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Specjalny Oyrodek Szkolno-Wychowawczy
dla Dzieci Sabowidzcych i Niewidomych
w Dbrowie Górniczej

Procesy percepcyjne osób niepenosprawnych wobec
moliwoyci adaptacji w yrodowisku
1. Procesy poznawcze u niewidomych.
Doskonalenie struktur surogatowych

Procesy poznawcze dostarczajĊ czâowiekowi koniecznych informacji
o otaczajĊcym œwiecie za pomocĊ zmysâów. Mózg jest niezmiernie waůnym, delikatnym narzĊdem umieszczonym w czaszce, odizolowanym od
œwiata zewnętrznego. Informacje z otoczenia przesyâane sĊ do mózgu za
pomocĊ komórek nerwowych tworzĊcych drogi nerwowe. Umysâ skâada
w caâoœý otrzymane informacje, nawet jeœli sĊ niepeâne. Dane uzupeânia
elementami mentalnymi, które wczeœniej pozyskaâ z przeczytanych ksiĊůek
lub poznanych opowiadaľ, rozmów, filmów. Powyůsze procesy prowadzĊ
do powstania w umyœle subiektywnego obrazu rzeczywistoœci. Informacje
docierajĊce do mózgu zawarte sĊ we wraůeniach, spostrzeůeniach, wyobraůeniach i pojęciach.
Zdrowe dziecko poznaje œwiat w sposób aktywny i celowy. Reaguje na
bodŭce œwietlne, podĊůa wzrokiem za kolorowymi, ruchomymi przedmiotami, chwyta znajdujĊce się w pobliůu zabawki. Aktywnie reaguje na bodŭce sâuchowe. Widzenie jest czynnĊ pracĊ intelektu. Z upâywem czasu obserwacje stajĊ się dokâadniejsze, a iloœý doœwiadczeľ zwiększa się. PowstajĊ
zwiĊzki skojarzeľ wzrokowo-sâuchowo-dotykowych. Dziecko zdrowe
moůe obserwowaý przedmioty z odlegâoœci, nie dotykajĊc ich. Wytwarza
sobie poglĊd o charakterystycznych cechach oglĊdanej rzeczy. Zjawisko to
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nosi nazwę transpozycji. Skojarzenia sâowne uwarunkowane mowĊ prowadzĊ do poznania uogólnionej rzeczywistoœci. SĊ one podstawĊ do myœlenia
abstrakcyjno-pojęciowego.
Nieco inaczej ksztaâtujĊ się procesy poznawcze u dzieci niewidomych.
Zmysâ dotyku u niewidomych ma charakter pierwotny. Doznania dzieci
z defektem wzroku ograniczajĊ się do odbioru wraůeľ dotykowych, sâuchowych, węchowych, smakowych i kinestetycznych. DotykajĊc przedmiotu,
dziecko niewidome poznaje jego cechy: ksztaât, ciepâo, zimno, gâadkoœý,
twardoœý itp. Wraůenia dotykowe âĊczĊ się z wraůeniami pozostaâych zmysâów, tworzĊc skojarzenia intermodalne, uboůsze o wraůenia wzrokowe.
Osoby niewidome nie zawsze mogĊ za pomocĊ dotyku prowadziý obserwacje. Wyklucza je przedmiot lub zjawisko znajdujĊce się w dalszej odlegâoœci.
KorzystajĊ wówczas z wyobraůeľ zastępczych. Niewidomi od urodzenia
wytwarzajĊ sobie struktury psychiczne zwane wyobraůeniami surogatowymi
lub zastępczymi. OdwoâujĊ się one do im tylko znanych treœci i majĊ charakter emocjonalny. Wyodrębniono dwie kategorie wyobraůeľ surogatowych:
adekwatne i nieadekwatne1. Wyobraůenia adekwatne, czyli wâaœciwe powstajĊ w wyniku wraůeľ dotykowych, np. sylwetkę czâowieka moůna wyobraziý
sobie, dotykajĊc jego dâoni. Wyobraůenia surogatowe niewâaœciwe, czyli
nieadekwatne powstajĊ gâównie w oparciu o bodŭce sâuchowe, np. niski
gâos czâowieka wskazuje na pâeý i wiek danej osoby. Do grupy surogatów
nieadekwatnych zalicza się równieů wyobraůenia zwiĊzane z percepcjĊ œwiatâa i barwy, np. kolor ůóâty kojarzĊ sobie niewidomi z barwĊ dŭwięku klarnetu. Jest to tak zwane sâyszenie barwne. Maria Grzegorzewska stwierdziâa:
„Mowa widzĊcych staje się w pewnym stopniu regulatorem w rozwoju wiadomoœci obiektywnych niewidomego”2.
Uczniowie niewidomi chętnie obcujĊ z dzieâami kultury. SĊ zainteresowani
opisem œwiata w kolorach, zmiennym oœwietleniem, ulotnoœciĊ chwili. Tematyka wierszy, opowiadaľ i filmów pobudza ich wyobraŭnię. Barwy występujĊce w utworach wywoâujĊ u niewidomych skojarzenia uczuciowe. Barwa
przyczynia się do tworzenia obrazu mentalnego – wytworu wâasnej fantazji,
np. kolor czerwony kojarzĊ z zapachem pâatków róůy, oranů ze smakiem
i zapachem pomaraľczy.
