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part I

S t r e s z c z e n i e

Niepełnosprawność wpływa na różne sfery życia człowieka: fizyczną, psychiczną, 
mentalną i duchową. Kształtuje też jego tożsamość i charakter. Wymaga zmierzenia się 
z własną słabością i własną siłą woli, gdyż „wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości 
się doskonali (…)” (2 Kor 12, 9). Osoba niepełnosprawna musi odnaleźć swój klucz do 
szczęścia. Poniższa praca dotyczy potrzeb fizycznych i społecznych osób niepełnosprawnych 
i jest oparta na własnym doświadczeniu.

S łowa k luczowe:  niepełnosprawność, potrzeby fizyczne, potrzeby społeczne

A b s t r a c t

Disability influences on  different domains of human life: physical, psychological, men-
tal and spiritual. Moreover, it is connected with personality and character. It is necessary to 
face your weakness and your free will, because ‘My grace is enough for you: my power is at 

its best in weakness(…)’ (2 Co 12, 9). Disabled person has to find her or his key to happi-
ness. This paper shows my physical and social needs on my own life experience.

Key  words :  disability, physical needs, social needs

W s t ę p

Od urodzenia jestem osobą niepełnosprawną fizycznie. W wyniku poporodo-
wego niedotlenienia mózgu mam mózgowe porażenie dziecięce, co objawia się 
wzmożonym napięciem mięśniowym, niedowładem czterokończynowym i pro-
blemami z mową.

Mózgowe porażenie dziecięce jest zespołem wielu zmian w następstwie za-
burzeń mózgowych występujących w okresie rozwoju mózgu i upośledzających 
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rozwój ruchowy i psychiczny dziecka. Charakteryzuje się osłabieniem mięśni, za-
burzeniem koordynacji ruchów i równowagi [1].

Od samego początku życia zmagałam i zmagam się z niepełnosprawnością. 
Niemal od pierwszych dni swego życia byłam rehabilitowana w szpitalach i sana-
toriach i ta rehabilitacja trwa do dziś.

W okresie dziecięcym rehabilitacja nie jest miła. W oczach dziecka nic się 
nie zmienia. Jak każde dziecko – miałam marzenie, aby biegać, skakać, jeździć 
na rowerze. Mimo wkładanego wysiłku, pracy – nic się prawie nie zmieniało. 
Najtrudniej wspominam doświadczenie dwukrotnego pobytu w sanatorium. 
Przebywałam tam po 3 miesiące, jako 3 i 4 – letnie dziecko. Co może czuć małe 
dziecko oderwane od rodziców. Owszem – nauczono mnie tam stawiać pierw-
sze niezdarne kroki. Ale trauma samotności, obcych twarzy, krzyku opiekunek 
i kar za zachowanie (np. płacz za rodzicami), sal wypełnionych rzędami łóżek 
pozostała do dziś.

Dziecko, szczególnie z niepełnosprawnością, pod opieką matki czuje się bez-
piecznie: poznaje otoczenie, przez doświadczenia wzbogaca swój wewnętrzny 
świat odczuć i doznań; rozwija panowanie nad sobą i otoczeniem [2].

W latach 70-tych ubiegłego stulecia brakowało podejścia psychologicznego do 
dziecka. Nikt mi ze spokojem na ówczesny poziom dziecka nie wytłumaczył, że ni-
gdy nie będę biegać, nie pojadę sama na kolonie, nie pójdę samodzielnie na spacer. 
Mówiono mi też, że rehabilitacja jest konieczna, gdyż ma wpływ na dalsze życie.

Od wczesnych lat chodziłam też do poradni logopedycznej, ucząc się wy-
mowy (mam zaburzenia wyraźnego wysławiania się). Teraz, z perspektywy lat 
widzę, że nauka wymowy była i jest dla mnie trudna, ponieważ słyszę siebie 
mówiącą wyraźnie, w tonacji zdrowej fizycznie osoby (tylko w stresie wiem, 
że mówię inaczej – słyszę to).

W okresie szkolnym zbuntowałam się i nie chciałam już ćwiczyć. Podejmując 
naukę w szkole podstawowej miałam czas zajęty nauką, a nieliczne wolne chwile 
wykorzystywałam na czytanie ukochanych książek.

W latach 70 i 80-tych nie było klas integracyjnych, musiałam więc zmierzyć 
się z nieakceptacją, wyśmiewaniem przez rówieśników, nietolerancją niektórych 
nauczycieli, czy też w pewnym okresie, dyrektora szkoły. Byłam upartym dziec-
kiem i za wszelką cenę, zaciskając zęby, chciałam chodzić do szkoły. Nie nadą-
żałam pisać i mama, która na każdą przerwę przychodziła, aby przeprowadzić 
mnie z klasy do klasy pożyczała zeszyty i przepisywała. Lubiłam się uczyć, byłam 
dobrą uczennicą, nauka nie stanowiła dla mnie trudności. Byłam tak ambitna, 
że w letnie wakacje czytałam podręczniki i lektury.

