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Wstęp. Sport osób z niepełnosprawnością 
jako metoda inkluzji społecznej

Zagadnienie sportu oraz aktywności fi zycznej osób z niepełnosprawnością, 
ze wszech miar godne pogłębionych badań i refl eksji naukowej, jest w na-
szym kraju nowe i dotychczas rzadko opisywane. Zamierzeniem redakto-
rów naukowych monografi i jest przede wszystkim ukazanie specyfi ki funk-
cjonowania sportowców z niepełnosprawnością w perspektywie osiągnięć 
współczesnej psychologii rehabilitacji, psychologii sportu oraz psychologii 
biegu życia z zachowaniem interdyscyplinarności w podejściu do opisywa-
nych zjawisk i problemów. Z uwagi na swoistość i unikatowość tematyki 
akcent zostanie położony na paradygmat jakościowy w badaniach społecz-
nych, ze szczególnym odniesieniem do tzw. podejścia narracyjnego.

Europejska Federacja Psychologii Sportu (FEPSAC) określiła tę subdy-
scyplinę psychologii jako skoncentrowaną na procesach psychologicznych 
i efektach aktywności sportowej osoby lub grupy osób. Domeną psychologii 
sportu jest zatem badanie zmian w zachowaniu osób uprawiających sport 
oraz charakterystyka zmiennych psychologicznych, które tym zmianom to-
warzyszą: np. emocji i uczuć, procesów poznawczych, motywacji oraz do-
znań o charakterze somatycznym, zmysłowym. Aktywność fi zyczna może 
wynikać z bardzo różnych motywów oraz wykazywać zróżnicowane cele 
(por. Blecharz, 2006). Psychologia sportu, opisując zachowania ludzi pełno-
sprawnych, wskazuje zarówno na aspekt rywalizacyjny (właściwy dla sportu 
wyczynowego), jak i edukacyjny, rekreacyjny oraz prewencyjny. Coraz czę-
ściej, zwłaszcza w publikacjach amerykańskich, dostrzega się również wy-
miar rehabilitacyjny aktywności sportowej. Refl eksja nad psychologią spor-
tu, w tym zwłaszcza sportu osób z niepełnosprawnością, wymaga ważnego 
zastrzeżenia. Otóż poza osobami bezpośrednio podejmującymi aktywność 
sportową, naukowy namysł oraz wyniki badań empirycznych są użytecz-
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ne dla środowisk w mniej lub bardziej pośredni sposób zaangażowanych 
w działalność sportową, tj. trenerów, nauczycieli, lekarzy, fi zjoterapeutów, 
pracowników socjalnych, polityków, czy wreszcie rodziców i opiekunów 
osób uprawiających sport oraz samego audytorium wydarzeń sportowych. 
Do nich również adresowana jest niniejsza publikacja.

Tradycja amerykańska traktuje psychologię sportu jest dziedzinę psy-
chologii akademickiej – ukierunkowanej na poszukiwanie, opis, wyjaśnie-
nie i przewidywanie czynników psychologicznych, które mają znaczenie 
w rozwijaniu i doskonaleniu aktywności sportowej – jak i stosowanej, wyko-
rzystującej rozstrzygnięcia psychologii akademickiej w edukacji sportowej 
i oferowaniu wsparcia psychologicznego dla osób uprawiających sport (Ja-
rvis, 2003). Podobny podział nie jest tak wyraźny w europejskiej psychologii 
sportu, gdzie nadal traktowana jest ona przede wszystkim jako dziedzina 
psychologii stosowanej (Kremer, Scully, 1994). 

