
Od Redakcji
Editor's Note

Oddajemy do Pañstwa r¹k 24 ju¿ numer czasopisma „Niepe³nosprawnoœæ”
poœwiêcony doros³oœci osób z niepe³nosprawnoœci¹ oraz ró¿nym obliczom
wsparcia.

Wsparcie w dorastaniu i doros³oœci to pierwsze pole tematyczne, wokó³ któ-
rego koncentruj¹ siê artyku³y poœwiêcone ró¿nym w¹tkom zwi¹zanym z tym
obszarem. Wiele tekstów w tym polu tematycznym dotyczy osób z niepe³nospraw-
noœci¹ intelektualn¹, co zwi¹zane jest ze specyfik¹ ich doros³oœci oraz z wyzwa-
niami wi¹¿¹cymi siê ze wsparciem tej doros³oœci.

Tê czêœæ czasopisma inicjuje tekst Amadeusza Krause. W tekœcie autor ukazu-
je Ÿród³a upoœledzonej doros³oœci osób z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹, od-
nosz¹c je zarówno do uwik³ania systemowego, jak i kontekstu spo³ecznego.
W tym polu problemowym znalaz³ siê równie¿ tekst D. Wolskiej poœwiêcony be-
neficjentom zatrudnienia wspomaganego, jakimi s¹ osoby z g³êbsz¹ niepe³no-
sprawnoœci¹ intelektualn¹. Kluczow¹ dla tych rozwa¿añ sta³a siê kategoria ich
umiejêtnoœci ¿yciowych. W tym polu tematycznym znaleŸæ mo¿ecie Pañstwo
równie¿ teksty poœwiêcone rozwi¹zaniom systemowym czy te¿ instytucjonalnym
adresowanym do osób z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ (teksty: Agnieszki
Woynarowskiej, Iwony Lindyberg, Marty Jurczyk, Agaty Jakubas, Moniki
Go³ubiew-Koniecznej), czy te¿ osób z Autystycznego Spektrum Zaburzeñ (tekst
Agnieszki Woynarowskiej i Iwony Lindyberg). W centrum zainteresowania zna-
laz³a siê tu równie¿ kategoria wsparcia terapeutycznego m³odego doros³ego
z dysfunkcj¹ wzroku (tekst Elizy Czerki-Fortuny).

Istotnym w¹tkiem ukazuj¹cym aspekt realizowania swojej doros³oœci przez
uczestnictwo w kulturze i dzia³ania twórcze znaleŸæ mo¿na w tekstach Doroty
Krzemiñskiej oraz Jolanty RzeŸnickiej-Krupy. Dla D. Krzemiñskiej bezpoœrednim
impulsem do refleksji nad pewnymi aspektami zwi¹zanymi z przestrzeni¹ funk-
cjonowania doros³ych osób z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ sta³o siê wyda-
rzenie, które od kilku lat wpisa³o siê w kalendarium dorocznych imprez artystycz-
nych w Trójmieœcie – Festiwal Akcept. Uwaga autorki skupia siê jednak przede



wszystkim na twórczej obecnoœci osób z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ na
tym festiwalu i swoistym ich zaistnieniu w debacie, zabraniu przez nich g³osu we
w³asnym imieniu. Z kolei J. RzeŸnicka-Krupa skupi³a siê w swoim tekœcie na
spo³eczno-kulturowych aspektach doros³oœci osób z niepe³nosprawnoœci¹ w kon-
tekœcie projektu „Wiêcej ni¿ teatr” Instytutu im. Jerzego Grotowskiego we
Wroc³awiu, który by³ dla autorki nie tylko wa¿nym doœwiadczeniem osobistym,
ale tak¿e istotnym impulsem poznawczym odnosz¹cym siê do pytañ o doros³oœæ
osób z niepe³nosprawnoœci¹.

W czêœci poœwiêconej wsparciu w dorastaniu i doros³oœci na uwagê zas³uguj¹
równie¿ rzadko podejmowane w¹tki, jak choæby ten dotycz¹cy wyzwañ i trudno-
œci w realizacji zasad etycznych w pracy socjalnej z osobami starszymi i z nie-
pe³nosprawnoœci¹ (tekst Katarzyny Bia³o¿yt i Katarzyny Zieliñskiej-Król). Cieka-
wym w¹tkiem jest równie¿ ten odnosz¹cy siê do poczucia osamotnienia osób
niepe³nosprawnych intelektualnie (tekst Anny Wojnarskiej i Renaty Zubrzyc-
kiej). Prezentowany artyku³ zawiera przegl¹d badañ polskich i œwiatowych na te-
mat poczucia osamotnienia osób niepe³nosprawnych intelektualnie.

Drugie pole tematyczne niniejszego tomu to ró¿ne oblicza wsparcia, które nie
odnosz¹ siê do wspierania doros³oœci osób z niepe³nosprawnoœci¹, ale zwi¹zane
s¹ np. z kontekstem edukacyjnym (teksty Piotra Plichty i Jacka Py¿alskiego oraz
tekst Joanny Izy Belzyt), wspieraniem rodziny (teksty Andrzeja Twardowskiego
i Sylwii Wrony), czy te¿ uwik³aniami dotycz¹cymi doœwiadczania choroby nowo-
tworowej przez dziecko (teksty Beaty Antoszewskiej oraz Aleksandry Toboty).

Przedostatni w niniejszym tomie to tekst Marii Groenwald, który poœwiêcony
jest kondycji wspó³czesnego uniwersytetu. Ukazuje siê on w stosunkowo nowym
dla naszego czasopisma polu: „Z nauk pokrewnych”. Mamy nadziejê, i¿ teksty
ukazuj¹ce siê w tej formule bêd¹ dla Pañstwa Ÿród³em inspiracji i mog¹ zainicjo-
waæ dyskusjê nad znaczeniami i sensami nadawanymi przez badaczy spo³ecz-
nych (zajmuj¹cych siê bardzo ró¿norodnymi obszarami badawczymi) pewnym
konstruktom spo³ecznym.

W naszym czasopiœmie nie zabrak³o tekstu przedstawiaj¹cego studenckie do-
konania badawcze (tekst Marceliny Lubockiej). Autorka skoncentrowa³a siê na
kwestii problemowej dotycz¹cej percepcji edukacji seksualnej przez osoby z nie-
pe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ w stopniu g³êbszym.

Oddaj¹c do Pañstwa r¹k kolejny ju¿ numer „Niepe³nosprawnoœci” mamy
nadziejê, ¿e zamieszczone w nim teksty mog¹ staæ siê zaczynem do w³asnych po-
szukiwañ teoretycznych czy empirycznych. Zapraszamy oczywiœcie do dzielenia
siê nimi na ³amach nastêpnych numerów naszego czasopism.

Iwona Lindyberg
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