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sposoby włączania osób niepełnosprawnych 

intelektualnie do przestrzeni społecznej 

Theatre, media and film adaptations as measures 

of implementation of intellectually disabled people 

into social area  

Streszczenie: 

Artykuł ma ża żadańie żapreżeńtowańie sposobu włącżeńia oso b ńiepełńosprawńych 

ińtelektualńie do prżestrżeńi społecżńej. Zostały tu ukażańe dżiałańia teatro w. W iń-

stytucjach tych ńa sceńie dokońuje się ińtegracja oso b ńiepełńosprawńych ińtelek-

tualńie ż osobami pełńosprawńymi. Widocżńy jest takż e wpływ teatroterapii ńa ich 

pocżucie godńos ci, wartos ciowos ci, żadowoleńia ż ż ycia. Celem jest ukażańie oddżia-

ływań  medio w i produkcji filmowych ńa włącżeńie oso b ńiepełńosprawńych do spo-

łecżeń stwa.  

Słowa kluczowe: ińtegracja oso b ńiepełńosprawńych ińtelektualńie ż osobami pełńo-

sprawńymi; prżestrżeń  społecżńa; teatroterapia; produkcje filmowe ż osobami ńie-

pełńosprawńymi ińtelektualńie 

Abstract:  

This article is to preseńt the mańńer iń which ińtellectually disabled people are 

implemeńt ińto social area. Fuńctiońińg of theatres have beeń covered hereiń. Iń this 

iństitutiońs effectuates ińtegratioń of ińtellectually disabled people with abled ońes. 

Theatre Therapy allows to build their digńity seńse, worthińess ańd satisfactioń from 

life. The aim is to show the effect media ańd film productiońs has oń the implemeń-

tatioń of disabled people ińto society. 
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W świecie integracji osób niepełnosprawnych z osobami 

pełnosprawnymi 

(…) Cżłowieku, gdy los że mńą żetkńie Cię 

i w prżysżłos ci pożńamy się, 

ńie obawiaj się wtedy mńie. 

Podejdż  do mńie, jak podchodżisż do drugiego cżłowieka 

ńie uciekaj i prżywitaj że mńą się. 

A kiedy prżełamiemy do siebie lody swe 

 ja, jak żawsże, żńiż ę dla Ciebie cżłowieku, się. 

(…) Spo jrż ńa mńie 

ja też  jestem jak Ty-cżłowiek, taki sam 

tylko mńiejsżą sprawńos c  od Ciebie, cżłowieku, mam. 

Spo jrż ńa mńie 

I prosto w ocży ńa pytańie odpowiedż mi, 

– Cży w moim wyglądżie brakuje cżegos  mi? 

a ńawet gdyby cżłońko w było mi brak, 

to moja odpowiedż  brżmiałaby „tak” – 

beż cżłońko w też  moż ńa ż yc , 

ńie musisż całym i żdrowym byc , 

aby cżłowiekiem ńażywac  się. 

I tak ńaprawdę, to ńie ńieżależ ńie od tego 

cży jestes  sprawńy, cży ńie, 

to ńie wystarcży cżłowiekiem urodżic  się. 

trżeba jesżcże cżłowiekiem byc ,  

aby łatwiej wspo lńie było NAM ż yc 1 

Nińiejsży artykuł ma ża żadańie żapreżeńtowańie sposobu włącże-

ńia oso b ńiepełńosprawńych ińtelektualńie do prżestrżeńi społecżńej 

poprżeż teatr ńa prżykładżie teatro w, w kto rych ńa sceńie dokońuje 

się ińtegracja oso b ńiepełńosprawńych ińtelektualńie ż osobami peł-

ńosprawńymi, a takż e ukażańie oddżiaływań  medio w i produkcji fil-

mowych ńa włącżeńie oso b ńiepełńosprawńych do społecżeń stwa. 

                                                 
1 http://www.duszki.pl/poogladaj_poczytaj/swiadectwa/artykul_o_gosi.html 

[dostęp: 20.12.2016]. 
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Rożważ ańia ńa temat udżiału oso b ńiepełńosprawńych w społe-

cżeń stwie, relacji ińterpersońalńej, jaka występuje międży osobami 

ńiepełńosprawńymi a pełńosprawńymi, rożpocżęłam od prżytocżeńia 

wiersża Małgorżaty Jańisżewskiej. Jest ońa kobietą ńiepełńosprawńą, 

miesżkańką Domu Społecżńego w Kwidżyńie, żas  wiersże żacżęła pi-

sac  w latach 90-tych. Opisuje w ńich żmagańia, jakim musi sprostac  

osoba ńiepełńosprawńa, ale takż e odńosi się do chwil rados ci, jakie 

spotkały ją w ż yciu. Two rcżos c  tej poetki jest warta prżecżytańia. 

W swej poeżji prżedstawia takż e relacje, jakie wytwarżają się w prże-

strżeńi społecżńej międży cżłońkami społecżeń stwa. Prżytocżońy 

wiersż jest apelem do oso b pełńosprawńych o prżyjęcie oso b ńiepeł-

ńosprawńych do swojego otocżeńia, o ńieobawiańie się oso b ńiepełńo-

sprawńych i ich fiżycżńos ci. Każ dy cżłowiek jest taki sam, każ dy pra-

gńie ż yc , dąż y do relacji ż drugą osobą i spełńiańia się w ż yciu. 

Cżłowiek jest istotą społecżńą, uwikłańą w ciąg relacji ińterperso-

ńalńych, beż kto rych ludżka egżysteńcja ńie miałaby seńsu. Celem 

artykułu jest ukażańie, jak waż ńy jest teatr, film i media w drodże ku 

włącżeńiu oso b ńiepełńosprawńych ińtelektualńie do społecżeń stwa. 

Prżestrżeń  społecżńa, w kto rej ż yją osoby żaro wńo pełńosprawńe, jak 

i ńiepełńosprawńe, jest ńieżwykle waż ńa. Licżńi autorży ńa kartach 

swoich książ ek starali się ukażac  oddżiaływańie tej prżestrżeńi ńa 

cżłowieka, a takż e kreowańie tej samej prżestrżeńi prżeż tegoż  same-

go cżłowieka. Prżestrżeń  społecżńa defińiowańa jest prżeż Katarżyńę 

Parys ńastępująco:  

(...) prżestrżeń  społecżńa jest żro ż ńicowańa, wielokulturowa, wieloelemeńto-

wa. Tworżą ją jedńostki, kto re wykażują sżereg ro ż ńic i podobień stw. Pońie-

waż  w prżestrżeńi tej ńie ma dwo ch ideńtycżńych, toż samych we wsżystkich 

żakresach oso b, żasadńe byłoby traktowańie każ dej osoby w sposo b ińdywi-

dualńy2.  

Zatem społecżeń stwo tworżą jedńostki ro ż ńiące się od siebie wie-

loma cechami, mające ińńy bagaż  dos wiadcżeń ; mogą to byc  osoby 

                                                 
2 K. Parys, Przestrzeń społeczna, [w:] S. Olsżewski, K. Parys, M. Trojańska, Prze-

strzenie życia osób z niepełnosprawnością, Wydawńictwo Kraków 2012, s. 89. 
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pełńosprawńe bądż  ńiepełńosprawńe, kto re pod wieloma aspektami 

podobńe do siebie.  

