacyjne w nauce języka obcego – próba integracji perspektyw,
[online], [w:] „Konińskie Studia Językowe” [dostęp: 29 IX 2016]. Dostępny w Internecie:
http://www.ksj.pwsz.konin.edu.pl/?page_id=299&lang=pl.
Ibidem, s. 17.
Ibidem.
A. Żurek, G. Molik-Kubak, Strategie komunikacyjne dzieci uczących się języka angielskiego
jako obcego. Od teorii do praktyki badawczej, [w:] Sapientia Ars Vivendi. Księga Jubileuszowa
ofiarowana Profesor Annie Dąbrowskiej, A. Burzyńska-Kamieniecka, A. Libura (red.), Wrocław
2013, s. 512.
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Zagadnienie strategii komunikacyjnych zazwyczaj analizowane jest w kontekście nauki języków obcych i definiowane jako różnorodne „działania werbalne
i niewerbalne […] podejmowane przez osoby uczące się języka obcego w celu
wyrażenia określonych treści czy realizacji zamierzonych celów komunikacyjnych, pomimo braku niezbędnych środków językowych”11.
Elaine Tarone12, znana badaczka strategii komunikacyjnych podejmowanych przez osoby uczące się nowego języka, wyodrębnia następujące ich
odmiany: parafrazę (np. przybliżanie, omówienia), transfer (np. przełączanie
kodów), proszenie o pomoc, gest, unikanie (np. informowanie o rezygnacji)13. Z kolei Anna Żurek i Grażyna Molik-Kubak, badaczki strategicznych
zachowań komunikacyjnych u dzieci uczących się nowego języka, opracowały
własną typologię strategii komunikacyjnych. Według nich strategie komunikacyjne zasadniczo podzielić można na strategie upraszczania, strategie
unikania oraz strategie osiągnięć14. Strategie osiągnięć polegają na odważnym
wykorzystywaniu posiadanych kompetencji językowych i komunikacyjnych
w celach interakcyjnych. Strategie upraszczania polegają na zastosowaniu
mechanizmu facylitacji, czyli na takim manewrowaniu dostępnymi środkami
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językowymi (fonologicznymi, morfologicznymi, leksykalnymi, składniowymi), by móc zrealizować intencję komunikacyjną. W końcu strategie unikania to poszukiwanie czasu na przeformułowanie wypowiedzi (gdy dziecko
poszukuje właściwego słowa lub właściwej konstrukcji gramatycznej) lub
całkowita rezygnacja z komunikacji językowej15.
Zjawisko strategii komunikacyjnych nierozłącznie związane jest również
z osobami doświadczającymi rozmaitych zaburzeń lub zakłóceń w zakresie komunikacji językowej. Osoby te chwytają się rozmaitych strategii ułatwiających
im porozumiewanie się z otoczeniem, ponieważ „deficyty w różnych obszarach
szeroko pojętej kompetencji komunikacyjnej (a więc zarówno na poziomie
systemu języka, jak i reguł konwersacyjnych) mogą [im] utrudniać, a czasami
uniemożliwiać komunikację i/albo wykonanie określonego zadania”16.
Niewielu autorów zwraca uwagę na obecność strategii komunikacyjnych
u osób zmagających się z zaburzeniami językowymi. Wśród nich na uwagę zasługują prace Jolanty Panasiuk, wnikliwej badaczki procesów komunikacyjnych
u osób z afazją. W pracy zatytułowanej Strategie komunikacyjne w przypadkach
afatycznych zaburzeń mowy17 Panasiuk wyróżnia wiele wariantów strategii komunikacyjnych, odnosząc obserwowane zjawiska do konkretnych poziomów
organizacji języka. W kontekście poruszanej przeze mnie materii na uwagę
zasługują wspomniane przez autorkę strategie na poziomie fonologicznym,
w zakresie fleksji, zjawisk słowotwórczych, zjawisk leksykalno-semantycznych,
oraz parawerbalne strategie komunikacyjne18.
Strategie komunikacyjne są to więc wszelkie „środki wykorzystywane
przez użytkownika języka w celu mobilizacji i kontroli własnych zasobów
językowych oraz uaktywnienia własnych umiejętności i sposobów działania,
by w najpełniejszy i najbardziej ekonomiczny sposób, zgodnie z założonym
celem i danym kontekstem komunikacyjnym, skutecznie wykonać zadanie”19.
Tym stwierdzeniem docieramy do bardzo ważnego aspektu analizowanego
zjawiska. Użytkownicy języka sięgają po strategie komunikacyjne w sytuacjach,
15
16

17

18
19

18

Ibidem.
S. Piotrowski, Strategie komunikacyjne, czyli jak uczący się radzą sobie z deficytami leksykalnymi
w klasie języka obcego [online], [w:] „Języki: obce” [dostęp: 29 IX 2016]. Dostępny
w Internecie: http://jows.pl/artykuly/strategie-komunikacyjne-czyli-jak-uczacy-sie-radzasobie-z-deficytami-leksykalnymi-w-klasie.
J. Panasiuk, Strategie komunikacyjne w przypadkach afatycznych zaburzeń mowy, [w:] Diagnoza
neuropsychologiczna: metodologia i metodyka, A. Borkowska, E. M. Szepietowska (red.), Lublin
2000, s. 149–182.
Ibidem, s. 164–179.
Europejski system opisu kształcenia językowego…, op. cit., s. 61.
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gdy posiadane zasoby językowe są niewystarczające do zrealizowania zadania
komunikacyjnego, którym jest porozumienie się z otoczeniem.
By można było definitywnie stwierdzić, iż obserwowane u mówców zachowania mają znamiona strategii komunikacyjnych, muszą być spełnione dwa
podstawowe warunki: działania podjęte przez mówcę muszą być ukierunkowane
na pokonanie problemu językowego oraz działania podjęte przez mówcę muszą
posiadać intencję komunikacyjną20. Oba te cele ożywiają akty komunikacyjne
dzieci z SLI, stąd wniosek, iż podejmowane przez nie próby nawiązania kontaktu
z otoczeniem są strategiami komunikacyjnymi.

Strategie komunikacyjne w mowie dzieci z SLI
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M. Pawlak, Strategie komunikacyjne w nauce…, op. cit.
Pragnę w tym miejscu zauważyć, iż w polskiej literaturze logopedycznej istnieje swoisty zamęt,
gdy idzie o uchwycenie zjawiska SLI. Skutkiem takiej sytuacji jest obecność wielu określeń
opisujących interesujące nas zaburzenie rozwoju języka.
Z. Kordyl, Psychologiczne problemy afazji dziecięcej, Warszawa 1968, s. 191.
Zainteresowanego Czytelnika odsyłam do publikacji logopedycznych analizujących to
zagadnienie, np.: L.B. Leonard, SLI – specyficzne zaburzenie…, op. cit.
Europejski system opisu kształcenia językowego…, op. cit., s. 66.
Materiał empiryczny pochodzi z badań własnych, prowadzonych w związku z przygotowywaną
rozprawą doktorską na temat procesów fonetyczno-fonologicznych w mowie dzieci z SLI.
Badaniami objęto ośmioro dzieci z potwierdzoną diagnozą SLI. W grupie tej były dwie
dziewczynki oraz sześciu chłopców w wieku 4-6 lat. Analizie językoznawczej poddano próbki
nazywania, powtarzania oraz próbki mowy spontanicznej, które rejestrowane były w formie
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Strategie komunikacyjne stanowią dla dzieci z SLI ogromną pomoc.
Zofia Kordyl, autorka klasycznej już dziś publikacji na temat niedokształcenia
mowy o typie afazji21 u dzieci, zauważyła, że „słownik czynny [tych dzieci]
jest bardzo ubogi, ogranicza się do kilku najprostszych słów, kilku określeń
onomatopeicznych”22, stąd dzieci z SLI, uczestnicząc w codziennych sytuacjach komunikacyjnych, doświadczają chronicznego braku środków werbalnych. Z kłopotami zapamiętują nowe wyrazy, a słowa wcześniej opanowane
aktualizują się z utrudnieniem. Ponadto, nawet jeśli dzieci z SLI przypomną
sobie określone słowo, to z powodu różnych przyczyn, których wyjaśnienie
przekroczyłoby ramy tego artykułu23, mają problemy z właściwą realizacją
wzorca artykulacyjnego wyrazu. Wymienione trudności zmuszają te dzieci
do aktywizowania kompensacyjnych strategii językowych. Uruchamiają więc
wszelkie dostępne środki językowe oraz manewrują różnymi umiejętnościami „w celu dostosowania swoich możliwości do wymogów danego zadania
komunikacyjnego”24. W zamieszczonym poniżej materiale empirycznym25
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prezentuję przykłady strategicznych zachowań językowych podejmowanych
przez dzieci z SLI w celach komunikacyjnych.

Strategie komunikacyjne na poziomie fonetyczno-fonologicznym
Dzieci z SLI na początkowym etapie rozwoju językowego zmagają się
z ogromnymi problemami w zakresie kompetencji fonetyczno-fonologicznej.
Z powodu powolnego zdobywania poszczególnych fonemów ich inwentarz
głoskowy jest ograniczony. Dzieci, świadome tej sytuacji, szukają sposobów,
by pomimo tych ograniczeń, jak najwierniej odtworzyć wzorzec artykulacyjny
wyrazu. Najczęściej u badanych przeze mnie dzieci pojawiały się parafrazje głoskowe (w zakresie opozycji fonologicznej dźwięczność/bezdźwięczność, ustność/
nosowość, w zakresie stopnia zbliżenia narządów mowy, miejsca artykulacji),
redukcje, asymilacje, metatezy. Zdarzało się niejednokrotnie, że dzieci stosowały
wzdłużenie zastępcze, informując w ten sposób, że wiedzą, iż w określonym
miejscu powinien pojawić się jakiś segment (tabela 1.).
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Tabela 1. Przykłady fonetyczno-fonologicznych strategii komunikacyjnych.
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Wypowiedź
oczekiwana

Wypowiedź
zrealizowana

Komentarz

buda

[puta]

parafrazje głoskowe w zakresie kategorii fonologicznej
dźwięczność/bezdźwięczność [b-p], [d-t].

woda

[xota]

parafrazje głoskowe w zakresie opozycji fonologicznej
dźwięczność/bezdźwięczność [d-t] oraz w zakresie miejsca artykulacji [v-x].

traktor

[xat:ol]

trudna grupa spółgłoskowa [tr-] została zastąpiona
(substytucja) pojedynczym segmentem [x]. Dodatkowo
pojawił się tu proces wzdłużenia zastępczego – w miejsce
brakującej w systemie głoskowym chłopca głoski [k] pojawiło się wzdłużenie segmentu [t]. Występuje również
parafrazja głoskowa: głoska drżąca [r] została zastąpiona
głoską boczną [l].

cyfrowych plików dźwiękowych podczas indywidualnych sesji terapeutycznych. W celu
pozyskania jak najbardziej reprezentatywnego materiału językowego do badań wykorzystano
standaryzowane testy językowe: Test Rozwoju Językowego opracowany przez Instytut Badań
Edukacyjnych oraz 100-wyrazowy Test Artykulacyjny autorstwa E. Krajny. Próbki mowy
spontanicznej gromadzono w trakcie swobodnej zabawy dziecka z terapeutą oraz w trakcie
rozmów na temat różnych ilustracji tematycznych. Na kolejnym etapie badań materiał
językowy poddany został transkrypcji fonetycznej i analizowany pod kątem obecności zjawisk
fonetyczno-fonologicznych. W artykule zamieszczono materiał empiryczny pochodzący od
dzieci zakwalifikowanych do w/w badań.

Strategie komunikacyjne dzieci...
samochód

[xoxut]

mutylacja, czyli uszczuplenie struktury wyrazu w wyniku redukcji sylaby, oraz asymilacja, czyli upodobnienie
wewnątrzwyrazowe, wsteczne – głoska nosowa, dwuwargowa, dźwięczna [m] upodobniła się do występującej po
niej głoski ustnej, szczelinowej, bezdźwięcznej [x].

świnka

[śinta]

redukcja nagłosowej zbitki spółgłoskowej [śf ] oraz
substytucja zwarto-wybuchowej, bezdźwięcznej, tylnojęzykowej głoski [k] na przedniojęzykową, zwarto-wybuchową, bezdźwięczną głoskę [t].

kawałek

[kaṷavek]

metateza głoskowa w obrębie segmentów [v] i [ṷ].

Źródło: badania własne.

Nominacyjne strategie komunikacyjne
Jak wcześniej zauważono, ważnym problemem dzieci z SLI jest trudność
z wydobywaniem słowa z leksykonu umysłowego. Dzieci próbują radzić sobie
z tym problemem za pomocą rozmaitych strategii. Najczęściej są nimi omówienia26, substytucje semantyczne, używanie słów z wcześniejszych etapów
rozwoju mowy, co uwidacznia tabela 2.
Tabela 2. Przykłady leksykalno-semantycznych strategii komunikacyjnych.

Wypowiedź zrealizowana

krowa

mu, mu

lizaki

cukierki

gałąź

patyk

cena

kasa

latarnia

to takie światełka dla statków

czerwony

taki, jaki ma być

buda

domek pieska

Źródło: badania własne.

W sytuacjach komunikacyjnych pojawia się jeszcze inny mechanizm kompensacyjny – pauza. Jej funkcja polega na wygospodarowaniu czasu potrzebnego
na przypomnienie sobie oczekiwanego słowa lub podjęcie decyzji, czy dane
słowo jest właściwe dla określonej sytuacji27. W toku badań odnotowano dwa
rodzaje pauz: pauzy wypełnione embołofrazjami oraz pauzy niewypełnione
26
27

Z. Kordyl, Psychologiczne problemy afazji dziecięcej, Warszawa 1968, s. 191.
A. Majewska-Tworek, Niepłynność wypowiedzi w oficjalnej odmianie polszczyzny, Wrocław
2014, s. 158.
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Wypowiedź oczekiwana
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żadnym pseudo-słowem (milczenie). Istnieje też inna funkcja omawianych pauz.
Mogą one być sposobem na szukanie pomocy (podpowiedzi) u współrozmówcy.
Tabela 3. obrazuje tego typu sytuacje.
Tabela 3. Przykłady strategii komunikacyjnych ułatwiających przypomnienie sobie słowa.

Wypowiedź oczekiwana

Wypowiedź zrealizowana

dach

-yyyyyy-

łóżko

-yyyyyy-

Tutaj siedzi pan

A tutaj siedzi yyyyy; A tutaj siedzi pan.

Źródło: badania własne.

Kolejną strategią kompensującą trudność z aktualizacją wyrazu jest tworzenie neologizmów, których motywacja może być rozmaita, np. związana
z dźwiękiem wydawanym przez dany przedmiot, związana z czynnością wykonywaną przez określony podmiot, związana z innym przedmiotem, powiązanym
semantycznie z prezentowanym na obrazku. Tabela 4. zawiera kilka takich
tworów wyrazowych.
Tabela 4. Przykłady zjawisk słowotwórczych.

Wypowiedź oczekiwana

Wypowiedź zrealizowana

dziób

klek

malarz

budolec

bilet

kasnek
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Źródło: badania własne.
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Pozawerbalne strategie komunikacyjne
Bardzo ważną strategią kompensacyjną jest posiłkowanie się gestem,
ruchem i mimiką w celu zastąpienia brakującego słowa lub wyrażenia celu
komunikacyjnego. Dzieci z SLI mają doskonale rozwiniętą mowę ciała,
która wykorzystywana jest w strategicznych momentach komunikacyjnych.
Wspomniane dzieci potrafią bardzo dobrze korzystać z wszelkich sygnałów
niewerbalnych, ukrytych w przekazach formułowanych przez interlokutorów,
przykładowo z intonacji lub gestykulacji.
Mowa gestowa najczęściej pojawia się, co zrozumiałe, w spontanicznych
sytuacjach komunikacyjnych, kiedy to dynamika interakcji wymaga bardzo
szybkich reakcji. Warto jednak zauważyć, że gestykulacja, choć w mniejszym
nasileniu, pojawia się również podczas projektowanych sytuacji komunikacyj-

Strategie komunikacyjne dzieci...

nych (nazywanie obrazków, opisywanie obrazka sytuacyjnego), kiedy dziecko ma
zdecydowanie więcej czasu na aktualizację potrzebnych do konwersacji wyrazów.
Tabela 5. Przykłady wypowiedzeń słowno-gestowych

Wypowiedź zrealizowana

Wypowiedź planowana

My to (wskazanie) nie mamy.

My nie mamy kwiatów przed domem.

A on ty to tu (wskazanie).

Chłopiec stoi na drzewie.

Źródło: badania własne.

Uwagi końcowe
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E. Łątka-Likh, Błąd w interjęzyku uczących się języka polskiego jako obcego a zakłócenia
w komunikacji międzykulturowej, [online], [w:]„Acta Uniwersitatis Lodziensis”
[dostęp 01 IV 2017]. Dostępny w Internecie: http://dspace.uni.lodz.pl:8080/
xmlui/bitstream/handle/11089/18662/10-143_154-%C5%81%C4%85tka-Likh.
pdf?sequence=1&isAllowed=y.
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Każdego dnia, zarówno młodzi, jak i dorośli użytkownicy języka, uczestniczą w przeróżnych zdarzeniach komunikacyjnych. Należą do nich sytuacje
komunikacyjne w domu, w przedszkolu, w szkole, w sklepie, na podwórku,
itp. Uczestnicząc w tych zdarzeniach, użytkownicy języka prowokowani są
nieustannie do formalnej lub nieformalnej werbalnej aktywności. W ten sposób
rozwijają wachlarz swoich sprawności komunikacyjnych, jak też pomnażają
posiadane zasoby językowe.
Dzieci z SLI odczuwają ogromną potrzebę komunikowania się z otoczeniem społecznym. Z wiadomych względów zaspokojenie tej potrzeby nie jest
dla nich zadaniem prostym. Z powodu ciągłego deficytu środków językowych
dzieci te stosują rozmaite kompensacyjne strategie komunikacyjne: fonetyczno-fonologiczne (np. substytucje, redukcje, metatezy, mutylacje, wzdłużenie
zastępcze), nominacyjne (np. omówienia, substytucje semantyczne, neologizmy, wyrazy zaczerpnięte z wcześniejszego etapu rozwoju językowego), pauzy.
Niejednokrotnie komunikację językową wspierają gestem, mimiką i ruchem.
Z logopedycznego punktu widzenia strategie te są zjawiskiem wielce pożądanym, jednak powinny być traktowane jako pewne stadium przejściowe, taki
swoisty interjęzyk, który „jest zjawiskiem dynamicznym, językiem »pośrednim«,
istniejącym pomiędzy językiem wyjściowym uczącego się (…), ulegającym zmianom wraz z rozwojem kompetencji językowych (…). Jest systemem przybliżonym, uproszczonym”28. Posługiwanie się przez dzieci z SLI tym uproszczonym
systemem komunikacyjnym ukazuje dynamikę ich rozwoju językowego oraz
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stwarza możliwość komunikowania się z otoczeniem. Co więcej, odpowiednie
wykorzystanie tego zastępczego systemu komunikacyjnego, poprzez stosowanie
właściwych metod terapeutycznych, takich jak: naśladownictwo, modelowanie,
przeróbki wypowiedzeń dziecka, rozwijanie dziecięcych wypowiedzeń w toku
konwersacji29, może stać się fantastyczną trampoliną dla kształtującej się docelowej kompetencji językowej dzieci z SLI.

„SŁOWO, OBRAZ, SYMBOL, GEST”

mgr Sofia Kamińska jest neurologopedą w Dziennym Ośrodku
Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu
oraz słuchaczem Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Wydziału
Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego

29

24

Więcej na ten temat: L.B. Leonard, SLI – specyficzne zaburzenie rozwoju…, op. cit.

Agata Kolasa-Skiba

Budowanie systemu językowego
– stymulacja rozwoju dziecka
metodą krakowską
Idea metody krakowskiej
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Metoda krakowska jest programem terapii dzieci z różnymi zaburzeniami, zarówno rozwojowymi, jak i genetycznymi. Twórczyniami tejże metody
są siostry – Elżbieta Wianecka i Jagoda Cieszyńska. Autorki – zainspirowane
pracą własnej matki (Wacławy Zuziowej) – opracowały kompleksowy program
terapeutyczny dla dzieci, których rozwój nie przebiega prawidłowo. Metoda
została sprawdzona poprzez wieloletnie doświadczenie, a instytucjonalnie
związana jest z Katedrą Logopedii w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie oraz Zespołem Diagnozy i Terapii Języka (obecnie Zespołem Wczesnego
Wspomagania w Ośrodku dla Dzieci Niesłyszących).
Metoda krakowska jest systemową terapią funkcji poznawczych dzieci. Podstawowym jej założeniem jest stymulacja rozwoju intelektualnego dziecka. Budowanie systemu językowego (czasem jedynie w formie komunikacyjnej) umożliwia
nie tylko komunikację, opisywanie i wyjaśnianie świata, ale także budowanie
własnej tożsamości. Nie chodzi w niej tylko o naukę mowy czy naukę czytania,
ale o osiąganie kolejnych etapów w rozwoju wszystkich funkcji poznawczych.
We wszystkich sytuacjach zaburzeń komunikacji językowej od wad wymowy do alalii i afazji dziecięcej (braku rozwoju mowy) słowo napisane było
inspiracją do jego wypowiedzenia. Pierwsze słowa wielu dzieci były pierwotnie
odczytywane, by mogły być w przyszłości samodzielnie użyte w komunikacji.
Podstawowym założeniem metody jest dotarcie do dziecka poprzez stymulację językową, a jeśli jest to niemożliwe – poprzez wykształcenie alternatywnej
formy komunikacji (pisma), która ma prowadzić do wzbudzenia w dziecku
potrzeby i chęci mowy.
Dla terapeutów najważniejszy jest fakt, że przed narodzeniem mózg jest
już ukształtowany w takim stopniu, że rolę decydującą o tym, w jaki sposób
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neurony będą się różnicować, tworzyć sieć dendrytów, formować połączenia
synaptyczne zaczynają pełnić czynniki środowiskowe. Większość zmian zachodzących w mózgu dziecka aż do wieku dojrzewania determinowana jest przez
osobiste doświadczenia, a nie przez jego geny. Prowadzona stymulacja opiera
się na mechanizmach neuroplastyczności mózgu, czyli zmianie reprezentacji
korowych w wyniku doświadczeń organizowanych podczas terapii.
Metoda krakowska to nie tylko stymulacja mowy oraz nauka czytania
i pisania. Program terapeutyczny obejmuje całe spektrum zagadnień związanych
z rozwojem dziecka, jednak nie jest on tak mocno uwypuklony jak uprzednio
wspomniane umiejętności komunikacji. Profesor Jagoda Cieszyńska określa potrzeby rozwojowe, jakie posiada każde dziecko. W skład tych potrzeb wchodzi
zarówno komunikacja, jak i naśladowanie. Na przykład podstawą medyczną
autyzmu, na którą powołuje się w swojej książce prof. Cieszyńska1, jest zaburzenie funkcji naśladowczych. Trudno temu stwierdzeniu się oprzeć. Każdy rodzic
dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu ma świadomość, że naśladowanie
nie jest mocną stroną jego pociechy. Prof. Jagoda Cieszyńska na podstawie badań
neurologów twierdzi, że owo zaburzenie powstaje w wyniku nieprawidłowej
pracy neuronów lustrzanych. Funkcje wspomnianych neuronów można ćwiczyć
i stymulować poprzez pracę – tak, jak mięśnie. Nie jest to odosobniona teoria
i w dniu dzisiejszym, kiedy o mózgu i jego pracy wiemy najwięcej w historii ludzkości (ale cały czas za mało) – jest ona powszechnie uznawana przez naukowców.
Metoda krakowska to przede wszystkim praca w domu – praca rodzica
z dzieckiem. Jest to, według mnie, jej istotna zaleta. Rodzic nie jest odepchnięty
przez terapeutów jako jedynych specjalistów do spraw rozwoju jego dziecka. Wręcz
przeciwnie – to rodzic staje się najważniejszym terapeutą. Dzięki temu liczba godzin
terapii mocno wzrasta a poziom zaangażowania obu stron, jak i radość z osiąganych
sukcesów, rośnie. Z doświadczenia wiemy, że dziecko staje się bardziej pewne siebie
oraz swoich umiejętności wówczas, gdy terapii towarzyszą radość i śmiech. Nie
do pogardzenia jest również więź, która tworzy się podczas pracy – więź na bazie
wspólnych sukcesów.

Budowanie kompetencji językowej
Najważniejszą strategią postępowania logopedycznego, służącą zbudowaniu
kompetencji językowej, jest programowanie językowe, czyli wyposażanie dziecka
w system językowy. Przy przyjęciu założenia, iż język jest w znacznym stop1
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niu wynikiem aktywności neuronowej, jego opanowanie musi być wynikiem
procesu rutynizacji. „Rutynizacja, zwana także automatyzacją lub tworzeniem
nawyku poznawczego – jak podaje B. Bierwiaczonek – to proces tworzenia jednostek językowych na skutek dużej ilości powtórzeń”. Proces ten jest dowodem
dynamicznej natury języka i jego zależności od aktów używania go. Dlatego
przyjęto za cytowanym autorem, iż kompetencje językowe są „niczym innym
jak zrutynizowanymi aktami poszczególnych form werbalnej komunikacji”2.
Wszystkie formy językowe powinny być zatem ćwiczone przez powtórzenia,
realizując tym samym schemat: powtarzanie - rozumienie (wskazywanie) nazywanie (samodzielne odczytywanie), zaproponowany i zweryfikowany
w praktyce logopedycznej prof. Jagody Cieszyńskiej.
Mając na względzie fakt, iż kompetencja językowa małego dziecka, podejrzewanego o upośledzenie umysłowe, ma być gramatyką języka mówionego,
należy wykorzystywać rozwiązania stosowane w glottodydaktyce. Jak stwierdza
zajmująca się budowaniem systemu językowego dzieci niesłyszących Zdzisława
Orłowska-Popek, „Na jakość życia dzieci ze schorzeniem genetycznym składa się
między innymi możliwość werbalnego komunikowania się ze społeczeństwem.
Zaspokojenie potrzeby wyrażania słowem własnych myśli i pragnień stanowi
nieodzowny warunek realizacji wielu innych potrzeb, równocześnie wnosząc
ogromne znaczenie dla ogólnego rozwoju dziecka. Proces nabywania sprawności
językowej, pomimo podejmowania wczesnych oddziaływań logopedycznych,
odbiega od rozwoju mowy harmonijnie rozwijającego się dziecka i zależy od
poziomu rozwoju psychomotorycznego”3.
Na najniższym poziomie systemu językowego – płaszczyźnie fonetyczno-fonologicznej – najważniejszą strategią jest wywoływanie głosek zgodnie
z Jakobsonowskim poglądem na temat narastania opozycji fonologicznych,
począwszy od prymarnych, skończywszy na sekundarnych4.
Trudniejsze jest programowanie języka na płaszczyźnie morfologicznej.
Mimo iż w znacznym stopniu większość dzieci z niepełnosprawnością intelektualną jest w stanie przyswoić sobie paradygmaty fleksyjne przez naśladownictwo,
należy się opowiedzieć za programowaniem u nich tego aspektu języka. Wynika
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to przede wszystkim z faktu, iż wczesne nabycie fleksji ułatwia takim dzieciom
szybsze i zinterioryzowane opanowanie reguł składniowych. Tym samym dzieci
te nie ponoszą ewidentnych strat, które w późniejszym wieku (już ok. 6. roku
życia) są nie do zniwelowania5.
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Kompetencja komunikacyjna jest determinowana kompetencją językową – najpierw musi być zbudowany w umyśle dziecka system językowy,
a następnie uczy się ono zasad funkcjonowania tego systemu w sytuacjach
komunikacyjnych. Budowanie kompetencji komunikacyjnej małego dziecka,
podejrzewanego o upośledzenie intelektualne, to nic innego jak nieustanne
zawiązywanie i podtrzymywanie interakcji między nim a logopedą. Interakcja ta
to środek skuteczniejszego nauczania języka, gdyż nabywanie reguł językowych
zachodzi poprzez konfrontację z materiałem językowym oraz nawiązywanie
i podtrzymywanie kontaktów społecznych.
Z trzech sprawności składających się na kompetencję komunikacyjną: społecznej, sytuacyjnej i pragmatycznej, ta ostatnia na początkowym
etapie wyposażania dziecka w zinterioryzowane reguły komunikowania
jest prymarna. Poprzez uzmysłowienie dziecku, iż za pomocą języka może
zmieniać rzeczywistość pozajęzykową i osiągać swe cele, uzyskujemy ważny
aspekt procesu terapeutycznego – rozbudzamy motywację do mówienia.
Jest sprawą bezdyskusyjną, iż aspektu illokucyjnego (intencji wypowiedzi)
najskuteczniej nauczymy poprzez pokazanie dziecku jego skutku – perlokucji. Najbardziej nadaje się do tego czasownik w trybie rozkazującym: „daj”.
Wiele przemawia za tym, aby był to pierwszy wyraz w budowanym systemie
leksykalnym dziecka z niewykształconymi sprawnościami percepcyjnymi.
W momencie rozpoczęcia terapii u Kuby ten czasownik nie występował.
Połączenie lokucyjnego czasownika „daj” z nazwą odbiorcy komunikatu,
np. „mama (tata) daj” zapoznaje dziecko ze społecznym i sytuacyjnym
aspektem komunikowania się. Użycie nazw osób najbliższych dziecku jest
pierwszym etapem wyposażania go w wiedzę na temat językowo wyrażanych relacji społecznych, zachodzących we wspólnocie (zw. sprawnością
społeczną). Świadczy także o umiejętności wykorzystywania języka we
5

M. Michalik, Między językiem, myśleniem, a rzeczywistością – budowanie kompetencji
gramatyczno-leksykalnej dziecka podejrzewanego o upośledzenie intelektualne. Studium
przypadku, [w:] M. Michalik, A. Siudak (red.), Nowa Logopedia. Zagadnienia mowy i myślenia,
Kraków 2010, s. 36-37.
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współtworzonych przez grupę społeczną sytuacjach interakcyjnych (zw.
sprawnością sytuacyjną)6.

Podstawowe elementy Metody krakowskiej
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Metoda krakowska podkreśla konieczność stymulacji rozwoju zdrowego
dziecka oraz korygowanie różnorodnych zaburzeń funkcjonalnych, nabytych,
wrodzonych i genetycznych. Bazuje na neurobiologicznej tezie, że zdolność do
tworzenia nowych synaps nigdy się nie kończy i w pełni zależy od doświadczeń,
jakich dostarczamy jednostce.
Zgodnie ze współczesnymi poglądami podczas wszystkich prowadzonych
stymulacji uwzględnia się zasadę aktywnego, świadomego nauczania, które obok
naśladownictwa jest specyficznie ludzkim wzorcem kulturowego poznania. Ponieważ „na zdolności do uczenia się przez naśladownictwo można wpływać, a nawet
je wywołać pewnymi rodzajami interakcji społecznych w okresie wczesnego
rozwoju”7, edukację uważam za podstawową formę oddziaływań stymulujących.
Niezwykle ważną zasadą metody krakowskiej jest umożliwienie rodzinie
obserwacji prowadzonych zajęć. Oczywiście bywa też tak na początku terapii,
że dziecko, gdy zostaje bez rodzica, natychmiast przestaje manipulować zachowaniem logopedy. Wówczas można odegrać scenę opuszczania gabinetu przez
matkę lub ojca. Rodzic pozostaje za lekko uchylonymi drzwiami, by móc uczyć
się, jak prowadzić ćwiczenia, w jaki sposób werbalizować polecenia i radzić
sobie z negatywnymi zachowaniami dziecka.
Zgodnie z założeniami logopedii humanistycznej jest niedopuszczalne, by
traktować rodziców przedmiotowo, wypraszać za drzwi i nie pozwolić patrzeć
na zajęcia z własnym dzieckiem. Rodzice muszą znać program terapii, mają
prawo pytać o sens poszczególnych ćwiczeń, zadaniem logopedy jest objaśnienie
postępowania terapeutycznego i przygotowanie terapii na kolejny tydzień. Bez
względu na to, czy ćwiczenia są kontynuowane w domu, czy też nie. Rodzice
także przechodzą, czasem długą, drogę uczenia się sposobów prowadzenia
zajęć. Czynią to przez: naśladownictwo, współdziałanie i dopiero po upływie
określonego czasu przez instrukcję.
Podczas stymulacji rozwoju zdrowych dzieci i terapii w sytuacjach zaburzeń
komunikacji językowej terapeuci wykorzystują wszystkie techniki w różnym
zakresie w zależności od indywidualnych potrzeb dziecka i rodziny.
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Podstawowe elementy metody krakowskiej:
1. Stymulacja słuchowa.
2. Komunikacja ułatwiona (niewerbalna).
3. Gesty artykulacyjne (wizualizacyjne) i gesty interakcyjne.
4. Manualne Torowanie Głosek.
5. Techniki komunikacyjne – dialog twarzą w twarz.
6. Programowanie języka.
7. Dziennik wydarzeń.
8. Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania.
9. Terapia funkcji wzrokowych.
10 Stymulacja funkcji motorycznych.
11. Wybór dominującej ręki.
12. Kształtowanie zabawy tematycznej.
13. Stymulacja lewej półkuli mózgu.
14. Kształtowanie zachowań społecznych.
15. Stymulacja poznania wielozmysłowego – bodźce zapachowe i smakowe.
16. Stymulacja pamięci.
17. Ćwiczenia kategoryzacji.
18 Kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowego.
19. Logoterapia (rozmowy z rodzicami, wyjaśnienie zasad terapii, przekazanie programu i umożliwienie rodzicom oglądania prowadzonych zajęć
z dzieckiem).
Dziecko uczy się zachowań i ról społecznych przede wszystkim językowo, uczestnicząc w interakcjach społecznych. Zanim jednak będzie gotowe
do przyswajania umiejętności i wiedzy o świecie w grupie rówieśniczej, musi
współdziałać w diadzie: dorosły i dziecko.
Bez wątpienia można stwierdzić, że brak wczesnych stymulacji społecznych prowadzi do dysfunkcji neurobiologicznych, ponieważ to w aktach
społecznej komunikacji dziecko uczy się języka, reguł jego użycia wraz z regułami zachowania. Jednak prymarne akty społeczne zachodzą w rodzinie.
Nie sposób uczyć dzieci bycia w grupie, gdy nie odnajduje się ono wśród
osób najbliższych8.
W gabinetach terapeutów krakowskich stosowana jest:
1. Terapia słuchowa – program Słucham i uczę się mówić, oparty na badaniach neuroobrazowania mózgu.
8
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Tylko wówczas Dzieci, Rodzice i Terapeuci mogą osiągać kolejne sukcesy,
gdy stosowane są WSZYSTKIE elementy terapii. Jest ona spójną całością realizującą zadanie nadrzędne – budowanie systemu językowego poprzez stymulację
wszystkich funkcji poznawczych dziecka.
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12.

