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Kształtowanie adekwatnych postaw wobec 
osób niepełnosprawnych 

 

Kto usiłuje uwolnić się od miłości, będzie gotowy 

uwolnić się od człowieka jako człowieka[1]

Wstęp
Współcześnie w literaturze z zakresu pedagogiki specjalnej istnieje stosunkowo wiele materiałów 

dotyczących badań nad postawami wobec osób niepełnosprawnych. W przeciwieństwie do 

starszych publikacji[1], ich autorzy zwracają uwagę nie tylko na powszechność negatywnych 

postaw w stosunku do osób o zaburzonym rozwoju, ale widzą nowe szanse na zmianę tego stanu 

rzeczy, zwłaszcza w coraz bardziej popularnych działaniach integracyjnych, które dostarczają 

społeczeństwu wiedzy o osobach niepełnosprawnych oraz umożliwiają zwiększenie częstotliwości 

kontaktów z nimi, oraz aktywizowaniu środowiska osób niepełnosprawnych na rzecz podniesienia 

społecznych kompetencji samych osób z niepełnosprawnością, tak, aby mogły się one stać 

atrakcyjnymi partnerami w kontaktach z innymi[2].

Postawy otoczenia są niezmiernie istotne dla społecznego funkcjonowania zarówno osoby 

niepełnosprawnej jak i jej najbliższego otoczenia[3], stąd istotnym staje się pytanie o możliwość nie 

tylko ich opisu, ale i zmiany. Pomocą w kształtowaniu chrześcijańskiej, adekwatnej osobistej 

postawy oraz postaw społeczeństwa, a szczególnie osób bezpośrednio pracujących z osobami z 

niepełnosprawnością, mogą być słowa skierowane do nas przez osoby, które są autorytetami, 

chrześcijańskimi wychowawcami, zabierającymi głos także w tematyce niepełnosprawności, 

choroby, cierpienia i marginalizacji. Należą do nich z pewnością: Ojciec Święty Jan Paweł II, 

Ojciec Święty Benedykt XVI oraz Jean Vanier[4], filozof i współbrat osób z niepełnosprawnością 

intelektualną ze wspólnot L'Arche. W niniejszym artykule zebrano i przeanalizowano wskazówki 

tych trzech wielkich wychowawców w aspekcie pedagogicznej pracy nad zmianą negatywnych i 

obojętnych postaw w stosunku do osób z niepełnosprawnością. 

1.      Kształtowanie osobistej postawy
U podstaw kształtowanie właściwej postawy w stosunku do osób z niepełnosprawnością znajdują 



się przyjmowane przez nas sądy na temat osobowego statusu osoby z deficytami sensorycznymi, 
motorycznymi czy też intelektualnymi. Szukając chrześcijańskich autorytetów, którzy w 
najpełniejszy sposób nakreślają ten status nie sposób nie odwołać się do nauczania Jana Pawła II.

Niepodważalna wartość każdej osoby dostrzeżona i mocno podkreślona jest przez niego  w wielu 

wypowiedziach[5]. Broniąc prawa do życia każdego człowieka, od momentu poczęcia do momentu 

naturalnej śmierci, Jan Paweł II zwraca naszą uwagę na fakt, że niezależnie od swojej choroby czy 

niepełnosprawności, każda z osób dotkniętych tymi przypadłościami jest w absolutnie pełny i 

niepodważalny sposób osobą, pisząc: Istotna wartość i osobowa godność każdego człowieka nie  

ulegają zmianie nigdy, niezależnie od konkretnych okoliczności jego życia. Człowiek, nawet ciężko 

chory lub niezdolny do wykonywania bardziej złożonych czynności, jest i zawsze pozostaje 

człowiekiem, nigdy zaś nie stanie się "rośliną" czy "zwierzęciem"[6].  Co więcej, Ojciec Święty 

wielokrotnie podkreśla, że osoby cierpiące są wybrańcami Bożymi, szczególnie umiłowanymi przez 