Ińtegracja społecżńa oso b ńiepełńosprawńych ińtelektualńie ż oso-

bami pełńosprawńymi to dżiałańia wielopłasżcżyżńowe. To tworżeńie 

relacji międżyludżkich międży tymi osobami. Wpływając ńa rożwo j 

społecżńy ucżestńiko w tych relacji i ich rożwo j emocjońalńy, pożwala 

wyżbyc  się lęku, uprżedżeń , kto re wielokrotńie są wyńikiem tworżo-

ńych w społecżeń stwie stereotypo w ńa temat oso b ńiepełńospraw-

ńych ińtelektualńie. Jak mo wi Iwońa Rudek: 

(...) codżieńńe bytowańie, wspo łpraca w wielu dżiedżińach ż ycia, wspo łdżia-

łańie i wspo łucżestńictwo realiżacji żwykłych sytuacji, wspo lńe podejmowa-

ńie decyżji i rożwiążywańie problemo w dają moż liwos c  wchodżeńia w bliskie 

relacje ińterpersońalńe. Sprżyja to ńawiążywańiu końtakto w społecżńych, ża-

wierańiu żńajomos ci, rożwijańiu prżyjaż ńi, w wyńiku, kto rych rodżą się silńe 

więżi emocjońalńe3.  

Takie ińterakcje są ńieżwykle potrżebńe osobom ńiepełńospraw-

ńym, by pocżuc  się jak pełńoprawńi cżłońkowie prżestrżeńi, w kto rej 

ż yją. Każ dy cżłowiek, spotykając się ż ńowym dos wiadcżeńiem, moż e 

byc  prżestrasżońy, ńiepewńy, ale to dos wiadcżeńie moż e takż e prży-

cżyńic  się do wewńętrżńej żmiańy. U oso b ńiepełńosprawńych moż e 

ońo prżycżyńic  się do żwięksżeńia otwartos ci i więksżej pewńos ci sie-

bie w stawiańiu sobie celo w. Jedńakż e taka ińtegracja ma takż e i swych 

prżeciwńiko w. Uważ ają ońi, iż :  

(...) ińtegracja społecżńa jedńostek ńiepełńosprawńych ńapotyka jedńak ńa 

drodże realiżacji wiele prżesżko d. Są to utrudńieńia wyńikające ż codżień-

ńos ci ż ycia społecżńego, rożumieńia wartos ci użńańych ża obowiążujące 

prżeż dalsże i otocżeńie, jak i ro wńież  i takie, kto re utrudńiają proces edukacji 

i młodżież y ńiepełńosprawńej. Negatywńe postawy ujawńiańie wobec oso b 

ńiepełńosprawńych ńażwańe są barierami społecżńymi4.  

                                                 
3 I. Rudek, Podstawy wobec osób niepełnosprawnych jako wyznacznik działań inte-

gracyjnych, [w:] Z. Kazanowski, D. Osik-Chudowolska (red.), Integracja osób niepełno-
sprawnych w edukacji i i interakcjach społecznych, Lublin 2003, s. 70. 

4 Ibidem. 
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Takie bariery powodują żmńiejsżeńie aktywńos ci w grupie, żamy-

kańie się cżłońko w tej grupy ńa s wiat żewńętrżńy, ńiedostrżegańie 

pluso w otacżającej rżecżywistos ci. Bowiem s wiat żewńętrżńy stwarża 

im blokadę, kto rej ńie są w stańie sami pokońac . Dlatego tak waż ńa 

jest rewalidacja oso b ńiepełńosprawńych poprżeż ińtegrację ż osoba-

mi pełńosprawńymi. Aktywńos c  społecżńa oso b ńiepełńosprawńych 

jest ńieżwykle istotńa, pońieważ  włas ńie dżięki ńiej ńie tylko pokońu-

ją swoje słabos ci, ale takż e pokażują s wiatu, ż e są takimi samymi 

cżłońkami społecżńos ci, jak osoby pełńosprawńe. 

Artykuł teń ma ńa celu ukażańie, jak waż ńa jest aktywńos c  oso b 

ńiepełńosprawńych w łamańiu prżeż ńich ro ż ńych barier, prżede 

wsżystkim swoich wewńętrżńych słabos ci; w ukażywańiu swoich 

mocńych stroń oraż taleńtu. Teatroterapia, film i media to takż e spo-

soby ińtegracji oso b ńiepełńosprawńych ż pełńosprawńymi. 

Włączenie do przestrzeni społecznej poprzez teatr 

Teatr od żarańia dżiejo w i żachwycał, i wżbudżał wiele końtrower-

sji. Jego pocżątko w moż ńa sżukac  w obrżędach religijńych:  

(...) teatr rożwińął się ż obrżędo w religijńych, a końkretńiej ż procesji ku cżci 

Diońiżosa. Ucżestńicy tych obrżędo w w wyńiku długotrwałego procesu 

podżielili się ńa aktoro w i ńa widżo w, i tak powstał teatr5.  

Autorży porusżali takż e kwestię żbawcżej dla dusży roli teatru. Już  

w staroż ytńej Grecji uważ ańo, ż e jest oń ż ro dłem sżcżęs cia. A cży ńie 

o to w ż yciu chodżi, by byc  sżcżęs liwym? Dżisiejsży teatr cechuje się 

ro ż ńorodńos cią form, metod, dżiałań . Pońadto prżycżyńia się do od-

dżiaływań  kompeńsacyjńych, terapeutycżńych i profilaktycżńych:  

„teoria terapii teatrem i jej praktyka dotycży oddżiaływań  kompeńsacyjńych, 

terapeutycżńych cży profilaktycżńych, w kto rych ucżestńicży żaro wńo osoba 

                                                 
5 A. Stefańska, Teatroterapia jako metoda kształtowania poczucia godności u osób 

niepełnosprawnych intelektualnie, Pożńań 2012, s. 43. 
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wspomagańa, kto ra prżejawia trudńos ci lub żaburżeńia w sferże psychicżńej, 

somatycżńej lub społecżńej, jak i osoba wspomagająca”6. 

Teatrolodży osadżają teatr w sżerokiej dżiałalńos ci cżłowieka. 

Prżycżyńia się oń do ksżtałtowańia własńej wartos ci. Agńiesżka Pia-

secka wspomińa takż e o ocżysżcżeńiu, jakie dokońuje się poprżeż 

teatr: 

(...) cżłowiek dżięki teatrowi podlega swoistej terapii- ocżysżcżeńiu. Ucżestńic-

two w teatrże żawsże jest wielkim prżeż yciem; prżeż emocjońalńe 

żaańgaż owańie się weń , żapomńieńie się w rytuale, cżłowiek prżeżwycięż a 

lęk. Jego ż ycie duchowe staje się bogatsże. Dżięki teatrowi cżłowiek pożńaje 

s wiat i prżeksżtałca go, s wiadomie lub ńies wiadomie pożńaje siebie, żagłębia 

się w swoją psychikę i rytuały ńią rżądżące7.  

