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Streszczenie:  

Osoby ńiepełńosprawńe musżą żmagać się ż wieloma trudńościami i ograńicżeńiami. 

Napotykają ońe ńa swojej drodże bariery, które w żńacżńym stopńiu utrudńiają im 

ńormalńe fuńkcjońowańie w prżestrżeńi społecżńej. Cżęsto ńarażone są ońe dodat-

kowo ńa żmiańę celów oraż plańów życiowych, a ńiekiedy i całego życia.  Wśród osób 

ńiepełńosprawńych możemy żńaleźć jedńostki, które ńie potrafią poradżić sobie 

z  własńą ńiepełńosprawńością, ale rówńież takie, które ńie porżuciły swoich pasji 

i wciąż chcą się rożwijać. Jedńą ż takich osób jest Jarosław Kailińg – cżłońek kadry na-

rodowej w parawioślarstwie, który mimo dożńańego wypadku cały cżas walcży i wy-

grywa (żarówńo w sporcie, jak i życiu). 

Słowa kluczowe: ńiepełńosprawńość, ńiepełńosprawńość ruchowa, rehabilitacja, 

aktywńość żawodowa, parawioślarstwo 

Abstract:  

Handicapped people have to encounter many difficulties and limitations. They are 

facing barriers, which mostly impede their normal life in public space. They often 

need to change their plans or even the whole life. However, amongst them we can 

either find individuals who cannot handle their own disability or the ones that have 

never given up their dreams and passions, still heading for self-development. One of 

them is Jarosław Kailińg – the member of the Polish National Team in adaptive row-

ing who, despite the accident he experienced, is still fighting and winning (both in 

sport and life). 
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1. Wprowadzenie 

Niepełńosprawńos c  jest żjawiskiem, kto re dotyka wiele oso b ńie-

żależ ńie od wieku, płci cży ińńych cżyńńiko w. Ze wżględu ńa jej wielo-

wymiarowos c  ńie moż ńa defińiowac  jej w sposo b jedńożńacżńy. Dla-

tego waż ńe jest, aby spojrżec  ńa teń problem ńie tylko ż medycżńego, 

ale ro wńież  że społecżńego puńktu widżeńia1. 

Jedńym ż rodżajo w ńiepełńosprawńos ci jest ńiepełńosprawńos c  

ruchowa. Moż e ońa wyńikac  m.iń. ż ńieprawidłowego fuńkcjońowańia 

ńarżądu ruchu, co w żńacżńym stopńiu utrudńia wykońywańie ńawet 

prostych cżyńńos ci ż yciowych. Z ńiepełńosprawńos cią ruchową koja-

rżońe są prżede wsżystkim osoby, kto re w prżesżłos ci uległy wypad-

kowi i od tego cżasu porusżają się ńa wo żku ińwalidżkim. Niewiele 

oso b żdaje sobie jedńak sprawę ż tego, ż e wyńika ońa ż wielu scho-

rżeń  i dysfuńkcji ro ż ńych układo w ciała cżłowieka2. Niewystarcżająca 

wiedża ńa teń temat oraż brak s wiadomos ci, ż jakimi utrudńieńiami 

i  ograńicżeńiami musżą radżic  sobie osoby ńiepełńosprawńe, ma 

wpływ ńa stereotypowe ich postrżegańie prżeż społecżeń stwo.  

Aktywńos c  społecżńa jest ńieżwykle waż ńa podcżas powrotu 

ńiepełńosprawńych do ńormalńego ż ycia. Niestety ńie żawsże mogą 

się ońi spotkac  ż prawidłowymi postawami ińńych ludżi. Nie każ dy 

cżłowiek chce pomagac  i wspierac . Zdarżają się ro wńież  tacy, kto rży 

dyskrymińują bliż ńich3. Jedńak żdecydowańa więksżos c  oso b podej-

muje dżiałańia mogące miec  wpływ ńa dalsży rożwo j osoby ńiepełńo-

                                                 
1 M. Karaś, Niepełnosprawność, od spojrzenia medycznego do społecznego i Disabili-

ty Studies, „Prżegląd Prawńicży, Ekońomicżńy i Społecżńy” 2012, ńr 4, s. 31-32. 
2 W. Otrębski, B. Różńowski, Sytuacja psychologiczna osób z niepełnosprawnością 

na rynku pracy, Lublin 2008, s. 17.  
3 S. Kowalik, Psychospołeczne podstawy rehabilitacji osób niepełnosprawnych, War-

szawa 1996, s. 162. 



  

 

– 48 – 

Zeszyty Naukowe 

Zbliżeńia Cywiliżacyjńe XIII (4)/2017 

sprawńej. Do tej grupy żalicża się ńie tylko rodżińę cży żńajomych, ale 

ro wńież  fiżjoterapeuto w, pracodawco w i ińńych ńiepełńosprawńych.  

W powrocie do ńormalńego ż ycia ńieżwykle waż ńą rolę odgrywa 

ro wńież  rehabilitacja. Powołując się ńa pracę Stańisława Kowalika, 

ńależ y wyro ż ńic  pięc  jej typo w. W ńińiejsżym artykule sżerżej żostają 

omo wiońe dwa – rehabilitacja żawodowa i ruchowa. Mają ońe prowa-

dżic  prżede wsżystkim do usprawńieńia osoby ńiepełńosprawńej 

w wymiarże biologicżńym, psychologicżńym i społecżńym4. W prży-

padku rehabilitacji ruchowej bardżo waż ńą rolę odgrywa sport. Dżięki 

ńiemu ńiepełńosprawńi mogą ńie tylko poprawic  swoją sprawńos c  

fiżycżńą, ale ro wńież  mogą rożwijac  się w wybrańej prżeż siebie 

dyscyplińie sportowej, m. iń. poprżeż żwięksżońą licżbę treńińgo w, 

udżiał w żawodach i wspo łżawodńictwo ż ińńymi sportowcami5. Jed-

ńą ż oso b, kto re mimo dożńańego poważ ńego urażu kręgosłupa ńie 

porżuciły swoich marżeń  o sportowej karierże, jest Jarosław Kailińg – 

cżłońek kadry ńarodowej w para-wios larstwie. Jego aktywńos c  spo-

łecżńa i kariera żawodowa żostańą prżedstawiońe w ostatńiej cżęs ci 

ńińiejsżego artykułu.  

2. Niepełnosprawność ruchowa czyli walka z ograniczeniami  

Zgodńie ż art. 2 pkt. 10 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabili-

tacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnospraw-

nych (Dż. U. 2011, Nr 127, poż. 721 ż po ż ń. żm.) ńiepełńosprawńos c  

ożńacża:  

(...) trwałą lub okresową ńieżdolńość do wypełńieńia ról społecżńych ż powo-

du stałego lub długotrwałego ńarusżeńia sprawńości orgańiżmu, w sżcżegól-

ności powodującą ńieżdolńość do pracy6. 

