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K siążka Tadeusza W itkow skiego pt. Rozum ieć problem y osób niepełno
spraw nych dotyczy różnorakich trudności natury psychospołecznej, z ja k i
mi m uszą sobie radzić osoby niepełnospraw ne. Jak przezw yciężać te trud
ności? Jak zaakceptow ać sw oją sytuację, sw oją chorobę czy defekt? Jak n a
uczyć się z nimi żyć? Jak, pom im o ich istnienia, rozw ijać się, osiągać coraz
w iększą sam odzielność fizyczną, psychiczną, społeczną i zaw odow ą? U w a
żam, że om aw iana przeze m nie pozycja m oże dopom óc niem al każdem u
niepełnospraw nem u człow iekow i w znalezieniu odpow iedzi na takie w łaś
nie i podobne pytania. Dzięki identyfikacji w łasnych problem ów i dojrzal
szem u ustosunkow aniu się do nich osoba niepełnospraw na będzie w stanie
skuteczniej je przezw yciężać.
Treści zaw arte w om aw ianej pracy m ogą służyć także ludziom z b li
skiego otoczenia osób niepełnospraw nych — rodzinie, przyjaciołom , pra
codaw com czy w reszcie p ro fesjo n alisto m : terapeutom , reh ab ilitan to m ,
pedagogom . Publikacja ułatw ia bow iem czytelnikow i zrozum ienie trudno
ści przeżyw anych przez osoby niepełnospraw ne, znajdow anie źródeł pro
blem ów, daje też w iele cennych w skazów ek na tem at kierunku i sposobów
udzielania kom petentnej pomocy.
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K siążkę Tadeusza W itkow skiego polecałabym nie tylko tym , którzy
związani są bliżej z osobam i niepełnospraw nym i, czy sam ym osobom n ie
pełnospraw nym . A utor kieruje ją rów nież do szerszego społeczeństw a, któ
re bardzo często zapom ina o ich istnieniu i stw arza im dodatkow e, znaczne
nieraz, utrudnienia. Podkreśla w ięc, że osoby niepełnospraw ne m ają takie
sam e prawa jak inni ludzie. Pow inny one, tak ja k my w szyscy, korzystać
z dóbr cyw ilizacji, a więc np. z różnych urządzeń, ze środków transportu,
o czym w naszym kraju do tej pory zapom inano. Pracy przyśw ieca piękna
idea — pełna integracja ludzi niepełnospraw nych ze społeczeństw em .
W publikacji zam ieszczono wyniki badań obejm ujących ponad tysiąc
osób — niepełnospraw nych kobiet i m ężczyzn. W badaniach tych posłużo
no się polską w ersją Inw entarza HPI (H andicap Problem s Inventory — do
słow nie: Inw entarz Problem ów U pośledzenia). Tw órcam i m etody HPI są
G. N. Wright i H. H. Remmers. Pozwala ona badać 4 główne sfery trudności
przeżyw anych przez ludzi niepełnospraw nych — osobow ościow ą, rodzin
ną, społeczną i zawodową. W polskiej w ersji ostatnia sfera problem ów na
zwana jest zajęciow ą i obejm uje nie tylko sytuacje pracy zaw odow ej, ale
także sytuacje szkolne.
Głównym tem atem książki są więc uzyskane w badaniach w yniki doty
czące nasilenia, uw arunkow ań i źródeł oraz treści trudności dośw iadcza
nych przez ludzi niepełnospraw nych; z uw zględnieniem specyficznych re 
akcji każdej płci. Ukazano podobieństw a i różnice zachodzące w sposobie
przeżyw ania w łasnej niepełnospraw ności przez osoby z następujących w y
odrębnionych grup:
— osoby o obniżonej spraw ności um ysłow ej (osoby z lekkim niedorozw o
jem um ysłow ym , osoby z trudnościam i w nauce szkolnej),
— osoby z defektem zm ysłów (osoby niew idom e, niedow idzące, niesłyszące, niedosłyszące),
— osoby z zaburzeniam i psychoruchow ym i (osoby z uszkodzeniem rd ze
nia kręgow ego, z m ózgow ym porażeniem dziecięcym , z zaburzeniam i
mowy — jąkające się),
— osoby przew lekle chore (po przebytym zaw ale serca — cierpiące na
chorobę w ieńcow ą, chore na cukrzycę i gruźlicę),
— osoby społecznie niedostosow ane — zdaniem A utora także niepełno
spraw ne w sw oistym sensie.
Dane pochodzące z badań stanow ią treść w iększości rozdziałów om a
wianej pracy.
Zainteresow anie psychologów pow inna, m oim zdaniem , budzić także
proponow ana przez autora nowa m etoda — dobre, rzetelne i trafne narzę
dzie diagnozy, a tym sam ym podstaw a pracy rehabilitacyjnej. Daje ona m o
żliw ość odkrycia i nazw ania konkretnych utrudnień tow arzyszących życiu
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osoby niepełnospraw nej. To przecież, ja k sądzę w ażny krok w stronę efek
tyw nej pomocy.
R ozdział I książki zaw iera w łaśnie opis polskiej w ersji Inw entarza HPI
— jeg o param etry, sposób badania w raz z instrukcją, dane na tem at obli
czania w yników i ich interpretacji. Pełne zestaw y tw ierdzeń, z których zbu
dow any je st Inw entarz HPI, podano w aneksie. Znaleźć tam m ożna 3 w er
sje prezentow anej m etody — Inw entarz HPI: Problem y Osób N iepełno
spraw nych; Inw entarz HPI-1: Problem y O sób M niej Zdolnych (wersja dla
osób niepełnospraw nych um ysłow o); Inw entarz HPI-2: Problem y Osób
z U szkodzonym Słuchem (w ersja uw zględniająca specyfikę problem ów
osób niesłyszących). W aneksie zam ieszczono rów nież orientacyjne norm y
dla 13 rodzajów niepełnospraw ności.
Przedstaw iony zakres zagadnień daje świadectwo rozległości podejm o
wanej problem atyki, co w połączeniu z precyzją i klarow nością w ykładu
stanow i o dużej atrakcyjności książki Tadeusza W itkow skiego. O dkryte
przezeń praw idłow ości i zjaw iska skłaniają do refleksji oraz prow okują do
dalszych w yjaśnień i badań. D laczego np. kobiety w yraźnie dotkliw iej od
czuw ają w łasny defekt niż m ężczyźni? D laczego najsilniej przeżyw ają swe
problem y osoby społecznie niedostosow ane i osoby z porażeniem d ziecię
cym ? Jednoznacznych odpow iedzi na te i inne pytania do tej pory jeszcze
nie udzielono.
M am nadzieję, że ta, pełna cennych inform acji, a zarazem napisana
w sposób bardzo system atyczny, lektura posłuży w ielu profesjonalistom
w ich trudnej pracy. Sądzę, że przyczyni się także, zgodnie z intencją au
tora, do kształtow ania w łaściw ych postaw w obec osób niepełnospraw nych.
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