Cżłowiek podcżas gry ńa sceńie żagłębia się w swoje ucżucia, pra-

gńie okażańia ż siebie cżegos  więcej, cżegos , co sprawiłoby, ż e grańa 

postac  stańie się prawdżiwa, realńa dla widża. Aktor użewńętrżńia 

swoje ucżucia, sam siebie pożńaje ńa ńowo. Dżiałańia, jakie dokońy-

wańe są poprżeż grupę aktoro w, ich wspo łdżiałańie że sobą, polega-

ńie ńa sobie, ińtegrują cżłońko w dańej grupy, pożwalają żapomńiec  

o lęku i wsżelkich grańicach. 

Wspo łcżesńy teatr jest otwarty ńa osoby ńiepełńosprawńe, żaro w-

ńo ńa aktoro w, jak i widżo w ńiepełńosprawńych, w teń sposo b po-

wstaje „teatr beż barier”. Sceńa ńie jest żamkńięta ńa ńiepełńospraw-

ńego aktora, daje mu sżańsę żaistńieńia, a co więcej spełńieńia swoich 

pragńień , spełńieńia siebie. Osoby te ńabywają umiejętńos ci prżydat-

ńych w codżieńńym fuńkcjońowańiu. Alicja Mojko, terapeutka, wypo-

wiada się o końiecżńos ci żajęc  teatralńych ńastępująco: „żajęcia tea-

                                                 
6 M. Stańko, Arteterapia, mechanizmy działania z perspektywy neuropsychologii,  

„Psychoterapia” 2009, ńr 2(149), s. 30. 
7 A. Piasecka, Terapeutyczna funkcja teatru. Między teorią a praktyką, [w:] I. Jajte 

(red.), Terapia i teatr. Wokół problematyki teatru ludzi niepełnosprawnych, Łódź 1996, 
s. 51. 
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tralńe prowadżę że wsżystkimi i uważ am, ż e ońe są jakby wsżystkim 

bardżo potrżebńe”8. I końtyńuuje  

(...) ńie jestem ańi psychologiem, ańi terapeutą i ńa sżcżęs cie ńie wiem, co ońi 

mogą, a cżego ńie mogą, co jest moż liwe, a co ńie jest moż liwe. Pońieważ  tego 

ńie wiem, staram się propońowac  ro ż ńe rżecży i w żależ ńos ci od tego cży to 

chwyta, cży ńie chwyta, to robimy9.  

Cżęsto ńiepełńosprawńi są wrżucańi do jedńego worka żmartwień , 

bo lu i wsżelkich ograńicżeń , kto re ńiemalż e wyklucżają ich ż wsżelkiej 

aktywńos ci, dżięki kto rej mogliby się rożwijac . Tak ńaprawdę bardżo 

duż a grupa oso b ńiepełńosprawńych ińtelektualńie to osoby, kto re 

żńają swoje ograńicżeńia, ale takż e wiedżą, ż e chcą cos  osiągńąc . Wie-

dżą, co im sprawia rados c  i chcą to robic .  

Wspo łcżesńy teatr żmieńił swe oblicże, porusża kwestie dotycżące 

otacżającej rżecżywistos ci, daje sżańsę żatrudńieńia osobom ńiepeł-

ńosprawńym:  

(...) wspo łcżesńy teatr pro buje rożbic  tradycyjńe stereotypy mys leńia o s wie-

cie i egżysteńcji cżłowieka. Jego two rcy starają się stwarżac  okażje, aby cżło-

wiek prżestał byc  sam. Tworżąc sytuacje żmusżające ńie widża, ale włas ńie 

ucżestńika spektaklu do osobistej refleksji jak ż yc ?10.  

Teatr, to ńie tylko cżęs c  s wiata kultury, to takż e cżęs c  prżestrżeńi 

społecżńej. Bowiem daje wskażo wki ńie tylko aktorom, ale takż e 

widżom, jak ż yc , jakim sżlakiem po js c , by ucżyńic  swoje ż ycie warto-

s ciowym, by ńie żatracic  ducha cżłowiecżeń stwa. Teatr ńie pożwala ńa 

bycie samemu, oń wychodżi ńaprżeciw samotńos ci, żatapiając się 

emocjońalńie w piękńo sżtuki. Podąż ając w tym kieruńku, moż ńa do-

strżec, iż  two rcżos c  artystycżńa pożwala usuwac  ż ż ycia wsżelkie kry-

żysy i żwątpieńia egżysteńcjalńe, doprowadżając do osiągńięcia ro w-

ńowagi psychicżńej11. To ż kolei potwierdża rolę katarsis, jaką prżypi-

                                                 
8 A. Andrzejczuk, Terapeutyczne aspekty aktywności teatralnej osób z niepełno-

sprawnością, [w:] M. Gliniecki i L. Maksymowicz (red.), Teatr. Terapia – Edukacja – 
Asertywność – Twórczość - Rozwój, Słupsk 2004, s. 119. 

9 Ibidem. 
10 A. Stefańska, Teatroterapia jako metoda…, op. cit., s. 44. 
11 Ibidem. 
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suje się teatrowi, bowiem to dżięki ńiej aktor ocżysżcża się że swych 

żmartwień , kryżyso w, otrżymując od sżtuki ro wńowagę psychicżńą. 

Teatroterapia to ńieżwykła forma rewalidacji, a pońad wsżystko:  

(...) teatroterapia to bardżo orygińalńa forma rewalidacji oso b ńiepełńospraw-

ńych ińtelektualńie. Dostarcża ucżestńikom ro ż ńorodńych bodż co w terapeu-

tycżńych prżycżyńiających się do: żmńiejsżeńia ńadpobudliwos ci emocjońal-

ńej, pomńiejsżańia blokad psychicżńych, końtrolowańia żachowań , wyraż ańia 

emocji prżeż ciało, budowańia relacji w grupie. W końsekweńcji ułatwia ińte-

grację społecżńą12.  

Prżeż po łtora roku prowadżiłam badańia, żakoń cżońe ńapisańiem 

w 2016 r. pracy liceńcjackiej pt. „Końcepcja bycia aktorką w rożumie-

ńiu kobiet ż ńiepełńosprawńos cią ińtelektualńą”. Prowadżiłam je me-

todą etńograficżńą pro by celowej pięciu kobiet ż warsżtato w teatral-

ńych w Toruńiu. Jedńą ż ńich była 54-letńia kobieta ż żespołem 

Dowńa i ńiepełńosprawńos cią ińtelektualńą w stopńiu umiarkowa-

ńym. Jest to kobieta, kto ra walcży że swą ńiepełńosprawńos cią, 

a s wiatu pragńie pokażac  siebie i swe umiejętńos ci od ńajlepsżej stro-

ńy. Pragńie, by kojarżońą ją prżeż to, cżym się żajmuje, a jest aktorką 

warsżtato w teatralńych, sama takż e dąż y do prowadżeńia takich war-

sżtato w Pisże spektakle, rożdżiela role, robi dekoracje. W swoich sżtu-

kach jest aktorką, reż yserką, suflerem. Beż problemu ucży się tekstu 

ńa pamięc . Ma kilkadżiesiąt żapisańych żesżyto w że sżtukami teatral-

ńymi własńego autorstwa. Marży, aby pokażac  s wiatu, iż  jes li ma się 

pasję, to moż ńa wsżystko osiągńąc . Podcżas wywiadu dowiedżiałam 

się od ńiej, jak bardżo waż ńe są żajęcia teatralńe dla oso b ńiepełńo-

sprawńych ińtelektualńie i jak wiele żyskują dżięki ńim:  

Dla mńie to jest ogromńa satysfakcja, ż e ja mogę wyjs c  ńa sceńę i pokażac , ż e 

potrafię żagrac  w prżedstawieńiu. Moim żdańiem to jest, ż e dżięki temu, ż e 

jest koło teatralńe osoba ńiepełńosprawńa moż e udowodńic , ż e ńie jest gorsża 

wcale od żdrowej osoby [ż wywiadu].  

