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Procesy percepcyjne osób niepe nosprawnych wobec  
mo liwo ci adaptacji w rodowisku 

1. Procesy poznawcze u niewidomych.  
Doskonalenie struktur surogatowych 

Procesy poznawcze dostarczaj  cz owiekowi koniecznych informacji 
o otaczaj cym wiecie za pomoc  zmys ów. Mózg jest niezmiernie wa -
nym, delikatnym narz dem umieszczonym w czaszce, odizolowanym od 
wiata zewn trznego. Informacje z otoczenia przesy ane s  do mózgu za 

pomoc  komórek nerwowych tworz cych drogi nerwowe. Umys  sk ada 
w ca o  otrzymane informacje, nawet je li s  niepe ne. Dane uzupe nia 
elementami mentalnymi, które wcze niej pozyska  z przeczytanych ksi ek 
lub poznanych opowiada , rozmów, filmów. Powy sze procesy prowadz  
do powstania w umy le subiektywnego obrazu rzeczywisto ci. Informacje 
docieraj ce do mózgu zawarte s  we wra eniach, spostrze eniach, wyobra-
eniach i poj ciach. 
Zdrowe dziecko poznaje wiat w sposób aktywny i celowy. Reaguje na 

bod ce wietlne, pod a wzrokiem za kolorowymi, ruchomymi przedmio-
tami, chwyta znajduj ce si  w pobli u zabawki. Aktywnie reaguje na bod -
ce s uchowe. Widzenie jest czynn  prac  intelektu. Z up ywem czasu ob-
serwacje staj  si  dok adniejsze, a ilo  do wiadcze  zwi ksza si . Powstaj  
zwi zki skojarze  wzrokowo-s uchowo-dotykowych. Dziecko zdrowe 
mo e obserwowa  przedmioty z odleg o ci, nie dotykaj c ich. Wytwarza 
sobie pogl d o charakterystycznych cechach ogl danej rzeczy. Zjawisko to 
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nosi nazw  transpozycji. Skojarzenia s owne uwarunkowane mow  prowa-
dz  do poznania uogólnionej rzeczywisto ci. S  one podstaw  do my lenia 
abstrakcyjno-poj ciowego. 

Nieco inaczej kszta tuj  si  procesy poznawcze u dzieci niewidomych. 
Zmys  dotyku u niewidomych ma charakter pierwotny. Doznania dzieci 
z defektem wzroku ograniczaj  si  do odbioru wra e  dotykowych, s ucho-
wych, w chowych, smakowych i kinestetycznych. Dotykaj c przedmiotu, 
dziecko niewidome poznaje jego cechy: kszta t, ciep o, zimno, g adko , 
twardo  itp. Wra enia dotykowe cz  si  z wra eniami pozosta ych zmy-
s ów, tworz c skojarzenia intermodalne, ubo sze o wra enia wzrokowe. 
Osoby niewidome nie zawsze mog  za pomoc  dotyku prowadzi  obserwa-
cje. Wyklucza je przedmiot lub zjawisko znajduj ce si  w dalszej odleg o ci. 
Korzystaj  wówczas z wyobra e  zast pczych. Niewidomi od urodzenia 
wytwarzaj  sobie struktury psychiczne zwane wyobra eniami surogatowymi 
lub zast pczymi. Odwo uj  si  one do im tylko znanych tre ci i maj  charak-
ter emocjonalny. Wyodr bniono dwie kategorie wyobra e  surogatowych: 
adekwatne i nieadekwatne1. Wyobra enia adekwatne, czyli w a ciwe powsta-
j  w wyniku wra e  dotykowych, np. sylwetk  cz owieka mo na wyobrazi  
sobie, dotykaj c jego d oni. Wyobra enia surogatowe niew a ciwe, czyli 
nieadekwatne powstaj  g ównie w oparciu o bod ce s uchowe, np. niski 
g os cz owieka wskazuje na p e  i wiek danej osoby. Do grupy surogatów 
nieadekwatnych zalicza si  równie  wyobra enia zwi zane z percepcj  wia-
t a i barwy, np. kolor ó ty kojarz  sobie niewidomi z barw  d wi ku klarne-
tu. Jest to tak zwane s yszenie barwne. Maria Grzegorzewska stwierdzi a: 
„Mowa widz cych staje si  w pewnym stopniu regulatorem w rozwoju wia-
domo ci obiektywnych niewidomego”2. 

