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PGR jako miejsce dwoistości między normalizacją
a piętnem upośledzenia

N ajpierw  boim y się tego, co na zewnątrz nas, a w końcu tego, co w nas

[Kępiński 1993]

Wstęp

Od najm łodszych lat byłem  „wpisywany/ „wpisywałem się” w rzeczy
w istość PG R -u jak o  dziecko pracow ników  fizycznych. M ożna pow ie
dzieć, że jestem  częścią całości, określanej w spółcześnie przez znawców 
problem atyki realiów  życia m ieszkańców  środowisk PGR-row skich 
i (po)PG R-row skich m .in. jak o  underclass, culture o f  poverty1. Gdzie 
ja k  zaznacza to Arkadiusz K arw acki w swej pracy B łęd n e  k o ło . R ep ro 
d u k c ja  ku ltu ry  p o d k la s y  sp o łeczn ej: „Autorzy tekstów bądź dyskutujący 
politycy prezentują dwa stanow iska: pierwsze to n arrac ja  o charakte
rze dram atu, w którym  dom inuje współczucie, litość i apel o działania 
ochronne ukierunkow ane na m ieszkańców  (...) . D rugie stanow isko (...)  
zw raca uwagę na brak in icjatyw y członków  popegerowskich społecz
ności, na bierność, pasyw ność i odrzucenie pow szechnej etyki i w zo

rów życia ( ...) , obw inia się «ludzi PGR-ów », w yśm iew ając balangową 
m entalność, ponadprzeciętne lenistw o, roszczeniow ość i sk łonność do

1 Kategorię podklasy i „kulturę biedy” wyjaśniają m.in.: C. Murray, Bez 
korzeni. Polityka społeczna USA 1950-1980, Poznań 2001; A. Giddens, Poza 
lewicą i prawicą. Przyszłość polityki radykalnej, Poznań 2001; H. Domański, 
Polska underclass? „Wiadomości Kulturalne” 1998, nr 7, s. 9; J. Grotowska- 
-Leder, Fenom en w ielkom iejskiej biedy. Od epizodu od underclass, Łódź 2002.
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kradzieży”2. W brew  owym fachow ym  diagnozom  doskonałym  przy
kładem  m oże być do dziś funkcjonu jący  i doskonale odnajdujący się 
we współczesnych realiach rynkow ych, a pow stały w opolskim  Kietrzu 
jeszcze w latach 60. X X  wieku PGR, z którego utrzym ują się 304  ro 
dziny3. Czy jest to w yjątek? Zapewne. W yjątkow e było to, że ludzie nie 
pozw olili (wbrew w ytycznym  transform acyjnych rządów) na sprzedaż 
swoich m iejsc pracy/życia4. Poniższy opis przedstaw iam  z perspekty
wy zaangażow anej, subiektyw nej ukazującej w tekście fragm enty świa
tów przeżywanych przez respondentów. Tekst składa się z trzech  części. 
W  pierwszej części uzasadniam  powód/powody zajęcia się ową proble
m atyką i poddaniu do dyskusji czytelniczej, ja k  również w ybór m etody 
narracyjnej jak o  jakościow ej strategii badawczej.

D ruga część tekstu jest konsekw encją pierwszej. Zaw arte w nim  
narracje ukazują czytelnikow i fragm enty h istorii z okresu adolescen- 

c ji m ężczyzn z niepełnospraw nością, z których przebijają się takie ka
tegorie, jak : piętno, niepełnospraw ność, wykluczenie. M ów iąc o czło
wieku, siłą rzeczy osadza go się w określonym  m iejscu , i to właśnie 
w części trzeciej, podejm ując analizę różnorodnych społecznych/poli
tycznych propozycji um iejscow ienia niepełnospraw nych w in sty tu c jo 
nalnych struktu rach  społeczeństw a, pytam  o zasadność bytu owych 
m iejsc w odniesieniu do człowieka niepełnospraw nego. M ając na
dzieję, że poniższy tekst w jak im ś stopniu (Re)habilitu je PG R , ukazu
ją c  go jak o  m iejsce norm alizacji5 osób niepełnospraw nych (chociażby

2 A. Karwacki, Błędne koło. Reprodukcja kultury podklasy  społecznej, To
ruń 2006, s. 211-212

3 Zob. P. Szewczyk, 2014 w: http://biznes.newsweek.pl/polska-ostatni-pgr- 
-newsweekpl,artykuły,285390,l.htm l [dostęp 8.08.2014].

4 Czytaj m.in.: http://biznes.newsweek.pl/polska-ostatni-pgr-newsweek- 
-pl,artykuły,285390,l.html [dostęp 8.08.2014].

5 Normalizację rozumiem, za Amadeuszem Krause, jako szansę „na tak 
zwane normalne życie (...). O tym, czy osoba tak będzie w tym środowisku 
dostrzegana, akceptowana czy oceniania negatywnie, decyduje nie tyle jej 
stopień upośledzenia, ile sposób i możliwości funkcjonowania. Należy także 
przyjąć, że o rozmiarze upośledzenia nie decydują tylko jednostkowe defekty,

http://biznes.newsweek.pl/polska-ostatni-pgr-
http://biznes.newsweek.pl/polska-ostatni-pgr-newsweek-
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poprzez zaprezentowanie tego, ja k  ważne było to dla respondentów 
m iejsce w poczuciu norm alności życia). Na zakończenie pytam , które 
z m iejsc: czy PG R , czy specjalnie stworzone, zbudowane instytucje dla 
osób niepełnospraw nych, często w im ię norm alizacji/integracji, speł
niają/spełniały ideę ink lu zji społecznej?

Uzasadnienie wyboru tematu i narracji

D o podjęcia rozw ażań na powyższy tem at skłoniły  m nie dwa powody. 
Pierw szy to potrzeba, jeżeli m ożna tak  u jąć, „odczarow ania” m iejsca, 
k tórym  były państwowe gospodarstw o rolne. W łaśńie tu wychowa
łem  się, uczyłem  się i pracow ałem 6. Jako m ieszkaniec m iałem  m ożli
w ość obserw ow ania od wewnątrz zm ian w dziejącej się rzeczyw istości 
PG R-ów  przed i po okresie transform acji, który  rozpoczął się w 1989 
roku. Częścią tego m iejsca była/jest grupa m ężczyzn (w dużej m ierze są 
to m oi koledzy ze szkoły podstawowej, później średniej zawodowej oraz 
z podwórka), którzy po ukończonej zawodowej szkole specjalnej stawali 
się pełnopraw nym i pracow nikam i, otrzym ującym i pensje, m ieszkania 
służbowe; zakładali rodziny7. N IE  byli w tym  M IE JSC U  postrzegani

braki, niesprawności, lecz konkretna rzeczywistość społeczna, to znaczy spo
łeczne oczekiwania i wyobrażenia o sobie i stosunek do niej”. A. Krause,
A. Żyta, S. Nosarzewska, N orm alizacja środow iska społecznego osób z n iepeł
nosprawnością intelektualną, Toruń 2010.

6 W  celu zachowania anonimowości zarówno w przypadku miejscowości, 
jak i osób posługuję się inicjałami. PGR znajdował się w byłym województwie 
suwalskim (obecnie województwo warmińsko-mazurskie).

7 W  artykule nie podejmuję dyskusji ideologicznej związanej z PGR-ami. 
Istotny dla mnie jest aspekt społeczny osób niepełnosprawnych pracujących 
w PGR-ze jako miejscu świadomie lub nieświadomie akceptującym te osoby. 
Przez akceptację w tym kontekście rozumiem uznanie ich za pełnoprawnych 
pracowników i mieszkańców. Z zebranego przez mnie materiału wynika, że 
w państwowym gospodarstwie rolnym, liczącym w latach 1988-1999 ok. 300 
mieszkańców, żyło ok. 20 osób niepełnosprawnych (w większości z niepeł
nosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym). W  arty
kule wykorzystuje fragmenty wywiadów narracyjnych przeprowadzonych
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jak o  niepełnosprawni/upośledzeni, w ym agający SPEC JA LN EG O  m ie j
sca do (Re)habilitacji/(Re)walidacji/(Re8)socjalizacji. Na ich tożsam ość 
składały się kom petencje do w ykonyw ania danego zawodu w konkret
nym  m iejscu .
Jak  m ówi W ., jed en  z respondentów:

(...) gdy przenieśli mnie do specjalnej, myślałem wtedy, że skrzywdzo
no mnie, nienawidziłem nauczycieli. Teraz myślę, że powinni bardziej 
pracować wtedy z nami, przecież nie jestem taki tępy (...), bo gdzie

z mężczyznami w wieku 30 -4 0  lat ze stwierdzoną niepełnosprawnością inte
lektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym.

8 Wokół owej triady (Re)habilitacja/(Re)walidacja/(Re)socjalizacja od
czuwam konieczność Re-konstrukcji na nowo znaczeń tych pojęć. Trak
tując dosłownie m.in. rehabilitację. Gdzie znaczenie przedrostka re- jako: 
„1. a. z powrotem, b. znowu 2. przeciw” (K. Kumaniecki (oprać.), Słowik łaciń- 
sko-polskiego, Warszawa 1967). Także winnym słowniku (J. Korfanty (red.), 
Słownik łacińsko-polski, Warszawa 2003, t. 2, czytamy: „re- wyraża: ruch 
wsteczny, odwrócenie, jakiegoś procesu, powrót czegoś, sprzeciw, odpowiedź, 
oddzielenie, podjęcie czynności na nowo” s. 610. Samo słowo habilitacja po
wszechnie traktowane i rozumiane jako: postępowanie według ustalonej pro
cedury, prowadzącej do uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowa
nego (...), habilitować to nadawać jakiejś osobie stopień naukowy doktora 
habilitowanego (A. Markowski, R. Pawelec, W ielki słownik wyrazów obcych 
i trudnych, Warszawa 2001, s. 287). Kiedy jednak przeczytamy słowo habi
litacja dosłownie jako: od łacińskiego średniowiecznego habilitatio, a od ła
cińskiego habilis -  zdatny, zręczny [ibidem, s. 287], łatwy do ujęcia, wygodny, 
zdatny, ruchliwy, giętki, powolny (K. Kumaniecki (oprać.) Słow nik..., op.cit., 
s. 231]. Dodatkowo odnosząc (Re)habiltację do teorii postkolonialnej [patrz: 
Gramsci, 1978; Gandhi, 2008], jak  i kategorii rezerwatów [Gajdzica, 2013]. 
Mam poczcie, że przedrostek re- jest stosowany często w drugim znaczeniu 
słownikowym, jako PRZECIW właśnie habilitacji jako zdatności czy zręcz
ności. Czyli działania przeciw zdatności człowieka do chociażby pełnienia in
nych ról niż funkcjonujące w wyobrażeniach społecznych. Zdaję sobie sprawę 
z możliwości popełnienia wszelakich błędów myślowych, poddając analizie 
owe kategorie. Jednak opierając się na wymienionych teoriach, mój tok myślo
wy niekoniecznie musi iść w złą stronę, może stać się właśnie przyczynkiem 
do Re-konstrukcji znaczeń powyższych pojęć.
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znajdę pracę dla »debila« w mieście? -  myślałem (...) trafiłem do tej 
szkoły, bo w normalnej nie radziłem sobie i w każdej klasie siedzia
łem z dwa razy (...), ale w B. [nazwa miejscowości] nikt nie śmiał się ze 
mnie i jeszcze później pracę tu miałem [Jabłoński niepubl.]9.