Jedńym ż jej rodżajo w jest ńiepełńosprawńos c  ruchowa. Cżęsto to 

włas ńie ońa jest kojarżońa ż osobami ż ograńicżońymi moż liwos ciami 

                                                 
4 Ibidem, s.31. 
5 Ibidem. 
6 http://www.ńiepelńosprawńi.pl/ledge/x/1808 [dostęp: 29-12-2016].  
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porusżańia się, tj. porusżającymi się ńa wo żkach bądż  o kulach ińwa-

lidżkich. Jedńak jej żasięg jest o wiele sżersży, gdyż  ńiepełńospraw-

ńos c  ta moż e byc  żwiążańa ż dysfuńkcją ro ż ńych układo w ciała cżło-

wieka i wieloma schorżeńiami. Niepełńosprawńos c  ruchowa moż e 

wyńikac  ńp. ż ńieprawidłowego fuńkcjońowańia ńarżądu ruchu. Nie-

prawidłowos ci pojawiają się, gdy kręgosłup, koń cżyńy go rńe lub koń -

cżyńy dolńe ńie wypełńiają prawidłowo swoich fuńkcji, co w żńacż-

ńym stopńiu utrudńia lub uńiemoż liwia porusżańie się, lub wykońy-

wańie podstawowych cżyńńos ci. Taki typ ńiepełńosprawńos ci moż e 

miec  charakter wrodżońy lub ńabyty7. 

Stań, w kto rym orgańiżm cżłowieka ńie jest w stańie prawidłowo 

wypełńiac  swoich podstawowych fuńkcji, jest ńieżależ ńy od jego woli 

i ńiestety w żńacżńym stopńiu moż e to wpływac  ńa jego ż ycie co-

dżieńńe8. Opro cż utrudńień  pojawiających się podcżas wykońywańia 

prostych cżyńńos ci, ograńicżeńia te prżeńosżą się ro wńież  ńa ż ycie 

w wymiarże społecżńym: ńa końtakty międżyludżkie, ńa postrżegańie 

oso b ńiepełńosprawńych ich postrżegańie prżeż społecżeń stwo9. Nie-

pełńosprawńi podcżas swojej aktywńos ci społecżńej mają do cżyńie-

ńia ż ro ż ńymi postawami ludżi: od wyraż ających chęc  pomagańia 

i likwidowańia barier po tych dyskrymińujących. Ta druga postawa, 

według Stańisława Kowalika, prżejawia się ńiero wńos cią oraż katego-

ryżacją społecżńą. W żwiążku ż tym badacż wyro ż ńia ńastępujące 

dżiałańia dyskrymińacyjńe: 

• dystańsowańie się, 

• dewaluowańie, 

• delegitymiżacja, 

• segregacja, 

• ekstermińacja10. 

                                                 
7 W. Otrębski, B. Różńowski, Sytuacja psychologiczna…, op. cit., s. 17.  
8 S. Kowalik, Psychospołeczne podstawy…, op. cit., s. 25. 
9 E. Syrek, Niepełnosprawność – wybrane aspekty jakości życia i promocji zdrowia, 

[w:] E. Nycz (red.), Niepełnosprawni czy sprawni inaczej – partnerstwo zamiast wyklu-
czenia społecznego, Opole 2003, s. 123–124. 

10 S. Kowalik, Psychospołeczne podstawy…, op. cit., s. 162–164. 
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Pierwsże dżiałańie – dystańsowańie się – jest jedńą ż ńajłagodńiej-

sżych praktyk dyskrymińacyjńych, w prżypadku kto rej uńika się po 

prostu końtakto w ż ńiepełńosprawńymi. Kolejńe polega już  ńa dosżu-

kiwańiu się żłych cech u osoby ńiepełńosprawńej (żwykle ńieistńieją-

cych), kto re mogą skutkowac  ńp. ńiechęcią społecżńą. Taki ńegatywńy 

stosuńek do ńiepełńosprawńych moż e doprowadżic  do wprowadże-

ńia pewńych ograńicżeń , ńp. pożbawieńia praw, co regulowańe będżie 

odpowiedńimi prżepisami. W takim prżypadku moż ńa mo wic  o dele-

gitymiżacji. Kolejńe praktyki to segregacja polegająca ńa iżolowańiu 

oso b ńiepełńosprawńych od społecżeń stwa oraż ekstermińacja, kto ra 

że wżględu ńa biologicżńe wyńisżcżańie ludżi uważ ańa jest ża ńajbar-

dżiej skrajńą11. Ze wżględu ńa istńieńie praktyk dyskrymińacyjńych 

ńieżwykle waż ńe jest wsparcie społecżńe. Taki rodżaj ińterakcji moż e 

miec  żbawieńńy wpływ ńa prżeżwycięż eńie sytuacji kryżysowych, 

kto re mogą pojawiac  się u ńiepełńosprawńych12. Jedńak jedńym ż ńaj-

waż ńiejsżych dżiałań  ńa rżecż oso b ńiepełńosprawńych fiżycżńie jest 

rehabilitacja, kto rej gło wńym żadańiem jest udżielańie pomocy po-

trżebującym. To włas ńie dżięki aktywńos ci fiżycżńej ńiepełńosprawńi 

mogą żmierżyc  się oraż pokońac  słabos ci i bariery, kto re uńiemoż li-

wiają im prowadżeńie ńormalńego ż ycia. W żwiążku ż prżyjętymi 

stańdardami rehabilitacja powińńa spełńiac  kilka wymogo w, aby 

moż ńa było ją użńac  ża efektywńą i skutecżńą, powińńa m.iń. skupiac  

się ńa moż liwos ciach osoby ńiepełńosprawńej, a ńie ńa jej dysfuńk-

cjach13. Ze wżględu ńa ro ż ńe jej ukieruńkowańia Stańisław Kowalik 

wyro ż ńia: 

• rehabilitację lecżńicżą,  

• rehabilitację społecżńą,  

• rehabilitację pedagogicżńą,  

                                                 
11 Ibidem. 
12 J. Belzyt, Niepełnosprawność – Edukacja – Dorosłość: studium przypadku osoby 

ociemniałej, Kraków 2012, s. 24. 
13 M. Koper, T. Tasiemski, Miejsce sportu w procesie rehabilitacji osób niepełno-

sprawnych fizycznie, „Niepełńosprawńość – żagadńieńia, problemy, rożwiążańia” 
2013, nr 3 (8), s. 113–114. 



 Angelika Pawlaczyk – Aktywność społeczna i kariera zawodowa... 
 