Uczniowie niewidomi ch tnie obcuj  z dzie ami kultury. S  zainteresowani 
opisem wiata w kolorach, zmiennym o wietleniem, ulotno ci  chwili. Te-
matyka wierszy, opowiada  i filmów pobudza ich wyobra ni . Barwy wyst -
puj ce w utworach wywo uj  u niewidomych skojarzenia uczuciowe. Barwa 
przyczynia si  do tworzenia obrazu mentalnego – wytworu w asnej fantazji, 
np. kolor czerwony kojarz  z zapachem p atków ró y, oran  ze smakiem 
i zapachem pomara czy. 
                                                           

1 Podzia u wyobra e  surogatowych dokonali T. Heller i W. Steinberg – zob.: T. Majewski, 

Psychologia niewidomych i niedowidz cych, Wyd. PWN, Warszawa 1983, s.107. 
2 M. Grzegorzewska, Struktura wyobra e  surogatowych u niewidomych, „Polskie Archiwum Psy-

chologii. Kwartalnik po wi cony zagadnieniom psychologii teoretycznej i stosowanej” 1926–

1927 t. 1, nr 4, s. 302. 
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2. Adaptacja osób niepe nosprawnych w rodowisku spo ecznym 

Aspekt: Sztuka ród em inspiracji dla osób niewidomych. Wizualizacja 

Na lekcjach i zaj ciach pozalekcyjnych uczniowie dokonuj  przek adu 
dzie a literackiego na wypowied  plastyczn  czy dramatyczn  oraz na znaki 
graficzne i symbole. Tworz  w asne dzie a sztuki w postaci obrazów. Wyra-
aj  swoje emocje, stosuj c ró ne techniki. Najpierw dokonuj  analizy ma-

lowanego przedmiotu, badaj  wzorzec, planuj  rozmieszczenie przestrzenne 
poszczególnych elementów kompozycji. Nast pnie opuszkami palców malu-
j  obraz, np. „farbami zapachowymi” uzyskanymi przez po czenie farb 
plakatowych z olejkami eterycznymi odpowiadaj cymi danej barwie, np. 
zapach sosnowy kojarz  z zieleni , a ó ty z zapachem cytryny. Uczniowie 
ociemniali wykorzystuj  resztki wspomnie  – wyobra e  wzrokowych. 
Osoby o du ym ubytku wzroku powinny ogl da  reprodukcje o wi kszych 
rozmiarach i du ym kontra cie, gdy  zaburzenia widzenia obwodowego nie 
pozwalaj  na zró nicowanie detali i uniemo liwiaj  w a ciwe rozumienie idei 
dzie a sztuki. Niewidomi ogl daj  obrazy, dotykaj c powierzchni palcami. 
Najbardziej czytelne dla nich s  reliefy, czyli wypuk e obrazy. Percepcja 
obrazów przez osoby niewidome przebiega inaczej ni  u widz cych. Zdrowy 
cz owiek ogarnia wzrokiem ca y obserwowany obraz, rozró nia poszczegól-
ne elementy, rozumie perspektyw  oraz relacje barw i rozmieszczonych 
detali. Niewidomi obserwatorzy dzie  sztuki spostrzegaj  detale, a nie ca o  
obrazu. Analityczny sposób odbioru obrazu wymaga wizualizacji ca o ci 
przedstawionego dzie a. Konieczny jest wi c komentarz s owny nauczyciela 
lub przewodnika w muzeum. Obecnie w muzeach niewidomi mog  korzy-
sta  z urz dze  zwanych elektronicznymi przewodnikami, które dok adnie 
opisuj  ogl dane przez odbiorc  dzie o sztuki. 

W pa dzierniku 2010 r. w Muzeum l skim w Katowicach zosta a otwarta 
pierwsza w Polsce sta a trasa zwiedzania galerii malarstwa przeznaczona dla 
osób niewidomych i s abowidz cych. Jest ona elementem programu eduka-
cyjnego z zakresu historii sztuki. Uczestnicz c w lekcjach muzealnych, m o-
dzie  niepe nosprawna mo e w sposób namacalny pozna  znaczenie takich 
s ów, jak: perspektywa, symetria, horyzont i nauczy  si  w a ciwie interpre-
towa  obrazy. Wa nym wydarzeniem kulturalnym by o otwarcie 15 pa -
dziernika 2011 r. w Muzeum l skim wystawy pt. Pi kno dotyku. Powsta a 
ona w wyniku wspó pracy z w oskim Pa stwowym Muzeum Dotyku im. 
Homera w Ankonie. G ównym celem wystawy by o umo liwienie dost pu 
osobom z ró norodnymi deficytami poznawczymi do europejskiego dzie-
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dzictwa kulturowego oraz kszta cenie wra liwo ci estetycznej odbiorców. 
Mieli oni okazj  za pomoc  wielu zmys ów obcowa  z kopiami wybitnych 
dzie  antycznych i renesansowych w skali 1:1, np. rze bami Micha a Anio a 
Pieta i Dawid oraz modelami budynków architektonicznych, jak: Pantenon, 
katedra Santa Maria del Fiore oraz Bazylika w. Piotra w Rzymie. Poznawali 
je polisensorycznie, obalaj c stereotyp muzeów, w których dotykanie ekspo-
natów by o surowo zabronione. Odbiorca pe niej prze ywa przyjemno  
obcowania z dzie em sztuki, je li dysponuje na jego temat konkretn  wiedz . 