Podziaâu wyobraůeľ surogatowych dokonali T. Heller i W. Steinberg – zob.: T. Majewski,
Psychologia niewidomych i niedowidzĊcych, Wyd. PWN, Warszawa 1983, s.107.
2 M. Grzegorzewska, Struktura wyobraůeľ surogatowych u niewidomych, „Polskie Archiwum Psychologii. Kwartalnik poœwięcony zagadnieniom psychologii teoretycznej i stosowanej” 1926–
1927 t. 1, nr 4, s. 302.
1
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2. Adaptacja osób niepenosprawnych w yrodowisku spoecznym
Aspekt: Sztuka |ródem inspiracji dla osób niewidomych. Wizualizacja

Na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych uczniowie dokonujĊ przekâadu
dzieâa literackiego na wypowiedŭ plastycznĊ czy dramatycznĊ oraz na znaki
graficzne i symbole. TworzĊ wâasne dzieâa sztuki w postaci obrazów. WyraůajĊ swoje emocje, stosujĊc róůne techniki. Najpierw dokonujĊ analizy malowanego przedmiotu, badajĊ wzorzec, planujĊ rozmieszczenie przestrzenne
poszczególnych elementów kompozycji. Następnie opuszkami palców malujĊ obraz, np. „farbami zapachowymi” uzyskanymi przez poâĊczenie farb
plakatowych z olejkami eterycznymi odpowiadajĊcymi danej barwie, np.
zapach sosnowy kojarzĊ z zieleniĊ, a ůóâty z zapachem cytryny. Uczniowie
ociemniali wykorzystujĊ resztki wspomnieľ – wyobraůeľ wzrokowych.
Osoby o duůym ubytku wzroku powinny oglĊdaý reprodukcje o większych
rozmiarach i duůym kontraœcie, gdyů zaburzenia widzenia obwodowego nie
pozwalajĊ na zróůnicowanie detali i uniemoůliwiajĊ wâaœciwe rozumienie idei
dzieâa sztuki. Niewidomi oglĊdajĊ obrazy, dotykajĊc powierzchni palcami.
Najbardziej czytelne dla nich sĊ reliefy, czyli wypukâe obrazy. Percepcja
obrazów przez osoby niewidome przebiega inaczej niů u widzĊcych. Zdrowy
czâowiek ogarnia wzrokiem caây obserwowany obraz, rozróůnia poszczególne elementy, rozumie perspektywę oraz relacje barw i rozmieszczonych
detali. Niewidomi obserwatorzy dzieâ sztuki spostrzegajĊ detale, a nie caâoœý
obrazu. Analityczny sposób odbioru obrazu wymaga wizualizacji caâoœci
przedstawionego dzieâa. Konieczny jest więc komentarz sâowny nauczyciela
lub przewodnika w muzeum. Obecnie w muzeach niewidomi mogĊ korzystaý z urzĊdzeľ zwanych elektronicznymi przewodnikami, które dokâadnie
opisujĊ oglĊdane przez odbiorcę dzieâo sztuki.
W paŭdzierniku 2010 r. w Muzeum ŒlĊskim w Katowicach zostaâa otwarta
pierwsza w Polsce staâa trasa zwiedzania galerii malarstwa przeznaczona dla
osób niewidomych i sâabowidzĊcych. Jest ona elementem programu edukacyjnego z zakresu historii sztuki. UczestniczĊc w lekcjach muzealnych, mâodzieů niepeânosprawna moůe w sposób namacalny poznaý znaczenie takich
sâów, jak: perspektywa, symetria, horyzont i nauczyý się wâaœciwie interpretowaý obrazy. Waůnym wydarzeniem kulturalnym byâo otwarcie 15 paŭdziernika 2011 r. w Muzeum ŒlĊskim wystawy pt. Piękno dotyku. Powstaâa
ona w wyniku wspóâpracy z wâoskim Paľstwowym Muzeum Dotyku im.
Homera w Ankonie. Gâównym celem wystawy byâo umoůliwienie dostępu
osobom z róůnorodnymi deficytami poznawczymi do europejskiego dzie-
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dzictwa kulturowego oraz ksztaâcenie wraůliwoœci estetycznej odbiorców.
Mieli oni okazję za pomocĊ wielu zmysâów obcowaý z kopiami wybitnych
dzieâ antycznych i renesansowych w skali 1:1, np. rzeŭbami Michaâa Anioâa
Pieta i Dawid oraz modelami budynków architektonicznych, jak: Pantenon,
katedra Santa Maria del Fiore oraz Bazylika Œw. Piotra w Rzymie. Poznawali
je polisensorycznie, obalajĊc stereotyp muzeów, w których dotykanie eksponatów byâo surowo zabronione. Odbiorca peâniej przeůywa przyjemnoœý
obcowania z dzieâem sztuki, jeœli dysponuje na jego temat konkretnĊ wiedzĊ.