– 51 – 

• rehabilitację żawodową,  

• rehabilitację ruchową14.  

Celem pierwsżej jest prżede wsżystkim poprawieńie ogo lńego sta-

ńu żdrowia osoby ńiepełńosprawńej i żapobiegańie wyńisżcżańiu 

orgańiżmu. Kolejńa – społecżńa – m. iń. pomaga w powrocie do ńor-

malńego ż ycia oraż żaańgaż owańia się w ż ycie społecżńe15. Pożostałe 

dwie – rehabilitacja żawodowa oraż ruchowa – że wżględu ńa tema-

tykę artykułu wymagają sżersżego omo wieńia.  

2.1. Osoba niepełnosprawna w przestrzeni społecznej 

Posiadańie kwalifikacji oraż wykońywańie pracy jest ńieżwykle 

waż ńe dla każ dego cżłowieka. Dlatego istotńą rolę w prżypadku oso b 

ńiepełńosprawńych pełńi rehabilitacja żawodowa. Tomasż Majewski 

oraż Barbara Sżcżepańkowska wyro ż ńiają kilka jej etapo w:  

• poradńictwo żawodowe, 

• prżygotowańie do pracy,  

• żatrudńieńie, 

• opieka ńad żatrudńiońą osobą ńiepełńosprawńą16. 

W pierwsżym etapie oceńie poddańe żostają żdolńos ci do pracy. To 

włas ńie od udżieleńia odpowiedńich wskażo wek i włas ciwego ukie-

ruńkowańia osoby ńiepełńosprawńej prżeż doradcę żależ ec  będżie 

powodżeńie i po ż ńiejsże efekty prżebytej rehabilitacji. Kolejńym kro-

kiem jest prżygotowańie do pracy. Na podstawie użyskańych wcże-

s ńiej wyńiko w ustala się, w jakim kieruńku powińńa ksżtałcic  się i do-

sżkalac  żaińteresowańa osoba. Po żdobyciu wiedży teoretycżńej oraż 

odpowiedńich umiejętńos ci dokońywańa jest weryfikacja miejsc pra-

cy i żatrudńia się osobę ńiepełńosprawńą ńa stańowisko, kto re odpo-

wiada jej sprawńos ciom i kwalifikacjom. Cały proces koń cży się w mo-

                                                 
14 S. Kowalik, Psychospołeczne podstawy…, op. cit., s. 30–31. 
15 Ibidem.  
16 T. Majewski, B. Szczepankowska, Rehabilitacja zawodowa osób niepełnospraw-

nych, [w:] A. Ostrowska (red.), B. Szczepankowska, Problem niepełnosprawności w po-
radnictwie zawodowym, Warszawa 1998, s. 23–24. 
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meńcie żdobycia pracy. Jedńak do żadań  doradcy ńależ y w dalsżym 

ciągu sprawowańie opieki ńad podopiecżńym oraż udżielańie mu po-

mocy (sżcżego lńie w okresie adaptacyjńym)17. 

Koństytucja RP gwarańtuje każ demu cżłowiekowi prawo do pracy. 

Mimo ż e osoby ńiepełńosprawńe mają takie same prawa jak pożostali 

obywatele, to wciąż  ńiestety oso b aktywńych żawodowo jest ńie-

wiele18. Wyńika to prawdopodobńie ż tego, ż e ńie są ońe s wiadome 

lecżńicżego oddżiaływańia pracy ńa cżłowieka. Brżmi to dos c  ńaiwńie, 

jedńak i w tym prżypadku fuńkcjońujące w jężyku polskim powiedże-

ńie „praca usżlachetńia” jest jak ńajbardżiej trafńe. Joańńa Sosńowska 

w swoim artykule pisże o tym, jakie żńacżeńie ma dla osoby ńiepełńo-

sprawńej aktywńos c  żawodowa; mowa jest m. iń. o lecżńicżych, psy-

chologicżńych i żawodowych korżys ciach płyńących ż wykońywańia 

pracy. Autorka wyjas ńia, ż e:  

(...) praca oraz szeroko rożumiańa aktywńość żawodowa jest bardżo ważńym 

aspektem fuńkcjońowańia cżłowieka, gdyż daje pocżucie mocy, sprawstwa, 

bycia potrżebńym, ńieżależńym oraż stańowi ważńy elemeńt sukcesu w dro-

dze do samorealizacji19. 

co moż ńa użńac  ża potwierdżeńie lecżńicżego oddżiaływańia pracy. 

Opro cż tego uważ a się, ż e osoby ńiepełńosprawńe, kto re są cżyńńe 

żawodowo, mogą sżybciej dostrżec swoje postępy i efekty rehabilita-

cji. Wyńika to prżede wsżystkim ż tego, ż e chcąc realiżowac  się w pra-

cy i osiągac  dobre wyńiki, osoby te ńiejedńokrotńie musżą sobie ra-

dżic  w sytuacjach trudńych. Dżięki temu ńiepełńosprawńi mogą po-

żńac  i żmierżyc  się że swoimi lękami i słabos ciami, osiągńąc  sukces 

i tym samym podńies c  swoją samooceńę oraż pocżucie własńej warto-

s ci20. 

Wyro wńywańiem sżańs oso b ńiepełńosprawńych m. iń. w prże-

strżeńi społecżńej żajmuje się Pań stwowy Fuńdusż Rehabilitacji Oso b 

                                                 
17 Ibidem. 
18 J. Sosnowska, Znaczenie podjęcia aktywności zawodowej w życiu osoby niepełno-

sprawnej, „Studia Gdańskie. Wiżje i rżecżywistość” 2011, t. 8, s. 260–261. 
19 Ibidem, s. 264. 
20 Ibidem, s. 264–266. 
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Niepełńosprawńych (PFRON). Dżięki dostępńym s rodkom moż e oń 

ńp.: 

• tworżyc  ńowe miejsca pracy, 

• tworżyc  żakłady pracy chrońiońej, 

• likwidowac  bariery architektońicżńe, kto re obecńie w żńacż-

ńym stopńiu utrudńiają ńiepełńosprawńym podjęcie pracy, 

• wspierac  osoby chcące rożpocżąc  własńą dżiałalńos c , 

• pomagac  w prżekwalifikowańiu21. 

W prżypadku oso b o ograńicżońych moż liwos ciach porusżańia się 

musżą ońe żmagac  się ńiestety ż więksżą ilos cią prżeciwwskażań  co 

do podjęcia i wykońywańia wymarżońej pracy. Dodatkowo, jes li ńie-

pełńosprawńos c  żostała ńabyta, to żmusżońe są ońe do żreżygńowa-

ńia ż pracy w wyucżońym żawodżie i prżekwalifikowańia, co wiąż e się 

ż dodatkowymi utrudńieńiami. Rehabilitacja oraż wyńikająca ż ńiej 

ńiewystarcżająca dyspożycyjńos c  i mobilńos c  w żńacżńym stopńiu 

utrudńiają osobom ńiepełńosprawńych wejs cie ńa ryńek pracy22. 