D rugim  powodem jest chęć podjęcia dyskursu dotyczącego pięt
na upośledzenia umysłowego jako  głosu w obec bezradności człowieka 
upośledzonego/upośledzanego. Przyjm ując tezę, m .in. za C olinem  Bar- 
nesem  i G eofem  M ercerem 10, Am adeuszem  K rause11 czy A gnieszką 
K um aniecką-W iśniew ską12, że upośledzenie człowieka bardziej zależy 
od środowiska, w którym  przebywa, niż od faktycznego stopnia jego 
upośledzenia13. To w łaśnie społeczeństw o w m om encie nasilających się

9 Wywiady narracyjne, które przeprowadziłem z pracownikami PGR-u 
w latach 1997-1999, przeanalizowane ponownie, okazały się kopalnią wiedzy 
i przyczyniły się do powstania niniejszego artykułu. Na potrzeby niniejsze
go tekstu przedstawiam je w dosyć okrojonej wersji. Sądzę jednak, że w wy
starczająco dużej, dającej wgląd w istotę problemu. Są przeplatane między 
rozważaniami teoretycznymi jako ten głos oddolny, często niemający szan
sy w dyskursie akademickim. Podejmując ową próbę, twierdzę, że owe głosy 
mogą wnieść nową wartość w działania naukowe. Bronisław Malinowski py
tał: „Czy dziki jest rzeczywiście dziki?”. Ja pytam poprzez analogię: Czy upo
śledzony jest rzeczywiście upośledzony?! Zob. B. Malinowski, Jednostka, spo
łeczność, kultura, Warszawa 2000, s. 237.

10 C. Barnes, G. Mercer, Niepełnosprawność, Warszawa 2008, s. 28-79.
11 A. Krause, A. Żyta, S. Nosarzewska, N orm alizacja środow iska społecz

nego osób z  niepełnosprawnością intelektualną, Toruń 2010.
12 A. Kumaniecka-Wiśniewska, Kim jestem ? Tożsamość kobiet upośledzo

nych umysłowo, Warszawa 2006.
13 Doskonały przykład analizy socjopatologizacji grup społecznych znaj

dziemy w pracach Zbigniewa Kwiecińskiego, chociażby: Odpady w szkole 
wiejskiej. Z badań  we wsi Ciche Górne, „Życie Szkoły” 1968, nr 1, [w:] Z. Kwie
ciński Cztery i pół. Prelim inaria -  lim inaria -  varia, Wrocław 2011; Socjopato- 
logia edukacji, Warszawa 1992, ukazującego kategorię ODPADU jako proce
su wypadania z trajektorii losu, np. edukacyjnego, zawodowego, społecznego, 
często z własnej woli.
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kryzysów  nadaje p iętna14, w ykluczając niepełnospraw ność ze sfery ży
cia poprzez tw orzenie coraz to nowych „m iejsc szczęśliw ości”15, swo
istych „integracyjnych rezerwatów”16, dla niepełnospraw nych, bez py
tania, czy chcą w nich  żyć/tworzyć/pracować.

Po co państwo naznaczyło człowieka jako upośledzonego? Jaki miało 
w tym interes, aby to uczynić? Czyim dobrem (bo zawsze czyimś do
brem) się kieruje?”

-  pyta Z., ju ż  wtedy fachow iec budowlany, n ieprzyznający się do swo
ich „upośledzonych papierów”17.

Owo „form alne nadanie upośledzenia” przez państw o18 jest przez 
m oich respondentów uważane raczej za piętno/przekleństw o19 niż 
za błogosław ieństw o. Nadawane często w im ię m iłości do człow ie
ka słabego, przeradzające się jed n ak  (m ożna by powiedzieć: „o iro 
n io !!!”) w urzędniczo-fundam entalistyczne „prawdy”20. Będące często

14 Wyróżniam trzy: materialny, duchowy, moralno-społeczny. Por. T.F. 
Heatherton, R.E. Kłeck, M.R. Hebl, G.J. Hull, Społeczna psychologia piętna, 
Warszawa 2008.

15 Zob. Z. Gajdzica (red.), Człowiek z  niepełnosprawnością w rezerwacie 
przestrzeni publicznej, Kraków 2013. Tam m.in. Warsztaty Terapii Zajęciowej, 
Środowiskowe Domy Samopomocy, Domy Opieki Społecznej jako rezerwaty.

16 Por. m.in. A. Krause, W spółczesne paradygm aty..., op.cit.; Z. Gajdzica 
(red.), op.cit.

17 Orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej stwierdzające sto
pień niepełnoprawności intelektualnej.

18 Do dnia dzisiejszego zastanawiam się, w imię jakiej odgórnej powinno
ści są tak określani przez państwo.

19 Uważam, że nie jest konieczne uzasadnianie ani w tekście, ani w jakim 
kolwiek innym miejscu stosunku do formalnego dookreślenia kondycji czło
wieka, mogąc być w błędzie.

20 Skutki owego hybrydycznego podejścia do człowieka możemy zobaczyć 
w głosach ludzi wyrażających swój bunt przeciwko owym wszechwiedzącym 
prawdom, m.in. poprzez protesty rodziców osób niepełnosprawnych, zob. M. Ko
walski, Niepełnosprawni pierwszymi ofiarami Urzędu Zamówień Publicznych, 
http://www.forbes.pl/niepelnosprawni-pracownicy-pierwszymi-ofiarami-zastoj 
u-urzedu-zamowien-publicznych,artykuły, 166618,1,l.html [dostęp 22.08.2014];

http://www.forbes.pl/niepelnosprawni-pracownicy-pierwszymi-ofiarami-zastoj
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w ykorzystyw ane do n akłan ian ia  innych, aby je  uznać za dogmaty. Nie 
w iem , dlaczego tak  się dzieje (sic!). Czy z powodu braku pokory, uwi
daczniającej się w ten sposób w zamyśle oddziaływ ań społecznych, bra- 
kow ość lub jak o  n iechęć do podejm ow ania w ysiłku intelektualnego do 
rozum ienia dw oistości m iędzy ironią i m iłością. R ozum ianą nie jako  
obronę [niepełnosprawnych -  M.J.] przed św iatem 21, lecz ironią rozu
m ianą -  za R ortym  -  jak o  „drogę do rozw inięcia w rażliw ości etycznej 
( .. .)  [skłaniającej -  M.J.] do podjęcia ponow nej próby autoidentyfika- 
c ji przez dialog z innym i. ( ...)  O statecznym  celem  ironisty  jes t wciąż 
ponaw iana próba autokreacji, dokonująca się na podstaw ie swobod
nie w ybranych w artości, o których się wie, że nie są absolutne”22. Pry
w atna ironia staje się uzupełnieniem  społecznej nadziei/miłości, przed
stawiając człow ieka jak o  szukającego m iłości uczącego się i uczącego 
w spółistnienia, wyzbytego dom inacji i niespraw iedliw ości23. Stajem y 
w tym  m om encie przed w yborem  (sam o)rozw oju lub (sam o)wyklu- 
czania. D ram at w yboru doskonale ukazuje w swoim tryptyku [’Wy
kluczanie; Nieuniknione. Funkcje alfabetyzacji w dorosłości; Bezbronni. 
O dpad szkolny na wisi] Zbigniew  Kw ieciński. Gdzie częste proroctw a 
„autorytetów  szkolnych”24 w ypełniają m łodych ludzi brakiem  nadziei

Rodzice niepełnosprawnych dzieci opuszczają Sejm. Protest zawieszony, http:// 
niezalezna.pl/53138-w-sejmie-wciaz-trwa-protest-rodzicow-niepelnosprawnych- 
dzieci [dostęp 22.08.2014]; W Sejmie wciąż trwa protest rodziców niepełnospraw
nych dzieci, http://niezalezna.pl/53138-w-sejmie-wciaz-trwa-protest-rodzicow- 
niepelnosprawnych-dzieci [dostęp 22.08.2014].

21 Owa obrona przed światem jest skazana na porażkę. Ponieważ częścią 
świata (może banalne, ale zapomniane) są owi właśnie ludzie. W  takiej sytuacji 
bronimy ich przed samym sobą.

22 A. Szahaj, Ironia i miłość. Neopragm atyzm Richarda R ortyego w kontek
ście sporu o postm odernizm , Wrocław 1996, s. 88-89.

23 Ibidem, s. 90.
24 Zbigniew Kwieciński w swojej książce: Bezbronni. O dpad szkołny na 

wsi, Toruń 2002 w przedmowie ukazuje własne doświadczenia z owym „za
klinaczem kariery edukacyjnej” i jak wiele musi mieć w sobie człowiek zapar
cia, aby nie poddać się i wybór postawić na (samo)rozwój i współcześnie być 
już jako mentor, mistrz dla wielu, również dla autora tych słów.

http://niezalezna.pl/53138-w-sejmie-wciaz-trwa-protest-rodzicow-
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na przyszłość. Nauczyciele, nie zdając sobie sprawy z siły  owego „zaklę
cia”, z lekkością szafują, kto ju ż  jes t odpadem, a z kogo jeszcze coś b ę 
dzie25. K w ieciński pisze: „Jest to zarazem  i przede w szystkim  katastrofa 
osobista ucznia ( ...) , k tóry  (...)  w poczuciu zepchnięcia go przez splot 
okoliczności na m argines szans życiowych, zawodowych, kulturalnych 
i osobistych”26 żyje w przekonaniu odpadu nie tylko szkolnego, przede 
w szystkim  życiowego.