Niego przyjaciółmi,[7]  tymi, w których Bóg sobie upodobał,[8] którzy mają do Niego większe 

niejako prawo[9],  są cennym skarbem Kościoła,[10] a ich życie, tak jak życie każdego innego 

człowieka, powinno być traktowane jako dar.[11]

Także Jean Vanier, wypowiada się w tym samym duchu: jest przekonany, że chory czy 

niepełnosprawny człowiek jest nie tylko w pełni osobą, ale jest osobą umiłowaną przez Boga, 

wybraną. Tak o tym pisze, mówiąc o jednym ze swoich spotkań z rodzicami dzieci 

niepełnosprawnych: Wielu ludzi mówi, że wasze dzieci są wariatami i z tego powodu gardzi nimi 

albo się ich boi. Ale czy myślicie, że Bóg mówi "Twoje dziecko jest wariatem"? Nie, Bóg mówi 

"Twoje dziecko jest moim umiłowanym dzieckiem". Bóg przyjmuje tych, których odrzuca 

społeczeństwo i przyjmuje ich jako skarb swojego serca.[12] 

Teologia niepełnosprawności Jeana Vaniera jest oparta na przekonaniu o wyjątkowości i świętości 

każdej osoby, także osoby niepełnosprawnej, a ta wyjątkowość wyraża się przede wszystkim w 

przymiotach jej serca, będącego synonimem nie sentymentalizmu i uczuć, ale oznaczającego głębię 

człowieczeństwa: Każda osoba jest święta. Nieważna jest płeć, kultura, religia, upośledzenie czy 

ułomność. Każda osoba jest stworzona na obraz Boży; każda posiada serce, zdolność kochania i  

potrzebę bycia kochanym.[13] J. Vanier wielokrotnie podkreśla z naciskiem, że każda istota 

narodzona z mężczyzny i kobiety jest osobą, nawet jeśli jej głębia osobowa pozostaje ukryta za 

głębokimi zaburzeniami i wykolejeniami[14]. Dodaje także z mocą, że także osoba z 

niepełnosprawnością intelektualną zasługuje na szacunek i w miarę możliwości powinna 

aktualizować swoje szczególne uzdolnienia.[15].

 M. Downey zauważa, że sytuuje to poglądy Vaniera w nurcie od wieków obecnego w Kościele 

Katolickim zrozumienia dla wagi tych wartości, które są kojarzone z sercem[16]. Nie oznacza to, że 

Vanier odrzuca czy podważa znaczenie rozumu: to właśnie dzięki niemu możliwe jest prowadzenie 



cnotliwego życia, w uznaniu dla wartości takich jak Arystotelesowska triada: kontemplacja, 

sprawiedliwość i przyjaźń[17]. M. Downey  zauważa także[18], że Vanier przyjmuje tę triadę 

wartości jako istotną, ale nadaje jej nieco zmienione znaczenie, poprzez umocnienie ich w 

Ewangelii. Kontemplacja oznacza wiec przede wszystkim zamyślenie nad tajemnicą Boga ukrytego 

w słabym człowieku, w słabości Jezusa widocznej w tajemnicach jego dzieciństwa, ukrytego życia 

w Nazarecie, agonii i męki. Przyjaźń, w odróżnieniu od Arystotelesa, to nie bratni związek dwóch 

równych sobie istot: Vanier zakłada, że dzięki dostrzeganiu drugiej osoby przede wszystkim przez 

pryzmat jej serca możliwa jest także przyjaźń między osobami diametralnie różniącymi się co do 

swoich predyspozycji i umiejętności. Sprawiedliwość,  rozumiana po Arystotelesowsku jako 

poszukiwanie dobra dla każdego, w świetle wartości przyznawanej sercu i jego przymiotom staje 

się przede wszystkich poszukiwaniem dobra dla tych, którzy w społeczeństwie są słabi i 

niepełnosprawni, wiąże się więc z przyznaniem im pierwszeństwa.

