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Po d³u¿szej przerwie znów spotykamy siê na ³amach 
Biuletynu. Przerwa spowodowana by³a szczególnie 
wa¿nym wydarzeniem: Konferencj¹ AAC �Gestem 
� Obrazem � S³owem�, która odby³a siê w dniach 
20 � 22 pa�dziernika w Krakowie. By³a to juz trzecia 
konferencja krajowa, po kwidzyñskiej (1998) i warsza-
wskiej (1999). Jak i poprzednie � poch³onê³a bez reszty 
wszystkich, którzy na co dzieñ pracuja na rzecz AAC 
w Polsce, a zw³aszcza osoby z Krakowa.

To wielkie przedsiêwziêcie mamy juz za sob¹. 
Niniejszy numer stanowi niejako suplement do obrad, 
które jeszcze tak niedawno toczy³y sie w salach i ku-
luarach Miedzynarodowego Centrum Kultury w Kra-
kowie, gdzie Konferencja mia³a miejsce. Jest on tak¿e 
pierwsz¹ próba podsumowania dorobku Konferencji. 
Znajdziecie tu Pañstwo o�cjalny Raport konferencyjny 
oraz kilka tekstów, które nie znalaz³y sie w materia³ach 
konferencyjnych wydanych w wersji ksi¹¿kowej. Ser-
decznie zapraszamy do lektury zarówno tych, którzy 
go�cili w Krakowie, jak i tych, dla których byæ mo¿e 
zabrak³o tam miejsca. Chcieliby�my, aby ka¿da osoba 
w Polsce, dla której AAC jest wa¿nym elementem ¿ycia 
osobistego lub zawodowego, mog³a choæ poprzez Biu-
letyn skorzystaæ z konferencyjnych owoców.  
           Alina Smyczek

W dniach 20 � 22 pa�dziernika 2005 roku odby³a 
siê w Krakowie III Krajowa Konferencja Wspomagaj¹ce 
Sposoby Porozumiewania siê Gestem � Obrazem 
� S³owem. Organizatorami Konferencji by³y trzy 
wspó³pracuj¹ce ze sob¹ instytucje zaanga¿owane w 
pomoc osobom niepe³nosprawnym: 
� Stowarzyszenie na rzecz Propagowania Wspo-

magaj¹cych Sposobów Porozumiewania siê �Mówiæ 
bez S³ów�;

� Zespó³ Szkó³ Specjalnych nr 11 w Krakowie;
� Fundacja na rzecz Edukacji Dzieci i M³odzie¿y 

z Niepe³nosprawno�ciami Sprzê¿onymi �Szko³a 
bez Barier�.
Organizacjê Konferencji wspar³y w sposób znacz¹-

cy w³adze Miasta Krakowa, staj¹c siê g³ównym spon-
sorem przedsiêwziêcia. Pomocy udzieli³y �rmy LBB 
Papier i MultiOffice, a tak¿e �rma BIT computer, która 
zapewni³a sprzêt komputerowy do obs³ugi konferencji 
i do pokazów multimedialnych. Mimo wielu starañ 
i terminowego wype³nienia wniosku, Konferencja nie 
otrzyma³a do�nansowania ze �rodków Pañstwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych. 

Patronat Honorowy nad Konferencj¹ objêli:
� Prezydent Miasta Krakowa,
� Ma³opolski Kurator O�wiaty,
� Komisja Edukacji Rady Miasta Krakowa,
� Pe³nomocnik Rz¹du ds. Osób Niepe³nosprawnych,
� Ma³opolski Oddzia³ PFRON,
� Ma³opolski Oddzia³ Wojewódzkiego NFZ.

Poparcie i zaanga¿owanie okazali go�cie obecni 
podczas otwarcia konferencji i pierwszej sesji obrad:
� dr Henryk B¹tkiewicz, Zastêpca Prezydenta Miasta 

Krakowa,

Drodzy Czytelnicy!
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� Bogdan D¹sal, Pe³nomocnik Prezydenta Miasta 
Krakowa ds. Osób Niepe³nosprawnych,

� Jan ¯¹d³o, Zastêpca Dyrektora Wydzia³u Edukacji 
UMK,

� Barbara Gacek, Starszy Wizytator Ma³opolskiego 
Kuratorium O�wiaty.
Go�cie, którzy nie mogli uczestniczyæ w obradach,  

przekazali s³owa poparcia listownie. Byli to:
� Miros³aw Sawicki, Minister Edukacji Narodowej,
� Leszek Stanis³aw Zieliñski, pe³nomocnik rz¹du 

ds. osób niepe³nosprawnych Ministerstwa Polityki 
Spo³ecznej,

� Roman Sroczyñski, Prezes Zarz¹du PFRON,
� dr nauk med. Artur Hartwich, dyr. Ma³opolskiego 

Oddzia³u Wojewódzkiego NFZ,

Raport z III Krajowej Konferencji
�Wspomagaj¹ce Sposoby Porozumiewania Siê:
Gestem � Obrazem � S³owem�
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� prof. W³adys³awa Pilecka, Instytut Psychologii UJ, 
Kraków

� dr Maria Piszczek, Warszawa
� dr hab. Magdalena Smoczyñska, Uniwersytet Jagiel-

loñski 
� prof. Janina Wyczesany, Akademia Pedagogiczna 

w Krakowie
¯yczliwo�æ i zaanga¿owanie okazali tak¿e:

� prof. Roman Ossowski, z Uniwesytetu Kazimierza 
Wielkiego w Bydgoszczy

� dr Danuta Emiluta-Rozya, Akademia Pedagogiki 
Specjalnej w Warszawie

� dr El¿bieta Stecko, Kierownik Podyplomowych 
Studiów Neurologopedii w Szkole Wy¿szej Psycho-
logii Spo³ecznej w Warszawie
Osoby te przys³a³y na rêce organizatorów listy 

zawieraj¹ce ich stanowisko w sprawach poruszanych 
podczas  panelu dyskusyjnego. 

Owocem panelu bêdzie specjalny raport zawiera-
j¹cy g³ówne w¹tki dyskusji oraz wnioski i postulaty 
dotycz¹ce roli wy¿szych uczelni w rozwoju wspoma-
gaj¹cych i alternatywnych metod  porozumiewania siê 
w Polsce. Bêdzie on autoryzowany i podpisany przez 
uczestników dyskusji.

Podczas Konferencji mo¿na by³o zakupiæ po-
moce i sprzêt potrzebny u¿ytkownikom komunikacji 
wspomagaj¹cej i ich terapeutom, a tak¿e publikacje 
i programy komputerowe. Na stoisku Stowarzyszenia 
�Mówiæ bez S³ów� udzielano informacji dotycz¹cych 
aktualnie dostêpnych pomocy i form szkolenia.  
Okazj¹ do rozmów i wymiany informacji miêdzy 
uczestnikami Konferencji by³ uroczysty bankiet w res-
tauracji �Kawaleria� u�wietniony wystêpem zespo³u 
muzycznego YesKiezSirumem. 

Na zakoñczenie Konferencji przeprowadzono 
ankietê ewaluacyjn¹. Uczestnicy ocenili zawarto�æ 
konferencji, zalety i wady merytoryczne oraz orga-
nizacyjne. Ogólna ocena Konferencji wynios³a 5,17 
w skali 6-punktowej. Podkre�lano bardzo wysoki po-
ziom merytoryczny wyst¹pieñ i prezentacji (5,66) oraz 
materia³ów konferencyjnych (5,41). Nieco ni¿ej uczest-
nicy konferencji ocenili czas trwania wyst¹pieñ (5,00). 
Wskazywali, ¿e konferencja spe³ni³a ich oczekiwania 
(5,34), ale nie wszyscy bêd¹ mogli wykorzystaæ zdoby-
te informacje i umiejêtno�ci we w³asnej pracy (4,71). 