W  ja k i sposób opowiedzieć o badanych m ężczyznach, ich przeży
ciach, dośw iadczeniach z perspektywy, której n ie chcą oni poruszać 
z różnych względów, przede w szystkim  z powodu poczucia krzyw 
dy, jak ie j doznali przez naznaczenie/napiętnowanie. M ówię tu o byciu 
m ężczyzną upośledzonym  w stopniu lekkim  i um iarkow anym . Każdy 

z nich (jak  to podkreślają) doskonale pam ięta, co jes t napisane o nich 
w papierach. I nigdy tego nie zapom ni.

W.: Przecież szkoła poszła na łatwiznę i zamiast pomóc w jakikolwiek 
sposób, to wysłała nas do specjalnej (...). Powiedz mi, czy mam powód 
do wdzięczności?27

„W każdej sytuacji społecznej, w każdym  ludzkim  działaniu m oż
na szukać nie tylko przypisanych im  znaczeń, ale i związków przyczy
now o-skutkow ych, interpretacji, ale i objaśniania, subiektyw izm u, ale 
i obiektyw izm u, działania, ale i struktury, kultury i m aterialności. D la
tego też powstawanie, konsolidacja, reprodukcja i transform acja wszel
k ich  zjawisk społecznych opiera się na dialektycznej relacji m iędzy zna
czeniem  (subiektyw izm em , działaniem , interpretacją) a m aterialnością. 
Dlatego też wszelkie badania dotyczące rzeczyw istości społecznej, spo
łecznego, kulturow ego aspektu ludzkiego życia w ym agają dostrzeżenia, 
w zięcia pod uwagę tej dialektycznej relacji m iędzy znaczeniem  a m ate-

25 M. Jabłoński, Wywiady narracyjne przeprow adzone w latach 1997-1999, 
niepublikowane.

26 Z. Kwieciński, op.cit., s. 3.
27 M. Jabłoński, op.cit.
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rialnością”28. W ybierając subiektyw izm , działanie i interpretację, n ar
racja  staje się m oim  świadom ym  w yborem  perspektyw y badawczej. Jest 
raczej w yrazem  m ojego sposobu m yślenia o świecie, o człowieku. W  tym  
przypadku o człowieku niepełnospraw nym  żyjącym  w m ie jscu ... No 
w łaśnie, przeklętym  czy świętym ? N arracy jność m ojego konstruktu  
badawczego w iąże się rów nież z zaangażow aniem . Zaangażow anie 
w rozum ienie, w yjaśnianie, m odyfikow anie, popraw ianie czy nawet 
zm ianę społecznego świata, jego instytucji, ale także reguł, w oparciu 
o które funkcjonu ją, norm , na których są oparte, w artości, do których 
się odnoszą29. Jak  pisze to M irosław a Now ak-D ziem ianow icz: „Inten
c ją  zmiany, powodem zaangażow ania jes t w przypadku tych badań za
wsze jak iś  rodzaj em ancypacyjnego roszczenia badacza, k tóry  opisując 
w ybrany fragm ent rzeczyw istości, dostrzega w n im  niesprawiedliwość, 
nierów ność, dom inację lub w ykluczenie”30. N arracja przecież (a raczej 
autonarracja) pozwala bow iem  obserwować osobę w m yśleniu, działa
niu, uczuciach. Um ożliw ia poznanie h istorii je j m iejsca, z je j subiek
tyw nej perspektywy. Poznanie świata takim , ja k im  go widzi tw órca, 
czyli podm iot tej narracji. Um ożliw ia rekonstrukcję tożsam ości pod
m iotu, odsłania też świat w artości oraz zakres i znaczenie kontekstu 
społecznego istotnego w procesie je j form ow ania. Świat człow ieka, k tó 
ry poznajemy, ukazuje -  za M irosław ą N ow ak-D ziem ianow icz -  „uni- 
w ersum  znaczeń, czyli sensow nych struktur, które m usim y stale in ter
pretować i sensow nych odniesień, które ustanaw iam y w tym  świecie 
dopiero naszym  działaniom . Interpretacja ta polega na ciągłym  odczy
tyw aniu zdarzeń, sytuacji oraz własnego i cudzego losu. Rozum iem y 
to, co się z nam i i innym i dzieje, w łaśnie postaci odczytyw anych przez 
nas opow ieści, docierających do nas n arrac ji”31. Owo pom iędzy m ną

28 M. Nowak-Dziemianowicz, Czy świat człow ieka m a postać narracji? 
O możliwościach badania, rozum ienia i zmiany, „Teraźniejszość -  Człowiek 
-  Edukacja. Kwartalnik Myśli Społeczno-Politycznej” 2006, nr 4, s. 39-40.

29 Zob. ibidem.
30 Ibidem, s. 43.
31 Ibidem, s. 39.
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a światem  Zbigniew  K w ieciński określa jak o  orientacje społeczne, m a
jące  istoty w pływ  na tw orzenie własnej biografii. „Składnikiem  orienta
c ji społecznych są kom petencje poznawcze (...) , kom petencje kulturowe 
(...) , to także treść i siła (dynam ika) osobowości, potencjał rozwojowy 
jed n ostk i i jego w ykorzystanie, m ożliw ości sam orealizacyjne, plan ży
ciowy, jego dynam izm y i dynam ika”32. Gdzie „wszelkie poznanie -  za 
K rasnodębskim  -  je s t zapośredniczone, tzn. o tym , k im  jesteśm y, co 
jes t dla nas ważne, zazwyczaj dowiadujem y się od innych lub opinia in 
nych m a na tę wiedzę znaczący w pływ ”33. D ochodzi tu bow iem  do spo
tkania trzech różnych w artości: w olności, potrzeby uznania i akceptacji 
oraz bezpieczeństw a. Jako badacz muszę pam iętać, że języ k  jest in stru 
m entem  władzy i niektóre historie o życiu, proponow ane przez dom i
nującą kulturę jako  obiektyw ne prawdy, podtrzym ują społeczne struk
tu ry  władzy, elim inując alternatyw ne relacje zdarzeń. A utonarracje czy 
w ręcz autokreacje osób o pozycji dom inującej lub posiadającej (przy
najm niej tak  tw ierdzą) wiedzę ekspertów  m ają też największą władzę 
i określają, co jest prawdziwe, słuszne czy właściwe społecznie. Poprzez 
ukazanie narracji, tych w łaśnie oddolnych, podejm ujem y dyskurs z do
m inu jącym i n arrac jam i kulturow ym i, także instytucjonalnym i, gdyż 
ich  bezkrytyczna akceptacja uniem ożliw ia rozw ażenie alternatyw nej 
wiedzy czy poglądów 34.

Narracje o piętnie upośledzenia

O kreślenie człow ieka m ianem  osoby niepełnospraw nej oznacza, iż jego 

stan zdrow ia fizycznego lub psychicznego powoduje „trwałe lub d łu go
trw ałe utrudnienie, ograniczenie lub uniem ożliw ienie udziału w sto
sunkach społecznych i w ypełnianiu  ról według przyjętych kryteriów  

i obow iązujących norm ”35. D efin icja  ta kładzie nacisk  na dwa aspekty

32 Z. Kwieciński, Cztery i p ó ł...,  s. 165-166.
33 Z. Krasnodębski, Rozum ienie ludzkiego zachow ania, Warszawa 1986, 

s. 189-191.
34 M. Foucault, A rcheologia wiedzy, Warszawa 1977, s. 44 -65 .
35 Zob. J. Zabłocki, W prowadzenie do rewalidacji, Toruń 1997, s. 15.
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-  niepełnospraw ność biologiczną, czyli dysfunkcjonalność organizm u, 
i nie m niej ważną niepełnospraw ność społeczną, która zdaniem  Sta
nisława Kow alika sprowadza się do niezdolności człowieka do p ełn ie
n ia ról społecznych, w yw iązyw ania się z zadań życiowych zgodnych 
z oczekiw aniam i społecznym i, a także podejm ow ania odpowiedniej 

aktyw ności społecznej36.
W ydaje się, że ukryw anie swojej niepełnospraw ności m oże być spo

sobem  na uwolnienie się od negatywnego stygm atu osoby n iep ełno

sprawnej:

W.: Pamiętam, jak pojechałem z matką do X  [miasto] do poradni, gdzie 
badali mnie. Pokazywali tam takie różne obrazki...

M.J.: Ile miałeś lat, jak pojechałeś?

W.: Wiesz co, tak było to w piątej klasie. Wiesz, ja asem nie byłem, ale 
tak po prostu nudziłem się na lekcji, nie rozumiałem, co do mnie ga
dają, kręciłem się, no i krzyczeli, i tak się kręciło. Zresztą wiesz, jak to 
było w naszej szkole, he, he.

M.J.: I co w tej poradni powiedzieli?

W.: Że jestem upośledzony i muszę iść do specjalnej szkoły. Tylko mam 
zakończyć jeszcze piątą klasę. Nie nadaję się do normalnej szkoły. Nie 
zapomnę, jak matka płakała, ja też, że muszę iść do tej szkoły. Ale jak 
wracała, to powiedziała do mnie: »Zobacz, Z. też chodził do tej szko
ły, a teraz w PGR ma pracę, dziewczynę i mieszkanie. Zobaczysz, bę
dzie dobrze«.

M.J.: I co, było dobrze?

W.: Przecież wiesz, że nigdy nie chwaliłem się, że jestem z tej szkoły. 
Robiłem wszystko, aby nie myśleć o tym, że mam »żółte papiery«. Te
raz nikt nie pyta, czy jestem niepełnosprawny, czy nie. Teraz jestem 
pan W. Jestem ważny i szanuję się i innych, ha, ha [śmiech].

M.J.: I o to chodzi37.

36 S. Kowalik, Psychologiczne podstaw y niepełnosprawności i rehabilitacji, 
[w:] Psychologia. Podręcznik akadem icki, t. 3: Jednostka w społeczeństwie i e le
menty psychologii stosowanej, J. Strelau (red.), Gdańsk 2007, s. 798.