Charakteryzując ogólny kontekst niniejszej monografi i, trzeba zauważyć, 
że rehabilitacyjna funkcja sportu nadal wydaje się niedoceniana, zwłaszcza 
w odniesieniu do osób z niepełnosprawnością. Problematyczne staje się też 
wytyczenie precyzyjnych granic sportu wyczynowego, rekreacyjnego i pro-
cesu rehabilitacji (por. Koper, Tasiemski, 2013). Osoby zaangażowane w or-
ganizowanie procesu rehabilitacyjnego osób z niepełnosprawnością stają 
często przed pytaniami o różnice dotyczące funkcji sportu dla osób spraw-
nych i obarczonych uszkodzeniem, czy też wątpliwościami obejmującymi 
kompensacyjną funkcję sportu. Podobne kwes  e inspirują do podejmowa-
nia zarówno refl eksji teoretycznej, jak i badań empirycznych, eksplorują-
cych zagadnienie w perspektywie interdyscyplinarnej: socjologicznej, psy-
chologicznej i medycznej. Efekty tych analiz wskazują, że początek sportu 
osób niepełnosprawnych jest wyraźnie związany z jego funkcją rehabilita-
cyjną. Ludwig Gu  mann, określany mianem ojca ruchu paraolimpijskiego 
(w 1948 r. zorganizował pierwsze igrzyska dla osób na wózkach), podkreślał, 
że sport jest nie tylko atrakcyjną formą rehabilitacji, ale również znakomi-
tym czynnikiem aktywizującym osoby z niepełnosprawnością, w naturalny 
sposób zagrożone wykluczeniem społecznym (Wilkowicz, 2012). Dostrzeżo-
no, że pomimo ograniczeń pełnej sprawności osoby z niepełnosprawnością 
mogą uzyskiwać wymierne korzyści z uprawniania sportu poprzez poprawę 
wydolności oraz sprawności (Pieszak, 2012).

Jan Dziedzic, twórca pierwszej w Polsce sekcji sportowej osób niepeł-
nosprawnych, zauważył, że dyscyplina podejmowana przez niepełnospraw-
nych sporowców powinna być adekwatna do ich możliwości psychofi zycz-
nych oraz łączyć funkcje rekreacyjną i rehabilitacyjną (tamże).

Piszący o sporcie osób z niepełnosprawnością zauważają, że uruchamia 
on mechanizmy kompensacyjne (Plinta i in., 2005; Pieszak 2012; Otrębski 
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i in., 2011) oraz może w pozytywny sposób wpływać na obraz własnego 
ciała (Guszkowska, Pater, 2010). Doświadczenia sukcesów i porażek stano-
wią natomiast podstawę do modyfi kacji perspektywy postrzegania siebie, 
czyniąc ów obraz bardziej adekwatnym. Regularna aktywność fi zyczna po-
średnio poprawia również poczucie osobistej atrakcyjności. 

Warto dostrzec, że badania osób niepełnosprawnych ruchowo upra-
wiających sport oraz nieaktywnych fi zycznie wskazują (np. Besz, 2012), że 
ludzie aktywni znacząco wyżej oceniają swoją sprawność m.in. w takich za-
kresach jak: utrzymywanie równowagi, gibkość, szybkość poruszania, wy-
trzymałość, siła mięśni oraz sprawność seksualna. Charakteryzowany obraz 
tej sprawności jest także bardziej spójny. 

Stucki, Cieza i Melvin (2007) posługują się syntetyczną defi nicją rehabili-
tacji, opartą na założeniach Międzynarodowej Klasyfi kacji Funkcjonowania, 
Niepełnosprawności i Zdrowia, przyjętej przez Światową Organizację Zdro-
wia w 2001 r. Według tych autorów 

rehabilitacja jest strategią zdrowia stosowaną przez […] profesjonalistów 
z sektora opieki zdrowotnej i innych sektorów, której celem jest umożli-
wienie ludziom dotkniętym problemami zdrowotnymi i doświadczającym 
lub zagrożonym niepełnosprawnością osiągnięcia i utrzymania optymal-
nego funkcjonowania w interakcji ze środowiskiem (tamże, s. 279).