Stymulacja naśladowania mowy ze wsparciem Gestów Artykulacyjnych
(GA). W sytuacji braku naśladownictwa stosowane jest Manualne Torowanie Głosek (MTG – układanie narządów artykulacyjnych, czyli manualne
torowanie ruchu, jak w innych metodach manualnych).
Terapia funkcji wzrokowych (między innymi: koncentrowanie wzroku
na twarzach, obrazkach, identyfikowanie obrazków, analiza oraz synteza
wzrokowa na materiale tematycznym – konkretnym i atematycznym –
symbolicznym).
Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania i kształtowanie systemu
językowego poprzez programowanie.
Budowanie kompetencji komunikacyjnej i językowej poprzez prowadzenie
Dziennika wydarzeń.
Diagnoza dominacji stronnej umożliwiająca wybór dominującej ręki.
Stymulacja zabawy (od naśladowania elementów zabawy tematycznej do
rozbudowanych sekwencji z użyciem języka w dialogach).
Stymulacja lewej półkuli mózgu (naśladowanie, kontynuowanie, uzupełnianie sekwencji i szeregów, wskazywanie relacji, naśladowanie symbolicznych, linearnych, sekwencyjnych wzorów z klocków).
Terapia zachowań społecznych (stosowanie się do reguł, nawiązywanie
kontaktu z dorosłymi, starszymi dziećmi i rówieśnikami.
Stymulacja funkcji motorycznych (manualnych, planowania ruchu i motoryki dużej).
Stymulacja przetwarzania bodźców smakowych, zapachowych i dotykowych (poznawanie smaków, zapachów i wrażeń dotykowych poprzez
język).
Stymulacja pamięci (ćwiczenia pamięci symultanicznej i sekwencyjnej na
materiale konkretnym i symbolicznym).
Ćwiczenia kategoryzacji (od kategorii prymarnych do językowo wyrażonych).
Ćwiczenia myślenia sytuacyjnego i przyczynowo-skutkowego.
Ćwiczenia myślenia przez analogię.
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Opis metod:
Analogie:
• analogia to metoda rozumowania, w której szuka się tych samych relacji
w różnych sytuacjach bądź stosuje się te same schematy rozumowania w odmiennych warunkach,
• myślenie przez analogię warunkuje skuteczne uczenie się odmiany wyrazów
i umiejętność budowania zdań gramatycznie poprawnych, przyswajanie reguł
społecznych i ich stosowanie w kontaktach indywidualnych i grupowych.

Czytanie:
• dzięki wczesnej nauce czytania rozwijana jest świadomość fonologiczna,
• budowane są struktury w mózgu, zwiększa się liczba połączeń między neuronami,
• słowo zapisane jest zatrzymane w czasie, dla niektórych dzieci mowa zaczyna
się od słowa przeczytanego do wypowiedzianego,
• nauka czytania naśladuje etapy nabywania systemu językowego: powtarzam,
rozumiem, nazywam.

Kategoryzowanie:
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• dokonywanie kategoryzacji wymaga dostrzegania cech wspólnych oraz różnicujących,
• stanowi podstawę do nauki reguł społecznych i językowych,
• umiejętność dokonywania kategoryzacji jest warunkiem formowania się
myślenia przez analogię,
• umożliwia dostrzeżenie podobieństw w odmiennych sytuacjach, bądź stosowanie
tych samych schematów rozumowania podczas rozwiązywania różnych zadań.
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Mała motoryka:
• ważnym elementem zajęć jest ćwiczenie sprawności motorycznych, grafopercepcji, planowania ruchu,
• sprawność motoryczna wpływa na praksję oralną (wymowę dziecka).

Pamięć:
• ćwiczenia pamięci są ważną częścią wszystkich działań terapeutycznych i logopedycznych,
• ćwiczymy pamięć sekwencyjną, symultaniczną, krótkotrwałą.

Relacje:
• relacja ujmuje zależność między dwoma bądź większą liczbą elementów,
• ujęcie relacji wymaga przetwarzania sekwencyjnego, charakteryzującego pracę
lewej półkuli mózgu,

Budowanie systemu językowego...

• najistotniejsze w terapii funkcji poznawczych jest wypracowanie umiejętności
dostrzegania różnic pomiędzy elementami i związków zachodzących między
nimi,
• sprawności te są konieczne do opanowania języka mówionego i pisanego, ale
także relacji społecznych, umiejętności kategoryzowania i rozumienia zależności przyczynowo-skutkowych,
• edukacja szkolna wymaga także dostrzegania relacji między symbolem i jego
reprezentacją w realnym świecie, znakiem i znaczeniem, zachowaniem i przejawianymi emocjami.

Sekwencje:
• sekwencja jest ciągiem znaków (symboli), stanowiącym uporządkowaną według określonej reguły strukturę,
• w sekwencji struktury powtarzają się,
• miejsce kolejnego znaku w sekwencji wynika z przyjętej arbitralnie reguły,
• sekwencja odzwierciedla porządek znaków językowych – mówionych i pisanych.

Szeregowanie:
• szereg jest ciągiem elementów ustawionych obok siebie w linii prostej,
• dzięki linearnemu porządkowi głosek w słowach i liter w wyrazach zapisanych
możliwe jest budowanie znaczeń,
• jakiekolwiek zakłócenie tego porządku nadaje wypowiedzeniu inny sens (kot
- kto, nos - son, notes - seton).

Układanki:
podczas układania dzieci ćwiczą koncentrację na bodźcach wzrokowych,
umiejętność dokonania syntezy na podstawie wychwyconych części obrazka,
dostrzeganie podobieństw,
nazywanie obiektów,
umiejętność przeprowadzania analizy,
ujmowanie relacji między elementami,
dostrzeganie różnic,
linearny porządek.

Metoda krakowska jest neurobiologiczną terapią przeznaczoną dla dzieci
z różnymi zaburzeniami rozwojowymi i genetycznymi. Kierowana jest do dzieci:
• z zaburzeniami rozwoju, takimi jak: autyzm, zespół Aspergera, afazja, alalia, zagrożenie dysleksją,
• z zaburzeniami genetycznymi (np.: zespołem Downa),
• zdrowych, których rodzice chcą zwiększyć możliwości intelektualne swoich pociech.
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•
•
•
•
•
•
•
•
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Dzięki wykorzystaniu CAŁEGO programu terapii i chronieniu dziecka
przed złymi wpływami wysokich technologii, takimi jak np. oglądanie telewizji,
dziecko otwiera się na otaczający je świat. Zaczyna zauważać relacje, ludzi, lepiej
słyszy i widzi. Powoli mowa opiekunów staje się dla niego zrozumiała i samo
potrafi wyrazić słowami to, czego potrzebuje i co czuje.
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Pamięć symultaniczna i sekwencyjna w rozwoju dziecka
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Pamięć symultaniczna odnosi się do mechanizmów globalnego, całościowego przechowywania informacji w prawej półkuli; tak więc w naszej pamięci
powstaje obraz jako całość. Ćwiczenia pamięci symultanicznej pozwalają dziecku
na globalne zapamiętywanie wyrazów oraz uczenie się organizacji przestrzennej.
Prawa półkula odpowiada za zapamiętywanie melodii, muzyki, znaków geometrycznych, układu pomieszczeń w domu, wyrażenia frazeologiczne, wierszyki,
rymowanki, liczenie do 10, twarze i sylwetki ludzi.
Pamięć sekwencyjna odnosi się do prawidłowego funkcjonowania lewej
półkuli. Ważne jest tutaj rozumienie, co jest przed, a co jest po czym. Pamięć
sekwencyjna jest tą trudniejszą. Wymaga skupienia koncentracji i uwagi.
Zapamiętywanie sekwencyjne to zapamiętywanie krok po kroku, linearnie
uporządkowane. Właśnie pamięć sekwencyjna odpowiada za naukę języka,
zauważanie i dostrzeganie różnic, analizowanie i zapamiętywanie sekwencji
czynności. Bardzo ważne jest, by ćwiczyć wzrokową pamięć sekwencyjną, ale
również ćwiczyć sekwencje ruchowe, słuchowe i językowe.
Pamięć rozwija się jeszcze w życiu płodowym, a pełną dojrzałość osiąga
około piętnastego roku życia. Proces zapamiętywania jest dość skomplikowany,
ponieważ nasz mózg odbiera i przechowuje w pamięci nie tylko obrazy, ale też
dźwięki, wrażenia smakowe, zapachowe, czuciowe i emocjonalne. Nietrudno więc
stwierdzić, że stymulacja pamięci wymaga udziału wielu obszarów mózgu. Praca
terapeutyczna najczęściej ogranicza się do usprawniania pamięci symultanicznej
i sekwencyjnej jako elementów koniecznych i niezbędnych do prawidłowego
rozwoju dziecka.
Warto zaznaczyć, że ćwiczenia pamięci nie dotyczą tylko materiału wzrokowego. Ćwiczyć możemy też pamięć słuchową, ruchową czy zmysłową.
Pamięć symultaniczna/globalna/całościowa odpowiedzialna jest za przechowywanie informacji w prawej półkuli mózgu, dzięki której bodźce rozpoznawane
są na zasadzie podobieństwa. Ćwiczenia pamięci symultanicznej są zwykle
wprowadzeniem do pozostałych ćwiczeń, a później stałym elementem zajęć.
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To właśnie dzięki pamięci symultanicznej możemy rozpoznawać:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

twarze i sylwetki ludzi,
układy przestrzenne dróg, pomieszczeń, miejsc,
figury i znaki geometryczne,
układy wzorów na przedmiotach,
muzykę i układy muzyczne,
słuchowe i wzrokowe wzorce samogłosek,
rzeczowniki w mianowniku,
prozodię mowy (akcent, intonację, ton głosu),
wyrażenia frazeologiczne, utarte zwroty,
ciągi zautomatyzowane (liczenie od 0 do 10, pory roku, dni tygodnia, numery
telefonów, modlitwy itp.)
Pamięć sekwencyjna/linearna wykorzystuje informacje przechowywane
w lewej półkuli mózgu i rozpoznaje je po kolei, krok po kroku. Dostrzega, który
element występował przed, a który po. Pamięć sekwencyjna jest niezbędna do
nauki języka mówionego i pisanego, stanowić więc musi nieodłączny element
każdych zajęć.

Dzięki pamięci sekwencyjnej możemy rozpoznawać:

Ważne:
• dziecko ma zawsze układać obrazki linearnie – od lewej do prawej,
• dbamy o to, by dziecko zawsze wykonywało ćwiczenia dominującą ręką,
• wraz z narastającym stopniem trudności można zwiększać liczbę obrazków
z zestawu „do wyboru” (4-6-8-10+),
• każde ćwiczenie jest okazją do sprawdzania rozumienia, dlatego warto poprosić
dziecko o wskazanie lub podanie obrazka (Gdzie auto? Gdzie piłka? Lub Co
tu? Kto tu?).
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• sekwencje czynności, które nie są wykonywane automatycznie,
• linearne występowanie dźwięków mowy (np. kolejność głosek i sylab w wyrazach),
• uporządkowanie linearne sekwencji wyrazów w zdaniu oraz zdań w wypowiedziach.
Możliwości modyfikacji ćwiczeń jest wiele, gdyż materiał można w dowolny sposób dostosowywać do pory roku, zainteresowań dziecka, zbliżającego
się święta itp., najważniejsze, żeby nie było nudno. Na rynku dostępne są też
gotowe pomoce i zestawy do ćwiczeń pamięci, które możemy wykorzystać
podczas zajęć.
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Dlaczego wczesna nauka czytania jest taka ważna?
Profesor J. Cieszyńska w jednym z wywiadów następująco uzasadnia rolę
umiejętności czytania u najmłodszych dzieci:
Dziecko, które czyta, ma poczucie, że jest dobre. A najlepszą rzeczą, która pozwala osiągać
sukcesy w życiu, jest przeświadczenie: „jestem dobry”. Dlatego często powtarzam rodzicom:
nauczcie swoje dziecko czytać, a reszty ono samo się nauczy. Dziecko, które ma kłopoty
z czytaniem, źle ocenia samo siebie i jest źle odbierane przez otoczenie – próbuje zwracać
na siebie uwagę poprzez zachowania negatywne, czasem agresywne. Dziecko, które stale
słyszy, że nie umie czytać, wycofuje się z aktywności w grupie rówieśników. Jeśli jest
dodatkowo negatywnie oceniane przez rodzinę, istnieje u niego ryzyko pojawienia się
poważnych zmian w psychice, łącznie ze skłonnością do depresji, która może ujawnić się
w późniejszym wieku9.
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Kiedy zacząć pracę z dzieckiem?
Naukę czytania samogłosek można rozpocząć od 12. miesiąca życia dziecka. Należy pamiętać, aby podczas ćwiczeń siedzieć obok dziecka, zapewniając
swobodę swojej dominującej ręce. Zajęcia takie powinny odbywać się regularnie,
trwać około 15 minut, zawsze przy tym samym stoliku, w pokoju dziecięcym.
Ważna jest tu ilość powtórzeń, atmosfera zabawy, wspólnota odczuć i dzielenie
się radością. Koniecznie trzeba zadbać o to, by dziecko miało okazję pochwalić
się swoimi umiejętnościami przed ojcem, dziadkami, ciocią czy wujkiem lub
sąsiadką. Syn lub córka muszą usłyszeć słowa pochwały (brawo, super, pięknie),
zobaczyć autentyczną radość rodziców ze swoich dokonań. Z umiejętnością
czytania jest bowiem tak, jak z czynnością chodzenia. Gdy dziecko ma okazję
spostrzec pozytywne reakcje otoczenia, podejmuje częściej nagradzane działania
i dochodzi do coraz większych sprawności.

Na zakończenie…
12 PRZYKAZAŃ LOGOPEDYCZNYCH dla rodziców i terapeutów:
• Narządy mowy dziecka kształtują się i zaczynają funkcjonować już w życiu
płodowym. Są one ogromnie wrażliwe na wszystkie bodźce fizyczne i chemiczne, zarówno sprzyjające, jak i szkodliwe.
• Mowa otoczenia powinna być poprawna. Do dziecka trzeba mówić wolno,
dokładnie i wyraźnie, trzeba zaniechać sztucznego spieszczania i używania
tzw. języka dziecięcego.
9
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http://www.sylaba.info/wczesna-nauka-czytania/
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• Dziecko powinno reagować na aktywność uczuciową i słowną otoczenia.
Z początku jest to uśmiech, ruch rączki, przegięcie ciała. Wnet jednak nastąpią
reakcje głosowe. Gdy ich brak, trzeba koniecznie zbadać słuch dziecka, gdyż
może on być osłabiony.
• Absolutnie nie wolno krępować dziecka w reagowaniu na aktywność otoczenia.
• Jeśli dziecko ma nieprawidłową budowę narządów mowy (rozszczep warg,
dziąseł, podniebienia, zniekształcenia w układzie szczęk, uzębienia itp.), powinno się bezwzględnie pójść z nim do lekarza specjalisty: chirurga plastyka,
ortodonty.
• Dziecko leworęczne należy otoczyć specjalną opieką. W okresie kształtowania
się mowy nie wolno zmuszać go do posługiwania się prawą ręką, gdyż mogą
wystąpić zaburzenia mowy.
• Gdy dziecko samo zaczyna coraz więcej mówić, nie wolno tej skłonności gasić
np. obojętnością lub cierpką uwagą, bo wówczas dziecko zamyka się w sobie,
staje się nieufne, niemieje.
• Nie należy hamować żywiołowego pędu do mowy, trzeba wykorzystać ogromny
ładunek uczuciowy, jaki dziecko wkłada w mowę.
• Należy pilnie baczyć, czy kształtowanie się mowy dziecka przebiega zgodnie
z normą.
• Od momentu zdobycia przez dziecko umiejętności mówienia zdaniami nie
wolno bezustannie przeszkadzać mu przez ciągłe poprawianie i zmuszanie do
poprawnego powtarzania, gdyż dziecko nabawi się kompleksu niższej wartości,
straci zaufanie do otoczenia, przestanie mówić.
• Dziecko trzyletnie monologuje, ale chce też rozmawiać z otoczeniem, zadaje
mnóstwo pytań i przepada za opowiadaniami. Nie wolno lekceważyć tych
faktów, gdyż pomaga to dziecku w wysławianiu się, w umiejętności wyrażania
swych myśli i uczuć.
• Jeśli mimo wszystko nie udało się zapobiec powstaniu defektów mowy, nie
wolno opuszczać rąk. Powstające w Polsce coraz liczniejsze poradnie logopedyczne są w stanie pomóc dziecku, o ile rodzice i wychowawcy będą z nimi
jak najściślej współpracować10.

L. Kaczmarek, Nasze dziecko uczy się mowy, Lublin 1988.
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Rola języka i komunikacji
językowej w autyzmie i zespole
Aspergera
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Wprowadzenie
Autyzm i zespół Aspergera należą do zaburzeń, u których podłoża leżą nieprawidłowości w rozwoju neurobiologicznym o nieznanej etiologii. Badania nad
przyczynami i rozpowszechnieniem zjawiska autyzmu nie przyniosły jak dotąd
jednoznacznych odpowiedzi. Najczęściej wymienia się czynniki genetyczne oraz
liczne środowiskowe, jak np. zanieczyszczenie środowiska, chemizację rolnictwa,
promieniowanie elektromagnetyczne. Wykorzystując metody obrazowania
czynności mózgu przy pomocy funkcjonalnego rezonansu magnetycznego
(fMRI) oraz pozytonowej tomografii emisyjnej (PET), dokonuje się badań
funkcji psychicznych u człowieka. Dzięki tym odkryciom dziś już wiadomo, że
autyzm i zespół Aspergera mają podłoże neurobiologiczne. Anomalie dotyczą
liczby i wielkości neuronów, budowy dendrytów, nieprawidłowych połączeń
zarówno w obrębie istoty białej, jak i szarej mózgowia1. Trwające ponad 70 lat
prace nad patogenezą i wyjaśnieniem przyczyn autyzmu i zespołu Aspergera nie
przyniosły jednoznacznych odpowiedzi. Na niejednorodny obraz autyzmu wpływa również bardzo duże kliniczne zróżnicowanie symptomów. Nie stworzono
dotychczas genotypu autyzmu, który ułatwiałby lub determinował diagnozę,
ale w wielu badaniach wyraźnie podkreśla się rolę czynników dziedzicznych.
Autyzm i jego pochodne charakteryzują się przede wszystkim trudnościami
w komunikacji językowej, rozumieniu relacji społecznych i emocjonalnych.
Zaburzenia mowy w autyzmie i zespole Aspergera są niejednorodne i mogą
występować we wszystkich sferach komunikacji językowej. W toku procesu
terapeutycznego możliwe jest rozwinięcie i poprawa komunikacji językowej
oraz intencji komunikacji.
1
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N.J. Minshew, D.L. Williams, The new neurobiology of autism: cortex, connectivity, and
neuronal organization, Arch Neurol (2007), 64(7), s. 945–950.
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Jak pokazują badania i obserwacje kliniczne autorki, rozwój języka pełni
nadrzędną funkcję psychiczną u osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
Dzieci, które nie rozwinęły żadnej z form komunikacji językowej, mają mniejsze
szanse podjęcia edukacji w szkole powszechnej, nie rozwijają w pełni możliwości
intelektualnych i społecznych. Ma to kluczowe znaczenie dla przyszłości dziecka,
a więc dalszej edukacji, podjęcia pracy, samodzielnego życia.
Wczesne diagnozowanie i rozpoczęcie intensywnej terapii stwarza możliwości i daje nadzieję na poprawę rozwoju i jakości życia osób z zaburzeniami
ze spektrum autyzmu.

Epidemia autyzmu?

2

3

Identified Prevalence of Autism Spectrum Disorder, [dostęp: 16 V.2017]. Dostępny w Internecie:
https://www.cdc.gov/ncbddd/autism/data.html
Rozpowszechnienie autyzmu – autyzm diagnozowany coraz częściej, [dostęp: 16 V 2017].
Dostępny w Internecie: https://polskiautyzm.pl/rozpowszechnienie-autyzmu
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Zaburzenia ze spektrum autyzmu w ciągu ostatnich kilkunastu lat stały
się najczęstszą przyczyną diagnozowania niepełnosprawności u dzieci. Dane
statystyczne dotyczące spektrum autyzmu są alarmujące, ponieważ z roku
na rok zauważa się znaczny wzrost przypadków tego zaburzenia. Zjawisko
to, jak i jego konsekwencje, są bagatelizowane lub pomijane przez media,
a diagnozowanie, leczenie i edukowanie dzieci z autyzmem spychane jest na
margines. Dane statystyczne dotyczące zaburzeń autyzmu są ciągle zmieniane
i uaktualniane, dlatego należy je traktować szacunkowo. Badania amerykańskiego Centrum Zwalczania i Zapobiegania Chorobom (Centers for Disease
Control and Prevention – CDC) wskazują, że 1 na 68 dzieci w Stanach Zjednoczonych ma diagnozę spektrum autyzmu2. ONZ podaje, że w Europie jest
to 1 na 150 dzieci. W Wielkiej Brytanii badania The National Autistic Society
dowodzą występowania autyzmu u ok. 700 000 osób w całej ludności Wielkiej
Brytanii. Nie ma dokładnych informacji na temat występowania zaburzeń ze
spektrum autyzmu w Polsce. Przyjmuje się za wiarygodne dane z innych krajów europejskich. W Polsce według analiz ONZ oraz różnych innych źródeł
częstość występowania autyzmu wynosi 1:100 – 1503. Należy przypuszczać,
że są to niedoszacowane dane z uwagi na sposób i bariery ich pozyskiwania.
Ten rodzaj zaburzenia rozwoju jest więc najczęściej występującym. Wskaźniki
statystyczne wzrastają w zdumiewającym tempie, dlatego należy prowadzić
badania, poszukiwać odpowiedzi, co jest przyczyną, jak leczyć, usprawniać,
edukować dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
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Nieprawidłowości rozwoju mowy w autyzmie i zespole Aspergera
Nierozerwalnym elementem funkcjonowania człowieka w społeczeństwie jest
proces komunikacji. Ludzie łączą się w różne grupy, wewnątrz których wchodzą
w mniej lub bardziej skomplikowane relacje. Cechą wyróżniającą człowieka spośród wszystkich naczelnych jest wykształcona umiejętność komunikowania się,
która pozwala na organizację życia społecznego, przekazywanie informacji i wiedzy
kolejnym pokoleniom. Każda forma współpracy czy współdziałania opiera się na
procesie komunikacji, który określany jest jako niezbędny element społecznego
funkcjonowania człowieka i warunek konieczny istnienia relacji społecznych4.
Zaburzenia komunikowania się są jednym z kryteriów diagnozowania
autyzmu i zajmują istotne miejsce w opisywaniu tego zaburzenia. Obejmują
one zarówno komunikację werbalną jak i niewerbalną, rozumienie i ekspresję
mowy. Wskaźnikiem lub pierwszym objawem, który motywuje rodziców do
rozpoczęcia diagnozy nieprawidłowego rozwoju dziecka jest opóźnienie lub
brak rozwoju mowy.
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Rozwój mowy dzieci z autyzmem
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Zaburzenia mowy u dzieci z autyzmem dotyczą wszystkich sfer rozwoju
językowego. Bardzo często w autyzmie występuje brak rozwoju mowy do
momentu podjęcia intensywnej terapii. Rzadziej dzieci z autyzmem zaczynają
wypowiadać pierwsze słowa o czasie, jednak dalszy rozwój mowy nie postępuje
normatywnie, często można obserwować jej regres lub zanik, utratę sprawności
społecznych, pojawienie się zachowań określanych jako nieprawidłowe lub stymulacyjne. Niekiedy rozwój języka w autyzmie przebiega mniej jednoznacznie:
dziecko wypowiada pierwsze słowa o czasie, ale nie używa ich w komunikacji,
towarzyszy temu powtarzanie zdań zasłyszanych z telewizji, wierszyków, reklam,
występują echolalie, trudności w prowadzeniu rozmowy, rozumieniu języka.
Obecne są także inne symptomy związane z nieprawidłowym rozwojem językowym: brak gestu wskazywania palcem, brak kontaktu wzrokowego, brak
lub wybiórcze reakcje na imię i przywoływanie, problemy z karmieniem, nieprawidłowe zabawy, brak zainteresowania rówieśnikami, niechęć do słuchania
mowy, czytanych bajek orasz szereg innych zakłóceń rozwoju. Znamienny jest
4

K. Trzaska, Rozmawiać i poznawać: komunikacja, komunikowanie i komunikowanie się [online],
[w:] „Blog Pracowni Języka Haseł Przedmiotowych BN” [dostęp: 16 V 2017]. Dostępny
w Internecie: http://fabryka-jezyka.bn.org.pl/?p=600
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także brak lub niska intencja komunikacji, czyli niechęć do nawiązywania relacji
słownych oraz niska świadomość użycia języka5.

Rozwój mowy dzieci z zespołem Aspergera

5

6

7

Por.: J. Cieszyńska, Metoda Krakowska wobec zaburzeń rozwoju dzieci, Kraków 2013,
s. 256–272.
M. Korendo, Językowa interpretacja świata w wypowiedziach osób z zespołem Aspergera, Kraków
2013, s. 92–97.
Ibidem, s. 79–80.
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W zespole Aspergera rozwój mowy może przebiegać w sposób bardziej
zróżnicowany niż w autyzmie: od niemal prawidłowego, do całkowitego braku
rozwoju mowy w oczekiwanym rozwojowo czasie. Pozornie normatywny rozwój
mowy oznacza, iż dziecko o czasie wypowiada pierwsze słowa, adekwatnie ich
używa, ale występuje przewaga nazywania przedmiotów, etykietowanie rzeczywistości, brak nazywania członków rodziny, trudności w prowadzeniu dialogu
i podążania za rozmówcą, patos językowy, schematyzmy językowe, używanie
specyficznego, nieadekwatnego do wieku słownictwa. W zespole Aspergera
dość często występują fiksacje – wąskie, mające patologiczny charakter zainteresowania, utrudniające dziecku funkcjonowanie. Ma to związek z rozwojem
osobliwego słownictwa, prowadzeniem rozmów na ciągle ten sam, wybrany
temat, kierowaniem wypowiedzi i myśli na ulubiony wątek. W rozwoju mowy
dzieci z zespołem Aspergera, podobnie jak w autyzmie, obecne są także echolalie,
czyli powtarzanie za inną osobą lub cytowanie zasłyszanych z telewizji i radia
słów, zdań, najczęściej bez rozumienia w sposób bezpośredni lub odroczony.
Jak zauważa Marta Korendo, pojawienie się pierwszych słów w oczekiwanym rozwojowo czasie nie świadczy o prawidłowym rozwoju języka u dzieci
z zespołem Aspergera. Obserwowane zaburzenia dotyczą wszystkich sfer rozwoju
językowego, także oprócz wyżej omówionych, nieprawidłowości w systemie
składniowym, fleksyjnym, czego skutkiem są trudności w budowaniu poprawnych gramatycznie, sensownych wypowiedzi, konstruowaniu zdań. Stąd mowa
osób z tym zaburzeniem wydaje się być często schematyczna i sztampowa6.
Co ważne, występuje większa niż w autyzmie intencja komunikacji oraz
potrzeba współbycia. M. Korendo podkreśla jednak, że intencja komunikacji
przejawia się w odmienny sposób, bowiem osoby z syndromem Aspergera wykazują wybiórczą intencję komunikacji, a język traktują często instrumentalnie
jako narzędzie do zdobywania informacji, mają natomiast trudności w podążaniu za rozmówcą, kontunuowaniu i podtrzymywaniu rozmowy7.
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Rola języka jako wyznacznika rozwoju dziecka autystycznego
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Mowa oraz komunikacja językowa są jednym z wyznaczników poziomu
rozwoju umysłowego człowieka. Mowa umożliwia kontakt z innymi ludźmi,
a chęć zrozumienia i komunikowania się z bliskimi osobami dorosłymi motywuje dziecko do opanowania trudnej techniki, jaką jest porozumiewanie przy
pomocy mowy. Mowa służy do przedstawiania i opisywania świata, wyrażania
emocji, myśli, budowania więzi. Jest więc jedną z najważniejszych, o ile nie
najważniejszą, z funkcji psychicznych człowieka. Nie można zapominać, iż cały
proces rozwoju człowieka przebiega w otoczeniu społecznym. To, w jaki sposób
dziecko/człowiek potrafi funkcjonować w społeczeństwie, w dużej mierze zależy
od poziomu rozwoju komunikacji językowej.
Autyzm i jemu pochodne przejawia się w zaburzeniach w relacjach społecznych, deficytach rozwoju mowy i komunikacji, zaburzeniach zachowania,
aktywności i zainteresowań. Wszystkie wymienione sfery życia człowieka
uzależnione są silnie od poziomu rozwoju językowego i kompetencji komunikacyjnych. Zatem budowanie systemu językowego w umyśle dziecka autystycznego oraz umiejętności posługiwania się mową powinny stać się misją
w terapii autyzmu.
Komunikacja językowa, chociaż odgrywa ważną rolę w społecznym życiu
człowieka, nie jest umiejętnością wrodzoną. Człowiek nabywa ją w ciągu swego życia w kontakcie z innymi ludźmi. Zaburzenia kompetencji społecznych
w autyzmie są ściśle powiązane z zaburzeniami rozwoju mowy, problemami
z porozumiewaniem werbalnym i niewerbalnym. Nie powinien więc budzić
wątpliwości fakt, że w terapii zaburzeń autystycznych wśród najważniejszych
założeń terapeutycznych powinno znaleźć się budowanie systemu językowego
i intencji komunikacji.
Stymulacja językowa powinna odbywać się od chwili stwierdzenia nieprawidłowości w rozwoju dziecka. Czasami zbyt dużo czasu traci się na poszukiwanie
odpowiedniej diagnozy. Może to skutkować przeoczeniem momentów krytycznych dla rozwoju mowy oraz bezpowrotną utratą możliwości dziecka. Od chwili
rozpoczęcia terapii ważne jest prowadzenie ćwiczeń budujących pole wspólnej
uwagi, naśladownictwa oraz gestu wskazywania. Jest to warunek konieczny
prowadzenia stymulacji językowej oraz pojawienia się intencji komunikacji.
Innym ważnym aspektem jest zbyt szybkie podejmowanie alternatywnych
metod komunikacji, np. piktogramów, programu językowego Makaton, różnego
rodzaju systemów i symboli oraz urządzeń cyfrowych. Powszechny jest nawet
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pogląd, że metody zastępcze są tylko wstępem do nauki komunikacji słownej
oraz że dzięki nim dziecko autystyczne szybciej i z większą gotowością rozwinie
komunikację słowną. Należy jednak pamiętać, że w autyzmie zaburzona jest
intencja uczenia się języka werbalnego, niska chęć do porozumiewania się,
rzadko też osoby z autyzmem wykorzystują niewerbalne komunikaty, jak: gesty,
uśmiech, mimika twarzy. Zbudowanie pierwszych relacji słownych z dzieckiem
autystycznym jest często żmudne i długotrwałe. Z całą pewność zbyt wczesne
rozpoczęcie stymulacji metodami alternatywnymi zagraża rozwinięciu się języka werbalnego na korzyść komunikacji zastępczej, której wykorzystanie jest
ograniczone a wprowadzenie przecież także wymaga rozumienia języka i woli
jego użycia.