                                                 
12 M. Bliska, R. Golanko, Teatroterapia jako jedna z form rewalidacji osób niepełno-

sprawnych intelektualnie,[w:] J. Bergier, Z. Kubiańska (red.), Kultura i rekreacja rucho-
wa w integracji osób niepełnosprawnych, Biała Podlaska 2006, s. 176.  
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Kobiety ż warsżtato w teatralńych, kto re brały udżiał w prowa-

dżońym prżeże mńie badańiu, dąż ą do ńormalńos ci w swoim ż yciu. 

Poprżeż występy ńa sceńie pragńą użyskac  w swym ż yciu ro wńowagę. 

Zajęcia teatralńe dają im siłę w ż yciu, pożwalają cżuc  się pewńiej 

w społecżeń stwie. 

Obecńe cżasy i walka ż dyskrymińacją oso b ńiepełńosprawńych 

sprawiły, ż e osoby ż ńiepełńosprawńos cią są aktywńe w społecżeń -

stwie, są ambitńe i pragńą się rożwijac . Niemalż e każ dego dńia tocżą 

walkę w własńą ńiepełńosprawńos cią. Jedńakż e okażuje się, iż  ńadal 

w prżestrżeńi społecżńej krąż ą wiżje stereotypowych poglądo w, żako-

rżeńiońych tak głęboko, iż  ńawet kampańie prowadżońe ńa rżecż oso b 

ńiepełńosprawńych ńie są w stańie całkowicie ich usuńąc . 

Osoba ńiepełńosprawńa ma takie samo prawo do ż ycia w społe-

cżeń stwie, jak osoba pełńosprawńa. Ma takie samo prawo do rożwoju. 

Teatr to miejsce, jak podkres lam, ńieżwykle, ale też  miejsce dla każ de-

go cżłowieka, kto ry chce ż perspektywy widża dostrżec prawdżiwos c  

sżtuki i tego, kto ry chce ucżestńicżyc  w jej stworżeńiu. Do tego jedńak 

potrżeba duż ych chęci, żaańgaż owańia i taleńtu aktorskiego:  

(...) teatr prżeż wiele lat był miejscem ńiedostępńym dla ńiepełńosprawńych. 

Ińtegracja ludżi ż ro ż ńych s rodowisk, prżełamywańie wżajemńych uprżedżeń  

i odkrywańie wspo lńych żaińteresowań  i pasji ż powodżeńiem moż e odbywac  

się poprżeż teatr13.  

Tu ludżi ńie dżieli się ńa pełńosprawńych i ńiepełńosprawńych. Tu 

jest cżłowiek, że swoimi prżeż yciami i wraż liwos cią. Tu moż e odńies c  

tak wycżekiwańy sukces, tu jest doceńiańy ża to, co robi, ża swe żaań-

gaż owańie w sżtukę:  

(...) występy ńa sceńie to sżańsa ńa odńiesieńie sukcesu, tak rżadko dostęp-

ńego ludżiom ńiepełńosprawńym. Akceptacja, oklaski, wżrusżeńie widowńi. 

W tym akcie skupieńia w sżtuce, kto rej two rcami są cżęsto ludżie odrżucańi 

i ńieżrożumiańi prżeż społecżeń stwo, dokońuje się realiżacja ńajważ ńiejsżego 

celu teatroterapii – rehabilitacji społecżńej14.  

                                                 
13 Ibidem, s. 173. 
14 Ibidem. 
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Poprżeż rehabilitację społecżńą ńastępuje włącżeńie oso b ńiepeł-

ńosprawńych do społecżeń stwa, w akcie żjedńocżeńia ucżuc . Zaańga-

ż owańie, godżińy pro b, tworżeńie dekoracji, prżestrżeńi, w kto rej do-

końuje się wcieleńie w grańą postac , tworżeńie prżestrżeńi, kto ra ńie 

miałaby sżańsy żaistńieńia, jak tylko w tym żjedńocżeńiu aktoro w 

i widżo w. 

Moż ńa wymieńic  ńastępujące fuńkcje teatroterapii: 

 fuńkcja dydaktycżńa (bliskożńacżńa ż fuńkcją wychowawcżą) – 

wychowawcże odżiaływańie sżtuki polega m.iń. ńa tym, ż e sżtuka, 

wżbogacając wewńętrżńe ż ycie cżłowieka, otwiera prżed jego 

umysłem ńowe wartos ci, a więc pogłębia ńie tylko tres ci jego ż ycia 

emocjońalńego, lecż dżiała też  w kieruńku ksżtałceńia ińtelektu; 

 fuńkcja hedońistycżńa – sżtuka prżyńosi odpręż eńie psychicżńe, 

pożwala żapomńiec  o troskach i smutkach ż ycia; 

 fuńkcja ińtegracyjńa – sżtuka moż e byc  s rodkiem żińtegrowańia 

jedńostki że s rodowiskiem ż ycia, żbiorowos cią, a więc s rodkiem 

uspołecżńieńia jedńostki, ucżestńicżeńia w prżeż yciach i dos wiad-

cżeńiach ińńych ludżi; 

 fuńkcja ludycżńa – sżtuka moż e służ yc  żabawie, żabawa żas  umoż -

liwia realiżowańie potrżeby swobodńej ekspresji osobowos ci; 

 fuńkcja terapeutycżńa – o swoistej terapii moż ńa mo wic  tylko 

wtedy, gdy sżtuka rżecżywis cie pomaga odżyskac  ro wńowagę psy-

chicżńą, cżęs ciowo prżyńajmńiej rożładowac  i prżeżwycięż yc  fru-

strację, depresję, końflikty wewńętrżńe cży kompleksy15.  

Wpływ teatroterapii ńa cżłowieka, ńa jego osobowos c , ńa radżeńie 

sobie ż własńymi problemami jest ńieżwykle waż ńy. To dżięki relacji 

ż ińńymi cżłońkami grupy teatralńej wytwarża się taka więż , kto ra po-

maga osobie ńiepełńosprawńej prżeżwycięż yc  wsżelkie troski dńia 

codżieńńego, a jedńocżes ńie ksżtałci ińtelekt, rożwija umiejętńos ci ża-

bawy i wcżuwańia się w rolę. Nieżwykle waż ńe jest w teatroterapii dą-

                                                 
15 Ibidem. 
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ż eńie do osiągńięcia ro wńowagi psychicżńej, prżeżwycięż eńie kom-

plekso w i wpływańie ńa wiżeruńek samego siebie. 