Ankieta bada³a tak¿e zapotrzebowanie uczest-
ników na bardziej specjalistyczne formy szkolenia 
z zakresu AAC. Spo�ród 12 propozycji szczegó³owych 
zagadnieñ najchêtniej wybierano metodykê budo-
wania indywidualnego systemu komunikacji, poro-

Na konferencjê przyjecha³o ponad 200 osób z ca³ej 
Polski oraz kilku go�ci zagranicznych. Byli w�ród nich 
g³ównie nauczyciele, logopedzi, lekarze i inni tera-
peuci osób z powa¿nymi zaburzeniami w porozum-
iewaniu siê oraz grupa rodziców i sami u¿ytkownicy 
komunikacji alternatywnej i wspomagaj¹cej. Od chwili 
zamkniêcia listy uczestników organizatorzy odebrali 
jeszcze kilkadziesi¹t zg³oszeñ i sygna³ów o kolejnych 
osobach chêtnych do przyjazdu na obrady, niestety, 
z powodu braku miejsc na sali wyk³adowej nie mo¿na 
by³o ich przyj¹æ. 

Trzy dni obrad zosta³y wype³nione atrakcyjnymi 
i ró¿norodnymi formami prezentacji. Odby³o siê:
� 20 wyst¹pieñ praktyków z ca³ej Polski;
� 2 wyst¹pienia specjalistów AAC zza granicy;
� 4 wyst¹pienia u¿ytkowników komunikacji wspo-

magaj¹cej;
� 4 wyst¹pienia rodziców u¿ytkowników AAC;
� 9 warsztatów;
� 4 wystawy pomocy do komunikacji i edukacji osób 

niemówi¹cych;
� prezentacje 13 plakatów prezentuj¹cych ideê komu-

nikacji wspomagaj¹cej lub pracê o�rodków prowa-
dz¹cych terapiê osób niemówi¹cych;

� prezentacje multimedialne kilkunastu aktywno�ci/
zadañ dla u¿ytkowników AAC przy stanowiskach 
komputerowych wyposa¿onych w odpowiedni 
sprzêt i oprogramowanie;

� dyskusje publiczne i kuluarowe.
Ka¿dy uczestnik otrzyma³ materia³y konferen-

cyjne, które zawiera³y ksi¹¿kê z artyku³ami napisa-
nymi przez autorów prezentacji i warsztatów. Czê�æ 
artyku³ów, których nie zawiera ksi¹¿ka, uka¿e siê 
w najbli¿szych numerach Biuletynu Stowarzyszenia 
�Mówiæ bez S³ów�. Dla uczestników i organizatorów 
wa¿na by³a obecno�æ osób ze �rodowisk akademickich, 
które zosta³y zaproszone do uczestnictwa w obradach 
oraz do dyskusji panelowej nad przysz³o�ci¹ komu-
nikacji wspomagaj¹cej i alternatywnej w naszym kraju.  
Dyskusja odby³a siê ostatniego dnia. Sw¹ obecno�ci¹ 
zaszczycili Konferencjê:
� Lidia Klaro-Celej, doradca metodyczny, Warszawa
� Gra¿yna Kowalczyk, CMPPP, Warszawa
� dr Maria Ko�ció³ek, Akademia Pedagogiczna 

w Krakowie
� dr Anna Lechowicz, Akademia Pedagogiki Spec-

jalnej w Warszawie, Stowarzyszenie �Mówiæ bez 
S³ów�

� dr Wirginia Loebl, Uniwersytet Gdañski, Stowarzy-
szenie �Mówiæ bez S³ów�

KONFERENCJA
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Wstêp
Podjêty przeze mnie temat zaproponowany zosta³ 
przez organizatorów konferencji, którzy wskazali 
na potrzebê zastanowienia siê nad ogólnymi podsta-
wami, za³o¿eniami edukacji prorozwojowej dzieci 
wyj¹tkowych, wymagaj¹cych niestandardowego wspo-
magania i odkrywania ich mo¿liwo�ci ku wy¿szym 
stanom rozwojowym. Przyjête zadanie ukaza³o wielk¹ 
z³o¿ono�æ i rozleg³o�æ problematyki. Z konieczno�ci 
wiêc zaczê³am ograniczaæ zakres zagadnieñ, które 
fragmentarycznie postaram siê zasygnalizowaæ. Bêdzie 

to g³os do dyskusji, drobny przyczynek w my�leniu 
o edukacji wspomagaj¹cej rozwój, o relacji nauczyciela 
i ucznia oraz znaczeniu nauczania porozumiewania 
siê dzieci o zaburzonym rozwoju.

Istota edukacji wspomagaj¹cej rozwój dzieci
D³uga by³a droga szko³y i edukacji dla ucznia, skoncen-
trowanej g³ównie na kreowaniu osobowo�ci zgodnie 
z jego potrzebami i mo¿liwo�ciami. Do powstania 
edukacji, której istot¹ jest indywidualny rozwój i jego 
wspomaganie przyczyni³y siê ró¿ne pr¹dy intelektu-

zumiewanie siê na poziomie przedsymbolicznym 
oraz zagadnienia zwi¹zane z prawid³owym rozwo-
jem i diagnoz¹ potencjalnych u¿ytkowników AAC. 
Wskazuje to na fakt, ¿e obecni na konferencji prak-
tycy wci¹¿ czuj¹ niedosyt zwi¹zany z w³asnym 
warsztatem i sposobami bezpo�redniej pomocy oso-
bom niemówi¹cym. Wielu z nich zaznacza³o te¿, ze 
poszukuj¹ skutecznych form wspó³pracy z rodzinami 
osób niemówi¹cych. Niemal wszyscy sygnalizowali 
potrzebê cyklicznego uczestnictwa w ró¿nych for-
mach doskonalenia zawodowego z zakresu AAC. 
Potrzebuj¹ tego zw³aszcza pojedynczy praktycy, 
którzy we w³asnym �rodowisku próbuj¹ wprowadzaæ 
metody komunikacji wspomagaj¹cej sami, bez wspar-
cia wielospecjalistycznego zespo³u. Takich osób jest 
w Polsce bardzo wiele. 

W ankiecie zamieszczono zestaw pytañ dotycz¹cych 
sposobów i techniki pracy placówek czy gabinetów 
reprezentowanych przez uczestników oraz poziomu 
ich wyposa¿enia w niezbêdny sprzêt i pomoce dla 
osób niemówi¹cych.  Opracowanie tych wyników bê-
dzie przedmiotem osobnego raportu.

Przez ca³y czas przygotowañ do Konferencji organi-
zatorzy dbali o dostêp potencjalnych odbiorców do 
solidnych informacji o przedsiêwziêciu. Informowali 
o nim zarówno wysy³aj¹c listy do bezpo�rednio zain-
teresowanych osób prywatnych, placówek i urzêdów, 
jak te¿ za po�rednictwem specjalnie stworzonej strony 

internetowej. W propagowaniu idei konferencji poma-
ga³y tak¿e media, m.in. krakowski oddzia³ telewizji 
TVP3, Gazeta Krakowska, Dziennik Polski.

Konferencja zosta³a zorganizowana i przeprowa-
dzona przy ogromnym udziale wolontariuszy: nauczy-
cieli i terapeutów z Zespo³u Szkó³ Specjalnych nr 11 
oraz cz³onków Stowarzyszenia �Mówiæ bez S³ów�. 
Organizatorzy sk³adaj¹ podziêkowania wszystkim, 
którzy przyczynili siê do powstania tego warto�ciowego 
dzie³a, a tak¿e samym uczestnikom za wspó³tworzenie 
wspania³ej atmosfery sprzyjaj¹cej wymianie do�-
wiadczeñ, a tak¿e poszerzaniu �wiadomo�ci potrzeb 
i umacnianiu pozycji AAC w Polsce.