37 M. Jabłoński, op.cit.
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W  cytow anym  fragm encie wywiadu w idać dram at człowieka, który 
przy jął m etodę m inim alizow ania38 swojej niepełnospraw ności. O sią
gnął sukces, jed n ak  zderzenie z rzeczyw istością żyjącego w napięciu 
„tajem nicy upośledzenia” m ężczyzny wym aga od niego ciągłe sam o

kontroli.
Po pewnym  okresie praca w PGR-ze przestała zaspokajać am bi

cje respondenta i chciał się dalej kształcić. Poszedł zanieść dokum en
ty  do techniku m  budowlanego. U słyszał tam , że z tak im i papieram i nie 

m oże zostać przyjęty:

W.: (...) załamałem się, widzisz, pamiętasz, jak mówiłem, że taka szko
ła tylko mi szkodę przyniesie?

M.J.: Pamiętam to. Dla instytucji było to nie do pomyślenia, że ktoś 
z papierami ze szkoły specjalnej może chcieć iść dalej się uczyć39.

Ten fragm ent w ypowiedzi pokazuje, że osoba niepełnospraw na 

zdolna jest stanow ić sam a o sobie. Człow iek niepełnospraw ny (po
dobnie ja k  pełnosprawny) czuje się szczęśliwy, gdy zyskuje m aksim um  
niezależności. Niestety, częstą reakcją najbliższego otoczenia jest wła
śnie pozbaw ianie osoby niepełnospraw nej m ożliw ości dokonywania 
własnych wyborów, co zwiększa stopień je j uzależnienia od innych40. 
Dodatkow o w wielu przypadkach próby uniezależnienia się in terp re
towane są jak o  dowody niew dzięczności niepełnospraw nego wobec 
opiekunów 41. O soba niepełnospraw na przekonuje siebie, a także sw o
je  środowisko, że m oże być tak  sam o zaradna ja k  osoby pełnospraw 
ne, a nierzadko m oże osiągać większy sukces życiowy dzięki większej

38 Minimalizowanie należy do mechanizmów obronnych. W  tym przy
padku można pokusić się o stwierdzenie, że przyniosło ono pozytywny sku
tek, chociaż zarówno minimalizowanie, jak i wyolbrzymianie problemu pro
wadzi do oszukiwania siebie samego.

39 M. Jabłoński, op.cit.
40 Por. L. Marszałek, Społeczny kontekst niepełnosprawności, „Seminare” 

2007, nr 24.
41 Ibidem.
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pew ności siebie i przekonaniu o własnej w artości osób, które często by
w ały szykanow ane czy wyśm iew ane z racji bycia niepełnospraw nym 42.

J.: Po co mam cokolwiek robić i tak pracy nie ma dla mnie, mam ren
tę. Bo jestem upośledzony. Skończyłem specjalną szkołę. I nie wiem, co 
dalej... W  PGR-ze miałem robotę. Ale go zlikwidowali. Wiesz, każde
go dnia osiem godzin, i tak jakoś leciało z dnia na dzień. Teraz to już 
nie mam szans. Byłem parę razy, ale powiedzieli, że dla zdrowych nie 
ma roboty, to, co ja, niepełnosprawny, mam chcieć. Co, mam siedzieć 
i czekać? Ale na co?

M.J.: Powiedz mi, na czym polega Twoja niepełnosprawność? Oprócz 
tego, że masz w papierach »upośledzony«?

J.: Nie wiem ... może, że nie rozumiałem tych wszystkich zadań z mat
my? W  ogóle mało rozumiałem w szkole, ale zobacz, mogłem spo
kojnie pracować i mieć swoje pieniądze na utrzymanie się, biednie to 
biednie, ale samodzielnie. A teraz rentę mam, ale tak nędzną, że na nic 
nie starcza. Wtedy nikomu nie przeszkadzało, że wolniej myślę czy coś, 
teraz jak tylko pokażę papier ze szkoły, to patrzą jak na nienormalne
go. .. Gdybym wiedział, jak  będzie, to bym nie pojechał z matką do tej 
poradni. Siedziałbym w domu i robotę i tak dostałbym w PGR-ze43.

Czy dziś piętno niepełnospraw ności oznacza hańbę? H ańbę dla ro 
dziny, społeczeństw a dla sam ych niesprawnych? Jeżeli tak, to czy znany 
jes t powód dlaczego tak  się dzieje? M oże jed nym  z n ich  to, że naznacze
nie, którego sam i jesteśm y spraw cam i (sform alizow aliśm y człow ie
ka pod względem u łom ności, uznając, że m usim y coś zrobić), pow o
duje, iż osoba napiętnow ana staje się człow iekiem  gorszej kategorii, 
a nasze prawa wysuwają się na pierwsze m iejsce, co im plikuje stoso
w anie w obec takiej osoby różnych form  dyskrym inacji, zdecydowanie 
zm niejszając je j szanse życiowe44. Jak zauważa G oodm an: „W naszym

42 M. Szpunar, Życie z piętnem . Studia ja k o  próba zdeprecjonow ania styg- 
matu osoby niepełnosprawnej, „E-mentor”, nr 2(34), SGH, Warszawa 2010, 
s. 62-69.

43 M. Jabłoński, op.cit.
44 E. Goffman, Piętno. Rozw ażania o zranionej tożsamości, Gdańsk 2007, 

s. 31.
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społeczeństw ie stygm atem  ( ...)  naznacza się ludzi chorych psychicznie, 
m ocno zdeform owanych pod względem fizycznym, inwalidów, a na
wet cierpiących na schorzenia typu A ID S. ( ...)  O kreślanie ludzi n iekon
w encjonalnym  m ianem  »dewiantów«, a nie »innych« znacznie w pły
wa na sposób traktow ania tych jed nostek  i w konsekw encji na sposób, 
w ja k i one sam e siebie postrzegają”45.

Fragm ent wywiadu z kolejnym  respondentem  dowodzi, że -  ja k  
zw raca uwagę GofFman -  piętno czasem  jest postrzegane przez społe
czeństw o jak o  kara za coś, co dana osoba, je j rodzice lub grupa, do k tó 
rej przynależy, zrobili kiedyś w swoim życiu46.

Z.: U nas w domu było nas pięciu z rodzeństwa. Ja, G. i I. [siostry] byli
śmy po szkole specjalnej. Śmiali się z nas, że głupki, debile nawet u nas 
w PGR-ze, ale nie tak bardzo jak w mieście. Bo u nas w PGR-ze paru 
chłopaków ze specjalnej pracowało, bo w mieście nie było roboty dla 
nich. Ale pamiętam jak  w złości matka często krzyczała, dlaczego ma 
dzieci chore? Za jakie grzechy... Ja wiem, że mówili, że po pijaku je
steśmy zrobione, ale przecież ojciec mało pije i pił też wcześniej mało, 
jak  pamiętam. Też, że Bóg pokarał za grzechy. Ja nie wiem jakie, ale 
tak gadali. Ja chciałem tylko pracować, mieć jakieś swoje pieniądze, 
może kiedyś mieć żonę, tak myślałem, że jak odłożę, to się znajdzie ja 
kaś panna, he, he.

M.J.: Pamiętam, jak do mojej siostry smaliłeś cholewki...

Z.: No tak, ale ona miała już chłopaka, trudno... Ale zobacz, skończy
łem zawodówkę specjalną i co, mam teraz dobry zawód i nieźle zara
biam, dostałem kredyt i mam mieszkanie w mieście, a niektóre chło
paki, co śmiali się ze mnie, to siedzą na kuroniówce. Niech teraz się 
pośmieją z głupiego Z. Nawet ostatnio nie poszedłem na komisję zdro
wotną. Nie chcę nic od nich47.

Nadal, jak o  społeczeństw o, tw orzym y w zniosłe deklaracje, karty  
praw niepełnospraw nych, inform ując ich łaskawie, że m ają oni prawo,

45 N. Goodman, Wstęp do socjologii, Poznań 1997, s. 121.
46 Zob. E. GofFman, op.cit.
47 M. Jabłoński, op.cit.
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gwarantowane przecież przez art. 69 K onstytucji RP. Zastanaw iam  się, 
ja k i je s t sens tw orzenia tzw. „m iękkich praw”, tzn. takich, za którym i 
nie idą konkretne regulacje prawne. Przykładowo, K arta  Praw Osób 
Niepełnospraw nych z dnia 1 sierpnia 1997 roku jes t pełna pow tórzeń 
z aktów  prawa w ew nętrznego i m iędzynarodow ego, tak ich  jak : K on
stytu cja  RP, Pow szechna D eklaracja  Praw Człowieka, Konw encja Praw 
D ziecka, Standardowe Zasady W yrów nyw ania Szans O sób N iepełno

sprawnych. Po co je  pow ielać?48 Regulacje prawne tak  naprawdę na nic 
się nie zdadzą, jeżeli w życiu codziennym  nadal do danego człow ie
ka będziem y podchodzić ja k  do kaleki czy nic niepotrafiącego kretyna, 
pom im o że m a „na takie kom petencyjne kw ity” (jak  pow iedział jeden 
z m oich respondentów) nadane przez państwo. Nawet używ anie okre
ślonych term inów  m a charakter deprecjonujący, bow iem  aż 20 proc. 
osób ankietow anych przez C BO S uważa, że obraźliwe wypowiedzi 
w dyskursie publicznym  dotyczą w łaśnie niepełnospraw ności49.

Jedną z w ażniejszych kom petencji psychospołecznych jest poszuki
w anie przynależności, dlatego też człow iek poszukuje w ciągu sw oje
go życia zgodności m iędzy osobistym  „kim  jestem ” a w ym aganiam i 
grupy społecznej, do której przynależy. D w óch m oich respondentów 
ukryw ało swoją niespraw ność, podejrzew ając, że zostanie ona uzna
na za atrybut dewaluujący. B ali się, że będą traktow ani ja k  od m ieńcy50. 
Uw ażali, że gdyby ludzie dowiedzieli się o ich upośledzeniu, przestali
by ich akceptow ać i szanować. M im o pew ności m oich respondentów, 
że spełniają w ym agania stawiane członkom  społeczności i żyją w zgo
dzie z tym , czego wym aga grupa, jed n ak  ukryw ają dużą część swojego 
Ja. W idzą siebie i innych przez pryzm at norm  i w artości, jak ie  oferuje 
społeczeństw o i kultura. Uważają, że tożsam ość społeczna osób z dys
fu nkcjam i, czyli osób w artościow anych specyficznie, będzie uznawana

48 Por. Raport Integracji. Niepełnosprawni norm alna sprawa, wyd. Fun
dacja Polska bez Barier, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Warszawa 2001.