Metody terapii zaburzeń autystycznych

8
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Obecnie, mimo dostępu do wielu powszechnych i prywatnych ośrodków
terapeutycznych, brak jest jednolitego, wypracowanego systemu leczenia, terapii
i edukacji dziecka z zaburzeniami autystycznymi. Rodzice pozostają najczęściej
osamotnieni w wyborze odpowiedniej drogi terapeutycznej. Nierzadko spotykają się z brakiem zrozumienia i empatii wobec trudności i zachowań swojego
dziecka.
Wśród najpopularniejszych metod terapeutycznych w zaburzeniach autystycznych znajduje się nadal metoda behawioralna, oparta na warunkowaniu
zachowań dziecka za pomocą systemu kar i nagród. Niepożądane zachowania
wyciszane są z poparciem nieprzyjemnych doznań, np. odbierania dziecku
czegoś, co lubi, zaś pozytywne zachowania są wzmacniane nagrodą, np. smakołykiem, żetonem itp. Celem tak podjętej terapii jest kształtowanie zachowań adaptacyjnych w społeczeństwie. Jednakże dziecko/człowiek nie może
rozwinąć swoich kompetencji społecznych ani adaptacyjnych bez posiadania
odpowiednich narzędzi, jak mowa i komunikacja. „Uczący się człowiek nie jest
gryzoniem, generującym tym więcej zachowań odruchowych, im więcej kuleczek jedzenia za to zachowanie otrzyma. Nawet szczury nie są w tym zakresie
dobrymi zwierzętami doświadczalnymi”8.
Metoda Son Rise (w Polsce zwana też terapią opcji) promuje strategie oparte
na dołączeniu się i podążaniu za schematycznymi, stereotypowymi zachowaniami dziecka. Ma to na celu wypracowanie kontaktu wzrokowego, prowokowanie
do interakcji, nawiązywania komunikacji. Terapia prowadzona jest najczęściej
M. Spitzer, Jak uczy się mózg, Warszawa 2008, s. 138.
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w domu. Nie ma naukowych podstaw, na których opierałaby się metoda Son
Rise. Wchodzenie w świat dziecka, naśladowanie jego nieprawidłowych stymulacji, podążanie za dzieckiem, stwarza niebezpieczeństwo pogłębienia się
zachowań autystycznych, powstania nowych stymulacji. Jeśli nawet udaje się
wypracować pewne efekty, wyciszyć nieprawidłowe zachowania, istnieje ryzyko
przeoczenia momentów krytycznych dla rozwoju językowego i poznawczego
dziecka w oczekiwaniu na poprawę zachowania pod wpływem terapii opcji.
W ostatnich latach można zauważyć pojawienie się licznych terapii
wspomagających. Wiele z nich pochodzi ze Stanów Zjednoczonych i jest bezkrytycznie przenoszona na grunt polski. Nie bierze się po uwagę odmiennych
warunków kulturowych, językowych i społecznych, próbując ślepo przełożyć
założenia terapeutyczne. W tego rodzaju terapiach działa się zwykle na wyizolowany problem, np. poprawę motoryki, percepcji słuchowej lub doznań
sensorycznych. Niektórych stymulacji dokonuje się za pomocą drogich urządzeń
technicznych, a koszt takich sesji ćwiczeniowych często przerasta możliwości
ekonomiczne rodziny dziecka. Wiele z tych metod nie ma żadnych wiarygodnych podstaw naukowych a ich skuteczność jest krótkotrwała i niewielka.
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Terapia neurobiologiczna
Terapia neurobiologiczna metodą krakowską jest systemową terapią funkcji poznawczych i językowych dzieci z różnymi zaburzeniami rozwojowymi
i genetycznymi. Powstała dzięki wieloletnim doświadczeniom terapeutycznym
oraz badawczym zespołu związanego z Katedrą Logopedii w Uniwersytecie
Pedagogicznym w Krakowie oraz Zespołu Diagnozy i Terapii Języka (obecnie
Zespołu Wczesnego Wspomagania w Ośrodku dla Dzieci Niesłyszących). Podstawy teoretyczne opierają się na badaniach językoznawczych, prowadzonych
przez Marię Zarębinę oraz Władysława Miodunkę. Wiodącym założeniem
metody jest stymulacja rozwoju intelektualnego dziecka oraz budowanie systemu językowego (czasem jedynie w formie komunikacyjnej) umożliwiającego
nie tylko komunikację, opisywanie i wyjaśnianie świata, ale także budowanie
własnej tożsamości9. Prowadzona stymulacja opiera się na mechanizmach neuroplastyczności mózgu, czyli budowaniu nowych połączeń nerwowych w korze
mózgowej w wyniku ćwiczeń organizowanych podczas terapii. Twórczyni metody, Jagoda Cieszyńska, sformułowała kilkanaście założeń terapeutycznych.
Ważną częścią terapii neurobiologicznej jest wczesna nauka czytania metodą
9
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Zakończenie
Autyzm jest jednym z najważniejszych problemów cywilizacyjnych świata
a świadomość społeczna dotycząca przyczyn, objawów i możliwości leczenia
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symultaniczno-sekwencyjną. W sytuacji głębokich zaburzeń języka i braku
intencji komunikacji budowanie systemu językowego odbywa się wówczas od
słowa przeczytanego do wypowiedzianego.
Pojawianie się coraz to nowych metod leczenia i terapii dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu nie ułatwia wyboru drogi terapeutycznej rodzicom,
którym zależy na rzetelnej i wczesnej pomocy. Rodzice dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwoju odczuwają brak informacji, wskazówek i zleceń, które pozwoliłyby stymulować rozwój dziecka, organizować i prowadzić zajęcia w warunkach
domowych. Wśród wielu specjalistów nadal funkcjonuje pogląd, iż rodzic ma
pozostać rodzicem tylko w znaczeniu opiekuna dziecka, a prowadzenie terapii
leży wyłącznie w gestii profesjonalisty. Rodzice nie uczestniczą w zajęciach,
co więcej, nie mogą nawet ich obserwować. Tymczasem tylko systemowo
zaplanowana terapia i codzienne, kilkugodzinne ćwiczenia rozwoju dziecka
mogą przynieść znaczące rezultaty. Systematyczne, ale zbyt rzadkie, wizyty
w wyspecjalizowanych ośrodkach są niewystarczające dla osiągnięcia pełnego
sukcesu terapeutycznego u dziecka z tak poważnymi deficytami jak spektrum
autyzmu. Włączenie rodziców, a także zdrowego rodzeństwa w prowadzenie
terapii, zaangażowanie ich do współpracy ze specjalistami nie tylko wpływa na
efekty, ale daje nadzieję i wiarę w możliwość poprawy funkcjonowania dziecka.
Wybór drogi terapeutycznej w sytuacji rozpoznania autyzmu lub innych tego
rodzaju zaburzeń rozwoju powinien być dostosowywany do objawów klinicznych,
stopnia zaburzeń funkcji poznawczych, stopnia rozwoju mowy, współwystępowania innych chorób, jak padaczka, alergie itd. Poważną barierą w wyborze
odpowiednej terapii jest również dostępność specjalistów w regionie, w którym
mieszka dziecko. Także zaniechanie terapii wymagającej codziennych żmudnych
ćwiczeń, na rzecz metod niekonwencjonalnych, jak np. akupunktura, prowadzenie
dzieci na diecie bez konsultacji lekarskiej, stwarza niebezpieczeństwo pominięcia
i utraty możliwości rozwojowych oraz plastyczności mózgu małego dziecka.
Niezależnie od wszystkich przeciwności powinnością terapii powinna być
poprawa funkcjonowania dziecka w zakresie funkcji poznawczych, językowych
i komunikacyjnych, relacji z otoczeniem i nawiązania kontaktu z innymi ludźmi
oraz pomoc i wsparcie rodziny dziecka.
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jest wciąż niewielka. Kwestia ta pozostaje nierozwiązana w wielu wysoko rozwiniętych krajach europejskich.
Autyzm i zespół Aspergera są trwałymi zaburzeniami rozwoju o słabym rokowaniu co do całkowitego wyleczenia lub cofnięcia wszystkich objawów. Z całą
pewnością dobrze zaplanowana terapia z nadrzędną rolą języka i komunikacji
językowej wpływa na znaczną poprawę zachowania i funkcjonowania. Prognozowanie i powodzenie w terapii uzależnione są od możliwości poznawczych
dziecka, głębokości zaburzenia, dostępności metod, zaangażowania rodziców
i terapeutów w proces terapii i rehabilitacji. Niezbędna jest współpraca między specjalistami prowadzącymi terapię w gabinecie oraz rodzicami w domu.
Doświadczenia kliniczne oraz badania nad plastycznością mózgu wskazują
na wyjątkowe znaczenie wczesnej interwencji i wcześnie podjętej terapii już
w pierwszym roku życia. Mimo obszernej wiedzy wciąż niska świadomość
społeczna, wypieranie i bagatelizowanie symptomów autyzmu powodują, że
zbyt wiele czasu trwoni się na oczekiwanie samoistnej poprawy i wycofanie się
niekorzystnych zachowań. Skutkuje to niepodjęciem terapii i bezpowrotną
utratą możliwości kompensacji zaburzeń. Kolejną przeszkodą jest zbyt długie
oczekiwanie na określenie jednostki chorobowej w wielu placówkach diagnostycznych. Oznacza to, że priorytetowe założenia w leczeniu autyzmu pozostają
często w sferze koncepcji.
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Barbara Skawina jest pedagogiem, neurologopedą, terapeutą wczesnej
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Kompetencje językowe uczniów
z rodzin migrantów a ich
powodzenia i niepowodzenia
szkolne

Proces integracyjny migrantów
Gdy migracja stała się zjawiskiem ogólnodostępnym, stała się równocześnie
zjawiskiem budzącym zainteresowanie w aspekcie socjologicznym, językowym,
1

2

3

K. Głowniak, Migracje zagraniczne zagrożeniem dla funkcjonowania rodzin, „Problemy
Opiekuńczo-Wychowawcze” 2012, nr 1.
G. Miłkowska, A. Kulesa, Wpływ emigracji zarobkowej rodziców na funkcjonowanie dzieci
w rodzinie i w szkole, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2009, nr 1, s. 3.
J. Kostrzewa, J. Stańczak, Migracje długookresowe ludności w latach 1989-2002 na podstawie
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Migracje zagraniczne Polaków mają swoją długą historię – dotyczą sięgających już XVIII wieku wyjazdów politycznych czy też migracji „za chlebem”,
podejmowanych w XIX wieku i trwających do dziś. Zjawisko to zaczęło przybierać niepokojące rozmiary z momentem wejścia Polski do Unii Europejskiej,
gdy kolejne kraje otworzyły dla nas swoje rynki pracy. „Polacy wyjeżdżający za
granicę chcą lepszego życia nie tylko dla siebie, ale również dla swojej rodziny”1.
Dla wielu osób migracje to możliwość wyższych niż w Polsce zarobków, zdobycie pomocniczej wiedzy i umiejętności, jak również poznanie nowego języka.
„Wyjeżdżają młodsi i starsi, ludzie bez zawodu, absolwenci szkół zawodowych,
studenci i absolwenci szkół wyższych”2. Emigrują pojedynczo, parami, grupą
przyjaciół czy też całymi rodzinami.
J. Kostrzewa i J. Stańczak nazwali migracją przemieszczanie ludności
związane ze zmianą miejsca zamieszkania (pobytu stałego lub czasowego),
połączone z przekroczeniem granicy administracyjnej podstawowej jednostki
terytorialnej3. W ostatnich latach największe rozmiary osiągnęła migracja do
Irlandii, dlatego artykuł głównie dotyczyć będzie polskich rodzin, a w szczególności dzieci żyjących i uczących się w tym kraju.
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kulturowym. Nie ma dokładnych informacji, jakie konsekwencje ma ten proces
dla osób czy też całych emigrujących rodzin. Z pewnością powoduje niebywale
zróżnicowane zmiany społeczne i psychologiczne. Jest jednym z ważniejszych
czynników stresogennych, który stawia człowieka wobec wielu zmian. Emigrant
mierzy się z doświadczeniem zagrożenia, straty bądź wyzwania, a zależy to od
jego cech osobowościowych, doświadczeń życiowych, prezentowanych stylów
myślenia, zachowania i odczuwania, a także bezstronnych cech danej sytuacji
(znajomości języka, posiadania pracy, itd.). Przyjeżdżając do obcego kraju, każdy
przechodzi proces integracji, który u migrantów, zarówno dzieci, jak i dorosłych,
nie zachodzi błyskawicznie. Antropolog Kalervo Oberg przedstawia cztery fazy
integracji4. Zależą one od warunków zewnętrznych, jak i wewnętrznych (np.
przyczyn opuszczenia kraju), które na etapie odrębnych stadiów mogą trwać
krócej bądź dłużej. Są to:
• miesiąc miodowy – faza ta charakteryzuje się zauważalną fascynacją nową
kulturą i pozytywnym odbiorem przez jednostkę wszelkich różnic lub
zdarzeń związanych z tym państwem. Często faza ta dotyczy także relatywnie krótkich wyjazdów, po których podróżujący mają miłe wspomnienia
związane z krajem pobytu.
• szok kulturowy – jednostka zauważa różnicę związaną ze stałym miejscem
zamieszkania i zaczyna borykać się z rzeczywistymi warunkami życia na
obczyźnie, co powoduje kumulację bardzo silnych reakcji stresowych.
Często niejako w charakterze obronnym pojawiają się u tej osoby wrogie
i agresywne zachowania w stosunku do kraju goszczącego i jego obywateli.
Znaczący wpływ na tę sytuację ma bariera językowa, która jest zwykle powodem narastającej frustracji i niskiej samooceny. Na tym etapie imigranci
często zaczynają desperacko szukać towarzystwa rodaków, separując się
tym samym od społeczeństwa kraju pobytu. W ich mniemaniu, na tym
etapie integracji, kraj ten przypomina wroga, którego postrzega się bardzo
stereotypowo.
• ożywienie – faza, w której dość znacząco poprawia się stan jednostki.
Wpływ na ową poprawę kondycji psychicznej ma przede wszystkich postęp
w posługiwaniu się językiem kraju pobytu, co przyczynia się do powrotu
utraconej na poprzednim etapie wiary w siebie i możliwości poradzenia
sobie. Człowiek czuje się silniejszy, powraca dobry nastrój, poprawia się
też opinia o gospodarzach.
4
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• dopasowanie – z czasem jednostka zaczyna akceptować kulturę kraju pobytu,
jego wartości, normy, obyczaje i odbiera je po prostu jako inny sposób życia,
rezygnując z dalszego wartościowania i porównywania z krajem ojczystym.
Znikają irracjonalne lęki, jednostka staje się pewną siebie, efektywnie działającą osobą. Imigranci decydujący się na tym etapie na powrót do ojczyzny
często tęsknią za krajem, który opuścili; nie mogą odnaleźć się w zastanej
rzeczywistości ojczystego kraju i po pewnym czasie go opuszczają na rzecz
kraju pobytu, w którym proces integracji przebiegł pomyślnie.
Najczęstszym doświadczeniem migrantów jest szok kulturowy, który według S. Bochner „obejmuje funkcjonowanie psychiczne, fizyczne i społeczne
człowieka, jest rezultatem napotykanych w kulturze przyjmującej trudności,
jego istotą jest doświadczenie negatywnych emocji, które kumulując się, owocują pogorszeniem ogólnego samopoczucia i satysfakcji z życia, i co za tym
idzie całości funkcjonowania człowieka”5. Konsekwencjami tego mogą być:
niepewność, zagubienie, obniżenie nastroju/depresja, bezsilność, niepokój, poczucie alienacji, konflikty intrapersonalne i interpersonalne, agresja, problemy
zdrowotne i zaburzenia pod postacią somatyczną/psychosomatyczną.
K. Oberg określił, iż głównym sposobem zmniejszającym szok kulturowy
jest znajomość języka obcego jako niezbędnego elementu systemu komunikacji.
Płynność językowa rozwija pewność siebie, umożliwiając nawiązania relacji
czy bycia zrozumiałym. W przypadku dzieci migrantów relacje te są głównym
składnikiem integracji, ułatwiającym im wejście w społeczeństwo.

Jak już wcześniej wspomniałam, coraz częściej za granicę przenoszą się pełne
rodziny. Jedną z najistotniejszych funkcji rodziny jest wychowanie, które wiąże się
z określonymi, stosunkowo stałymi, oddziaływaniami rodzicielskimi. Jest to jeden
umiarkowanie stały system metod (rodzice realizują dzięki niemu wytyczony ideał
wychowawczy), który za zadanie ma wykreowanie pożądanych zachowań oraz
wprawienie do obowiązków i zadań. M. Plopa zdefiniował rodzinę jako złożoną
strukturę składającą się ze wzajemnie od siebie zależnych grup osób, które dzielą
historię, przeżywają jakiś stopień emocjonalnej więzi i wprowadzają strategie
interakcji potrzebne indywidualnym członkom rodziny i grupie jako całości6.
5

6

S. Bochner, Culture Shock, [w:] Psychology and culture, W.J. Lonner, R.S. Malpass (red.),
1994, s. 245.
M. Plopa, Więzi w małżeństwie i rodzinie. Metody badań, Kraków 2008, s. 15.
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Tak więc „rodzina i jej prawidłowe funkcjonowanie jest elementarnym
warunkiem prawidłowego rozwoju i wychowania dziecka. Poprzez zaspokajanie
podstawowych potrzeb biologicznych i psychicznych dziecka rodzina dostarcza
mu licznych pozytywnych i negatywnych doświadczeń, stwarzając warunki do
prawidłowego rozwoju i właściwego kształtowania jego osobowości. Pojawiające
się różnego rodzaju zaburzenia w zachowaniu i funkcjonowaniu społecznym
oraz rodzinnym dzieci i młodzieży świadczą o zakłóceniach w realizacji przez
rodzinę jej podstawowych funkcji. Prawidłowe funkcjonowanie rodziny przejawia się nade wszystko w należytym sprawowaniu władzy rodzicielskiej przez
rodziców”7. Rodzice oddziaływają na dziecko, jego postawy i zachowania,
a przedstawione wartości i normy określają jego rozwój jak również sposób
spostrzegania siebie, rodziny, świata.
Rodziny często doświadczają zaburzeń w sferze interakcji emocjonalno-społecznej, dokonującej się na terenie kraju przyjmującego. Jeżeli młodzież
negatywnie spostrzega kulturę społeczności przyjmującej, to wynikiem jest
nawiązanie powierzchownych kontaktów interpersonalnych z osobami różnej
narodowości. Dlatego ważnym jest, by rodzina u najmłodszych członków
tworzyła odpowiednie stosunki międzyludzkie, pogłębiając integrację z lokalną
społecznością i jednocześnie dążąc do zachowania własnej tożsamości. Wtedy
głównym zadaniem dla tych rodzin jest odnalezienie funkcjonalnej i emocjonalnej równowagi między przyswajaniem norm i zasad nowego kraju, a zakorzenieniem w kulturze kraju ojczystego. Istotne jest rozwijanie wspierającego
środowiska społecznego zarówno w nowym, jak i starym kraju, poznanie kultury,
języka, zasad obyczajowych i prawnych nowego kraju oraz zagwarantowanie
sobie stabilnej sytuacji finansowej.

Proces komunikacji i komunikowanie się emigrantów
Emigracja zarobkowa całej rodziny z kraju ojczystego sprawia, iż każdy
członek, a przede wszystkim dzieci, doświadczają trudności adaptacyjnych.
Dziecko, rozważając różnice i podobieństwa w odbiorze świata, instynktownie
przyjmuje za własne to, co jest mu już znane, natomiast w innym środowisku życia zauważa najczęściej różnice i nie potrafi ich w pełni zaakceptować.
Wielokrotnie stały pobyt za granicą stawia znaczne wymagania, powiązane
z identyfikacją nowego otoczenia i koniecznością zainicjowania nowych kon7
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Kompetencja językowa i komunikacyjna
Język w życiu każdego człowieka jest bardzo ważny. Potrzebujemy go, by
rozumieć i być rozumianym. Jest on oparciem dla tożsamości kulturowej, zagubionej np. między kulturą polską, irlandzką lub jakąkolwiek inną. Im lepiej
dziecko zna język ojczysty, tym swobodniej uczy się nowego języka. Poniżej,
w tabeli nr 1, przedstawiono porównanie kompetencji językowych dziecka od
narodzin do 3. roku życia (przy równoczesnym odniesieniu do równoległego
rozwoju drugiego języka).
8
9

I. Kurcz, Język i komunikacja, [w:] Psychologia, red. J. Strelau, t. 2, Gdańsk 2000, s. 231.
B. Harwas-Napierała, Komunikacja interpersonalna w rodzinie, Poznań 2008.
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taktów interpersonalnych. Wszystkie te czynności związane są z wysiłkiem
i trudnościami w sferze komunikacji.
Podsumujmy: komunikacja to proces przebiegający między nadawcą a odbiorcą, polegający na przekazaniu odbiorcy pewnego komunikatu, na którego
podstawie dowiaduje się on czegoś o stanie nadawcy8. Komunikowanie się to
również proces, który dokonuje się na poziomie przekazu werbalnego oraz niewerbalnego i ma charakter intencjonalnego przekazu konkretnych informacji,
emocji, motywów działania oraz wzajemnych postaw nadawcy i odbiorcy9.
Środowiska przedszkolne i szkolne są ważnymi miejscami kształtującymi
i rozwijającymi umiejętności komunikowania się. Kluczowymi dla rozwoju
języka stają się pierwsze doświadczenia językowe dziecka – środowisko rodzinne,
w którym kształtuje się mowa dziecka, jest podstawą do dalszych komunikacyjnych sukcesów. W kontekście tych pierwszych doświadczeń językowych ważną
rolę odgrywa nauczyciel wczesnej edukacji – modelując język dziecka, odsłaniając bogactwo języka mówionego, potem pisanego, jego piękno i estetykę.
W procesie komunikowania się ważna jest otwartość na rozmowę, jej płynność
i czytelność informacji. W wyniku działań nauczycieli kształtują się poprawne
nawyki mówienia. Troszcząc się o kulturę języka i staranność wypowiedzi,
nauczyciel uczy reguł prawidłowej komunikacji (dobór odpowiednich źródeł
pozwala dziecku na odbiór języka literackiego). Wykorzystuje w pracy z dziećmi różnorodne narzędzia w postaci metod i form pracy ze słowem i tekstem.
W osiąganiu doświadczeń językowych istotna staje się samodzielna ekspresja
językowa dziecka – swobodne wypowiedzi i teksty pisane przez dzieci. Dla
dalszego sukcesu edukacyjnego i społecznego ważne są wczesne doświadczenia
językowe i komunikacyjne dziecka.
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Tabela 1. Przebieg rozwoju mowy i równoczesnego nabycia dwóch języków.

Wiek

Co umie dziecko

Aspekty dwujęzyczności

1 m-c

Płacz, krzyk, gruchanie

Brak

Od 2, 3 m-ca

Początek głużenia

Od 6 m-cy

gaworzenie

W gaworzeniu pojawiają się głoski
typowe dla języka, którym mówi
otoczenie

1 rok

Pierwsze powtarzane słowa,
podwójne sylaby: mama,
papa, Dada

Początek rozumienia w obu językach. Dziecko uczy się słów, które
często słyszy w obu językach i używa
ich jak synonimów

1,5 roku

Pierwsze słowa używane świadomie: daj, mleko

2 lata-2,5 roku Około 50 słów, głównie
rzeczowniki, zdania złożone
z dwóch słów: mama daj,
potem trzech

Dziecko zauważa, że słowa należą
do dwóch języków, używa dziecięcej
gramatyki, buduje zdania z dwóch
wyrazów, potem trzech

3 lata

Dziecko rozdziela języki, uczy się
dwóch gramatyk. Dziecko często miesza języki. Niektóre dzieci
potrafią tłumaczyć. Duże różnice
indywidualne wynikające z nasilenia
kontaktu z oboma językami, zdolności do nauki oraz struktury języków.

„Wybuch słownictwa”.
Dziecko uczy się, że w języku
są reguły i generalizuje je.
Zdania są coraz dłuższe, bardziej rozbudowane, zawierają
większą liczbę słów.

„SŁOWO, OBRAZ, SYMBOL, GEST”

Źródło: K. Baumann, Psychologiczne aspekty pracy z dzieckiem-emigrantem, „Edukacja i Dialog”, 2013, 1/2, s. 70.
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Użytkownik języka, dobierając odpowiednie struktury językowe do intencji
swej wypowiedzi, sytuacji i odbiorcy, angażuje swoje własne możliwości poznawcze, społeczne i emocjonalne. Efektywność komunikacji zależy od poziomu integracji tych możliwości. O sprawności porozumiewania się decyduje kompetencja
językowa, jak również kompetencja komunikacyjna. S. Grabias w książce Język
w zachowaniach społecznych wyjaśnia dokładnie następujące pojęcia:
• Kompetencja językowa to wiedza tkwiąca w umyśle człowieka (bez jego
świadomości) na temat budowania sensownych i gramatycznie poprawnych
zdań. Kompetencja językowa jest zatem znajomością systemu językowego.
• Kompetencja komunikacyjna to wiedza, dzięki której potrafimy użyć
języka w grupie społecznej. Innymi słowy to umiejętność zachowania się
językowego w różnych sytuacjach, zależnych od tego, kto mówi, co mówi
i do kogo mówi.
• Kompetencja kulturowa to wiedza na temat zjawisk rzeczywistości otaczającej człowieka, interpretacja tychże zjawisk. Wiedza ta powstaje przy

Kompetencje językowe uczniów...

udziale języka, w którym zawarte są narosłe przez wieki interpretacje
zjawisk, dokonywane z punktu widzenia obowiązującego w danej grupie
społecznej systemu wartości. Dla zaistnienia aktu komunikacji niezbędna
jest sprawność substancyjna (wymowa, pismo), gramatyczna (morfologiczna i syntaktyczna), komunikacyjna (stylistyczna, społeczna, sytuacyjna
i pragmatyczna)10.
Kompetencja językowa pozwala z jednej strony na tworzenie i produkowanie, a z drugiej – na odbieranie i rozumienie nieskończonej liczby zdań języka,
który dana osoba opanowała. Termin ten został wprowadzony przez językoznawcę N. Chomsky’ego w jego teorii gramatyki generatywno-transformacyjnej.
Badacz podkreśla wrodzony, uniwersalny charakter kompetencji językowej, co
pozwala na przyswojenie sobie przez każde dziecko ludzkie dowolnego języka,
używanego w jego społecznym otoczeniu. Kompetencja językowa wraz z kompetencją komunikacyjną (zdolnością posługiwania się językiem odpowiednio
do sytuacji i kontekstu społecznego) tworzy wiedzę językową człowieka11.

Powodzenia i niepowodzenia szkolne polskich dzieci na emigracji
(Irlandia)

10
11

S. Grabias, Język w zachowaniach społecznych, Lublin 1997.
Por.: Encyklopedia PWN [online]. Dostępna w Internecie: http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/
kompetencja-jezykowa;3924601.html
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Od chwili, gdy do placówek państwowych w Irlandii: przedszkoli i szkół
trafiają dzieci urodzone w innym kraju niż kraj pobytu stałego, czeka je wiele
wyzwań, których poziom trudności może przerastać możliwości dziecka, jak
również rodziców lub nauczycieli. Dzieci te, często rzucane „na głęboką wodę”,
zostają przeciwstawione nowemu otoczeniu, odrębnej kulturze oraz nieznanemu
językowi. Koniecznym jest, by nauczyć je rozumieć i komunikować się na nowo
oraz współpracować z innymi dziećmi i dorosłymi. Pobyt w tych placówkach
zwiększa szanse dzieci na nauczenie się języka, co wpływa na szybsze zachodzenie
procesu integracji. Pod względem językowym integracja ta odbywa się z jednej
strony automatycznie (całodzienny pobyt dzieci w grupie anglojęzycznej), zaś
z drugiej strony wspierana jest przez różnorodne programy stworzone w celu
umocnienia dzieci w zdolności komunikowania się w języku angielskim.
Podstawowym warunkiem, którego spełnienie umożliwia wsparcie dziecka
w tym procesie, jest zapewnienie mu poczucia bezpieczeństwa, podmiotowego
traktowania oraz umacniania go w poczuciu ważności jego osoby i przynależ-
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ności do grupy przedszkolnej lub szkolnej. Dlatego na tym etapie potrzebni są
właściwie przygotowani nauczyciele – rozumiejący potrzeby dzieci i wspierający zarówno podopiecznego, jak i jego opiekunów. Podstawowym zadaniem
wychowawcy jest wzmacnianie grupy tak, by dzieci miały w czasie pobytu
w placówce poczucie swobody, współdecydowania i współistnienia. Dziecko,
które odnajdzie w sobie, oprócz języka, inne mocne strony, o wiele skuteczniej
pokona następne etapy procesu integracji, albowiem dla dzieci świadomość
przynależności do grupy i własnej wartości mają, podobnie jak dla dorosłych
imigrantów, bardzo wielkie znaczenie12.
Wyjazdy zagraniczne rodzin poprzedzane są często różnorakim przygotowaniem (kursy językowe, kursy pozwalające poznać kulturę danego kraju). Zdarza
się jednak, iż dzieci wyjeżdżają bez żadnego przygotowania, ale w krótkim czasie
stają się liderami w nauce. Wynika to m. in. z różnic programowych. Często
okazuje się, że programy szkolne krajów ojczystych (np. w Polsce) są wielokrotnie ambitniejsze niż programy szkół w Irlandii (dziecko, które w polskiej
szkole było dostateczne, na obczyźnie może być bardzo dobrym uczniem).
Bywa jednak i tak, że dzieci imigrantów mają do czynienia z niepowodzeniami
w nauce. Niepowodzenia te są wciąż aktualnym problemem badawczym i spotykano się z nimi od początku funkcjonowania szkoły. W. Okoń niepowodzeniami
szkolnymi nazwał proces pojawiania się braków w wymaganych przez szkołę wiadomościach i umiejętnościach uczniów oraz nabywania negatywnego stosunku
młodzieży wobec tych wymagań13, natomiast trudnościami w uczeniu się J. Pieter
zwie składniki programu wymagające szczególnie intensywnej pracy od ucznia14.
Do przyczyn trudności i niepowodzeń w nauce można zaliczyć:
• według L. Bandury15 – trudności w uczeniu się pojawiają się na tle warunków wewnętrznych – subiektywnych i warunków zewnętrznych –
obiektywnych,
• J. Konopnicki16 eksponuje intelektualne, emocjonalne i społeczne przyczyny niepowodzenia w nauce oraz przyczyny szkolne,
• Cz. Kupisiewicz17 wyodrębnia trzy rodzaje przyczyn niepowodzeń szkolnych: przyczyny ekonomiczno-społeczne, dydaktyczne oraz biopsychiczne.
12

13
14
15
16
17
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K. Tomasik-Abdelsamie, Integracja dzieci z pochodzeniem imigracyjnym w niemieckich
przedszkolach, „Edukacja i Dialog” 2015, nr 01/02, s. 78.
W. Okoń, Słownik pedagogiczny, Warszawa 1981.
J. Pieter, Psychologia uczenia się, Warszawa 1961.
L. Bandura, Trudności w procesie uczenia się, Warszawa 1970.
J. Konopnicki, Powodzenia i niepowodzenia szkolne, Warszawa 1966.
Cz. Kupisiewicz, Niepowodzenia dzieci w nauce szkolnej, [w:] Encyklopedia pedagogiczna,
W. Pomykało (red.), Warszawa 1993, s. 449–453.

Kompetencje językowe uczniów...

18

Council Directive 77/486/EEC. Por.: Report on the Education of Migrants’ Children in the
European Union, Commission of the European Communities, (COM) 94, s. 13, http://aei.
pitt.edu/1257/01/migrant_children_COM_94_80.pdf [dostęp: 18 listopada 2010 roku].
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Istnieje sporo podstawowych środków dydaktycznych przeciwdziałania
i zapobiegania niepowodzeniom szkolnych. Zaliczyć można do nich: profilaktykę, diagnozę i terapię pedagogiczną.
Wiele krajów UE doświadczyło i wciąż doświadcza trudności w integracji
dzieci imigrantów poprzez edukację; należą do nich głównie:
• bariery językowe – nieznajomość lub słaba znajomość języka kraju przyjmującego;
• słabe wyniki szkolne związane z nieznajomością języka;
• ograniczone możliwości porozumienia się ze swoimi rówieśnikami i z nauczycielami;
• nieznajomość przepisów dotyczących obowiązku szkolnego;
• nieznajomość przez nauczycieli języka i kultury kraju, skąd uczeń pochodzi;
• lęk przed odmiennością kulturową (obustronny);
• odmienność lub niejasność wzajemnych oczekiwań, niedostateczne przygotowanie nauczycieli i szkoły do pracy z dziećmi z innych kultur;
• trudności z nawiązaniem kontaktu emocjonalnego z tymi dziećmi, trudności w porozumieniu się z rodzicami imigrantami;
• trudności w opracowaniu materiałów edukacyjnych, brak egzaminów
przystosowanych dla tych uczniów, itp.
Pierwszym dokumentem, przyjętym 25 lipca 1977 r., była Dyrektywa
dotycząca edukacji dzieci pracowników migrantów z krajów członkowskich
Wspólnoty Europejskiej18. Regulowała ona kwestie wsparcia dzieci w edukacji,
możliwość uczenia się języka ojczystego oraz kultury kraju pochodzenia.
Rada Europy w latach 80. XX wieku wskazała na potrzebę podjęcia
działań w zakresie integracji dzieci imigrantów w systemie edukacji poprzez
przystosowanie systemu do ich specjalnych potrzeb, wsparcie w nauczaniu
języka i kultury kraju pochodzenia, doskonalenie nauczycieli oraz opracowanie
materiałów edukacyjnych w zakresie edukacji międzykulturowej.
Nauka języka kraju przyjmującego powiązana jest z osiąganiem lepszych
wyników w szkole. W krajach Unii Europejskiej funkcjonują dwa modele
nauczania języka kraju przyjmującego w zależności od stopnia znajomości
języka kraju:
• model integracyjny – dzieci imigrantów mają obowiązek uczęszczania na
normalne zajęcia edukacyjne, a lekcje językowe pobierają dodatkowo;
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• model separacyjny – dzieci imigrantów uczą się w oddzielnych klasach
(klasy przygotowawcze), najczęściej przez 12 miesięcy, dopóki nie nauczą
się języka w stopniu pozwalającym na aktywny udział w obowiązkowych
zajęciach19.
Wiele szkół dodatkowo zatrudnia konsultantów/mediatorów społeczno-kulturowych (np. w Irlandii, Finlandii, Hiszpanii, Holandii, Luksemburgu,
Portugalii, Włoszech), zajmujących się pokonywaniem trudności i nieporozumień pojawiających się z powodu różnic językowych i kulturowo-społecznych.