W V klasie nowy dyrektor szkoły uparł się, że przebywanie wśród zdrowych 
rówieśników jest dla mnie zagrożeniem i chciał zmusić mnie do nauczania indy-
widualnego. Po konsultacjach psychologiczno-pedagogicznych – mogłam uczyć 
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się nadal w szkole, nastąpiła natomiast zmiana dyrektora. Wytrwałam w szkole 
do VII klasy, w VIII „odpuściłam” – zabrakło sił psychicznych do walki z bezdusz-
nością i kpinami. Przez kolejnych pięć lat (VIII klasa Szkoły Podstawowej i od I do 
IV klasy Liceum Ogólnokształcącego) uczyłam się indywidualnie.

Nauczanie indywidualne zubaża. Nie tylko pod względem zdobywanej wie-
dzy (ilość lekcji z danego przedmiotu jest ograniczona), ale też z braku kontaktu                                
z rówieśnikami. Każda osoba – a szczególnie niepełnosprawna – potrzebuje kon-
taktu z ludźmi. To ubogaca i rozwija, również intelektualnie. Nabywa się umiejęt-
ności przebywania w grupie, „zawalczenia” o swoje imię, godność, umiejętności 
życiowe: gospodarowania kieszonkowym, pierwszych samodzielnych zakupów, 
rodzi się własny styl (mody, podejścia do życia), zainteresowania.

Przebywanie w domu tylko z rodzicami i siostrą i w kręgu osób niepełno-
sprawnych (np. obozy) sprawia, moim zdaniem, że osoba niepełnosprawna czuje 
się wyizolowana, gorsza, mniej odporna psychicznie na bodźce otaczającego ją 
świata. Osobom stykającym się z osobą niepełnosprawną może wydawać się, 
że ma ona zaburzenia emocjonalne, reaguje impulsywnie, nerwowo, niegrzecz-
nie, wręcz – podnosi głos. Uszkodzenie centralnego układu nerwowego sprawia, 
że taka osoba musi wkładać ogromny wysiłek w opanowanie emocji, reak-
cji, co często jest źle odczytywane, czy też rozumiane.

Mózgowemu porażeniu dziecięcemu mogą towarzyszyć zaburzenia psychicz-
ne o różnym charakterze i nasileniu, które mogą stanowić problem zarówno w pro-
cesie wychowawczym, jak i w późniejszym okresie życia. Zaburzenia te mogą się 
wahać od niedużych zmian charakterologicznych, np. napadów złego humoru, 
aż do głębokich zaburzeń w myśleniu, sferze uczuć lub zachowaniu czy reakcji. 
Przyczyną zaburzeń emocjonalnych może być negatywne nastawienie rodziców 
(lub rodziny) do kalectwa, reakcje na upośledzenie, frustracje spowodowane ogra-
niczeniem możliwości ruchowych. Życie dziecka niepełnosprawnego przebiega 
prawie wyłącznie w otoczeniu osób dorosłych, pod ich nieustanną opieką, a co 
szczególnie trudne, dzieci wyrastają w atmosferze nieszczęścia, choroby i upośle-
dzenia. W warunkach, w jakich wyrastają – kształtuje się ich osobowość [3].

Po zdaniu matury rozpoczęłam studia teologiczne na Papieskim Wydziale 
Teologicznym w Poznaniu. Teologia, a konkretnie teologia biblijna Nowego Te-
stamentu, była (i jest) moją pasją. Ten kierunek miał godziny zajęć prowadzone 
w formie niestacjonarnej, co było mniej absorbujące dla dowożącej mnie na nie 
Mamy, a później kolegów i koleżanek.

Po pięciu latach nauczania indywidualnego znalezienie się w grupie studen-
tów, normalne wykłady, egzaminy i zaliczenia bez taryfy ulgowej (jedynie pisem-
ne zaliczenia i egzaminy zdawałam ustnie), było solidną nauką życia.

Wybór seminarium naukowego, tematu pracy, zbieranie materiałów i jej pisa-
nie to  bezustanne zmaganie się z własną niepełnosprawnością, ograniczeniami 
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fizycznymi, a nieraz i bezdusznością wykładowców. Niesamowita upartość i chęć 
udowodnienia, że osoba niepełnosprawna ukończy studia z tytułem magistra 
(a przede wszystkim wiara mojego ówczesnego Księdza Proboszcza i Mamy), 
były mobilizacją do jej napisania i obrony.

