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Kolejna lekcja w ramach „Bezpiecznej szkoły” dotyczyła niepełnosprawności oraz trudności, 

na jakie napotykają osoby, których dotyczy ten problem. 

Uczniowie próbowali najpierw samodzielnie zdefiniować „niepełnosprawność”. Ustalili, że 

jest to brak pełnej sprawności człowieka w zakresie różnych funkcji (mowy, słuchu, ruchu, 

intelektu, wzroku), w skrajnych przypadkach pozbawienie określonej sprawności w ogóle. 

Przyczyn upatrywali w genach lub w skutkach wypadków lub chorób. 

Ćwiczenie w zakresie poszukiwania synonimów dla hasła „osoba niepełnosprawna” 

doprowadziło nas do jednego wniosku – większość z nich jest obraźliwa i nieprzyjemna. Nikt 

z nas nie chciałby być tak nazywany. 

Niezależnie od tego uczniowie przyznali jednak, że niejednokrotnie zdarza/ło im się słyszeć 

lub zwracać do kogoś „ty downie”, „ty kaleko” w odniesieniu do osoby w pełni sprawnej. 

Zjawisko to zdaje się potwierdzać bardzo negatywny wydźwięk tych określeń. Zaskakujący 

jest fakt, że są one używane z jedną intencją – zrobić komuś przykrość, ośmieszyć, wytknąć 

jakąś słabość. Nie ma wątpliwości – niepełnosprawność jest postrzegana jako coś gorszego, 

nieprzynoszącego chwały ( w każdym razie obserwuje się przeniesienie tego na gwarę 

młodzieżową). Chociaż uczniowie dostrzegają niestosowność takich odzywek w teorii, 

praktyka czasem ich przerasta („… bo – proszę pani – w emocjach to się mówi różne rzeczy”, 

„Jakbym mu powiedział, że się pomylił w takiej prostej sprawie, to by nie zrozumiał. A jak 

powiem mu „ty downie”, to od razu wie, o co chodzi i przynajmniej się zawstydzi”). Z drugiej 

jednak strony uczniowie stwierdzili, że nie znoszą, kiedy ktoś do nich zwraca się w ten sposób 

i gdyby byli niepełnosprawni, nie życzyliby sobie tego tym bardziej! 

Klasa 3b rozważała przygotowanie zestawu różnych zadań dla pozostałych uczniów w szkole, 

by na chwilę wejść w buty osób niepełnosprawnych. Postanowiono stworzyć 4 strefy: 

1) Wyłączonego wzroku (segregowanie monet ukrytych w worku ze względu na ich 

rozmiar i ciężar, rysowanie wylosowanych obiektów z zamkniętymi oczami) 

2) Wyłączonego słuchu (pisanie pod dyktando 2 zdań  odczytywanych tylko z ruchu warg 

mówiącego, odczytywanie intencji bohaterów fragmentu filmu puszczonego bez 

dźwięku) 

3) Wyłączonej mowy (przekazywanie wylosowanej informacji za pomocą gestów, 

porozumiewanie się tylko dzięki tekstom pisanym na kartce) 

4) Strefę ruchu (wiązanie sznurówki przy użyciu tylko jednej ręki, pokonanie schodów o 

kulach) 

Koniec semestru rządzi się jednak swoimi prawami. Wprawdzie nie udało się nam na razie 

przeprowadzić tej akcji na masową skalę, ale przećwiczyliśmy zadania w ramach klasy. 



Niektórzy nie podjęli nawet wyzwania, niektórzy poddali się po 1 lub 2 próbach, ale byli też 

tacy, którzy metodą prób i błędów wypracowali sobie sposób na zawiązanie buta np. lewą 

ręką. Ćwiczący przyznali zgodnie, że poświęcili na wykonanie różnych czynności o wiele 

więcej czasu niż zwykle, że było to bardziej pracochłonne i stresujące, bo „nie chciało od razu 

wyjść”.  Uznali, że przez chwilę można tak poudawać, ale żeby „tak już na zawsze” – to nigdy 

w życiu. 

I tu doszliśmy do puenty – w naszej dzielnicy jest kilkoro niepełnosprawnych, ale widujemy 

ich bardzo rzadko. Rozumiemy, jak trudno im funkcjonować na co dzień – bariery 

architektoniczne, ciekawskie spojrzenia przechodniów, czasem żenujące komentarze, 

ograniczenia sprawności ich ciała i umysłu, których bez pomocy osób trzecich  nie sposób 

byłoby przeskoczyć. Warto doceniać to, co mamy (nawet jeżeli nie zawsze jesteśmy z tego 

zadowoleni) i jeśli tylko nadarzy się taka okazja, pomagać tym, którzy o tę pomoc boją / 

wstydzą się poprosić lub też ze względu na swoją niepełnosprawność  po prostu nie mogą 

tego zrobić w najprostszy (dla nas) sposób. 

Rozważamy powrót do tego pomysłu 5 maja, kiedy to przypada Międzynarodowy Dzień 

Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych zapoczątkowany we Francji w latach 90’ XX 

wieku jako Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych. Może uda się nam zaprosić 

niepełnosprawnych mieszkańców naszej dzielnicy. 
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