Aspekt dydaktyczny 

Wynalazki techniczne, a w szczególno ci urz dzenia elektroniczne zmieni-
y diametralnie sytuacj  ludzi niepe nosprawnych i przyczyni y si  do budo-

wania wiata „bez barier”. Umo liwi y im aktywne w czenie si  do ycia 
w spo ecze stwie. 

Wspó czesna szko a umo liwia kszta cenie osób niepe nosprawnych 
wspólnie ze zdrowymi kolegami. Dzi ki w a ciwemu oprzyrz dowaniu 
komputera, elementom tyflotechnicznym, jak programy ud wi kowiaj ce 
czy monitory brajlowskie, osoby niewidome mog  korzysta  w pe ni z zaj  
dydaktycznych na ró nych przedmiotach lekcyjnych. Wyspecjalizowana 
kadra pedagogiczna i rehabilitacyjna ma niew tpliwie ogromny wp yw na 
rozwój uczniów, efekty ich pracy i aktywn  postaw  w rodowisku. W ma-
ych zespo ach uczniowskich, które znajduj  si  zwykle w placówkach spe-

cjalnych, obok siebie mog  pracowa  uczniowie o ró nej niepe nosprawno-
ci. Ucze  niewidomy mo e korzysta  z notebooka ze specjaln  brajlowsk  

klawiatur  i oprogramowaniem g o nomówi cym, a niepe nosprawna ru-
chowo uczennica mo e korzysta  z komputera zaopatrzonego w myszk  
typu Head Mouse3. 

Coraz cz ciej spotyka si  w szko ach niepe nosprawnych nauczycieli. 
Maciej Bia ek od lat uczy historii w Liceum Ogólnokszta c cym nr VIII 
w Lublinie4. W ostatnim okresie stopniowo traci  wzrok. O swoim stanie 

                                                           

3 Head Mouse – to urz dzenie o rednicy 6,5 mm w postaci cienkiej, elastycznej i metalo-

wej kropki. Umieszcza si  j  na czole osoby niepe nosprawnej ruchowo. Urz dzenie dzia a 

bezprzewodowo, ledz c ruchy g owy. Ruchy te rejestrowane s  na monitorze poprzez czyt-

nik. Katarzyna Rosicka-Jaczy ska sparali owana z powodu nieuleczalnej choroby – Stward-

nienia Zanikowego Bocznego (SLA) – jest autork  ksi ek: O ówek i awka, które napisa a, 

korzystaj c w a nie ze specjalistycznego oprzyrz dowania wyposa onego w Head Mouse. 
4 Niewidomy nauczyciel – reporta : http://www.youtube.com/watch?v=VRjDDAvhR1o 

[dost p: 20.11.2012]. 
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zdrowia z obaw  poinformowa  dyrektork  placówki, która doceni a kwali-
fikacje i rzetelno  pedagoga. Uwzgl dni a jego profesjonalizm oraz dosko-
na e relacje z uczniami i nie pozbawi a go zajmowanego stanowiska pracy. 
„Moja wiedza nie zmieni a nic w stosunku do tego, jak si  zachowuje pan 
Bia ek teraz, a jak si  zachowywa  wcze niej, kiedy nie wiedzia am, e nie 
widzi” – stwierdzi a dyrektor VIII LO w Lublinie, w odpowiedzi na pytanie 
dziennikarza, dotycz ce motywów podj tej decyzji. 

Niewidomy nauczyciel mo e prowadzi  zaj cia w szkole, korzystaj c 
z komputera wyposa onego w oprzyrz dowanie tyflotechniczne, elektro-
niczny dziennik, tablic  multimedialn  oraz programy ud wi kawiaj ce czy 
skanuj ce tekst napisany w alfabecie Braille’a, a tak e z czarnodruku, z mo -
liwo ci  t umaczenia jednego rodzaju tekstu na drugi. 

Nauczycielem akademickim jest ukasz elechowski. To niewidomy od 
urodzenia informatyk. Pracuje jako adiunkt w Katedrze Prawa W asno ci 
Intelektualnej i Dóbr Niematerialnych na Wydziale Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Warszawskiego. W 2007 r. zosta  stypendyst  Instytutu Prawa 
w Monachium. W 2009 r. uzyska  tytu  doktora5. 