Zakończenie
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Do szkół w krajach UE uczęszcza coraz więcej dzieci pochodzących z innych
krajów, różnych kręgów kulturowych, religijnych, dlatego szkoły te spełniają
bardzo ważną rolę w adaptacji kulturowej i integracji społecznej dzieci imigrantów, dostarczając głównych elementów kultury kraju przyjmującego: języka,
norm, wartości, zwyczajów, itd. Prawdą jest, iż efektywna integracja uczniów
z rodzin imigrantów może powstrzymywać wykluczenie społeczne tych uczniów
oraz zapowiadać dobry start ze zdobytymi umiejętnościami, kompetencjami,
motywacją do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym na rynku pracy.
Nauka języka kraju przyjmującego skutkuje osiągnięciem lepszych wyników
w szkole – z czym zgodzili się i rodzice, i nauczyciele. W wyniku braku znajomości języka dzieci doświadczają w szkołach wielu trudności.
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Realizacja katechezy specjalnej
wśród dorosłych osób
z prelingwalnym uszkodzeniem
słuchu z zastosowaniem
wybranych metod komunikacji
I rzekł do nich: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!”
Mk 16,15

1
2
3
4

K. Krakowiak, Dar języka, Lublin 2012, s. 107.
Pismo Święte Nowego Testamentu, Rz 10,17.
Duszpasterstwo specjalne, R. Kamiński, B. Drożdż (red.), Lublin 1998, s. 161.
Op. cit., Rz 10,14.
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Te słowa skierował zmartwychwstały Jezus do apostołów tuż przed swoim wniebowstąpieniem. Nie bez powodu rozpoczynam artykuł tym fragmentem z Ewangelii
Świętego Marka, albowiem cała duszpasterska misja stanowi próbę wprowadzenia
w życie tego nakazu Jezusa, jako świadectwa troski nie tylko o materialną stronę życia
osób, które żyją z uszkodzonym narządem słuchu, ale także o ich sferę duchową.
Kwestia przekazywania prawd wiary u osób z prelingwalnym uszkodzeniem
słuchu (przed rozpoczęciem rozwoju mowy)1 jest utrudniona. „Wiara rodzi się
z tego, co się słyszy”2, a jeżeli z powodu różnych czynników człowiek nie ma
możliwości słuchania prawd wiary, należy znaleźć inną drogę, aby treści wiary
można było przekazać każdemu człowiekowi niezależnie od tego, z jakimi
schorzeniami boryka się każdego dnia. Aby człowiek mógł uwierzyć w Chrystusa i w Jego naukę, musi uprzednio uczestniczyć w poznawaniu Ewangelii.
Jeżeli to poznawanie dla niesłyszących jest utrudnione, można się liczyć z ich
niepewnością i brakiem pełni wiary3. „Jakże mieli uwierzyć w Tego, którego
nie słyszeli? Jakże mieli usłyszeć, gdy im nikt nie głosił?”4.
Praca ewangelizacyjna na rzecz osób żyjących z uszkodzonym słuchem nie
jest łatwa. Wymaga bowiem przyswojenia wiedzy dotyczącej funkcjonowania
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osób niesłyszących na różnych płaszczyznach życia, zrozumienia odmiennej
kultury i opanowania języka, który umożliwi przekazywanie treści religijnych
w sposób zrozumiały. Jest to zadanie trudne, zważywszy na obfitość treści
religijnych, które zawierają w sobie mnóstwo pojęć metaforycznych, ale także
zdarzeń, które niejednokrotnie mogą stanowić trudność w zrozumieniu dla
osób słyszących.
Zadanie to, jakże zobowiązujące, podejmują każdego dnia osoby duchowne
– księża, siostry zakonne oraz osoby świeckie. Realizacja katechezy przybiera
różne formy i metody. Ich stosowanie „ma na celu włączenie niesłyszących
w zewnętrzne przejawy życia religijnego wspólnot, aby stawali się oni pełnoprawnymi ich członkami. Przyjęcie prawd wiary w sposób pełny powinno
inspirować głuchych do ich zaangażowania się według własnych możliwości
w życie i działalność wspólnot”5. Praktyka pokazuje jednak, że osiągnięcie celu
napotyka na liczne trudności.
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Charakterystyka metod komunikacji osób z uszkodzonym
słuchem
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Próbując zrozumieć możliwości dotarcia z Ewangelią do osób niesłyszących,
należy zrozumieć, w jaki sposób przekazywać treści w sposób zrozumiały dla
odbiorców. Dobrana metoda komunikacji powinna odpowiadać potrzebom
osób niesłyszących. Trzeba uwzględnić stopień uszkodzenia słuchu, znajomość
języka polskiego6, fakt stosowania/bądź nie rehabilitacji słuchu i mowy.
Realizując katechezę u osób z uszkodzonym narządem słuchu, można zastosować następujące sposoby: System Językowo - Migowy (SJM), polski język
migowy (PJM), polski migowy typu pidgin (PMP), totalną komunikację oraz
metody wizualne, tj. slajdy, obrazy, filmy, rysunki.
System Językowo - Migowy (SJM) to równoległe posługiwanie się formami językowymi i znakami migowymi ustabilizowanymi w danym środowisku
niesłyszących według zasad gramatycznych obowiązujących w języku ojczystym
osób porozumiewających się. W wielu krajach, niezależnie od klasycznego
języka migowego, znaki migowe wykorzystywane są jako uzupełnienie mowy
dźwiękowej. W ten właśnie sposób powstaje migana odmiana ojczystego języka
5

6

K. Półtorak, Przepowiadanie słowa Bożego osobom niesłyszącym, [w:] Katecheza specjalna dzisiaj.
Problemy i wyzwania, J. Stala (red.), Kielce 2003, s. 392.
Nie jest oczywisty fakt, że każda osoba niesłysząca dobrze zna język polski. Należy zaznaczyć,
że gramatyka języka polskiego dla wielu osób niesłyszących jest trudna, a możliwość poznania
języka polskiego stanowi dla niesłyszącej części społeczeństwa bardzo duży problem.
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B. Szczepankowski, Język migany w szkole, Warszawa 2004, s. 16.
I. Chrzanowska, Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności, Kraków 2015, s. 227.
Effatha! Język migowy, B. Szczepankowski (red.), Warszawa 2005, s. 26.
głuchy – pisane małą literą odnosi się do osoby z takim uszkodzeniem słuchu, że nie odbiera
ona mowy drogą naturalną (medyczny aspekt zaburzenia), Głuchy – pisane wielką literą
oznacza osobę niesłyszącą lub w znacznym bądź głębokim stopniu niedosłyszącą, identyfikującą
się z językiem migowym i kulturą Głuchych.
J. Linde-Usiekniewicz, P. Rutkowski, M. Czajkowska-Kisil, J. Łacheta, Między leksykografią
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fonicznego, zwana językiem miganym7. Znaków migowych używa się w szyku
gramatycznym języka ojczystego, dodając fakultatywnie lub obowiązkowo
końcówki fleksyjne za pomocą alfabetu palcowego. Język migany stosuje się
zawsze razem z językiem mówionym. Polski SJM został opracowany jako jeden
z pierwszych w Europie w latach 60. XX wieku8. Na system ten składają się:
• język mówiony – w postaci głośnej i wyraźnej mowy,
• język migany, czyli migana odmiana języka narodowego,
• elementy prozodyczne wypowiedzi (parajęzyk) – środki współuczestniczące
w komunikacji językowej (mimika twarzy, gesty wtrącone nieposiadające
znaczenia konwencjonalnego, a ułatwiające rozumienie tekstu, organizacja
przestrzenna wypowiedzi w języku miganym oraz zachowania kinetyczne)9.
Faktem jest, że opracowanie Systemu Językowo - Migowego przez Profesora
Bogdana Szczepankowskiego umożliwia kontakt osób słyszących z niesłyszącymi i pomaga realizować katechezę. Opracowanie odpowiedniego słownictwa
sprawiło, że głusi mają dostęp do tej niematerialnej strony życia, jaką jest relacja
z Bogiem i poznawanie Go. Dokonuje się to podczas korzystania z sakramentów, pielgrzymek, rekolekcji i innych form, które są organizowane dla tej grupy
osób. W seminariach klerycy mają możliwość uczestniczenia w zajęciach, które
umożliwią im posługę na rzecz niesłyszącego człowieka. Nie można zapomnieć
jednak, że wiary nie da się przekazać za pomocą prostych słów, lecz konieczne
jest ukazanie szerszego obrazu i kontekstu wydarzeń. System Językowo - Migowy jest na tym polu ograniczony, gdyż uniemożliwia przekazywanie treści
o charakterze metaforycznym. Opracowane słowniki liturgiczne zamykają się
w kilkuset znakach. Prawdą jest, że SJM pozwala zrozumieć proste komunikaty
i treści, jednak nie daje możliwości wytłumaczenia głuchemu takich spraw, jak:
nieśmiertelność duszy, zbawienie, kuszenie przez diabła. Możliwość wykonywania pieśni o charakterze religijnym tak, aby można było rozumieć ich treść,
jest także niemożliwa z użyciem SJM.
Prawdziwym językiem g/Głuchej10 społeczności, który umożliwia przekazywanie treści o każdym charakterze, jest polski język migowy (PJM). Początki
polskiego języka migowego sięgają drugiej dekady XIX wieku11. To język nieza-
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leżny od języka polskiego; otrzymuje go dziecko niesłyszących rodziców w naturalnym procesie nabywania mowy. PJM posiada własną gramatykę o charakterze
wizualno-przestrzennym, która nie odpowiada gramatyce języka polskiego ze
względu na to, że jego struktura opiera się na modalności wzrokowej, a język
polski na modalności słuchowej. PJM jako język pierwszy, realizuje wszystkie
operacje myślowe, funkcjonuje również jako język wewnętrzny i spełnia, według
Encyklopedii językoznawstwa ogólnego wszystkie cechy języka naturalnego12.
Język migowy, nazywany też klasycznym językiem migowym, obejmuje
kilka tysięcy pojęciowych znaków migowych, gramatykę o charakterze pozycyjnym oraz organizację przestrzenną wypowiedzi – zespół środków uzupełniających znaki migowe (mimika i pantomima, gesty wtrącone niebędące znakami
migowymi oraz zachowania kinetyczne).
Charakter PJM powoduje, że niezależnie od treści, które chcemy przekazać,
możemy to uczynić. Podobnie jak w przypadku języka fonicznego, przekazywane komunikaty mogą być krótkie i zwięzłe bądź bardzo rozbudowane.
Możemy opowiadać np. o wizycie w ogrodzie botanicznym krótko, konkretnie,
ale możemy także wzbogacić nasz opis o wygląd roślin, opowiadać o zapachach.
Z językiem migowym jest tak samo. Jedyną blokadą może być nasza wyobraźnia.
Naturalny język migowy umożliwia przekazywanie treści religijnych – możemy
zobrazować głuchemu niebo, cały kontekst wniebowstąpienia i inne wydarzenia,
których przekazanie nie byłoby możliwe przy zastosowaniu innych metod.
Trzecim sposobem komunikacji, który możemy zastosować w kontakcie,
jest polski migowy typu pidgin (PMP). Jest to taki system migowy, w którym
dwa języki – język polski i PJM przeplatają się ze sobą. Polski migowy typu
pidgin obejmuje uproszczone formy językowe, które nie mają miejsca ani
w PJM, ani w języku polskim, czyli stanowi coś w rodzaju odchylenia od
struktury gramatycznej dwóch języków – PJM i języka polskiego. Nie jest on
zatem uznawany za rodzimy język społeczności głuchych13.
Kolejną metodą, która może znaleźć zastosowanie w realizacji katechezy
specjalnej, jest totalna komunikacja. Termin został po raz pierwszy zastosowany
pod koniec lat 60. XX wieku przez Roya K. Holcomba. Dopiero jednak w la-
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opisową a przekładową: Słownik polskiego języka migowego (PJM), „Prace filologiczne”, Tom
LXVIII, Warszawa 2016, s. 245.
M. Czajkowska-Kisil, Dwujęzyczne nauczanie Głuchych w Polsce, „Szkoła Specjalna”, Tom
LXVII, nr 4 (256) 2006.
P. Tomaszewski, P. Rosik, Czy polski język migowy jest prawdziwym językiem, [w:]
G. Jastrzębowska, Z. Tarkowski (red.), Człowiek wobec ograniczeń. Niepełnosprawność –
Komunikacja – Terapia, Lublin 2002, s. 158.

Realizacja katechezy specjalnej...

tach 70. XX wieku zdefiniowano, czym jest totalna komunikacja. Stwierdzono,
jak wskazuje Aniela Korzon, powołując się na Jamesa Pahza i Cheryl Pahz, że
jest to koncepcja wcielająca odpowiednie słuchowe, migowe i ustne sposoby
komunikacji z głuchymi i wśród głuchych dla zagwarantowania skutecznego
porozumiewania się14. Tak więc sposób ten zakłada, że należy użyć wszelkich
możliwych środków, aby komunikacja z osobą niesłyszącą była jak najpełniejsza
i umożliwiła wzajemne rozumienie się w procesie komunikowania.
Ostatnim ze środków, który odgrywa bardzo ważną rolę w przekazywaniu
treści o charakterze religijnym, są metody wizualne, tj. slajdy, obrazy, filmy,
rysunki. Metody te są powszechnie stosowane w katechizacji dzieci i młodzieży,
ale można je z równie dobrym wynikiem stosować w przypadku osób dorosłych.
Zastosowanie odpowiedniego środka zależy od wiedzy, którą chcemy przekazać.
Wyżej omówione sposoby komunikacji są wybranymi, które w najpełniejszy sposób przekażą dorosłym osobom z prelingwalnym uszkodzeniem słuchu
treści katechezy. W polskiej surdokatechezie można zastosować inne sposoby
komunikacji i przekazywania treści, jednak większość z nich jest zarezerwowana
dla dzieci i młodzieży. Ograniczone formy przekazu sprawiają, że dorosłe osoby
niesłyszące są zdane na to, co zaoferuje im Kościół Katolicki.

Katecheza specjalna osób z uszkodzeniem słuchu
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A. Korzon, Totalna komunikacja jako podejście wspomagające rozwój zdolności językowych
uczniów głuchych, Kraków 2001, s. 49.
Pismo Święte Nowego Testamentu, Mk 7, 32–37.
Ibidem, Mt 22,36; Łk 22, 27; J 13,14.
DOK, nr 189.
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Umiłowanie przez Jezusa Chrystusa osób z różnymi dolegliwościami daje
swój wyraz w różnych fragmentach Pisma Świętego. Ewangelia św. Marka
szczegółowo opisuje cud uzdrowienia głuchoniemego przez Jezusa15. Pismo Św.
wskazuje na wartość osób słabych, z niepełnosprawnością, które przyjęte przez
wspólnotę stają się darem ubogacającym Kościół. Ten dar wymaga zajęcia się
losem osób z różnymi niepełnosprawnościami. Chrystus wymaga od swoich
uczniów przede wszystkim postawy miłości16. Jezus identyfikuje się z każdym
człowiekiem najsłabszym, małym, chorym.
Dyrektorium ogólne o katechizacji (DOK) podkreśla prawdę, że miłość
Ojca do najsłabszych dzieci i ciągła obecność Jezusa z Jego Duchem prowadzą do
ufności, że każda osoba, jakkolwiek byłaby ograniczona, jest zdolna do wzrostu
w świętości17. DOK określa nadrzędny cel katechezy, którym jest doprowadzenie
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kogoś nie tylko do spotkania z Jezusem, ale do zjednoczenia, a nawet głębokiej
z Nim zażyłości. Wszystkie działania katechetyczne są nastawione na rozwijanie
komunii z Jezusem Chrystusem. Wychodząc od nawrócenia „początkowego”
osoby do Pana Jezusa, nawrócenia wzbudzonego przez Ducha Świętego za
pośrednictwem pierwszego głoszenia, katecheza ma na celu dać podstawę
temu pierwszemu przylgnięciu i prowadzić je do dojrzałości18. DOK wymienia
następujące zadania katechezy, które odnoszą się także do katechezy specjalnej:
• rozwijanie poznania wiary,
• wychowanie liturgiczne,
• formacja moralna,
• nauczanie modlitwy,
• wychowanie do życia wspólnotowego,
• wprowadzenie do misji19.
Jak zostało to podkreślone w Podstawie programowej katechezy Kościoła
katolickiego w Polsce (PPK), „katechizacja niesłyszących należy do najtrudniejszych dziedzin katechizacji w ogóle. Wynika to ze specyfiki osobowości osoby
niesłyszącej. […] Trudność ta staje się tym większa, gdy zważy się na fakt,
iż dotąd brak jest publikacji przybliżających katechizację dzieci i młodzieży
niesłyszącej. Odczuwa się ogólny brak odpowiednich katechizmów, jak też
podręczników metodycznych dla katechetów”20. Podobna sytuacja występuje
w przypadku pracy z osobami dorosłymi. Wiadomości przyswojone w szkole,
które nie są aktualizowane, przypominane, ulegają zapomnieniu. Brak odpowiednich pomocy oraz kompetencji katechetów powoduje, że dorosłe osoby
niesłyszące nie czują łączności z Bogiem, a uczestnictwo w życiu Kościoła może
być jedynie nawykiem bądź chęcią spotkania się z niesłyszącymi rówieśnikami.
Nie zmienia to jednak faktu, że „osoby niesłyszące, pozbawione zmysłu słuchu
od urodzenia lub wczesnego dzieciństwa, są na równi ze zdrowymi wezwane
do uczestniczenia w życiu Kościoła”21. W tej sytuacji dla osób głoszących słowo
Boże bliskie mogą stać się cele katechezy specjalnej, szczegółowo potraktowane
przez PPK. Wśród nich autorzy tego dokumentu wyróżniają: „1. Doprowadzenie do odkrycia tajemnicy osobowego Boga, który kocha i jest zatroskany
o każdego człowieka; 2. Rozwijanie i wspieranie wiary wychowanka; 3.
Wychowanie do udziału w życiu kościoła wielbiącego Boga w sprawowanej
liturgii; 4. Wdrażanie nawyku i umiejętności odróżniania dobra od zła, wyboru
18
19
20
21
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Ibidem, nr 80.
Ibidem, nr 86–87.
PPK, s. 101–102.
K. Półtorak, op. cit., s. 386.
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PPK, s. 108.
L. Kamiński, Rodziny głuchych w oczach głuchego. Referat wygłoszony na ogólnopolskim
kursie duszpasterzy dla głuchych w Panewnikach – Katowicach w 1961r.
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dobra, pragnienia postępowania według przykazań (szczególnie przykazania
miłości); 5. Kształtowanie umiejętności modlitwy jako spotkania z Bogiem;
6. Kształtowanie świadomości i przynależności do wspólnoty (rodzina, grupa
szkolno-katechetyczna i Kościół); 7. Kształtowanie postawy świadczenia o własnej łączności z Bogiem”22.
Nieodłącznym elementem zaangażowania się dorosłych niesłyszących w życie Kościoła jest obecność duszpasterza. Przez swoją otwartość, chęć kontaktu,
duszpasterz zdobywa zaufanie i staje się powiernikiem niesłyszących, którzy
będą mu ufali i powierzali sprawy trudne. Aby tak mogło się stać, duszpasterstwa głuchych działające na terenie różnych miast powinny poszerzać swoje
działania i nie ograniczać ich jedynie do sprawowania Sakramentów, ale także
organizować wspólne spotkania, które będą integrować środowisko głuchych
z danego terenu oraz wpływać na lepszy kontakt podopiecznych z duszpasterzami i innymi osobami działającymi na rzecz niesłyszących. Spotkania są dobrym rozwiązaniem dla osób niesłyszących, które większą część czasu spędzają
w swoich domach, także tych mieszkających w małych miejscowościach bądź
na wsiach. Ich wpływ niweluje poczucie osamotnienia, a przyczynia się do
świadomości łączności z grupą, z którą mamy wiele wspólnego.
Duszpasterstwo dorosłych niesłyszących obejmuje wszystkie dziedziny ich
życia. Brak słuchu i trudność w porozumiewaniu się ze słyszącymi komplikuje
normalne funkcjonowanie niesłyszących w społeczeństwie. W tych trudnościach
zdani są oni często na osoby, które ich otaczają. Często różne sprawy pomaga
głuchemu załatwić najbliższa rodzina, czasem pracownicy Polskiego Związku
Głuchych, niekiedy musi w nich jednak pomóc duszpasterz23. W opiece duszpasterskiej nad dorosłymi niesłyszącymi nie wystarczy jedynie zajmowanie się
tymi, którzy przychodzą na niedzielną Mszę św. czy inne spotkania w ośrodku
duszpasterskim. Istnieje potrzeba docierania do wszystkich niesłyszących przez
ich miejsca pracy, przez kluby czy świetlice Polskiego Związku Głuchych. Dużą
rolę w tym zakresie może spełnić apostolstwo niesłyszących. Wielu spośród nich
ma duże predyspozycje do niesienia Ewangelii niesłyszącym kolegom. Należy ich
tylko przygotować i systematycznie formować. Poważnym problemem w życiu
osób niesłyszących jest podeszły wiek i choroba. Miłość chrześcijańska wzywa
wspólnoty kościelne do szczególnej służby wobec tych osób. Wielką pomocą
dla chorych i starszych niesłyszących jest niesiona posługa sakramentalna,
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Msza św. sprawowana czasem w domu chorego, rozmowy i zachęta innych do
odwiedzin24.
Aby realizacja katechezy specjalnej wydawała dobre owoce, konieczna jest
współpraca wielu środowisk – rodziny, szkoły, parafii. Zaangażowanie osób
duchownych, ale i świeckich, przyczyni się do wzrostu wiary u człowieka, wymagającego szczególnej opieki. Zaangażowanie to da niesłyszącemu poczucie
przynależności do wspólnoty, umocni doświadczenie miłości i pozwoli uwierzyć,
że niezależnie od wieku i trudności, z jakimi się zmaga, zawsze znajdą się osoby,
które pomogą mu nieść jego życiowy krzyż.
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Realizacja katechezy specjalnej
Kwestia realizacji katechezy specjalnej u dorosłych osób z prelingwalnym
uszkodzeniem słuchu nie była dotychczas poruszana w badaniach naukowych.
Brak jest opracowań, materiałów, które mogłyby wskazać, w jaki sposób przygotować treści, aby były one dostosowane do potrzeb konkretnej grupy osób.
Uzasadnieniem podjęcia tematu ewangelizowania dorosłych niesłyszących była
chęć sprawdzenia, w jaki sposób dostosować formę przekazu, jak dobrać treści,
aby zostały one zrozumiane, w konsekwencji realizowane przez uczestników.
Opis badań: stosowane mety, techniki, narzędzia badawcze oraz
sposób ewaluacji
Celem podjętych działań było opracowanie modelu pracy z dorosłymi
osobami niesłyszącymi, przydatnymi w posłudze, którą podejmują lub której
będą się podejmować zarówno osoby duchowne, jak i świeckie. Wyniki wskażą,
jak przygotowywać katechezę specjalną oraz w jaki sposób komunikować się
z grupą, aby podejmowane działania były skuteczne.
W badaniach zastosowano metodę eksperymentalną, opartą na technice
obserwacji uczestniczącej. W badaniu wykorzystano kamerę, która pozwoliła
na ewaluację przeprowadzonych działań. Wnioski końcowe zostały wyciągnięte
na podstawie obserwacji, uwzględniono zaś zainteresowanie osób badanych
realizowanym tematem, wchodzenie w interakcję z prowadzącym przez odpowiadanie na pytania, potwierdzanie słuszności działań i rozumienia treści za
pomocą gestów i rozmów indywidualnych po zakończeniu badań. Zastosowanie kamery pokazało prowadzącemu zarówno stosowany przez niego sposób
przekazywania treści, jak i zaangażowanie się uczestników badań.
24
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Duszpasterstwo specjalne, op. cit., s. 178–179.
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Opis przebiegu katechezy specjalnej, terenu badań i grupy objętej
badaniem
Katechezy zostały przygotowane w styczniu 2016 roku, a ich tematyka
została uzgodniona z duszpasterzem zajmującym się osobami z wadą słuchu.
Temat katechez dotyczył uczynków miłosierdzia w związku z ogłoszonym
przez Papieża Franciszka rokiem miłosierdzia. Katechezy były realizowane
od lutego do maja 2016 roku w Kościele, w którym odbywają się Msze św.
dla osób niesłyszących. Katechezy realizowano podczas Eucharystii, w miejscu homilii, którą miał głosić Celebrans. Przeprowadzała je osoba świecka
posługująca się językiem migowym. Grupa liczyła każdorazowo około 30
osób, zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Były to osoby zamieszkujące teren
województwa podkarpackiego, w przedziale wiekowym od 50 do 80 roku
życia z prelingwalnym uszkodzeniem słuchu, posługujące się w codziennej
komunikacji językiem migowym.
Katechezy przeprowadzono w Kościele parafialnym. Miejsce to nie jest
dobrze dostosowane do potrzeb osób z wadą słuchu. Z uwagi na multimedialną
formę przedstawiania treści nie wszyscy uczestnicy mieli możliwość zapoznania
się ze zdjęciami, które były nieodłączną częścią prezentacji multimedialnej.
Osoby siedzące bliżej projektora wyraźniej widziały osobę przeprowadzającą
katechezy, w tym slajdy, jednak Ci, którzy zajęli miejsca w dalszych ławkach,
mieli ograniczone pole widzenia. Nie było możliwości zaadaptowania ustawienia
ławek na potrzeby realizacji katechez. Plusem, który należy uwzględnić, jest
fakt, że Kościół ma blisko siebie ustawione ławki i nie jest duży, co wpłynęło na
możliwość podejścia prowadzącego katechezy bliżej uczestników i tłumaczenia
treści ze slajdów tak, aby były one widoczne dla wszystkich osób.
Zagadnienia poszczególnych katechez zostały odpowiednio wcześniej
przemyślane i przygotowane. Znajomość grupy przez prowadzącego ułatwiła
dostosowanie treści tak, aby były one zrozumiałe.
Zastosowane metody komunikacji
Z uwagi na głęboki ubytek słuchu uczestników badania, ich wiek i stosowane metody komunikacji prowadzący posłużył się w przekazywaniu treści
metodą totalnej komunikacji, w której skład wchodzą zarówno migowe, ustne,
jak i wizualne sposoby przekazywania treści.
Ograniczenie się tylko do języka migowego nie dałoby możliwości pełnego
przekazania treści. Wzbogacenie katechez o przekaz obrazowy sprawiło, że forma była atrakcyjniejsza dla uczestników, ale też w szerszym zakresie pozwoliła
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na zrozumienie treści, które w przypadku osób niesłyszących udostępnione
z użyciem obrazu są efektywniejsze.
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Charakterystyka prezentacji multimedialnej
Slajdy omawiano w kolejności: zaczynając od uczynków dotyczących ciała,
następnie przechodząc do uczynków względem duszy. Każda z grup zagadnień,
w których zakres wchodzi 7 uczynków, została podzielona na mniejsze części
i tak na każdej z Eucharystii omówiono po 2 uczynki. Katechezy rozpoczęły
się od wprowadzenia w omawiane zagadnienie. Pierwsza katecheza zawierała
następujące treści:
• Słowa Papieża Franciszka na temat roku miłosierdzia.
• Brama Miłosierdzia.
• Uzyskanie odpustu w roku miłosierdzia.
Każda następna Eucharystia zapoznawała uczestników z konkretnymi
uczynkami miłosierdzia względem ciała i duszy.
Wszystkie z przygotowanych prezentacji zawierały te same elementy, z tą
różnicą, że omawiały inny uczynek miłosierdzia. Uwzględniono cechy materialne i niematerialne. Slajdy łączyły takie elementy, jak:
• opis danego uczynku – przybliżenie znaczenia na podstawie krótkiej
charakterystyki,
• wskazanie możliwości realizacji uczynku – podanie konkretu,
• zobrazowanie uczynku zdjęciami – fotografia unaocznia konkret, który
należy wykonać,
• umiejscowienie uczynku w danym fragmencie Pisma Świętego,
• pokazanie różnych aspektów uczynku, np. ukazanie nagości jako braku
ubioru, ale też jako braku szacunku do własnego ciała,
• podanie wskazówek do wdrażania uczynków przez pokazanie żywego
Boga – bez opierania się tylko na materialnej stronie wykonywania, ale
pokazaniu, że w uczynkach, które wykonujemy, działa Bóg,
• ukazanie dobrych konsekwencji wykonywania uczynków miłosierdzia,
• podsumowanie.
Realizowanie katechez przez prowadzącego łączyło w sobie element odbierania treści przez grupę, ale forma przygotowania katechez wymuszała także
włączenie się w ich realizację. Prowadzący ułożył slajdy tak, aby zaangażować
grupę w odpowiedzi na pytania.
Tak przygotowana prezentacja pozwoliła na czynny udział uczestników, co
pozwoliło na przyswojenie treści, ale dało też możliwość sprawdzenia, czy forma
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prezentacji odpowiada grupie i czy umiejętności komunikacyjne prowadzącego
pozwalają na swobodne rozumienie treści i wymianę myśli z uczestnikami.

Podsumowanie
Każda osoba, która chce podjąć się pracy na rzecz osób z uszkodzonym
słuchem, musi być świadoma, jak trudne zadanie przed nią się jawi. Dotyczy
to także działań duszpasterskich i przekazywania Dobrej Nowiny o Jezusie
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Ewaluacja
Z przeprowadzonych badań można wysunąć następujące wnioski:
• Metoda totalnej komunikacji zastosowana w badaniu okazała się dobrze
dobrana, niemniej trzeba zaznaczyć, że nie wszyscy uczestnicy włączali się
w rozmowę z prowadzącym podczas realizacji katechezy.
• Brak wchodzenia w interakcję z prowadzącym przez część osób wynikał
z małego zainteresowania omawianym tematem.
• Indywidualne rozmowy prowadzącego z częścią uczestników potwierdzają,
że stosowane metody i sama inicjatywa jest dobra i warto ją kontynuować.
• Konieczne jest dostosowanie miejsca do pracy duszpasterskiej. Badania
wykazały braki w tym względzie. Konieczne byłoby ustawienie ławek
w odpowiedni sposób, dobór lepszego oświetlenia, zorganizowanie drugiej
planszy do wyświetlania slajdów i dostosowanie miejsca dla prowadzącego.
• Zastosowanie kamery jako narzędzia weryfikacji podejmowanych działań
okazało się bardzo dobrym rozwiązaniem, gdyż pokazało umiejętności komunikacyjne prowadzącego badania i potwierdziło, że uczestnicy, mówiąc
o słuszności inicjatywy, nie mijali się z prawdą. Nagrania z kamery pokazały,
że część uczestników była zainteresowana podejmowanymi działaniami,
co można było wywnioskować na podstawie ich zachowania, odpowiedzi.
• Przeprowadzone katechezy, z uwzględnieniem stosowanej metody komunikacji wydają się być dobrym pomysłem, który powinien być nadal realizowany przez osoby duchowne i świeckie. Troska o wychowanie religijne
dorosłych osób niesłyszących nie powinna być pomijana w działaniach na
rzecz tej grupy osób.
• Zrealizowane katechezy pokazały, że zaangażowanie osoby świeckiej i inicjowanie nowych działań przyciągnie do Kościoła większą grupę osób,
co w przyszłości zaowocuje poczuciem wspólnoty oraz przyczyni się do
pogłębienia wiary osób uczestniczących w życiu Kościoła.
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Chrystusie. Nie jest to zadanie łatwe do wykonania, ponieważ wymaga zrozumienia odmienności funkcjonowania osoby niesłyszącej. Praca ta wymusza
także opanowanie trudnego języka. Realizacja katechezy specjalnej jest dodatkowo zadaniem trudnym z uwagi na fakt, że nie ma opracowanych materiałów
i wskazówek, w jaki sposób przygotowywać treści, aby były one zrozumiałe dla
osób niesłyszących. Nie jest to jednak niemożliwe. Oczywiście, potrzebne jest
tutaj zaangażowanie się, chęć pracy także nad sobą, nad swoimi umiejętnościami,
aby móc to robić skutecznie i aby działania przynosiły pozytywne rezultaty.
Istotnym elementem wszelkich działań jest także nawiązywanie współpracy
z osobami mającymi większe doświadczenie, ponieważ tym większa będzie
korzyść dla osób, na których rzecz się pracuje. Podjęte działania być może zaowocują wypracowaniem modelu działań, który okaże się najbardziej efektywny.
Wyzwanie ewangelizowania niesłyszącego człowieka jest zadaniem koniecznym do podjęcia, gdyż nie można zapomnieć, że rozwój religijny i doskonalenie
się w miłości jest głęboką potrzebą każdego człowieka.
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Edukacja i aktywna rehabilitacja
przez sport osób
z niepełnosprawnością
Wprowadzenie
Wychowanie fizyczne i sport odgrywają istotną rolę w procesie kształtowania wszechstronnej osobowości osób niepełnosprawnych. Należy podkreślić
że funkcja adaptacyjna edukacji fizycznej ma znacznie większą wymowę w szkołach i zakładach specjalnych niż to ma miejsce w innych typach szkolnictwa.
Stosowanie różnorodnych form ruchu i aktywności sportowej stwarza szerokie
spektrum możliwości do osiągnięcia przez młodych ludzi odbiegających od
normy nie tylko pewnych nawyków i umiejętności ruchowych, niezbędnych
w życiu codziennym, lecz także, a może przede wszystkim, rozwija określone
cechy osobowości i nawyki higieniczno-zdrowotne. Zajęcia ruchowe i aktywność sportowa stanowią też istotny składnik w procesie rewalidacji osób niepełnosprawnych z różnym poziomem dysfunkcji intelektualnych i fizycznych.
Trening ruchowy jest w pewnym sensie biologicznym stymulatorem narządów.
Odpowiednio dobrany, umożliwia utrzymanie we właściwej kondycji aparatu
kostno-mięśniowo-więzadłowego1. Dla osób niepełnosprawnych sport jest
szczególną formą rehabilitacji, pozwalającą wzmacniać kondycję fizyczną
i pokonywać bariery zarówno fizyczne, jak i psychiczne. Jest także środkiem
stymulowania do wzrostu aktywności społecznej2.
Sport osób niepełnosprawnych to zagadnienie, które należy rozpatrywać w szerokim kontekście. W zależności od rodzaju niepełnosprawności możemy mówić
1

