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Rodzina jest pierwsz¹ i podstawow¹ grup¹ spo³eczn¹ w ¿yciu ka¿dego
cz³owieka, który w niej znajduje najbardziej sprzyjaj¹ce rodowisko dla swego
rozwoju. W rodzinie dziecko nawi¹zuje pierwsze kontakty spo³eczne, tu powstaj¹ najwczeniejsze, a zarazem najtrwalsze wiêzi uczuciowe  z matk¹, ojcem, z innymi cz³onkami rodziny. Od jakoci tych relacji uzale¿niona jest jakoæ
rozwoju. Istotny wp³yw na rozwój dziecka wywiera pozycja, jak¹ zajmuje ono
w rodzinie, w której podejmuje swe pierwsze role spo³eczne. Tu dowiaduje siê,
co powinno czyniæ, co mu wolno, co jest niedozwolone. W ten sposób utrwalaj¹ siê zachowania uznane przez rodziców za pozytywne, a eliminowane s¹ zachowania niepo¿¹dane. Równoczenie, przez naladownictwo oraz identyfikacjê
z osobami bliskimi, uczy siê odniesieñ do siebie oraz do innych. Relacje
w rodzinie staj¹ siê wzorcami dla wszystkich innych wiêzi.
Jeli ¿ycie rodzinne oparte jest na wierze, to dostarcza dzieciom wielu
religijnych dowiadczeñ, stanowi rodowisko wiary o niespotykanej, w takim
stopniu w innych rodowiskach, sile i wielostronnoci wp³ywów.
U podstaw wiadomej dzia³alnoci wychowawczej le¿¹ preferowane
w danej spo³ecznoci wartoci i normy moralne. W ujêciu chrzecijañskim,
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punktem wyjcia dla wychowania jest cz³owiek w swej duchowo-materialnej
podmiotowoci, za celem wychowania jest rozwój wychowanka zgodnie
z cechami indywidualnymi oraz rozwijanie w nim ¿ycia nadprzyrodzonego1. Dla
osób z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹ cel wychowania jest taki sam, ale
trzeba go adaptowaæ do ich specyficznej sytuacji, cechuj¹cej siê nietypowym
rozwojem, i mo¿liwoci rozwojowych oraz realizowaæ go w ich rodowisku
¿ycia. W procesie tym niezbêdne jest odwo³ywanie siê do si³ i mo¿liwoci, które
tkwi¹ w samej naturze cz³owieka. Temu obszarowi badañ szczególn¹ uwagê
powiêca Urlich Gebert, a tak¿e Tomas Kaupeny i Halina Koselska-Kubiak.
W treci artyku³u skupi³am siê na oryginalnej metodyce Ulricha Geberta, ale
z mo¿liwoci¹ zaadaptowania choæby niektórych jej elementów do wychowania
w rodzinie jako najwa¿niejszym i najsilniejszym miejscu oddzia³ywania wychowawczego. Dodam, ¿e stanowisko Kocio³a w kwestii edukacji religijnej osób
z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹ jest jednoznacznie okrelone  tak¿e w odniesieniu do nauczania sakramentalnego  maj¹ mieæ udzia³ we wszystkich duchowych bogactwach Kocio³a2. Rozwiniêta wiadomoæ eklezjalna i wskazania
pedagogiki specjalnej sprawiaj¹, ¿e wychowanie w wierze staje siê coraz bardziej
satysfakcjonuj¹ce zarówno dla rodziców, nauczycieli religii, jak i dla osób
z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹.

1. Ku integracji, normalizacji i personalizacji
Koció³ jako wspólnota wiernych stanowi mistyczne Cia³o Chrystusa,
w którym jednoæ nie eliminuje ró¿norodnoci cz³onków i przezwyciê¿a wszystkie podzia³y3. Wszyscy ochrzczeni s¹ powo³ani do udzia³u w potrójnej misji
Chrystusa i ka¿dy ponosi odpowiedzialnoæ za to pos³anie i s³u¿bê, która z niej
wynika. Ka¿dy potrzebuje wychowania i ka¿dy sam siebie powinien wychowywaæ do ewangelicznego wspó³¿ycia z drugimi, do ¿ycia spo³ecznego, które
powinno byæ przenikniête duchem mi³oci, czyli duchem Chrystusowym. Pocz¹tkiem tej drogi jest chrzest wiêty. Sakrament ten zapocz¹tkowuje nadprzyrodzone ¿ycie w cz³owieku. Mo¿e ono ulec sp³yceniu lub zgaszeniu, dlatego tak
1 Tak zosta³ ujêty cel wychowania w dokumentach i nauczaniu Kocio³a katolickiego. Por. Pius XI,
Encyklika o chrzecijañskim wychowaniu m³odzie¿y Divini illius magistri. 31.12.1929, Poznañ 1932,
s. 35; Sobór Watykañski II, Deklaracja o wychowaniu chrzecijañskim Gravissimum educationis,
w: Sobór Watykañski II. Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Poznañ 1968, nr 1.
2 Jan Pawe³ II, Adhortacja apostolska o katechizacji w naszych czasach Catechesi tradendae
(1979), Kielce 1990, nr 41 (dalej: CT); Konferencja Episkopatu Polski, Podstawa programowa katechezy
Kocio³a katolickiego w Polsce (2001), Kraków 2010, s. 116119.
3 Por. Katechizm Kocio³a Katolickiego, Pallottinum 1994, nr 790, 791.
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wa¿na jest formacja osobowa cz³owieka, dokonuj¹ca siê w atmosferze mi³oci
i akceptacji. Postawa akceptacji jest wyrazem zaufania wobec cz³owieka. Okazywana akceptacja silnie wspiera i stymuluje ka¿dego, a zw³aszcza tych, którzy
wyroli w poczuciu, i¿ niewiele s¹ warci i w takim przewiadczeniu dalej ¿yj¹.
Ca³y wysi³ek wychowawczy musi wówczas zmierzaæ do odkrycia przez te osoby, ¿e s¹ godne mi³oci, s¹ kochane i mog¹ kochaæ innych.
¯yj¹c w XXI w., w spo³eczeñstwie o wysokiej cywilizacji, musimy jednak
uczyæ siê kierowania w ¿yciu zasadami integracji, normalizacji i personalizacji.
Pierwsza zasada przeciwstawia siê tendencji do izolowania, segregacji i spychania na margines osoby z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹; druga domaga siê
stworzenia takiej osobie warunków ¿ycia i dzia³ania zbli¿onych mo¿liwie jak
najbardziej do naturalnych; trzecia zwraca uwagê na integralny rozwój osoby
z niepe³nosprawnoci¹ we wszystkich jej wymiarach oraz uzdolnieniach fizycznych, moralnych i duchowych, stosownie do jej mo¿liwoci.
Orêdownikiem praw osób z niepe³nosprawnoci¹ do pe³nego uczestnictwa
w ¿yciu spo³ecznym i religijnym odpowiednio do ich mo¿liwoci by³ Jan Pawe³ II4.
Dziêki zwróceniu uwagi na te kwestie, powsta³y liczne dokumenty katechetyczne, w których zagadnienie edukacji religijnej tej grupy osób, bêd¹cych pe³noprawnymi cz³onkami wspólnot chrzecijañskich, znalaz³o swoje miejsce5. Jednak wci¹¿ zdarza siê, ¿e osoby z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹ bywaj¹
postrzegane jako ród³o wstydu, a nawet kary Bo¿ej dla rodziców. W spo³ecznej wiadomoci pokutuj¹ jeszcze stereotypowe, fa³szywe, krzywdz¹ce pogl¹dy
i opinie odnocie do istoty, przyczyn, mo¿liwoci rozwojowych zw³aszcza osób
z g³êbsz¹ niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹. Ludzka mentalnoæ zmienia siê powoli i pewne oczywiste prawdy wci¹¿ trzeba spo³eczeñstwu uwiadamiaæ, jak
chocia¿by tê, ¿e niepe³nosprawnoæ nie narusza ani nie zak³óca struktury duchowej, gdy¿ wartoæ i godnoæ cz³owieka od chwili poczêcia jest niezmienna.
Taka sytuacja w kontekcie spo³ecznego nauczania Kocio³a zobowi¹zuje
do konkretnych dzia³añ na rzecz normalizacji spo³ecznej w tej materii. Wskazania Magisterium Kocio³a inspiruj¹ do podejmowania badañ w tej dziedzinie
i twórczych opracowañ zarówno teoretycznych, jak i praktycznych. Oligofrenopedagogika, dydaktyka specjalna oraz katechetyka wytyczaj¹ drogê metodyce
katechetycznej, która wymaga nieustannej odnowy, uwzglêdniaj¹c wci¹¿ pog³êbiaj¹c¹ siê refleksjê naukow¹ o osobach z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹.
4

nr 22.