Do głosów Jana Pawła II i Jeana Vaniera, wielokrotnie wzywających do przyjmowania wobec osób 

niepełnosprawnych i chorych postaw adekwatnych, respektujących ich osobową godność, w 

ostatnim czasie dołączył szczególnie słyszalny głos Ojca Świetego Benedykta XVI, szczególnie za 

sprawą jego encykliki Deus Caritas Est[19]. Papież stwierdza w niej, że dla chrześcijanina 

okazywanie miłości drugiemu człowiekowi nie jest już tylko przykazaniem, które mamy obowiązek 

przestrzegać. Ponieważ Bóg pierwszy nas umiłował[20], akty miłości względem drugiego 

człowieka stają się po prostu odpowiedzią na tę miłość, przekazywaniem daru, którym zostaliśmy 

napełnieni. Aby jednak móc obdarzać innych miłością, chrześcijanin sam powinien pamiętać o 

stałym napełnianiu się Bożą miłością przede wszystkim poprzez kontemplację[21] oraz stałe 

korzystanie ze źródła miłości, którym jest przebite na krzyżu serce Jezusa Chrystusa[22].

Okazywanie miłości drugiemu człowiekowi może nie być łatwe, zwłaszcza wtedy, kiedy ta druga 

osoba jest niepełnosprawna, różni się w swoim zachowaniu, wymaga specjalnych umiejętności 

komunikacyjnych, okazuje emocje w odmienny niż my sposób. Papież poucza, że także w tych 

trudnych sytuacjach możliwe jest okazywanie bliźniemu miłości: Miłość bliźniego polega właśnie 

na tym, że kocham w Bogu i z Bogiem również innego człowieka, którego w danym momencie może 

nawet nie znam lub do którego nie czuję sympatii[23]. Kontynuując swoją refleksję, Ojciec Święty 

podkreśla, że jedynie  zjednoczenie z Bogiem, które pobudza uczucia i staje się zjednoczeniem 

naszej woli z Boską wolą daje nam siłę potrzebna do urzeczywistniania tej chrześcijańskiej miłości. 

Pozwala ona patrzeć na drugą osobę nie tylko naszymi oczyma i przez pryzmat naszych uczuć, ale 

także z perspektywy Jezusa Chrystusa: Jego przyjaciel jest moim przyjacielem. Przenikając to, co 

zewnętrzne w drugim człowieku, dostrzegam jego wewnętrzne oczekiwanie na gest miłości, na 

poświęcenie uwagi[24]. Papież dodaje, że ten gest miłości nie może być jedynie bezosobowym, 



instytucjonalnym gestem, tolerowaniem obecności drugiego człowieka ze względu na wymogi 

politycznej poprawności: dzięki osadzeniu go w otrzymanej od Chrystusa miłości może stać się 

czymś bardzo wewnętrznym, osobistym, a inny człowiek przestaje być budzącym lęk czy niepokój 

"innym", staje się natomiast możliwe rozpoznanie w nim obrazu Boga[25].

Miłość wzrasta poprzez miłość[26], kontynuuje dalej Papież i jest to proces dwustronny. Nie tylko 

Boża miłość pozwala mi na okazywanie miłości drugiemu człowiekowi, ale poprzez gesty miłości 

praktykowane w stosunku do drugiego człowieka umacnia się moja miłość do Boga, staję się na tę 

Bożą miłość bardziej wrażliwy: Jedynie służba bliźniemu otwiera mi oczy na to, co Bóg czyni dla 

mnie i na to, jak mnie kocha[27].

 

2.      Postawa wobec osób z niepełnosprawnością wśród 
pracowników instytucji i dzieł na rzecz 
niepełnosprawnych

 

Osoby z niepełnosprawnością często przeżywają poczucie winy związane z samym faktem ich 
istnienia, z poczucie, że jest się kimś niepotrzebnym i zbędnym. Drogą uleczenia poczucia winy jest 
ukształtowanie w osobach żyjących czy pracujących z niepełnosprawnymi i wykluczonymi 
społecznie adekwatnej postawy w stosunku do nich. Według Jeana Vaniera ideałem pracy na rzecz 
niepełnosprawnych i potrzebujących jest bycie z nimi we wspólnocie, polegające nie na 
wykonywaniu różnych rzeczy dla niepełnosprawnych czy chorych, ale na pokazywaniu im, że są 
wartościowymi osobami, że pomimo swojej ułomności są obdarzeni wieloma darami, że są chciani 
i potrzebni. 