2

G. Czerwiak, J. Krawczyńska, Rola sportu w akceptacji własnej niepełnosprawności osób z dysfunkcją
narządu ruchu, Akademia Świętokrzyska, Instytut Kształcenia Medycznego, 2005.
R. Plinta, Sport osób niepełnosprawnych, [w:] A. Zembaty (red.), Kinezyterapia (t. 2), Kraków
2003, s. 167–180.
Kwartalnik Edukacyjny 2 (89) lato 2017
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o sporcie osób niepełnosprawnych fizycznie, intelektualnie, a także osób ze schorzeniami narządów zmysłu (niewidomych i niesłyszących). Z tych względów powstały
odmienne przepisy i zasady dla dyscyplin i konkurencji sportowych (stworzono też
zupełnie nowe dyscypliny sportowe, niemające swojego odpowiednika w sporcie
osób pełnosprawnych), zmieniono sposoby klasyfikacji zawodników (rekrutacji do
grup sportowych), wprowadzono różne sposoby wyłaniania zwycięzców i rozpoczęto produkowanie zróżnicowanego sprzętu sportowego – spełniającego określone
wymagania, a przede wszystkim potrzeby i możliwości osób niepełnosprawnych3.
Znaczenie sportu w rozwoju osób niepełnosprawnych zauważył też Ojciec
Święty Franciszek, który na spotkaniu z przedstawicielami włoskiej organizacji
zajmującej się olimpiadami specjalnymi w Rzymie w 2015 roku powiedział: „(...)
sport odgrywa wielką rolę w wychodzeniu na zewnątrz i przełamywaniu własnych
ograniczeń w spotkaniu z innymi, pozwala stawać się aktywnymi i pełnoprawnymi
członkami społeczeństwa i Kościoła, odkrywając piękno życia oraz przezwyciężając
wszelkie formy dyskryminacji i wykluczenia, należy strzec i bronić sportu jako doświadczenia ludzkich wartości, owszem rywalizacji, ale w uczciwości i solidarności.
Niech nikt nie czuje się wykluczony z uprawiania sportu...”4.
W ostatnich latach obserwujemy też permanentną zmianę statusu sportu
w procesie rehabilitacji osób niepełnosprawnych fizycznie. Na początku sport służył głównie usprawnianiu funkcjonalnemu osób, które posiadały różne schorzenia
narządu ruchu. Potem rozpowszechniał się sport wyczynowy osób niepełnosprawnych, a na jego płaszczyźnie sport paraolimpijski, w którego ramach możemy
mówić o rywalizacji na świecie najwybitniejszych sportowców niepełnosprawnych
fizycznie. Można zatem powiedzieć, że sport wyczynowy stanowi obecnie najlepiej
ukształtowaną od strony formalno-organizacyjnej postać aktywności fizycznej
podejmowanej przez osoby niepełnosprawne fizycznie. W tym miejscu trzeba też
podkreślić, że rozwój specjalistycznego sprzętu sportowego ułatwił także wzrost
aktywności sportowej w formie rekreacyjnej, w ten sposób coraz więcej osób niepełnosprawnych może aktywnie spędzać czas wolny w sezonie letnim i zimowym.
Aktualnie większość form sportu osób niepełnosprawnych rozwija się w ramach
ruchu określanego jako adaptowana aktywność fizyczna, która ukształtowała się
na gruncie wielowiekowej tradycji i doświadczeń związanych z wykorzystywaniem
ruchu jako środka wspomagającego i doskonalącego rozwój człowieka5.
3
4

5
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T. Tasiemski, Sport osób niepełnosprawnych, „eBIFRON” 2013, nr 3, s. 1.
Ojciec Święty Franciszek, Cytat ze spotkania Papieża z delegacją zawodników zrzeszonych we
włoskim Stowarzyszeniu Olimpiad Specjalnych w 2015 roku [online], [w:] „Portal wiara.pl”
[dostęp: 17.08.2016]. Dostępny w Internecie: www.wiara.pl
M. Koper, T. Tasiemski, Miejsce sportu w procesie rehabilitacji osób niepełnosprawnych fizycznie,
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Materiał i metoda
W przygotowaniu artykułu wykorzystano głównie technikę analizy dokumentów. Opracowaniu i metodologicznej interpretacji poddano przede
wszystkim najważniejsze założenia programu „Animator Sportu Osób Niepełnosprawnych” (w wersji drukowanej) oraz sprawozdania, protokoły i oceny
opisowe programu znajdujące się w Zarządzie Głównym Szkolnego Związku
6

7

„Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania” 2013, nr III, s.111.
W. Skowroński, Aktywność fizyczna i sport osób z niepełnosprawnością intelektualną, „MEDI”
2011, nr 2, s. 1.
J. Zieliński, Wybrane aspekty wychowania do aktywności fizycznej, Boguchwała 2013,
s. 175–176.
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Aktywność sportowa i rekreacyjna ma także ważne miejsce w rozwoju ontogenetycznym osób z niepełnosprawnością intelektualną. Jak pisze Waldemar
Skowroński, „aktywność fizyczna osób z niepełnosprawnością intelektualną
obok globalnego rozwoju jednostki zapewnia możliwość uczestnictwa także we
współzawodnictwie sportowym, a tym samym zwiększa świadomość społeczną
i wiedzę o możliwościach osób z niepełnosprawnością intelektualną, zapewnia
rodzicom i członkom rodzin oraz opiekunom osób z niepełnosprawnością
intelektualną przeżycie radości i dumy z uczestnictwa ich podopiecznych
w zawodach sportowych”6.
Z perspektywy auksologicznej sport może mieć także wpływ na jakość
życia osób niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne poprzez wzmocnienie
zdrowia fizycznego i psychicznego nieterapeutycznymi środkami i zabiegami
mogą skuteczniej walczyć z chorobą, co daje im sposobność dłuższego życia
przez poprawę sprawności i jakości życia7.
Zatem warto poszukiwać rozwiązań systemowych, organizacyjnych i programowych w dziedzinie sportu osób niepełnosprawnych – mając na względzie
jego cele, zadania, funkcje i wartości, jakie niesie, a także prezentować przykłady
dobrych rozstrzygnięć praktycznych.
Niniejszy artykuł przedstawia podstawowe założenia, zasięg organizacyjny
i sposoby realizacji programu „Animator Sportu Osób Niepełnosprawnych”
w Polsce i województwie podkarpackim. Jednym z najważniejszych celów programu jest zwiększenie aktywności i efektywności działań stowarzyszeń kultury
fizycznej z osobowością prawną oraz innych instytucji, w tym szkół i ośrodków
specjalnych, których zakres działania obejmuje rozwijanie aktywności i sportu
wśród osób niepełnosprawnych.
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Sportowego w Warszawie i Podkarpackiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku
Sportowego w Rzeszowie. Na podstawie zgromadzonego materiału podjęto
próbę charakterystyki organizacyjnej, formalnej i merytorycznej programu,
zarówno w ujęciu retrospektywnym, jak i współczesnym.
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Program „Animator Sportu Osób Niepełnosprawnych”
Program „Animator Sportu Osób Niepełnosprawnych” stanowi systemową
ofertę dodatkowych – bezpłatnych zajęć rekreacyjno-sportowych i rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych w różnym wieku i będących pod opieką
dydaktyczną, wychowawczą, a także sportową różnych instytucji. Podstawowe
cele, założenia i zadania programu przedstawiają się w następujący sposób:
• zwiększenie aktywności i efektywności działań stowarzyszeń kultury
fizycznej posiadających osobowość prawną oraz instytucji, w tym szkół
i ośrodków specjalnych, których zakres działania obejmuje doskonalenie
aktywności fizycznej i sportu wśród osób niepełnosprawnych,
• wspieranie działalności klubów i innych instytucji, także szkół i ośrodków
specjalnych, w zakresie aktywizacji fizycznej i rozwoju sportu osób niepełnosprawnych, poprzez wdrożenie systemu motywacyjnego dla wyróżniających się animatorów aktywności ruchowej i sportu osób niepełnosprawnych
pracujących na danym obszarze,
• pomaganie lokalnym strukturom samorządu terytorialnego i środowiskom
gospodarczym w zakresie współpracy i współfinansowania działalności
animatorów,
• uaktywnienie osób niepełnosprawnych w zakresie uprawiania sportu i zachęcanie ich do uzyskiwania sukcesów w różnych dziedzinach sportowych8.
Koordynatorem i realizatorem programu – na szczeblu krajowym – jest
Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego w Warszawie na podstawie umowy z Departamentem Sportu dla Wszystkich Ministerstwa Sportu i Turystyki.
W poszczególnych województwach program prowadzą lokalne struktury Szkolnego Związku Sportowego. W województwie podkarpackim jest to Podkarpacki
Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Rzeszowie. Uczestnikami programu
są z jednej strony nauczyciele wychowania fizycznego, trenerzy oraz instruktorzy
sportu i rekreacji, a z drugiej jego główni odbiorcy, czyli osoby niepełnosprawne.
Warunkiem przystąpienia do programu nauczycieli, instruktorów i trenerów
8
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Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego w Warszawie 2016, Sprawozdanie z realizacji
programu „Animator Sportu Osób Niepełnosprawnych”.

Edukacja i aktywna rehabilitacja...

Cele i zadania etapowe Programu „Animator Sportu Osób
Niepełnosprawnych”
Animator prowadzący program jest zobowiązany do realizacji wielu celów
i zadań etapowych, które znacznie wychodzą poza zakres samych zajęć o charakterze rekreacyjnym, sportowym czy rehabilitacyjnym. Jednym z takich działań
jest zebranie danych biometrycznych grupy w zakresie wzrostu i masy ciała.
Stąd na samym początku konieczne jest przeprowadzenie podstawowych badań
9
10
11

Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
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jest posiadanie dodatkowych uprawnień do prowadzenia zajęć z osobami niepełnosprawnymi. Mogą to być np. ukończone kursy kwalifikacyjne lub studia
podyplomowe z pedagogiki specjalnej lub oligofrenopedagogiki. Kandydaci na
animatorów powinni charakteryzować się również wysoką aktywnością społeczną
i widocznymi efektami organizacyjno-szkoleniowymi9.
Konstrukcja merytoryczna programu zawiera także profil jednostek, które
mogą zgłaszać swoich przedstawicieli do roli animatorów. Są to uczniowskie
kluby sportowe (szkolne, międzyszkolne), ludowe zespoły sportowe, stowarzyszenia kultury fizycznej posiadające osobowość prawną, szkoły i ośrodki
specjalne, których zakres działania obejmuje rozwijanie aktywności fizycznej
i sportu osób niepełnosprawnych10.
Rekrutację do programu prowadzą regionalne komisje „Animatora Sportu Osób Niepełnosprawnych” przy lokalnych strukturach Szkolnego Związku
Sportowego. Komisje regionalne dokonują wnikliwej analizy nadesłanych ofert
i dokonują wyboru kandydatów na pierwszą edycję programu: marzec – czerwiec
oraz drugą edycję animatora: wrzesień – grudzień. Z osobami zakwalifikowanymi
do programu lokalne Szkolne Związki Sportowe zawierają indywidualne umowy,
z podaniem zakresu zadań animatora i sposobów ich realizacji. Animator swoje
działania dokumentuje w dzienniku pracy. Wynagrodzenie pracy animatora w jednej
edycji programu kształtuje się na poziomie kwoty 2400 zł (brutto).
Liczba uczestników zajęć rekreacyjno-sportowych prowadzonych w ramach programu „Animatora Sportu Osób Niepełnosprawnych” (na jednego
animatora) nie może być mniejsza niż 10 osób niepełnosprawnych, chyba że
stopień niepełnosprawności i możliwości funkcjonalne tych osób wymuszają
mniejszą liczbę uczestników11.
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w zakresie rozwoju fizycznego. Ponadto wymagana jest również szczegółowa
charakterysytka rodzaju i stopnia niepełnosprawności uczestników. Każda
z dwóch edycji programu (wiosna-jesień) obliguje animatora do opracowania
planów perspektywicznych i okresowych zajęć, w których zamieszczone są cele
operacyjne, np.: a) poprawa ogólnej sprawności fizycznej, b) kształtowanie
elementarnych umiejętności ruchowych w grach i zabawach ruchowych czy
ćwiczenie oswajające ze środowiskiem wodnym. W tym miejscu należy dodać,
że podstawy teleologiczne programu są determinowane rodzajem aktywności
fizycznej i ruchowej. Na każdy miesiąc programu animator przygotowuje
szczegółowy terminarz zajęć, w którym są określone daty, godziny i tematy
zajęć. Opis każdej jednostki treningowej zawiera: datę i czas treningu, liczbę
osób, która brała udział w zajęciach, treść treningu, czyli dominującą formę
aktywności fizycznej (np. lekkoatletyka, zabawy i gry ruchowe, ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia rehabilitacyjne, nauka pływania itd.). Uzupełnieniem terminarza są uwagi i spostrzeżenia trenera animatora o przebiegu
merytorycznym, metodycznym i organizacyjnym zajęć.
W przypadku zajęć sportowych z uwzględnieniem udziału w zawodach
i rozgrywkach animator jest zobowiązany do przedstawienia kalendarza planowanych startów oraz ewidencji wyników sportowych. Prowadzący zajęcia
sportowe powinien dwa razy w ciągu edycji programu przeprowadzić dowolny
test sprawności fizycznej, a wyniki kolejnych prób sprawnościowych są bardzo
wartościową formą ewaluacji całego programu. Uczestnicy zajęć muszą mieć
również aktualne badania lekarskie.
Wszystkie opisane powyżej cele i zadania programu są dokumentowane
w dzienniku zajęć animatora, który stanowi też podstawę do merytorycznego
i formalno-finansowego rozliczenia programu.

Program „Animator Sportu Osób Niepełnosprawnych”
w Szkolnym Związku Sportowym
Szkolny Związek Sportowy rozpoczął realizację Programu „Animator
Sportu Osób Niepełnosprawnych” od października 2003 roku. Poziom i zasięg
organizacyjny programu zawsze był uzależniony od środków finansowych, które
były desygnowane przez właściwe instytucje i zawsze był daleki od rzeczywistych potrzeb. Potwierdzeniem słuszności powyższego stwierdzenia niech będą
zamieszczone poniżej dane liczbowe w tabelach12.
12
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Tab. 1. Liczba „Animatorów Sportu Osób Niepełnosprawnych” z podziałem na województwa w latach 2003–2007.

2003

2004

2005

2006

2007

dolnośląskie

6

18

34

36

28

kujawsko-pomorskie

13

42

48

46

36

lubelskie

12

46

48

46

36

lubuskie

0

5

0

2

0

łódzkie

23

83

128

120

90

małopolskie

21

42

38

30

22

mazowieckie

2

41

50

48

36

opolskie

8

20

22

20

16

podkarpackie

6

15

16

20

16

podlaskie

6

11

9

22

18

pomorskie

14

28

30

28

22

śląskie

30

71

83

80

60

świętokrzyskie

18

44

48

56

42

warmińsko-mazurskie

14

36

36

38

30

wielkopolskie

28

69

80

82

63

zachodniopomorskie

20

60

80

76

58

Źródło: ZG SZS 2008.

Dane przedstawione w tabeli 1. zwracają uwagę na kilka istotnych kwestii.
W pierwszym roku realizacji programu przez SZS wystąpiła najmniejsza liczba
animatorów we wszystkich województwach. Było to zapewne spowodowane
faktem, iż do tej pory taka forma programu nie występowała w działaniach
Szkolnego Związku Sportowego. Wzrost liczby animatorów obserwujemy we
wszystkich następnych latach. Wyjątkiem jest tutaj województwo lubuskie,
w którym to w latach 2003–2007 z programu skorzystało tylko 7 osób. Najwięcej trenerów i instruktorów przystąpiło do programu w latach 2005–2006.
Następna tabela ukazuje liczbę animatorów w latach 2009–2012.
Tab. 2. Liczba „Animatorów Sportu Osób Niepełnosprawnych” z podziałem na województwa w latach 2009–2012.

Województwo/rok

2009

2010

2011

2012

dolnośląskie

41

36

36

36

kujawsko-pomorskie

60

50

46

54

lubelskie

30

26

26

26
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Województwo/rok

2009

2010

2011

2012

lubuskie

30

26

26

26

łódzkie

112

91

78

78

małopolskie

30

26

26

26

mazowieckie

56

48

44

44

opolskie

16

14

14

14

podkarpackie

34

30

30

30

podlaskie

31

22

22

14

pomorskie

34

30

30

30

śląskie

80

64

60

60

świętokrzyskie

82

66

60

60

warmińsko-mazurskie

49

42

40

20

wielkopolskie

28

69

80

82

zachodniopomorskie

78

61

56

28
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Źródło: ZG SZS 2013.
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Analizując liczbę animatorów, która przystąpiła do programu w latach
2009–2012, należy podkreślić, że nastąpił zdecydowany wzrost tej liczby w województwach, w których poprzedni okres charakteryzował się bardzo niskim
zainteresowaniem. Można zatem sądzić, iż program spotkał się z właściwym
odbiorem społecznym i tym samym spełnił swoje założenia organizacyjne. Przy
czym liczba animatorów była i jest nadal za mała w stosunku do rzeczywistych
potrzeb środowiska, które zajmuje się aktywnością fizyczną i sportem osób
niepełnosprawnych.
W latach 2013–2016 liczba animatorów w poszczególnych województwach
zmniejszyła się, co przedstawiają dane zawarte w tabeli nr 3.
Tab. 3. Liczba „Animatorów Sportu Osób Niepełnosprawnych” z podziałem na województwa w latach 2013–2016.

Województwo/rok

2013

2014

2015

2016

dolnośląskie

26

26

37

29

kujawsko-pomorskie

33

33

24

0

lubelskie

20

20

25

20

lubuskie

20

20

20

16

łódzkie

38

38

43

34

małopolskie

20

20

24

19
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Województwo/rok

2013

2014

2015

2016

mazowieckie

30

30

52

41

opolskie

14

14

15

12

podkarpackie

22

22

29

23

podlaskie

14

14

16

13

pomorskie

22

22

28

22

śląskie

34

34

42

33

świętokrzyskie

34

34

55

43

warmińsko-mazurskie

26

26

31

24

wielkopolskie

32

32

35

28

zachodniopomorskie

32

32

28

22

Źródło: ZG SZS 2016.

Tab. 4. Liczba osób objętych Programem „Animator Sportu Osób Niepełnosprawnych” w latach 2009–2015.

Rok

Liczba osób niepełnosprawnych

2009

10870

2010

8970

2011

8400

2012

8336

2013

5253

2014

5046

2015

5088
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Zmniejszenie liczby animatorów w większości województw było dość
znaczne. Natomiast oczekiwanie środowiska związanego ze sportem osób niepełnosprawnych pozostawało i utrzymuje się nadal na zbliżonym poziomie. Warto
też tu podkreślić, że Program „Animator Sportu Osób Niepełnosprawnych”
był pierwszym programem ogłoszonym przez nowe kierownictwo Ministerstwa
Sportu i Turystyki w 2016 roku.
Z informacji uzyskanych w Zarządzie Głównym Szkolnego Związku Sportowego w Warszawie wynika, że zapotrzebowanie na prowadzenie tego typu
działalności jest duże, gdyż stwarza warunki do objęcia zajęciami sportowo-rekreacyjnymi i rehabilitacyjnymi dużej grupy niepełnosprawnej młodzieży oraz
osób dorosłych. Dowodem na to może być liczba osób objętych programem
w wybranych latach.

Źródło: ZG SZS 2015.
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Liczba osób niepełnosprawnych objętych programem zawsze była uzależniona od dwóch zasadniczych czynników. Pierwszy to środki finansowe, jakie
były wydatkowane na ten cel w danym roku kalendarzowym przez resort sportu,
a drugi to zainteresowanie wśród instytucji i placówek, które mogły zgłaszać
animatorów do tego programu. Niekiedy w realizacji programu występowały
też przeszkody natury obiektywnej. Można tu przytoczyć sytuację z 2015 roku,
kiedy okazało się, że przy naborze wniosków na drugą edycję programu: wrzesień – grudzień nie został wykonany przyznany limit animatorów. Głównymi
przyczynami zaistnienia takiej sytuacji były m.in.: brak instytucji zapewniającej pierwszą część wynagrodzenia, udział animatorów w innych programach
dofinansowywanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz rezygnacja
z udziału w programie z przyczyn osobistych, bądź zdrowotnych.
Program „Animator Sportu Osób Niepełnosprawnych” cieszył się także różnym zainteresowaniem – biorąc pod uwagę płeć osób, które prowadziły zajęcia
rekreacyjne i sportowe z osobami niepełnosprawnymi. W roku 2015 program
w I edycji realizowało 250 animatorów (w tym: 114 kobiet i 136 mężczyzn).
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Wykres 1. Liczba i płeć animatorów w 2015 roku – pierwsza edycja. Źródło: ZG SZS 2015.

Program w II edycji 2015 roku realizowało 254 animatorów (w tym: 105
kobiet i 149 mężczyzn).

Wykres 2. Liczba i płeć animatorów w 2015 roku – druga edycja. Źródło: ZG SZS 2015.

Z przedstawionych danych wynika, że zarówno w pierwszej, jak i drugiej
edycji programu realizowanego w 2015 roku więcej było mężczyzn animatorów
niż kobiet.
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Inne zagadnienie omawianego problemu może też dotyczyć instytucji
zgłaszających animatorów. Przede wszystkim były to organizacje i jednostki,
w których są prowadzone zajęcia z osobami niepełnosprawnymi – kluby, ośrodki szkolno-wychowawcze, szkoły specjalne, szkoły z klasami specjalnymi lub
integracyjnymi oraz inne stowarzyszenia, których zakres działania obejmuje
rozwijanie sportu osób niepełnosprawnych. Poniższe wykresy ilustrują procentowy rozkład instytucji zgłaszających animatorów do programu.

Wykres 3. Instytucje zgłaszające animatorów do programu w 2015 roku – pierwsza edycja. Źródło: ZG SZS 2015.

Z przedstawionych danych wynika, że kluby zrzeszające osoby niepełnosprawne w największym zakresie partycypowały w programie. Natomiast szkoły,
ośrodki szkolno-wychowawcze i inne jednostki także aktywnie uczestniczyły
w programie, ale liczba zgłaszanych przez nie animatorów była znacznie mniejsza.
Następne dwa wykresy pokazują jakie instytucje dofinansowywały program
w 2015 roku, co było warunkiem koniecznym do prawidłowego zgłoszenia animatora.
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Wykres 4. Instytucje zgłaszające animatorów do programu w 2015 roku – druga edycja. Źródło: ZG SZS 2015.

Wykres 5. Instytucje dofinansowujące animatorów w 2015 roku – pierwsza edycja. Źródło: ZG SZS 2015.
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Wykres 6. Instytucje dofinansowujące animatorów w 2015 roku – druga edycja. Źródło: ZG SZS 2015.
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Kluby sportowe dofinansowywały program w największym zakresie
(36,00% i 41,34%), następnie inne instytucje na poziomie 26,40% i 25,20%,
samorząd lokalny współfinansował program w zakresie 18,80% i 14,96%, samorząd powiatowy odpowiednio 10,40% i 9,84%, a sponsorzy 8,40% i 8,66%.
Analiza kolejnych danych pokazuje jaki rodzaj niepełnosprawności dominował wśród uczestników programu, który był realizowany w dwóch edycjach,
w 2015 roku.
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Wykres 7. Rodzaj niepełnosprawności osób uczestniczących w programie w 2015 roku – pierwsza edycja. Źródło: ZG SZS 2015.

Wykres 8. Rodzaj niepełnosprawności osób uczestniczących w programie w 2015 roku – druga edycja. Źródło: ZG SZS 2015.

Z danych uzyskanych w ZG SZS w Warszawie wynika, że największą
grupą ćwiczących były osoby z niepełnosprawnością umysłową – 3741 osób
i ruchową – 1302 osoby. Najmniejsza grupa to osoby z upośledzeniem słuchowym – 464 ćwiczących.
Zajęcia prowadzone z osobami niepełnosprawnymi miały różny charakter.
Zgodnie z założeniami programu, że jednym z zadań animatora jest usprawnienie

Edukacja i aktywna rehabilitacja...

wszelkich zaburzeń funkcji fizycznych u osób niepełnosprawnych, podnoszenie
ogólnej sprawności i kształtowanie zdolności motorycznych oraz aktywności
sportowej i rekreacyjnej, można stwierdzić, że były to główne zajęcia usprawniające
i usprawniająco-rekreacyjne. Pokazuje to niżej zamieszczony wykres.

Wykres 9. Rodzaj zajęć dominujących w programie w 2015 roku. Źródło: ZG SZS 2015.

Podsumowanie
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W podsumowaniu należy podkreślić, że realizowany od wielu lat program
„Animator Sportu Osób Niepełnosprawnych” spełnia zakładane cele. Angażuje
i aktywizuje władze lokalne oraz środowisko w zadaniach na rzecz promowania
sportu wśród osób niepełnosprawnych. Wspiera działalność klubów, szkół,
ośrodków szkolno-wychowawczych oraz innych organizacji i instytucji, które
sobie za cele statutowe i programowe przyjęły właśnie rozwijanie takiej formy
aktywności sportowo-rekreacyjnej. Stosowanie przez animatorów w zajęciach
różnorodnych form ćwiczeń fizycznych miało duży wpływ na poprawę ogólnego stanu zdrowia osób niepełnosprawnych. Program przyczynił się również
do zwiększenia zainteresowania sportem, polepszenia warunków codziennej
ezgsytencji osób z różnymi dysfunkcjami w aspekcie intelektualnym, fizycznym,
a także osobowościowym i psychicznym. Nie bez znaczenia pozostaje też funkcja
profilaktyczna programu – przejawiająca się w zapobieganiu pogłębiania się
niepełnosprawności uczestników zajęć.
Program stworzył też możliwości rozwijania zainteresowań sportowych,
zdobywania nowych umiejętności ruchowych, kształtowania prawidłowej postawy czy poprawy ogólnej kondycji fizycznej. Dał również możliwość osiągania
lepszych wyników wśród grupy systematycznie ćwiczącej.
Z doświadczeń własnych, na podstawie aktywnej pracy w programie,
pozwolę sobie – na zakończenie tego opracowania – stwierdzić, że tam, gdzie
kończy się praca nauczyciela wychowania fizycznego, instruktora rekreacji, in-
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struktora i trenera sportu czy animatora z osobami pełnosprawnymi, zaczynają
się dopiero prawdziwe wyzwania organizacyjne, merytoryczne i metodyczne
w pracy rekreacyjno-sportowej z osobami niepełnosprawnymi. A satysfakcji
z dobrze przeprowadzonej jednostki zajęć czy osiągnięcia bardziej odległych
– prospektywnych celów trudno porównać z innymi pozytywnymi efektami
szkoleniowymi w pracy z osobami pełnosprawnymi.
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Oswajanie niepełnosprawności.
O wartości powieści graficznej
Słowo wstępne

1

B. Kurc, Prawdziwe życie w sztucznym świecie [w:] Komiks w sieci – antologia polskiego komiksu
internetowego, Kraków 2004, s. 62.
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W świecie polskiej kultury komiks wraz ze swoją poetyką, dwudzielnością
między sztuką literacką a plastyczną, zajmuje niszowe miejsce. Także myślenie
o naiwności tego medium jest spuścizną czasów PRL-u, kiedy to komiks stanowił narzędzie w rękach władzy do szerzenia propagandy. Przez swą estetykę
kiczu z łatwością trafiał do masowych odbiorców, zaś jego fenomenem była
uniwersalność oraz prostota języka obrazu. Upolitycznienie komiksu wiązało
się przede wszystkim z zaangażowaniem społecznym.
Funkcje społeczne komiksu stały się inspiracją do rozważań związanych
ze sposobem traktowania tematu niepełnosprawności, który wciąż jest zagadnieniem tabu. W procesie detabuizacji ważną rolę odgrywa pozycja dziecka.
O wielofunkcyjności literatury oraz jej edukacyjnych walorach napisano już
sporo rozpraw, natomiast równie bogaty w treści komiks traktowany bywa –
choć niesprawiedliwie – z dystansem.
Poza ramy klasycznego komiksu wychodzi powieść graficzna, której udaje
się wprowadzić do sfery publicznej często marginalizowane i detabuizowane
treści. Specyfika powieści graficznej polega również na tym, że do dyskusji na
„tematy trudne” zaprasza nie tylko dorosłych, ale i dzieci. Powieści graficzne
traktują tematy, „które przez wiele lat uchodziły za niemożliwe do pokazania
właśnie w komiksie: samotność, pustka, miłość, alienacja, tolerancja. Gdzieś
na granicy komiksu rozrywkowego i poszukiwań wyrażania siebie pojawiają się
prace, które przez swoją prostotę, ale i prawdę docierać będą do czytelników,
na co dzień obcujących raczej z literaturą niż z komiksem”1.
Obecnie komiksy tworzone w Polsce ograniczają się najczęściej do autorskich albumów, których publikacją zajmują się głównie dwa wydawnictwa:
Kultura Gniewu oraz Timof i Cisi Wspólnicy. Działalność tych oficyn sprawiła,
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że na polskim rynku pojawiło się wiele ambitnych tytułów, zaliczanych do tzw.
graphic novels. Powieść graficzna jest odmianą komiksu, pozbawioną pejoratywnych konotacji, wynikających z etymologii tradycyjnego gatunku. W mentalności społecznej trudno pozbyć się gombrowiczowskich uogólnień, dlatego też
terminy: komiks i powieść graficzna bywają stosowane synonimicznie.
W powieści graficznej, choć ten tekst kultury stanowi obszar genologicznego sporu dla badaczy, najsilniej dochodzi do głosu kategoria literackości.
Forma ta ukształtowała się w latach 60. XX w., natomiast od lat 80. traktowano
ją jako najbliższą literaturze. Kluczowa dla rozróżnienia powieści graficznej od
tradycyjnego komiksu wydaje się być pozbawiona schematyczności, ambitna
tematyka, deheroizacja (związana z próbą przekroczenia barier gatunkowych
historii o superbohaterach), zamknięta struktura narracyjna (rodem z literackich
powieści) oraz realizm w konstruowaniu świata przedstawionego2. Punktem
odniesienia dla powieści graficznej staje się krytyczny dialog z tradycją gatunku,
z jakiego się wywodzi.
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Dyskurs niepełnosprawności w kontekście właściwości komiksu
Współcześnie temat choroby i wynikającej z niej niepełnosprawności staje
się coraz bardziej popularny. Badania nad niepełnosprawnością są niebagatelne
nie tylko dla zamkniętego kręgu badaczy, ale przede wszystkim gremium społecznego, zwłaszcza zaś osób dotkniętych kalectwem. Osoby niepełnosprawne
często bywały marginalizowane i odrzucane przez społeczeństwo. W świetle tego
temat niepełnosprawności w nauce i kulturze jest o tyle istotny i nowatorski,
że stanowi próbę odmiennego spojrzenia na człowieczeństwo, tożsamość, nierówności społeczne, etykę, moralność oraz estetykę.
W ciągu ostatnich lat w Polsce pojawiają się powieści graficzne podejmujące ważne tematy. Jednym z nowszych utworów tego gatunku są wydane
w 2016 roku Przygody Stasia i Złej Nogi autorstwa Tomasza „Spella” Grządzieli.
Najpowszechniejszym kryterium typologicznym jest tematyka albumów komiksowych. Obalony zostaje przy tym mit, jakoby poważne tematy wymagały
„szlachetnych” gatunków literackich3. Anektacja tematyczna ma miejsce we
wspomnianej powieści graficznej, stanowiącej jeden z ważniejszych głosów
dotyczących niepełnosprawności. Warto wspomnieć o charakterze rysunków;
2