Por. CT 41; Jan Pawe³ II, Encyklika o pracy ludzkiej Laborem exercens (1981), Wroc³aw 1983,

5 Chodzi zw³aszcza o dokument Kongregacji ds. Duchowieñstwa, Dyrektorium ogólne o katechizacji, 1997, Pallottinum 1998, nr 189, 190, 191 i dokument Konferencji Episkopatu Polski, Podstawa
programowa katechezy Kocio³a katolickiego w Polsce, Kraków 2010, rozdz. VI.
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Sama idea wychowania integracyjnego  jako mo¿liwoæ wyrównania
szans edukacyjnych, spo³ecznych, zawodowych  jest bezdyskusyjna, niezwykle cenna i staje siê coraz bardziej powszechna. Integracja dzieci z ró¿nym
potencja³em rozwojowym przygotowuje je do ¿ycia w otwartym spo³eczeñstwie.
Jednak w praktyce dowiadczenia integracji bywaj¹ ró¿ne. Trudnoci organizacyjne, brak wykwalifikowanej kadry i uprzedzenia spo³eczne czêsto czyni¹ idee
integracyjne tylko teori¹. Ewolucja mentalnoci kszta³towanej przez ca³e wieki,
gdy osoby z niepe³nosprawnoci¹, zw³aszcza intelektualn¹, by³y wstydliwie
ukrywane przed szerszym spo³eczeñstwem, dokonuje siê bardzo wolno.

2. Formacja religijna i opieka duszpasterska
Teologia ods³ania, co Bóg objawi³ na temat pochodzenia cz³owieka, jego
natury, powo³ania, historii, celu, do którego zmierza6. Dla chrzecijan podstawê
nauki o cz³owieku, o jego godnoci daje Biblia. Jej myl komentuj¹ Ojcowie
Kocio³a. Na ten temat wiele cennych wskazañ dostarczaj¹ dokumenty Soboru
Watykañskiego II i, w ostatnim czasie, przebogate nauczanie Jana Paw³a II i jego
nastêpców. Wyk³adniê nauki Kocio³a tak¿e na ten temat mamy w Katechizmie
Kocio³a Katolickiego.
Chrystusowe Wcielenie i Odkupienie pozwala g³êbiej zrozumieæ cz³owieka.
Dziêki Chrystusowi cz³owiek zdoby³ pe³n¹ wiadomoæ swojej godnoci, transcendentnej wartoci samego siebie i swojego powo³ania. To Chrystus objawia
cz³owiekowi jego najwy¿sze powo³anie  do pe³ni ¿ycia z Bogiem w wiecznoci,
czyli powo³anie do wiêtoci (KDK 22). Urzeczywistnianie godnoci cz³owieka
w wiecie jest zadaniem wychowania. W relacji wychowawczej staj¹ wobec
siebie osoby o tej samej wielkiej godnoci i tym samym ogólnym powo³aniu
 do mi³oci, czyli wiêtoci.
Wychowanie trwa przez ca³e ¿ycie, ale ostateczny cel cz³owieka wykracza
poza jego ziemskie bytowanie. Takie powo³anie stawia przed ka¿dym z nas
zadanie kszta³towania ca³ego ¿ycia osobistego i zbiorowego w duchu wartoci
ewangelicznych. Jest to zobowi¹zanie, które podejmuje cz³owiek z chwil¹ przyjêcia chrztu wiêtego. Realizacja przyrzeczeñ wówczas z³o¿onych wymaga pod6 Takich odpowiedzi udziela antropologia filozoficzna i teologiczna, która jest systematyczn¹
refleksj¹ nad tymi zagadnieniami. Antropologia filozoficzna i teologiczna w myli Jana Paw³a II tworz¹
dziedziny wiedzy o cz³owieku, które wzajemnie siê dope³niaj¹. Chrzecijañstwo inspiruje i motywuje
filozofiê cz³owieka. Okrelenie w sposób wyrany koncepcji cz³owieka, w czym pomaga nam chrzecijañska antropologia teologiczna, pozwoli dostrzec istotê i cel wychowania, a tak¿e ca³¹ dzia³alnoæ
wychowawcz¹.
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jêcia pracy wewnêtrznej zarówno osobistej, jak i zbiorowej, aby przyjmowaæ
chrzecijañski styl ¿ycia7.
Osoby z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹ zwykle ju¿ w niemowlêctwie
przyjê³y sakrament chrztu wiêtego, ale nie s¹ w stanie samodzielnie podejmowaæ wielu istotnych dla ¿ycia decyzji, tak¿e w dziedzinie religijnej. Rodzice
i osoby opiekuj¹ce siê nimi decyduj¹ za nich prawie we wszystkich dziedzinach
¿ycia. Zadaniem ca³ej wspólnoty Kocio³a jest rozwijanie w dziecku otrzymanego wraz z chrztem nowego ¿ycia. Wymaga to wprowadzania go w ¿ycie wiar¹
stosownie do jego mo¿liwoci fizycznych, psychicznych i intelektualnych oraz
doprowadzenia do sakramentów Eucharystii i bierzmowania. Formacja religijna
musi byæ wpisana w codzienne, zwyk³e ¿ycie dziecka z niepe³nosprawnoci¹.
2.1. Udział w Eucharystii

W ¿yciu chrzecijan Msza wiêta pe³ni wa¿n¹ rolê, gdy¿ pozwala na szczególnie g³êbokie spotkanie ze Zbawicielem we wspólnocie z innymi wierz¹cymi.
Nikt nie powinien zostaæ wykluczony z intymnej wiêzi z Jezusem, która jest
mo¿liwa zw³aszcza w Eucharystii.
Dla osób, które z ró¿nych powodów nie mog¹ braæ udzia³u we Mszy
wiêtej, dla ogó³u wierz¹cych nale¿y znaleæ takie formy, które bêd¹ dostosowane do ich mo¿liwoci uczestnictwa. Proponuje siê, aby Eucharystia z udzia³em
osób z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹ sprawowana by³a w niezbyt du¿ej
grupie osób i by³a stosunkowo krótka. Miejsce celebracji eucharystycznej winno
s³u¿yæ skupieniu i dawaæ poczucie bezpieczeñstwa. Oznacza to, ¿e dziecko
trzeba z miejscem oswoiæ i unikaæ zbêdnych elementów, które mog³yby rozpraszaæ jego uwagê. Nale¿y wczeniej przygotowaæ go, jak i inne osoby, do
udzia³u w Eucharystii, zapoznaj¹c z poszczególnymi elementami Mszy wiêtej.
Ka¿da osoba z niepe³nosprawnoci¹ powinna braæ bezporedni, aktywny udzia³
we Mszy wiêtej lub przynajmniej zostaæ dostrze¿ona imiennie8. Eucharystia
sprawowana w ma³ych grupach osób znaj¹cych siê daje równie¿ poczucie bezpieczeñstwa rodzicom dzieci z niepe³nosprawnoci¹, którzy wówczas nie musz¹
denerwowaæ siê, ¿e zachowanie ich dziecka komu przeszkadza. Oni samo
mog¹ te¿ aktywnie w³¹czyæ siê do czytañ mszalnych, modlitwy wiernych, komentarzy. Kocio³a trzeba dowiadczyæ, by odnaleæ w nim swoje miejsce
7 K. Wojty³a, bp, Odezwa na rozpoczêcie VII roku Wielkiej Nowenny, w: Nauczyciel i Pasterz.
Listy pasterskie. Komunikaty. Zarz¹dzenia. 19591978, Rzym 1987, s. 33.
8 U. Gebert, Opieka duszpasterska nad ludmi z g³êbszym upoledzeniem umys³owym. Mo¿liwoci
i granice, Horyzonty Wiary 9 (1991), s. 30; K. Lausch, Wychowanie religijne uczniów g³êbiej upoledzonych umys³owo, w: Przewodnik dla nauczycieli uczniów upoledzonych umys³owo w stopniu znacznym
i umiarkowanym, cz. I, Warszawa 2001, s. 125126.
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i mieæ poczucie bezpieczeñstwa bêd¹c we wspólnocie wierz¹cych. Jednak nie
wydaje siê s³uszne, aby Eucharystia w niedzielê sprawowana by³a w ma³ych
grupach z uwagi na potrzebê chronienia i rozwijania jednoci lokalnej wspólnoty
kocielnej.
2.2. Pierwsza Komunia święta