Człowiek niepełnosprawny potrzebuje w swoim otoczeniu osób, które nie 
tylko dają mu poczucie akceptacji i zrozumienia, ale przede wszystkim mobilizu-
ją go do rozwoju, stawiając wymagania.

Po III roku studiów z koleżankami i kolegami pojechałam do Karpacza. Ko-
cham góry, ich majestat i potęgę. Dzięki ich zaangażowaniu mogłam cieszyć się 
wjazdem kolejką na Szrenicę, a także zobaczyć świątynię Wang (do niej koledzy 
zawieźli mnie wózkiem inwalidzkim). Ogromnym przeżyciem był wjazd na Kopę, 
a z niej wejście na Śnieżkę. Do dziś pamiętam prześliczny widok rozciągający się 
przed moimi oczami i dumę, że udało mi się pokonać słabość fizyczną i wejść. 
Gorzej było ze schodzeniem – kawałek kolega niósł mnie na plecach.

Drugim pokonaniem siebie było wejście na Wydmę Łącką (w Słowińskim Parku 
Narodowym), której wysokość obecnie ocenia się na ok. 30 metrów. Po wdrapaniu 
się (z pomocą siostry i szwagra) na szczyt wydmy mogłam zobaczyć prawdziwie pu-
stynny krajobraz, ale także ogrom jeziora Łebsko, jak i błękit Morza Bałtyckiego [4].

Niepełnosprawność to długotrwały stan występowania pewnych ograniczeń             
w prawidłowym funkcjonowaniu człowieka. Ograniczenia te spowodowane są 
obniżeniem sprawności funkcji fizycznych, psychicznych bądź umysłowych. Nie-
pełnosprawność może być całkowita, częściowa lub okresowa. Utrudnia lub unie-
możliwia ona w dużej mierze wypełnianie zadań życiowych i ról społecznych 
zgodnie z normami prawnymi i społecznymi.

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) osoba niepełnosprawna to 
taka, która nie może samodzielnie, częściowo lub całkowicie zapewnić sobie 
możliwości normalnego życia indywidualnego i społecznego na skutek wrodzo-
nego lub nabytego upośledzenia sprawności fizycznej lub psychicznej.

Osoby niepełnosprawne często wymagają opieki i wsparcia – przeważnie ze 
strony bliskich lub wyspecjalizowanych podmiotów. Podobnie, jak w przypadku 
osób zdrowych, stan zdrowia i samopoczucia poprawia kontakt z przyrodą i ak-
tywność fizyczna dostosowana do indywidualnych uwarunkowań.

Coraz częściej spotkać możemy ścieżki leśne, trasy edukacyjne i obiekty re-
kreacyjne, które dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. 
Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności mogą w środowisku leśnym spę-
dzać wolny czas, rozwijać swoje zainteresowania i umiejętności, leczyć się. Las 
jest miejscem przyjaznym dla osób zdrowych, jak i dla osób niepełnosprawnych. 
Przebywanie wśród przyrody wymusza aktywność fizyczną i poprawia nastrój. 
Sprawia, że jesteśmy zdrowsi i lepiej się czujemy. Szczególnie pozytywny wpływ 
na zdrowie i samopoczucie ma środowisko leśne [5].
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Od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej wyraźnie wzrosło zainte-
resowanie problematyką niepełnosprawności. Coraz częściej i głośniej mówi się         
o prawach i potrzebach osób z różnymi dysfunkcjami. Szczególnie mocno podkre-
śla się, że mają one te same fundamentalne prawa, co wszyscy obywatele, a więc 
prawo do edukacji, pracy, ochrony zdrowia, rozwoju własnej osobowości, hobby 
i zainteresowań, a także wypoczynku, turystyki i rekreacji. Nie zawsze jednak oso-
by z dysfunkcjami są w stanie samodzielnie korzystać z przysługujących im praw. 
Konieczne stają się więc pewne dodatkowe rozwiązania organizacyjno-prawne, 
które mają wyrównywać szansę niepełnosprawnych i umożliwiać im pełny udział 
w życiu politycznym, społecznym i gospodarczym. Główną odpowiedzialność za 
przeciwdziałanie marginalizacji i dyskryminacji osób z niepełnosprawnością pono-
si samo społeczeństwo i wybrany przez nie rząd. Jego podstawowym zadaniem jest 
stworzenie systemu wsparcia dla wszystkich upośledzonych grup, dążenie do ich 
integracji społecznej oraz pomoc w osiąganiu niezależności życiowej.