49 M. Felisiak, Społeczna percepcja przem ocy w erbalnej i mowy nienawiści, 
Komunikat CBOS, BS/72/2007, Warszawa 2007.

50 Zob. m.in. M. Janion, Odmieńcy. Transgresje 2, Gdańsk 1982.
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za gorszą pom im o w szelkich kulturow ych, etycznych i m oralnych za
biegów względem  niepełnospraw nych, dlatego chow ają swój stygm at 
(świadectwo ukończenia szkoły specjalnej) głęboko w szafie, jed n ak  go 
nie niszcząc.

).: Nie wiem, czemu mam jeszcze świadectwo w domu, może, żeby pa
miętać, że tak naprawdę kiedyś ktoś chciał mi przez to odebrać szanse 
na normalne życie?

M.J.: Czy to jest teraz ważne?

J.: Nie, ważne jest to, że nie czuję się upośledzony51.

Miejsca upośledzające czy miejsca normalizujące -  
wokół dwoistości52

Y i-Fu  Tuan w swojej książce P rzestrzeń  i m ie jsce  w yjaśnia czytelnikow i 
istotę tytułow ych kategorii w  życiu człow ieka, pisząc: „M iejsce to bez
pieczeństw o, przestrzeń to w olność: przyw iązani jesteśm y do pierw
szego i tęsknim y za drugim . ( ...)  To, co na początku  jest przestrzenią, 
staje się m iejscem  w m iarę poznaw ania i nadaw ania w artości ( .. .)  p o 
jęc ia  »przestrzeń« i »m iejsce« potrzebują siebie nawzajem. Bezpieczeń
stwo i stabilność m iejsca zw raca naszą uwagę na otw artość, w ielkość

51 M. Jabłoński, op.cit.
52 Rozważania wokół paradoksu dwoistości między upośledzeniem a nor

malizacją należy odnieść do kategorii dwoistości ukazywanej przez Lecha 
Witkowskiego jako „instrumentu chroniącego teorię i praktykę pedagogicz
ną przed skrajnymi wyborami albo jałowymi sporami między stanowiska
mi grzeszącymi rozmaicie motywowanym, choć podobnie redukcyjnym na
stawieniem wobec złożoności ontologicznej świata edukacji”. L. Witkowski, 
Przełom  dwoistości w pedagogice polskiej. H istoria, teoria, krytyka, Kraków 
2013, s. 578; „Spór bywa zredukowany do tego, czyja perswazyjność ma mieć 
sankcję instytucjonalną szkoły, czyje »słowo« powinno się głosić, kto chce le
piej i czyje intencje są »czystsze«, a nawet kto powinien mieć monopol czy głos 
decydujący”. L. Witkowski, Edukacja w obec sporów o (po)nowoczesność, War
szawa 1997, s. 27.
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i grozę przestrzeni -  i na odw rót”53. C zytając dalej: „M iejsce jest obiek
tem  szczególnego rodzaju. Jest konkretyzacją w artości”54. Idąc tropem  
myśli Y i-Fu  Tuana, sam oczynnie nasuwa się pytanie o jak o ść m iejsc, 
w których żyją osoby niepełnospraw ne. Czy dają one poczucie bezpie
czeństw a i stabilności osobom  niepełnospraw nym ? Czy raczej stabil
ność ich system ow ym  opiekunom , chroniącym  ich (niepełnospraw 
nych) przed przestrzenią wolności?

Autorzy książki C z ło w iek  z  n iep e łn osp raw n o śc ią  w  rez erw ac ie  p r z e 
s trzen i p u b licz n e j  tw ierdzą, że dla wielu z nas sam o bycie osobą n ie
pełnospraw ną obliguje do w łączania je j w jakieś specjalistyczne ram y 
przestrzenne, stworzone dla dobra niepełnospraw nej jed n ostk i okre
ślając owe m iejsca jak o  rezerw aty55. Gajdzica, w zorując się na koncepcji 

G offm ana56, przyjął, że:
1) dobro to brak  ograniczeń terytorialnych osób niepełnospraw nych 

przejaw iający się w ich pełnej partycypacji w kulturze i innych p o
w szechnie dostępnych dobrodziejstw ach, w braku ograniczeń w peł
nieniu w artościow ych ról społecznych, w pełnym  dostępie do edu
k acji i w szacunku społecznym ;

2) roszczenie to prawo, zwyczaje i norm y określone przez pełnospraw 
ną w iększość (form alne i n ieform alne), sterowany przez nich system 
w zm ocnień społecznych i dostęp do w artościow ych ról oraz do kon

trolow ania i użytkow ania innego dobra;
3) interesant jest osobą niepełnospraw ną, która m oże też występować 

jak o  własny agent;
4) przeszkody to pow szechne bariery  (architektoniczne, społeczne, 

kulturow e, edukacyjne, prawne);

53 Yi-Fu Tuan, Przestrzeń i miejsce, Warszawa 1987, s. 13-16.
54 Ibidem, s. 24.
55 Z. Gajdzica (red.), Człowiek z niepełnosprawnością w rezerw acie p rze

strzeni publicznej, Kraków 2013.
56 Zob. E. GofFman, Relacje w przestrzeni publicznej. M ikrostudia p orząd 

ku publicznego, Warszawa 2011; Z. Gajdzica, op.cit., s. 14-20.
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5) autor (kontrinteresant) to społeczeństw o ludzi pełnosprawnych, 
zwłaszcza ta jego część, która nie dostrzega potrzeb i potencjału  lu
dzi niepełnospraw nych;

6) agenci to specjaliści, funkcjonariusze społeczni, profesjonaliści, czyli 
reprezentanci ludzi obarczonych niepełnospraw nością, ale rów no
cześnie (najczęściej) pełnospraw ni przedstawiciele społeczeństwa re

prezentujący jego interesy.
Owo dookreślenie term inologiczne w przedstawianej koncepcji 

m oże posłużyć jak o  narzędzie w yjaśniania źródeł i m echanizm ów  wielu 
paradoksów „norm ujących” życie om aw ianej grupy osób w określonych 
m iejscach. Zawiera też zbiór pojęć stanow iących kategorie analitycz
ne przydatne w deskrypcji codzienności ludzi obarczonych niepeł
nospraw nością. W  końcu jest środkiem  um ożliw iającym  teoretyczne 
uzasadnienie i jednocześnie praktyczne zdem askowanie faktycznych 
praktyk społecznych stosowanych w celach opresyjnych w obec ludzi 
z niepełnospraw nością57, w tłaczając ich w różnego rodzaju rezerwaty.

Zacznę od m iejsca, gdzie osoby niepełnospraw ne były istotną czę
ścią społeczności. Są to PGR-y, które w skutek przekształcenia w łasno
ściowego w  rolnictw ie na początku lat 90. ubiegłego wieku rozpoczę
to likwidować i w łączać do m ienia Zasobu W łasności Rolnej Skarbu 
Państwa. Pracow nicy w w iększości u tracili dotychczasowe zatrudnienie 
i zostali postaw ieni przed problem am i, które były konsekw encją procesu 
transform acji rolnictw a państwowego. Jednym  z najważniejszych było 
bezrobocie. R estrukturyzacja i pryw atyzacja państwowego sektora 
rolnego spowodowały zm iany w strukturze i poziom ie zatrudnienia. 
W  1989 roku w PG R -ach pracowało 435 tys. osób, co z rodzinam i stano
w iło około 2 m in  osób. Ludność zam ieszkała w 6 tys. specjalnych osie
dli, które w yznaczały ram y egzystencji pracowników  PG R -ów 58.

57 Z. Gajdzica, op.cit., s. 15.
58 Zob. M. Dziubińska-Michalewicz, Problem y bezrobocia i ubóstwa na te

renach byłych Państwowych Gospodarstw Rolnych. R aport nr 220, Kancelaria 
Sejmu Biuro Studiów i Ekspertyz Wydział Analiz Ekonomicznych i Społecz
nych, Warszawa 2001.
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P G R  jest często kojarzony z kryzysem  ekonom icznym , m arnotraw 
stwem, biedą i alkoholizm em , niszczejącym i zabudow aniam i gospo
darczym i. U zupełnieniem  takiego krajobrazu są zaniedbane i ponure 
bloki, w których do dziś w ciasnocie i skrajnej nędzy żyją wyizolowane 
przestrzennie i społecznie rodziny dawnych pracow ników  pegeerow- 
skich. Stereotypow y obraz PG R -ów  zweryfikowała Kaw czyńska-Bu- 
try m 59. PG R-y badała rów nież Szpak, a je j celem  było ukazanie czło

wieka PG R-u w raz z obszarem , w którym  żył, pracow ał i funkcjonow ał. 
Pow stał tam , jeżeli m ożna tak  ująć, now y człowiek, „człowiek sow iec
k i”, będący przykładem  i m odelem  m entalności ukształtow anej przez 
system  kom unistyczny60. W arto jed n ak  pam iętać, ja k  zaznaczył Jezier
ski, że przestrzeń ta była kierow ana i kształtow ana przez w łaścicie
la gospodarstw, czyli państwo, a tym  sam ym  rów nież przez obow ią
zującą i zm ieniającą się w czasie ideologię oraz system 61. W  typowej 
PG R-ow skiej wsi znajdow ały się m ieszkania, obiekty inw entarskie, 
sklepy, szkoły, kluby czy św ietlice. Zakład pracy organizow ał kolonie, 
wczasy i udzielał pracow nikom  rozm aitej pomocy. D rugą stroną tej 
w szechstronnej pom ocy była rów nie daleko idąca ingerencja zakładu 
w życie pracow ników 62. W yznaczana m aterialnym i granicam i, zwykle 
odizolow ana od m iasta i niekiedy sąsiadująca z wsią, pegeerowska osa
da łączyła w sobie elem enty różnych i w ielow ym iarow ych przestrzeni 

kulturow ych.
Dla m nie, jako  w ieloletniego m ieszkańca, a zarazem  badacza, okre

ślenie tego m iejsca nie jest jednoznaczne i proste63. PG R-y są na ogół

59 Z. Kawczyńska-Butrym, M ieszkańcy osiedli byłych pegeerów  o swojej sy
tuacji życiowej: raport z  badań, Olsztyn 2001.