Wiêkszoæ osób z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹ jest ochrzczona. Nie
mo¿na im stawiaæ barier i wykluczyæ mo¿liwoci pe³nego uczestnictwa w Eucharystii, a tak¿e przyjêcia sakramentu bierzmowania. W Prawie Kanonicznym
czytamy: ka¿dy ochrzczony, jeli tylko prawo tego nie zabrania, mo¿e i powinien byæ dopuszczony do Komunii wiêtej [ ] Dzieci wtedy mo¿na dopuciæ
do Komunii wiêtej, gdy posiadaj¹ wystarczaj¹ce rozeznanie i s¹ dok³adnie
przygotowane, tak by stosownie do swojej mo¿liwoci rozumia³y tajemnicê
Chrystusa oraz mog³y z wiar¹ i pobo¿noci¹ przyj¹æ Cia³o Chrystusa9. Wobec
powy¿szego, du¿¹ rolê odgrywa przygotowanie dostosowane do mo¿liwoci
psychofizycznych osoby z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹. Taka osoba nie
rozumie pojêæ abstrakcyjnych i nie myli abstrakcyjnie, ale jest otwarta na rzeczywistoæ duchow¹, wchodzi w duchowoæ, wyczuwa j¹, prze¿ywa, a to jest
wiêcej ni¿ pojêcie. Henri Bissonnier zwraca uwagê na to, ¿e miêdzy abstrakcj¹
a duchowoci¹ jest ró¿nica. O rzeczywistoci duchowej trzeba nie tyle uczyæ,
ile w ni¹ wprowadzaæ. Trzeba d¹¿yæ do tego, ¿eby dziecko dowiadcza³o tej
rzeczywistoci10.
Przygotowanie nie mo¿e zakoñczyæ siê na udziale w uroczystoci pierwszokomunijnej. Dziecko powinno mieæ mo¿liwoæ tak¿e póniej uczestniczenia
w pe³ni w Eucharystii  nale¿y to mu umo¿liwiæ, respektuj¹c jego uwarunkowania psychospo³eczne. Trzeba przyzwyczajaæ dziecko do regularnego uczestnictwa we Mszy wiêtej. Przyzwyczajanie do osób, rzeczy, wydarzeñ, zachowañ
pe³ni szczególn¹ rolê w procesie wychowania i rozwoju osób z zaburzeniami
umys³owymi.
2.3. Sakrament bierzmowania

Sakrament bierzmowania to niezas³u¿ony dar Ducha wiêtego, dany
wszystkim, bez ograniczeñ wynikaj¹cych z ewentualnej niepe³nosprawnoci.
Przyjêcie sakramentu bierzmowania jest konieczne do dope³nienia zwi¹zku z Chry9
10

Kodeks Prawa Kanonicznego, Pallottinum 1984, kanon 912, 913.
H. Bissonnier, Psychopedagogika religijna niedorozwiniêtych umys³owo, Colloquium Salutis.
Wroc³awskie Studia Teologiczne 9 (1977), s. 201203.
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stusem, zapocz¹tkowanego w chrzcie wiêtym i odnawianego w Eucharystii.
Tak jak zes³anie Ducha wiêtego na aposto³ów pog³êbi³o i umocni³o ich wiarê,
tak bierzmowanie umacnia wiarê bierzmowanego, który ma udzia³ w darach
Ducha wiêtego11. Osoby z g³êbok¹ niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹ na miarê
swoich mo¿liwoci osi¹gaj¹ dojrza³oæ duchow¹ i maj¹ prawo otrzymaæ sakrament bierzmowania, nazywany równie¿ sakramentem dojrza³oci chrzecijañskiej, a tak¿e sakramentem umocnienia. Dla osób z zaburzeniami umys³owymi
¿ycie nie jest ³atwe. Potrzebuj¹ mocy Ducha wiêtego, aby wype³niaæ Bo¿e
przykazania. Z darów Ducha wiêtego trzeba umieæ i chcieæ korzystaæ, i to jest
zadanie dla nauczycieli religii i duszpasterzy. Przyjêcie sakramentu bierzmowania
wymaga przygotowania tak samo, jak przyjêcie Eucharystii12.
Tylko rodzice lub opiekunowie mog¹ zdecydowaæ o doprowadzeniu
dziecka z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹ do Eucharystii czy bierzmowania.
Oni sami mog¹ mieæ w¹tpliwoci i opory, dlatego zadaniem katechetów i duszpasterzy jest prowadzenie rozmów z rodzicami i opiekunami, aby rozwiaæ istniej¹ce w¹tpliwoci. To rodzice umo¿liwiaj¹ dziecku udzia³ w ich wierze i za rozwój
tej wiary s¹ odpowiedzialni. Wspieraj¹ ich katecheci, duszpasterze i wspólnota
w wierze, w której dziecko przyjmuje sakramenty wiête.
Rodzice i cz³onkowie wspólnoty parafialnej s¹ zobowi¹zani, by osoba z niepe³nosprawnoci¹ mog³a byæ rzeczywistym podmiotem ¿ycia parafialnego.
Trzeba uwa¿aæ za normê obecnoæ tych osób wewn¹trz wspólnoty oraz umo¿liwiæ udzia³ w ¿yciu sakramentalnym w ci¹gu ca³ego roku liturgicznego13. Taka
osoba winna byæ prze¿ywana jako nasza i w³¹czona w miarê jej mo¿liwoci
w ¿ycie Kocio³a lokalnego, przeciwstawiaj¹c siê w ten sposób jakimkolwiek
dzia³aniom, które mog³yby j¹ izolowaæ i marginalizowaæ.

3. Metoda „komunikacji pierwotnej”
Wychowanie rozpoczyna siê od nawi¹zania kontaktu z dzieckiem, przemówienia do dziecka w taki sposób, aby ono zrozumia³o. Mówi siê o potrzebie
pracy w kontakcie jako przeciwieñstwa osamotnienia w roli nauczyciela.
Kontakt w procesie wychowania i rewalidacji pe³ni rolê termostatu, czyli steruj¹11 J. Charytañski, Duszpasterskie problemy bierzmowania, w: J. Charytañski, W krêgu zadañ
i treci katechezy, Kraków 1992, s. 128.
12 Szerzej: B. Rozen, Edukacja religijna osób z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹. Studium pedagogiczno-religijne, Olsztyn 2008, s. 227231.
13 Szerzej: W. Nowak, Celebrowanie liturgii z osobami niepe³nosprawnymi, w: C. Kosakowski,
C. Rogowski (red.), Wielowymiarowoæ edukacji osób z niepe³nosprawnoci¹, Olsztyn 2005, s. 5667.

254

Barbara Rozen
Nauki o rodzinie

cego urz¹dzenia pomiarowego nastawionego na tu i teraz, które umo¿liwia
sprawdzenie, jak dziecko rozumie przekaz i czy w ogóle rozumie, oraz dokonanie pewnych korekt14. Taka interakcja wymaga wejcia w relacjê osobow¹ opart¹ na otwartoci, autentycznoci i empatii, gdzie niezwykle wa¿ne jest s³uchanie.
Jeli te elementy zaistniej¹, wówczas mamy do czynienia z dialogiem  podstawow¹ metod¹ wychowawcz¹. Wychowankowie powinni niejako zostaæ zaproszeni do wspó³mylenia i wyra¿ania w³asnych myli w taki sposób, jaki jest dla
nich dostêpny. Jeli jest kontakt, bêdzie równie¿ wspó³praca jako efekt prawdziwego dialogu.
Formacja religijna musi byæ wpisana w codzienne ¿ycie osoby z niepe³nosprawnoci¹. Trzeba zauwa¿aæ, co dziecko prze¿ywa tu i teraz oraz tworzyæ
w³aciwy klimat, aby mog³o wyra¿aæ swoje uczucia tak, jak potrafi. Ono ma
prawo prze¿ywaæ ca³¹ gamê uczuæ, dostêpn¹ cz³owiekowi i trzeba dziecku daæ
odczuæ, ¿e akceptujemy jego prze¿ycia  nie oceniamy.
Aby wychowanie umo¿liwi³o pe³ny rozwój dziecka, jak najszersze poznanie rzeczywistoci i przygotowanie go do ¿ycia, trzeba dostarczaæ odpowiednich bodców stymuluj¹cych potencja³ wpisany w jego naturê. To z kolei wymaga ws³uchania siê w dziecko, w jego jedyny i niepowtarzalny, naturalny rytm
¿ycia, wspó³odczuwania z dzieckiem, aby próbowaæ zrozumieæ jego wewnêtrzny wiat i prawid³owoci, które nim kieruj¹. W procesie tym mo¿e pomóc
odwo³ywanie siê do komunikacji pierwotnej, która umo¿liwia dotarcie do
umys³u i serca osób z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹, poprzez pobudzanie,
ochranianie i pielêgnowanie podstawowych mocy ¿yciowych w cz³owieku. Komunikacja ta bazuje na rytmie oddychania, dwiêkach nieartyku³owanych, dotyku i ruchu.
3.1. Rytm oddychania