Zainteresowanie Konferencj¹, ilo�æ zg³oszeñ i wy-
niki ankiety pokazuj¹ jednoznacznie, ¿e dynamicz-
nie wzrasta zainteresowanie metodami komunikacji 
wspomagaj¹cej w naszym kraju. Wiedza o istnieniu 
tych metod jest coraz bardziej powszechna, jednak to 
nie rozwi¹zuje problemu osób niemówi¹cych, które 
potrzebuj¹ sta³ego kontaktu ze specjalistami AAC. 
Nale¿y wiêc do³o¿yæ wszelkich starañ, by rozwijaæ 
wszelkie formy propagowania AAC i przygotowania 
specjalistów. Konferencja spe³nia w tym procesie 
istotn¹ rolê. Mamy nadziejê, ¿e bêdzie mo¿liwe or-
ganizowanie Konferencji cyklicznie i uczynienie jej 
prawdziwym forum dla wszystkich, którym AAC jest 
niezbêdne na co dzieñ.

    oprac. Alina Smyczek

KONFERENCJA

O filozofii edukacji wspomagającej rozwój dzieci 
z głębokimi problemami w porozumiewaniu się [cz. I]
wyst¹pienie wyg³oszone podczas III Krajowej Konferencji AAC w Krakowie
dr Wirginia Loebl
Uniwersytet Gdañski
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alne w XIX i XX wieku. Spowodowa³y one zmianê 
edukacji sprzyjaj¹cej przede wszystkim reprodukcji 
kulturowej, powielaniu wzorców osobowych zgod-
nie z ideologi¹ okre�lonych warstw spo³ecznych b¹d� 
pañstwa na edukacjê, w której centrum usytuowano 
dziecko, ucznia i jego naturalne potrzeby rozwojowe 
i edukacyjne. Zmiana ta inspirowana by³a szczególnie 
doniesieniami i osi¹gniêciami nowoczesnej psychologii 
osobowo�ci, rozwoju, �lozo�i, antropologii, genetyki, 
pedagogiki, w tym tak¿e pedagogiki specjalnej.

Nie sposób w opracowaniu tym przedstawiæ teo-
rii i koncepcji, które ukszta³towa³y w du¿ym stopniu 
edukacjê indywidualizuj¹c¹ wiêkszo�æ oddzia³ywañ 
wychowawczych, upodmiotowuj¹c¹ wszystkich uczest-
ników edukacji i pozostaj¹c¹ bli¿ej ¿ycia. Mogê zaled-
wie wzmiankowaæ o szczególnym wp³ywie na kszta³t 
edukacji wspomagaj¹cej rozwój dziecka takich teorii 
i koncepcji, jak psychologia rozwojowa Jeana Piageta, 
psychoanaliza Zygmunta Freuda, psychologia uczenia 
siê Lwa Wygotskiego czy konstruktywistyczna kon-
cepcja procesu uczenia siê Jerome�a Brunera, psy-
chologia humanistyczna Abrahama Maslowa i Carla 
Rogersa, progresywizm Johna Dewey�a i innych.

Edukacja to prowadzenie drugiego cz³owieka ku 
wy¿szym stanom rozwojowym i jego w³asna aktywno�æ 
w osi¹ganiu pe³nych i swoistych dlañ mo¿liwo�ci. To 
ogó³ czynno�ci i procesów sprzyjaj¹cych rozwojowi 
oraz stan ich efektów, czyli osi¹gniêty poziom kompe-
tencji, to¿samo�ci i podmiotowo�ci (Kwieciñski, 1989).

Edukacja wspomagaj¹ca rozwój dziecka to har-
monijna realizacja nauczania, kszta³cenia umiejêtno�ci 
i wychowania, w której nadrzêdnym celem jest or-
ganizowanie przestrzeni wspieraj¹cej rozwój, bêd¹cy 
wynikiem aktywno�ci dziecka w zwi¹zku ze sta³¹ 
transakcj¹ miêdzy nim a �rodowiskiem.

Je�li rozwój jest wynikiem aktywno�ci podmiotu 
w zwi¹zku ze sta³¹ transakcj¹ miêdzy nim i �rodo-
wiskiem, a tak¿e funkcj¹ indywidualnych mo¿liwo�ci 
kumulowania i organizowania siê tych do�wiadczeñ 
w struktury psychiczne, to wspomaganie rozwoju 
winno obejmowaæ czynniki wzbudzaj¹ce, podtrzy-
muj¹ce, wzbogacaj¹ce i ró¿nicuj¹ce aktywno�æ, tak, 
by prze¿ywane do�wiadczenia stanowi³y materia³ roz-
woju, dawa³y wiedzê, umiejêtno�ci jak akceptowaæ, 
ale i zmieniaæ siebie i �rodowisko, jak wspó³dzia³aæ 
z innymi, jak ukierunkowywaæ swoje dzia³ania na 
wa¿ne w ¿yciu cele i obszary dzia³alno�ci, by osi¹gn¹æ 
satysfakcjonuj¹c¹ jako�æ ¿ycia (M. Tyszkowa, 1988). 

We wspó³czesnej psychologii rozwój pojmowany 
jest jako proces trwaj¹cy w ca³ym wymiarze ¿ycia 

indywidualnego, od momentu poczêcia do �mierci 
organizmu. Istot¹ rozwoju jest zmiana w zdolno�ciach 
adaptacyjnych, za� jego cech¹ charakterystyczn¹ jest 
plastyczno�æ, dziêki której mo¿liwe s¹ ró¿ne kierun-
ki rozwoju indywidualnego ze zbioru mo¿liwych 
w zale¿no�ci od indywidualnych i �rodowiskowych 
zasobów, jakimi jednostka dysponuje (por. J. Trempa³a, 
1997). 

Szczególnie cecha plastyczno�ci zmian zdolno�ci 
adaptacyjnych w zale¿no�ci od indywidualnych zaso-
bów jednostki stanowi wa¿ny czynnik mo¿liwo�ci 
oddzia³ywania wspomagaj¹cego rozwój. Psychologo-
wie podkre�laj¹ (B. Kaja, 1997), i¿ wspomaganie roz-
woju ma szczególne znaczenie w okresie dzieciñstwa 
i dorastania, gdy¿ system psychiczny dziecka dopiero 
siê kszta³tuje i zachodz¹ce zmiany rozwojowe polegaj¹ 
na tworzeniu tego systemu. Ponadto wczesne wspoma-
ganie winno obejmowaæ dzieci z zaburzeniami rozwo-
ju, gdy¿ zaburzenia te wp³ywaj¹ w ró¿norodny sposób 
na ich aktywno�æ, najczê�ciej obni¿aj¹c mo¿liwo�ci 
porz¹dkowania i organizowania do�wiadczeñ w struk-
tury poznawcze, psychiczne oraz zak³ócaj¹ procesy 
porozumiewania siê z otoczeniem, procesy uczenia siê 
i wrastanie w kulturê.

Obok psychologicznych prawid³owo�ci rozwoju 
cz³owieka równie wa¿ne dla edukacji dzieci, w tym 
dzieci o zaburzonym rozwoju jest re�eksja antropo-
logiczna i etyczna.

Filozof A. Maryniarczyk (1997) stwierdza, i¿ wie-
dza o cz³owieku, której dostarcza³a antropologia �lozo-
�czna zosta³a zepchniêta na obrze¿a nauki i zast¹piona 
wiedz¹ przyrodnicz¹. Wprawdzie zosta³a wzbogacona 
wiedza o organizmie ludzkim, jego strukturze i funk-
cjonowaniu, lecz nie jest to równoznaczne z wzboga-
ceniem wiedzy o cz³owieku jako takim. St¹d ci¹gle 
�lozo�czny namys³ nad cz³owiekiem pozostaje nie-
odzowny dla wszelkich nauk o cz³owieku. A wiêc 
równie¿ dla pedagogiki, w tym pedagogiki specjalnej 
niezwykle wa¿na jest perspektywa antropologiczna 
i etyczna. Problem ten jest sygnalizowany przez wielu 
przedstawicieli pedagogiki. Bez re�eksji respektuj¹cej 
warto�æ istnienia osoby niepe³nosprawnej istnieje po-
wa¿ne ryzyko ³amania godno�ci, praw i ich uprzedmio-
towienia. U podstaw edukacji wspomagaj¹cej rozwój 
le¿y g³êboka troska o ochronê praw i warto�ci ka¿dego 
dziecka jako osoby, bez wzglêdu na stan jego uposa¿enia 
biologicznego, psychicznego. (M. Grzegorzewska, 1964; 
O. Lipkowski, 1977)