Aspekt dydaktyczny

Wynalazki techniczne, a w szczególnoœci urzĊdzenia elektroniczne zmieniây diametralnie sytuację ludzi niepeânosprawnych i przyczyniây się do budowania œwiata „bez barier”. Umoůliwiây im aktywne wâĊczenie się do ůycia
w spoâeczeľstwie.
Wspóâczesna szkoâa umoůliwia ksztaâcenie osób niepeânosprawnych
wspólnie ze zdrowymi kolegami. Dzięki wâaœciwemu oprzyrzĊdowaniu
komputera, elementom tyflotechnicznym, jak programy udŭwiękowiajĊce
czy monitory brajlowskie, osoby niewidome mogĊ korzystaý w peâni z zajęý
dydaktycznych na róůnych przedmiotach lekcyjnych. Wyspecjalizowana
kadra pedagogiczna i rehabilitacyjna ma niewĊtpliwie ogromny wpâyw na
rozwój uczniów, efekty ich pracy i aktywnĊ postawę w œrodowisku. W maâych zespoâach uczniowskich, które znajdujĊ się zwykle w placówkach specjalnych, obok siebie mogĊ pracowaý uczniowie o róůnej niepeânosprawnoœci. Uczeľ niewidomy moůe korzystaý z notebooka ze specjalnĊ brajlowskĊ
klawiaturĊ i oprogramowaniem gâoœnomówiĊcym, a niepeânosprawna ruchowo uczennica moůe korzystaý z komputera zaopatrzonego w myszkę
typu Head Mouse3.
Coraz częœciej spotyka się w szkoâach niepeânosprawnych nauczycieli.
Maciej Biaâek od lat uczy historii w Liceum OgólnoksztaâcĊcym nr VIII
w Lublinie4. W ostatnim okresie stopniowo traciâ wzrok. O swoim stanie
Head Mouse – to urzĊdzenie o œrednicy 6,5 mm w postaci cienkiej, elastycznej i metalowej kropki. Umieszcza się jĊ na czole osoby niepeânosprawnej ruchowo. UrzĊdzenie dziaâa
bezprzewodowo, œledzĊc ruchy gâowy. Ruchy te rejestrowane sĊ na monitorze poprzez czytnik. Katarzyna Rosicka-Jaczyľska sparaliůowana z powodu nieuleczalnej choroby – Stwardnienia Zanikowego Bocznego (SLA) – jest autorkĊ ksiĊůek: Oâówek i áawka, które napisaâa,
korzystajĊc wâaœnie ze specjalistycznego oprzyrzĊdowania wyposaůonego w Head Mouse.
4 Niewidomy nauczyciel – reportaů: http://www.youtube.com/watch?v=VRjDDAvhR1o
[dostęp: 20.11.2012].
3
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zdrowia z obawĊ poinformowaâ dyrektorkę placówki, która doceniâa kwalifikacje i rzetelnoœý pedagoga. Uwzględniâa jego profesjonalizm oraz doskonaâe relacje z uczniami i nie pozbawiâa go zajmowanego stanowiska pracy.
„Moja wiedza nie zmieniâa nic w stosunku do tego, jak się zachowuje pan
Biaâek teraz, a jak się zachowywaâ wczeœniej, kiedy nie wiedziaâam, ůe nie
widzi” – stwierdziâa dyrektor VIII LO w Lublinie, w odpowiedzi na pytanie
dziennikarza, dotyczĊce motywów podjętej decyzji.
Niewidomy nauczyciel moůe prowadziý zajęcia w szkole, korzystajĊc
z komputera wyposaůonego w oprzyrzĊdowanie tyflotechniczne, elektroniczny dziennik, tablicę multimedialnĊ oraz programy udŭwiękawiajĊce czy
skanujĊce tekst napisany w alfabecie Braille’a, a takůe z czarnodruku, z moůliwoœciĊ tâumaczenia jednego rodzaju tekstu na drugi.
Nauczycielem akademickim jest áukasz Ůelechowski. To niewidomy od
urodzenia informatyk. Pracuje jako adiunkt w Katedrze Prawa Wâasnoœci
Intelektualnej i Dóbr Niematerialnych na Wydziale Prawa i Administracji
Uniwersytetu Warszawskiego. W 2007 r. zostaâ stypendystĊ Instytutu Prawa
w Monachium. W 2009 r. uzyskaâ tytuâ doktora5.
Aspekt spoeczny. Adaptacja osób niepenosprawnych w yrodowisku spoecznym. Niwelowanie barier

Rozwój osobowoœci uczniów niewidomych zaleůy przede wszystkim od
czynników biopsychicznych, œrodowiska wychowawczego oraz moůliwoœci
uczestnictwa w ůyciu spoâecznym. Kpt. ů.w. Janusz Zbierajewski oraz Fundacja „Gniazdo Piratów” organizujĊ nowatorski projekt Zobaczyý morze6.