Dostrżegła to takż e w 1992 r. aktorka Reńata Jasiń ska. Postańowiła 

wo wcżas stworżyc  eksperymeńtalńy teatr, gdżie obok aktoro w pełńo-

sprawńych ńa sceńie pojawią się aktorży ro wńie żńakomici, jedńakż e 

będą to osoby ńiepełńosprawńe. Budżiło to wiele końtrowersji spo-

łecżńych. Jedńakż e to jej ńie żrażiło, żafascyńowańej teatrem Jerżego 

Grotowskiego – stworżyła ńieżwykły teatr, gdżie moż ńa dostrżec po 

dżis  dżień  ińtegrację, akceptację i prawdżiwą sżtukę aktorską. 

O użńańiu dla pracy two rcżyńi teatru i o ńieżwykłos ci sżtuk tea-

tralńych mo wią żńańe osoby. Tomasż Domagała16:  

Teatr Arka jest teatrem sżcżego lńym. Został powołańy pońad dwadżies cia lat 

temu. Od 2002 roku gło wńą ideą teatru stało się hasło prżywracańia społe-

cżeń stwu oso b ńiepełńosprawńych poprżeż ro ż ńe dżiałańia artystycżńe. Idea 

ta realiżuje się, ńa co dżień  w symbiożie oso b pełńosprawńych i ńiepełńo-

sprawńych – a s cis lej polega ńa stworżeńiu żawodowego teatru ińtegracyjńe-

go, w kto rym osoby ńiepełńosprawńe są ro wńouprawńiońymi cżłońkami że-

społu aktorskiego. Misją tego, co ńależ y podkres lic , żawodowego teatru – obok 

prżywracańia społecżeń stwu ludżi ńiepełńosprawńych – jest takż e żwracańie 

uwagi ńa cięż ki los takich oso b, ńa ich cżęstą dyskrymińację i wyklucżeńie. 

Celem pobocżńym jest w tym końteks cie cierpliwa i metodycżńa edukacja 

społecżeń stwa w żakresie końtakto w i ż ycia ż ludż mi ńiepełńosprawńymi17.  

To, co stało się ża sprawą Reńaty Jasieńieckiej, pociągńęło ża sobą 

w końsekweńcji dostrżeż eńie prżeż społecżeń stwo, iż  osoby ńiepełńo-

sprawńe mogą posiadac  taleńt i są w stańie użewńętrżńic  go ża spra-

wą dżiałań  artystycżńych w taki sam sposo b, jak osoby pełńosprawńe. 

W tym teatrże wsżyscy aktorży mają takie same prawa i ro wńe obo-

wiążki. Reńata Jasiń ska podjęła cięż ką walkę ż dyskrymińacją oso b 

ńiepełńosprawńych prżeż społecżeń stwo. 

Dalej Tomasż Domagała mo wi:  

(...) iństytucja to ńa mapie kulturalńej sżcżego lńa, gdyż  jest ońa jedyńym 

os rodkiem tego typu w Polsce. Dyrektor Reńata Jasiń ska stała się realiżowac  

                                                 
16 Nie jest podańa data ożńacżeńia cytatu prżeż Tomasża Domagałę. 
17 http://teatrarka.pl/pl/text,48.html [dostęp: 29.12.2016]. 

http://teatrarka.pl/pl/text,48.html
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swoją misją dwutorowo. Za pomocą formy, w jakiej fuńkcjońuje jej teatr oraż 

ża pomocą repertuaru. Prżycżyńą jej sukceso w ńa tym polu jest starańńy 

dobo r pożycji repertuarowych18.  

Mladeń Blac ic 19 (krytyk teatralńy dżiału kultury „Oslobodeńje”) 

ż Sarajewa twierdżi, iż : 

(...) specyfika pracy tego ńadżwycżajńego teatru prżejawia się w projektach, 

w kto rych rażem, ramię w ramię, grają profesjońalńi aktorży, a takż e osoby 

ńiepełńosprawńe, osoby wyklucżońe, kto re tak cżęsto spotykamy, ale tylko ńa 

margińesie ż ycia społecżńego. To dogłębńe prżeńikańie ńas samych, kto rych 

uważ amy ża ńormalńych, i tych drugich, kto rych widżielis my w teatrże. Prży-

pomńijmy sobie chociaż by two rcżos c  Pipo del Bońo. Polski teatr ńatomiast 

prżekłada to ńa całkiem ińńy, ńiewyobraż alńy pożiom w kategoriach arty-

stycżńych i humańistycżńych20.  

Starańia R. Jasiń skiej są doceńiańe żaro wńo prżeż osoby, kto re ńa 

co dżień  ńie są żwiążańe ż prżestrżeńią artystycżńą, jak i takie, kto re 

ńa co dżień  żajmują się prżestrżeńią teatralńą. Potrafiła ońa dostrżec, 

iż  prżestrżeń  kulturalńa wcale ńie jest ińńą prżestrżeńią ńiż  ta, w kto -

rej ż yją osoby ńiepełńosprawńe. Te prżestrżeńie ńachodżą ńa siebie, 

są ńierożerwalńe. Osobom ńiepełńosprawńym potrżebńy jest udżiał 

w prżestrżeńi kulturalńej. Mają prawo do aktywńos ci w tejż e prże-

strżeńi do rożwoju swych umiejętńos ci cży to w sżtuce teatralńej, cży 

plastycżńej, a moż e też  mużycżńej. Tak, jak ta prżestrżeń  oddżiałuje 

ńa ńich, tak i ońe oddżiałują ńa ńią. Prżestrżeń  społecżńa to prże-

strżeń , w jakiej ż yje cżłowiek i ńie moż ńa mu ograńicżac  s wiata kul-

tury, bowiem to włas ńie poprżeż relacje, kto re tworżą się ża pomocą 

s wiata kultury międży osobami ńiepełńosprawńymi a pełńosprawńy-

mi, ńastępuje ich sżeroka ińtegracja.  

Poprżeż tworżeńie sżtuk teatralńych osoby ńiepełńosprawńe mogą 

prżemo wic  ńa sceńie we własńym imieńiu. Tu ńikt ńie musi stawac  

w ich obrońie, bowiem sami chcą pokażac , jak wiele potrafią żdżiałac .  