Pierwszym krokiem nauki wspó³odczuwania z dzieckiem jest ws³uchanie
siê w rytm jego oddychania, co w po³¹czeniu z dotykiem lub przytuleniem
dziecka daje niezwyk³¹ mo¿liwoæ symbiozy, jednoci, która zaowocuje wiêzi¹
bêd¹c¹ fundamentem w procesie wspierania jego rozwoju. Oddech oznacza
¿ycie, którego dawc¹ jest Bóg. Oddychanie jest symbolem si³y, mocy i potêgi
Bo¿ej, a tak¿e Jego bliskoci. Oddech jest traktowany jako pierwsza i pierwotna
forma komunikacji cz³owieka z Bogiem. Ka¿dy cz³owiek, tak¿e osoba z g³êbokim upoledzeniem, w oddychaniu mo¿e dowiadczyæ Jego mi³oci15.
14
15

Ibidem, s. 127.
U. Gebert, Opieka duszpasterska nad ludmi z g³êbszym upoledzeniem umys³owym, s. 26.
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3.2. Dźwięki nieartykułowane

Mowa osób z g³êbszym stopniem niepe³nosprawnoci intelektualnej jest
znacznie zaburzona. Niedorozwój w tej dziedzinie objawia siê opónieniem rozwoju mowy, który nadto przebiega nieharmonijnie i dziecko ma wady mowy
utrudniaj¹ce zrozumienie jego wypowiedzi. Zasób s³ów jest niewielki, dlatego
dziecko zastêpuje s³owo gestem16. Taka sytuacja wymaga szczególnego uwra¿liwienia osób z otoczenia na bezs³owne formy komunikacji, nastawienia na odbiór17. Chodzi o wra¿liwoæ na wszelkie sygna³y p³yn¹ce z jêzyka cia³a: krzyki,
postêkiwania, westchnienia i wszelkie inne dwiêki nieartyku³owane. Ws³uchuj¹c
siê w te dwiêki mo¿na uzyskaæ o dziecku bardzo wiele cennych informacji.
Dwiêki nieartyku³owane wybrzmiewaj¹ tak¿e z wnêtrza cz³owieka pe³nosprawnego intelektualnie, gdy znajdzie siê w sytuacji du¿ego emocjonalnego
prze¿ycia, którego nie mo¿na oddaæ mow¹ artyku³owan¹. miech, p³acz, wzdychanie, krzyk, be³kot, gaworzenie nie maj¹ nic wspólnego z mow¹ artyku³owan¹,
ale w ró¿nych sytuacjach prze¿yciowych spontanicznie wydajemy z siebie takie
dwiêki, czyli u¿ywamy mowy nieartyku³owanej.
Osoby z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹ z racji zaburzeñ w mowie pos³uguj¹ siê dwiêkami nieartyku³owanymi do wyra¿ania swoich ró¿nych doznañ
i potrzeb. Dwiêki te w zale¿noci od sytuacji ró¿ni¹ siê swoj¹ intensywnoci¹,
czêstotliwoci¹ i si³¹. To jest jêzyk komunikacji miêdzyosobowej, ale jego zrozumienie wymaga umiejêtnoci wspó³odczuwania i wra¿liwoci. Im lepiej znamy
i kochamy osobê, tym ³atwiej potrafimy zrozumieæ ten swoisty jêzyk. W pracy
z osobami z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹, które maj¹ trudnoci w werbalizowaniu swoich potrzeb, myli i uczuæ, umiejêtnoæ empatycznego ws³uchiwania siê w sygna³y p³yn¹ce jêzykiem cia³a jest wymogiem koniecznym. Takiej
wra¿liwoci i otwartoci trzeba siê uczyæ.
Dwiêki nieartyku³owane mog¹ byæ elementem dialogu, tak samo jak s³owa, jeli pomiêdzy rodzicem (wychowawc¹) a dzieckiem istnieje swoiste wspó³brzmienie na drodze takich w³anie sygna³ów. Bliskoæ emocjonalna i rozumienie potrzeb mo¿e siê realizowaæ bez s³ów. Wiele osób z g³êbszym i g³êbokim
stopniem niepe³nosprawnoci intelektualnej nie osi¹ga poziomu umys³owego
dwunastomiesiêcznego dziecka. Komunikowanie siê na tym poziomie wykracza
poza sferê werbaln¹ i obejmuje ca³¹ osobê ze wszystkimi jej mo¿liwociami
percepcyjnymi. W ten sposób intuicyjnie matka komunikuje siê z niemowlêciem.
Na tym poziomie komunikacji trzeba wiadomie wykorzystywaæ ekspresjê w³a16

J. Lausch-¯uk, Pedagogika osób z umiarkowanym, znacznym i g³êbokim upoledzeniem umys³owym, w: W. Dykcik (red.), Pedagogika specjalna, Poznañ 2001, s. 150.
17 K.M. Lausch, Teoretyczne podstawy katechizacji osób upoledzonych umys³owo, Warszawa
1987, s. 59.

256

Barbara Rozen
Nauki o rodzinie

snego cia³a: mimikê, barwê i natê¿enie g³osu, podtrzymywaæ kontakt wzrokowy.
Na podstawie sposobów, w jakie dziecko siê zachowuje, i dwiêkach przez nie
wydawanych, wychowawca mo¿e uzyskaæ wystarczaj¹co du¿o informacji, aby
udzieliæ mu niezbêdnej pomocy i wspieraæ w rozwoju.
Dwiêki takie oddaj¹ tak¿e stany ducha, które w pe³ni rozumie sam Bóg
i mog¹ one stawaæ siê form¹ kontaktu z Nim, a wiêc modlitw¹18. Zauwa¿my
 pisze H. Koselska-Kubiak  ¿e kiedy my sami prze¿ywamy trudne chwile,
wtedy w milczeniu, bólu i ciê¿kim wzdychaniu trwamy przed Bogiem19.
3.3. Ruch

Obserwuj¹c dzieci podczas zabawy mo¿na zauwa¿yæ, ¿e chêtnie wypowiadaj¹ siê za pomoc¹ gestu i ruchu. Stany emocjonalne i nasze potrzeby
z ³atwoci¹ sygnalizujemy jêzykiem cia³a. Podskakujemy, skaczemy, tañczymy
z radoci. Dziêkujemy i prosimy u¿ywaj¹c tak¿e swego cia³a, które bardzo
wymownie oddaje sytuacjê naszego wnêtrza. Dla osób z zaburzeniami umys³owymi jest to bardzo prosta i naturalna forma komunikacji.
Potrzebê ruchu dziecko zaspokaja tak¿e w spontanicznej ekspresji plastycznej. Poprzez rysowanie, malowanie, lepienie, formowanie odzwierciedla
ono stan swojego wnêtrza, wiedzê i mo¿liwoci. W ten sposób zaspokaja te¿
naturaln¹ potrzebê twórczoci wpisan¹ w naturê ka¿dego cz³owieka i rozwija
swoj¹ osobowoæ. Bez ekspresji osobowoæ zamyka siê w sobie. Ekspresja
plastyczna mo¿e byæ realizowana za pomoc¹ ró¿nych technik. Ich dobór dyktuj¹ mo¿liwoci manualne dziecka. Mo¿e to byæ: rysowanie kredkami, wiec¹;
malowanie palcami, pêdzlami; wycinanie i wydzieranie; modelowanie masy solnej lub papierowej; tworzenie kompozycji z materia³ów ziarnistych, np. kaszy,
ry¿u, nasion; papieroplastyka, kola¿, mozaika z papieru samoprzylepnego i wiele
innych. Samodzielne dzia³anie dziecka powinno byæ sta³ym elementem szeroko
rozumianego wychowania i kszta³cenia.
3.4. Dotyk