PrzygotowujĊ rejsy jachtem Zawisza Czarny, którego zaâogę w poâowie stanowiĊ osoby niewidome. Od 2008 roku mâodzieů Specjalnego Oœrodka
Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci SâabowidzĊcych i Niewidomych
w DĊbrowie Górniczej uczestniczy w tych rejsach. Niewidomi ůeglarze na
równi z widzĊcymi wykonujĊ wszystkie czynnoœci marynarzy: sprzĊtanie,
gotowanie, nawigację i pomoc staâej zaâodze jachtu. Zawisza Czarny wyposaůony jest w odpowiednie dla niewidomych oprzyrzĊdowanie, jak mówiĊcy
kompas i GPS. Na statku znajdujĊ się wypukâe mapy oraz opis rozmieszczenia ůagli i lin w alfabecie Braille’a. Jakub, uczeľ pierwszej klasy VI LO
w DĊbrowie Górniczej, byâ uczestnikiem rejsu Zobaczyý morze w 2011 r. OpiPostaý Ůelechowskiego zostaâa opisana w: M. Wach, Kaůdy ma swoje Kilimandůaro, Wyd.
Znak, Kraków 2008, s 99.
6 Wywiad z kpt. J. Zbierajewskim zamieszczony na stronie www.zobaczycmorze.pl [dostęp:
20.11.2012].
5
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saâ to wydarzenie jako przygodę ůycia. Doznaâ wspaniaâych wraůeľ podczas
pracy przy sterze. Sâyszaâ gâos instruktarzu pâynĊcy z kompasu, ręce mu
drůaây, serce mocno biâo, lecz duma rozpieraâa, ůe on – niewidomy châopak
– prowadzi sam duůy statek. Dzięki uczestnictwu w róůnych formach ůycia
niewidomi wzbogacajĊ wyobraůenia o œwiecie, doskonalĊ swojĊ wiedzę
i umiejętnoœci, budujĊ poczucie wâasnej wartoœci.
Wspóâczesna polityka Unii Europejskiej oraz rozwój techniki przyczyniây
się do aktywnoœci ludzi niepeânosprawnych w œrodowisku. ZajmujĊ oni
coraz więcej odpowiedzialnych stanowisk i peâniĊ zaszczytne funkcje spoâeczne oraz polityczne w radach miasta, województwa, a takůe paľstwa.
Posâowie niepeânosprawni ruchowo: Jan Filip Libicki (niezrzeszony), Sâawomir Piechota (PO), Marek Plura (PO) zmuszeni byli korzystaý podczas
swoich wypowiedzi z mikrofonu zamontowanego na koľcu sali. Nie mogli
przemawiaý bezpoœrednio z mównicy sejmowej, gdyů schody i wĊskie przejœcia uniemoůliwiaây dostanie się tam wózkiem inwalidzkim. Posâowie byli
aktywni, ale maâo widoczni. Zepchnięci do ostatniego rzędu czuli się dyskryminowani.
Historycznym wydarzeniem w Sejmie RP byâa adaptacja sali posiedzeľ
oraz przebudowa prowadzĊcych do niej pomieszczeľ, w celu umoůliwienia
swobodnego poruszania się posâów niepeânosprawnych ruchowo. NastĊpiâo
to na pierwszym po wakacjach posiedzeniu w sierpniu 2009 r. Na sali plenarnej zamontowano pochylnię z antypoœlizgowego szkâa umoůliwiajĊcĊ
swobodniejsze poruszanie się osobom niepeânosprawnym. Z pochylni tej
posâowie mogĊ wjeůdůaý na mównicę.
Niepeânosprawnoœý nie dotyczy jedynie 6 milionów Polaków (tyle wedâug danych jest w Polsce osób niepeânosprawnych), ale kaůdego z nas.
Kaůdy z nas wraz z wiekiem gorzej widzi, sâyszy. Jeœli robimy więc coœ
dla niepeânosprawnych, robimy to nie tylko dla tych 15% spoâeczeľstwa,
ale dla nas wszystkich7.

13.09.2011 r. Sejm RP otrzymaâ certyfikat Obiekt bez barier jako przyjazny
osobom niepeânosprawnym, który marszaâkowi Sejmu Grzegorzowi Schetynie przekazaâ prezes Stowarzyszenia Przyjacióâ Integracji Piotr Pawâowski8,
Autorem tych sâów jest poseâ RP Sâawomir Piechota: http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/start-sejmu-bez-barier,106860.html [dostęp: 20.11.2012].
8 Piotr Pawâowski to dziennikarz i dziaâacz spoâeczny. W wyniku nieszczęœliwego wypadku
prawie caâkowicie sparaliůowany. Absolwent Instytutu Studiów nad RodzinĊ UKSW. Ukoľ7
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a następnie stwierdziâ, ůe „polski parlament jest jednym z najlepiej dostępnych w Europie”9. Zaznaczyâ takůe, ůe dzięki tej adaptacji niepeânosprawni
posâowie oraz osoby zwiedzajĊce polski parlament majĊ lepszy dostęp do
urzędu. MajĊc na względzie bezpieczeľstwo osób niewidomych, usunięto
tylko wystajĊce metalowe elementy na korytarzach. Nie zamieszczono jednak tabliczek z napisami w alfabecie Braille’a przy windach ani nie pomyœlano o udostępnieniu makiety budynków sejmowych w postaci pâaskorzeŭby,
którĊ moůna byâoby oglĊdaý dotykiem. Nie wytyczono równieů ůóâtymi
pasami œcieůek tyflologicznych.