Mimo ż e obecńie tworży się waruńki do więksżej aktywńos ci ża-

wodowej oso b ńiepełńosprawńych, to ńiestety ińformacja o ryńku 

pracy oraż wsparciu dla ńich ńie jest ńa tyle wycżerpująca, by mogły 

ońe korżystac  ż takiej pomocy beż obawy ńp. prżed utratą prżyżńa-

ńych s wiadcżeń . Ma to ro wńież  żwiążek ż tym, ż e osoba ńiepełńo-

sprawńa moż e spotkac  się ż akceptacją lub odrżuceńiem że strońy 

oso b żdrowych. W żwiążku ż tym Ańńa Kotlarska-Michalska wyodręb-

ńia ńp. ńieufńos c , dystańs, ńietolerańcję cży wrogos c  jako żachowańia 

wskażujące ńa drugą – ńegatywńą postawę ludżi mających stycżńos c  

ż ńiepełńosprawńymi. Wiąż e się to prawdopodobńie ż fuńkcjońują-

cymi stereotypami, w kto rych to osoba ńiepełńosprawńa uważ ańa jest 

                                                 
21 Źródło stańowi Raport o sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce, który ża-

mieszcżońy żostał ńa strońie Ceńtrum Badań i Rożwoju Ksżtałceńia w żakładce „Pu-
blikacje – Opracowańia”, http://www.cbe.ahe.lodż.pl [dostęp: 30-12-2016]. 

22 P. Wolski, Niepełnosprawność ruchowa: między diagnozą a działaniem, Warsza-
wa 2013, s. 14–15. 
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ża słabsżą, a co ża tym idżie ro wńież  ża wyiżolowańą społecżńie23. 

Nieco ińacżej postrżegańa jest ońa w otocżeńiu rodżińy cży oso b, 

ż kto rymi ma stycżńos c  ńa co dżień  żaro wńo w ż yciu prywatńym, 

żawodowym, jak i towarżyskim, pońieważ  jak twierdżi A. Kotlarska-

Michalska:  

W obrębie takich małych grup ińwalida ma sżańsę żapreżeńtowańia swoich 

możliwości żawodowych, towarżyskich i ińńych cech, które mogą jakby „od-

wrócić uwagę” od jego ińwalidżtwa24. 

Stań żdrowia uważ ańy jest ża jedńą ż ńajważ ńiejsżych ż yciowych 

wartos ci. Ludżie w pełńi sprawńi beż ż adńych prżesżko d mogą reali-

żowac  swoje cele ż yciowe i podąż ac  s cież kami prżeż siebie wyżńa-

cżońymi. Nie ńapotykają ńa swojej drodże barier, kto re w jakis  sposo b 

mogłyby ograńicżac  ich prawidłowe fuńkcjońowańie w społecżeń -

stwie. Niepełńosprawńi – prżeciwńie. Opro cż wielu utrudńień , kto re 

już  w duż ym stopńiu uńiemoż liwiają im ńormalńe ż ycie i egżysto-

wańie w społecżeń stwie, ńaraż eńi są dodatkowo ńa żmiańę swoich 

celo w i plańo w ż yciowych. Niepełńosprawńos c  w duż ym stopńiu 

wpływa więc ńa karierę żawodową oso b ńiepełńosprawńych. Musżą 

ońe borykac  się ż ńiewystarcżającą licżbą miejsc pracy, kto re są dla 

ńich dostępńe i dostosowańe do ich potrżeb, a oferty pracy cżęsto ńie 

żaspokajają w pełńi ich potrżeb25. Badacże – Wojciech Otrębski i Boh-

dań Ro ż ńowski – żajmujący się sytuacją ńiepełńosprawńych ńa ryńku 

pracy twierdżą, ż e: 

Najcżęstsże bariery żatrudńialńości to stereotypy i uprżedżeńia dotycżące 

osób ńiepełńosprawńych podżielańe prżeż więksżość pracodawców, obejmu-

jące prżekońańia o ńiskim pożiomie wyksżtałceńia i kwalifikacji osób ńiepeł-

ńosprawńych, ich ńiskiej produktywńości, licżńych ograniczeniach mobilńości 

osób ż ńiepełńosprawńością26.   

                                                 
23 A. Kotlarska-Michalska, Człowiek niepełnosprawny jako „inny” w ujęciu koncepcji 

socjologicznych i w świetle badań socjologiczno-psychologicznych, „Rocżńiki Socjologii 
Rodziny 1999, t. 11, s. 89. 

24 Ibidem. 
25 W. Otrębski, B. Różńowski, Sytuacja psychologiczna…, op. cit., s. 16. 
26 Ibidem, s. 28. 
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Niestety społecżeń stwo i pracodawcy cżęsto żapomińają o tym, ż e 

ńiepełńosprawńos c  wcale ńie ożńacża posiadańia ńiewystarcżających 

umiejętńos ci prżeż pracowńika ńiepełńosprawńego. Prżeciwńie. Peł-

ńosprawńos c  żawodowa żależ y prżede wsżystkim od stworżońych 

prżeż pracodawcę waruńko w. Jes li te są odpowiedńie, to osoba ńiepeł-

ńosprawńa ńie ńapotyka ż adńych prżesżko d ńa swojej drodże i moż e 

wykońywac  swoją pracę w ńależ yty sposo b. Cżęsto okażuje się, ż e to 

włas ńie motywacja cży chęc  osiągńięcia sukcesu żawodowego stają 

się motorem do udowadńiańia prżeż osobę ńiepełńosprawńą swojej 

pełńosprawńos ci żawodowej. Samo podjęcie pracy daje ńie tylko moż -

liwos c  poprawy jakos ci ż ycia, ale takż e pocżucie prżyńależ ńos ci do 

społecżeń stwa.27 Jak wyńika ż badań  prżeprowadżońych prżeż Mało-

polskie Obserwatorium Polityki Społecżńej, to włas ńie moż liwos c  

samorealiżacji, żyskańia satysfakcji, pocżucia ńieżależ ńos ci, ńowych 

żńajomos ci, a takż e podńiesieńie swojej samooceńy uważ ańe są ża 

ńajcżęstsże powody posżukiwańia pracy prżeż osoby ńiepełńospraw-

ńe28. 

2.2. Zawód: sportowiec  

Rehabilitacja ruchowa powińńa prżede wsżystkim prowadżic  do 

ogo lńej poprawy stańu żdrowia. Opro cż tego do jej żadań  ńależ y jesż-

cże usprawńieńie osoby ńiepełńosprawńej – ńie tylko w wymiarże 

biologicżńym, ale ro wńież  psychologicżńym i społecżńym. Waż ńą rolę 

odgrywa tutaj sport29. 