Dotyk w relacjach jest bardzo wa¿ny, gdy¿ jest wyrazem czu³oci, serdecznej bliskoci, wiêzi, wsparcia, bezpieczeñstwa. Jest symbolem obecnoci,
nawi¹zania relacji, zastêpuje wa¿ne s³owa. Dotykaj¹c, g³aszcz¹c, trzymaj¹c d³oñ,
18 H. Koselska-Kubiak, Metodyka pracy katechetyczno-duszpasterskiej z osobami z g³êbsz¹ i g³êbok¹ niepe³nosprawnoci¹ umys³ow¹. Referat wyg³oszony na Konferencji Miêdzynarodowej w Uniwersytecie Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego w Warszawie na Wydziale Teologicznym 17.10.2007 r. [tekst
niepublikowany], s. 5.
19 Ibidem.
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przytulaj¹c mówimy drugiej osobie, ¿e jest dla nas wa¿na, ¿e jestemy przy
niej, ¿e j¹ akceptujemy, kochamy. Dotyk z tak¹ duchow¹ treci¹ ma ogromn¹
si³ê oddzia³ywania, pomaga ¿yæ i pokonywaæ trudnoci, wyzwala z samotnoci.
Badania naukowe potwierdzaj¹, ¿e dzieci, którym rodzice od niemowlêctwa nie szczêdz¹ czu³oci, maj¹ lepsz¹ odpornoæ fizyczn¹, s¹ zdrowsze. Pod
wp³ywem dotyku zwiêksza siê te¿ wydzielanie endorfin (hormonów szczêcia),
dlatego dzieci czêsto pieszczone przez rodziców s¹ radoniejsze i spokojniejsze. Czu³y dotyk, pieszczota s¹ dziecku tak potrzebna dla jego harmonijnego
rozwoju, jak kwiatu s³oñce. Dotyk sprzyja budowaniu silnej wiêzi miêdzy rodzicami a dzieckiem, co póniej przek³ada siê na jego relacje z innymi ludmi.

4. „Komunikacja pierwotna” w wychowaniu religijnym
Metoda komunikacji pierwotnej zosta³a zaadaptowana i rozwiniêta do
wychowania w wierze dzieci z g³êbsz¹ niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹ przez
Ulricha Geberta20. W teorii i praktyce katechetycznej popularyzuje i rozwija tê
drogê komunikacji Halina Koselska-Kubiak cile wspó³pracuj¹ca z Tomasem
Kaupeny21, uznaj¹c, i¿ w tej metodzie jest si³a, któr¹ trzeba wykorzystaæ
w pracy rewalidacyjnej i wychowawczej z dzieæmi z zaburzeniami umys³owymi.
Stymuluje ona naturaln¹, pierwotn¹, pozytywn¹ energiê w cz³owieku, daj¹c¹ mu
odwagê do ¿ycia. Ma ona ród³o w stwórczej mocy Boga i odkupieñczej mocy
Zbawiciela. Jest to wiêc odwo³ywanie siê do si³, które tkwi¹ w cz³owieku niezale¿nie od stopnia zaburzeñ umys³owych.
4.1. Moc bliskości i dotyku

Dziecko dla prawid³owego rozwoju potrzebuje fizycznej bliskoci i czu³ego dotyku drugiej osoby, daj¹cego poczucie bycia kochanym i akceptowanym.
W cz³owieku istnieje potrzeba przyjmowania dotyku i obdarowywania dotykiem. Dotyk czêsto zwi¹zany jest z udzieleniem pomocy, z uzdrowieniem. Sam
Jezus uzdrawiaj¹c dotyka³ chorego. W celebracji wielu sakramentów wiêtych
istotnym elementem jest gest dotyku, bêd¹cy symbolem wy¿szego uzdrowienia,
którego udziela Bóg22.
20
21

U. Gebert, Opieka duszpasterska nad ludmi z g³êbszym upoledzeniem umys³owym, s. 2333.
Mgr Halina Koselska-Kubiak  absolwentka Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie
o specjalnoci katechetyka oraz oligofrenopedagogiki w Wy¿szej Szkole Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Dowiadczona katechetka osób z niepe³nosprawnoci¹ umys³ow¹. Wspó³pracuje z ks. T. Kaupeny
w orodku dla dzieci niepe³nosprawnych umys³owo Am Himmel w Wiedniu.
22 U. Gebert, Opieka duszpasterska nad ludmi z g³êbszym upoledzeniem umys³owym, s. 27.
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Odwo³am siê w tym miejscu do wypowiedzi biskupa Karola Wojty³y, który
pisa³, ¿e w stosunku cz³owieka do cz³owieka zachodzi szczególna mo¿liwoæ,
a zarazem potrzeba wczuwania siê w jego prze¿ycia i stany wewnêtrzne, w ca³e
¿ycie jego duszy  oraz mo¿liwoæ, a tak¿e potrzeba sygnalizowania mu tego.
S¹ to w³anie funkcje czu³oci23. Czu³oæ, jak wyjania dalej autor, jest nie
tylko wewnêtrzn¹ zdolnoci¹ wspó³odczuwania stanu duszy drugiej osoby, ale
tak¿e zewnêtrzn¹ form¹ zasygnalizowaniu, ¿e podzielamy jej prze¿ycia i komunikujemy w³asn¹ bliskoæ wzglêdem niej24. Autor pisze nie tylko o prawie ka¿dego cz³owieka do odbierania czu³oci i do jej okazywania, ale tak¿e o obowi¹zku
okazywania czu³oci tym, którym jest ona szczególnie potrzebna: s¹ to dzieci
oraz osoby chore i s³abe. Zaznacza jednoczenie, ¿e tylko mi³oæ jest jedyn¹
racj¹ okazywania czu³oci25.
Osoby z niepe³nosprawnoci¹ umys³ow¹ s¹ bardzo otwarte na przyjmowanie i obdarzanie czu³ym dotykiem, gdy¿ ich emocje s¹ ¿ywe, spontaniczne.
Osoby pe³nosprawne czêsto dopiero ucz¹ siê zdrowej, naturalnej relacji z elementami takiej fizycznej, pozytywnej bliskoci  w³anie od osób z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹. W pracy wychowawczej jest wiele mo¿liwoci, aby
przez dotyk wejæ w dialog z dzieæmi i pomóc im w otwarciu siê na nieuchwytn¹ zmys³owo rzeczywistoæ wype³nion¹ Bo¿¹ obecnoci¹ i mi³oci¹, np.,
wspólnie piewaj¹c Bogu i wielbi¹c Go.
W pracy wychowawczej, katechetycznej i duszpasterskiej trzeba czerpaæ
z mocy, zawartej w pe³nej szacunku bliskoci, czu³oci. H. Koselska-Kubiak,
odwo³uj¹c siê do swojej pracy katechetycznej z dzieæmi, pisze: W czasie zajêæ
czynimy tak najczêciej ³¹cz¹c s³owo pochwa³y z gestem ucisku, pog³askania,
uca³owania lub przytulenia26. W takich zachowaniach przekazuje siê pozytywn¹
energiê, która wzmacnia dziecko w jego wysi³kach. Pozytywne odczucia emocjonalne dziecka s¹ wielkim sprzymierzeñcem wychowawcy w jego oddzia³ywaniu na dziecko. W pedagogice nazywa siê je pozytywnymi wzmocnieniami,
które s¹ form¹ nagradzania dziecka za dobrze wykonane zadanie i pomagaj¹
w utrwalaniu w³aciwych zachowañ, a tak¿e w æwiczeniu koncentracji.
4.2. Moc imienia osoby i pozdrawiania

Swoist¹ form¹ komunikacji o wielkiej pozytywnej mocy jest wypowiadanie
imienia osoby i jej pozdrawianie. Pojedyncze, kierowane do konkretnego dziec23
24
25
26