Istotne jest, by z osobami potrzebującymi pracowały osoby kompetentnie przygotowane do tej roli, 

jednak równie, a może jeszcze bardziej potrzebne jest nawiązanie osobistej relacji z osobą 

potrzebującą. Jean Vanier tak między innymi o tym pisze: Ktoś mówi do alkoholika, że powinien 

przestać pić, bo to szkodliwe dla zdrowia. Ale on nie musi tego słuchać, przecież przez cały dzień 

wymiotował! Nie potrzebuje wyjaśniania zasad, sam je zna. Za to pragnie, by ktoś dał mu siłę,  

motywację i głód życia. Jeśli ktoś przestaje kraść, to nie dlatego, że powiedzieliście mu, że źle  

postępuje. Potrzeba mu siły, więzi z kimś, kto da mu życie i odwagę, pokój i miłość, dzięki którym 

nie będzie więcej kradł, narkotyzował się, pił, popadała w depresję[28].

Tworzenie takiej wspólnoty ma miejsce nie tylko wtedy, kiedy mieszkamy z osobą niepełnosprawną 
czy ubogą pod wspólnym dachem; może to być wspólnota powstająca w przedszkolnym oddziale 
integracyjnym, w szkole, w której uczą się dzieci z niepełnosprawnością wspólnie ze sprawnymi 
rówieśnikami, na uczelni, w miejscu pracy. Osoby z niepełnosprawnością czy innymi trudnościami 
w relacjach społecznych właśnie w tych miejscach pragną zaznać poczucia prawdziwej wspólnoty, 
chcą, by przekazano im tę właśnie prawdę, że ktoś chce, aby i oni tę wspólnotę tworzyli. 

O "sukcesie" wspólnot Arki i miejsc opartych na przesłaniu głoszonym przez Jeana Vaniera[29], 



gdzie realizowane jest głęboko chrześcijańskie wezwanie do bycia razem, mówią najlepiej 

doświadczenia niepełnosprawnych intelektualnie osób w nich mieszkających. Czują się oni przede 

wszystkim pełnoprawnymi członkami wspólnoty. Chrystus nie chce, mówi Vanier, aby nasze  

relacje z innymi oparte były na hierarchii. Chce, żebyśmy byli ciałem, którego wszystkie członki  

mają jednakową wartość". To poczucie "bycia u siebie" daje osobom niepełnosprawnych poczucie 

bezpieczeństwa, w którym rozkwitają ich talenty i osobowość. 

Nie oznacza to, że we wspólnocie nie pojawiają się trudności. Zarówno pełnosprawni jak i 
niepełnosprawni ich członkowie czasem ranią swoim zachowaniem uczucia czy poczucie wartości 
innych osób. Dlatego według Jeana Vaniera każda wspólnota jest nie tylko miejscem radości, ale i 
przebaczenia, jest budowana w głównej mierze nie na intelektualnych czy organizacyjnych 
umiejętnościach jej członków, ale na zdolności przyznania się do winy, poproszenia o wybaczenie i 
wybaczania, które jest rozumiane jako akceptacja człowieka pomimo jego wad, kochanie go nie 
takim, jakim jest, ale takim, jakim może się stać; to przekazanie mu informacji (werbalnie lub 
niewerbalnie, bezpośrednio lub pośrednio): "chcę, abyś był". 

Po sformułowaniu podstaw chrześcijańskiej miłości, w  drugiej części swojej encykliki także Ojciec 

Święty Benedykt XVI kreśli zasady "uporządkowanej miłości bliźniego", która powinna być 

podstawą funkcjonowania chrześcijańskich dzieł charytatywnych. Przywołując postaci siedmiu 

mężów, którzy z nadania Apostołów zajmowali się wspieraniem potrzebujących w pierwotnym 

Kościele[30] zauważa, że nie byli to tylko sprawni organizatorzy, umiejętnie radzący sobie z 

rozdawnictwem darów, ale przede wszystkim mężowie "pełni Ducha i mądrości"[31]. Komentując 

ten fragment Papież pisze, że służba społeczna osobom potrzebującym powinna obejmować 

zarówno konkretne działania (np. pomoc materialną czy rzeczową), ale także powinna być służbą 

duchową, oferującą osobie potrzebującej także troskę o jej duszę[32].