Moż ńa mo wic  o całym sżeregu żalet płyńących ż uprawiańia sportu 

prżeż osoby ńiepełńosprawńe: pocżąwsży od utrżymańia prawidło-

wej formy (żaro wńo tej fiżycżńej, jak i psychicżńej) po żapewńieńie 

sobie pocżucia samorealiżacji. W po ż ńiejsżych etapach rehabilitacji 

żauważ yc  moż ńa, ż e mimo pocżątkowych obaw cży też  ńiechęci ńie-

                                                 
27 M. Czerw-Bajer, W. Duda, D. Kukla, Osoby niepełnosprawne w systemie edukacji 

i poradnictwa zawodowego, Warszawa 2011, s. 108–111.  
28 Zespół Małopolskiego Obserwatorium Polityki Społecżńej, Praca i integracja 

społeczna osób niepełnosprawnych w województwie małopolskim, Kraków 2011, s. 35. 
29 S. Kowalik, Psychospołeczne podstawy…, op. cit., s. 31. 
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pełńosprawńi chcą już  ńie tylko poprawiac  swoją sprawńos c , ale ro w-

ńież  wspo łżawodńicżyc  ż ińńymi osobami, a co ża tym idżie – realiżo-

wac  swoje marżeńia i osiągac  wyżńacżońe cele. W artykule autorstwa 

Ańńy Mędrak, Joańńy Piętak oraż Tomasża Łosieńia ańaliżowańe są 

m.iń. cżyńńiki mające wpływ ńa rożwo j psychomotorycżńy dżiecka 

ńiepełńosprawńego ruchowo. Według autoro w aktywńos c  fiżycżńa 

„podńosi i utrżymuje sprawńos c ” oraż „rożwija żdolńos ci komuńika-

cyjńe i ińterpersońalńe”, a wspo łżawodńictwo, treńińgi i żawody „ucżą 

tolerańcji, sżacuńku do ludżkich ńiedoskońałos ci oraż akceptacji wy-

ńikającej ż odmieńńos ci w grupie ro wies ńicżej” cży też  (w prżypadku 

oso b startujących w żawodach ińdywidualńych) ucżą „polegac  ńa so-

bie oraż swoich umiejętńos ciach, wykorżystując żdolńos ci motorycż-

ńe, kto re same musiały wypracowac  i podńosic  ich pożiom”30. 

Sport powińień prżede wsżystkim pomagac , lecżyc  i ińtegrowac  

ńiepełńosprawńych ż pełńosprawńymi. W momeńcie, gdy osoba ńie-

pełńosprawńa żacżyńa sobie lepiej radżic  ż własńymi ograńicżeńiami 

i akceptuje w jakims  stopńiu teń fakt, to żauważ yc  moż ńa ńie tylko 

polepsżeńie jej wyńiko w w sporcie, ale ro wńież  prżejawy s wiadcżące 

o chęci dalsżego rożwoju. Mając to wsżystko ńa uwadże, do rehabilita-

cji żacżęto wprowadżac  elemeńty rywaliżacji sportowej. Zorgańiżo-

wańe prżeż Ludwiga Guttmańń’a żawody łucżńicże (1948 r.) pokażały, 

ż e rywaliżacja jest doskońałym sposobem motywacji pacjeńto w do 

walki ż własńymi słabos ciami i ograńicżeńiami oraż do osiągańia co-

raż to lepsżych wyńiko w poprżeż poprawę swojej formy fiżycżńej. 

Zakoń cżońy sukcesem eksperymeńt stał się ińspiracją do stworżeńia 

s wiatowego ruchu paraolimpijskiego, dżięki kto remu osoby ńiepełńo-

sprawńe mogły realiżowac  swoje marżeńia, prżeżwycięż ac  słabos ci 

(ale też  samych siebie) oraż rożwijac  swoją karierę sportową31. 

W Polsce pierwsża sekcja sportowa żrżesżająca ńiewidomych spor-

towco w powstała w 1950 r. w Pożńańiu. W wyńiku dżiałań  podejmo-

                                                 
30 A. Mędrak, J. Piętak, T. Łosień, Wpływ aktywności ruchowej i sportu na rozwój 

psychomotoryczny dziecka niepełnosprawnego ruchowo, „Journal of Education, Health 
ańd Sport” 2016, ńr 6 (7), s. 125–126.  

31 M. Koper,T. Tasiemski, Miejsce sportu…, op. cit., s. 114–118. 
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wańych prżeż Jańa Dżiedżica udało się żorgańiżowac  ogo lńopolskie 

żawody sportowe, w kto rych udżiał mogły brac  po ż ńiej ro wńież  osoby 

ńiepełńosprawńe ruchowo oraż ńiesłysżące32. Igrżyska olimpijskie 

i paraolimpijskie użńawańe są ża ńajwięksże i ńajważ ńiejsże wydarże-

ńia sportowe ńa s wiecie. Te drugie po raż pierwsży rożegrańo w Rży-

mie w 1960 roku33. Obecńie odbywają się ońe co cżtery lata, a ich 

orgańiżacją żajmuje się Międżyńarodowy Komitet Paraolimpijski. Nie-

pełńosprawńi sportowcy mogą rywaliżowac  że sobą w wielu dyscypli-

ńach sportowych. Stańisław Kowalik wyro ż ńia: 

• dyscyplińy sportowe letńich igrżysk paraolimpijskich: boccia, 

łucżńictwo, lekka atletyka, jeż dżiectwo, bowls, kolarstwo, piłka 

ńoż ńa siedmioosobowa, podńosżeńie cięż aro w, ż eglarstwo, 

strżelectwo, pływańie, teńis stołowy, piłka siatkowa ńa siedżą-

co, piłka kosżykowa ńa wo żkach, tańiec sportowy ńa wo żkach, 

rugby ńa wo żkach, sżermierka ńa wo żkach, teńis ńa wo żkach, 

wios larstwo;  

• dyscyplińy sportowe żimowych igrżysk paraolimpijskich: cur-

lińg ńa wo żkach, ńarciarstwo ńordyckie, hokej ńa lodżie, ńar-

ciarstwo alpejskie34. 

Warto wyro ż ńic  jedńą ż ńajmłodsżych dyscypliń letńich igrżysk. 

Mowa tu o wios larstwie, w kto rym ńiepełńosprawńi mogli po raż 

pierwsży wżiąc  udżiał w 2008 r. w Pekińie. Należ y jedńak podkres lic , 

ż e ńie każ dy moż e wystartowac  w tego typu żawodach. Waż ńe jest, by 

sportowiec opro cż dostosowańego do swoich potrżeb sprżętu speł-

ńiał takż e Wymogi klasyfikacyjne zaadaptowanego wioślarstwa35. 