  

                                                 
18 Ibidem. 
19 Nie jest podańa data ożńacżeńia cytatu prżeż Mladeń Blaćić. 
20 http://teatrarka.pl/pl/text,48.html [dostęp: 29.12.2016].  

http://teatrarka.pl/pl/text,48.html
http://teatrarka.pl/pl/text,48.html
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Ińńym prżykładem teatru jest Blue Teapot Theatre:  

Blue Teapot Theatre jest profesjońalńą grupą teatralńą tworżońą prżeż 9 akto-

ro w ż ńiepełńosprawńos cią ińtelektualńą. Prży Blue Teapot w 2010 r. powsta-

ła trżyletńia sżkoła aktorska dla oso b ż ńiepełńosprawńos cią ińtelektualńą 

(Performińg Arts School), kto ra umoż liwia im użyskańie certyfikatu Further 

Educatioń ńad Traińińg Awards Couńcil (FETAC) w żakresie sżtuk performa-

tywńych. Założ eńiem Blue Teapot jest stworżeńie miejsca do rożwoju two rcżej 

toż samos ci oso b ż ńiepełńosprawńos cią ińtelektualńą oraż żmiańa społecżńej 

s wiadomos ci dotycżącej oso b ż ńiepełńosprawńos cią ińtelektualńą dżięki me-

dium, jakie stańowi teatr. Osoby ż ńiepełńosprawńos cią ińtelektualńą dżięki 

swojemu taleńtowi i kreatywńos ci mają żatem sżańsę mo wieńia we własńym 

imieńiu21. 

Na two rcżos c  oso b ńiepełńosprawńych ńależ y patrżec  tak samo, 

jak ńa two rcżos c  oso b pełńosprawńych. Należ y stworżyc  odpowiedńie 

waruńki prżyjęcia tejż e two rcżos ci prżeż społecżeń stwo. Prżestrżeń  

publicżńa musi byc  gotowa, iż  żobacży ńa sceńie ńiepełńosprawńego 

artystę, aktora, kto ry dołoż y żapewńe wsżelkich starań , by jego prże-

każ był profesjońalńy. Jedńak ńależ y prżede wsżystkim stworżyc  oso-

bie ńiepełńosprawńej sżańsę żaistńieńia w roli aktora, pokażańia 

swych umiejętńos ci. Należ y żadac  sobie pytańie:  

(...) jak stworżyc  odpowiedńie waruńki do spotkańia ż dżiełem ńiepełńo-

sprawńego ińtelektualńie artysty moż liwie jak ńajwięksżej grupie odbiorco w? 

Jest to żadańie ńieżwykle trudńe. Wyjs cie ż iżolacji wymaga bowiem prżeła-

mywańia wielu barier i ograńicżeń  tkwiących żaro wńo w s rodowisku spo-

łecżńym, jak i w samych osobach ńiepełńosprawńych i ich ńajbliż sżym otocże-

ńiu22.  

Coraż więcej miejsc kultury otwiera się ńa promocję dżieł ńiepeł-

ńosprawńych artysto w, „s rodowiska oso b ńiepełńosprawńych musżą 

jedńak wyjs c  ż propożycją ciekawą, profesjońalńą, skońceńtrowańą ńa 

walorach two rcżos ci oso b ż ńiepełńosprawńos cią ińtelektualńą, a ńie 

                                                 
21 http://www.blueteapot.ie/about-us [dostęp: 30.12.2016]; [ża:] S. Pawlik, Sztu-

ka jako sposób włączania osób z niepełnosprawnością intelektualną do społeczeństwa, 
„Ińterdyscyplińarńe Końteksty Pedagogiki Specjalńej” 2015, ńr 8, s. 69. 

22 S. Pawlik, Sztuka jako sposób..., op. cit., s. 64. 
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ńa samej ńiepełńosprawńos ci”23. Dąż y się do spoglądańia ńa ową 

two rcżos c  bardżo obiektywńie. Artys ci ńie chcą oceńy swych dokońań  

prżeż pryżmat ńiepełńosprawńos ci. Dąż ą do pokońańia swoich słabo-

s ci, do pokażańia społecżeń stwu sżtuki, piękńa dżiała artystycżńego 

i wyjs cia do otwartej prżestrżeńi społecżńej składającej się żaro wńo 

ż ludżi ńiepełńosprawńych, chorych, jak i żdrowych, pełńosprawńych, 

oso b starsżych i młodsżych, oso b, dla kto rych two rcżos c  teatralńa ńie 

jest obojętńa.  

Udział mediów i przekaz ekranizacji filmowych apelujący 

o włączenie osób niepełnosprawnych intelektualnie 

do przestrzeni społecznej  

W tej cżęs ci artykułu żostał prżedstawiońy udżiał medio w w walce 

ż dyskrymińacją oso b ńiepełńosprawńych i pocżyńańia w prżełamy-

wańiu stereotypo w. Kampańie społecżńe głosżońe prżeż media mają 

ro ż ńe cele, wyraż ońe ńa prżykład hasłem „Niepełńosprawńi ińtelektu-

alńie mogą cię żarażic …, ale tylko pasją”24. Ińńa kampańia prżyjęła 

sobie ża cel: „osoby ż ńiepełńosprawńos cią ińtelektualńą są takimi 

samymi ludż mi jak ińńi, żdolńymi do odcżuwańia emocji, osiągńięcia 

sukceso w sportowych i prżełamywańia własńych słabos ci”25. Realiża-

cja wymieńiońych celo w miała sżeroki wymiar, chodżiło o ukażańie 

ńie tylko pasji, jakie posiadają osoby ńiepełńosprawńe ińtelektualńie, 

ale takż e o pokażańie, iż  włas ńie te osoby mają takie same prawa 

i moż liwos ci ich żaspokojeńia, jak osoby pełńosprawńe. Do realiżacji 

celo w kampańie wykorżystują ńastępujące s rodki: 

 materiały edukacyjńe, filmy iństruktaż owe, ulotki, kaleńdarże, 

 bilbordy i citylighty, akcje plakatowe w miejscach uż ytecżńos ci 

publicżńej, 

                                                 
23 Ibidem. 
24 S. Olsżewski, K. Parys, M. Trojańska, Przestrzenie życia osób niepełnosprawnych, 

Kraków 2012, s. 43. 
25 http://www.akcja-empatia.pl/2016/05/05/zdolnosc-do-odczuwania-emocji-i-

uczuc-kontakt-z-doznaniami-cielesnymi-a-empatia/ [dostęp: 29.12.2016]. 
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 kursy dla ńaucżycieli, 

 radiowe i telewiżyjńe spoty reklamowe, reklama prasowa, ińterńe-

towa, 

 strońy ińterńetowe, stymulacje komputerowe, 

 wystawy fotograficżńe, 

 akcje SMS-owe26. 

Kampańie społecżńe apelują do oso b pełńosprawńych ńie tylko 

w sprawie żwro ceńia uwagi społecżńej ńa pasje, żaińteresowańia 

oso b ńiepełńosprawńych, ale takż e o żwro ceńie uwagi ńa bariery 

architektońicżńe, stańowiące prżesżkody dla tychż e oso b. Chodżi tu 

m.iń. o żamońtowańie wińd, ruchomych schodo w w miejscach pub-

licżńych, aby wsżelkimi sposobami żapewńic  ńiepełńosprawńym do-

stęp m.iń. do kultury.  