60 E. Szpak, M iędzy osiedlem  a zagrodę. Życie codzienne m ieszkańców  
PGR-ów, Warszawa 2005, s. 9-10.

61 A. Jezierski, C. Leszczyńska, H istoria gospodarcza Polski, Warszawa 
2001, s. 413.

62 J. Berndt-Kostyrzewska, W arunki życia ludności zw iązanej z rolnictwem  
państwowym  -  p rzed  likw idację i p o  likw idacji PGR, Warszawa 1999.

63 Por. http://www.historycy.org/index.php?showtopic=53343 [dostęp 
28.01.2014].

http://www.historycy.org/index.php?showtopic=53343
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traktow ane jak o  tw ory kom unizm u, czem u now y system w yłoniony na 
skutek transform acji ustrojowej dał w yraz, podejm ując decyzje o ich 
likw idacji. C hciałbym  jed n ak  pokazać, jak ie  znaczenie m iał PG R  dla 
m oich respondentów jak o  m ężczyzn niepełnospraw nych intelektualnie 
(wówczas nazyw anych upośledzonym i umysłowo):

J.: Prawie każdy od nas [z PGR], kto trafił do specjalnej, później tu miał 
pracę, w mieście było bez szans dla nas z pracą.

M.J.: Powiedz mi, ale świadectwo też musiałeś dać w kadrach?

J.: Oczywiście, wszyscy musieli. Wiesz, dlatego że mieliśmy na świadec
twie, że niepełnosprawny, to ciężko było pracę znaleźć. Może W. i Z., 
im się udało w mieście robotę znaleźć. Mi tu było dobrze. Miałem stałą 
pracę do momentu likwidacji. Później to już tylko gorzej. Wielka bez
nadzieja. I co mi zostało, tylko pić.

M.J.: No może coś jeszcze uda się z pracą?

J.: Wątpię. Dla mnie to jedna beznadzieja.

M.J.: Dlaczego nie możesz znaleźć pracy w innym miejscu?

J.: Nie bardzo bym chyba sobie poradził. Tak to dostanę zasiłek, część 
dam matce, a resztę to przepiję.

M.J.: Kiepska ta przyszłość.

J.: Inna nie będzie64.

PG R  nie m iał w swoim  zakresie funkcjonow ania zadań z dziedzi
ny rehabilitacji zawodowej czy społecznej, jed n ak  na swój sposób peł
n ił taką funkcję. Państwowe gospodarstw a rolne nie otrzym yw ały do
tacji jak o  zakłady pracy chronionej, bo tak im i nie były, n ie m iały  też 
ulg z ty tu łu  zatrudniania niepełnospraw nych, jed n ak  takie osoby znaj
dowały w PG R -ach pracę ze w szystkim i praw am i i obow iązkam i. Na 
czym  polegała swoistość tych m iejsc? Z relacji respondentów w ynika, 
że dostawali tam  w sparcie społeczne, ochronę i pom oc w obliczu za
grożeń i obciążeń zw iązanych z codziennym  życiem . M ogli również

64 M. Jabłoński, op.cit.
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otrzymać wsparcie instrumentalne i materialne w codziennych sytu
acjach, a co najważniejsze -  mieli poczucie przynależności do danej 
społeczności.

Wsparcie zapewniane przez PGR-y współcześnie można rozpatry
wać jako rodzaj wsparcia dorosłych niepełnosprawnych w ujęciu sys
temowym65, gdzie jednym z centralnych pojęć jest sieć społeczna. W e
dług Kemppa są to ramy instytucjonalne, które pojedynczej osobie 
szukającej pomocy i wsparcia ofiarowują to, czego ona pod względem 
społecznym potrzebuje66.

Z.: (...) jak  pracowałem, jak miałem mieszkanie, taki pokój z łazien
ką i kuchnią, też dostawałem deputat na mleko, też był klub piłkarski, 
gdzie grałem, był klub, w którym zawsze się działo, występy, śpiewy, 
tańce, też były książki, ale ja nie czytałem. Można było przyjść poga
dać o kłopotach i troskach. (...) Też tak było, że pieniędzy na wypłaty 
nie było, to wtedy dawali coś innego. Jak byłem mały, to przecież były 
wycieczki organizowane dla nas. Dużo dobrego się działo. Pamiętasz, 
byliśmy razem na tych wycieczkach?

M.J.: Tak, uważam, że były to jedne z piękniejszych wakacji, jakie mia
łem w dzieciństwie.

Z.: Jak czegoś brakowało, to jeden drugiemu pomagał, a teraz burdel 
taki, że każdy patrzy, jakby tu drugiemu ukraść. (...) dlatego nie chcę 
tu już mieszkać.

65 Zob. O. Speck, Niepełnosprawni w społeczeństw ie, Gdańsk 2006; por. 
również; idem, Być nauczycielem. Trudności wychowawcze w czasie zm ian spo
łeczno-kulturowych, Gdańsk 2005; K. Mrugalska, Koncepcja Polskiego Stowa
rzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym systemu aktywizacji 
społecznej i zaw odow ej osób z niepełnospraw nością intelektualną oraz z  inny
mi niepełnospraw nościam i pow odującym i potrzebę szczególnego wsparcia, [w:] 
Z W arsztatów Terapii Zajęciow ej do pracy -  rozw iązania systemowe. M ateria
ły konferencyjne, B.A. Abramowska (red.), Warszawa 2006.

66 Zob. O. Speck, N iepełnospraw ni...; I. Lindyberg, Pytanie o specyfikę sys
temu instytucjonalnego wsparcia dorosłych osób z niepełnosprawnością, „Nie
pełnosprawność. Półrocznik naukowy”. Życie z niepełnosprawnością. Trud 
dorastania i społecznej egzystencji, nr 2, Gdańsk 2009, s. 13-22.
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Czy PG R  był m iejscem , w którym  panow ał system wsparcia spo
łecznego osób niepełnospraw nych? Przez tak i system rozum iem y zbiór 
rozw iązań legislacyjnych, organizacyjnych i finansow ych dotyczących 

celów, kom petencji, upraw nień i świadczeń, które są ze sobą pow iąza
ne funkcjonaln ie , a także są dostępne w sposób ciągły  i odpowiadający 
zróżnicow anym , a także zm ieniającym  się w czasie potrzebom  osoby. 
Z dostępnych publikacji na tem at PG R -ów 67 nie w ynika jakaś specjal
na klauzula dotycząca niepełnospraw nych. Program  w sparcia, jeżeli 
m ożna go tak  nazwać, dotyczył każdego, k to  potrzebow ał pom ocy, bez 
specjalnych w yróżnień. Zdaniem  M rugalskiej celem  nadrzędnym  tak  
definiowanego systemu wsparcia osób niepełnospraw nych jest: „um oż
liw ienie osobie niepełnospraw nej przezw yciężania ograniczeń funk
cjonalnych, pokonyw ania barier, na które napotyka w środowisku fi
zycznym  i społecznym , rozw ijania całego potencjału , aby było dla niej 

możliwe pełne uczestnictw o w głównym  nurcie życie społecznego i go
spodarczego oraz osiągania jakości życia nie gorszej n iż przeciętna ja 
kość życia pozostałych obywateli w danej społeczności”68.

67 J. Berndt-Kostyrzewska, W arunki życia ludności zw iązanej z rolnictwem  
państwow ym  -  przed  likw idacją i p o  likw idacji PGR, Warszawa 1999;}. Czu
ła, Z pam iętn ika pion iera, Warszawa 1956; W. Dzun, W arunki pracy i życia 
w PGR, Warszawa 1987; M. Ignar, Pracownicy państwowych gospodarstw  rol
nych, Warszawa 1974; D. Jarosz, Polacy w obec PRL. Strategie przystosowawcze, 
Kielce 2003; A. Jezierski, C. Leszczyńska, Historia gospodarcza Polski, War
szawa 2001; E. Kłoczowski, M oja praca w Państwowych N ieruchom ościach  
Ziemskich z Poznaniu (1946-1949), Poznań 1996; D. Niczyporuk, Czas i p rz e
strzeń w św iatopoglądzie m ieszkańców  wsi, Lublin 2002; Słownik historii Pol
ski 1939-1948, A. Chwalba, T. Gąsowski (red.), Kraków 1994; L. Stomma, An
tropologia kultury wsi polskiej XIX wieku oraz w ybrane eseje, Warszawa 2002; 
E. Szpak, M iędzy osiedlem  a zagrodą. Życie codzienne m ieszkańców  PGR-ów, 
Warszawa 2005; B. Tryfan, Rodzina w iejska, Warszawa 1977; H. Zaniewska,
A. Pawłat-Zawrzykraj, H. Gloza-Musiał, Zagospodarow anie przestrzenne i z a 
budowa wsi, Warszawa 2000; Życie p o  polsku, czyli o przem ianach obyczaju  
w II połow ie XX wieku, C. Osękowski (red.), Zielona Góra 1999.

68 K. Mrugalska, Koncepcja Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upo
śledzeniem  Umysłowym..., Warszawa 2006, s. 143.
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Z.: (...) powiem ci, że tutaj mam kumpli, którzy nie wyzywali mnie 
od upośledzonego czy innego debila, ale jak  wracałem ze szkoły, to na 
mieście jacyś kolesie często krzyczeli za nami downy i wtedy ich ga
nialiśmy jak głupki po mieście, he, he [śmiech]. Do końca nie było to 
miłe, ale już tylko śmieję się z tego. U nas jestem jeszcze strażakiem, 
bo straż się zachowała, pracowałem jako pomocnik w magazynie. By
łem kimś ważnym69.

Jedna z koncepcji rehabilitacji środow iskow ej70 zakłada, iż rehabili
tacja  środowiskowa polega na przeniesieniu realizacji program u reha
b ilitacji danej osoby niepełnospraw nej z m urów placów ki rehabilitacy j
nej do je j naturalnego środowiska społecznego i w łączaniu we wsparcie 
osoby niepełnospraw nej nie tylko instytucji, które zajm ują się pom ocą 
społeczna czy rehabilitacją.