3
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4

K. Tuszyńska, Polskie komiksy okolicznościowe i użytkowe: historyczne, religijne, społeczne.
„Napis”, XVII 2011, s. 354.
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są ascetyczne i dość proste, ale bardzo specyficzne, ponieważ ich tragikomiczny
wydźwięk jest zarazem ekwiwalentyzacją sensu utworu. Niepełnosprawność
już dawno przestała być kategorią tabu, nie zaskakuje więc przypływ prac,
literatury na ten temat. Połączenie komiksowego humoru z trudnym przecież
tematem niepełnosprawności wydaje się być jednym z interesujących aspektów
teorii komiksu.
Większość z nas zakłada, że komiksy i niepełnosprawność istnieją w dwóch
zupełnie różnych wymiarach. Komiksy uważamy za zabawne i lekkie, dawniej
traktowano je jako naiwne medium, prostackie, przyjemne i tanie. Uważamy,
że są dalekie od poważnej sztuki, w najgorszym wypadku się je wykpiwa, przy
czym nie należy ich uważać za tandetne. Doświadczenie niepełnosprawności
w przeciwieństwie do powyższego jawi się jako temat, który wzbudza wiele
skrajnych emocji: strach, dyskomfort, ale też szczerość. Komiks jest lekki,
atrakcyjny, wesoły; niepełnosprawność ciężka, groźna, ponura. Łączenie tych
dwóch przeciwstawnych sobie zagadnień jest na tyle intrygującym rodzajem
zestawienia w badaniach kulturowych, że powstają prace naukowe na ten temat. Według zdroworozsądkowych założeń takie porozumienie nie powinno
mieć miejsca, pomimo to jednak pojawiają się komiksy edukacyjne, których
bohaterami są niepełnosprawni4. Twórcy komiksu używają unikalnego nośnika
graficznego (wizualnego i tekstowego), aby opowiedzieć prawdziwą historię.
Współcześnie można wskazać w teorii komiksu dwie główne problematyki, jakie podejmuje w związku z niepełnosprawnością. Pierwsza
płaszczyzna pokazuje, jak dzięki konwencji tego medium ze stereotypowych
sideł dyskryminacji przywrócono osoby niepełnosprawne do życia społecznego. Druga linia badawcza dotyczy różnych strategii komiksowych, które
pozwalają sobie radzić z problemem niepełnosprawności (czarny humor,
ironiczny dystans czy autoironia). Istotnym punktem krytycznym, jaki
wywołuje ta problematyka, jest antropologiczny dyskurs o inności i obcości
oraz formach wykluczenia.
Głównym tematem tych rozważań jest problem niepełnosprawności na
podstawie rodzimej powieści graficznej Tomasza „Spella” Grządzieli – Przygody
Stasia i Złej Nogi. Niebanalne perypetie rezolutnego chłopca, opowiedziane
w sposób humorystyczny stają się blichtrem, za którym kryją się nie tyle
problemy dzieci dotkniętych kalectwem, ale i ich rodziców. Istotna wydaje się
również kwestia funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczeństwie.
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Antropologiczne aspekty niepełnosprawności
Przedmiotem niniejszego artykułu będzie polska powieść graficzna, odnosząca się do kulturowego tabu, jakim jest niepełnosprawność. W tym dyskursie
niebagatelną rolę odgrywać będzie rodzimy album Tomasza „Spella” Grządzieli
pt. Przygody Stasia i Złej Nogi, pierwotnie ukazujący się w formie webkomiksu.
Autor za cartoonową, ascetyczną stylistyką ukrył także inne ważne kwestie, jakimi są niezrozumienie, wykluczenie, inność oraz samotność. Staś przez swoją
inność jest odrzucany w swoim środowisku, zaś wynikająca z tego dotkliwa
samotność, doprowadza chłopca do spersonifikowania swojej ułomnej nogi
i nadania jej osobowości. Z przytłaczającej, szarej rzeczywistości bohater ucieka,
wraz ze swoją kaleką przyjaciółką – Złą Nogą, w świat imaginacji, gdzie czuje
się szczęśliwy i bezpieczny.
Bohaterowie powieści graficznych stają się zazwyczaj projekcją nastrojów
i potrzeb społecznych. Umiejętna kreacja postaci wydaje się być bodaj najważniejszą, ponieważ to wobec niego koncentruje się cała narracja. Konwencja
tworzenia postaci zaproponowana przez autora pozwala czytelnikowi włączyć
się w historię i ją przeżywać:
„Faktycznie w albumie występuje nieidealne trio głównych bohaterów:
Mama, Staś i Zła Noga, bo „zła noga” jest bytem odrębnym i niezależnym od
„nosiciela”. Nie należy jej traktować dosłownie, jest metaforą permanentnej
choroby, która trawi ciało chłopca”5.
Niepełnosprawność z jednej strony jest doświadczeniem znanym, ale
jednocześnie obcym dla osób pełnosprawnych. Komiksowe opowieści, dzięki
bohaterskim fabułom sprawiają, że niepełnosprawność staje się doświadczeniem
bliższym ludziom zdrowym. Tradycja superbohaterów z niepełnosprawnością
jest bardzo długa. Odkrywają oni swoje nadprzeciętne umiejętności zazwyczaj
w przypadku utraty któregoś ze zmysłów. Staś zaczytuje się w komiksach, głównie tych, którymi bohaterami są osoby niepełnosprawne: Hellboy („Przecież
Staś i Hellboy byliby idealnymi partnerami! Hellboy ma złą rękę, a Staś ma Złą
Nogę”), X-mani (ulubioną postacią chłopca jest Profesor X, który podobnie
jak on jeździ na wózku).
Narracja głównego bohatera traktuje o tożsamości i jej kontekstach.
Interesujący jest bowiem sposób, w jaki bohater tworzy samego siebie: na ile
konstruuje swoją tożsamość wokół roli niepełnosprawnego oraz dystansuje się
5
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wobec swojej dysfunkcji. Jego niepełnosprawność bynajmniej nie jest hamulcem
w rozwoju, ale wokół niej buduje swoją przestrzeń. Istnieje bowiem wiele teorii,
które zakładają, że inwalidztwo ma wpływ na rozwój osobowości6.
Tytułowy bohater cierpi na bliżej nieokreśloną chorobę – nie znamy dokładnej diagnozy lekarskiej, wiemy jednak, że Staś dotknięty jest kalectwem:
„Grządziela celowo łagodzi wizualny aspekt kalectwa groteskowym przedłużaniem kończyny w wężowy, wijący się kształt. Buzia Stasia jest zabawna, cała
sylwetka miękko-obła, jak u Puchatka”7.
Gdyby nie mocno zdeformowana kończyna, Staś niczym nie różniłby się
od swoich rówieśników. Bywa nieposłuszny, często dokazuje, nie lubi szkoły,
gra na konsoli, jest bardzo żywiołowy i nieustannie zmienia zdanie co do swojej
przyszłej profesji. Chłopiec nie czuje się w jakiś sposób pokrzywdzony przez
los, zdaje się w ogóle nie przejmować tym, że urodził się z jedną dłuższą nogą.
Rdzeniem historii Stasia jest wykluczenie z powodu odmienności. Podobnie jak wszystkie inne marginalizowane grupy, niepełnosprawny Staś
(świadomie lub nie) odkrywa sposób radzenia sobie z tym doświadczeniem
– potencjał ten spełnia humor i szalona wyobraźnia. Istotną rolę rozwojową
pełni więc zdolność fantazjowania, szczególnie do projektowania własnej
przestrzeni i tożsamości.
Zła Noga jest przyczyną samotności chłopca w szkole, dlatego też chłopiec
czyni z tego wrodzonego defektu zaletę. Tragiczna samotność bohatera powoduje, że „zaczął postrzegać swą chorą kończynę jako istotę ludzką, towarzysza
zabaw i najlepszego przyjaciela w jednym”8. Dłuższą prawą nogę personifikuje
oraz, jak zauważa psycholog szkolna, przez wzgląd na osamotnienie, nadaje jej
cechy ludzkie. Widoczna tu strategia przeniesienia wiąże się uruchamianiem
działania kompensacyjnego w celu wyeliminowania emocji negatywnych9
w życiu głównego bohatera.
Niemal każde dziecko posiada swojego wyimaginowanego przyjaciela,
toteż komitywa Stasia z fikcyjną postacią nie zaskakuje. Naukowcy od dawna
zauważyli pozytywną fazę rozwojową wśród dzieci, które posiadały wymyślo-
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nego kompana10. Zła Noga więc rekompensuje samotność, ale też staje się
urzeczywistnieniem wyobrażeń Stasia o własnej wyjątkowości:
dzieci bardzo pragną mieć przyjaciół, gdyż z psychologicznego punktu widzenia relacja
ta zaspokaja wiele ważnych potrzeb. Najbardziej oczywistą, bezpośrednią korzyścią dla
dziecka, które z kimś się przyjaźni, jest to, że ma towarzysza zabawy, z którym wspólnie
doświadcza radości11.
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W pewnym momencie wybawieniem dla chłopca okazuje się szkolny
kolega Marcel, który złamał nogę podczas zawodów sportowych. Podobne
doświadczenie „czasowej niepełnosprawności” zbliża chłopców, jednakże stan
ten okazuje się nietrwały i kończy się wraz ze ściągnięciem gipsu Marcelemu wraca do zabaw z kolegami, pozostawiając na marginesie Stasia.
Punktem zwrotnym w życiu bohatera jest operacja, a co za tym idzie, amputacja Złej Nogi. Operacja, związana z utratą bliskiej przyjaciółki, doprowadza
do rozpaczy chłopca i wewnętrznego załamania. Nawet otrzymana od fundacji
proteza nie jest w stanie zrekompensować straty towarzysza zabaw. Jego życie
stało się szarą pustką, ciemną, pogrążającą rutyną. Został tylko z Mamą. Tomasz
Grządziela ustosunkowuje się do tej przemiany w Posłowiu:
Więc Staś przeżył. Ale nie do końca. Bo rysując zakończenie zorientowałem się, że Staś
umarł. Ten, kochany dzieciak, zawsze uśmiechnięty. Przez kogoś, dość celnie, porównany
do Kubusia Puchatka. Umarł. A został inny Staś. Ostatnie dwa paski dość znamiennie
nie mają jego narracji12.

Reakcja społeczna wobec osób niepełnosprawnych
Za pojęciem niepełnosprawności, rozumianej w sposób biologiczny, kryje
się przede wszystkim nadbudowa społeczna, która wiąże się z reakcją społeczną
na zaburzenia funkcji organizmu13. Postawy wobec osób z niepełnosprawnością
są ukierunkowane ambiwalentnie: między tolerancją a wykluczeniem. W społeczeństwie do niedawna przeważała, niestety, ta druga forma, która dążyła do
separowania ludzi chorych. Niepełnosprawność traktowana była jako forma
dewiacji, piętno, naznaczenie. Nowy dyskurs, dotyczący osób nieosiągających
10

11
12

13
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pełnej sprawności fizycznej lub psychicznej, spowodował ewolucję postaw
w społeczeństwie. Obecnie upowszechniane są działania dążące do integracji
ludzi z dysfunkcjami z resztą społeczeństwa14. Reakcja ogólnospołeczna wobec
osób niepełnosprawnych wpływa na formowanie się postaw indywidualnych
poszczególnych jednostek pełnosprawnych, a także na postawy samych osób
z niepełnosprawnością wobec siebie15.
Jednym ze sposobów kształtowania pozytywnych postaw wobec osób
niepełnosprawnych są komiksy, które przez bogactwo formy są atrakcyjniejsze
względem tradycyjnych tekstów. Obok obrazu ważną rolę pełni słowo i ta
dialogowość sprawia, że owe teksty nie tylko się czyta, ale i ogląda. Przedstawienie niepełnosprawności w komiksie podejmuje emocjonalne, fizyczne
i społeczne aspekty niepełnosprawności. Alternatywna forma komunikacyjna,
poprzez swoje znaki nacechowanego wizualnego słowa, opowiada emocjonalną
historię o niepełnosprawności oraz przedstawia perspektywę osób borykających
się z tym problemem. „Żywość” komiksu szczególnie efektownie przekazuje
tę problematykę: „celem (…) jest próba kształtowania pozytywnych postaw
wobec inności osób niepełnosprawnych”16.
Przygody Stasia na pozór są jedynie jednostkową historią osoby niepełnosprawnej. Historia chorego Stasia rozgrywa się bowiem na tle całej populacji. Autor
dokonał dekonstrukcji społecznej, dla której punkt ciężkości stanowi problem
dyskryminacji osób niepełnosprawnych17. Staś cierpiał na dysfunkcję, którą uwidaczniało medium (w postaci wózka), będące najbardziej ewidentnym przejawem
niepełnosprawności, dlatego chłopca traktowano poprzez pryzmat stygmatu18.
„W tym rozumieniu osoby niepełnosprawne są ludźmi z piętnem, którym jest
kalectwo, ułomność, choroba, co ich dyskredytuje w oczach innych ludzi19.
Społeczeństwo przypisuje osobom niepełnosprawnym tożsamość opartą
na wielu stereotypach. Defekt chłopca staje się obiektem ciekawskich spojrzeń
na ulicy: „Gdy Staś wychodzi z Mamą i Złą Nogą na spacer, Ludzie się zawsze
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na nich patrzą”. Jednakże nieświadomy przyczyn tego zainteresowania Staś
mierzy się z gapiami wzrokiem. Sam autor Przygód Stasia wypowiedział się na
ten temat następująco:
Ludzie często grają w emocjonalnego ping-ponga i odbijają twoje emocje. Ludzie gapią
się na inwalidów, bo są inni. A inny, znaczy, że trzeba do niego podchodzić ostrożnie
i z nieufnością. To nic dziwnego, tak jesteśmy zaprogramowani jako gatunek i dzięki tej
ostrożności przetrwaliśmy tyle tysięcy lat. Ale zamiast wgapiać się z powrotem i onieśmielać ludzi, radzę się po prostu uśmiechnąć. To niesamowite, jak ludzi potrafi kompletnie
rozbroić dobry uśmiech20.
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Lekarstwem na krzywdy i zło świata może być jedynie uśmiech. Być
może dlatego autor ucieka do banału i dokonuje przewartościowania zastanej
rzeczywistości.
Postawy wobec osób niepełnosprawnych kształtowane bywają już we wczesnym dzieciństwie, co ma związek z międzypokoleniową transmisją kultury21.
Społeczeństwo szkolne wyklucza Innego, odstającego od standardów typowego
dziecka. Dzieci niepełnosprawne ze względu na swoją słabszą pozycję w systemie
szkolnym zazwyczaj bardziej dotkliwie doświadczają presji rówieśników. Jednak
Staś pozornie wydaje się przeczyć tej teorii – na wszelkie przejawy agresji oraz
nietolerancji znajduje naiwne wytłumaczenia, wspierany przez swą wierną
towarzyszkę, mającą w szkole opinię rozrabiaki, Złą Nogę:
Jego najwierniejszą towarzyszką jest Zła Noga, ta właśnie prawa, chora, nieposłuszna noga,
przez którą jeździ na wózku inwalidzkim. Więcej! Zła Noga jest (jakby to dobrze ująć?)
złym superbohaterem i wnosi w życie Stasia sporo emocji i bałaganu. Jest zaczepialską
figlarą, żądną przygód i agresywną, jej opinie przeważnie skrajnie różnią się od Stasiowych.
Często bierze fajtłapowatego Stasia w obronę22.

Zła Noga, pomimo że wielokrotnie ratowała swojego przyjaciela ze szkolnych opresji, była źródłem cierpienia fizycznego i psychicznego Stasia oraz
Mamy. Kiedy to sobie uświadamia, podejmuje dojrzałą decyzję: postanawia
odejść. Wiele podróżuje po świecie, czuje się osamotniona, tęskni za swoją
rodziną, szuka swojego miejsca, które gwarantowałoby jej poczucie szczęścia.
Po udanej operacji chłopca grono naukowców, nie wiedząc, co zrobić ze Złą
Nogą, która pokrywała 12% ziemi, postanowiło przywiązać ją do rakiety
i wystrzelić w kosmos, tym samym rozprawiając się ostatecznie z Innością. Zła
20

21

22
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Noga, pomimo tęsknoty wierzy, że to jedyne możliwe rozwiązanie: „osoby
niepełnosprawne poprzez akceptację ograniczeń narzuconych przez etykietę
ograniczają swoją aktywność, aspiracje, a także własne możliwości rozwoju
i samorealizacji, w konsekwencji stają się wtórnie jeszcze bardziej niesprawne”23.

W świecie „trudnego” macierzyństwa
Macierzyństwo jest wydarzeniem przełomowym i zajmuje ważne miejsce
w życiorysie kobiety. Z narodzinami dziecka wiąże się zmiana stosunku do
otaczającej rzeczywistości oraz silne przeżycie psychiczne. Rola tego wydarzenia przybiera znaczenie szczególne w przypadku „trudnego” macierzyństwa24.
Narodziny dziecka, u którego zdiagnozowano chorobę, wiążą się często ze
skrajnymi emocjami:
zamiast radosnego świętowania panuje wokół niego smutek i rezygnacja. Znajomi często
zmieniają się w „przyjaciół Hioba”, którzy niechcący ranią zamiast pocieszać. W istocie
jest to okres żałoby po cudownym, „wymarzonym” dziecku, które miało się narodzić25.
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Dziecko z dysfunkcjami determinuje życie wewnątrzrodzinne, wyznaczając
przy tym określone obowiązki na jej członków26. Niepełnosprawność dziecka
burzy znormalizowany model postępowania matki i ojca. Diagnoza często powoduje wśród członków rodziny gamę skrajnych emocji: od rozpaczy, gniewu,
frustracji i wreszcie strachu o osobę bliską. Zdestabilizowana sytuacja, związana
z niepełnosprawnością dziecka, staje się determinantą konfliktową w życiu rodzinnym, gdzie akceptacja „trudnego” rodzicielstwa jest ogromnym wyzwaniem27.
Najważniejszym elementem mikrosystemu rodzinnego w Przygodach Stasia… jest porzucona Mama Stasia „I, jednocześnie Mama Złej Nogi”, kobieta
twardo stąpająca po ziemi i wyzuta z emocji. Jej samotne macierzyństwo uwarunkowane jest postawą ojca Stasia, który „ulotnił się” przy jego narodzinach.
Mama ukrywa jednak przed dzieckiem prawdziwe powody braku taty, mówiąc
mu, że tato nie żyje.
W życiu rodzinnym kwestia niepełnosprawności przejawia się na dwóch
płaszczyznach. Z jednej strony rodzina zapewnia osobie kalekiej wsparcie na
poziomie psychicznym, fizycznym oraz emocjonalnym. Drugą stroną jest do-
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świadczanie przez rodzinę bezpośrednich konsekwencji ułomności jednego z jej
członków28. Mama Stasia boryka się z problemami finansowymi i samotnością:
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Przygody Stasia i Złej Nogi to naprawdę piękny (i nie jest to stwierdzenie patetyczne)
komiks opowiadający o losach rodziny, w której pojawia się choroba. Za nią podążają
kolejne problemy jak brak pieniędzy, osamotnienie i wiele innych. Na tych poukładanych
komiksowych paskach przeplata się wszystko to co jest normalnym elementem życia takiej
rodziny. Śmiech, smutek, walka i zwątpienie29.

Szczególnie ważnym źródłem pomocy dla osamotnionych matek dzieci
niepełnosprawnych okazują się członkowie najbliższej rodziny30. Osobą bliską,
niosącą wsparcie zarówno finansowe, jak i psychiczne w rodzinie Stasia, jest
ciocia Miśka, która jest aktorką teatralną i telewizyjną. Pragnie ona szczęścia
Mamy Stasia, dlatego nieustannie stara się ją wyciągnąć z depresji. Okazuje się,
że „kobieta samotna, zdana najczęściej na kontakt wyłącznie z dzieckiem, staje
się bardziej podatna na załamania psychiczne, depresje”31. Pomimo że Mamie
udaje się wreszcie kogoś poznać, nie czuje się gotowa na nowy związek.
Na stabilny rozwój sfery emocjonalnej dziecka, jego osobowość oraz poczucie szczęścia, wpływa miłość rodzicielska. Mama dopieszcza swoje dziecko;
nawet jeżeli miała w planie ugotowanie innego obiadu, zrobi ulubiony obiad
Stasia. Kiedy dyrektor postanawia wyrzucić chłopca ze szkoły w związku z jego
złymi wynikami w nauce i agresją wśród innych dzieci, Mama interweniuje,
ponieważ wie, że przyczyną zaistniałej sytuacji jest dyskryminacja Stasia przez
wzgląd na jego nietypową dysfunkcję, zarówno wśród kolegów, jak i nauczycieli.
Miłość macierzyńska, akceptacja swojego dziecka, warunkuje jego poczucie
bezpieczeństwa. Kiedy chłopiec pyta o swoją inność, Mama mówi synowi, że
jest po prostu bardziej wyjątkowy od innych dzieci i każdy ma swoje wady,
które można przeobrazić w zaletę (np. Staś jest gruby, dzięki czemu więcej jest
do kochania; Zły Pieprzyk Mamy podobał się tacie Stasia).
Rodzice dzieci niepełnosprawnych żyją w nieustannym strachu. Prawdziwym apogeum dla dotychczas wyzutej z emocji Mamy jest utrata przytomności
i pogarszający się stan Stasia. Wraz z ciotką Miśką nieustannie czuwa przy szpitalnym łóżku chorego chłopca. Zrozpaczona Mama w obliczu nieuniknionej
28
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operacji syna, po 10 latach od feralnego porzucenia przez partnera, zalewa się
rzewnymi łzami:
Artefaktem mamy, nieodłącznym, jest papieros. Kiedyś mama powzięła decyzję, że zostanie
zimną superbohaterką. Bo ojciec Stasia, jak sarkastycznie wyjaśniła, umarł przy porodzie.
Ubocznym skutkiem tej decyzji był całkowity zanik uśmiechu. Samotny rodzic kalekiego
dziecka to jest superbohater robiący to, co konieczne, mamie Stasia wychodzi to bardzo
dobrze, ale „wyłączenie” bólu i cierpienia skutkuje ogólnym emocjonalnym spustoszeniem.
Świetna, świetna obserwacja32.

Zakończenie
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Blog Nieparyż, op. cit.
J. Szyłak, Komiks: świat przerysowany, Warszawa 1998, s. 42.
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Tradycja superbohaterów z dysfunkcjami w komiksach jest bardzo
długa, ponieważ zaskakujące zestawienie ułomności z nadnaturalnymi
mocami od zawsze stanowiło atrakcyjny punkt odniesienia dla czytelników. Przypomnieć wypada w tym miejscu chociażby kilka takich postaci:
Charles McNider – pierwszy niepełnosprawny superbohater wykreowany
w 1941 r., Daredevil, który w młodości stracił wzrok, poruszający się na
wózku Profesor X, czy gang staruszków na wózkach inwalidzkich w głośnym
komiksie polskim Straine.
Komiksy o niepełnosprawności zdają się zadawać więcej pytań niż udzielać
odpowiedzi, co stanowi podstawę każdej dobrej sztuki. Stają się dyskursem na
temat skutków i napiętnowania społecznego osób niepełnosprawnych oraz
ich rodzin. Wielopłaszczyznowość tego medium sprawia, że odbiorca jest silnie zaangażowany. Narracja o niepełnosprawności staje się także kluczowym
narzędziem zmiany postaw wobec osób z niepełnosprawnością i niwelowania
wpływu stereotypów na myślenie o niepełnosprawności.
Skrzyżowanie tekstu i obrazu pozwala nie tylko mówić w sposób bezpośredni,
ale też subtelnie sugerować. Za humorem kryje się demonstracja przeciwko zastanej rzeczywistości, z jaką codziennie mierzą się osoby niepełnosprawne. Album
Tomasza Grządzieli pokazuje nam, jak utwór w wyniku nieustannej gry między
nadawcą a odbiorcą zwraca uwagę w sposób nieoczywisty na problem dyskryminacji czy nietolerancji: „nadawca dąży do tego, by intrygować i zaskakiwać
odbiorcę (…) w końcu zaś przekraczać horyzont oczekiwań swojego czytelnika”33.
Okazuje się, że wstępne rozważania na temat komiksu, śmiechu i niepełnosprawności mają wiele wspólnego:
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Jednak w tragikomedii śmiech podsyca smutek, a smutek nadaje śmiechowi inny smak.
(…) W dodatku słowo obrazowi kłamie, przeważnie między sytuacjami, które widzimy,
a naiwną pogodą myśli i wypowiedzi Stasia jest wielkie pęknięcie34.

Tomasz Grządziela umiejętnie bawi się uczuciami czytelników. Czyni to
na bazie kontrastujących z sobą emocji:
bardzo lubię depresyjne historie, ale musi być w nich jakiś kontrast. Opowieść, która skupia
się tylko na smutku jest według mnie źle napisana. Nawet w codziennym życiu widać,
że ludzie w przypadku tragedii potrafią żartować i się śmiać. Dlatego dobrze napisana
historia musi mieć góry i doły. Dzięki opowiedzeniu żartu, depresja staje się kontrastowa
i tym bardziej boli35.
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Podsumowując, nietrudno zauważyć, że powieść graficzna odbiega swą budową i treścią od ogólnie przyjętego anachronicznego wyobrażenia o komiksie.
Stereotypowe przeświadczenie o niskich walorach artystycznych tego gatunku
okazuje się więc bezpodstawne, ponieważ dzięki swojej ambitnej narracji może
śmiało aspirować do rangi tzw. sztuki wysokiej. Na podstawie Przygód Stasia…
widzimy, iż pozornie niedojrzała, ludyczna forma implikuje przemyślaną opowieść o problemie niepełnosprawności we współczesnym świecie.
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Pionier żeglugi powietrznej –
Adam Ostoja-Ostaszewski

PORTRETY GALICYJSKIE

W każdym kraju znaleźć można pionierów w zakresie konstrukcji i budowy samolotów, zwanych też kiedyś machinami latającymi. W Polsce był
nim władający dwudziestoma językami, zwany również poza środowiskiem
lotniczym Leonardem ze Wzdowa, wywodzący się z pozaborowej Galicji
dr Adam Jan Kanty Kazimierz Ostoja-Ostaszewski. Podobnie jak człowiek renesansu zajmował się wieloma sprawami. Był wynalazcą: jeździł nie tylko jako
jeden z pierwszych samochodem, ale również konstruował i budował machiny
latające. Interesował się nie tylko mechaniką, lecz także astronomią, geologią,
przyrodą, muzyką, archeologią i muzyką. Uprawiał kilka dyscyplin sportu,
w tym jazdę konną, szermierkę i kolarstwo. Ponadto był rzeźbiarzem, poetą
i tłumaczem, a przy wszystkich swoich pasjach także działaczem społecznym
o dość kontrowersyjnych poglądach.
Adam Jan Kanty Kazimierz Ostoja-Ostaszewski herbu Ścibor ze Ściborzyc urodził się 2 października 1860 roku we Wzdowie koło Brzozowa jako
syn Teofila Wojciecha, uczestnika powstania w Galicji, zwolennika zniesienia
pańszczyzny i twórcy pierwszej powstałej we Wzdowie Szkoły Ludowej. Genealogowie rodu wskazują na związki łączące go ze Ściborem, zwycięzcą spod
Cedyni. Sam Adam Jan Kanty swoją edukację rozpoczął w Tarnopolu – zdobył tam zawód agronoma; później naukę kontynuował we Lwowie, Krakowie
i w Paryżu: ukończył studia matematyczne, prawnicze i filozoficzne, zdobywając
w dwu ostatnich przypadkach tytuł doktora. Mając rozległe zainteresowania,
całe życie poświęcił twórczej działalności w najróżniejszych dziedzinach, przy
czym niektórymi sprawami zainteresował się jeszcze w dzieciństwie.
Tak było z szeroko pojętą żeglugą powietrzną, chociaż zajmując się nią,
Adam Ostoja-Ostaszewski nie posiadał na początku ku temu odpowiedniego
przygotowania fachowego. Wiedział tyle, ile wyczytał w różnych fachowych
czasopismach aeronautycznych. Ponieważ, jako właściciel majątku, dysponował
odpowiednimi środkami finansowymi, usiłował konstruować i budować aparaty
latające, a ponieważ jak wszyscy pionierzy lotnictwa był samoukiem, z czasem
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swoje osiągnięcia w tej dziedzinie przedstawiał i konsultował z ówczesnymi
autorytetami w tej dziedzinie, w tym słynnym konstruktorem samolotu typu
Bleriot z Francji1.
Adam Ostoja-Ostaszewski zainteresował się najpierw aerostatkami,
w związku z czym w 1876 roku zbudował w swojej posiadłości we Wzdowie
model sterowca, po czym już w 1888 roku najpierw udał się do Wiednia, by
obejrzeć słynny sterowiec La France, a później znalazł się w Berlinie i wykonał
swój pierwszy lot balonem, zabierając ze sobą biało-czerwoną flagę.
W 1889 roku Ostoja-Ostaszewski wynalazł pierwszy w Europie silnik
odrzutowy z materiałem pędnym, w którego skład wchodziła benzyna. Trzy
lata później zamontowano go do modelu jego płatowca; nazwa samolotu nawiązywała do imienia protoplasty rodu, Ścibora. Związaną z płatowcem historię
wzdowianin tak opisał:
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W 1892 roku krakowski mechanik i pirotechnik Mondrzykowski zbudował pod moim
kierunkiem i na mój koszt modelik samolotu Stibor 1. Ten samolot przekonał mnie o możliwości oderwania się od ziemi na maszynie cięższej od powietrza. Jestem przekonany, że
był to pierwszy samolot, który wystartował za pomocą silnika wybuchowego, do którego
wchodziła także benzyna. O tej właśnie maszynie mówiłem wtedy do księcia Obolińskiego,
oficera armii rosyjskiej, który wystartował na balonie z Warszawy i wylądował na granicy
naszej posiadłości. Inną osobą, którą zapoznałem wówczas z moimi aeronautycznymi
zamierzeniami był oficer oddziału balonowego w Przemyślu, który wylądował w moim
parku i był podejmowany obiadem. Z Mondrzykowskim próbowałem ponadto modelu
Stibora nr 1 o innej konstrukcji. Wzniósł się on na wysokość około stu metrów i utrzymywał się przez długi okres czasu nad domami Krakowa2.

Ponieważ posiadał w majątku we Wzdowie własne obserwatorium, bardzo
często spoglądał w niebo. Z tego powodu mieszkańcy wsi zapamiętali go jako
człowieka liczącego gwiazdy i nazywali cyrklem. I bez tego od dzieciństwa interesował się astronomią, stąd też już po latach, w 1896 roku uzyskał w Rosji
patent na model mechaniczny sfer niebieskich3.
W związku z tym, że bohater tej opowieści dużo podróżował, jeszcze w roku
1896 odwiedził kilka miejsc związanych z prezentacją najnowszych osiągnięć
aeronautyki. Najpierw wziął udział w konferencji w Wiedniu, podczas której
spotkał się między innymi z austriackim pionierem lotnictwa Wilhelmem
Kressem oraz oglądał skrzydłowiec słynnego Otto Lilienthala. Później udał
1

2
3
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się do Francji, gdzie w Paryżu oglądał ponownie słynny sterowiec La France
i samoloty braci Wright4.
W następnych latach Adam Ostoja-Ostaszewski znów dał się poznać jako
wynalazca, najpierw gdy w 1900 roku uzyskał we Francji patent na silnik hydrauliczny, a następnie gdy w 1908 roku opatentował w Anglii zabawkę latającą.
W 1908 roku wynalazca wrócił do swoich pionowzlotów, którym był teraz
Stibor 2. Zaprojektowany przez niego i wykonany jak zwykle przez fachowców mechaników był on tym razem pionowzlotem odrzutowo-wirnikowym,
dysponującym dwoma oddzielnymi napędami. Pierwszy, służący do uzyskania
lotu pionowego, stanowił cylinder i wirnik. Drugi rodzaj napędu, potrzebny
do wzniesienia się w poziomie, stanowiło śmigło ciągnące, które umożliwiać
miało start i lądowanie, przy czym mocy potrzebnych do uzyskania siły nośnej dostarczać miała praca mięśni człowieka. Wzdowianin zachwalał swój
pionowzlot, twierdząc, że jego samolot ma tę przewagę nad innymi, że może
startować z każdego miejsca, a czas przelotu nie jest ograniczony ilością benzyny czy innego materiału pędnego5. Biograf Ostoi-Ostaszewskiego, Stanisław
Januszewski napisał w związku z tym:
Reprezentuję pogląd, że Stibor 2 nie stanowił fuzji ornitoptera ze śmigłowcem, lecz stanowił
swoistą fuzję pionowzlotu, którego ciąg ku górze uzyskiwany jest bezpośrednio poprzez
wyrzucanie w kierunku przeciwnym do kierunku lotu pionowego strumienia powietrza
z dysz wylotowych silnika z pionowzlotem wirnikowym, w którym ciąg skierowany ku
górze wytwarzał wirnik, z tym że ten ostatni pełnił funkcje służebne oraz uzupełniające
ciąg silnika pneumatycznego6.

4
5
6
7

J. R. Konieczny, T. Malinowski, op. cit., s. 132.
B. J. Witkowski, Ostoja-Ostaszewski, „Skrzydlata Polska” 1981, nr 46.
S. Januszewski, op. cit. (Pierwsze polskie konstrukcje lotnicze…).
Por.: op. cit., (J. Witkowski, Ostoja-Ostaszewski; (jrk) Adam Jan Kanty Kazimierz OstojaOstaszewski).
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W tym samym 1908 roku nasz wynalazca zaprojektował samolot Stibor
3, który miał być pionowzlotem odrzutowym mogącym jednak zachowywać
układ konwencjonalnego płatowca. Silnik napędzający pchające lub ciągnące
śmigło miał umożliwiać zarazem sprężenie powietrza w cylindrze maszyny
pneumatycznej. Powietrze, uchodząc poprzez systemem dysz, podwyższało
sprawność powierzchni nośnych, co miało pozwolić na niemal pionowy start
oraz lądowanie tak, jak konwencjonalnego płatowca. Planów nie udało się
zrealizować – do ukończenia budowy pionowzlotu nie doszło7.
W 1909 roku Adam Ostoja-Ostaszewski uzyskał we Francji patent na
Stibora 2, choć samoloty tego typu nie miały praktycznie żadnych szans na
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wykonanie lotu. Nie to było jednak najważniejsze, ale wizja, która wytyczała
kierunek zainteresowań wzdowianina, dzięki czemu znalazł się on wśród prekursorów pionowzlotów.
Brak konkretnych rezultatów z doświadczeń z pionowzlotami spowodował,
że Adam Ostoja-Ostaszewski zajął się samolotami. Jeszcze w 1909 roku najpierw udał się do Paryża, gdzie zdobył dyplom pilota, a później zaprojektował
i z pomocą fachowców zbudował w swoim pałacu we Wzdowie wzorowaną na
samolocie Wright Model A maszynę o nazwie Ost-1. Gdy była gotowa, została
jako pierwsza polska udana konstrukcja lotnicza przetransportowana przy pomocy koni na przypałacowe łąki położone między Wzdowem a Górkami. Tutaj
wykonano zakończone pomyślnie próby lotu, po czym maszynę, rozłożoną na
części, przetransportowano na pobliską stację kolejową, skąd pociągiem została
odwieziona do Paryża. Tam też samolot oblatano. „Dziennik Cieszyński” pisał
o wyprawie do Francji następująco:
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W tych dniach wyjechał do Paryża pan Ostaszewski ze Wzdowa aeroplanem swego pomysłu, aby ubiegać się o nagrodę londyńską. Dokonane do tej pory próby pozwoliły mu
osiągnąć już poważne rezultaty. Ostatnim razem zdołał się utrzymać w powietrzu przeszło
godzinę. Jego aeroplan jest dwuskrzydłowy, motor poruszany gazem, a połączenie skrzydeł
z motorem umożliwia pełne kierowanie8.