Ta interesująca defi nicja doskonale koresponduje z założeniami dotyczący-
mi rehabilitacyjnej funkcji sportu osób z niepełnosprawnością. Mówi bowiem 
o wszelkich działaniach, podejmowanych przez specjalistów różnych dziedzin, 
których odbiorcami są osoby ujawniające różnego rodzaju uszkodzenia ciała, 
które stanowią o ryzyku wystąpienia niepełnosprawności (Botwina, Kowalik, 
2013). Współczesne defi nicje niepełnosprawności postulują dostrzeżenie fak-
tu, że poziom funkcjonowania człowieka powinien być rozpatrywany w rela-
cji do środowiska. Środowisko zaś może być charakteryzowane jako swoisty 
moderator między fi zjologicznymi aspektami uszkodzenia ciała a doświadcze-
niem niepełnosprawności oraz ważny obszar odniesienia dla działań rehabili-
tacyjnych i ich ewaluacji. Rozdziały monografi i wpisują się w opisany sposób 
rozumienia oddziaływań rehabilitacyjnych, rozpatrując poziom funkcjono-
wania określonej osoby w odniesieniu do kontekstu środowiskowego, a nie 
w perspektywie wąsko i w izolowany sposób pojmowanego uszkodzenia ciała 
czy niepełnosprawności sensorycznej.

Dokonując refl eksji nad oddziaływaniami rehabilitacyjnymi oraz miej-
scem sportu w ich ramach, warto przytoczyć wypowiedź S. Kowalika (2007), 
który zwraca uwagę na fakt, że początkowo w rehabilitacji dominował mo-
del biomedyczny, wedle którego
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niepełnosprawność traktowana była jako rodzaj utraty dobrego stanu 
zdrowia, polegający na uszkodzeniu ciała w wyniku przebytej choroby, 
wypadku lub wady wrodzonej, co skutkuje poważnymi oraz trwałymi kon-
sekwencjami w zakresie wykonywania różnorodnych czynności życiowych 
(tamże, s. 100).

Współcześnie rehabilitacja oparta na podejściu biomedycznym, skon-
centrowanym niemal wyłącznie na fi zycznym aspekcie niepełnosprawności, 
wydaje się tracić popularność. Komentując ten proces, Kowalik stwierdza: 
„chodzi o to, aby sposób prowadzenia rehabilitacji w ramach podejścia 
biomedycznego wzbogacić o wartości humanistyczne, a nawet w całości 
nasycić go tymi wartościami” (tamże, s. 106). Zainteresowanie autorów 
niniejszej monografi i sportem osób z niepełnosprawnością jest ufundowa-
ne na podobnej konstatacji oraz wynika z analogicznej potrzeby – wzbo-
gacenia dotychczasowych form oddziaływań rehabilitacyjnych i naturalnej 
aktywności osób z niepełnosprawnością o wartości charakterystyczne dla 
doświadczeń każdego człowieka. 

Niniejsza monografi a nie zamierza bezrefl eksyjnie powielać często przy-
wołanego – niczym slogan reklamowy – hasła, że sport może stać się dla oso-
by niepełnosprawnej skuteczną i atrakcyjną formą rehabilitacji oraz środkiem 
do poprawy społecznego funkcjonowania. Celem zgromadzonych tekstów 
jest określenie warunków, w jakich sport dla osób z niepełnosprawnością 
może stać się empirycznie zweryfi kowaną wartością. Publikacja ma również 
stworzyć szansę zbudowania swego rodzaju mostu pomiędzy refl eksją nauko-
wą i jej praktycznym zastosowaniem, obecnym w psychologii sportu, a ludź-
mi organizującymi rehabilitację oraz aktywność sportową osób z niepełno-
sprawnością (Jarvis, 2003; Rutkowska, 2014). Dzięki podejściu mul  dyscypli-
narnemu, obejmującemu działania medyczne, fi zjoterapeutyczne, trenerskie 
oraz psychologiczne, osoba niepełnosprawna może otrzymać pełne, profe-
sjonalne wsparcie (Kowalik, 2014). Sport zaś może stanowić jeden ze szlaków 
wyrównywania szans osób zdrowych i niepełnosprawnych, a także jeden ze 
sposobów społecznej inkluzji lub reintegracji, usamodzielnienia i doświadcze-
nia wysokiej jakości życia dla środowiska osób z uszkodzeniami.