System wsparcia, będący system em  rehabilitacji środowiskowej, 
charakteryzow ać się pow inien następującym i cecham i:

-  stara się zaspokoić w m iarę m ożliw ości w szystkie potrzeby osoby 
niepełnospraw nej;

-  włącza w rehabilitację osoby niepełnospraw nej członków  je j rodziny;
-  włącza w rehabilitację całe środowisko, a zwłaszcza organizacje p o

zarządowe i religijne;

-  włącza w rehabilitację władze lokalne71.

Z.: Nasza rodzina mieszka tu już dwadzieścia lat. Moja starsza sio
stra W. też była w szkole specjalnej i tutaj pracuje, w oborze doi krowy 
i wszyscy mieszkamy razem i myślę, że jest nam dobrze tutaj. Chociaż 
zawsze mogło być lepiej72.

W  PG R -ze niepotrzebny był specjalny program  czy rozporządzenie, 
aby człow iek niepełnospraw ny czuł się szanow anym , pełnopraw nym

69 M. Jabłoński, op.cit.
70 T. Majewski, Rehabilitacja środow iskow a, [w:] Integracja osób n iepełno

sprawnych w społeczeństwie, A. Juros, W. Otrębski (red.), Lublin 1997, s. 105.
71 Ibidem.
72 M. Jabłoński, op.cit.



54 C Z Ę Ś C I Możliwe strategie radzenia sobie młodzieży w sytuacji kryzysu

członkiem  społeczności. D ziało się to w sposób naturalny. Tak to w i
działem  jak o  dziecko czy m łodzieniec, tak  postrzegam  to teraz.

Czy PG R , w którym  żyli m oi koledzy, odzw ierciedla w jak im ś stop
niu obecny system wsparcia dorosłych osób z niepełnospraw nością? Je
żeli tak, to który? Być m oże jest to nadinterpretacja autora, zbyt m ocno 
przyw iązanego do w spom nień z lat m łodzieńczych, faktem  jest jednak, 
że respondenci są osobam i z niepełnospraw nością intelektualną, k tó 
rej się wstydzą, którą ukryw ają, tw ierdząc wręcz, że gdyby przyznali się 
do upośledzenia umysłowego, spotkaliby się z odrzuceniem . W  środo
wisku PG R -u byli nie tylko akceptow ani, ale traktow ano ich ja k  człon
ków społeczności.

Stosując typologię zaproponow aną przez Bradleya73, m ożem y m ó 
wić o trzech  m odelach w sparcia: m odelu instytucjonalnym , m ode
lu konsum enckim  (rehabilitacyjnym ) oraz m odelu indyw idualnego 
w spierania (uczestnictw a). Przejście z jednego m odelu do następnego 
zw iązane było ze zm ianą paradygm atu w postrzeganiu osób n iepełno
sprawnych74.

M.J.: Powiedz mi, czy byłeś jakoś inaczej traktowany niż wszyscy?

W.: A czemu miałem być traktowany inaczej?

M.J.: Bo wiesz, jesteś niepełnosprawny...

W: Nie, nie jestem niepełnosprawny, mam tylko kwity od państwa, że 
jestem niepełnosprawny, ale nie czuję się inaczej niż inni. Jak trzeba 
było ciężko robić, to robiłem, jak  się obijaliśmy w robocie, to też wszy
scy. Czasami robiliśmy głupie żarty, to mi, to innemu, ale to normalne.

73 Zob. M.E. Snell i.in., Characteristics an d  needs o f  p eop le with intellectual 
disability who have higher IQs, „Intellectual and Developmental Disabilities” 
2009, nr 3(47), s. 220-233.

74 A. Firkowska-Mankiewicz, Zm iana paradygm atu w postrzeganiu oso
by z niepełnosprawnością intelektualną -  z podopiecznego na pełnopraw nego 
i niezależnego uczestnika życia społecznego, [w:] Z W arsztatów Terapii Zaję
ciowej do pracy -  rozw iązania systemowe. M ateriały konferencyjne, B.E. Abra- 
mowska (red.), Warszawa 2006, s. 17.
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Są u nas osoby niepełnosprawne, które mają dużo gorzej niż ja, bo po
trzebują większej pomocy. No, twój brat na przykład.

M.J.: Prawda, on nie jest tak samodzielny jak  ty.

W: Ale nikt go u nas nie wytyka palcami. Każdy go szanuje. Jest jed
nym z nas. Ja tak to widzę.

W spółczesny projekt d einstytu cjonalizacji opiera się na ochronie 
niepełnospraw nych i chorych przed „opresyjnym i trybam i m aszyne
rii szpitala”75 system u opieki społecznej. W  centrum  zainteresow ania 
w koncepcji indyw idualnego w spierania znajduje się osoba n iep ełno
sprawna nie tyle jak o  klient, ale jako  pełnospraw ny obywatel, a m ie j
scem , w którym  taka osoba m ieszka i potrzebuje w sparcia, „jest nie 
zakład czy specjalna placówka, um ieszczona choćby w otw artym  śro
dowisku, ale własny dom, szkoła w sąsiedztwie i pobliski zakład pra
cy ”76. Gdzie owe trzy wyżej w ym ienione instytu cje były i fu n k cjo n o 
w ały na m iarę swoich m ożliw ości, w łaśnie w PG R-ach. Jednak nie jako 
z góry założonym  paradygm atem  pom ocy instytucjonalnej dla chorych 
i niepełnospraw nych.

Jakie podstawowe placów ki pom ocow e istn ie ją  dziś w naszym  
kraju  i jakiego rodzaju w sparcia oferują? Zgodnie z obow iązują
cym  prawem dotyczącym  w sparcia osób niepełnospraw nych77 są to: 
D om y Pom ocy Społecznej, m ieszkania chronione oraz Środowiskowe 
D om y Sam opom ocy, D zienne D om y Pom ocy i Kluby Sam opom ocy. 
Rów nież są to W arsztaty  Terapii Zajęciow ej oraz Zakłady A ktyw izacji 
Zawodowej.

Przedstaw iona różnorodność placówek nie niesie ze sobą różnorod
ności typów  w sparcia społecznego i w praktyce widzim y m odel typowo

75 E. GofFman, Instytucje totalne. O pacjen tach szpitali psychiatrycznych  
i m ieszkańcach innych instytucji totalnych, Sopot 2011, s. 127.

76 A. Firkowska-Mankiewicz, op.cit., s. 17.
77 Najważniejsze z nich to: Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego 

z dnia 19 sierpnia 1994 roku; Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 
2004 roku; Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu 
osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 roku.
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konsum encki (rehabilitacyjny), w którym  priorytetem  nie jes t p od n o
szenie jak o ści życia osoby w spom aganej, ale realizow anie usług i p ro 
gram ów 78.

O becnie pow inniśm y m niej skupiać się na konstruow aniu specjal
nych program ów  i aplikowaniu ich w specjalnie zaplanowanych pla
ców kach, a bardziej -  na w spieraniu ludzi w m iejscu  ich zam ieszka
nia79. Z założenia te m iejsca miały/mają tworzyć rodzinną atm osferę 
-  rzadko jed n ak  spełniały/spełniają nałożone na nie w ym agania. Aby 
zaistn iał dom owy charakter grupowy, dom  m usi służyć zapewnieniu 
bezpieczeństw a i sprawowaniu kontroli. Będąc m iejscem , gdzie szanu
je  się pryw atność i niezależność. Jako centru m  aktyw nej działalności 
i tw orzących się więzi. W  poczuciu w spólnoty kultyw ując kulturę, h i

storię i tradycję80.
D om ow a atm osfera pom aga osobom/rezydentom przystosować się 

w najw iększym  m ożliw ie stopniu do nowego środowiska, a także roz
w ijać poczucie kom petencji, w m iarę ja k  uczą się dbać o siebie81. C hoć 
pow stanie domu o rodzinnym  charakterze wydaje się rozw iązaniem  
idealnym , z relatywnego punktu w idzenia takie m iejsca w rzeczyw i

stości n ie istnieją.
Podczas gdy zw olennicy d einstytu cjonalizacji w ychw alali je j osią

gnięcia, przeciw nicy poddawali w w ątpliwość korzyści, jak ie  m oże 
przynieść pojedynczej osobie. M im o w zniosłych celów, które, ja k  w ie
rzono, m ożna osiągnąć poprzez życie w obrębie wspólnoty. Społeczno
ści okazały się niedostatecznie przygotowane, by zaspokoić ich liczne 
i u nikalne p otrzeby82, często tw orząc rów nie złe w arunki ja k  instytucje,

78 I. Lindyberg, op.cit.; A. Firkowska-Mankiewicz, op.cit..
79 Por. I. Lindyberg, op.cit.; A. Firkowska-Mankiewicz, op.cit.
80 S.A. Jacobson, B.C. Wilhite, Residential transitions in the lives o f  older  

adults with developm ental disabilities: An ecological perspective, „Therapeutic 
Recreation Journal” 1999, 33(3), 195-208.

81 Ibidem.
82 A. Pedlar, D einstitutionalization an d  norm alization in Sweden an d  On

tario, C anada: Supporting peop le in leisure activities, „Therapeutic Recreation 
Journal” 1992, 26(2), s. 21-35.
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które m iały  rzekom o zastępować. „Z am knięcie” osoby niepełnospraw 
nej we w spólnocie, w myśl hasła d einstytu cjonalizacji i w yposaże
nie w k ilk a  osobistych rzeczy stanow iących cały  dobytek, m oże łatwo 
przypieczętow ać los gorszy od tego w opiece instytucjonalnej. W  analo
giczny sposób m ałe grupowe domy, zlokalizow ane w otw artym  środo
wisku, w nieprzyjaznej okolicy, z niew ykw alifikow anym  personelem , 
tw orzą potencjalnie ten sam  poziom  sterylności, izolacji i zaniedbania, 
ja k i panuje w największych instytucjach  opiekuńczych83. Z am iast du
żych „rezerwatów” zaczęto tworzyć m ałe „rezerw aty”. N iezależnie od 
rozm iaru generują i w yznaczają problem y lub/i są ich skutkiem . Z jed 
nej strony d einstytu cjonalizacja jest pewnego rodzaju predyspozycją 
do generow ania w życiu człowieka trudności określanych jako  sytuacje 
problem ow e84, a z drugiej bywa następstwem  różnych problemów, czyli 
je j w ym iar społeczny powstaje na kanw ie relacji, interakcji, stygmatów, 
dystansu, niew ydolności społeczeństw a85.