Pełna realizacja praw osób niepełnosprawnych wymaga spójnej, konsekwent-
nej i długofalowej polityki państwa w zakresie wszystkich istotnych aspektów 
życia (nauki, pracy, rehabilitacji etc.). Turystyka nie jest może najważniejszym, 
niezbędnym składnikiem naszej egzystencji, ale dla człowieka XXI w. stanowi 
ważny wskaźnik poziomu i jakości życia. Podróżowanie w celach poznawczych 
czy wypoczynkowych nie tylko przynosi turyście regenerację sił psychicznych i fi-
zycznych, ale także dostarcza wielu wrażeń, emocji i satysfakcji z poznawania 
nowych światów czy pokonywania własnych słabości.

Jeszcze większą rolę turystyka odgrywa w życiu osób niepełnosprawnych. 
Jest bowiem także ważnym elementem rehabilitacji medycznej (zwiększa wy-
dolność organizmu, przywraca sprawność, a w przypadku zmian nieodwracal-
nych - sprzyja wykształceniu funkcji zastępczych, zmniejsza niekorzystne skutki 
ograniczonej aktywności ruchowej), tym bardziej atrakcyjnym, że znacznie efek-
tywniejszym i przyjemniejszym od monotonnych ćwiczeń w sali. Niebagatelny 
jest też wpływ doświadczeń i przeżyć turystycznych na ogólną kondycję psy-
chofizyczną niepełnosprawnych. Turystyka znacząco poprawia ich samopoczu-
cie: przywraca wiarę we własne siły, podnosi samoocenę, łagodzi stresy, pomaga 
odzyskać równowagę emocjonalną.

Oprócz tego turystyka posiada niezrównane walory integracyjne. Już sama 
konieczność wyjścia z domu przerywa samotność i jednostajność codziennego 
bytowania, wyrywa osoby niepełnosprawne z izolacji, zmusza je do aktywności 
i przełamywania wewnętrznych oporów, choćby przed rozpoczęciem rozmowy 
z obcymi ludźmi. Wspólne podróżowanie stanowi przy tym doskonałą okazję do 
bliższego poznania współtowarzyszy, okazania niezbędnej empatii, nawiązania 
nowych znajomości i przyjaźni, a w konsekwencji odzyskania utraconych warto-
ści, sensu życia i poczucia człowieczeństwa.
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Nie ulega wątpliwości, że turystyka w połączeniu z krajoznawstwem może 
stać się życiową pasją i intelektualną przygodą również dla osób niepełnospraw-
nych. Poznawanie i odkrywanie atrakcyjnych zakątków własnego kraju jest swo-
istą lekcją patriotyzmu, wzmacniającą emocjonalne związki z ziemią ojców. Nic 
nie stoi na przeszkodzie, by w niej uczestniczyć nawet w przypadku utraty czy 
zaburzenia jednego ze zmysłów. Mimo różnorodnych działań podejmowanych 
przez liczne organizacje pozarządowe, w tym m. in. przez Polskie Towarzystwo 
Turystyczno-Krajoznawcze, a także inne instytucje oraz władze samorządowe 
i administracyjne uczestnictwo niepełnosprawnych w turystyce jest w naszym 
kraju ciągle na bardzo niskim poziomie. Jest to uwarunkowane istnieniem wciąż 
dużej liczby barier: architektonicznych, organizacyjnych, finansowych, ale też 
psychologicznych i społecznych. Dodatkowe ograniczenia stanowią brak wiary-
godnej, kompleksowej informacji o dostępności infrastruktury turystycznej oraz 
nikłe przygotowanie samej branży turystycznej do obsługi gości o specyficznych 
potrzebach (brak specjalistycznych map i przewodników, brak wykwalifikowa-
nego personelu, niewielka liczba ofert touroperatorów itd.). Choć coraz częściej 
mówi się o osobach niepełnosprawnych, jako o pełnoprawnych konsumentach 
dóbr turystycznych, to szeroki udział w podróżowaniu turystów z różnymi dys-
funkcjami nadal pozostaje bardziej w sferze życzeń niż realnej rzeczywistości [6].