Zdaniem redaktorów naukowych monografi a może stanowić dla osób 
z różnego rodzaju niepełnosprawnością interesujące studium motywacji 
do aktywności sportowej oraz uprawnia sportu. Zebrana i zaprezentowana 
w monografi i wiedza o funkcjonowaniu człowieka z dysfunkcją może być 
ważnym przyczynkiem do pokazania, jak bogaty może być świat doświad-
czeń i możliwości ludzi wykluczanych społecznie, którzy starają się radzić 
sobie z sytuacją samotności i względnej izolacji od świata zewnętrznego. 

Autorzy kolejnych rozdziałów monografi i podjęli się analizy zjawiska 
sportu i aktywności fi zycznej osób z niepełnosprawnością na podstawie 
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często bardzo szczegółowo poznanego przez nich wycinka rzeczywistości, 
co daje pewność wartości przeprowadzonych przez nich analiz i badań oraz 
świadczy o istotności formułowanych wniosków. Część autorów jest zwią-
zana profesjonalnie ze sportem osób z niepełnosprawnością. Monografi a 
oprócz wyników badań krajowych zawiera również unikatowe doniesienia 
międzynarodowe.

Monografi a obejmuje rozdziały z doniesieniami empirycznymi (wynika-
mi badań charakteryzującymi korelaty psychologiczne aktywności sportowej 
oraz relatywnie korzystnego przystosowania osób z niepełnosprawnością ru-
chową i sensoryczną) i teoretyczne omówienia współczesnych koncepcji przy-
czyn marginalizacji i stygmatyzacji osób z niepełnosprawnością oraz adaptacji 
do niepełnosprawności z uwzględnieniem sportu jako czynnika ochronnego 
i aktywizującego mechanizmy zmagania się z traumą pourazową u osób z dys-
funkcją nabytą w toku życia. Praktyczny zakres poruszanej tematyki prezen-
tują doniesienia psychologów sportu pracujących ze sportowcami niepełno-
sprawnymi oraz wywiady z czołowymi polskimi paraolimpijczykami. 

Publikacja Sportowcy z niepełnosprawnością. Aspekty psychologiczne 
i społeczne została podzielona na cztery części, prezentujące kolejno: zagad-
nienie funkcjonowania sportowców z niepełnosprawnością w społeczeństwie; 
charakterystykę aktywności ruchowej osób z niepełnosprawnością w perspek-
tywie międzykulturowej, a także opis wyników badań własnych ukazujących 
znaczenie sportu i aktywności fi zycznej dla osób z niepełnosprawnością oraz 
przykłady praktycznej realizacji idei sportu paraolimpijskiego.

Cześć pierwszą rozpoczyna omówienie zagadnienia wykluczenia społecz-
nego osób z niepełnosprawnością. Krzysztof Gerc dowodzi, że odmienność 
uwarunkowana niepełnosprawnością nie oznacza znaczącego zubożenia 
sfery doznań, emocji, doświadczeń egzystencjalnych i intelektualnych oraz 
różnych przejawów uczestniczenia w pełni życia. Odwołując się do klasycz-
nych i współczesnych teorii stygmatyzacji, autor charakteryzuje mechani-
zmy tradycyjnie obecne w odniesieniu do osób niepełnosprawnych – często 
wynikające bardziej z uprzedzeń, stereotypowego nastawienia oraz pozain-
tencjonalnych, bezrefl eksyjnych automatyzmów w komunikacji i relacji, niż 
z obiektywnie występujących ograniczeń osób z uszkodzeniem. 