Aspekt polityczny

6 listopada 2012 r. odbyây się w USA wybory prezydenckie. Kontrkandydatami ubiegajĊcymi się o stanowisko prezydenta Stanów Zjednoczonych
byli: Barack Obama – przedstawiciel Partii Demokratycznej oraz Mitt Romney – republikanin. Podczas poprzednich wyborów Obama oczarowaâ wyborców swojĊ œwieůoœciĊ, energiĊ i optymizmem. Wspieraâ inwestycje wykorzystujĊce „zielonĊ energię”. Wierzyâ, ůe ujarzmiona energia przyczyni się do
wzrostu ekonomicznego kraju. Republikanin Mitt Romney podczas kampanii wyborczej miaâ inne priorytety. Koncentrowaâ uwagę na Europie. Zapowiadaâ zbliůenie się do krajów Unii Europejskiej oraz bliůszĊ wspóâpracę
z Izraelem. Poparcie obu kandydatów w sondaůach przedwyborczych byâo
bardzo wyrównane. NiewielkĊ przewagĊ gâosów wybory wygraâ ubiegajĊcy
się o reelekcję czarnoskóry Barack Obama.
A gdyby tak w najbliůszym czasie w wyborach prezydenckich wygraâ niewidomy kandydat? Na spotkaniu mâodzieůy polskiej i szwedzkiej10 zainicjowano dyskusję dotyczĊcĊ moůliwoœci sprawowania urzędu prezydenta przez
niewidomego. Mâodzi ludzie ustosunkowali się do powyůszego problemu.
Zwolennicy niewidomego prezydenta podali róůne argumenty przemawiajĊce za jego wyborem. „GâosujĊc na niewidomego, miaâbym pewnoœý, ůe
będzie on osobĊ tolerancyjnĊ, nie będzie kierowaâ się uprzedzeniami, np.
czyâ równieů Podyplomowe Studium Etyki i Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1994
roku jest wydawcĊ magazynu poœwięconego osobom z niepeânosprawnoœciĊ pt. Integracja.
W 1995 r. stworzyâ organizację pozarzĊdowĊ Stowarzyszenie Przyjacióâ Integracji. Od 1989
roku naleůy do Œwiatowego ZwiĊzku Artystów MalujĊcych Ustami i Nogami.
9 http://www.platforma.org/pl/artykul/platforma/polska/kancelaria-sejmu-bez/ [dostęp:
20.11.2012].
10 M. Kalbarczyk, M. Jurczykowska, Dotrzeý do celu. Czy niewidomy moůe zostaý prezydentem?,
Fundacja Unia Pomocy Niepeânosprawnym Szansa, Warszawa 2008, s. 68.
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róůnicami rasowymi”11. Stwierdzili oni, ůe wzrok nie jest konieczny do
sprawowania wâadzy. GâównĊ cechĊ przywódcy powinna byý charyzmatyczna osobowoœý, bâyskotliwy umysâ, umiejętnoœý sâuchania i rozwiĊzywania problemów. Wedâug dyskutantów niewidomy prezydent byâby œwietnym
dyplomatĊ, gdyů nie wypadaâoby go oszukaý. „Taki przywódca byâby bardzo
medialny, bo wzbudzaâby większe niů inni zainteresowanie”12.
Aspekt sportowy

Gâównym zadaniem polityków jest tak zmieniý prawo, aby niepeânosprawni mogli korzystaý z róůnych dziedzin ůycia na równi z obywatelami
zdrowymi. Idea integracji zakâada powszechnĊ dostępnoœý do miejsc kultury, urzędów i obiektów sportowych zgodnie z potrzebami caâego spoâeczeľstwa. Poseâ RP Sâawomir Piechota w przemówieniu sejmowym twierdziâ, ůe
„Kwestie techniczne sĊ wtórne wobec zmian w myœleniu, bo tam tkwiĊ największe bariery”13. Nawet tak znana postaý polityczna jak Janusz Korwin-Mikke przy okazji sporów, dotyczĊcych emitowania w telewizji polskiej
transmisji z paraolimpiady w Londynie, wypowiedziaâ się w ubliůajĊcy, cyniczny sposób: „Jeœli chcemy, by ludzkoœý się rozwijaâa, w telewizji powinniœmy oglĊdaý ludzi zdrowych, pięknych, a nie sâabeuszy i inwalidów”14. Te
sâowa polityk wypowiedziaâ, kierujĊc się najgorszymi intencjami. Korwin-Mikke wywoâaâ nimi oburzenie i dyskusje w róůnych kręgach spoâecznych
na temat ůycia oraz moůliwoœci funkcjonowania osób niepeânosprawnych
w Polsce. To wâaœnie paraolimpijczycy przywieŭli do kraju z XIV Letnich
Igrzysk Paraolimpijskich w Londynie 36 medali: 14 zâotych, 13 srebrnych i 9
brĊzowych. Ustanowili 5 rekordów œwiata. Okazali się kilkukrotnie lepsi od
peânosprawnych polskich sportowców, którzy na olimpiadzie w Londynie
zdobyli 10 medali i zajęli 30 miejsce w ogólnej klasyfikacji. ZnanĊ na caâym
œwiecie polskĊ sportsmenkĊ jest Natalia Partyka. Natalia pochodzi z Gdaľska i trenuje tenis stoâowy. Pomimo swej niepeânosprawnoœci (urodziâa się
bez prawego przedramienia) rywalizuje w zawodach z przeciwnikami niepeânosprawnymi i peânosprawnymi. Zadebiutowaâa na paraolimpiadzie
w Sydney w 2000 r., majĊc 11 lat. Na igrzyskach w Atenach zdobyâa zâoty
medal, a w Pekinie w 2008 r. zespoâowo medal srebrny. Jako jedna z nieliczTamůe.