K. Wojty³a, bp, Mi³oæ i odpowiedzialnoæ, Kraków 1962, s. 193.
Ibidem, s. 194.
Ibidem, s. 196197.
H. Koselska-Kubiak, Metodyka pracy katechetyczno-duszpasterskiej z osobami z g³êbsz¹ i g³êbok¹ niepe³nosprawnoci¹ umys³ow¹, s. 4.
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ka pozdrowienie sprawia, ¿e czuje siê zauwa¿one, oczekiwane, wa¿ne, akceptowane. Dzieci, zw³aszcza z ró¿nymi zaburzeniami, potrzebuj¹ w kontaktach
z ludmi ich reakcji buduj¹cych pozytywny obraz siebie i poczucie w³asnej
wartoci. Niektóre dzieci w ró¿ny sposób, czasem trudny do akceptacji, próbuj¹ zwróciæ na siebie uwagê. Zwracaj¹c siê do nich osobicie podczas
pozdrowienia ju¿ wtedy zaspokaja siê tê potrzebê i dalszy przebieg katechezy
mo¿e byæ bardziej owocny dla obu stron27. Pozdrawiaæ mo¿na krótkimi
zdaniami: cieszê siê, ¿e jeste z nami, cieszê siê z naszego spotkania,
dobrze, ¿e jeste itp. Oczywicie do takich zwrotów po¿¹dane jest, aby dodaæ imiê.
Zwracanie siê do osoby po imieniu niesie du¿¹ pozytywn¹ moc, któr¹
H. Koselska-Kubiak nazywa pierwotn¹ si³¹ w cz³owieku, wyzwalaj¹c¹ reakcjê,
pozytywne doznania i otwieraj¹c¹ na drugiego28. Do osób z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹ nale¿y jak najczêciej zwracaæ siê po imieniu: przy powitaniu
i po¿egnaniu, w modlitwie i podczas indywidualnej pracy. Imieniem dziecka
powinna byæ oznaczona jego praca plastyczna i rzeczy, które do niego nale¿¹
albo którymi siê pos³uguje29.
Sposób powitania wyra¿a nastawienie do danej osoby. Kiedy kogo serdecznie witamy, to tym samym przekazujemy mu, ¿e jest dla nas wa¿ny i oczekiwany. H. Koselska-Kubiak zwraca uwagê, ¿e powitanie i po¿egnanie wystêpuj¹
równie¿ w liturgii sakramentów i s¹ elementem Eucharystii. Podczas sprawowania liturgii dla osób z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹ (specjalnych) wa¿ne
jest, aby powitaniu i po¿egnaniu nadaæ charakter bardziej osobowy i przystêpny,
witaj¹c ka¿de dziecko imiennie albo tak¿e piosenk¹ i podaniem mu rêki30.
Nie mo¿na traktowaæ cz³owieka bezosobowo, np. pomijaj¹c jego imiê.
W badaniach nad mózgiem udowodniono, ¿e dziecko nawet kilkumiesiêczne
szybciej reaguje na dwiêk w³asnego imienia ni¿ na jakiekolwiek inne s³owo.
Nie jest to przekaz do uszu czy oczu dziecka, ale od razu do jego umys³u  to
ja!31

27 H. Koselska-Kubiak, Religijne oddzia³ywanie w odniesieniu do dzieci z niepe³nosprawnoci¹
umys³ow¹ [artyku³ niepublikowany], s. 6.
28 Ibidem, s. 7. Autorka powo³uje siê na: T. Kaupeny, Gottesdienstgestaltung, Messgestaltung,
religiöse Vermittlung, Referat wyg³oszony dla katechetów diecezji wiedeñskiej w Wiedniu, 28.11.1996,
[tekst niepublikowany], s. 6.
29 H. Koselska-Kubiak, Metodyka pracy katechetyczno-duszpasterskiej z osobami z g³êbsz¹ i g³êbok¹ niepe³nosprawnoci¹ umys³ow¹, s. 3.
30 Ibidem, s. 2.
31 R. Halik, Niezwyk³a moc imienia. Wywiad z dr Iren¹ Majchrzak, twórczyni¹ Odmiennej Metody Nauki Czytania, Bli¿ej Przedszkola 12 (2010), s. 91.
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4.3. Moc muzyki i śpiewu

Uczenie siê wymaga aktywnoci. Za³o¿enie to dotyczy ka¿dego cz³owieka,
ale szczególnie wa¿ne jest uwiadomienie sobie tego wymogu przy wychowywaniu dziecka z ograniczeniami w uczeniu siê. Do ruchu stymuluje muzyka
i piew. Dowiadczenie pokazuje, jak wa¿ne s¹ te elementy w ¿yciu dziecka,
zw³aszcza maj¹cego trudnoci w wypowiadaniu s³ów i werbalizowaniu swoich
wewnêtrznych prze¿yæ. Szczególnie chêtnie dzieci wyra¿aj¹ radoæ w pl¹sach
i piewie, tak¿e na chwa³ê Bo¿¹. Poprzez ruch stymulowany muzyk¹ i piewem
wyra¿aj¹ swoje emocje, integruj¹ siê, buduj¹ wiêzi32.
Znane jest bardzo korzystne oddzia³ywane muzyki na cz³owieka. Muzyka
jest rodkiem stymulacji emocjonalnej i komunikacji niewerbalnej w procesie
diagnozy, leczenia i rozwoju osobowoci. Terapeutyczny wp³yw muzyki wykorzystywany jest w pracy z dzieæmi maj¹cymi zaburzenia s³uchu, mowy, rozwoju
psychicznego i rozwoju fizycznego33. Zajêcia z udzia³em muzyki zachêcaj¹
dziecko do twórczego eksperymentowania z ruchem w³asnego cia³a, do wyra¿enia emocji w ró¿ny sposób34.
Piosenki znane (bo czêsto powtarzane), krótkie, proste, melodyjne dobrze
jest ³¹czyæ z gr¹ na gitarze lub innych instrumentach muzycznych i dope³niaæ
klaskaniem, tupaniem, gestami, pl¹sami, tañcem, nuceniem, wyklaskiwaniem rytmu. Piosenki i muzyka nie tylko pozwalaj¹ dojæ do g³osu emocjom oraz je
wyraziæ, ale tak¿e pobudzaj¹ do refleksji w zwi¹zku z przekazywanymi treciami
w s³owach piosenki oraz utrwalaj¹ myl religijn¹ lub moraln¹. H. KoselskaKubiak mocno akcentuje, aby na ten wymiar komunikacji byæ szczególnie
otwartym, gdy¿ muzyka jest nonikiem jêzyka, w którym nie istniej¹ pojêcia,
lecz prze¿ycia emocjonalne, które dzieci dobrze rozumiej¹35. Muzyka mo¿e
pobudzaæ, o¿ywiaæ, inspirowaæ, rozluniaæ, wyciszaæ. Taki jêzyk jest bardzo
bliski dziecku z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹, gdy¿ nie wymaga anga¿owania intelektu w prze¿ywane stany. Muzyka poprzez rytm i tempo wydaje dziecku
swoiste polecenia, których nie trzeba rozumieæ drog¹ pojêciow¹. Nadto potrzeba zgodnoci ruchu z muzyk¹ jest tak du¿a, ¿e dzieci wykazuj¹ce sk³onnoci
32
33

T. Kaupeny, Gottesdienstgestaltung, Messgestaltung, religiöse Vermittlung, s. 2.
Najstarszy zapis o pozytywnym wp³ywie muzyki znajdujemy w tekstach sprzed trzech tysiêcy
lat. W Starym Testamencie czytamy, ¿e królowi Saulowi, który popad³ w ciê¿k¹ depresjê, ukojenie
przynios³a gra Dawida i piewane przez niego kantyki poetyckie przy akompaniamencie cytry (1 Sam
16,23). Staro¿ytny filozof Arystoteles mówi³, ¿e muzyka kszta³tuje charakter cz³owieka. Od dawna
muzykê wykorzystuje siê w leczeniu. Szerzej W. Sacher, Wczesnoszkolna edukacja muzyczna, Kraków
1997.
34 M. Piszczek, Terapia zabaw¹, terapia przez sztukê, Warszawa 1997, s. 5657.
35 H. Koselska-Kubiak, Metodyka pracy katechetyczno-duszpasterskiej z osobami z g³êbsz¹ i g³êbok¹ niepe³nosprawnoci¹ umys³ow¹, s. 45.
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do ruchów mimowolnych (nadpobudliwe) czyni¹ ogromne wysi³ki w celu opanowania ruchów zbêdnych, aby wiernie odtworzyæ rytm muzyki36. Muzyka,
narzucaj¹c w czasie zabawy wszystkim uczestnikom jednakowe tempo, rytm,
nastrój pomaga we wspó³dzia³aniu. Jest niew¹tpliwie sprzymierzeñcem wychowawcy w wyciszeniu dziecka nadpobudliwego. Pomaga w odzyskaniu porz¹dku i spokoju w chwilach, gdy dzieci s¹ wzburzone, w uzyskiwaniu w³aciwego
klimatu i atmosfery zajêæ37.
piewanie i muzykowanie powinny wype³niaæ spotkania katechetyczne
i duszpasterskie, stanowiæ sta³y element w formacji religijnej osób z niepe³nosprawnoci¹ umys³ow¹. Implikuje to, jak zauwa¿a H. Koselska-Kubiak, potrzebê szczególnej otwartoci wychowawcy/nauczyciela, który niezale¿nie od osobistych zdolnoci i kwalifikacji muzycznych powinien zdobywaæ swobodê
w wyra¿aniu wraz z dzieæmi ró¿nych stanów emocjonalnych, pokonywaæ wewnêtrzn¹ barierê, wstyd, lêk przed kompromitacj¹38. Dodajmy, ¿e muzyka u³atwia zw³aszcza nowemu wychowawcy kontakt z dzieckiem. Szczególnie na pocz¹tku spotkañ z dzieæmi jest to czêsto jedyny sposób nawi¹zaniu kontaktu.
Skoro muzyka tak silnie oddzia³uje na psychiczn¹ sferê cz³owieka, niezale¿nie od intelektualnych ograniczeñ, to nale¿y z niej obficie korzystaæ. W wychowaniu religijnym ruch i taniec mog¹ byæ modlitw¹ jednocz¹c¹ ludzi, integruj¹c¹ grupê, wspieraj¹c¹ tworzenie wspólnoty i umo¿liwiaj¹c¹ wprowadzanie
dziecka w ¿ycie liturgiczne Kocio³a.
4.4. Moc obrazów i opowiadań