Aspekt spo eczny. Adaptacja osób niepe nosprawnych w rodowisku spo ecznym. Niwelowanie barier 

Rozwój osobowo ci uczniów niewidomych zale y przede wszystkim od 
czynników biopsychicznych, rodowiska wychowawczego oraz mo liwo ci 
uczestnictwa w yciu spo ecznym. Kpt. .w. Janusz Zbierajewski oraz Fun-
dacja „Gniazdo Piratów” organizuj  nowatorski projekt Zobaczy  morze6. 
Przygotowuj  rejsy jachtem Zawisza Czarny, którego za og  w po owie sta-
nowi  osoby niewidome. Od 2008 roku m odzie  Specjalnego O rodka 
Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci S abowidz cych i Niewidomych 
w D browie Górniczej uczestniczy w tych rejsach. Niewidomi eglarze na 
równi z widz cymi wykonuj  wszystkie czynno ci marynarzy: sprz tanie, 
gotowanie, nawigacj  i pomoc sta ej za odze jachtu. Zawisza Czarny wyposa-
ony jest w odpowiednie dla niewidomych oprzyrz dowanie, jak mówi cy 

kompas i GPS. Na statku znajduj  si  wypuk e mapy oraz opis rozmiesz-
czenia agli i lin w alfabecie Braille’a. Jakub, ucze  pierwszej klasy VI LO 
w D browie Górniczej, by  uczestnikiem rejsu Zobaczy  morze w 2011 r. Opi-

                                                           

5 Posta  elechowskiego zosta a opisana w: M. Wach, Ka dy ma swoje Kilimand aro, Wyd. 

Znak, Kraków 2008, s 99. 
6 Wywiad z kpt. J. Zbierajewskim zamieszczony na stronie www.zobaczycmorze.pl [dost p: 

20.11.2012]. 
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sa  to wydarzenie jako przygod  ycia. Dozna  wspania ych wra e  podczas 
pracy przy sterze. S ysza  g os instruktarzu p yn cy z kompasu, r ce mu 
dr a y, serce mocno bi o, lecz duma rozpiera a, e on – niewidomy ch opak 
– prowadzi sam du y statek. Dzi ki uczestnictwu w ró nych formach ycia 
niewidomi wzbogacaj  wyobra enia o wiecie, doskonal  swoj  wiedz  
i umiej tno ci, buduj  poczucie w asnej warto ci. 

Wspó czesna polityka Unii Europejskiej oraz rozwój techniki przyczyni y 
si  do aktywno ci ludzi niepe nosprawnych w rodowisku. Zajmuj  oni 
coraz wi cej odpowiedzialnych stanowisk i pe ni  zaszczytne funkcje spo-
eczne oraz polityczne w radach miasta, województwa, a tak e pa stwa. 

Pos owie niepe nosprawni ruchowo: Jan Filip Libicki (niezrzeszony), S a-
womir Piechota (PO), Marek Plura (PO) zmuszeni byli korzysta  podczas 
swoich wypowiedzi z mikrofonu zamontowanego na ko cu sali. Nie mogli 
przemawia  bezpo rednio z mównicy sejmowej, gdy  schody i w skie przej-
cia uniemo liwia y dostanie si  tam wózkiem inwalidzkim. Pos owie byli 

aktywni, ale ma o widoczni. Zepchni ci do ostatniego rz du czuli si  dys-
kryminowani. 

Historycznym wydarzeniem w Sejmie RP by a adaptacja sali posiedze  
oraz przebudowa prowadz cych do niej pomieszcze , w celu umo liwienia 
swobodnego poruszania si  pos ów niepe nosprawnych ruchowo. Nast pi o 
to na pierwszym po wakacjach posiedzeniu w sierpniu 2009 r. Na sali ple-
narnej zamontowano pochylni  z antypo lizgowego szk a umo liwiaj c  
swobodniejsze poruszanie si  osobom niepe nosprawnym. Z pochylni tej 
pos owie mog  wje d a  na mównic . 

Niepe nosprawno  nie dotyczy jedynie 6 milionów Polaków (tyle we-
d ug danych jest w Polsce osób niepe nosprawnych), ale ka dego z nas. 
Ka dy z nas wraz z wiekiem gorzej widzi, s yszy. Je li robimy wi c co  
dla niepe nosprawnych, robimy to nie tylko dla tych 15% spo ecze stwa, 
ale dla nas wszystkich7. 

13.09.2011 r. Sejm RP otrzyma  certyfikat Obiekt bez barier jako przyjazny 
osobom niepe nosprawnym, który marsza kowi Sejmu Grzegorzowi Sche-
tynie przekaza  prezes Stowarzyszenia Przyjació  Integracji Piotr Paw owski8, 

                                                           

7 Autorem tych s ów jest pose  RP S awomir Piechota: http://www.tvn24.pl/wiadomosci-

-z-kraju,3/start-sejmu-bez-barier,106860.html [dost p: 20.11.2012]. 
8 Piotr Paw owski to dziennikarz i dzia acz spo eczny. W wyniku nieszcz liwego wypadku 

prawie ca kowicie sparali owany. Absolwent Instytutu Studiów nad Rodzin  UKSW. Uko -
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a nast pnie stwierdzi , e „polski parlament jest jednym z najlepiej dost p-
nych w Europie”9. Zaznaczy  tak e, e dzi ki tej adaptacji niepe nosprawni 
pos owie oraz osoby zwiedzaj ce polski parlament maj  lepszy dost p do 
urz du. Maj c na wzgl dzie bezpiecze stwo osób niewidomych, usuni to 
tylko wystaj ce metalowe elementy na korytarzach. Nie zamieszczono jed-
nak tabliczek z napisami w alfabecie Braille’a przy windach ani nie pomy la-
no o udost pnieniu makiety budynków sejmowych w postaci p askorze by, 
któr  mo na by oby ogl da  dotykiem. Nie wytyczono równie  ó tymi 
pasami cie ek tyflologicznych. 