Ostatecznie Adam Ostoja-Ostaszewski nagrody londyńskiej nie zdobył.
Bez sukcesów wystąpił też podczas odbytego jeszcze w 1909 roku Monaco konkursu lotniczego, tak że w końcu sprzedał swój samolot typu Ost-1 włoskiemu
lotnikowi Marra, kończąc w ten sposób pionierską działalność w lotnictwie.
Swoje ponaddwudziestoletnie poczynania i przedsięwzięcia lotnicze spisał
w postaci skierowanego do Królewskiego Towarzystwa Naukowego w Londynie
Memoriału, który w roku następnym został włączony do wydrukowanego wtedy
w Paryżu i przełożonego później na wiele języków sześciusetstronicowego Almanachu traktującego o wynalazczości w świecie w pierwszej dekadzie XX wieku9.
Był to również okres, w którym Adam Ostoja-Ostaszewski ogłosił wyniki
swoich zaskakujących badań poczynionych podczas obserwacji nieba. Nawiązał
w nich do pitagorejskiej koncepcji, zgodnie z którą słońce znajduje się w środku
ziemi. Prasa uznała, że prezentując takie poglądy, dokonuje rewolucji w astronomii, zaś on sam traktował swoją teorię jako odkrycie naukowe najwyższej miary
i szeroko je propagował. Ciekawostką jest również fakt, iż począł występować
publicznie jako Cesarz Antarktydy, Król Bieguna Północnego i Troi – Suezu,
8
9
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wreszcie Polski, Adam III. Ze swoimi teoriami i pretensjami wystąpił też na
ustalającym porządek europejski po zakończeniu I wojny światowej Kongresie
Wersalskim w Paryżu. Gdy nie znalazły one uznania, oburzony takim potraktowaniem wzdowianin opuścił miasto10.
W latach późniejszych, czyli przed I wojną światową i po jej zakończeniu
oraz w okresie międzywojennym, Ostoja-Ostaszewski nie zajmował się już
ani eksperymentami lotniczymi, ani wynalazkami. Nadal jednak bardzo żywo
interesował się samym lotnictwem, zbierając wycinki prasowe na ten temat.
Zmarł 4 marca 1934 roku w Krakowie, ale pochowany został na cmentarzu
w Jasienowie.
Bohater tej opowieści był pionierem żeglugi powietrznej w Polsce, a w obszarze dokonań stricte lotniczych w XX wieku jego idee kontynuowali również
rodacy z Podkarpacia. Był nim wywodzący się z Aeroklubu Podkarpackiego kpt.
instr. pil. Zbigniew Kwiatek, który wraz z załogą samolotu PLL „LOT” Ił-62
przeleciał w 1986 roku jako pierwszy na świecie nad biegunem północnym.
Był nim także związany z Aeroklubem Rzeszowskim mech. instr. pil. Waldemar
Miszkurka. Ten z kolei, jako pierwszy pilot na świecie, obleciał wraz z załogą
w ciągu dziewięćdziesięciu dni 1997 roku kulę ziemską na maszynie typu An-2.
Leonardo ze Wzdowa miał więc godnych następców.
Stanisław Fryc jest pracownikiem PCEN, Oddział w Krośnie
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Henryka Sienkiewicza ewolucja
poglądów na polskie drogi do
wolności (1904-1916), cz. II
W stronę prorosyjskiej orientacji narodowych demokratów
w przededniu I wojny
światowej
Jesienią 1907 r. H. Sienkiewicz,
korzystając z pomocy Polskiej Agencji
Prasowej w Paryżu (agendy tajnej Ligi
Narodowej), opracował i rozesłał do
kilkuset pisarzy, uczonych i polityków
Europy oraz Ameryki ankietę, zachęcając ich do wypowiedzi o pruskiej
polityce wobec Polaków. Opracowane
redakcyjnie materiały, zawierające 266
odpowiedzi, wydano wpierw w języku francuskim w Paryżu w kwietniu
1909 r. pod tytułem: Prusse et Pologne.
Enquête internationale organisée par
Henryk Sienkiewicz [Prusy i Polska.
Międzynarodowa ankieta zorganizowana przez Henryka Sienkiewicza]1.
W czasie pracy Sienkiewicza nad
przeprowadzeniem i opracowaniem tej
ankiety Roman Dmowski opublikował
w 1908 r. we Lwowie książkę Niemcy,
1
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Ankieta Henryka Sienkiewicza (1907-1909),
Poznań 1994.
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Rosja i kwestia polska. Dowodził w niej,
że tylko Rosja jest władną rozwiązać
„kwestię polską”. Niemieckie zagrożenie skierowane jest bowiem nie tylko
wobec Polaków – którzy w Królestwie,
nie porzucając myśli o zjednoczeniu
i niepodległości, do oderwania się
wszakże od carskiego imperium dążyć
nie będą – ale również i przeciw Rosji.
Polacy, nie rezygnując z legalnych form
walki z jej reżimem, winni zarazem
dążyć do wspólnego polsko-rosyjskiego
przeciwdziałania ekspansywnej polityce
Niemiec2.
Tak tedy w zbliżającej się wojnie
między państwami Trójprzymierza
i kształtującego się Trójporozumienia
z udziałem Francji, Rosji i Wielkiej
Brytanii, Dmowski z Rosją i jej so2

Zob.: J. Pajewski, Odbudowa państwa
polskiego 1914-1918, Warszawa 1980,
s. 40-41. Już w 1903 r. R. Dmowski za
głównego wroga Polaków uznał Prusy,
daleko bardziej zainteresowane trwałą
obecnością w Poznańskiem i na Pomorzu,
aniżeli Rosję – coraz bardziej zaangażowaną
w Azji niż zainteresowaną rusyfikowaniem
i utrzymaniem swojego panowania
w Królestwie Polskim. Ibidem, s. 38.
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jusznikami wiązał nadzieje na polską wolność. Rząd rosyjski – jakby na przekór
tym oczekiwaniom – już w następnym 1909 roku wniósł do Dumy projekt
wyodrębnienia Chełmszczyzny z Królestwa, co ostatecznie nastąpiło trzy lata
później3. Dmowskiego krytykowała też opozycyjna prasa za daremne wspieranie
neoslawizmu. Przysporzyło mu ono sporych trudności w samym ruchu narodowym. Już w 1908 r. odszedł z niego Związek Młodzieży Polskiej oraz Narodowy
Związek Robotniczy4. Toteż gdy zimą 1909 r. znalazł się Dmowski w mniejszości
na zjeździe własnego stronnictwa, 8 lutego złożył mandat posła do Dumy5.
Lata od upadku pierwszej rewolucji rosyjskiej do wybuchu I wojny światowej były czasem bliskich kontaktów i wręcz koleżeńskich spotkań Sienkiewicza
z Dmowskim. Nazajutrz po zrzeczeniu się przez niego poselskiego mandatu
pisał on do J. Janczewskiej: „W Warszawie po staremu. […] siedzę w domu
i piszę. Wczoraj jednak byłem u Święcickiego i rozmawiałem dużo z Dmowskim.
Ciekawe i rozliczne są powody jego rezygnacji, między którymi odgrywa także
rolę i beznadziejność położenia. Pojutrze będzie u mnie herbatka na pięć osób
i dalsza rozmowa”6. Tę zażyłość ich spotkań potwierdził Sienkiewicz z końcem
tego roku w liście do W. Jabłonowskiego, pisząc: „Będą dziś u nas kanoniczki
[...] oraz Dmowski. [...]. Właściwie jest to herbatka mojej żony, ja bowiem mam
zamiar prosić wkrótce na zwykłe nasze zebranie zwykłe nasze męskie grono”7.
W pierwszej połowie następnego 1910 r. mieszkańcy Galicji i po części
Królestwa przygotowywali się do obchodu 500. rocznicy polsko-litewskiego
zwycięstwa pod Grunwaldem. I w tej sprawie wypowiedział się autor Krzyżaków
na łamach „Gazety Warszawskiej” – organu prasowego ruchu narodowego.
3
4

6
7
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5

H. Wereszycki, op. cit., s. 225.
H. Wereszycki, op. cit., s. 224-225; J. Pajewski, op. cit., s. 41. Już w tymże 1908 r. aktywiści
ZMP i NZR zawiązali w Krakowie Polski Związek Wojskowy. Rok później z ZMP i Organizacji
Młodzieży Narodowej Szkół Średnich, której ZMP była założycielem i patronem, wystąpiła
większość młodzieży o radykalnej orientacji niepodległościowej. Stanowiła ona zaczyn
utworzonego w 1909 r. Związku Stowarzyszeń i Grup Polskiej Młodzieży Niepodległościowej –
„Zarzewie”. Z inspiracji politycznej „Zarzewia” powołano we Lwowie w 1910 r., w miejsce PZW,
tajną i kadrową Armię Polską. Jej jawną ekspozyturą było utworzone w 1911 r. Towarzystwo
Polskich Drużyn Strzeleckich o narodowo-niepodległościowej orientacji politycznej. Ich
współorganizatorem i prezesem w latach 1913-1914 był F. Młynarski. Zob. szerzej: A. Garlicki,
U źródeł obozu belwederskiego, Warszawa 1983, s. 217-218; J. Pajewski, op. cit., s. 36-37.
Według relacji R. Dmowskiego na zjeździe SD-N, odbytym 31 stycznia 1909 r., „zapadła
uchwała, żebym na stanowisku pozostał, ale politykę w Dumie zmienił. Odpowiedziałem,
że inna polityka wymaga innego człowieka, złożyłem mandat i wróciłem do pracy w kraju”.
Eadem, op. cit., s. 148.
H. Sienkiewicz do J. Janczewskiej, Warszawa, 9 II 1909 r., [w:] Listy, …, t. II, cz. trzecia, s. 350.
H. Sienkiewicz do W. Jabłonowskiego, Warszawa, 27. XII 1909 r. [w:] Listy, …, t. I, cz.
druga, s. 416.
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Rekomendował taką formułę organizowania rocznicowych uroczystości, by
„obchód nie zamienił się w doraźną i krzykliwą antyniemiecką manifestację”.
Odnosząc się do sytuacji Polaków pod carskim panowaniem, wywodził: „Ale
jest inna, głębsza przyczyna, dla której powinniśmy tego unikać, a mianowicie:
obecne stosunki w dzielnicach polskich należących do Rosji. Zachodzi niebezpieczeństwo, […] że wszelką antyniemiecką czy nawet antypruską manifestację
uważano by w kołach rosyjskich […] za dowód, że w razie koniecznego wyboru, wybralibyśmy jednak takie warunki, jakie istnieją obecnie w Królestwie”.
I konkludował: „Otóż nigdy nie było mniej powodów, byśmy w podobnym
mniemaniu utwierdzali te właśnie koła, za przyczyną których stosunki polsko-rosyjskie stają się z każdym dniem cięższe i bardziej nieznośne”8.
Był tedy Sienkiewicz – powszechnie znany obrońca Polaków pod pruskim
zaborem – w roku obchodów rocznicy grunwaldzkiej wiktorii przeciwnikiem
„koniecznego wyboru” Rosji za promotora spraw polskich w razie jej konfliktu
z Niemcami. I pośrednio sugerował Polakom w Królestwie – bliską mu jesienią
1905 r., choć publicznie nieujawnioną i tyczącą się rewolucyjnych wydarzeń
– postawę neutralności, choćby i dla Rosji życzliwej.
Obchody zaś 500. rocznicy zwycięstwa nad Krzyżakami szczególnie uroczystymi – i z udziałem Polaków z rosyjskiego oraz pruskiego zaboru – były
w Krakowie, gdzie 15 lipca 1910 r. odsłonięto Pomnik Grunwaldzki dłuta
A. Wiwulskiego. Sienkiewicz ze względu nie tylko na zły stan zdrowia do
Krakowa nie przyjechał9. Nie uczestniczył też w krakowskich uroczystościach
upamiętniających 19 października 1913 r. stuletnią rocznicę śmierci ks.
J. Poniatowskiego10.
Na krótko przed wybuchem I wojny światowej, w połowie maja 1914 r., Sienkiewicz zaprosił do siebie „na zwykłą pogawędkę” R. Dmowskiego, J.A. Święcickiego
i Wł. Jabłonowskiego11. Wspominając po latach to spotkanie, Wł. Jabłonowski pisze:
8
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9
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H. Sienkiewicz, Dzieła…, t. LIII, Uzupełnienia, I, Warszawa 1952, s. 161-162.
Pod koniec czerwca 1910 r. pisał do J. Janczewskiej: „Wątpię, czy będę mógł przyjechać, gdyż
z gardłem moim jest istotnie coraz gorzej […]. Myślę też, że piękny list do prezydenta i jakaś
doraźna ofiara na szkoły ludowe zastąpi poniekąd moją osobę i zamknie paszcze rozmaitym
socjalistycznym pieskom”. H. Sienkiewicz do J. Janczewskiej, Baden, 29 VI 1910 r., [w:]
Sienkiewicz, Listy, …, t. II, cz. trzecia, s. 373-374.
W liście do Janczewskiej wysłanym w przeddzień krakowskich uroczystości pisał: „Do
Krakowa nie wybrałem się na obchód Poniatowskiego. Wystąpiłem tu z projektem pomocy
dla Galicji. […] Sprawa weszła na dobrą drogę i jeżeli zaprojektowany komitet uzyska
pozwolenie, to pomoc będzie znaczna, tak jak niegdyś dla Ślązaków”. H. Sienkiewicz do
J. Janczewskiej, Warszawa, 18. X 1913 r., [w:] Sienkiewicz, Listy, …, t. II, cz. trzecia, s. 407.
H. Sienkiewicz do Wł. Jabłonowskiego, Warszawa 15 V 1914 r., [w:] Sienkiewicz, Listy, …,
t. I, cz. druga, s. 417.

Henryka Sienkiewicza ewolucja poglądów...

12
13
14
15

Wł. Jabłonowski, Z biegiem lat, Częstochowa 1939, s. 30.
J. Pajewski, op. cit., s. 42.
A. Garlicki, op. cit., s. 202-203, 211, 217-217; J. Pajewski, op. cit., s. 36.
A. Garlicki, op. cit., s. 222-225; H. Wereszycki, op. cit., s. 237.
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„W połowie maja […] byłem z Romanem na wieczorze u Sienkiewicza. Mówiliśmy
dużo o przewidywanych wypadkach; Sienkiewicz podzielał stanowisko Romana,
bolał nad dezorientacją społeczeństwa i mówił nam, że na wypadek wojny jego
sytuacja może być bardzo trudna […]. Rozstaliśmy się z Sienkiewiczem w dość
ponurym nastroju, nie bez nadziei jednak lepszej przyszłości”12.
W ostatnich latach przed wybuchem I wojny światowej R. Dmowski nie
skrywał niepokoju o przyszłość dążeń polskiego narodu do odzyskania wolności.
W czasie kryzysu bałkańskiego spotkał się z A. Nicolsonem, brytyjskim ambasadorem w Petersburgu. Tenże ambasador w raporcie z 29 listopada 1912 r. pisał,
że Dmowski mówił mu o przygotowaniach austriackich do wojny przeciwko
Rosji i lękał się przy tym popieranej przez austriackie czynniki wojskowe agitacji
PPS, rozwijanej w Królestwie w celu doprowadzenia do wybuchu powstania.
Pesymistycznie zapatrywał się również i na wyniki wojny, bo niezależnie od tego,
kto będzie zwycięzcą, Królestwo Polskie raczej straci niż zyska. Wygrana bowiem
państw centralnych przyniosłaby rozbiór Królestwa, gdyż Niemcy prawdopodobnie
zagarnęłyby dwie trzecie jego ziem, jedną trzecią oddając Austrii. Zwycięstwo zaś
Rosji spowodowałoby przyłączenie do niej Galicji Wschodniej i jej rusyfikację13.
Obawy R. Dmowskiego tyczące się zamiaru wywołania powstania w Królestwie Polskim przez formacje zbrojne organizowane w Galicji, głównie z inspiracji
przywódców i aktywistów królewiackiej PPS-Frakcji nie były bezpodstawne.
Już w 1908 r. K. Sosnkowski utworzył we Lwowie, z inicjatywy J. Piłsudskiego,
tajny Związek Walki Czynnej. Dwa lata później ZWC powołał działające jawnie:
Związek Strzelecki we Lwowie oraz Towarzystwo „Strzelec” w Krakowie14.
A u schyłku drugiej połowy 1912 roku – podczas zwycięskiej wojny państw
członkowskich Ligi Bałkańskiej z Turcją i łączonego z nią oczekiwania na
konflikt zbrojny między mocarstwami rozbiorowymi – powołano w Krakowie
Komisję Tymczasową Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych; od
listopada 1913 r. KSSN. Komisja pomyślana była jako polityczny organ kierowniczy przygotowywanego czynu zbrojnego w Królestwie Polskim, wspierającego
Austro-Węgry w wojnie z Rosją. Utworzyli ją przedstawiciele 9 partii, w tym
zwłaszcza: PPS-Frakcji i NZR z Królestwa, Polskiej Partii Socjalno-Demokratycznej Galicji i Śląska oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego15.
Opozycyjny wobec dążeń organizacji strzeleckich, a później i KSSN
ruch narodowy patronował zaś tworzonym w Galicji Wschodniej Drużynom
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Bartoszowym. Tę organizację o charakterze bractwa wojskowego, rekrutującą
się głównie spośród polskiej młodzieży chłopskiej, zagrożonej postępującą
tam rutenizacją wsi, utworzyli w 1908 r. aktywiści ZMP. Ale od 1912 r. były
one już uzależnione politycznie od Stronnictwa Demokratyczno-Narodowego i konserwatywno-narodowej grupy tzw. „Podolaków”16. Nadto w Galicji
działające tu od 1867 r. Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” [PGT
„Sokół”] powołało w 1912 r. z inspiracji Ligi Narodowej paramilitarne Sokole
Drużyny Polowe17.
Niepodległościowe dążenia KSSN i galicyjskich organizacji paramilitarnych
znacząco utrudniały trójzaborowemu SD-N opracowanie w miarę spójnego
programu w kwestii narodowej. Przywódcy Ligii Narodowej z zaborów rosyjskiego i pruskiego uważali bowiem orientację antyrosyjską endecji w Galicji za
sprzeczną z polskim interesem narodowym. Jedną z prób uzgodnienia poglądów
w tej kwestii była konferencja w Pieniakach, majątku T. Cieńskiego18.
Wolno przeto sądzić, że to właśnie poglądy Dmowskiego na przyszłe losy
kwestii polskiej, w tym zwłaszcza na szkodliwość antyrosyjskiego czynu powstańczego, który ułatwiłby Niemcom zajęcie Królestwa Polskiego, a po zwycięskiej
wojnie dokonanie jego rozbioru wespół z Austro-Węgierskim sojusznikiem,
były osnową jego rozmów z Sienkiewiczem w ostatnich latach przed I wojną
światową, a zwłaszcza tej z połowy maja 1914 r., kiedy to autor Krzyżaków
„podzielał stanowisko Romana”.
Na krótko przed jej wybuchem, pod koniec lipca 1914 r. na wniosek
T. Cieńskiego oraz S. Głąbińskiego – posła do parlamentu austriackiego,
przedstawiciele galicyjskiego SD-N i PSL „Piast” oraz „Podolacy”, Dryżyny
Bartoszowe i PTG „Sokół” powołali we Lwowie Centralny Komitet Narodowy19.
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Dylematy czasu wojny – od neutralności do kontestacji
prorosyjskiej orientacji
Wojna zastała Sienkiewicza w Oblęgorku, do którego wyjechał na tygodniowy odpoczynek po napisaniu drugiej części Legionów. Drukował je w odcinkach
od grudnia 1913 r. „Tygodnik Ilustrowany”. Przerwał nieoczekiwanie 1 sierpnia
1914 r., kiedy to Niemcy wypowiedziały wojnę Rosji, a 3 sierpnia Francji; trzy
dni później rozpoczęła się wojna Austro-Węgier z Rosją.
16
17
18
19
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Zob. J. Pajewski, op. cit., s. 37.
Zob. H. Wereszycki, op. cit., s. 236.
J. Pajewski, op. cit., s. 73.
Ibidem, s. 75.
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Tego samego 6 sierpnia pierwsza kompania kadrowa sformowana przez
J. Piłsudskiego ze słuchaczy szkół oficerskich „Strzelca” i Polskich Drużyn Strzeleckich wkroczyła do Królestwa Polskiego. Społeczeństwo kielecczyzny przyjęło
ją z rezerwą, toteż zamysł wywołania tu antyrosyjskiego powstania okazał się
być niemożliwy do zrealizowania. W tej sytuacji wojskowe władze austriackie
zażądały od Piłsudskiego rozwiązania oddziałów strzeleckich. Jednakże za sprawą interwencji w Wiedniu galicyjskich konserwatystów i demokratów udało
się wypracować kompromisowe rozwiązanie i zachować oddziały strzeleckie,
choć pod inną nazwą i na mniej korzystnych dla Piłsudskiego warunkach
politycznych. 16 sierpnia na posiedzeniu Koła Sejmowego i delegatów KSSN
oraz CKN podjęto uchwałę o utworzeniu Naczelnego Komitetu Narodowego
jako zwierzchniej instancji w zakresie wojskowym, skarbowym i politycznym
polskich sił zbrojnych. Prezesurę Sekcji Zachodniej objął W.L. Jaworski,
a Wschodniej T. Cieński. Zapowiedziano też utworzenie dwóch Legionów
Polskich, rozlokowanych w zachodniej i wschodniej Galicji. J. Piłsudski został
ledwie dowódcą 1 pułku Legionu Zachodniego20.
Na dwa dni przed ukonstytuowaniem się NKN naczelny wódz armii rosyjskiej wielki książę Mikołaj Mikołajewicz Romanow wydał odezwę obwieszczającą Polakom z wszystkich trzech zaborów, że „Wojsko rosyjskie niesie Wam
błogą wieść owego pojednania [z Rosją]. Niechaj się zatrą granice, rozcinające
na części Naród Polski. Niech Naród Polski połączy się w jedno ciało pod
berłem Cesarza Rosyjskiego. Pod berłem tym odrodzi się Polska, swobodna
w swej wierze, języku i samorządzie”21.
Pod koniec drugiej dekady sierpnia, lub z początkiem trzeciej, H. Sienkiewicza przebywającego w Oblęgorku z rodziną odwiedził ułański patrol
legionistów z pułku dowodzonego przez J. Piłsudskiego. Według wspomnień
B. Wieniawy-Długoszowskiego, dowodzący nim J. Głuchowski-Belina miał
20
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Ibidem, s. 258-259; J. Pajewski, op. cit., s. 78. 30 września Legion Wschodni – po odmowie,
z inspiracji Sekcji Wschodniej NKN, złożenia przysięgi według formuły austriackiego
pospolitego ruszenia przez większość żołnierzy – został rozwiązany. A 20 października na
posiedzeniu NKN mandaty złożyli wschodniogalicyjscy konserwatyści i narodowi demokraci:
wśród nich T. Cieński i St. Głąbiński. Zob. szerzej: J. Pajewski, op. cit., s. 79; A. Garlicki, op.
cit., s. 266-267.
Powstanie II Rzeczypospolitej,…s. 223-224. Odezwa ta spełniała polityczne oczekiwania
R. Dmowskiego, mimo że zapisaną w jej projekcie autonomię Królestwa Polskiego rząd
rosyjski zamienił na samorząd. Zob. eadem: op. cit., s. 217-219. Ale już 23 września 1914 r.
G. Bobriński, mianowany generał-gubernatorem zajętej przez wojska rosyjskie Galicji
Wschodniej, oświadczył we Lwowie, że stanowi ona wraz z Łemkowszczyzną „odwieczną
część jednej wielkiej Rusi”. Natomiast Galicja Zachodnia będzie, zgodnie z odezwą wielkiego
księcia, „swobodna w swej wierze, języku i samorządzie”. J. Pajewski, op. cit., s. 55.
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krótko rozmawiać z pisarzem, by mu oświadczyć: „że jako ci pierwsi, uważaliśmy
za powinność naszą i obowiązek jemu hołd nasz żołnierski złożyć, że nas tu
przywiodły serca proste i gorące. […] Sienkiewicz dłoń mu podał, usłyszałem
uprzejme słowa podziękowania, życzenia szczęścia w naszych zamierzeniach,
brzmiące dla mnie jak błogosławieństwo”22.
Nie była to jedyna wizyta legionistów u Sienkiewicza w pierwszym miesiącu
wojny. Wspomina je po latach Jadwiga, córka pisarza: „Prócz ułanów Wieniawy
zjawiali się w Oblęgorku i pojedynczy legioniści. Pierwszym był Michał Sokolnicki z ramienia ówczesnego Komitetu Narodowego. Mój Ojciec długo z nim
konferował. Zapytał go, czy Legiony mają jakąkolwiek gwarancję ze strony Austrii,
że wyzwolone terytoria nie zostaną zajęte przez Niemców, wobec znacznej przewagi ich armii nad armią austriacką. Sokolnicki przyznał, że nie, tylko obietnice
i zachętę do boju. A trzeba pamiętać, że już wtedy ukazała się odezwa Mikołaja
Mikołajewicza, […] która wzbudziła nadzieje w szerokich kołach polskiego społeczeństwa, dostarczając im argumentów do zwalczania akcji Legionów. Sokolnicki
wyszedł po tej rozmowie w raczej przygnębionym nastroju”23.
Sienkiewicz czynu legionowego autorytetem noblisty nie poparł, ale i w pierwszych dniach wojny, zanim do Kielc przybyła pierwsza kompania kadrowa, do
Warszawy nie wyjechał. Wolno stąd wnosić, że swojej przedwojennej aprobaty
dla prorosyjskiej orientacji rozwiązania kwestii polskiej ani publicznym słowem,
a tym bardziej czynem, potwierdzać nie zamierzał. Wyjechał z rodziną do Krakowa,
gdzie przebywał kilka tygodni. „Były to czasy – wspominał – ciężkiego niepokoju.
Troska o kraj i dzieci nie pozwoliła mi sypiać. […] próbowałem czytać od wieczora
do ranka. Lecz i to nie prowadziło do niczego. […] Wobec wielkości wypadków
jakieś zagadnienia psychologiczne lub dramaty uczuciowe wydawały mi się czymś
marnym, […] nie mogłem pojąć, dlaczego zajmowały mnie poprzednio”24.
W połowie września wyjechał Sienkiewicz wraz z rodziną z zagrożonego rosyjską ofensywą Krakowa do Wiednia, by stąd udać się do neutralnej
22

23

24
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B. Wieniawa-Długoszowski, Wymarsz i inne wspomnienia. Zebrał, opracował i wstępem
poprzedził R. Loth, Wyd. LTW, s. 74. Według zapisu autora wspomnień spotkanie
z Sienkiewiczem w Oblęgorku odbyło się 18 sierpnia 1914 r. Natomiast J. Kolec-Smoleński,
też „Beliniak”, podaje daty 24 lub 25 sierpnia 1914 r. i oznajmia, że dowódca patrolu miał
rozkaz od Piłsudskiego powiadomić Sienkiewicza o czekającym go w Krakowie paszporcie.
Potwierdza też nader powściągliwy stosunek pisarza do nieoczekiwanych gości. Zob.: ibidem,
przypis nr 28, s. 75.
List Jadwigi Korniłowiczowej (z d. Sienkiewicz) do Barbary Kossuth z 28 X 1966 r. Cyt. za:
M. Korniłowiczówna, op. cit., s. 162.
H. Sienkiewicz, Dlaczego mogłem czytać Szekspira?, [w:] eadem, Pisma zapomniane
i niewydane…, s. 430-431.
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Szwajcarii. Tu jednak rychło i tak trudne starania o wizę wyjazdową25 mocno
się skomplikowały. Powodem była polityczna inicjatywa – według J. Krzyżanowskiego – środowiska królewiackich narodowych demokratów i realistów,
które upowszechniało, przez zapewne ich aktywistów opracowaną i podpisem
pisarza-noblisty opatrzoną, Odezwę Henryka Sienkiewicza do członków Koła
Polskiego w Wiedniu26.
O odezwie tej Sienkiewicz dowiedział się w Wiedniu z tamtejszej prasy,
która powtórzyła informację zamieszczoną we francuskim dzienniku „Le
Matin”27. Nieznani autorzy (lub autor) odezwy przypisali Sienkiewiczowi
poglądy na polskie sprawy w toczącej się wojnie rodem z programu ruchu
narodowego, ale i po części przez pisarza podzielane, jak choćby właściwe
i jemu przeświadczenie o szczególnym dla Polaków i ich ojczyzny zagrożeniu ze strony ekspansywnych Prus, dominujących nad Austro-Węgierskim
sojusznikiem. I zagrożenie to mając na uwadze, miałby Sienkiewicz krytykować członków Koła Polskiego w Wiedniu za wzywanie rodaków do „boju
z narodem rosyjskim”, który „sam odradza się pod hasłem wolności, za którą
walczyli nasi Dziadowie!” Toteż Polacy winni odstąpić od wspierania Austo-Węgier i poprzeć mocarstwa, które „idą na pola drugiego Grunwaldu”, bo
„chwila ostatecznego pogromu wroga naszego i całej ludzkości – będzie chwilą
wyzwolenia i zjednoczenia naszej Ojczyzny!”28.
Zwraca tu uwagę podobieństwo treści tego ostatniego wersetu odezwy,
której autorstwo Sienkiewiczowi przypisano, do wiodącego programowego
25

26
27
28

PCEN I OTOCZENIE

Pisze A Wysocki: „W Wiedniu powiedziano mu, aby wniósł podanie i czekał na odpowiedź.
[…] czekał na decyzję władz, ale ta nie nadchodziła”. Eadem, Sprzed pół wieku, wyd. III,
Kraków 1974, s. 295.
J. Krzyżanowski, op. cit., s. 213.
Ibidem.
Maszynopis odpisu tej odezwy sporządzony przez J. Korniłowicz – córkę pisarza –
w zbiorach Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku, nr inw. 665. W odpisie podano,
zapewne omyłkowo, o dwa lata późniejszą datę z września 1916 r. lub jest to – co mniej
prawdopodobne – data sporządzenia odpisu. Na opracowanie tej odezwy około połowy
września 1914 r. wskazuje brak o niej informacji w prasie galicyjskiej do 16 września, kiedy to
Sienkiewicz wraz z rodziną opuścił Kraków. Co równie ważne: treści tej, rzekomo autorstwa
pisarza-noblisty odezwy, w tym zwłaszcza stanowczy jakoby protest Sienkiewicza przeciwko
zachęcaniu przez członków Koła Polskiego w Wiedniu rodaków do czynnego wspierania
Austro-Węgier w wojnie z Rosja, są niemalże zbieżne z krytycznym stanowiskiem SD-N
i SPR wobec galicyjskiego NKN, wyrażonym w deklaracji obu partii z 28 września 1914 r.
Wedle nich tylko „zwycięstwo koalicji rosyjsko-francusko-angielskiej daje narodowi polskiemu
widoki zjednoczenia wszystkich ziem polskich […]”, toteż wezwały one „Naczelny Komitet
Narodowy do natychmiastowego zaprzestana wszelkiej akcji, której program nakreślony jest
w jego komunikacie”. Powstanie II Rzeczypospolitej,…s. 229-230.
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hasła wspomnianej już odezwy wielkiego księcia Mikołaja Mikołajewicza
Romanowa z 14 sierpnia tegoż roku wcześniej już przywołane. Widniejący
zaś pod tak bardzo antyaustriacką odezwą podpis Sienkiewicza był powodem
niemałych trudności związanych z jego zabiegami około opuszczenia Austrii.
Toteż dopiero za sprawą pomocy A. Wysockiego, urzędnika w biurze premiera,
udało mu się 3 października wyjechać do Szwajcarii.
Wcześniej Sienkiewicz w rozmowie z Wysockim „zaczął wypytywać się
o legiony, o NKN i ludzi w nim pracujących. […] Widać było z każdego słowa,
że nie wierzy w zwycięstwo Trójprzymierza i uważał wystąpienie Polaków z Galicji po stronie Austro-Węgier co najmniej za przedwczesne. Ale tego wyraźnie
nie mówił, powracając ciągle do spraw Komitetu polskiego w Vevey, który już
kilkakrotnie domagał się jego przyjazdu”29. I dalej pisze Wysocki: „Żegnając
się ze mną na wyjezdnym, Sienkiewicz rozgadał się na dobre. Mówił, że Polacy
nie powinni się opowiadać ani za, ani przeciw mocarstwom walczącym ze sobą.
[…] byłoby roztropniej poczekać na wyjaśnienie sytuacji, która nie przedstawia
się tak różowo, jak to widzi prasa wiedeńska, a za nią galicyjska”30.
Po przybyciu do Szwajcarii Sienkiewicz zatrzymał się wraz z rodziną na
krótko w Lozannie, a później zamieszkał aż do swej śmierci w Vevey. Pisarz-społecznik objął tu prezesurę – zorganizowanego z inicjatywy E. Piltza – Komitetu
Generalnego Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce. Wiceprezesem Komitetu był
Ignacy Paderewski, zaś A. Osuchowski prezesem jego Komitetu Wykonawczego
[Rady Wykonawczej]31.
Pisarz zapewne z niemałym trudem adaptował się do warunków pobytu
w Szwajcarii32 i jako prezes Komitetu dbał o wyrażaną oficjalnie postawę neutralności wobec państw prowadzących wojnę33. Z uwagą wszakże śledząc teatr
29
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A. Wysocki, op. cit., s. 297.
Ibidem, s. 298. Według synowej pisarza – Zuzanny Sienkiewiczowej wizy wydano
Sienkiewiczowi i jego rodzinie po interwencji amerykańskiego ambasadora w Wiedniu. Zob.
szerzej: D. Płygawko, Sienkiewicz w Szwajcarii. Z dziejów akcji ratunkowej dla Polski w czasie
pierwszej wojny światowej, Poznań 1986, s. 45.
Zob. szerzej: Płygawko, op. cit., s. 53-54. Nadto zob.: E. Tryniszewski, op. cit., s. 135-138.
Komitet szwajcarski współpracował z amerykańskim Centralnym Komitetem Polskim Pomocy
Ameryki i krajowym Komitetem Biskupa Krakowskiego. Na czele komitetu amerykańskiego
z siedzibą w Chicago stał bankier J. Smulski, ale faktycznie jego pracą kierował dziennikarz
St. Osada. J. Krzyżanowski, op. cit., s. 214.
W liście do M. i Fr. Ejsmondów, wysłanym z Vevey 1 I 1915 r., Sienkiewicz pisał: „[…]
tymczasem siedzimy w Vevey, trochę jak na wygnaniu. […] Czasami odwiedzamy Morges
i Paderewskich, gdzie prawie zawsze zbiera się większe lub mniejsze kółko znajomych”. Eadem,
Listy…, t. I, cz. pierwsza, s. 405.
W lutym 1915 r. list do St. Osady, działacza Komitetu chicagowskiego w USA, opatrzył
zastrzeżeniem: „Piszę to wszystko Szanownemu Panu poufnie, nie do druku, albowiem
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działań wojennych na ziemiach polskich, w prywatnie wyrażanych opiniach nie
życzył Niemcom wyparcia Rosjan z Królestwa Polskiego34. I w kontekście dominacji Niemiec nad Austro-Węgrami oceniał polityczne implikacje proaustriackiej
orientacji galicyjskich polityków i wojskowych. Pod koniec stycznia 1915 r.,
odpowiadając na list T. Cieńskiego, pisał: „Z zupełną szczerością oświadczam,
że wystąpienie Panów z N.K.N. uważam za czyn patriotyczny i wielką usługę
oddaną naszej nieszczęśliwej ojczyźnie. Obecnie powinniśmy zająć stanowisko
wyczekujące, nie wiemy bowiem, z kim będziemy musieli się układać. Co do
naszych życzeń i sympatii, te oczywiście będą po tej stronie, która obiecuje połączyć rozdarte ziemie polskie w jedną całość. Polityka rosyjska względem Polaków
opierała się całkowicie na porozumieniu z Prusami, owóż obecnie musimy brać
w rachubę, że porozumienie to zostało zerwane i że stosunek Rosji do nas zmieni
się siłą rzeczy. Niezawodnie i teraz będzie dużo rozczarowań, np. w sprawach dotyczących Galicji Wschodniej, ale będzie to rzeczą przyszłych targów i układów,
by zaś te układy były o ile można najpomyślniejsze, nie należy nam oddawać się
duszą i ciałem stronie przeciwnej. Z tego względu od samego początku wojny
byłem przeciwny robotom Komisji Tymczasowej i dowiedziałem się z radością
o wystąpieniu Panów z N.K.N. Ci, którzy te roboty prowadzą, są może sans le
savoir więcej Galicjanami niż Polakami”.
Poglądy Sienkiewicza w sprawie rozwiązania kwestii polskiej w liście tym
formułowane są jeszcze niemal zbieżne z programem ruchu narodowego, z małym
wszakże odstępstwem, a to postulatu zajęcia „stanowiska wyczekującego”, przy
okazywaniu li tylko sympatii państwu opowiadającemu się za zjednoczeniem ziem
polskich. W przytaczanym liście zwraca uwagę i zaangażowanie pisarza w humanitarną aktywność na rzecz społeczeństwa polskiego. Pisze bowiem dalej Sienkiewicz:
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34