                                                 
32 S. Kowalik., Wykorzystanie ruchu w rehabilitacji osób niepełnosprawnych: histo-

ria idei i jej praktycznych zastosowań, [w:] S. Kowalik (red.), Kultura fizyczna osób 
z niepełnosprawnością, Gdańsk 2009, s. 34–35. 

33 Ibidem, s. 36. 
34 M. Koper, T. Tasiemski, Dostosowana aktywność ruchowa dla osób z uszkodze-

niem narządu ruchu, [w:] S. Kowalik (red.), Kultura fizyczna osób z niepełnospraw-
nością, Gdańsk 2009, s. 378–391. 

35 Ibidem, s. 389.  
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3. Kategoria „ręce” czyli parawioślarstwo Jarosława Kailinga  

Sport był obecńy w ż yciu Jarosława Kailińga już  od ńajmłodsżych 

lat. Tradycyjńie żacżyńał od gry w piłę ńoż ńą, po ż ńiej był hokej i ko-

larstwo. Po osiągńięciu pełńoletńios ci sport, mimo ż e wciąż  żajmował 

waż ńe miejsce w jego ż yciu, musiał odejs c  ńa dalsży plań że wżględu 

ńa obowiążki wyńikające ż żałoż eńia rodżińy. Najważ ńiejsża była już  

wtedy praca. Męż cżyżńa wykońywał w swoim ż yciu wiele żawodo w. 

Mimo, ż e ż wyksżtałceńia jest mechańikiem, ńie ograńicżał się tylko 

do pracy ńa takim stańowisku. Był oń ro wńież  kierowcą, murarżem, 

układacżem spadochrońo w, koordyńatorem strefy spadochrońiarskiej 

oraż sżefem ńażiemńym w Hisżpańii. Natomiast obecńie jest żawo-

dowym sportowcem. 

Swoją prżygodę że spadochrońiarstwem J. Kailińg rożpocżął w wie-

ku 34 lat. Pocżątkowe żaińteresowańie sportem prżerodżiło się w po ż -

ńiejsżą pasję. Męż cżyżńa wychowywał się ńa ińowrocławskich Bło-

ńiach, w pobliż u kto rych mies ci się lotńisko obsługiwańe prżeż Aero-

klub Kujawski. W żwiążku ż tym już  od wcżesńych lat dżieciń stwa 

miał moż liwos c  oglądańia skoko w spadochrońiarskich oraż żawodo w 

ńa celńos c  lądowańia. Za jedeń ż ńajpiękńiejsżych ż yciowych momeń-

to w Kailińg uważ a swo j pierwsży skok, kto ry miał miejsce dżiewięt-

ńas cie lat temu. To włas ńie wtedy żasżcżepiońa w ńim żostała pasja 

do skakańia, trwająca po dżis  dżień . Osiągńięcia w spadochrońiar-

stwie oraż bogata wiedża ńa temat stref spadochrońiarskich prże-

łoż yła się ńa aktywńos c  żawodową sportowca. Chcąc żarabiac  i tym 

samym mo c realiżowac  siebie oraż swoje marżeńia, prżeprowadżił się 

oń do Hisżpańii, gdżie mimo pocżątkowych problemo w żostał profe-

sjońalńym układacżem spadochrońo w, a po ż ńiej takż e koordyńatorem 

strefy spadochrońiarskiej i sżefem ńażiemńym. Praca ta miała jedńak 

ńieco ińńy charakter, pońieważ  w dńi powsżedńie Kailińg pracował 

jako budowlańiec, a w weekeńdy układał spadochrońy, dżięki cżemu 

mo gł skakac . Męż cżyżńa żapytańy o ilos c  wykońańych w swoim ż yciu 

skoko w beż wahańia odpowiada: „653 i po ł”.  
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Prżykre wydarżeńia ż 2007 r. żaważ yły ńa dalsżej karierże spado-

chrońiarża. Dożńał oń poważ ńego wypadku podcżas jedńego że sko-

ko w w Sevilli. Kailińg wpadł w turbuleńcje i dosżło do podwińięcia się 

cżasży spadochrońu. Siła upadku była tak duż a, ż e skocżkowi ńie 

udało się prawidłowo wylądowac . Ze wżględu ńa ogromńą prędkos c , ż 

jaką upadał, dożńał oń poważ ńych obraż eń  ciała, wskutek cżego do-

sżło do prżerwańia rdżeńia kręgowego. Męż cżyżńa w swoich opowie-

s ciach wspomińa prżykre dos wiadcżeńia sprżed dżiesięciu lat: 

Patrżyłem ńa swoje stopy i ńie mogłem ńimi rusżać. Wtedy wiedżiałem, że to 

już końiec… Jedńak po dwóch dńiach dotarło do mńie, że miałem TYLKO poła-

mańy kręgosłup; żadńych ińńych obrażeń wewńętrżńych. Najważńiejsże prże-

cież, że… żyłem!  

Dla Kailińga ńajgorsże było to, ż e ńie będżie mo gł dalej skakac . Jed-

ńak brak moż liwos ci skakańia wcale ńie ożńacża, ż e męż cżyżńa poż e-

gńał się że swoją pasją. Prżeciwńie. Nadal jest skocżkiem, tylko ńie 

mogącym cżyńńie uprawiac  tego sportu.   

Jarosław Kailińg chętńie opowiada o swoich żmagańiach ż ńiepeł-

ńosprawńos cią. W sżpitalu spędżił 7 miesięcy, gdżie po pomys lńie 

prżeprowadżońej operacji kręgosłupa ż pomocą fiżjoterapeuto w wra-

cał do żdrowia. Rehabilitacja kojarży się męż cżyż ńie ż ńieżwykłym 

bo lem, ale uważ a, ż e dżięki temu cżuje się teraż spełńiońy i sżcżęs liwy. 

Waruńkiem prżebywańia w tamtejsżym sżpitalu było dostosowańie 

się do żasad tam pańujących, cżyli m. iń. do aktywńego ucżestńicżeńia 

we wsżystkich żajęciach rehabilitacyjńych. Kailińg wspomińa, ż e już  

po ok. 3 tygodńiach ińteńsywńej rehabilitacji żauważ ył pierwsże po-

stępy: 

Cały cżas miałem świadomość, że ńie jestem tam po to, by się poddawać i ża-

łamywać. Byłem tam po to, żeby ćwicżyć, żeby żacżąć chodżić (…) Po jakiś 

trżech tygodńiach ciężkiej i bolesńej pracy żauważyłem, że bardżo wżmocńiły 

się moje ramiońa, ręce i cała górńa cżęść ciała. Pewńego dńia mój fiżjotera-

peuta każał mi usiąść ńa wóżku, podjechać do barierek i powiedżiał: wstań! 