Aspekt polityczny 

6 listopada 2012 r. odby y si  w USA wybory prezydenckie. Kontrkandy-
datami ubiegaj cymi si  o stanowisko prezydenta Stanów Zjednoczonych 
byli: Barack Obama – przedstawiciel Partii Demokratycznej oraz Mitt Rom-
ney – republikanin. Podczas poprzednich wyborów Obama oczarowa  wy-
borców swoj  wie o ci , energi  i optymizmem. Wspiera  inwestycje wyko-
rzystuj ce „zielon  energi ”. Wierzy , e ujarzmiona energia przyczyni si  do 
wzrostu ekonomicznego kraju. Republikanin Mitt Romney podczas kampa-
nii wyborczej mia  inne priorytety. Koncentrowa  uwag  na Europie. Zapo-
wiada  zbli enie si  do krajów Unii Europejskiej oraz bli sz  wspó prac  
z Izraelem. Poparcie obu kandydatów w sonda ach przedwyborczych by o 
bardzo wyrównane. Niewielk  przewag  g osów wybory wygra  ubiegaj cy 
si  o reelekcj  czarnoskóry Barack Obama. 

A gdyby tak w najbli szym czasie w wyborach prezydenckich wygra  nie-
widomy kandydat? Na spotkaniu m odzie y polskiej i szwedzkiej10 zainicjo-
wano dyskusj  dotycz c  mo liwo ci sprawowania urz du prezydenta przez 
niewidomego. M odzi ludzie ustosunkowali si  do powy szego problemu. 
Zwolennicy niewidomego prezydenta podali ró ne argumenty przemawiaj -
ce za jego wyborem. „G osuj c na niewidomego, mia bym pewno , e 
b dzie on osob  tolerancyjn , nie b dzie kierowa  si  uprzedzeniami, np. 

                                                                                                                                   

czy  równie  Podyplomowe Studium Etyki i Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1994 

roku jest wydawc  magazynu po wi conego osobom z niepe nosprawno ci  pt. Integracja. 

W 1995 r. stworzy  organizacj  pozarz dow  Stowarzyszenie Przyjació  Integracji. Od 1989 

roku nale y do wiatowego Zwi zku Artystów Maluj cych Ustami i Nogami. 
9 http://www.platforma.org/pl/artykul/platforma/polska/kancelaria-sejmu-bez/ [dost p: 

20.11.2012]. 
10 M. Kalbarczyk, M. Jurczykowska, Dotrze  do celu. Czy niewidomy mo e zosta  prezydentem?, 

Fundacja Unia Pomocy Niepe nosprawnym Szansa, Warszawa 2008, s. 68. 
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ró nicami rasowymi”11. Stwierdzili oni, e wzrok nie jest konieczny do 
sprawowania w adzy. G ówn  cech  przywódcy powinna by  charyzma-
tyczna osobowo , b yskotliwy umys , umiej tno  s uchania i rozwi zywa-
nia problemów. Wed ug dyskutantów niewidomy prezydent by by wietnym 
dyplomat , gdy  nie wypada oby go oszuka . „Taki przywódca by by bardzo 
medialny, bo wzbudza by wi ksze ni  inni zainteresowanie”12. 

Aspekt sportowy 

G ównym zadaniem polityków jest tak zmieni  prawo, aby niepe no-
sprawni mogli korzysta  z ró nych dziedzin ycia na równi z obywatelami 
zdrowymi. Idea integracji zak ada powszechn  dost pno  do miejsc kultu-
ry, urz dów i obiektów sportowych zgodnie z potrzebami ca ego spo ecze -
stwa. Pose  RP S awomir Piechota w przemówieniu sejmowym twierdzi , e 
„Kwestie techniczne s  wtórne wobec zmian w my leniu, bo tam tkwi  naj-
wi ksze bariery”13. Nawet tak znana posta  polityczna jak Janusz Korwin-
-Mikke przy okazji sporów, dotycz cych emitowania w telewizji polskiej 
transmisji z paraolimpiady w Londynie, wypowiedzia  si  w ubli aj cy, cy-
niczny sposób: „Je li chcemy, by ludzko  si  rozwija a, w telewizji powinni-
my ogl da  ludzi zdrowych, pi knych, a nie s abeuszy i inwalidów”14. Te 