Jan Pawe³ II w jednym z wyst¹pieñ powiedzia³: 
�Upo�ledzenie, ka¿da jego forma, nigdy nie dotyka 
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aktywno�ci w³asnej osoby niepe³nosprawnej. W eta-
pie tym pedagog pe³ni rolê animatora. W procesie 
animacji trzeba wiedzieæ, jak dotrzeæ do wnêtrza oso-
by, dziecka, jakie cechy i jakie zdolno�ci rozwin¹æ, na 
co po³o¿yæ nacisk. Etap drugi to wspólna droga ku 
samodzielno�ci i spo³ecznemu funkcjonowaniu. Peda-
gog specjalny i uczeñ-wychowanek na tym etapie to 
dwa podmioty w procesie edukacji i rewalidacji. Peda-
gog ukazuje mo¿liwo�ci, ale równie¿ wspiera w kre-
owaniu siebie, w zmaganiu siê z przeciwno�ciami 
tkwi¹cymi w otoczeniu z w³asnymi s³abo�ciami. 
W trzecim etapie, który wykracza ju¿ poza czas 
kszta³cenia podstawowego czy ponadpodstawowego. 
Cz. Kosakowski (tam¿e) za T. Kotarbiñskim okre�la 
jako etap �spolegliwego opiekuna�, czy nawet 
przyjaciela. Ten etap pojmowany jako gotowo�æ 
do niesienia wsparcia innym, rozci¹ga siê na ¿ycie 
doros³e. Podkre�la wa¿no�æ samej �wiadomo�ci dla 
wielu osób niepe³nosprawnych, ¿e jest kto�, kto wes-
prze, doradzi.

Nauczyciel-terapeuta staje siê wiêc towarzyszem 
rozwoju, który w ró¿nych jego okresach ma do 
spe³nienia inn¹ rolê. Edukacja wspomagaj¹ca rozwój 
to re�eksyjne wychowanie, nauczanie, kszta³cenie 
umiejêtno�ci, które respektuj¹ potrzeby i mo¿liwo�ci 
dziecka, swobodê i konieczno�æ, poszanowanie 
godno�ci i ograniczeñ, w³asne wybory i sprawstwo, 
wyzwalaj¹ aktywno�æ i przygotowuj¹ do odpowie-
dzialno�ci w ¿yciu spo³ecznym.

   c.d. w nastêpnym numerze

godno�ci osoby ani jej prawa do lepszej jako�ci ¿ycia�. 
Drog¹ do lepszej jako�ci ¿ycia jest edukacja, zgod-
nie z w³a�ciw¹ dla ka¿dego dziecka logik¹ i �cie¿k¹ 
rozwojow¹, wed³ug której osi¹ga poszczególne etapy 
rozwojowe. Wa¿nym aspektem procesu edukacji dziec-
ka o zaburzonym rozwoju jest prze³amywanie barier 
biologicznych, psychicznych, poznawczych, siêganie 
z pomoc¹ nauczyciela strefy najbli¿szego rozwoju. 
Edukacja wspomagaj¹ca rozwój zachodzi w toku wza-
jemnej relacji miêdzy co najmniej dwiema osobami, 
które s¹ równowa¿nymi podmiotami, rozmaicie do�-
wiadczaj¹cymi tego samego �wiata, maj¹cymi ró¿ne 
mo¿liwo�ci dzia³ania (S. Ruciñski, 1988).

Tak pojêta edukacja jest dialogiem miêdzy dwiema 
osobami, zak³adaj¹c podwójno�æ i wymienno�æ ról: 
mówienia i s³uchania, dawania i brania, oferowania 
i asymilowania. Takie podej�cie wyra�nie mie�ci siê we 
wspó³czesnej �lozo�i wychowania personalistyczno-
egzystencjalnego. Doros³y, nauczyciel-terapeuta sta-
nowi i kreuje kontekst dla rozwoju dzieci pozostaj¹c 
w partnerskim uk³adzie podmiotów. Doros³y winien 
dostrzec zarówno czasami niezwyk³e mo¿liwo�ci 
dziecka, jak i bolesne ograniczenia. Przedmiotem re-
�eksji nauczyciela-terapeuty s¹ zadania i dzia³ania 
edukacyjne nios¹ce po¿ytek dla rozwoju ucznia i pozo-
staj¹ce w relacji do jego �Ja�.

Cz. Kosakowski (2003), pedagog specjalny, dostrze-
ga trzy etapy udzia³u nauczyciela w drodze osoby 
z zaburzeniami rozwoju do podmiotowego ¿ycia 
w spo³eczeñstwie. Etap pierwszy to wzbudzanie 
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Komunikacja wspomagająca i alternatywna w pracy 
z dzieckiem głuchoniewidomym od urodzenia, cz. I
wyst¹pienie wyg³oszone podczas III Krajowej Konferencji AAC w Krakowie

Ma³gorzata Ksi¹¿ek
Towarzystwo Pomocy G³uchoniewidomym, Warszawa

S¹dzê, ¿e dobrze bêdzie, je¿eli na wstêpie wyja�niê 
kogo mamy na my�li, mówi¹c o dzieciach g³uchoniewi-
domych, gdy¿ termin ten jest �ród³em pewnych niepo-
rozumieñ, a wyja�nienie go u³atwi zrozumienie, z ja-
kiego spektrum metod komunikacji wspomagaj¹cej 
i alternatywnej mog¹ one korzystaæ.

Wielu osobom termin �g³uchoniewidomy� przywo-
dzi na my�l osobê, która nic nie widzi i nic nie s³yszy. 
¯yje w �wiecie ca³kowitej ciemno�ci i ca³kowitej ciszy, 

jest wiêc zupe³nie odciêta od otaczaj¹cego nas audio-
wizualnego �wiata. 

Tymczasem, znaczenie pojêcia �g³uchoniewidomy� 
jest szersze. Chocia¿ czê�æ osób g³uchoniewidomych, 
faktycznie jest dotkniêta tak zwan¹ �totaln¹�, a wiêc 
ca³kowit¹ � z medycznego punktu widzenia � g³u-
cho�lepot¹, to generalnie, w ca³ej populacji g³uchonie-
widomych osoby te stanowi¹ niewielki procent. Znacz-
nie wiêcej osób g³uchoniewidomych � dzieci i doros³ych 
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posiada jakie� (bardzo zró¿nicowane) resztki s³uchu 
b¹d� wzroku czy te¿ resztki obu tych zmys³ów. 

Dzieci g³uchoniewidome stanowi¹ w naszej popu-
lacji g³uchoniewidomych niewielki odsetek (Tabe-
la 1), przy czym zdecydowana wiêkszo�æ z nich jest 
g³uchoniewidoma od urodzenia. Jest to wiêc sytu-
acja odwrotna ni¿ ta, z któr¹ spotykamy siê w�ród 
doros³ych g³uchoniewidomych, gdzie (aktualnie) prze-
wa¿aj¹ u nas osoby z nabyt¹ g³ucho�lepot¹ (Tabela 1). 

Musimy sobie jednak zdawaæ sprawê z tego, ¿e 
w praktyce wiele dzieci z wrodzonym uszkodzeniem 
s³uchu i wzroku nie wykorzystuje swoich mo¿liwo�ci 
wzrokowych i/lub s³uchowych i funkcjonuje podob-
nie, jak dzieci ca³kiem g³uchoniewidome, co wiêcej 
� g³êboko upo�ledzone umys³owo czy te¿ autystycz-

ne. St¹d te¿ wa¿ne jest, by mo¿liwie wcze�nie pomoc 
im w optymalnym wykorzystywaniu posiadanych 
przez nie resztek wzroku i/b¹d� s³uchu. Ma ogromne 
znaczenie dla ich rozwoju, a patrz¹c z punktu widze-
nia zagadnieñ dotycz¹cych komunikacji � poszerza 
mo¿liwo�ci w zakresie korzystania z ró¿nych sposobów 
porozumiewania siê, które zale¿¹ w znacznym stop-
niu w³a�nie od mo¿liwo�ci wzrokowych i s³uchowych. 
(Choæ wiemy, ¿e w du¿ej mierze zale¿¹ tak¿e od 
sprawno�ci intelektualnej, manualnej, a wreszcie � od 
preferencji danego dziecka.) 