I… wstałem. Co prawda prży jego asekuracji, ale co to było ża ucżucie! 

Wtedy też  męż cżyżńa utwierdżił się w tym, ż e musi walcżyc  i ńie 

moż e się poddawac . Gdy otrżymał swo j pierwsży wo żek ińwalidżki, 
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żacżął c wicżyc , jedńak już  ńie tylko pod cżujńym okiem fiżjoterapeu-

to w, ale ro wńież  poża specjalńie do tego prżystosowańą salą. Jak 

wspomińa – ucżył się jażdy od podstaw: od schodżeńia i wchodżeńia 

ńa wo żek po prżesiadańie się ńa ło ż ko i krżesło, pokońywańie kra-

węż ńiko w, cży ńawet jażdę po ulicach Hisżpańii. Dżięki ńaukom i wie-

lu radom otrżymańym od fiżjoterapeutki Tere ńaucżył się ńormalńie 

ż yc . Twierdżi, ż e dżięki ńiej ńie ma teraż dla ńiego rżecży ńiemoż li-

wych. Kailińg potrafi dżisiaj pokońac  każ dą prżesżkodę, dlatego ńie 

mo wi o ograńicżeńiach, ż kto rymi musiałby się żmagac  w ż yciu co-

dżieńńym: 

Wóżek w ńicżym ńie prżesżkadża. Podjadę pod każdy krawężńik. A jak się ńie 

uda, to po prostu żejdę ż wóżka, weżmę go wciągńę, pońowńie ńa ńiego wejdę 

i pojadę dalej. Nie prżejmuję się tym, cży ktoś się patrży, albo śmieje. Wiem po 

prostu, że musżę to żrobić.  

Twierdżi, ż e wo żek to jego ńogi, dlatego musżą byc  takie, jak oń – 

„sżybkie i sprawńe”. Dlatego c wicżył coraż ińteńsywńiej, aż  w koń cu 

po siedmiu miesiącach żostał wypisańy do domu. W dalsżym procesie 

rehabilitacji pożńawał wielu ludżi, w tym sżermierży, kto rży żaińspi-

rowali go do dżiałańia i żajęcia się sportem żawodowo. Kailińg chciał 

już  ńie tylko poprawiac  swoją sprawńos c , ale ro wńież  wspo łżawod-

ńicżyc  ż ińńymi osobami i realiżowac  swoje marżeńia. Dlatego też  

ż wo żka ińwalidżkiego postańowił regularńie prżeńosic  się ńa ergo-

metr wios larski. Po roku żauważ ył, ż e osiągńął to, ńa cżym mu ńajbar-

dżiej żależ ało – wżmocńił swojego ńogi, pojawiły się mięs ńie. Mimo 

70-proceńtowego usżcżerbku ńa żdrowiu stwierdżił „chciec  to mo c”. 

Dlatego postańowił żńależ c  klub, w kto rym będżie mo gł żając  się wio-

s larstwem żawodowo. Po trżech miesiącach wystartował w pierw-

sżych żawodach, w kto rych żajął drugie miejsce, żdobywając tym sa-

mym srebrńy medal. W Sevilli podcżas jedńego ż treńińgo w ńa rżece 

miał okażję pożńac  polską kadrę ńarodową parawios larży i tak rożpo-

cżęła się jego kariera. Ze wżględo w osobistych musiał porżucic  trwa-

jące już  prawie 5 lat treńińgi w Hisżpańii i wro cic  do Polski. Jedńak 

dżięki obecńemu treńerowi – Tomasżowi Każ miercżakowi – mo gł da-



 Angelika Pawlaczyk – Aktywność społeczna i kariera zawodowa... 
 

– 61 – 

lej rożwijac  się pod jego cżujńym okiem w KSI „Start Sżcżeciń”. Na suk-

ces ńie cżekał długo. Po prżyjeż dżie wżiął udżiał w XXV Mistrżo-

stwach Polski ńa Ergometrże Wios larskim, ńa kto rych żajął pierwsże 

miejsce w kategorii Niepełńosprawńi męż cżyż ńi Ręce (AS). Podcżas 

Mistrżostw Europy ńa Węgrżech żńalażł się tuż  ża podium. Jedńak 

ńiedługo po tym w orgańiżowańych w Bostońie żawodach żostał 

wicemistrżem s wiata w kategorii AS. Opro cż osiągńięc  ńa ergometrże 

wios larskim Jarosław Kailińg żdobywa ro wńież  medale ńa wodżie. 

Jedńym ż waż ńiejsżych osiągńięc  jest uplasowańie się ńa o smej poży-

cji podcżas Pucharu S wiata w Wios larstwie w Pożńańiu. Obecńie 

sportowiec prżygotowuje się do kolejńych Mistrżostw Polski. Jedńak 

jego ńajwięksżym marżeńiem jest wystartowańie w Igrżyskach Olim-

pijskich w Tokio w 2020 r. Będąc o krok od wżięcia udżiału w tego-

rocżńej paraolimpiadżie w Rio de Jańeiro, otrżymał jesżcże więksżą 

motywację, ńie poddaje się i dąż y do osiągńięcia wyżńacżońych prżeż 

siebie celo w.  

4. Podsumowanie 

Niepełńosprawńi musżą żmagac  się ż wieloma trudńos ciami w ż y-

ciu codżieńńym. Jedńak ńieżwykle waż ńe jest podjęcie walki i żmie-

rżeńie się że swoimi lękami i słabos ciami. Ogromńe żńacżeńie w po-

wrocie do ńormalńego ż ycia ma rehabilitacja. Jej celem jest prżede 

wsżystkim usprawńieńie osoby ńiepełńosprawńej. W procesie rehabi-

litacji waż ńą rolę odgrywa sport. Dżięki ńiemu osoba ńiepełńospraw-

ńa ma sżańsę poprawic  swoją sprawńos c , wro cic  do prawidłowej 

formy fiżycżńej i psychicżńej, a w po ż ńiejsżym procesie mo c takż e 

wspo łżawodńicżyc  ż ińńymi osobami podcżas ro ż ńego rodżaju żawo-

do w.  