Tamůe.
13 http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/start-sejmu-bez-barier,106860.html [dostęp:
20.11.2012].
14 „Newsweek Polska” 2012, nr 37, s 47.
11

12
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nych sportowców Partyka walczyâa zarówno w paraolimpiadzie, zdobywajĊc
zâoty medal, jak i w igrzyskach zawodników peânosprawnych. Redaktor
naczelny tygodnika „Newsweek Polska” Tomasz Lis w artykule pt.: Jedni
z nas zadaâ intrygujĊce pytanie: „Czy trzeba paraolimpiady, ůeby zobaczyý
w nich nie ofiary, ale twardzieli, nie niezdolnych do tego, co jest normĊ, ale
zdolnych do rzeczy nadzwyczajnych, caâkowicie wyrastajĊcych ponad normę?”15. Ludzie niepeânosprawni dĊůĊ do osiĊgania wytyczonych celów
i pragnieľ, realizujĊ swoje marzenia mimo przeszkód. W 2008 r. Fundacja
Anny Dymnej „Mimo Wszystko” zorganizowaâa wyprawę 9 osób z Polski
na Kilimandůaro. Uczestnikami wyprawy m.in. byli niepeânosprawni ruchowo – na wózkach inwalidzkich i osoba poruszajĊca się o kulach oraz niewidomy informatyk áukasz Ůelechowski. W wyprawie wziĊâ udziaâ takůe Jan
Mela. W 2002 r. jako czternastoletni châopak w wyniku poraůenia prĊdem
Mela straciâ lewe podudzie i prawe przedramię. Jest niepeânosprawnym,
najmâodszym zdobywcĊ obu biegunów Ziemi. Z Markiem Kamiľskim dotarâ na biegun póânocny i poâudniowy w ciĊgu jednego roku. Z wyprawy
podopiecznych Fundacji „Mimo Wszystko” na najwyůszĊ górę Afryki powstaâ reportaů autorstwa Maâgorzaty Wach Kaůdy ma swoje Kilimandůaro16.
Uczestnicy dzielĊ się swoimi wraůeniami z przygotowaľ do podróůy oraz
determinacjĊ, odwagĊ, bólem towarzyszĊcym w drodze na szczyt góry. Ekspedycja pokazaâa, ůe ludzie decydujĊ się pokonywaý wâasne sâaboœci, podejmujĊc dalekosięůne czyny, jak niebezpieczna wyprawa na Kilimandůaro.
Tym samym udowadniajĊ sobie i innym, ůe siâa woli daje moc, ma charakter
sprawczy, a przede wszystkim wyzwala uczucie szczęœcia. Janek Mela podkreœliâ w wypowiedziach, ůe „bycie szczęœliwym nie zaleůy od iloœci rĊk czy
nóg. Bariery sĊ tylko w naszych gâowach”17.
Aspekt artystyczny. Cena sukcesu

Sensem ůycia kaůdego czâowieka jest realizowanie marzeľ. Defekty ciaâa
zwykle wpâywajĊ na psychiczny dyskomfort ludzi i pojawienie się kompleksów. Niejednokrotnie stanowiĊ teů motywację do dziaâania prowadzĊcego
do usunięcia wady czy uâomnoœci. Celebryci zwykle korzystajĊ z wiedzy
i umiejętnoœci chirurgów plastycznych. PoddajĊ się bolesnym zabiegom,
chcĊc zaakceptowaý swój wyglĊd, swoje ciaâo, aby realizowaý wspóâczesne
kanony piękna. Viktoria Modesta to modelka pochodzĊca z áotwy. Obecnie
„Newsweek Polska” 2012, nr 37, s. 4.
16 M. Wach, Kaůdy ma swoje Kilimandůaro…
17 Tamůe.
15
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ma 24 lata i mieszka w Londynie. Od urodzenia zmagaâa się z dysproporcjĊ
ciaâa i niesprawnoœciĊ lewej nogi. W celu poprawienia swojej sprawnoœci
zdecydowaâa się w 2007 roku na amputację chorej nogi. Podjęâa kontrowersyjnĊ decyzję. Ze swojej sâaboœci uczyniâa alternatywny wzorzec piękna
i norm. Staâa się performerkĊ, gdyů œwiadomie eksponuje publicznoœci wâasne niedoskonaâoœci podczas występów artystycznych czy pokazów mody.
Swoje ciaâo traktuje jak materię i dzieâo sztuki. Jej celem jest szokowanie
formĊ podczas wystĊpieľ. SwojĊ postawĊ jawnie sprzeciwia się wszystkiemu,
co skonwencjonalizowane. Budzi ambiwalentne odczucia. Ma wielu zwolenników, ale i przeciwników. Podczas ceremonii zamknięcia igrzysk paraolimpijskich w Londynie w 2012 r. wystĊpiâa w roli Królowej Œniegu.