Po k ró tk im  zarysie instytucjonalnym  wraz z pom ocow ym i roz
w iązaniam i system ow ym i można/należy zastanow ić się, w ja k im  teraz 
świetle w idzim y PGR. Które z przedstaw ianych m iejsc jest najbliższe 

D O BR U  z proponow anej typologii Gajdzicy? R ozum iane jak o  m iejsce 
pozw alające w p ełn i uczestniczyć w kulturze, czerpiąc z dostępnych p o 
w szechnie dobrodziejstw. Pełniąc w n im  także wartościow e role spo
łeczne. Ciesząc się szacunkiem  całej społeczności. Które natom iast 
z nich ma w ypracow any system RO SZCZEŃ , jak o  prawo, zwyczaje 
i norm y określone przez pełnospraw ną w iększość (form alne i n iefor
m alne), sterowany przez nich system w zm ocnień społecznych i dostęp 
do w artościow ych ról oraz do kontrolow ania i użytkow ania innego

83 J.J. Giddan, N.R. Giddan, 1993 za: M.A. Schneider, Społeczność fa r 
my ja k o  alternatywa m ieszkaniow a dla osób z autyzmem , http://www.do- 
m rainmana.pl/index.php/2012/02/spolecznosc-farmy-jako-alternatywa- 
mieszkaniowa-dla-osob-z-autyzmem/ [dostęp 28.01.2014].

84 S. Kowalik, Psychologiczne podstaw y niepełnosprawności i rehabilitacji, 
[w:] Psychologia. Podręcznik akadem icki, t. 3: Jednostka w społeczeństw ie i ele
menty psychologii stosowanej, f. Strelau (red.), Gdańsk 2007.

85 Por. O. Speck, N iepełnosprawni w społeczeństwie, Gdańsk 2006.

http://www.do-
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dobra względem osób niepełnospraw nych. C zęsto nie potrafiąc sobie 
w yobrazić, że osoba niepełnospraw na m oże występować we własnej 
sprawie jak o  IN T E R E SA N T  w wielu obszarach życia. U cząc się pokony
wać sam odzielnie PR Z ESZ K O D Y  architektoniczne jako  jed ne z łatw iej
szych barier do pokonania. Inne, takie jak : bariery  społeczne, ku ltu ro
we, edukacyjne czy prawne, w ym agają zm iany w m entalnościach, także 
w spółpracy pom iędzy niepełnospraw nym  a niew praw nym  w oglądzie 
ich świata A U TO RÓ W . N iedostrzegających na początku zarów no p o 
trzeb, ja k  i potencjału  niepełnospraw nych. D o naw iązania tego p oro
zum ienia przydaje się AGEN T, który  w łaśnie jak o  m .in . pracow nik so
cjalny, terapeuta, ale rów nocześnie najczęściej sprawny przedstawiciel 
społeczeństw a, tłumaczy/uczy w zajem ności m iędzy IN T E R E SA N T E M  
a A U T O R EM .

Na podstawie przytoczonych fragm entów  wywiadów, analizie p o
równawczej in sty tu cji społecznych86 m ożna zauważyć, że PG R  repre
zentował wiele cech  m odelu indyw idualnego w sparcia. C hoć ja k  czyta
m y w pracy A rkadiusza Karw ackiego: „W czasach PR L-u  społeczności 
pegeerowskie były wyizolow ane od szerszego kontekstu  społecznego 
i tak  ja k  w duchu postępującej m odernizacji rozw ijano in frastru k tu 
rę osiedli, poszukiw ano now ych form  w ytw órczości, nowej organizacji 
pracy, tak  w kw estii wyzwań życiowych, aspiracji, obecności nowych 
wzorów osobow ych i »nowoczesnej« m entalności m ożna m ów ić było
0  głębokim  deficycie”87. W spółcześnie in stytu cje  specjalistyczne wy
m ienione w artykule spotykają się z coraz w iększą krytyką, chociażby 
z tego powodu, że traktu je  się je  ja k  swoiste rezerwaty. „Rozw iązanie 
Państw owych G ospodarstw  Rolnych zw iązane z polską transform acją
1 kształtow aniem  nowego ładu spowodowało, że w yizolow ane w cze
śniej społeczności, skupiające ludzi niezaradnych, o n iskich  aspira
cjach  życiowych, m echanicznie w ykonujących swoje obow iązki zawo
dowe, razem  z innym i członkam i polskiego społeczeństw a w kroczyli

86 Celem tekstu nie jest szczegółowy rozbiór analityczno-porównawczy, 
ale zasygnalizowanie ważności dalszych badań nad poruszanym tematem.

87 A. Karwacki, Błędne ko ło ..., op.cit., s. 136.
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na drogę postindustrialnego rozwoju i przem ian”88. N iezależnie od pa
nującego system u widzimy, że: „Państw o, opierając się na odrębnym  
prawie dla osób niepełnospraw nych, czy wręcz przeciw nie traktu jąc 
w szystkich według tych sam ych zasad, stworzyło enklawy. Tylko dla 
( .. .)  kogo? I z jakiego powodu? C o jes t pozorem  a co rzeczyw istością 
w owej grze?”89. W idoczna dw oistość m iędzy upośledzaniem/(samo) 
upośledzaniem  a norm alizacją  ukazyw anych m iejsc nie daje je d n o 

znacznej odpowiedzi. M ożliwe, że żadne m iejsce nie jest dobre pod 
względem  m .in . lokalności, rozwoju, tylko zdarzają się jed n ostk i p o

trafiące przetrw ać.

Zakończenie

Czy m ów ienie o rezerw acie nie niesie w ięcej wątpliw ości n iż  zasad
ności? Stosując nawet proste (wręcz dziecinne) odniesienie rezerw a
tu  do D zikiego Zachodu, należy pam iętać, że w rezerw atach Indian 
na ow ym  D zik im  Zachodzie (tworzonych oczyw iście dla bezpieczeń
stwa Indian i białych) w odzem  był Ind ianin . Jak  jes t w owych „rezer
w atach”, w których żyją, m ieszkają, tw orzą niepełnospraw ni?90 N iepeł
nospraw nym i k ieru ją  jed n ak  ludzie pełnospraw ni, w ięc m oże bardziej 
adekw atnym  określeniem  byłoby getto? Też stworzone dla dobra lu
dzi. W ydawane przez państw o „kw ity upośledzone” pow inny n iepeł
nospraw nym  stw arzać szansę na w m iarę sam odzielne własne życie. 
Czy tak  się dzieje?

Nie wiem , czy w jakikolw iek sposób udało m i się poruszyć czyteln i
ka do zadania sobie choćby na nowo pytania: Jakim  m iejscem  był PGR? 
W yklętym  czy świętym ? D o zobaczenia (niezależnie ja k i m am y do tego

88 Ibidem.
89 A. Szahaj Ironia i miłość. N eopragm atyzm  Richarda Rortyego w kontek

ście sporu o postm odernizm , Wrocław 1996, s. 32.
90 Oczywiście są na rodzimym gruncie organizacje prowadzone przez 

osoby niepełnosprawne. Za sztandarowe można uznać dwie: Polska Akcja 
Humanitarna (Janina Ochojska) i Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji (Piotr 
Pawłowski). Jednak jest to wyjątkiem, a nie zasadą.
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m iejsca stosunek em ocjonalny), że m iało w sobie coś, co pozw alało lu
dziom  niepełnospraw nym  norm alnie funkcjonow ać i decydować o so 
bie. Ta w yjątkow ość nie jest społecznie w spółcześnie przypisana do 
PGR-u. Z własnego doświadczenia wiem , że m ieszkańcy PG R -u przez 
ludzi m ieszkających w m ieście nazyw ani byli pegerusam i, ze znam ie
n iem  pijaka, nieroba i złodzieja, często bez żadnych ku tem u podstaw. 
Z drugiej jed n ak  strony być m oże P G R 91 jest przykładem  niedocenio
nym , m iejscem  dobrych praktyk, zm ieniających w izerunek osób n ie
pełnospraw nych w św iadom ości społecznej. Jaką w izję m ieli i realizo
w ali niepełnospraw ni w tym  PGR-ze? Jaką m ają w innych m iejscach?

U kryw anie piętna upośledzenia przez respondentów pozw oliło im  
wprawdzie na życie w świecie jak o  n orm aln i i szczęśliwi, jed n ak  w stra
chu przed zdem askow aniem  ich pełnej tożsam ości. Nie dopuszczając 
do głosu pytania: A  co, jeżeli system  się nie pom ylił?

W.: Boję się, że gdyby moja dziewczyna dowiedziała się, że jestem upo
śledzony, zostawiałaby mnie.

J.: Moja narzeczona wie, że jestem po szkole specjalnej, ale jej rodzinie 
nie mówimy92.

Ilu rodziców m ężczyzn z niepełnospraw nością intelektualną (funk
cjonujących w system ie czy poza nim ) m oże pow iedzieć, że nie boi się 
o los swoich synów, gdy ich  ju ż  zabraknie?

W idoczna bezradność w obec uw ikłania m iędzy upośledzeniem  
a w izją n orm alizacji staje się przyczynkiem  do głębszego zastanow ienia 
się nad dw oistością jak o  w yposażającą w kom petencje społeczne p o
przez „próbę przyw rócenia pedagogice sensu tragizm u losu ludzkiego,

91 Podobna struktura społecznego działania, czyli kibuc, istnieje w Izra
elu do dzisiaj i cieszy się dużym zainteresowaniem na całym świecie. Pierw
szy kibuc powstał w 1910 r., zob.: L. Pitel, Kibuce w Izraelu znów w racają do 
łask: Ustawiają się do nich kolejki młodych rodzin, http://www.polskatimes. 
pl/artykul/652697,kibuce-w-izraelu-znow-wracaja-do-lask-ustawiaja-sie-do- 
nich-kolejki-mlodych-rodzin,id,t.html; J. Neeman, Byliśmy przyszłością, W o
łowiec 2012.

92 M. Jabłoński, op.cit.

http://www.polskatimes
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zatraconego w dominującej wizji nowoczesności w kulturze”93. Gdzie 
świat „rezerwatów” „zniewala, ogranicza i wpycha w bezsilność i du
chowe spętanie, a człowiek, który w nim istnieje, sam często uczest
niczy w umacnianiu owego zniewolenia, niezdolny do przedstawiania 
mu alternatywy innej niż autodestrukcyjna czy eskapiczna”94.
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