Poczucie niesprawiedliwości w perspektywie jakości życia osób z niepeł-
nosprawnością ruchową jest tematem rozdziału Edyty Szyszki. Autorka ba-
dała poczucie jakości życia u 50 osób dorosłych, które z uwagi na niepełno-
sprawność mogły być narażone na doświadczenia egzystencjalnie trudne. 
Przedstawione wyniki wskazują, że niepełnosprawność ruchowa jest do-
świadczeniem, które relatywnie często może sprzyjać powstaniu poczucia 
niesprawiedliwości, a pośrednio – utrudniać proces inkluzji tej grupy osób 
w społeczeństwo pełnosprawnych.
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Rozdział Wojciecha Pala i Krzysztofa Gerca opisuje niezwykle interesu-
jący i słabo scharakteryzowany w literaturze przedmiotu fenomen audio-
deskrypcji. Autorzy przedstawiają rozwój audiodeskrypcji w perspektywie 
historycznej, a następnie charakteryzują ów proces jako efektywną formę 
zapewnienia dostępu do różnorodnych przestrzeni ludzkiego funkcjonowa-
nia osobom z dysfunkcją narządu wzroku – ze szczególnym uwzględnieniem 
uczestnictwa w kulturze i sporcie. 

Część drugą rozpoczyna tekst prof. Jean M. Novak, neurologopedy z San 
Jose State University, ujmujący zagadnienie sportu osób z niepełnospraw-
nością z perspektywy terapeutycznej. Autorka wskazuje w nim na znacze-
nie sportu jako ważnego czynnika motywującego do codziennej aktywności 
oraz przekraczania barier w naturalny sposób związanych z doświadczeniem 
uszkodzenia. Prof. Novak, odwołując się do konkretnych przykładów, poka-
zuje efektywność działań sportowców z niepełnosprawnością oraz inicjatyw 
na rzecz środowiska osób z autyzmem w Stanach Zjednoczonych. 

W kolejnym rozdziale Barbara Róża Superson przedstawia niezwykły au-
torski projekt badań społeczności afrykańskiej, koncentrujący się na inteli-
gencji kinestetycznej dzieci niepełnosprawnych. Opisuje praktyczne moż-
liwości ukierunkowania rozwoju poznawczego dzieci niepełnosprawnych 
oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w Afryce Wschodniej poprzez 
wykorzystanie ich potencjału ruchowego. Wnioski wysuwane przez autorkę 
są szczególnie cenne, bo wynikają wprost z jej własnych obserwacji i badań 
prowadzonych w Afryce oraz dotyczą problematyki i populacji niezwykle 
rzadko charakteryzowanej w publikacjach naukowych.

Przystosowanie psychologiczne sportowców po amputacji jest tema-
tem, na którym koncentruje się rozdział Iwony Sikorskiej, Krzysztofa Gerca 
oraz Tomasza Nowaka rozpoczynający część trzecią. Autorzy dokonują po-
równania grup sportowców niepełnosprawnych i pełnosprawnych w takich 
obszarach funkcjonowania intrapsychicznego jak: umiejscowienie poczucia 
kontroli, prężność psychiczna, samoocena oraz strategie radzenia sobie za 
stresem. Szczególnie istotnym rezultatem prezentowanych badań jest wy-
nik wskazujący na relatywnie wyższy poziom samooceny sportowców nie-
pełnosprawnych w stosunku do grupy pełnosprawnej. 

Zasadniczy problem badawczy kolejnego rozdziału, autorstwa Krzysztofa 
Gerca i Aleksandry Adamiec, koncentruje się wokół rozstrzygnięcia kwes  i, 
czy konkretny typ motywacji do uprawiania sportu jest u osób niewido-
mych i niedowidzących związany ze sportową motywacją osiągnięć, poczu-
ciem koherencji, poczuciem własnej skuteczności i ogólną postawą wobec 
sportu – jak również czy istnieją pod tym względem różnice w porównaniu 
do sportowców pełnosprawnych. Autorzy, odwołując się do humanistycz-
nej koncepcji motywacji Richarda Ryana i Edwarda Deciego oraz wyników 
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badań własnych, formułują wniosek, że funkcjonowanie sportowe osób sła-
bowidzących i niewidomych stanowi dla tej grupy ważny czynnik inspirujący 
do rozwoju osobistego.