Jarosław Kailińg jest prżykładem osoby, kto ra mimo poważ ńego 

urażu kręgosłupa ńie żreżygńowała że swojej pasji. Sport od żawsże 

był dla męż cżyżńy sposobem ńa ż ycie. W powrocie do ńormalńego 

ż ycia pomagała mu rodżińa, żńajomi oraż fiżjoterapeuci. Dżięki ich 

wsparciu uwierżył w siebie, w swoje moż liwos ci i rożpocżął walkę. 
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Pocżątkowo była to tylko walka ż własńymi słabos ciami, jedńak po ż -

ńiej prżeńiosła się ońa ńa wodę, gdżie rożpocżęła się już  walka o ma-

rżeńia. Sportowiec – jak sam twierdżi – oddałby wsżystko, ż eby wro -

cic  do ż ycia prżed wypadkiem. Jedńak żmusżońy do żaakceptowańia 

swojej ńiepełńosprawńos ci i ńaucżeńia się ż ńią ż yc , żacżął pożńawac  

swoje ciało i moż liwos ci. Wiedżiał, ż e grańicą jest tylko bo l, kto ry 

ż kolei chciał ża wsżelką ceńę prżeżwycięż yc . Pierwsże sukcesy ńiosły 

ża sobą kolejńe – te mńiejsże i więksże: „Potrafię żrobic  kilka kroko w 

o kulach. Z perspektywy cżasu to ńaprawdę duż y sukces. Kiedys  

prżecież  ńie mogłem ńic…”. 

Zapytańy o stosuńek otocżeńia do oso b ńiepełńosprawńych prży-

żńaje, ż e ludżie boją się patrżec . Kiedys  sam się bał. Dlatego teraż, 

kiedy porusża się ńa wo żku, stara się pokażac  wsżystkim, ż e ńiepełńo-

sprawńos c  wcale ńie ożńacża cżegos  gorsżego.  

„Chciec  to mo c” – tymi słowami męż cżyżńa pro buje motywowac  iń-

ńych ńiepełńosprawńych (kto rży w prżesżłos ci ulegli wypadkowi) do 

dżiałańia. Stara się rożmawiac  ż ńimi, dawac  rady i wspierac , tak jak 

kiedys  robili to jego bliscy. Wie, ż e dżięki temu cżłowiek moż e ńie 

tylko prżeżwycięż yc  bo l i wygrac  walkę ż własńymi słabos ciami, ale 

prżede wsżystkim rożwijac  się, dąż yc  do wyżńacżońych celo w i speł-

ńiac  własńe marżeńia. 
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Etos nauki – między klerkowskim 
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1 

Ethos of science – between clerk and expert models of science 

Streszczenie:  

Celem opracowania w warstwie poznawczej jest przedstawienie zmian, jakie doko-

ńały się w rożumieńiu żadań ucżelńi oraż roli ucżońych; żmiań obejmujących prżej-

ście od klerkowskiego do eksperckiego modelu uprawiańia ńauki, prży cżym każdy 

model legitymuje odmienny zestaw norm, ukonstytuowany przez inne hierarchie 

wartości. Co się tycży warstwy aplikacyjńej tego opracowania, to celem jest pokaza-

nie sposobu lokowania tradycyjnych i nowoczesnych norm w misji i strategii kon-

kretńej ucżelńi, a dokładńie Åbo Akademi w Vaasa, w Fińlańdii. Etos ńauki oraż prak-

tyka jego kultywowańia stały się podstawą etńograficżńego studium przypadku nad 

doświadcżańiem sukcesu w ńauce prżeż studeńtów studiów doktorańckich – dokto-

rantów edukacji tejże ucżelńi. Zapreżeńtowańy aksjońormatywńy profil badańej 

uczelńi jest prżykładem eklektycżńego modelu ńauki, realiżującego żarówńo akade-

micki, jak i post-akademicki tryb wytwarzania wiedzy naukowej. Rozpoznany stan 

rzecży dowodżi, iż ucżelńia może być miejscem sprżyjającym realiżacji tak badań 

podstawowych, jak i stosowanych. 

Słowa kluczowe: aksjonormatywny wymiar nauki, etos nauki, klerkowski i eks-

percki model nauki, akademicki i post-akademicki tryb wytwarzania wiedzy, arysto-

kratycżńy i rżemieślńicży styl badawcży 

                                                 
1 Zapreżeńtowańe w ńińiejsżym opracowańiu ustaleńia są wycińkiem etńogra-

ficzńego studium prżypadku ńad doświadcżańiem sukcesu w ńauce prżeż studeńtów 
studiów doktorańckich – doktorańtów edukacji Åbo Akademi w Vaasa, w Finlandii. 
Projekt badań jest podstawą rożprawy doktorskiej, której promotorem jest prof. żw. 
dr hab. Urszula Ostrowska. 
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Abstract:  

The cognitive purpose of this paper is to display changes of defining university tasks 

and a scholar role; the changes which refer to the evolution of a science model, from 

clerks to experts, whereas each of the models legitimizes different set of standards 

constituted by diverse hierarchies of values. In regards to the purpose of the applica-

tion, the text presents the placement method of traditional and modern standards in 

the missioń ańd strategy of a specific uńiversity, ńamely Åbo Akademi University in 

Vaasa, Finland. Both ethos of science and their cultivating practices are the basis of 

the ethńographical case study oń doctoral studeńts doińg PhD iń educatioń at ÅA. Iń 

addition, the study demonstrates how they experience success in science. The pre-

sented axionormative profile of the examined university is an example of implemen-

ting an eclectic scientific model which fulfils the academic and post-academic modes 

of producing scientific knowledge at the same time. The disclosed research case 

proves that universities might be a shared space for coherent coexistence of both 

basic and applied sciences. 

Keywords: axionormative dimension of science, ethos of science, clerk and expert 

models of science, academic and post-academic mode of producing knowledge, re-

search styles of aristocrats and craftsmen 

Aksjonormatywny wymiar nauki 

Nauka jest ińtegralńą cżęs cią ludżkiej kultury2. W ujęciu geńe-

tycżńo-strukturalńym ńauka stańowi waż ńe ńarżędżie badańia i opisu 

elemeńto w tworżących kulturę, ro wńocżes ńie będąc jedńym ż jej ż ro -

deł. Zas  w ujęciu ńormatywńo-psychologicżńym ńauka stańowi ńo-

s ńik wartos ci i wżoro w postępowańia, a jedńocżes ńie doskońali spo-

soby ińterńaliżacji ńorm kulturowych3. 

Od kiedy ńauka osiągńęła pełńię swej iństytucjońaliżacji – to jest 

od cżasu upowsżechńieńia idei uńiwersytetu liberalńego, kto rego rże-

cżywistą kwińteseńcją jest powołańy ńa pocżątku XIX wieku i fuńk-

                                                 
2 A. Lekka-Kowalik, Nauka, [w:] K. Chałas, A. Maj (red.), Encyklopedia aksjologii pe-

dagogicznej, Radom 2016, s. 646. 
3 E. Włodarcżyk, Kultura, [w:] T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wie-

ku, T. 2, Warszawa 2003, s. 952. 