Dzisiaj przyjrzymy siê bli¿ej sposobom komuni-
kacji alternatywnej i wspomagaj¹cej stosowanymi 
w pracy z dzieæmi g³uchoniewidomymi. Przy czym 
najwiêcej uwagi po�wiêcimy Kamilowi. Jest to ch³o-
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Czas uszkodzenia wzroku i s³uchu

Stopieñ uszkodzenia 
wzroku i s³uchu

I
Uszkodzenie s³uchu 
i wzroku � od 
urodzenia
Wrodzona g³ucho-
�lepota

II
Uszkodzenie s³uchu od 
urodzenia,
wzroku � w 
pó�niejszym czasie 
Nabyta g³ucho-�lepota

III
Uszkodzenie wzroku 
od urodzenia, 
s³uchu � w 
pó�niejszym czasie
Nabyta g³ucho-�lepota

IV
Uszkodzenie 
s³uchu i wzroku 
� w pó�niejszym ¿yciu 
(równoczesne, b¹d� nie)
Nabyta g³ucho-�lepota

1. Ca³kowite 
uszkodzenie s³uchu 
i wzroku 
Totalna g³ucho-�lepota

1.I.
najmniej 1.II. 1.III. 1.IV.

2. Ca³kowite 
uszkodzenie s³uchu, 
u¿yteczne resztki 
wzroku 
Czê�ciowa g³ucho-
�lepota

2.I. 2.II. 2.III. 2.IV.

3. U¿yteczne resztki 
s³uchu, ca³kowite 
uszkodzenie wzroku 
Czê�ciowa g³ucho-
�lepota

3.I. 3.II. 3.III. 3.IV.

4. U¿yteczne resztki 
s³uchu i wzroku 
Czê�ciowa g³ucho-
�lepota 4.I. 4.II. 4.III. 4.IV.

najwiêcej

Tabela 1. Zró¿nicowanie populacji osób g³uchoniewidomych ze wzglêdu na czas i stopieñ uszkodzenia wzroku i s³uchu
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piec g³uchoniewidomy od urodzenia, z którym 
pracowa³am przed kilkoma laty i w³a�nie w pracy 
z nim zdobywa³am pierwsze do�wiadczenia w pos³u-
giwaniu siê metodami AAC. By³ to koniec lat dzie-
wiêædziesi¹tych. Kiedy to wspominam, przypominam 
sobie jak bardzo czu³am siê osamotniona, stawiaj¹c 
pierwsze kroki na tym polu. Brakowa³o mi kogo�, 
z kim mog³abym przedyskutowaæ ró¿ne w¹tpliwo�ci, 
kogo mog³abym siê poradziæ. Specjali�ci z Instytutu 
Perkinsa w Stanach Zjednoczonych, którzy zapoz-
nawali nas z tymi metodami i zachêcali do ich stoso-
wania, byli zbyt daleko, by móc na bie¿¹co siê z nimi 
konsultowaæ, a my sami nie mieli�my jeszcze w³asnych 
do�wiadczeñ w tym zakresie. Nie zapomnê te¿ kilku 
wyj¹tkowych chwil, które doda³y mi wówczas otuchy. 

Dlaczego wybór pad³ na Kamila? 
Otó¿, w 1998 roku Szko³a dla Dzieci Nies³ysz¹cych 
na Placu Trzech Krzy¿y w Warszawie, zwróci³a siê 
z pro�b¹ o pomoc do Towarzystwa Pomocy G³ucho-
niewidomym, poniewa¿ od roku przebywa³ u nich 
w przedszkolu ch³opiec, który mia³ wrodzone po-
wa¿ne uszkodzenie s³uchu i wzroku i który nie 
czyni³ postêpów w zakresie porozumiewania siê, 
w przeciwieñstwie do innych dzieci nies³ysz¹cych, 
uczêszczaj¹cych do tego przedszkola. W³a�nie w tym 
czasie TPG uruchamia³o now¹ formê pracy z dzieæmi 
g³uchoniewidomymi (która mia³a zapewniæ pomoc 
dzieciom nie uczêszczaj¹cym do specjalistycznych 
oddzia³ów dla dzieci g³uchoniewidomych w Bydgosz-
czy czy w Laskach) � pracê indywidualn¹ z dzieckiem 
w jego miejscu zamieszkania. I tak zaczê³a siê moja 
przygoda z Kamilem. W przedszkolu pe³ni³am rolê 
nauczyciela wspieraj¹cego. 

Mity i prawda o Kamilu � wstêpna diagnoza 
Aby pomóc Kamilowi i jego otoczeniu prze³amaæ prob-
lemy w porozumiewaniu siê, musia³am dowiedzieæ 
siê, co Kamil potra�, jakie ma problemy, generalnie 
mówi¹c, jak funkcjonuje i to zarówno w zakresie poro-
zumiewania siê, jak równie¿ w innych sferach. Punk-
tem wyj�cia by³a wiêc diagnoza Kamila � w znacznej 
mierze oparta na obserwacji w przedszkolu i w domu, 
poparta zebraniem informacji od rodziców i osób 
pracuj¹cych z nim. 

Nie bêdê przytaczaæ wszystkich szczegó³ów diag-
nozy, warto jednak wspomnieæ niektóre informacje, by 
zrozumieæ i krytycznie oceniæ przyjête metody pracy. 

Kamil urodzi³ siê przedwcze�nie, jednak przyczyn¹ 
jego wrodzonych wad nie by³o wcze�niactwo, ale 

zara¿enie siê w ¿yciu p³odowym wirusem cytome-
galii. Wskutek tego wyst¹pi³a u niego zaæma wrod-
zona, problemy z sercem, a tak¿e wrodzony g³êboki, 
obustronny, odbiorczy ubytek s³uchu.

Ch³opiec korzysta³ z dwóch aparatów s³uchowych, 
wykazywa³ w nich reakcjê orientacyjn¹ na d�wiêki, 
ale nie potra�³ ich zlokalizowaæ. Sam wydawa³ ró¿ne 
d�wiêki, które chêtnie powtarza³, bawi¹c siê nimi.

Po operacji serca problemy kardiologiczne Ka-
mila ust¹pi³y. Ch³opiec przeszed³ równie¿ operacjê 
usuniêcia zmêtnia³ych soczewek, wskutek czego mia³ 
pooperacyjn¹ bezsoczewkowo�æ obu oczu i wysok¹ 
nadwzroczno�æ, a dodatkowo � jaskrê i oczopl¹s. 
Chêtnie korzysta³ z okularów (+17). Podczas funkcjo-
nalnych badañ wzroku (przeprowadzonych w Porad-
ni Usprawniania Wzroku S³abowidz¹cych Polskiego 
Zwi¹zku Niewidomych) bezb³êdnie wykonywa³ wy-
rywkowe próby z programu oceny widzenia � Natalii 
Barragi. Umia³ �ledziæ ma³e poruszaj¹ce siê przedmio-
ty, systematycznie przeszukiwaæ wzrokiem otoczenie, 
tra�aæ we wskazane miejsce i poruszaæ siê bezpiecznie 
po nieznanym pokoju, w którym rozstawione by³y 
ró¿ne przeszkody. Zdaniem instruktorów widzenia 
ca³kiem dobrze radzi³ sobie wzrokowo.

Ocenê t¹ uzupe³ni³am � w oparciu o wywiady 
i obserwacje � o dane na temat umiejêtno�ci Kamila 
w zakresie percepcji i rozumienia trój- i dwuwymia-
rowych obrazów. Umiejêtno�ci te s¹ bowiem bardzo 
istotne przy wyborze sposobu porozumiewania siê. 
Wed³ug pracuj¹cej z Kamilem rehabilitantki z przed-
szkola � ch³opiec nie potra�³ pracowaæ na dwuwymia-
rowym materiale, znacznie lepiej wykonywa³ zadania 
na trójwymiarowych pomocach, pos³uguj¹c siê przy 
tym wzrokiem. Wk³ada³ na przyk³ad du¿e, plastikowe 
pinezki w otwory na plastikowej tabliczce, uk³ada³ 
te¿ tak zwane �uk³adanki dotykowe� (jakich u¿ywaj¹ 
dzieci niewidome), a wiêc na przyk³ad ró¿nego typu 
kszta³ty powycinane ze sklejki grubo�ci oko³o 5 mm, 
które nale¿a³o umie�ciæ w odpowiednich, równie¿ 
wyciêtych w sklejce zag³êbieniach. Uk³ada³ tak¿e wielo-
elementowe puzzle tego typu. 