Praca taka wymaga odpowiedniego przygotowania nie tylko w zakresie nabycia odpowiednich 

kompetencji profesjonalnych, choć stanowią one element zasadniczy. Ojciec Święty zauważa, że w 

pracy na przecz potrzebujących spotykamy się po prostu z drugim człowiekiem, który zawsze 

potrzebuje czegoś więcej niż tylko technicznie poprawnej opieki,   potrzebuje bowiem 

człowieczeństwa i serdecznej uwagi[33]. Z tego względu osobom przygotowującym się do pracy z 

potrzebującymi potrzeba "formacji serca": trzeba ich prowadzić ku takiemu spotkaniu z Bogiem w 

Chrystusie, które by budziło w nich miłość i otwierało ich serca na drugiego, tak, aby miłość 

bliźniego nie była już dla nich przykazaniem nałożonym niejako z zewnątrz, ale konsekwencją 

wynikającą z ich wiary, która działa przez miłość[34].

3. Postawa wobec osoby z niepełnosprawnością wzorcem 
postawy wobec innego
Refleksja nad istotą naszych relacji z osobami niepełnosprawnymi prowadzi Vaniera do obserwacji 

nad relacjami w jakich w ogóle pozostaje współczesny człowiek. Z jednej strony w każdym z nas 



istnieje ogromna potrzeba miłości, z drugiej zaś - nasze zranienia i lęk przed drugim człowiekiem 

nie pozwalają na otwarcie się, na relację z drugą osobą, otwarcie bowiem na drugiego człowieka 

sprawia, że stajemy się wrażliwi i podatni na zranienie. Pokazując nie maskę, ale swoje wnętrze, 

"narażamy" się niejako na cierpienie i ból, pozwalamy innym, by zabierali nasz czas, 

"przeszkadzali" nam, zmieniali nasze zwyczaje, sposób myślenia czy sądy  Obawa przed 

zranieniem sprawia, że współczesny człowiek pozostaje bardzo samotny, niezdolny do przeżywania 

radości i celebracji bycia z drugim człowiekiem, a tym samym do tworzenia wspólnot rodzinnych 

czy wspierających  relacji w miejscach pracy. W ten właśnie sposób refleksja nad postawami w 

stosunku do osób niepełnosprawnych i wykluczonych prowadzi nas do refleksji nad istotą postaw w 

stosunku do drugiego człowieka: karmimy się wzajemnie, obdarzamy się wolnością, dajemy i  

otrzymujemy - ty odsłaniasz przede mną moje piękno, ja pokazuję tobie twoje piękno[35]. 

Postawa dojrzałej miłości to według Vaniera nie jest stan "zatracenia" się w drugim, utraty naszej 

tożsamości na rzecz fikcyjnej "wspólnej" tożsamości. Jest to postawa, którą można wyrazić 

słowami: Ja jestem i ty jesteś. Jesteśmy razem, chociaż różnimy się, jesteśmy w stanie kochać się i  

być "jednym ciałem" w naszej rodzinie[36]

Miłość nie oznacza, że robię coś dla kogoś - miłość nie jest rodzajem sentymentalności. Miłość jest  

to wejście w przymierze - wiem, ze mnie akceptujesz takim, jakim jestem, dostrzegasz moje dary, ale  

widzisz także moją ranę. Wiem, że nie porzucisz mnie, kiedy dostrzeżesz moja ranę, ale tez nie  

będziesz pochlebiać mi z powodu moich talentów. Akceptujesz mnie takim, jakim jestem, z tym co 

we mnie kruche, złamane, ale i piękne.[37]
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