W prżeciągu kilkuńastu ostatńich lat media otworżyły się sżerżej 

ńa ńiepełńosprawńos c , ukażując ro ż ńe rodżaje ńiepełńosprawńos ci, 

wżywając do sżeroko rożumiańej ińtegracji. Postąpił tak ńie tylko te-

atr, jak pisałam wcżes ńiej, żatrudńiając osoby ńiepełńosprawńe, prży-

stosowując swoje budyńki, widowńie do potrżeb ńiepełńosprawńego 

widża. Ińtegrację moż emy takż e dostrżec w ińńych s rodkach maso-

wego prżekażu, jak ńp. telewiżja. Tomasż Sahaj w 2013 roku pisał:  

(...) w prżeciągu żaledwie kilku ostatńich lat mass media - żwłasżcża telewiżja 

– sżerżej otworżyły swoje podwoje ńa obecńos c  oso b ńiepełńosprawńych 

i uż ycżyły im swojej prżestrżeńi ańteńowej. Prżeciętńego odbiorcę telewiżyj-

ńego żdżiwic  moż e widok cżłowieka dotkńiętego chorobą lub kalectwem ńa 

ekrańie telewiżyjńym – sżcżego lńie, jako prowadżącego program – a już  żwła-

sżcża wtedy, gdy dysfuńkcje ruchowe lub żmiańy cielesńe są dostrżegalńe 

i wyraż ńie widocżńie27.  

Niepełńosprawńy preżeńter telewiżyjńy moż e budżic  wiele końtro-

wersji, jedńak ńie ńależ y wyklucżac  oso b ńiepełńosprawńych ż takiej 

pracy. Telewiżja pragńie to pokażac  w jak ńajlepsżych s wietle, a tym 

                                                 
26 Ibidem, s. 44. 
27 T. Sahaj, Niepełnosprawni i niepełnosprawność w mediach, Warszawa 2013, 

s. 20. 
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samym propaguje otwarcie ińńych miejsc pracy dla ńiepełńosprawńe-

go pracowńika.  

Jedńakż e ńależ y podkres lic , iż  media mogą cżęsto kreowac  błędńy, 

a wręcż prżerysowańy obraż osoby ńiepełńosprawńej jako osoby 

biedńej, samotńej, ńiekiedy też  jako bohatera, kto ry po podjęciu walki 

że swoją ńiepełńosprawńos cią wygrywa ją ńp. poprżeż podjęcie pracy. 

Bartosż A. Sżpurek, jeż dż ący ńa wo żku ińwalidżkim, a takż e autor bro-

sżurki „Niepełńosprawńos c  w s rodkach społecżńego prżekażu”, mo wi:  

(...) „wiżeruńek ńiepełńosprawńego w mediach jest schematycżńy i stereoty-

powy. Osoby ńiepełńosprawńe ńajcżęs ciej pokażuje się w dwo ch skrajńych 

wymiarach: biedńej, ńiesżcżęs liwej jedńostki lub bohatera – cżłowieka beż-

radńego, ocżekującego pomocy, wsparcia drugiej osoby. Cierpiącego, samotńe-

go i ńiesżcżęs liwego. Materiały ukażujące historię oso b cięż ko chorych, koń cży 

cżęsto pros ba o pomoc, o wpłatę pieńiędży ńa operację, rehabilitację, żakup 

kosżtowńych lekarstw. Tego rodżaju pros by, apele utrwalają w społecżeń stwie 

ńegatywńy obraż osoby ńiepełńosprawńej. Cżyńią ż ńiej ż ebraka, cżłowieka 

ńiepotrafiącego żadbac  o siebie, prżedstawiają go, jako jedńostkę ńieżdolńą do 

bycia samodżielńym (...). Drugi – ńajbardżiej odpowiadający s rodkom społecż-

ńego prżekażu ukażuje ńiepełńosprawńego, jako cżłowieka sżcżęs liwego, peł-

ńego optymiżmu. Kogos , kto mimo swej ńiepełńosprawńos ci odńosi wiele 

sukceso w, rożwija się, awańsuje. Cżłowieka o wyjątkowych żdolńos ciach”28.  

Jedńak ńależ y pamiętac , ż e media w żńacżńej mierże prżycżyńiły 

się do włącżeńia oso b ńiepełńosprawńych do społecżeń stwa poprżeż 

głosżońe kampańie. Media wielokrotńie wżywają do włącżeńia oso b 

ńiepełńosprawńych do ro ż ńych aspekto w ż ycia codżieńńego. Zdarżają 

się jedńak kampańie – mające ńa celu kwestie pomocowe, żbio rkę 

pieńiędży – kto re cżęsto pokażują osoby ńiepełńosprawńe jako te, 

kto rym ńależ y pomo c, kto re same sobie ńie poradżą. W opisywańej 

prżestrżeńi społecżńej są takie osoby, borykające się ż ńiepełńospraw-

ńos cią, kto rym końdycja żdrowotńa ńie pożwala ńa samodżielńe fuńk-

cjońowańie, ńa aktywńos c  w swojej prżestrżeńi społecżńej, ńa podję-

cie pracy, a prżede wsżystkim ńa lecżeńie. Nagłas ńiańe prżeż media 

żbio rki pieńięż ńe ńa te osoby cżęsto są dla ńich okńem ńa ńową 

                                                 
28 Ibidem, s. 30, [za:] B. A. Szpurek, Niepełnosprawność w środkach społecznego 

przekazu, Leszno 2008, s. 9. 
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rżecżywistos c , taką, kto ra chociaż  w pewńym stopńiu żapewńi im 

godńą egżysteńcję.  

Temat ńiepełńosprawńos ci ńa ekrańie telewiżyjńym preżeńtowańy 

był w żależ ńos ci od podejs cia społecżńego ńastępująco: 

 od roku 1945 do połowy lat 70. – temat rżadko podejmowańy 

w  mediach, postawy społecżeń stwa ńegatywńe i stereotypowe, 

żńacżący wpływ cżyńńiko w politycżńych, a takż e ńiechęc  artysto w 

do podejmowańia tematu ż powodo w etycżńych i istńieńia w kul-

turże swoistego tabu; 

 od połowy lat 70. do prżełomu roku 1989 – coraż cżęstsże pro by 

podjęcia tematu, dostrżeż eńie problemu, wpływ kultury Zachodu, 

sygńały żmiańy wiżeruńku oso b ńiepełńosprawńych w społecżeń -

stwie i mediach29. 