Z moich obserwacji wynika³o, ¿e posiada³ niema³e 
mo¿liwo�ci wzrokowe, choæ nie potra�³ w pe³ni ich 
wykorzystywaæ. Umia³ na przyk³ad znajdowaæ drobne 
przedmioty, nawet przezroczysty element na wzorzys-
tym, bardzo kolorowym dywanie typu �ulice� � gdzie 
nie by³o ¿adnego kontrastu pomiêdzy danym elemen-
tem i t³em, a z drugiej strony � nie potra�³ znale�æ kasz-
tanów na ziemi. Potra�³ przyporz¹dkowaæ prawdziwy 
talerz, prawdziwe sztuæce i banana (ulubiony przez 
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niego owoc) do odpowiednich rysunków, ale jedno-
cze�nie nie potra�³ przyporz¹dkowaæ do odpowiedniego 
rysunku na przyk³ad prawdziwego jab³ka. Byæ mo¿e nie 
sprawia³o mu trudno�ci przyporz¹dkowywanie tego, co 
czêsto widywa³, lubi³ i bardzo dobrze zna³. Jednak nie 
³¹czy³ na przyk³ad kolorowego rysunku miniaturowego 
autka z takim samym, prawdziwym autkiem-zabawk¹, 
którym by³ bardzo zainteresowany. 

Zachowywa³ siê wiêc tak, jakby czasami nie koja-
rzy³ danego przedmiotu z jego rysunkiem. Kartkuj¹c 
ksi¹¿ki � nie zatrzymywa³ siê na ¿adnych ilustrac-
jach; po prostu szybko je przerzuca³. Wygl¹da³o to 
tak, jakby nie potra�³ z nich nic �wy³owiæ�, a jedynie 
dostarcza³ sobie w ten sposób pewnych wra¿eñ 
wzrokowych. Nie rozpoznawa³ na zdjêciach ludzi 
ani przedmiotów � obojêtnie reagowa³ zarówno na 
swoje zdjêcie, jak i na zdjêcie mamy, taty czy samo-
chodu, którym uwielbia³ je�dziæ. Mia³ te¿ problemy 
ze zbieraniem p³askich, kolorowych patyczków (szer. 
1 cm, d³. 10 cm), po³o¿onych na odpowiadaj¹cych im 
wielko�ci¹ i kolorem rysunkach. Wynika³o z tego, ¿e 
ma pewne trudno�ci z rozpoznawaniem dwuwymia-
rowych reprezentacji, a szczególnie zdjêæ. 

Bardzo znamienny by³ fakt, ¿e spo�ród ró¿nych sfer, 
ocenianych w diagnozie psychologicznej w oparciu 
o Wzorzec Notowania Postêpów u Dzieci G³uchonie-
widomych i/lub G³êboko Upo�ledzonych, najwiêksze 
opó�nienia by³y widoczne w sferze komunikowa-
nia siê. Z wywiadu wynika³o ponadto, i¿ podczas, 
gdy w innych sferach Kamil szybko nadrabia³ ró¿ne 
zaleg³o�ci (pomiêdzy trzecim a czwartym rokiem ¿ycia 
nauczy³ siê samodzielnie chodziæ, je�æ pokarmy sta³e, 
oduczy³ siê korzystaæ z pieluch), to wydawa³o siê, 
¿e jego umiejêtno�ci w zakresie porozumiewania siê 
w pewnym momencie stanê³y w miejscu. 

Od jakiego� czasu próbowano w domu i w przed-
szkolu wprowadzaæ pojedyncze znaki jêzyka migowego, 
lecz, podczas, gdy inne dzieci nies³ysz¹ce przyswaja³y 
je bardzo szybko, Kamil powtarza³ tylko niektóre 
z nich i nie stosowa³ ich spontanicznie. Odstawa³ wiêc 
coraz bardziej od reszty dzieci uczêszczaj¹cych do 
przedszkola dla nies³ysz¹cych i wydawa³o siê, ¿e  po 
prostu nie jest w stanie opanowaæ migów. Przez niek-
tóre osoby postrzegany by³ wiêc jako dziecko, które nie 
potra� porozumiewaæ siê z otoczeniem. 

W rzeczywisto�ci jednak, pomimo i¿ Kamil nie 
porozumiewa³ siê mow¹ foniczn¹ ani znakami migowy-
mi, posiada³ ca³y szereg umiejêtno�ci w zakresie poro-
zumiewania siê. By³y to jednak umiejêtno�ci charakte-
rystyczne dla dzieci na wcze�niejszych etapach rozwoju 

komunikacji. Tak wiêc Kamil ca³kiem skutecznie wyko-
rzystywa³ w komunikacji ekspresywnej, to jest do prze-
kazu informacji, takie sposoby, jak przedsymboliczne 
niekonwencjonalne gesty (stosujê terminologiê wpro-
wadzon¹ przez Ch. Rowland i K. Stremel-Campbell, 
1987), czyli gesty stosowane g³ównie przez ma³e dzieci, 
nie za� przez doros³ych. 

I tak � je¿eli Kamil nie by³ zainteresowany jakim� 
przedmiotem (na przyk³ad kojarz¹cym siê z nie lubia-
n¹ czynno�ci¹), to go odpycha³, je¿eli nie chcia³ dalej 
i�æ � k³ad³ siê na chodniku, pos³ugiwa³ siê tak¿e mani-
pulowaniem drug¹ osob¹, na przyk³ad ci¹gn¹³ j¹ 
w po¿¹danym kierunku, popycha³, odpycha³ czy szar-
pa³. Kamil wykorzystywa³ tak¿e przedsymboliczne 
gesty konwencjonalne, czyli gesty, które dziecko naby-
wa nieco pó�niej i które na zawsze pozostaj¹ w repertu-
arze zachowañ komunikacyjnych. S¹ to bowiem gesty 
przyjête przez ogó³ spo³eczeñstwa i wykorzystywane 
równie¿ przez doros³ych w procesie porozumiewania 
siê (choæ mog¹ byæ ró¿ne w ró¿nych kulturach). I tak 
na przyk³ad: sporadycznie kiwa³ g³ow¹ na TAK lub 
krêci³ przecz¹co na NIE, wrêcza³, b¹d� prezentowa³ dru-
giej osobie przedmiot kojarz¹cy siê z czynno�ci¹, któr¹ 
chcia³ wykonywaæ, na przyk³ad smycz, by upomnieæ 
siê o wyj�cie na spacer z psem; kurtkê, gdy chcia³ 
wyj�æ na dwór. Ponadto: macha³ rêk¹ na po¿egnanie, 
obejmowa³ na powitanie ulubione osoby, unosi³ swoje 
rêce do góry, prosz¹c o wziêcie go na rêce, a niekiedy 
wskazywa³ palcem miejsca, b¹d� przedmioty zwi¹zane 
z po¿¹dan¹ przez niego czynno�ci¹ � na telewizor 
(co oznacza³o �chcê co� poogl¹daæ�), na wannê (co 
oznacza³o �chcê siê wykapaæ�), lodówkê (�chcê co� 
zje�æ�), czy te¿ pud³o z odkurzaczem (�chcê odku-
rzaæ�). Podobnie porozumiewa³o siê z nim otoczenie.

Podsumowuj¹c � widaæ by³o, ¿e Kamil ma potrzebê 
komunikowania siê z otoczeniem, wie, ¿e w ten spo-
sób mo¿e oddzia³ywaæ na innych ludzi, mo¿e zaprotes-
towaæ czy poprosiæ o co�. Co wiêcej, w swoim �rodo-
wisku porozumiewa³ siê tymi sposobami nawet do�æ 
efektywnie, ale pod pewnym warunkiem � wy³¹cznie 
w obecno�ci tak zwanego �przedmiotu konwersacji�. 
Je¿eli chcia³ co� zje�æ � na przyk³ad serek �Danonek� 
� wyjmowa³ go z lodówki i pokazywa³ mamie, by 
poinformowaæ, ¿e chce go zje�æ, móg³ te¿ zaprowadziæ 
mamê do lodówki i wskazaæ palcem na serek. Ale 
je¿eli serka �Danonka� czy czego� innego do jedze-
nia, na co w³a�nie mia³ ochotê, nie by³o pod rêk¹ � nie 
móg³ siê o to dopominaæ. 