Tomas Kaupeny do powy¿szych wskazañ metodycznych, odwo³uj¹cych
siê do pierwotnych, najg³êbszych róde³ si³y w naturze cz³owieka, do³¹cza moc
obrazów i opowiadañ. Obrazy du¿e, nieprze³adowane kolorystyk¹ i zbêdnymi
szczegó³ami stwarzaj¹ wyj¹tkow¹ mo¿liwoæ identyfikowania siê z poszczególnymi postaciami, które w nich wystêpuj¹, wspieraj¹ wyobraniê, ucz¹ wspó³odczuwania, oddzia³uj¹ na osobowoæ cz³owieka39.
Wyj¹tkowa rola obrazu w procesie poznawczym dziecka zosta³a ju¿ dobrze udowodniona naukowo. Zanim dziecko nauczy siê pisania i czytania, po36 B. Janosz, Poradnik do nauki religii w szkole podstawowej i gimnazjum dla upoledzonych
umys³owo w stopniu umiarkowanym i znacznym, Tarnów 2001, s. 2729.
37 A. Lubczak, Program stymulowania rozwoju dzieci z g³êbsz¹ i g³êbok¹ niepe³nosprawnoci¹
umys³ow¹ za pomoc¹ muzyki, Oligokatecheza 3 (2005), s. 3035.
38 H. Koselska-Kubiak, Metodyka pracy katechetyczno-duszpasterskiej z osobami z g³êbsz¹ i g³êbok¹ niepe³nosprawnoci¹ umys³ow¹, s. 45.
39 Za: H. Koselska-Kubiak, Religijne oddzia³ywanie w odniesieniu do dzieci z niepe³nosprawnoci¹ umys³ow¹, s. 910. Por. tak¿e: B. Rozen, Edukacja religijna osób z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹,
s. 168170.

262

Barbara Rozen
Nauki o rodzinie

s³uguje siê ³atwo zrozumia³ym jêzykiem obrazków, które cechuje du¿a moc
poznawcza wiata i ¿ycia ludzkiego. Obraz jest wycinkiem jakiej rzeczywistoci
i przemawia silniej ni¿ abstrakcyjne s³owo, pod warunkiem, ¿e bêdzie czytelny,
ciekawy, nawi¹zuj¹cy do wiata dzieciêcych prze¿yæ, przystêpny dla odbiorcy.
Wówczas, pobudzaj¹c wyobraniê dziecka, staje siê okazj¹ do wypowiedzi
s³ownych zawieraj¹cych prze¿ycia emocjonalne i kieruje uwagê na myl przewodni¹ zamierzon¹ przez wychowawcê.
Moc opowiadañ wynika z mo¿liwoci oddzia³ywania zw³aszcza na wyobraniê dziecka i wspó³prze¿ywania przez nie szerokiej gamy doznañ emocjonalnych dotycz¹cych postaci wystêpuj¹cych w opowiadanej historii. Opowiadanie z w³aciw¹ narracj¹ przenika do serca jak ziarnko gorczycy i rozwija
w odpowiednim czasie swoj¹ moc40. Dzieciom z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹ historie i wydarzenia biblijne nale¿y raczej opowiadaæ ni¿ czytaæ, ale jedna
i druga forma przekazu powinna byæ dynamiczna. Opowiadanie doskonale
komponuje siê z obrazem, rysunkiem, a si³a oddzia³ywania wzrasta, jeli zaanga¿owana jest mimika, gest, pacynki, kukie³ki czy konkretne przedmioty.
W przekazie treci biblijnych bardzo wartociow¹ metod¹ jest wprowadzanie biblijnych figur opowiadaj¹cych41. Du¿a plastycznoæ figur umo¿liwia
przedstawianie za ich pomoc¹ najró¿niejszych pozycji i gestów, które mo¿e
przyj¹æ ka¿dy cz³owiek w ró¿nych sytuacjach. Odpowiednio ustawiona figura
przemawia jêzykiem emocji, który jest bardzo komunikatywny i na który nie
mo¿na pozostaæ obojêtnym. Praca z figurami daje mo¿liwoæ zarówno transferu
wiedzy, jak i rozbudzania uczuæ oraz kszta³towania postaw cz³owieka. Praca
z figurami biblijnymi jest mo¿liwa wszêdzie tam, gdzie dziecko jest objête trosk¹
o wprowadzanie go w wiat wiary42.
Permanentna stymulacja dziêki oddzia³ywaniu na motorykê i sensorykê
po³¹czona z rozmow¹ z dzieckiem na temat tego, co widzi i prze¿ywa, jest
niezbêdna dla harmonijnego rozwoju dziecka i bardzo wspomaga proces wychowawczy.
4.5. Moc rytuałów i form

Do tego zestawu dzia³añ i rodków wyzwalaj¹cych pierwotne si³y w dziecku z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹ T. Kaupeny´ego w³¹czy³ oddzia³ywanie
40
41

T. Kaupeny, Gottesdienstgestaltung, Messgestaltung, religiöse Vermittlung, s. 3.
G. Brem, J. Hein, Glauben ins Spiel bringen, Werkstattbuch Erzählfiguren, Schwabenverlag,
2003; H. Koselska-Kubiak, Religijne oddzia³ywanie w odniesieniu do dzieci z niepe³nosprawnoci¹ umys³ow¹, s. 10.
42 Wiêcej informacji o biblijnych figurach oraz zdjêcia na stronie niemieckiego stowarzyszenia
pracy nad biblijnymi figurami: www.abf-ev.de [strona ma polsk¹ wersjê jêzykow¹].
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rytua³ów i form, które, jak podaje, s¹ dla dziecka tym, czym dla osoby pe³nosprawnej porêcze i uchwyty w ¿yciu codziennym, podtrzymuj¹ w codziennym
funkcjonowaniu, wskazuj¹ kierunek, pomagaj¹ nie zagubiæ siê w biegu codziennych wydarzeñ i nadaj¹ sens jego dzia³aniom43. W ¿yciu dziecka s¹ niezwykle
wa¿nym elementem zapewniaj¹cym poczucie bezpieczeñstwa. Wymagana jest
stabilnoæ rodowiska podmiotowego i przedmiotowego. Chodzi o towarzystwo stale tych samych osób znacz¹cych (lubianych i maj¹cych wp³yw), które
powinny zachowywaæ siê w sposób konsekwentny i przewidywalny, ciep³y
i akceptuj¹cy44. Poczucie bezpieczeñstwa daje tak¿e sta³oæ rodowiska przedmiotowego, tzn. zestaw tych samych przedmiotów z otoczenia, mo¿liwie niezmienny rytm ¿ycia. Osoby te potrzebuj¹ przestrzeni ufnej, która sk³ada siê ze
znanych elementów i jest mo¿liwa do przewidzenia, dlatego zajêcia winny byæ
prowadzone wed³ug ustalonego harmonogramu; okrelony rodzaj zajêæ powinien odbywaæ siê zawsze w tej samej sali; wyposa¿enie sali  uporz¹dkowane
(ka¿dy przedmiot na swoim miejscu); dziecko powinno mieæ w³asne miejsce do
pracy, posi³ku, a tak¿e odpoczynku. Respektowanie potrzeby bezpieczeñstwa
wymaga, aby wszelkie zmiany w otoczeniu wprowadzaæ stopniowo. W ka¿dej
nowej sytuacji dziecko powinno mieæ przy sobie kogo, kogo zna i przy kim
czuje siê bezpieczne45.