s owa polityk wypowiedzia , kieruj c si  najgorszymi intencjami. Korwin-
-Mikke wywo a  nimi oburzenie i dyskusje w ró nych kr gach spo ecznych 
na temat ycia oraz mo liwo ci funkcjonowania osób niepe nosprawnych 
w Polsce. To w a nie paraolimpijczycy przywie li do kraju z XIV Letnich 
Igrzysk Paraolimpijskich w Londynie 36 medali: 14 z otych, 13 srebrnych i 9 
br zowych. Ustanowili 5 rekordów wiata. Okazali si  kilkukrotnie lepsi od 
pe nosprawnych polskich sportowców, którzy na olimpiadzie w Londynie 
zdobyli 10 medali i zaj li 30 miejsce w ogólnej klasyfikacji. Znan  na ca ym 
wiecie polsk  sportsmenk  jest Natalia Partyka. Natalia pochodzi z Gda -

ska i trenuje tenis sto owy. Pomimo swej niepe nosprawno ci (urodzi a si  
bez prawego przedramienia) rywalizuje w zawodach z przeciwnikami nie-
pe nosprawnymi i pe nosprawnymi. Zadebiutowa a na paraolimpiadzie 
w Sydney w 2000 r., maj c 11 lat. Na igrzyskach w Atenach zdoby a z oty 
medal, a w Pekinie w 2008 r. zespo owo medal srebrny. Jako jedna z nielicz-

                                                           

11 Tam e. 
12 Tam e. 
13 http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/start-sejmu-bez-barier,106860.html [dost p: 

20.11.2012]. 
14 „Newsweek Polska” 2012, nr 37, s 47. 
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nych sportowców Partyka walczy a zarówno w paraolimpiadzie, zdobywaj c 
z oty medal, jak i w igrzyskach zawodników pe nosprawnych. Redaktor 
naczelny tygodnika „Newsweek Polska” Tomasz Lis w artykule pt.: Jedni 

z nas zada  intryguj ce pytanie: „Czy trzeba paraolimpiady, eby zobaczy  
w nich nie ofiary, ale twardzieli, nie niezdolnych do tego, co jest norm , ale 
zdolnych do rzeczy nadzwyczajnych, ca kowicie wyrastaj cych ponad nor-
m ?”15. Ludzie niepe nosprawni d  do osi gania wytyczonych celów 
i pragnie , realizuj  swoje marzenia mimo przeszkód. W 2008 r. Fundacja 
Anny Dymnej „Mimo Wszystko” zorganizowa a wypraw  9 osób z Polski 
na Kilimand aro. Uczestnikami wyprawy m.in. byli niepe nosprawni rucho-
wo – na wózkach inwalidzkich i osoba poruszaj ca si  o kulach oraz niewi-
domy informatyk ukasz elechowski. W wyprawie wzi  udzia  tak e Jan 
Mela. W 2002 r. jako czternastoletni ch opak w wyniku pora enia pr dem 
Mela straci  lewe podudzie i prawe przedrami . Jest niepe nosprawnym, 
najm odszym zdobywc  obu biegunów Ziemi. Z Markiem Kami skim do-
tar  na biegun pó nocny i po udniowy w ci gu jednego roku. Z wyprawy 
podopiecznych Fundacji „Mimo Wszystko” na najwy sz  gór  Afryki po-
wsta  reporta  autorstwa Ma gorzaty Wach Ka dy ma swoje Kilimand aro16. 
Uczestnicy dziel  si  swoimi wra eniami z przygotowa  do podró y oraz 
determinacj , odwag , bólem towarzysz cym w drodze na szczyt góry. Eks-
pedycja pokaza a, e ludzie decyduj  si  pokonywa  w asne s abo ci, po-
dejmuj c dalekosi ne czyny, jak niebezpieczna wyprawa na Kilimand aro. 
Tym samym udowadniaj  sobie i innym, e si a woli daje moc, ma charakter 
sprawczy, a przede wszystkim wyzwala uczucie szcz cia. Janek Mela pod-
kre li  w wypowiedziach, e „bycie szcz liwym nie zale y od ilo ci r k czy 
nóg. Bariery s  tylko w naszych g owach”17. 

Aspekt artystyczny. Cena sukcesu 

Sensem ycia ka dego cz owieka jest realizowanie marze . Defekty cia a 
zwykle wp ywaj  na psychiczny dyskomfort ludzi i pojawienie si  komplek-
sów. Niejednokrotnie stanowi  te  motywacj  do dzia ania prowadz cego 
do usuni cia wady czy u omno ci. Celebryci zwykle korzystaj  z wiedzy 
i umiej tno ci chirurgów plastycznych. Poddaj  si  bolesnym zabiegom, 
chc c zaakceptowa  swój wygl d, swoje cia o, aby realizowa  wspó czesne 
kanony pi kna. Viktoria Modesta to modelka pochodz ca z otwy. Obecnie 
                                                           