Podczas spacerów Kamil nigdy nie dopomina³ siê 
o jedzenie czy picie, jedynie wówczas, gdy przechodzi³ 
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w pobli¿u sklepu � ci¹gn¹³ do niego mamê. Natomiast 
w sytuacji, gdy nie by³o �pod rêk¹� czego� kojarz¹cego 
siê z jedzeniem i piciem, na co móg³by wskazaæ, co 
móg³by wzi¹æ do rêki, itp. � nie potra�³ o nie poprosiæ. 
W takiej sytuacji nie potra�³ te¿ dopytywaæ o ró¿ne 
osoby, wydarzenia, które lubi³, na które czeka³ � na 
przyk³ad o wizytê swojej towarzyszki zabaw, kuzynki-
rówie�niczki.

Mo¿emy wiêc powiedzieæ � u¿ywaj¹c przyjêtej 
terminologii � ¿e Kamil znajdowa³ siê na tak zwa-
nym przedsymbolicznym poziomie porozumiewania 
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siê (por. Ch. Rowland, K. Stremel-Campbell, 1987; 
M. Ksi¹¿ek, 1993) i nie potra�³ o w³asnych si³ach 
wspi¹æ siê na kolejny poziom. Nie umia³ operowaæ 
proponowanymi mu w przedszkolu i w domu sym-
bolami (terminu tego u¿ywam za Ch. Rowland 
i P. Schweigert, 1995) na okre�lenie tego, co zastêpuje 
czy reprezentuje przedmioty wykorzystywane w trak-
cie ró¿nych czynno�ci, osoby, miejsca, itd.) � nie potra�³ 
porozumiewaæ siê pojedynczymi znakami jêzyka migo-
wego (choæ niektóre z nich rozumia³).

   c.d. w nastêpnym numerze

Moja historia
wyst¹pienie wyg³oszone podczas III Krajowej Konferencji AAC w Krakowie
Magdalena Raczkowska

Witam Pañstwa,
Nazywam siê Magdalena Raczkowska. Od urodzenia 
jestem osob¹ niepe³nosprawn¹ i niemówi¹c¹.

Chcê siê podzieliæ swoimi do�wiadczeniami i spo-
strze¿eniami, poniewa¿ uwa¿am, ¿e warto, aby w tym 
miejscu tak¿e mówili o sobie ludzie niepe³nosprawni. 

Tekst ten mia³ byæ odtworzony przez syntezator 
mowy, ale zrezygnowa³am z tego, poniewa¿ uwa¿am, 
i¿ tylko ludzki g³os uzewnêtrzni to, co prze¿ywam. 
Poprosi³am o przeczytanie mojego wyst¹pienia osobê, 
która dobrze mnie zna i najlepiej wyrazi to, co chcê 
Wam opowiedzieæ. 

Pamiêtam, jak wcze�nie poczu³am, ¿e ró¿niê siê od 
innych ludzi. Czu³am siê tak, poniewa¿ dostrzega³am 
z ich strony wiele sygna³ów, które dawa³y mi do zro-
zumienia, ¿e jestem osob¹ drugiej kategorii. Doro�li 
w mojej obecno�ci rozmawiali o mnie z moj¹ mam¹, 
tak jak bym by³a niewidoczna dla rozmówcy, jakbym 
nie istnia³a dla rozmówcy, albo jakbym by³a kim� 
zupe³nie niewa¿nym, bez warto�ci, tylko kalek¹. Nikt 
nie chcia³ zrozumieæ co prze¿ywam, nie mog¹c wyraziæ 
s³owami tego, co czuje, o czym my�lê, jakie mam prag-
nienia. Uwierzcie mi, czu³am siê jak w pu³apce bez 
wyj�cia! Nie mog³am poradziæ sobie z w³asnymi uczu-
ciami: bezradno�ci¹, wielk¹ frustracj¹, uczuciem pustki 
i z bardzo nisk¹ samoocen¹. Walczê z nimi do dzi�.

Moja edukacja zaczê³a siê w siódmym roku ¿ycia. 
Nie przypuszcza³am wtedy, ¿e bêdzie to piêcioletnia 
udrêka. Na starcie zetknê³am siê z nauczycielk¹, która 
traktowa³a mnie jakbym by³a u³omna i upo�ledzona, 
choæ by³am bardzo g³odna wiedzy. Moje oczekiwania 
zwi¹zane z uczeniem siê spe³z³y na niczym.

Pani X zamiast prowadziæ normalne lekcje, przycho-
dzi³a, siada³a na krze�le, wyci¹ga³a lusterko i popra-
wia³a makija¿. Potem czyta³a mi ilustrowane pisemka 
dla ma³ych dzieci. Doskonale pamiêtam swój gniew 
na to, ¿e Pani X nie chce zrozumieæ tego, ¿e jestem 
taka sama jak wszystkie dzieci, od których nauczyciel 
wymaga, aby pozna³y nowe wiadomo�ci. Czu³am siê 
upokorzona. Pamiêtam równie¿ ból wynikaj¹cy z tego, 
¿e nie mogê nic zrobiæ aby siê sprzeciwiæ. Czêsto wte-
dy p³aka³am. Mia³am odczucie, ¿e Pani X chyba wcale 
nie stara siê odkryæ mnie i poznaæ. Z mojej piêcioletniej 
mêczarni z Pani¹ X nie wyniknê³o nic dobrego. Wrêcz 
przeciwnie, wywar³o to negatywny wp³yw na mnie 
i moj¹ dalsz¹ przysz³o�æ. Straci³am wiele czasu i nicze-
go siê nie nauczy³am. Straci³am tak¿e wiarê w ludzi.

Ca³e szczê�cie nie zawiedli mnie moi rodzice. 
Oni próbowali wszelkimi sposobami zgadn¹æ czego 
pragnê lub o czym chcê porozmawiaæ. Czêsto im siê to 
udawa³o. Dziêki ich uwa¿nej i sta³ej obserwacji nauczyli 
siê mnie trochê rozumieæ. Kiedy im siê to nie udawa³o, 
rozgoryczona zamyka³am siê w moim pokoju na wiele 
godzin. P³aka³am i strasznie krzycza³am. Dlaczego to 
ja! Dlaczego nikt nie mo¿e mnie zrozumieæ! 

Jestem bardzo wdziêczna moim rodzicom za to, ¿e 
mieli dla mnie wiele cierpliwo�ci. Na pewno im te¿ by-
³o bardzo ciê¿ko. 

Mia³am szczê�cie, ¿e tra�³am na fajnego, my�l¹cego 
rehabilitanta. Zaproponowa³ konsultacjê w O�rodku 
Terapii i Rehabilitacji w Kwidzynie. Poda³ moim 
rodzicom jego adres. Pe³ni nadziei pojechali tam ze 
mn¹. Muszê siê jednak przyznaæ, ¿e na pocz¹tku 
by³am bardzo nieufna i sceptycznie podchodzi³am do 
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pierwszej konsultacji. Nie bardzo ju¿ wierzy³am, ¿e 
ktokolwiek dostrze¿e we mnie my�l¹cego cz³owieka, 
który nie potrzebuje od ludzi lito�ci tylko pomocy 
i wsparcia. Pojecha³am jednak, bo czu³am, ¿e jest moja 
ostatnia deska ratunku. 