InnĊ artystkĊ budzĊcĊ kontrowersje jest magister sztuki Monika Kuszyľska. W 2001 r. zostaâa wokalistkĊ zespoâu Varius Manx. Wraz z czâonkami
zespoâu ulegâa w 2006 r. w Miliczu powaůnemu wypadkowi samochodowemu, w wyniku którego artystka przeszâa operację pękniętego kręgosâupa.
Uratowano jej ůycie, ale zostaâa sparaliůowana od pasa w dóâ. Diagnoza
lekarska byâa jednoznaczna: Monika do koľca ůycia poruszaý się będzie na
wózku inwalidzkim. Przeszâa potem jeszcze pięý operacji, ale wiary w ůycie
i nadziei na lepsze jutro nie straciâa nigdy. Po tym tragicznym wydarzeniu
zmieniâa hierarchię wartoœci w ůyciu. Stopniowo odzyskiwaâa samodzielnoœý
i wiarę w swoje moůliwoœci. Zaczęâa prowadziý samochód, a następnie zdecydowaâa się powróciý na scenę. Zmieniây się jej relacje z ludŭmi. Przestaâa
byý tylko znanĊ piosenkarkĊ. Zyskaâa prawdziwych przyjacióâ, dla których
liczy się przede wszystkim jako czâowiek. Moůe znów cieszyý się swojĊ kobiecoœciĊ, gdyů odnalazâa prawdziwĊ miâoœý. Jej męůczyzna akceptuje jĊ
takĊ, jaka jest. W 2012 r. wzięâa udziaâ w programie telewizyjnym Bitwa na
gâosy jako wokalistka – trener dla 16 wybranych przez siebie osób mieszkajĊcych w áodzi. Rywalizacja między zespoâami byâa bardzo zacięta. Zespóâ
Moniki odpadâ dopiero w szóstym odcinku programu. Znajomi stwierdzili,
ůe wokalistka jest peâna optymizmu i radoœci. Ŭródâem wewnętrznej siây
artystki byli otaczajĊcy jĊ wspaniali ludzie. Monika Kuszyľska wzięâa równieů udziaâ w kampanii promujĊcej damskie rajstopy. Pokazano jĊ na bilbordach w seksownych rajstopach, w butach na wysokich obcasach siedzĊcĊ na
swoim wózku inwalidzkim. Reklama ta budziâa wœród odbiorców kontrowersje. Jedni byli oburzeni, ůe osoba niepeânosprawna przedstawiona zostaâa jako symbol seksu, a inni cieszyli się, ůe Monika âamie stereotypy. Zmienia tym samym myœlenie na temat wzorców wspóâczesnego piękna. Nie trzeba byý mâodĊ, szczupâĊ i zdrowĊ dziewczynĊ, by wyglĊdaý i czuý się kobieco.
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Artystka nie chce, aby niepeânosprawnoœý kojarzono w Polsce wyâĊcznie ze
smutkiem i prywatnym dramatem. Udziaâ w reklamie oraz uczestnictwo
w koncertach i programach telewizyjnych jest konsekwencjĊ jej myœlenia.
W innych ludziach ceni osobowoœý i bogate wnętrze, a nie zewnętrzne cechy. Monika Kuszyľska jest wymagajĊcym względem siebie, ůyczliwym
czâowiekiem. Aktywnie uczestniczy w ůyciu spoâecznym jako artystka.
Podsumowanie

Ludzki umysâ wykazuje ogromne moůliwoœci poznawcze. Procesy percepcyjne dostarczajĊ koniecznych informacji o otaczajĊcym œwiecie. Informacje
te zawarte sĊ we wraůeniach, spostrzeůeniach, wyobraůeniach i pojęciach.
Zdrowe dziecko poznaje œwiat w sposób aktywny i celowy, a podstawĊ tworzenia się jego wyobraůeľ jest zmysâ wzroku. Badania wykazaây, ůe 80%
informacji odbieranych przez wszystkie zmysây przekazuje wzrok18. Proces
poznawania œwiata u dzieci niewidomych przebiega inaczej, poniewaů wyâĊczony jest analizator wzroku. Dzięki pozostaâym zmysâom niewidomi potrafiĊ orientowaý się w otoczeniu i rozumiejĊ zjawiska zachodzĊce w przyrodzie. Dotyk stanowi pierwotny analizator wraůeľ. Waůnym ŭródâem informacji jest u nich takůe mowa. Kompensacja zmysâów polega na odbiorze
wraůeľ przez pozostaâe narzĊdy sensoryczne oraz procesy analizy i syntezy.
Wraůenia dotykowe âĊczĊ się z wraůeniami sâuchowymi, kinestetycznymi,
węchowymi i smakowymi, tworzĊc wraůenia intermodalne. Na skutek koniecznoœci adaptacji do œwiata ludzi widzĊcych niewidomi wytworzyli struktury psychiczne zwane surogatowymi, czyli zastępczymi. MajĊ one charakter
wyobraůeľ wytwórczych i z wiekiem się doskonalĊ. Wyobraůenia surogatowe adekwatne tworzĊ się gâównie na podstawie zmysâu dotyku, a wyobraůenia nieadekwatne powstajĊ w oparciu o bodŭce sâuchowe.