15 „Newsweek Polska” 2012, nr 37, s. 4. 
16 M. Wach, Ka dy ma swoje Kilimand aro… 
17 Tam e. 
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ma 24 lata i mieszka w Londynie. Od urodzenia zmaga a si  z dysproporcj  
cia a i niesprawno ci  lewej nogi. W celu poprawienia swojej sprawno ci 
zdecydowa a si  w 2007 roku na amputacj  chorej nogi. Podj a kontrower-
syjn  decyzj . Ze swojej s abo ci uczyni a alternatywny wzorzec pi kna 
i norm. Sta a si  performerk , gdy  wiadomie eksponuje publiczno ci w a-
sne niedoskona o ci podczas wyst pów artystycznych czy pokazów mody. 
Swoje cia o traktuje jak materi  i dzie o sztuki. Jej celem jest szokowanie 
form  podczas wyst pie . Swoj  postaw  jawnie sprzeciwia si  wszystkiemu, 
co skonwencjonalizowane. Budzi ambiwalentne odczucia. Ma wielu zwolen-
ników, ale i przeciwników. Podczas ceremonii zamkni cia igrzysk paraolim-
pijskich w Londynie w 2012 r. wyst pi a w roli Królowej niegu. 

Inn  artystk  budz c  kontrowersje jest magister sztuki Monika Kuszy -
ska. W 2001 r. zosta a wokalistk  zespo u Varius Manx. Wraz z cz onkami 
zespo u uleg a w 2006 r. w Miliczu powa nemu wypadkowi samochodowe-
mu, w wyniku którego artystka przesz a operacj  p kni tego kr gos upa. 
Uratowano jej ycie, ale zosta a sparali owana od pasa w dó . Diagnoza 
lekarska by a jednoznaczna: Monika do ko ca ycia porusza  si  b dzie na 
wózku inwalidzkim. Przesz a potem jeszcze pi  operacji, ale wiary w ycie 
i nadziei na lepsze jutro nie straci a nigdy. Po tym tragicznym wydarzeniu 
zmieni a hierarchi  warto ci w yciu. Stopniowo odzyskiwa a samodzielno  
i wiar  w swoje mo liwo ci. Zacz a prowadzi  samochód, a nast pnie zde-
cydowa a si  powróci  na scen . Zmieni y si  jej relacje z lud mi. Przesta a 
by  tylko znan  piosenkark . Zyska a prawdziwych przyjació , dla których 
liczy si  przede wszystkim jako cz owiek. Mo e znów cieszy  si  swoj  ko-
bieco ci , gdy  odnalaz a prawdziw  mi o . Jej m czyzna akceptuje j  
tak , jaka jest. W 2012 r. wzi a udzia  w programie telewizyjnym Bitwa na 

g osy jako wokalistka – trener dla 16 wybranych przez siebie osób mieszkaj -
cych w odzi. Rywalizacja mi dzy zespo ami by a bardzo zaci ta. Zespó  
Moniki odpad  dopiero w szóstym odcinku programu. Znajomi stwierdzili, 
e wokalistka jest pe na optymizmu i rado ci. ród em wewn trznej si y 

artystki byli otaczaj cy j  wspaniali ludzie. Monika Kuszy ska wzi a rów-
nie  udzia  w kampanii promuj cej damskie rajstopy. Pokazano j  na bilbor-
dach w seksownych rajstopach, w butach na wysokich obcasach siedz c  na 
swoim wózku inwalidzkim. Reklama ta budzi a w ród odbiorców kontro-
wersje. Jedni byli oburzeni, e osoba niepe nosprawna przedstawiona zosta-
a jako symbol seksu, a inni cieszyli si , e Monika amie stereotypy. Zmie-

nia tym samym my lenie na temat wzorców wspó czesnego pi kna. Nie trze-
ba by  m od , szczup  i zdrow  dziewczyn , by wygl da  i czu  si  kobieco. 
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Artystka nie chce, aby niepe nosprawno  kojarzono w Polsce wy cznie ze 
smutkiem i prywatnym dramatem. Udzia  w reklamie oraz uczestnictwo 
w koncertach i programach telewizyjnych jest konsekwencj  jej my lenia. 
W innych ludziach ceni osobowo  i bogate wn trze, a nie zewn trzne ce-
chy. Monika Kuszy ska jest wymagaj cym wzgl dem siebie, yczliwym 
cz owiekiem. Aktywnie uczestniczy w yciu spo ecznym jako artystka. 