Kolejny rozdział, autorstwa Joanny Konarskiej, skupia się na aktywnych 
sportowo osobach z cukrzycą. Autorka wnikliwie i detalicznie przedstawia 
specyfi kę choroby oraz korzyści, jakie dla chorych niesie aktywność rucho-
wa. Przytoczone przykłady zmagających się z cukrzycą medalistów i olimpij-
czyków stanowią argument na rzecz angażowania się w sport mimo ograni-
czeń zdrowotnych.

Część czwarta monografi i koncentruje się na obrazie aktywności spor-
towca z niepełnosprawnością. Otwiera ją rozdział Grzegorza Więcława 
i Marcina Kochanowskiego, którzy dzielą się własnymi refl eksjami na temat 
współpracy psychologów sportu z kadrami narodowymi osób niepełno-
sprawnych w sportach drużynowych. Obaj autorzy są profesjonalnymi psy-
chologami sportu – z wyjątkowym doświadczeniem towarzyszenia polskiej 
paraolimpijskiej kadrze rugby.

W sekcji Przedstawiciele nauk społecznych o sporcie paraolimpijskim 
Czytelnik poznaje opinię fi lozofa, nauczyciela i językoznawcy o miejscu spor-
towca z niepełnosprawnością w społeczeństwie. Rozdział bioetyka Jana Pia-
seckiego skupia się wokół paradoksu zawartego w twierdzeniu, iż „każdy 
sportowiec jest niepełnosprawny”. Niezwykle interesujące przemyślenia 
interdyscyplinarnie wykształconego fi lozofa pozwalają na refl eksję nad naj-
głębszą istotą sportu.

O niepełnosprawnym sportowcu w szkole pisze Henryka Olbrych. Ukazu-
je zadania nauczyciela zarówno wobec samego adepta sportu, jak i wobec 
otaczających go rówieśników. Edukacja i wychowanie wskazujące wartości 
humanistyczne, nawiązujące do mitycznych korzeni sportu powinny według 
autorki stanowić wsparcie dla młodego niepełnosprawnego sportowca.

Małgorzata Majewska – językoznawca i dziennikarka – analizuje medial-
ny obraz niepełnosprawnego sportowca i konstatuje, iż sport możne być 
przedstawiany za pomocą metafory rywalizacji i walki lub metafory zmaga-
nia się z własnymi słabościami.

Monografi a jest rezultatem dostrzeżenia ważnej współcześnie, opartej 
na przesłankach kulturowych, społecznych i psychologicznych tendencji: 
oto osoby z niepełnosprawnością coraz częściej spontanicznie wyrażają 
gotowość podejmowania zbiorowych działań, również wspólnych z peł-
nosprawnymi, zmierzających do poprawy warunków ich życia i skutecznej 
rehabilitacji. Autorzy wyrażają nadzieję, opartą zresztą na wynikach współ-
czesnych badań nad stygmatyzacją, iż pewne cechy wyróżniające osoby 
niepełnosprawne stracą – m.in. dzięki rozwojowi technologii medycznej – 
na znaczeniu oraz zminimalizują swoje stygmatyzujące odziaływanie dzięki 



14 Wstęp. Sport osób z niepełnosprawnością jako metoda inkluzji społecznej

bardziej dojrzałym mechanizmom funkcjonowania społecznego. Należy 
także oczekiwać, iż media będą kreowały bardziej trafny obraz osób nie-
pełnosprawnych, a otoczenie architektoniczne i instytucjonalne będzie dla 
nich bardziej przyjazne. Może się zatem okazać, iż w wyniku przemyślanych 
i konsekwentnych działań, akcentujących konieczność realnej integracji na 
każdym z etapów rozwoju człowieka, w całkiem nieodległej przyszłości defi -
cyty fi zyczne będą oceniane raczej w kategoriach swoistych typów ludzkiej 
kondycji, a nie jako wyznaczniki i determinanty wykluczenia społecznego.
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