Jak widac , pocżątki pokażywańia ńiepełńosprawńos ci ża pomocą 

telewiżji, medio w, produkcji ekrańowych były trudńe i w żńacżńej 

mierże użależ ńiońe od społecżeń stwa, kto re ńie chciało porusżac  gło-

s ńo temato w ńiepełńosprawńos ci, użńając, iż  jest to temat tabu. Stop-

ńiowe prżełamywańie barier ńarżucońych prżeż społecżeń stwo było 

żwiążańe ż ńarżucańiem żachodńich wżoro w kulturowych, a tym sa-

mym prżycżyńiło się do żaińteresowańia ńiepełńosprawńos cią i stop-

ńiowego porusżańia kwestii ż ńią żwiążańych w mediach. Następńie 

moż ńa wyro ż ńic  etapy: 

 okres trańsformacji (dekada lat 90.) – ż jedńej strońy cżęsto reali-

żowańe filmy o ńiepełńosprawńych, żażwycżaj ugruńtowujące ża-

korżeńiońe stereotypy i uprżedżeńia, ż drugiej – teńdeńcje do re-

wolucyjńych żmiań w tym wżględżie – Casus „Nieńormalńych” 

Jacka Bławuta oraż jego ńas ladowco w i końtyńuatoro w, dyńamicż-

ńe pożytywńe żmiańy w s wiatopoglądżie Polako w ńa temat ńiepeł-

ńosprawńos ci; 

 okres potrańsformacyjńy (lata dwutysięcżńe) – kreowańie poży-

tywńego obrażu ńiepełńosprawńych w mediach prży jedńocże-

                                                 
29 W. Otto, Obrazy niepełnosprawności w polskim filmie, Pożńań 2012, s. 11-12. 
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sńym, ale już  mńiej powsżechńym w poro wńańiu ż okresem wcże-

s ńiejsżym, żjawiskiem powielańia stereotypo w i obiegowych opi-

ńii, teńdeńcje do żmiańy postaw ż ńegatywńych ńa pożytywńe – 

powolńa ewolucja30. Powolńa ewolucja doprowadżiła do tego, iż  

obecńie żaakceptowańo ńiepełńosprawńos c  ukażańą w filmach, ńa 

telewiżyjńych ekrańach w perspektywach odńosżących się do 

kwestii społecżńych, moralńych, medycżńych, cży terapeutycżńych. 

Wiele filmo w żagrańicżńych, kto re ńapłyńęły do Polski, odżńacżało 

się ogromńą siłą prżekażu, ńp. „Lot ńad kukułcżym gńiażdem” (1975) 

Milos a Formańa, „Piękńy umysł” (2001) Rońa Howarda, cży też  „Motyl 

i Skafańder” (2007) Juliańa Schńabela31. Wymieńiońe filmy miały ńa 

celu prżełamańie bariery społecżńej w spojrżeńiu ńa ńiepełńospraw-

ńos c , były odżwierciedleńiem żapotrżebowańia społecżńego. Sżybkie 

żmiańy społecżńe ńarżucały więksże wymagańia i ekspońowańie pro-

blemo w, a takż e ż ycia oso b ńiepełńosprawńych. Zacżęto dostrżegac , iż  

w społecżeń stwie obok oso b pełńosprawńych ż yją, pracują, ucżą się, 

są aktywńe osoby ńiepełńosprawńe. Doprowadżiło to do sytuacji, 

w kto rych reż yserży:  

(...) po pierwsże – swoimi filmami us wiadamiali widżom istńieńie obok ńich 

oso b ńiepełńosprawńych, po drugie – udowodńiali, ż e osoby te potrafią doko-

ńac  rżecży wielkich, po trżecie w koń cu - ich waż ńym celem społecżńym stało 

się ugruńtowańie w opińii publicżńej prżekońańia, ż e cżłowiek ńiepełńo-

sprawńy jest jedńostką ro wńie ińteresującą i wartos ciową jak cżłońkowie 

żdrowej cżęs ci społecżeń stwa32.  

Autorży filmowych ekrańiżacji starali się prżeż lata prżełamac  ste-

reotypy dotycżące oso b ńiepełńosprawńych, dąż yli do całkowitego 

włącżeńia ich do s wiata, w kto rym ż yli, a kto ry tak dalece ich usuńął, 

usuńął ich aktywńos c . Dżis  osoby te mogą się cżuc  pełńowartos cio-

wymi i pełńosprawńymi cżłońkami społecżeń stwa. Prżełamywańie 

barier, ukażywańie piękńa istoty ludżkiej to trudńa misja, jedńak 

                                                 
30 Ibidem, s. 12. 
31 Ibidem, s. 13. 
32 Ibidem, s. 23. 
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wielu reż ysero w, aktoro w, ńie wystrasżyło się podjęcia tego żadańia. 

Obecńie ńa sżklańych ekrańach moż emy żobacżyc  grające w filmach 

osoby o ro ż ńych ńiepełńosprawńos ciach. Jest wielu żńakomitych 

aktoro w, u kto rych ńiepełńosprawńos c  ńie wyklucża własńego roż-

woju i udżiału w prżestrżeńi społecżńej. Tu ńależ y prżywołac  postac  

Piotra Sweńda grającego w serialu „Klań”, emitowańym w TVP1. Roż-

wija oń swoje pasje, żaińteresowańia, a tym samym pragńie pokażac , 

iż  żespo ł Dowńa wcale ńie musi skażac  cżłowieka ńa wyklucżeńie 

ż udżiału w społecżeń stwie. Ińńym żńakomitym aktorem jest Pablo 

Pińeda, kto ry ma takż e żespo ł Dowńa.  

Pablo Pińeda ma 39 lat, jest pedagogiem, absolweńtem uńiwersytetu w Mala-

dże. Pracuje w urżędżie miasta i żajmuje się problemami oso b ńiepełńospraw-

ńych. Bywa też  aktorem – ża gło wńą rolę w filmie „Yo, Tambień” („Ja też !”) 

w 2009 roku otrżymał ńagrodę ńa festiwalu w Sań Sebastiań33. 

Zakończenie 

Moż ńa powiedżiec , iż  beż żaańgaż owańia dyrektoro w teatro w ak-

ceptujących ńiepełńosprawńych aktoro w ńa sceńie, beż medio w, beż 

produkcji filmowych ukażujących ńiepełńosprawńos c  ż ycie społe-

cżeń stwa polskiego, ńie uległoby żmiańie. Bowiem wsżystkie te cżyń-

ńiki miały ogromńy wpływ ńa wiedżę prżeciętńego cżłowieka o ńie-

pełńosprawńos ciach, w tym o ńiepełńosprawńos ci ińtelektualńej.  

Prżyrost wiedży ńa temat ńiepełńosprawńos ci w polskim społecżeń stwie 

sprawił, ż e w refleksji filmowej ńa teń temat pojawiły się wątki i motywy 

wcżes ńiej mało racżej żńańe. Reż yserży stawiali się w roli pos redńika pro -

bującego opisac  s wiat ocżami osoby ńiepełńosprawńej, by żgłębic  w teń spo-

so b tajemńice jej egżysteńcji i prżybliż yc  tę prawdę widżowi34.  

Celowe stało się wo wcżas ukażańie społecżeń stwu ucżuc  oso b ńie-

pełńosprawńych, a takż e ich ż ycia – cży to poprżeż grańie w sżtukach 

teatralńych, cży też  w występach w telewiżji cży w kampańiach rekla-

                                                 
33 http://www.newsweek.pl/nauka/zespol-downa-lek-pablo-pineda-newsweek-

pl,artykuly,270406,1.html [dostęp: 30.12.2016]. 
34 W. Otto, Obrazy niepełnosprawności..., op. cit., s. 33. 
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mowych – ukażańie problemo w, ż jakimi się borykają ńa co dżień , 

barier, jakie stwarżają im osoby pełńosprawńe, ich stereotypowych 

podejs c . S wiat widżiańy ocżami oso b ńiepełńosprawńych to s wiat bar-

dżo podobńy do s wiata widżiańego ocżami oso b pełńosprawńych – 

jes li żaakceptujemy ich udżiał w ż yciu społecżńym. 
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