Podsumowanie 

Ludzki umys  wykazuje ogromne mo liwo ci poznawcze. Procesy percep-
cyjne dostarczaj  koniecznych informacji o otaczaj cym wiecie. Informacje 
te zawarte s  we wra eniach, spostrze eniach, wyobra eniach i poj ciach. 
Zdrowe dziecko poznaje wiat w sposób aktywny i celowy, a podstaw  two-
rzenia si  jego wyobra e  jest zmys  wzroku. Badania wykaza y, e 80% 
informacji odbieranych przez wszystkie zmys y przekazuje wzrok18. Proces 
poznawania wiata u dzieci niewidomych przebiega inaczej, poniewa  wy -
czony jest analizator wzroku. Dzi ki pozosta ym zmys om niewidomi potra-
fi  orientowa  si  w otoczeniu i rozumiej  zjawiska zachodz ce w przyro-
dzie. Dotyk stanowi pierwotny analizator wra e . Wa nym ród em infor-
macji jest u nich tak e mowa. Kompensacja zmys ów polega na odbiorze 
wra e  przez pozosta e narz dy sensoryczne oraz procesy analizy i syntezy. 
Wra enia dotykowe cz  si  z wra eniami s uchowymi, kinestetycznymi, 
w chowymi i smakowymi, tworz c wra enia intermodalne. Na skutek ko-
nieczno ci adaptacji do wiata ludzi widz cych niewidomi wytworzyli struk-
tury psychiczne zwane surogatowymi, czyli zast pczymi. Maj  one charakter 
wyobra e  wytwórczych i z wiekiem si  doskonal . Wyobra enia surogato-
we adekwatne tworz  si  g ównie na podstawie zmys u dotyku, a wyobra e-
nia nieadekwatne powstaj  w oparciu o bod ce s uchowe. 

W procesie wyrównywania szans ludzi niepe nosprawnych najistotniejsz  
rzecz  jest u atwienie im dost pu do informacji, gdy  wiedza pomaga 
w przystosowaniu si  do ycia w warunkach spo ecznych oraz ekonomicz-
nych i niweluje bariery mi dzy lud mi zdrowymi i niepe nosprawnymi. 
Wynalazki techniczne zmieni y diametralnie sytuacj  ludzi z dysfunkcjami. 
Uczniowie niewidomi potrafi  korzysta  z notebooka ze specjaln  brajlow-
sk  klawiatur  i oprogramowaniem g o nomówi cym, a niepe nosprawni 

                                                           

18 A. Fojkis, Zobaczy  wiat. Projekt pracy z uczniem niewidomym na lekcjach j zyka polskiego, Wyd. 

AHE, ód  2009, s. 211. 
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ruchowo mog  korzysta  z komputera wyposa onego w myszk  typu He-
ad Mouse. 

Osoby niepe nosprawne zajmuj  odpowiedzialne stanowiska i pe ni  wa -
ne funkcje spo eczne i polityczne. Dzia ania Unii Europejskiej zmierzaj  
w kierunku zainteresowania ogó u spo ecze stw problematyk  niepe no-
sprawno ci. Zobowi zuj  rz dy i spo ecze stwa krajów Unii Europejskiej 
do przeciwdzia ania marginalizacji i dyskryminacji osób niepe nosprawnych. 
Niepe nosprawni obywatele s  pe noprawnymi cz onkami spo ecze stwa 
i powinni mie  równe szanse wykonywania satysfakcjonuj cej pracy oraz 
dost pu do urz dów publicznych, obiektów kultury i sportu. Priorytetem 
sta o si  usuwanie barier architektonicznych i adaptacja budynków dla po-
trzeb osób niepe nosprawnych np. Sejmu RP. 

Ka dy cz owiek d y do realizowania w asnych marze . Niepe nosprawni 
równie  decyduj  si  pokonywa  w asne s abo ci, podejmuj c niebezpieczne 
wyzwania. Udowadniaj  sobie i innym, e si a woli daje moc sprawcz  i wyzwala 
uczucie szcz cia. Janek Mela uwa a, e najtrudniejsze do pokonania s  bariery 
psychiczne. Niejednokrotnie niepe nosprawno  stanowi motywacj  do dzia a-
nia. Monika Kuszy ska poprzez zaanga owanie si  w promocj  damskiej odzie-
y burzy stereotypy dotycz ce pi kna kobiecego cia a. Artystka przeciwstawia 

si  ukazywaniu osób niepe nosprawnych wy cznie w sytuacjach dramatycz-
nych. Niepe nosprawni sportowcy swoj  determinacj  i konsekwencj  w dzia a-
niu udowadniaj , e nie s  ofiarami, ale lud mi zdolnymi do nadzwyczajnych 
czynów. wiadcz  o tym medale zdobyte na igrzyskach paraolimpijskich. 

Uczniowie niewidomi ch tnie obcuj  z dzie ami kultury. Bezpo redni kon-
takt z dzie ami sztuki wp ywa na kszta towanie wra liwo ci estetycznej 
cz owieka. Wra liwo  na sztuk  zale y od wewn trznej wra liwo ci odbior-
cy, nie za  od rodzaju jego niepe nosprawno ci. Wychowanie estetyczne 
wzbogaca sfer  uczu  cz owieka. Lekcje muzealne, warsztaty teatralne 
i twórczo  w asna uczniów przyczynia si  do rozumienia sensu dzie  sztuki. 
Odbiorca w a ciwie rozumie dzie o sztuki, gdy zachowuje równowag  mi -
dzy wiedz , emocjami i zaanga owaniem. 
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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 in-

formation 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, ex-

citement and engagement to understand work of art. 

Keywords: blind, compensation of senses, handicapped, perceptual processes, sense of sight, 

substitutes 