W procesie wyrównywania szans ludzi niepeânosprawnych najistotniejszĊ
rzeczĊ jest uâatwienie im dostępu do informacji, gdyů wiedza pomaga
w przystosowaniu się do ůycia w warunkach spoâecznych oraz ekonomicznych i niweluje bariery między ludŭmi zdrowymi i niepeânosprawnymi.
Wynalazki techniczne zmieniây diametralnie sytuację ludzi z dysfunkcjami.
Uczniowie niewidomi potrafiĊ korzystaý z notebooka ze specjalnĊ brajlowskĊ klawiaturĊ i oprogramowaniem gâoœnomówiĊcym, a niepeânosprawni
A. Fojkis, Zobaczyý œwiat. Projekt pracy z uczniem niewidomym na lekcjach języka polskiego, Wyd.
AHE, áódŭ 2009, s. 211.
18
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ruchowo mogĊ korzystaý z komputera wyposaůonego w myszkę typu Head Mouse.
Osoby niepeânosprawne zajmujĊ odpowiedzialne stanowiska i peâniĊ waůne funkcje spoâeczne i polityczne. Dziaâania Unii Europejskiej zmierzajĊ
w kierunku zainteresowania ogóâu spoâeczeľstw problematykĊ niepeânosprawnoœci. ZobowiĊzujĊ rzĊdy i spoâeczeľstwa krajów Unii Europejskiej
do przeciwdziaâania marginalizacji i dyskryminacji osób niepeânosprawnych.
Niepeânosprawni obywatele sĊ peânoprawnymi czâonkami spoâeczeľstwa
i powinni mieý równe szanse wykonywania satysfakcjonujĊcej pracy oraz
dostępu do urzędów publicznych, obiektów kultury i sportu. Priorytetem
staâo się usuwanie barier architektonicznych i adaptacja budynków dla potrzeb osób niepeânosprawnych np. Sejmu RP.
Kaůdy czâowiek dĊůy do realizowania wâasnych marzeľ. Niepeânosprawni
równieů decydujĊ się pokonywaý wâasne sâaboœci, podejmujĊc niebezpieczne
wyzwania. UdowadniajĊ sobie i innym, ůe siâa woli daje moc sprawczĊ i wyzwala
uczucie szczęœcia. Janek Mela uwaůa, ůe najtrudniejsze do pokonania sĊ bariery
psychiczne. Niejednokrotnie niepeânosprawnoœý stanowi motywację do dziaâania. Monika Kuszyľska poprzez zaangaůowanie się w promocję damskiej odzieůy burzy stereotypy dotyczĊce piękna kobiecego ciaâa. Artystka przeciwstawia
się ukazywaniu osób niepeânosprawnych wyâĊcznie w sytuacjach dramatycznych. Niepeânosprawni sportowcy swojĊ determinacjĊ i konsekwencjĊ w dziaâaniu udowadniajĊ, ůe nie sĊ ofiarami, ale ludŭmi zdolnymi do nadzwyczajnych
czynów. ŒwiadczĊ o tym medale zdobyte na igrzyskach paraolimpijskich.
Uczniowie niewidomi chętnie obcujĊ z dzieâami kultury. Bezpoœredni kontakt z dzieâami sztuki wpâywa na ksztaâtowanie wraůliwoœci estetycznej
czâowieka. Wraůliwoœý na sztukę zaleůy od wewnętrznej wraůliwoœci odbiorcy, nie zaœ od rodzaju jego niepeânosprawnoœci. Wychowanie estetyczne
wzbogaca sferę uczuý czâowieka. Lekcje muzealne, warsztaty teatralne
i twórczoœý wâasna uczniów przyczynia się do rozumienia sensu dzieâ sztuki.
Odbiorca wâaœciwie rozumie dzieâo sztuki, gdy zachowuje równowagę między wiedzĊ, emocjami i zaangaůowaniem.
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Perceptual processes of handicapped people in
accordance with capability of adaptation in social environment
Paper concerns dissimilarity of reality perception by blind and good eyesight people and
social environment adaptation of handicapped people. Perceptual processes supply the information about the world. Healthy child gets known the world in active way, the sense of
sight is the base of its imagination. Blind children get known the world in different way
without vision. Blind people use various senses to have understanding of the environment
and nature. The touch is the first analyzer of impression. Compensation of senses consists in
reception of impression through sensory organs and analysis and synthesis processes. Blind
people live in the same environment as people with good sight. They have to create psychical
structures known as substitutes. The substitutes are productive impression which is still
improving. The touch creates adequate substitutes, the sense of hearing creates inadequate
substitutes.
Art has an effect on aesthetic sensibility of handicapped students. Sensibility of art receiver
does not depend on his infirmity. Lessons in museum, theatre, student’s art projects help
understand the sense of composition. The receiver has to balance between knowledge, excitement and engagement to understand work of art.
Keywords: blind, compensation of senses, handicapped, perceptual processes, sense of sight,
substitutes