w odpowiedniej chwili zabiorę głos w tej sprawie obszerniej i z większą stanowczością”.
H. Sienkiewicz do St. Osady, Vevey, 12 II 1915 r., [w:] Eadem, Listy, t. III, cz. druga. Listy
opracowała, wstępem i przypisami opatrzyła M. Bokszczanin, Warszawa 2007, s. 263. Zaś
w listopadzie tego roku objaśniał I. Chrzanowskiemu: „Czytam […] w gazetach o rozmaitych
moich orientacjach. […] moje stanowisko jest proste. Uczuciowo jest przyjazne dla tych,
którzy chcą i mogą zapewnić nam jak najwięcej samodzielności i rozwoju – a faktycznie,
póki jestem prezesem Komitetu, który musi mieć dostęp do wszystkich dzielnic, jest ściśle
neutralne”. Toteż, „gdy mnie rząd francuski zaprosił do odwiedzenia frontu – odmówiłem”.
H. Sienkiewicz do I. Chrzanowskiego, Vevey, 24 XI 1915 r., [w:] Eadem, Listy…, t. I,
cz. pierwsza, s. 142. Tę neutralność Sienkiewicza krytycznie po latach ocenił R. Dmowski,
pisząc: „[…] żyłem z nim w stosunkach przyjacielskich, miałem cześć nie tylko dla jego
talentu, […] ale i dla jego gorącego patriotyzmu […]. Liczyłem też wiele na rolę, jaką w tej
historycznej chwili odegra. Niestety, odmówił on jakiegokolwiek zamanifestowania swego
politycznego stanowiska wobec wojny”. Eadem, op. cit., s. 234-235.
W przytaczanym już liście do Ejsmondów [zob. przyp. 98] pisał Sienkiewicz: „Czytujemy gorliwie
dzienniki. Na szczęście zdaje się, że już nie ma obawy, by Warszawa wpadła w łapy pruskie”.
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„Tymczasem mamy co innego do roboty. […] Utworzył się tu Komitet Pomocy
dla Ofiar Wojny w Polsce […]. Cel jego jest czysto filantropijny, ale przez samo
swoje istnienie i działalność będzie siłą rzeczy przypominał rządom i ludom sprawy
Polski. Przygotowałem odezwę do narodów ucywilizowanych […]”35.
Wspomnianą tu odezwę Do ludów ucywilizowanych opublikował Sienkiewicz 1 lutego 1915 r. w krakowskim „Czasie”; później przedrukowało ją
wiele zagranicznych gazet. Apelował w niej o pomoc wojną zniszczonej Polsce
na miarę już Belgii okazanej i dowodził, że ma ona do niej prawo, bo „Ma ją
w imię miłości bliźniego każdy naród, a tym bardziej polski, który po rozdarciu
ojczyzny nie ugiął się pod przemocą, nie zaparł się swego imienia i wykazał tak
wielką siłę życia, że zatrata musiała się cofnąć przed nią”36.
Niespełna dwa tygodnie później odpowiedział Sienkiewicz na list skierowany do niego przez St. Osadę, działacza Centralnego Komitetu Polskiego
Pomocy Ameryki. W części pierwszej ma on charakter niemalże politycznego
memoriału, objaśniającego postawę przewodniczącego Komitetu szwajcarskiego
wobec zawiłości polskich dróg do wolności.
Pisze Sienkiewicz: „W odpowiedzi na list Pański zaczynam od sprawy
wysłańców NKN, p.p. Hausnera i Młynarskiego. Nie znam ich osobiście […].
Potwierdzam natomiast, że nie można było im dać lepszej odpowiedzi, jak ta,
którą od Panów otrzymali. Z Naczelnym Komitetem Narodowym nie zamierzamy
wchodzić w bliższe stosunki – z rozmaitych powodów. Naprzód, jest on instytucją
czysto polityczną, a my filantropijną; po wtóre, jego orientacja niemiecko-austriacka prowadzi, podług mnie, kraj do przepaści, a po trzecie, skład jego osobisty
nie może nikogo natchnąć ufnością. […] Zgadzam się, że większość stanowią
ludzie dobrej wiary, nie mogę im jednak przebaczyć, że zbałamucili i uwiedli
tysiące najszlachetniejszej młodzieży, która, chcąc się bić za Polskę, chwyciła się
pierwszej sposobności do wystąpienia i obecnie walczy obok Prusaków przeciw
cywilizacji, przeciw wolności narodów, i bezwiednie przykłada rękę do czwartego,
może najzgubniejszego podziału Polski. Wystąpienie ich jest politycznym szaleństwem, moje serce jest jednak z nimi, a nawet z ich przywódcami wojskowymi,
35

36

H. Sienkiewicz do T. Cieńskiego, Vevey, 25. I 1915 r., [w:] Sienkiewicz, Listy…, t. I, cz.
pierwsza, s. 156-157.
H. Sienkiewicz, Dzieła…, t. LIII, Uzupełnienia, t. I, s. 203. (?) Ten apel Sienkiewicza nie
pozostał bez odzewu. W październiku 1915 r. pisał H. Sienkiewicz do I. Chrzanowskiego:
„[…] może ciekawy będziesz dowiedzieć się czegoś o naszym Komitecie. Owóż jesteśmy blisko
piątego miliona i szczerze mogę powiedzieć że w tym nazwisko moje »pars magna« albo nawet
»Maxima fuit«, gdyż składki od Paderewskiego, zebrane wśród Jankesów […] teraz dopiero
zaczynają napływać”. H. Sienkiewicz do I. Chrzanowskiego, Vevey, 5 X 1915 r., [w:] eadem,
Listy…, t. I, cz. pierwsza s. 139-140.
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H. Sienkiewicz do St. Osady, Vevey, 12. II 1915 r., [w:] eadem, Listy, t. III, cz. druga…,
s. 263-264.
Wypowiedź Władysława Sikorskiego dla Związku Polskich Kółek Literacko-Dramatycznych
w Ameryce w dwudziestą rocznicę zgonu Henryka Sienkiewicza. Cyt. za: M. Korniłowiczówna,
Onegdaj…, Aneks, s. 238.
Zob. J. Krzyżanowski, op. cit., s. 220
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o których to przynajmniej można powiedzieć, że zamiast obradować bezpiecznie
w Wiedniu – nadstawiają głowy w polu i podtrzymują sławę polskiego męstwa.
[…] Zechciejcie, Szanowni Panowie, to zrozumieć, a tymczasem czekajcie cierpliwie i nie twórzcie legionów na niczyją korzyść! Co do akcji dyplomatycznej,
należy niewątpliwie starać się, byśmy mieli za sobą sympatię Stanów Zjednoczonych, których głos w razie kongresu będzie miał olbrzymie znaczenie – ale
należy pamiętać, że kongres nie jest jeszcze rzeczą pewną. Zwycięstwo jeszcze się
waha, a jeżeli przechyli się – co nie daj Boże – na stronę Niemiec, będą układy,
ale nie będzie żadnego kongresu, takiego jak był np. w 1815 r., gdyż zwycięzcy
ograniczą się tylko do podyktowania warunków zwyciężonym”37.
W tym sylabusie rad dla St. Osady Sienkiewicz nie tylko potwierdza krytyczną
ocenę NKN za jego „niemiecko-austriacką” orientację w toczącej się wojnie, co
nie do końca odpowiadało prawdzie, uwypuklając zwłaszcza szkodliwy dla przyszłości Polski czyn zbrojny legionistów, ale i przy tym nie skrywa, że jego „serce
jest jednak z nimi”. I być może nie tylko w kontekście politycznego rodowodu
i wojennej drogi galicyjskich Legionów Polskich, ale i polskiej formacji wojskowej organizowanej w Królestwie Polskim – głównie staraniem działaczy ruchu
narodowego i po części konserwatystów – radzi Komitetowi chicagowskiemu
zająć postawę wyczekującą i nie tworzyć legionów „na niczyją korzyść”.
Zimą 1916 r. z wizytą do Sienkiewicza przyjechał dyrektor Departamentu
Wojskowego NKN W. Sikorski. Wedle jego po latach spisanej relacji Sienkiewicz
„Zrozumiał […] szybko znaczenie Legionów. Zgodził się na plan powołania do
życia w kraju polskiej siły zbrojnej, która w okresie zakończenia wojny miała się
stać fundamentem naszej przyszłości najbliższej po wyzwoleniu. Odznakę zaś
legionową, którą mu wtedy wręczyłem, uważał aż do śmierci za jedną z najdroższych pamiątek honorowych”38. Relacja ta mówiąca o aprobacie Sienkiewicza dla
roli Legionów – których żołnierski patriotyzm i waleczność cenił – jako zaczynu
siły zbrojnej Polski do niepodległego bytu państwowego przywracanej, wydaje
się być nadinterpretacją jego stanowiska w tej kwestii, podobnie jak i sens zapisu
wręczenia mu odznaczenia zwanego „Parasolem”. W sytuacji bowiem publicznego
przestrzegania neutralności względem obu stron konfliktu tą zaszczytną odznaką
chlubić się nie mógł, jak i jej przyjęcia odmówić39.

111

Rosław Pawlikowski

Z początkiem jesieni 1916 r. do Szwajcarii docierać zaczęły prasowe informacje o kryzysie w dowództwie Legionów, który z upływem czasu objął i żołnierskie szeregi. Pisał tedy Sienkiewicz do córki w Krakowie: „Niepokoją nas tu
wiadomości o bracie Broncika i jego bliskich, a niepokoją tym bardziej, że się
nic nie wie dokładnie. Tego przedsiębiorstwa może lepiej było nie zakładać, ale
skoro się go założyło, to należy je utrzymać. Bankrutów ludzie zawsze lekceważą,
a nawet nimi pogardzają”40.
Znamienną jest tu zwłaszcza wyraźna już opcja Sienkiewicza za zachowaniem
Legionów, walczących z Rosją u boku Austro-Wegier, których tworzeniu z początkiem wojny był przeciwny. Zwraca uwagę i jego „niepokój”, powodowany
zapewne prasowymi doniesieniami o dymisji J. Piłsudskiego z Legionów, ogłoszonej w końcu września 1916 r., o której motywach niewiele mógł wiedzieć41.
Spowodowany zaś dymisją Piłsudskiego kryzys w Legionach został tym razem
rychło zażegnany za sprawą wydarzeń radykalnie zmieniających sytuację polityczną porozbiorowej Polski. 5 listopada 1916 r. generał-gubernatorzy Austro-Węgier i Niemiec
ogłosili w Lublinie i Warszawie – w imieniu cesarzy Franciszka Józefa I i Wilhelma II
– proklamacje stanowiące, że obaj monarchowie „życzeniem powodowani, by ziemie
polskie, […] panowaniu rosyjskiemu wydarte, do szczęśliwej wywieść przyszłości, […]
ułożyli się, by z ziem tych utworzyć państwo samodzielne z dziedziczną monarchią
i konstytucyjnym ustrojem”. Zastrzegali sobie przy tym „dokładniejsze oznaczenie”
jego granic i wyrażali przeświadczenie, że w tym nowym „Królestwie” odżyją w jego
armii „tradycje wojsk polskich dawniejszych czasów”, a „jej organizacja, wykształcenie
i kierownictwo uregulowane będą we wspólnym porozumieniu”42.
Już tego samego dnia Centralny Komitet Narodowy, utworzony z inicjatywy J. Piłsudskiego w grudniu 1915 r. i skupiający tzw. stronnictwa niepodległo40
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Cyt. za: M. Korniłowiczówna, op. cit., s. 162. Ów zaszyfrowany „Broncik”, to Bronisław –
brat Józefa Piłsudskiego, a „przedsiębiorstwo” to Legiony Polskie.
Jej głównym powodem był brak politycznych decyzji Austro-Węgier i Niemiec w sprawie
polskiej. Już latem 1915 r., jeszcze przed zajęciem Warszawy przez wojska niemieckie,
J. Piłsudski pisał w liście do Departamentu Wojskowego NKN: „Wy gwałtownie budujecie
NKN w Królestwie, a ja staram się o zorganizowanie Królestwa samodzielnego, poza NKN,
jako argumentu mniej związanego z wszelką władzą […]. Używam Królestwa jako argumentu
przeciw niesłusznej i głupiej polityce zarówno Austrii, jak i NKN”. Cyt. za: A. Garlicki, op.
cit., s. 275. I dla realizacji wizji „Królestwa samodzielnego” złożył Piłsudski w lipcu 1916 r.
dymisję z Legionów, a w sierpniu opowiedział się za wstrzymaniem werbunku do nich
i podjęciem działań wzmacniających utworzoną z jego inicjatywy już w październiku 1914 r.
Polską Organizacje Wojskową. Dymisja Piłsudskiego, przyjęta dopiero 26 września, była
demonstracją polityczną, rozpoczynającą planowaną akcję składania dymisji przez wiernych
mu legionistów. Ibidem, s. 282-285. Nadto zob. J. Pajewski, op. cit., s. 99-100.
Powstanie II Rzeczypospolitej…, s. 293.
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ściowe w Królestwie Polskim, wydał odezwę, w której pisano: „Uznanie przez
dwa potężne mocarstwa Europy praw narodu naszego do Niepodległego bytu
otwiera przed nami nową erę dziejów. Ma być przywrócone Państwo Polskie,
mamy zostać samodzielni […]. Przed narodem naszym zjawia się dziś wielkie
zadanie wytworzenia państwa własnego”43.
Kilka dni później, 13 listopada, Naczelny Komitet Narodowy w przyjętej
rezolucji oświadczał: „Oczekując urzeczywistnienia się państwa, króla i rządu,
sejmu i wojska, NKN z ufnością patrzy na działalność rodaków z Królestwa,
tworzącą państwo.[…] Powołany do organizacji politycznej, gospodarczej i wojskowej Legionów Polskich, NKN uzna swe dzieło za skończone, gdy Legiony
Polskie wejdą w całości w skład i staną się podstawą wojska polskiego […]”44.
Wręcz odmiennie proklamacje cesarzy Franciszka Józefa I i Wilhelma II z 5
listopada 1916 r. oceniali przebywający w Szwajcarii politycy Stronnictwa Demokratyczno-Narodowego i Stronnictwa Polityki Realnej, m.in. R. Dmowski,
M. Zamoyski, A. Plater-Zyberk i E. Piltz, sygnatariusze tzw. protestu lozańskiego
z 11 listopada. Pisali w nim: „Naród polski jest jeden i niepodzielny. Aspiracje jego do własnego państwa obejmują wszystkie trzy części Polski i bez ich
zjednoczenia zaspokojone być nie mogą. […] Zapowiedź utworzenia państwa
polskiego z ziem okupowanych, wyłącznie z jednej dzielnicy, nie tylko dążeniom
tym nie czyni zadość, lecz utrwala dzieło rozbiorów”45.
I by tej radykalnej negacji aktu 5 listopada nadać europejski, a i międzynarodowy rozgłos, postanowili jej sygnatariusze uzyskać i podpis światowej sławy
pisarza oraz prezesa Komitetu Generalnego Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce46.
43

45

46
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44

Ibidem, s. 293-294. Dalej odezwa głosiła: „Naczelnym postulatem naszej pracy
państwowotwórczej staje się w tej chwili Armia Narodowa, ona bowiem jedynie da nam
pewność, że Państwo Polskie będzie organizmem trwałym i niezależnym od wpływów obcych”.
Ibidem, s. 294. CKN, oceniając krytycznie odezwę generał-gubernatorów niemieckiego
i austriackiego z 9 listopada, wzywającą ludność Królestwa, by wstępowała do wojska dla
walki z Rosją, nazajutrz oświadczał, że Armię Narodową „musi powołać Rząd Polski, jedynie
uprawniony szafarz krwi polskiej”. Ibidem, s. 300.
Ibidem, s. 305.
Powstanie II Rzeczypospolitej…, s. 301. Dalej piszą sygnatariusze protestu lozańskiego: „Bez
określonych zobowiązań co do warunków bytu przyszłego państwa, zastrzegając jedynie jego
od siebie zawisłość, żądają jednak Niemcy i Austro-Węgry od Polaków armii”, która „obcym
podporządkowana ma być celom”, ma im zapewnić „obejście prawa międzynarodowego”.
Toteż „Dla narodu polskiego widzimy w planie militarnym Niemiec i Austro-Węgier grozę
nowej klęski, w ich akcie politycznym nową sankcję rozbiorów”. Ibidem.
R. Dmowski pisał we wspomnieniach, znacząco rozmijając się z prawdą historyczną, że to
„skromne rozwiązanie sprawy polskiej” zyskałoby aprobatę rządu rosyjskiego i jego sojuszników
na Zachodzie, ale te ich „Nadzieje na tę zmianę naszego stanowiska rozwiała nasza deklaracja
lozańska z 11 listopada, podpisana przez dwudziestu Polaków działających w zachodnich

113

Rosław Pawlikowski

Wysłano tedy do Vevey dwu delegatów: M. Zamoyskiego i A. Plater-Zyberka47.
Sienkiewicz złożenia podpisu pod protestem lozańskim odmówił i na powody
tej decyzji – znamienne dla ewolucji jego poglądów na polskie drogi do wolności –
wskazał w liście do córki Jadwigi z 14 listopada 1916 r. Pisał w nim: „I my tu jesteśmy
pod wrażeniem […]. Bądź co bądź zaszła ogromna i dodatnia zmiana w położeniu,
do której poglądy muszą się stosować, bo teraz jest się na czym oprzeć i nie działa się
bez podstaw. Odgadniesz łatwo, że w Lozannie jakby kto w rój pszczół dmuchnął.
Znaleźli się jednak rozmaici utytułowani i nieutytułowani przeciwnicy tego, co się
stało. Byli i u mnie, ale ich wyprosiłem grzecznie za drzwi razem z ich deklaracją, którą
w tutejszych gazetach ogłosili. Według mnie, nastąpił przełom. Stał się wielki fakt
historyczny. Trzeba tylko, żeby się zaczął wcielać. […] mamy nadzieję, że na Święta
może się zobaczymy w kraju. Prawdopodobnie jednak, przedtem jeszcze zabiorę głos
w dziennikach krajowych i zagranicznych. Zrobię to, jak będzie trzeba”48.
Ta zapowiedź możliwych wystąpień na łamach prasy, uzasadniających – jak
wolno sądzić – „historyczną” rolę dwucesarskiego manifestu w kreowaniu warunków sprzyjających odbudowie państwa polskiego, dowodzi i skłonności prezesa
Komitetu Generalnego Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce do porzucenia postawy
oficjalnej neutralności wobec kwestii polskiej na politycznej scenie toczącej się
wojny. O słuszności obranej drogi utwierdziłby go zapewne ogłoszony 15 listopada
1916 r. w Petersburgu komunikat rządu rosyjskiego, protestujący przeciw aktowi
5 listopada49. Zmarł jednakże tego dnia wieczorem ze słowami: „Nie zobaczę już
wolnej Polski”50.

Słowo na zakończenie
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Pisana „dla pokrzepienia serc” Trylogia w niemałym stopniu przyczyniła
się do umocnienia świadomości narodowej Polaków, zwłaszcza z ludowym
47
48

49

50
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państwach sprzymierzonych i w Szwajcarii”. Eadem, op. cit., s. 324. Przy tym Dmowski nie
wspomniał nawet o odmowie podpisania deklaracji lozańskiej przez Sienkiewicza.
J. Krzyżanowski, op. cit., s. 221.
Cyt. za: M. Korniłowiczówna, op. cit., s. 166-167. Sienkiewicz był również zaniepokojony
podpisami pięciu członków Komitetu szwajcarskiego złożonymi pod protestem lozańskim.
Zob. D. Płygawko, op. cit., s. 141-142.
W komunikacie rząd rosyjski oświadczał, że akt ten stanowi „naruszenie prawa
międzynarodowego” i że „uważa wydaną proklamację za bezwartościową. Rosja […] ma na
widoku utworzenie Królestwa Polskiego, które obejmować ma wszystkie ziemie polskie”.
Powstanie II Rzeczypospolitej…, s. 311-312. Takie stanowisko rządu rosyjskiego w kwestii
polskiej zyskało poparcie już 16 listopada premierów rządów francuskiego i brytyjskiego. Zob.
:Telegram A. Brianda i H. Asquitha do B. Sturmera w sprawie aktu 5 listopada. Ibidem, s. 312.
Cyt. za: M. Korniłowiczówna, op. cit., s. 167.
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52
53

Zob. Henryk Sienkiewicz. Materiały zebrała i wstępem opatrzyła J. Kulczycka-Saloni. Warszawa
1966.
J. Krzyżanowski, Henryka Sienkiewicza żywot i sprawy…, s. 200.
Zob. ibidem, s. 225-226.
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rodowodem oraz do kształtowania wśród młodzieży patriotycznych i antyugodowych postaw51.
Ale Sienkiewicz nie tylko mocą artyzmu swoich dzieł literackich wspierał
zniewolony naród polski. Był wszakże aktywnym społecznikiem, a z początkiem XX stulecia „ją przekształcać się – pisze J. Krzyżanowski – w publicystę
i działacza politycznego, wysuwającego potrzeby życia zbiorowego i ukazującego
sposoby ich praktycznego rozwiązania”52.
Słuszna to konstatacja, bo nasilającej się od schyłku XIX stulecia jego
krytyce antypolskiej polityki Prus nie towarzyszyły choćby i nader ogólne
propozycje korzystnego tu dla Polaków „praktycznego rozwiązania”. Był też
Sienkiewicz głęboko przeświadczony, że potencjalnie możliwy i dla Niemiec
zwycięski konflikt zbrojny z Rosją mógłby jedynie skutkować pogorszeniem
warunków narodowego życia rodaków w Królestwie Polskim.
Toteż w cieniu tego niemieckiego zagrożenia już to formułował, jak
w 1904 r. w Liście otwartym Polaka do ministra rosyjskiego, program minimum
polskich oczekiwań, których spełnienie przez carską Rosję przyczyniłoby
się do odbudowy zaufania do niej narodu polskiego lub wspierał, zwłaszcza
w pierwszym roku rosyjskiej rewolucji, bardziej rozległe w sferze narodowo-politycznych oczekiwań programy i działania ruchu narodowego oraz jego
konserwatywno-liberalnych koalicjantów.
Początkiem zerwania tej wpierw politycznej – bo jeszcze nie obejmującej
działalności w strukturach Macierzy Szkolnej Królestwa Polskiego – współpracy
H. Sienkiewicza z ruchem narodowym, i pośrednio z jego partyjnymi koalicjantami, była odmowa pisarza kandydowania do rosyjskiej Dumy Państwowej, co
niedoszłym wyborcom objaśniał – przypomnijmy – potrzebą skupienia swojej
aktywności społecznikowskiej na oświatowych sprawach, ale i dodawał, że w lepszej dla Polaków przyszłości nie uchyliłby się od przyjęcia mandatu do sejmu
polskiego w Warszawie. Nadto ważnym powodem tego zerwania z „polityką praktyczną” była niechęć Sienkiewicza do zajmowania się sprawami dla niego obcymi
i nieodpowiadającymi jego „wrodzonym zdolnościom”. Tą decyzją wycofania się
z czynnego współdziałania z ruchem narodowym i jego sojusznikami, potwierdził
wolę bycia sobą nie tylko w projektowaniu własnego literackiego żywota53.
W ostatnich latach przed I wojną światową pozostawał w sferze oddziaływania prorosyjskiej opcji ruchu narodowego, bo nadal za głównego wroga
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narodu polskiego uważał „sprusaczone” Niemcy. Ale po wybuchu wojny do
Warszawy nie powrócił i odezwy wielkiego księcia M. M. Romanowa nie propagował, a Polakom przez ponad rok zalecał postawę neutralności w toczącym
się konflikcie. I na krótko przed śmiercią odmówił kierownictwu Stronnictwa
Demokratyczno-Narodowego i Stronnictwa Polityki Realnej podpisania protestu skierowanego przeciwko proklamacji cesarzy Austro-Węgier i Niemiec
z 5 listopada 1916 r. , zapowiadającej utworzenie samodzielnego państwa
polskiego na ziemiach byłego zaboru rosyjskiego. I znowu, bardziej niż dotąd,
był sobą.
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Nasi uczniowie piszą
Michał Malski
Niczyja
Nie chcę jej,
Tak jak żaden z nas.
Nie pamiętam, co mną kieruje.
Czy to ten głos w mojej czaszce?
Czy to już odruch?
Tyle razy tam byłem,
Uciekając, obiecywałem sobie, że nie
wrócę.
Czym się staliśmy Ja i moi towarzysze broni?
Ona jest słodka jak krew,
Ale nikt nie chce oglądać jej drugi raz.
Tylu walczy, by ją mieć.
Nacierając, krzyczą, uciekając, płaczą,
Ona niczyją chce być.
Nikt o niej nie rozmawia,
Bo żaden nic o niej nie wie.
Czy stanie się czyjąś?
Jak długo będzie nas zwodzić?
Jest ktoś zdolny przerwać to szaleństwo
I wyrwać nas z okopów rozpaczy?
Dać nam coś, o co warto walczyć?

***
Zbyt jestem młody,
By myśleć o stanach pośrednich.
W polityce i w miłości Radykalny jestem.
To jest młodość,
To jej prawda,
Tylko: „tak, tak, nie, nie”.
Kocham i nienawidzę cię.
Ty zrobisz, co chcesz,
Ja wybieram młodość.
Więc tylko: „tak, tak, nie, nie”.
Kochaj lub nienawidź mnie.
Moja myśl,
Twoje spojrzenie,
Wyobrażenie twe,
Sprawiają że czuję („tak, tak”),
Lecz nie wiem, co to jest („nie, nie”).
Zdecyduj.
Kochaj lub nienawidź mnie.
Jesteśmy młodzi.
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Michał Malski – absolwent (2017)
II Liceum Ogólnokształcącego
w Zespole Szkół nr 1 im. Janusza
Korczaka w Łańcucie, fascynat
historii i miłośnik twórczości
Grzegorza Ciechowskiego
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To lubię!
Mariusz Kalandyk

Dialogując z żółtą gumową
kaczką…
…wielu rzeczy istotnych można
doznać w aspekcie poznawczym i treningowym. Żółta gumowa kaczuszka
nie dość, że ładnie wygląda, ma uroczy
dziobek i kuperek, to jeszcze bywa
wdzięcznym podmiotem monologów
z ukrytą intencją dialogu poznawczego, odkrywającego braki. To takie, za
przeproszeniem, solilokwium uzmysławiające zainteresowanemu luki
w jego myśleniu i wynikające stąd
niebezpieczeństwo usterek.
Kaczka to „drogi naiwny słuchacz”, któremu trzeba wyjaśnić coś
najprościej, jak się da, bo w intencji
głównej rzecz całą wyjaśnia się sobie
po to, by znaleźć krytyczne błędy
w myśleniu i wyeliminować usterkę
w programie. Celują w tym informatycy; lubią oni taką właśnie kaczkę
stawiać na biurku i w sytuacjach niecierpiących zwłoki ucinać z nią dialog,
by wyjść z opresji.
Gdy więc larum grają, kaczka nabiera wartości precjozów, koncentruje
uwagę na imponderabiliach, procedury każe sprawdzać i poprawiać, przed
zwarciem styków broni, programy
118

wielce skomplikowane ratuje, w morzu języka programowania nieciągłości
pozwala znaleźć i programy przed
zacięciem nagłym uchronić.
Żenujący amator, tak wyobrażam
sobie wyimaginowany monolog dotyczący Wiedźmina: „Słuchaj kaczka,
Geralt właśnie kikimorę ubił i nijak na
Płotkę nie może wskoczyć, bo delfin
z krzaków wypływa i konia straszy, to
znaczy zasłania! Spróbuję najpierw
podkolorować Pythona i znaleźć
fragment kodu zapisujący menażerię
w grze. O – jest! Poszukam teraz kodu
delfina i konia. Eee! Nic to nie dało…
Słuchaj, kaczucha, a może by tak od
strony imion i nazw… Jeest! Delfin
i Płotka – błąd zapisu! Co za tuman!”.
Anegdotę o kaczce i debugowaniu (odrobaczaniu!) skryptów usłyszałem z ust profesor Doroty Klus-Stańskiej, więc za jej autentyczność ręczę,
a literacką atrakcyjność historyjki
urodą ze świtezianką tylko porównać
można. Z Wikipedią również, ale bez
wdzięku i błysku, co powyżej.
Czemuż właściwie ja o tym?
Bom z ust wspomnianej wyżej Pani

Profesor usłyszał kilka ważnych idei
i wniosków. Są one istotne ze względów pedagogicznych i metodycznych.
Pokazują bowiem mechanizm, dobrze
już opisany w językoznawstwie i naukach społecznych, sprawiający, że
kręcimy się wciąż wokół tych samych
problemów, niemożności, złudzeń
i resentymentów. Dopóki go nie zdekonstruujemy (uff – co za słowo!),
dopóty nie wyzwolimy się z owego
chocholego tańca.
Otóż język nie tyle opisuje rzeczywistość, ile ją tworzy, konstruuje.
Zwłaszcza wówczas, gdy buduje
modele oraz koncepty, które mają
urzeczywistniać określony stan rzeczy. Poprzez język malujemy obraz
świata i wpływamy na to, jak ów
świat postrzegają inni. Język bywa
więc narzędziem sformalizowanej,
za to nieuświadamianej na co dzień,
władzy, stanowi instrument nacisku,
a nawet przemocy. Rządzą ci, którzy
są w prawie komunikowania innym
własnych wizji i konstruktów. Rzecz
cała jest dlatego interesująca, iż opierać się może albo na niuansach, albo
na propagandzie, czyli ideologicznym
nacisku: konstrukcie bardzo trwałym,
masywnym i – topornym.
Jeżeli wybierzemy model transmisyjny nauczania, wrócimy do epoki
opisanej udatnie np. na płycie The
Wall. Stawanie się osobą mówiącą,
jak mówi profesor Klus-Stańska, zastąpimy sprawdzonym kiedyś zbiorem

wymagań wymuszających bezrefleksyjne ćwiczenie samych umiejętności technicznych, tworzących ludzi
zewnątrzsterownych, niepotrafiących
tworzyć i wyrażać siebie w oryginalnych formach. Grozić nam może
recydywa autorytatywnego sposobu
kreowania szkolnej rzeczywistości,
w którym Najlepiej Poinformowany
dawał będzie upust treściom redagowanym przez Wielce Wysokie Grono
Wtajemniczonych Kaczek do bezdyskusyjnego przyswojenia przez małe,
żółte i wystraszone kaczątka. I tak
teoria spisana przez niejakiego Pierre’a
Bourdieu o przemocy symbolicznej
objawić może swą niedobrą moc tam,
gdzie nie siła, ale życzliwość, radość
poznawania, moc argumentu i tkliwa
dynamika winny dominować.
Posługiwanie się językiem sprawdzonym, utrwalonym i zinterioryzowanym ma swoje plusy: utrwala
zastany ład. Ma plusy jeszcze większe:
skutecznie niweczy potencjał nowych
idei pedagogicznych, bo każdą z nich
wpycha w zastałe i skostniałe pojęciowe formy. By myśleć adekwatnie do
wyzwań współczesności, nie wystarczy
w dawnych laurów kształt uparcie
stroić głowinę. Trzeba ją inaczej sprofilować, dać pochop do działań nienachalnie oczywistych, aktywizować
myślenie, pozwalać tworzyć własne
konstrukty i projekty, ograniczać
formy zmuszające kaczusie jedynie do
tępej receptywności.
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FELIETON
Wiedza albowiem – powtórzę
za profesor Klus-Stańską – nie jest
zbiorem nawet najbardziej finezyjnie upakowanych wiadomości, lecz
sposobem funkcjonowania umysłu
człowieka wykształconego. W naszym
ujęciu kaczka ma być dziwaczką,
a nie przedmiotem manipulacji wywieranej przez belfra – na dodatek
nadopiekuńczego. Niech łazi, kwacze,
zarzuca kuprem, parzy sobie skrzydełka ogniem burz magnetycznych
i eksploruje świat. Niech wytwarza
wiedzę, negocjuje znaczenia, odkrywa
błędy w swoim działaniu i myśleniu,
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unosi się i zahacza kuprem o chaszcze
różne poznawcze w zacnym i dyskretnym towarzystwie swojego preceptora,
który o tyle dobry, o ile zawsze umie
powstrzymać się od gorączkowych
interwencji w sytuacjach kluczowych
dydaktycznie! Niech wreszcie będzie
tą, która tworzy mapy, narzędzia
i modele, a nie tą, stojącą na biurku,
ikoną belferskiej niemożności!
Mariusz Kalandyk