Z własnego doświadczenia wiem, jaki wpływ na mój rozwój miały wyjazdy                 
z Rodzicami nad morze, a w późniejszym okresie życia obozy z niepełnospraw-
nymi w różnych miejscach Polski. Najbardziej „szalonym” był spływ kajakowy 
dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Doświadczenie spania pod 
namiotem, jedzenie przy ognisku, toaleta pod gołym niebem, a nade wszyst-
ko płynięcie kajakami (wózki, namioty i bagaże również przewożono kajakami). 
Czasem trzeba było przerąbać drzewo, które leżało w poprzek rzeki, aby móc 
przepłynąć to niedająca się z niczym porównać radość. Tak bliskie obcowanie 
z przyrodą – wycisza, rozluźnia napięte mięśnie i napełnia optymizmem, pozwa-
lając – choć na moment – zapomnieć o ograniczeniach i zależności. Dla mnie 
osobiście kontakt ze środowiskiem naturalnym – przyrodą, zwierzętami, ptac-
twem – wycisza, uspokaja i daje ogromną radość.

Również ważną rolę w życiu pełni muzyka. Muzyka nieustannie towarzyszy 
nam jako tło naszej codzienności. Słyszymy ją w domu, w pracy, w sklepie, nie 
zastanawiając się zbyt często nad tym, jak bardzo może ona wpływać na nasze 
odczucia względem określonego miejsca, czy na nasz nastrój w danym momen-
cie. Warto wspomnieć o tym, jak bardzo muzyka jest potrzebna człowiekowi 
w procesie jego rozwoju intelektualnego: poprawia koncentrację uwagi, zwięk-
sza kreatywność, poprawia zapamiętywanie, ułatwia naukę czytania i pisania, 
podwyższa motywację, opóźnia objawy zmęczenia, harmonizuje napięcie mię-
śniowe oraz poprawia koordynację ruchową [7].
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W zależności od tego, jakiej słucha się muzyki i jak głośno, muzyka może 
odzwierciedlać emocje: złość, agresję, zadowolenie, radość. Muzyka może świet-
nie wyrażać to, co osoba niepełnosprawna nie umie, bądź nie może, wyrazić. 
Słuchając muzyki mogę wsłuchać się w swoje ciało – w jego napięcia, lęki, mogę 
bardziej zrozumieć samą siebie.

Niepełnosprawność to długotrwały stan występowania pewnych ograniczeń               
w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu człowieka. Ograniczenia mogą się 
objawić obniżeniem sprawności funkcji fizycznych, psychicznych bądź umysło-
wych. Jest to czasem także opisywane jako uszkodzenie, czyli utrata lub wada 
psychiczna, fizjologiczna, anatomiczna struktury organizmu. Utrata ta może być 
całkowita, częściowa, trwała lub okresowa, wrodzona lub nabyta, ustabilizowana 
lub progresywna [8].

W ostatnim czasie stosunkowo często, choć nie zawsze zasadnie mówi się                     
o kryzysie choroby somatycznej. Nie każdy jednak stan poważnej, przedłużającej 
się, a nawet terminalnej choroby winno się utożsamiać z kryzysem emocjonalnym 
– stanem o ściśle określonych właściwościach i charakterystyce. Diagnoza chro-
nicznej czy terminalnej choroby somatycznej istotnie często skutkuje ostrymi, 
lub przedłużającymi się stanami dezorganizacji i braku równowagi emocjonalnej, 
które można nazwać kryzysowymi. Kryzysy mogą wystąpić u osób w każdym 
wieku, dotyczyć rozmaitych schorzeń, obejmować również bliskich członków ro-
dziny chorego, jak i personel leczący. Bardziej precyzyjne wydaje się określenie 
występujących zaburzeń równowagi emocjonalnej kryzysami w przebiegu choro-
by somatycznej, czy kryzysami zdrowia jako zdrowej (normalnej) reakcji na kry-
tyczne wydarzenia życiowe. Zaburzenie emocjonalnej równowagi w następstwie 
wystąpienia poważnej choroby somatycznej – utraty zdrowia - prowadzi do kry-
zysu zdrowia, należącego do kategorii kryzysów związanych z utratą rozmaitych, 
ważnych życiowo korzeni społecznych, czy psychicznych.

Mówiąc o stanach kryzysowych powiązanych z chorobą somatyczną nale-
ży różnicować między kryzysami wywołanymi wystąpieniem poważnej choro-
by - utratą zdrowia (typowe kryzysy zdrowia), a nierozwiązanymi kryzysami 
emocjonalnymi prowadzącymi do dysfunkcji somatycznych (choroby). W tym 
wypadku choroba somatyczna pozostaje stanem zejściowym, wtórnym, nega-
tywną konsekwencją nierozwiązanego ostrego kryzysu emocjonalnego. Mówi-
my wówczas o znaczącej roli czynników psychicznych, jako czynników ryzyka 
w rozwoju schorzeń somatycznych zwanych psychosomatycznymi. Do psycho-
logicznych czynników ryzyka należą: szczególne cechy osobowości, wzory za-
chowania, trudności życiowe i konflikty.
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