Zakończenie
Koció³ katolicki w oficjalnym nauczaniu zawsze podkrela³, ¿e pierwszymi i g³ównymi wychowawcami dziecka s¹ i powinni byæ jego rodzice. Wychowanie w rodzinie najczêciej dokonuje siê w sposób niemal niezauwa¿alny: poprzez klimat panuj¹cy miêdzy rodzicami i miêdzy rodzicami a dzieæmi, poprzez
wspólne dzia³ania, sposoby reagowania na pojawiaj¹ce siê konflikty czy trudnoci, wzajemne odnoszenie siê do siebie. Osoby wprowadzaj¹ce w ¿ycie wiar¹,
poczynaj¹c od rodziców, nauczycieli religii i duszpasterzy powinny w sposób
bardzo wyrazisty, ca³ym swoim zachowaniem dawaæ ¿ywy przyk³ad ukochania
drugiego cz³owieka. Je¿eli dzieci z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹, zw³aszcza
g³êbsz¹, nie bêd¹ widzia³y, i przede wszystkim czu³y, prawdziwego ciep³ego,
serdecznego stosunku do siebie ze strony osoby mówi¹cej im o dobrym
i kochanym Bogu, lecz tak bardzo dla nich abstrakcyjnym, a tym samym na
43

Za: H. Koselska-Kubiak, Religijne oddzia³ywanie w odniesieniu do dzieci z niepe³nosprawnoci¹ umys³ow¹, s. 11.
44 K.M. Lausch, Teoretyczne podstawy katechizacji osób upoledzonych umys³owo, s. 5758.
45 Ibidem, s. 58.
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samego Boga, którego ona reprezentuje. Boga mo¿na spotkaæ przez dowiadczenie prawdziwej mi³oci bezinteresownej, która najpe³niej Go uosabia. Ka¿dy
wychowawca religijny powinien byæ wiadomy swojej roli jako porednika.
Ulrich Gebert przestrzega, aby nie stawiaæ sobie granic czasowych na
realizacjê zamierzonych efektów w wychowaniu i edukacji, gdy¿ wówczas ¿¹da
siê za wiele od dziecka. Ono broni siê przed wymaganiami, którym sprostaæ nie
mo¿e, ale nie zawsze w sposób zrozumia³y dla wychowawcy. Cierpliwoæ jest
wymogiem zasadniczym w procesie wychowania i uczenia dziecka z niepe³nosprawnoci¹ umys³ow¹. Ono potrzebuje wiêcej czasu ni¿ jego pe³nosprawni
rówienicy  na uczenie siê, odnalezienie siê w nowej sytuacji, otwarcie siê na
nowe wydarzenia. Potrzebuje wiêcej czasu, aby przyzwyczaiæ siê do ka¿dej
nowej osoby, do jej wygl¹du, g³osu, zapachu, oddechu, dotyku, sposobu poruszania siê. Popiech, chaotycznoæ i presja s¹ wrogami w procesie wychowania
i rewalidacji. To implikuje, aby najpierw dostrzec indywidualnoæ osoby, a dopiero potem ograniczenia.
Niepe³nosprawnoæ intelektualna dotyczy intelektu, ale nie obejmuje duszy
cz³owieka, która nie jest niepe³nosprawna. Mi³oci i obecnoci Boga mo¿na
dowiadczyæ w swoim wnêtrzu niezale¿nie od sprawnoci umys³owej. Terminy
i pojêcia natury duchowej, a wiêc bardzo abstrakcyjnej, którymi osoby z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹ nie s¹ w stanie siê pos³ugiwaæ, i tak nie wyczerpuj¹
Boskiej rzeczywistoci. Tymczasem ka¿dy cz³owiek od chwili chrztu wiêtego
jest wezwany, powo³any po imieniu do ¿ycia ¿yciem Bo¿ym. Takie powo³anie
zobowi¹zuje rodziców i wychowawców do udzielenia wszelkiej pomocy tym,
którzy sami nie mog¹ na nie w pe³ni odpowiedzieæ.
Odwo³ywanie siê do si³ i mo¿liwoci, które tkwi¹ w samej naturze cz³owieka, jest warunkiem skutecznoci oddzia³ywañ wychowawczych i terapeutycznych. Trzeba te si³y odkrywaæ w dziecku i odwo³ywaæ siê do nich w procesie
wychowawczym. T. Kaupeny tak¹ drogê docierania do wewnêtrznych mocy
dziecka nie nazywa metod¹, gdy¿ ¿adn¹ konkretn¹ metodê nie uznaje za wystarczaj¹c¹, aby dotrzeæ do wnêtrza cz³owieka i pobudziæ jego si³y ¿yciowe. Metodykê pracy zdecydowanie przesuwa na drugi plan. To, co decyduje o wartoci
zaanga¿owania wychowawcy, to jego modlitwa za ka¿de dziecko i za siebie, aby
mo¿liwe sta³o siê takie otwarcie siê na dziecko i przyjêcie go z ca³¹ jego tajemnic¹, by dosz³o do poruszenia serca i pobudzenia jego si³ witalnych jako konsekwencji spotkania i dotyku Bo¿ej mi³oci.
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DZIECKO Z GŁĘBSZĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ
W RODZINIE.
INSPIRACJE METODYCZNE WYCHOWANIA RELIGIJNEGO
(STRESZCZENIE)

Wprowadzanie w ¿ycie wiar¹ osób z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹ wymaga ci¹g³ego
namys³u i szukania w³aciwej drogi postêpowania dydaktycznego. Dokumenty Kocio³a i ortodydaktyka wytyczaj¹ drogê metodyce wychowania religijnego i s³u¿¹ rodzinie, która jest najbardziej cennym
rodowiskiem wzrastania cz³owieka. Stopniowo te¿ dokonuje siê ewolucja w spo³ecznej mentalnoci
na temat osób z zaburzeniami umys³owymi zmierzaj¹ca ku dobrze rozumianej integracji, normalizacji
i personalizacji. To oznacza respektowanie ich praw do aktywnego udzia³u na wszystkich p³aszczyznach ¿ycia spo³ecznego i implikuje potrzebê poszukiwañ w zakresie najbardziej satysfakcjonuj¹cych
form wzajemnego zrozumienia i wspó³pracy. O rozwoju dziecka decyduje w³aciwa opieka i stymulacja jego potencja³u rozwojowego. Odwo³ywanie siê do si³ i mo¿liwoci, które tkwi¹ w samej naturze
cz³owieka, jest warunkiem skutecznoci oddzia³ywañ wychowawczych i terapeutycznych. Trzeba te
si³y odkrywaæ w dziecku i odwo³ywaæ siê do nich w procesie wychowawczym.

A CHILD WITH DEEP INTELLECTUAL DISABILITY IN A FAMILY.
METHODICAL INSPIRATION OF RELIGIOUS EDUCATION
(SUMMARY)

Introducing people with intellectual disability to religious life requires continuous reflection and
seeking the right methodology. Documents of the Church and orthodidactics establish the methodology
of religious teaching and serve the family, which creates the most favourable environment in which
a human being can grow up. The general thinking on people with intellectual disability is evolving
gradually and it is heading towards well-meant integration, normalisation and personalisation. This
means that their right to take part in all areas of social life is respected and it implies the need for
seeking the most satisfying forms of mutual understanding and cooperation. A childs development is
determined by proper care and stimulation of his/her potential. Educational and therapeutic measures
are effective if they draw on inherent human strength and capabilities. These strengths must be
discovered in a child and they must be drawn upon in the process of education.

DAS KIND MIT AUSGEPRÄGTER GEISTIGER BEHINDERUNG
IN DER FAMILIE.
METHODISCHE INSPIRATIONEN FÜR EINE RELIGIÖSE ERZIEHUNG
(ZUSAMMENFASSUNG)

Um eine Person mit geistiger Behinderung an den Glauben heranzuführen, bedarf es sowohl
fortwährender Überlegungen als auch kontinuierlichen Suchens bezüglich des hierfür adäquaten didaktischen Vorgehens. Kirchliche Dokumente und die Orthodidaktik stecken den Weg für die religiöse
Erziehung ab und unterstützen darüber hinaus die Familie, die die wertvollste Umgebung für den
heranwachsenden Menschen darstellt. Ebenso lässt sich eine Evolution der gesellschaftlichen Mentalität in Bezug auf Personen mit mentalen Störungen erkennen. Diese Evolution führt zu einer wohlverstandenen Integration, zu Normalisierung und Personalisierung, und sie bedeutet auch die Respektie-
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rung des Rechts von Behinderten auf eine aktive Beteiligung auf allen Ebenen des gesellschaftlichen
Lebens. Sie beinhaltet ferner die Notwendigkeit, nach der bestmöglich zufriedenstellenden Form
gegenseitigen Verständnisses und gegenseitiger Zusammenarbeit zu suchen. Über die Entwicklung
des Kindes entscheidet die auf das Kind persönlich zugeschnittene Betreuung und die Stimulierung
seines Entwicklungspotenzials. Dabei ist es für die Effektivität der erzieherischen und therapeutischen
Betätigung notwendig, sich auf die natürlichen Kräfte und Möglichkeiten zu berufen, die in jedem
Menschen stecken. Diese Kräfte gilt es, in dem Kind zu entdecken und in den Erziehungsprozess
einzubinden.