Od wizyty w kwidzyñskim o�rodku moje ¿ycie dia-
metralnie siê zmieni³o. Ju¿ na pierwszym spotkaniu 
z ust specjalistów moja mama us³ysza³a pozytywn¹ 
opiniê o mnie. To by³o bardzo buduj¹ce i motywuj¹ce. 
W koñcu mog³am mieæ nadziejê, ¿e bêdzie lepiej. 
Tak zaczê³a siê nasza wspólna praca w O�rodku. 
Rozpoczêli�my j¹ w 1993 roku, gdy mia³am dwana�cie 
lat. Dla mnie, m³odej dziewczynki, strasznym do�-
wiadczeniem by³o milczeæ ca³y czas i byæ biernym 
s³uchaczem rozmów. W tym czasie moim jêzykiem 
by³y wy³¹cznie proste gesty i mimika. Na pocz¹tku 
specjali�ci z o�rodka zaproponowali mi do porozumie-
wania siê symbole Blissa. By³o to dla mnie nowe od-
krycie i wyzwanie, z którym przysz³o mi siê zmierzyæ. 
Wkrótce jednak okaza³o siê, ¿e do�æ szybko opanowujê 
poszczególne symbole i proszê o coraz wiêcej. Zaczê³o 
brakowaæ mi s³ów, bo przecie¿ tyle mia³am do powie-
dzenia po wielu latach milczenia. Wreszcie poczu³am 
siê bardzo szczê�liwa. Nareszcie mog³am rozmawiaæ 
i wyra¿aæ swoje emocje. By³a to ciê¿ka praca Pani 
logopedy � Magdaleny Grycman, Pani psycholog 
� Katarzyny Kanieckiej, które pomog³y mi wszystko 
przezwyciê¿yæ, uwierzyæ w siebie i otworzy³y mi drogê 
do lepszej przysz³o�ci. Ich trud i po�wiêcenie wyda³y 
owoc, którego jestem skromnym przyk³adem. 

Pani Magdo, Pani Kasiu: Dziêkuje Bogu, ¿e powsta³ 
taki o�rodek jak Wasz! bo pewnie moje ¿ycie dzi� 
wygl¹da³oby zupe³nie inaczej! My potrzebujemy w³a�nie 
takich ludzi jak Wy jeste�cie! Ja nie poradzi³abym sobie 
bez Was. To dziêki Wam mogê teraz do Pañstwa mówiæ, 
choæ nie porozumiewam siê tak jak wszyscy.

Bardzo wa¿nym wydarzeniem dla mnie w tym 
okresie by³a równie¿ zmiana nauczyciela. By³ to edu-
kacyjny punkt zwrotny w moim ¿yciu. Zmieniono 
mi nauczyciela po wielu zmaganiach specjalistów 
z kwidzyñskiego o�rodka z dyrektorem szko³y, do 
której by³am przypisana. Moja nowa nauczycielka, od 
pierwszego momentu zrobi³a wra¿enie osoby, która 
wie czego chce. Powiedzia³a, ¿ebym przygotowa³a 
siê i nastawi³a psychicznie na bardzo, bardzo, ale to 
bardzo ciê¿k¹ pracê. W³a�ciwie to nie wiedzia³am, co 
te s³owa znacz¹. Wtedy jeszcze tak naprawdê nie do 
koñca zdawa³am sobie sprawê, co mnie czeka. By³a to 
kator¿nicza nauka wszystkiego od pocz¹tku.

Musia³am jako� spróbowaæ nadrobiæ zmarnowane 

lata. Nie mia³am wyboru. Je¿eli chcia³am dorównaæ 
moim rówie�nikom, to musia³am mieæ du¿o cierpli-
wo�ci i samozaparcia.

Moja nowa nauczycielka Pani Jadwiga Kaczmarczyk 
podtrzymywa³a mnie na duchu, dawa³a mi nadziejê 
i by³a moj¹ przewodniczk¹ na drodze prawdziwej 
nauki. Oprócz normalnego toku nauki we wspó³pracy 
z O�rodkiem kwidzyñskim wprowadzali�my alterna-
tywne sposoby porozumiewania siê takie jak: tablice 
komunikacyjne z symbolami Blissa i PCS, aparat 
mówi¹cy VOCA i komputer. Taki by³ mój pocz¹tek. 
Krok po kroku, tak jak ma³e dziecko uczy siê chodziæ, 
ja zaczê³am siê uczyæ pisaæ i czytaæ. Mo¿e dla ludzi 
zdrowych taka umiejêtno�æ wydaje siê czym� ³atwym. 
Jednak dla osób, które nie mog¹ z jaki� powodów 
mówiæ, nie rzadko jest to bariera, nie do pokonania. 
Mia³am wiele w¹tpliwo�ci czy sobie poradzê z trudn¹ 
sztuk¹ czytania i pisania. Postanowi³am jednak podj¹æ to 
wyzwanie. Moja nauczycielka zawsze traktowa³a mnie 
jak normaln¹ uczennicê, jednak edukacyjne braki oraz 
moje ograniczenia wynikaj¹ce z niepe³nosprawno�ci 
sprawia³y, ¿e nic nie przychodzi³o mi ³atwo. 

Prawdopodobnie gdyby nie nieustêpliwo�æ mo-
jej nauczycielki, jej wiara we mnie i bardzo mocne 
zaanga¿owanie, podda³abym siê ju¿ przy pierwszych 
nieudolnych próbach nauki pisania i czytania. 
Pamiêtam bardzo wyczerpuj¹ce lekcje, kiedy mia³am 
serdecznie dosyæ. Zw³aszcza na pocz¹tku, gdy nie 
widzia³am ¿adnych postêpów. Wielokrotnie po takich 
trudnych lekcjach by³am pod³amana i zastanawia³am 
siê czy nie zrezygnowaæ. Dlaczego nie da³am za 
wygran¹? Mia³am wiele powodów. Po pierwsze 
chcia³am udowodniæ sobie, ¿e ci wszyscy ludzie którzy 
traktowali mnie jak osobê upo�ledzon¹ i postawili na 
mnie przys³owiowy krzy¿yk, pomylili siê. Po drugie 
chcia³am choæ minimalnie zmniejszyæ przepa�æ, która 
dzieli³a mnie od �wiata ludzi pe³nosprawnych. To 
dawa³o mi si³ê i napêdza³o do dalszego dzia³ania, aby 
dzieñ po dniu, tydzieñ po tygodniu, uczyæ siê pisa-
nia i czytania. By³a to walka z sam¹ sob¹, z w³asnymi 
s³abo�ciami, z niemoc¹, z coraz wiêkszym zniechêce-
niem i zmêczeniem. 

Najtrudniejsze by³o dla mnie nauczenie siê mecha-
nizmu powtarzania s³ów w my�li. By³o to koniecz-
ne, ¿ebym ruszy³a z miejsca z pisaniem i czytaniem. 
Poniewa¿ nauka powtarzania s³ów w my�li sprawia³a 
mi wiele trudno�ci, Pani Kaczmarczyk wpad³a na pe-
wien doskona³y pomys³: powiesi³a gdzie tylko siê 
dawa³o ró¿ne ilustracje a powy¿ej ka¿dej z nich jej 
podpis. Mój pokój zamieni³ siê w prawdziw¹ szko³ê. 
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Mia³am u³atwione zadanie, bo mog³am dane s³owo 
codziennie utrwaliæ sobie i powtarzaæ tak czêsto, a¿ 
uda mi siê je prawid³owo w my�li powiedzieæ. 

Metoda ta przynios³a efekt. Bardzo powolutku 
zaczyna³am s³yszeæ i rozumieæ swój wewnêtrzny g³os, 
który przez wiele lat by³ w u�pieniu. Dla mnie osoby, 
która nigdy nie s³ysza³a brzmienia w³asnego g³osu by³ 
to powód do zadowolenia.

Gdy ju¿ nauczy³am siê mówiæ w my�li, to stosun-
kowo szybko nast¹pi³y postêpy w mojej nauce pisa-
nia i czytania. To co przez d³ugi czas wydawa³o 
mi siê niemo¿liwe do osi¹gniêcia sta³o siê piêkn¹ 
rzeczywisto�ci¹. Teraz ju¿ nie ma znaczenia ile mnie to 
kosztowa³o. Niewa¿ne, ¿e bardzo czêsto na lekcji lecia³y 
mi ³zy z oczu, dobrze, ¿e nie przerywa³am lekcji, tylko 
uparcie siê uczy³am. To dziêki systematycznej, ciê¿kiej 
pracy pe³nej wzlotów i upadków uda³o mi siê pokonaæ 
wiele przeciwno�ci losu. Nie ¿a³ujê niczego z tamtego 
okresu mojego ¿ycia, poniewa¿ warto by³o to wszystko 
przej�æ i prze¿yæ. Dziêki temu dzisiaj piszê i czytam.

Dzisiaj wiem, ¿e moja choroba wiele mi da³a, ale 
równie¿ du¿o odebra³a. Da³a mi to, ¿e dostrzegam 
w drugim cz³owieku wiêcej ni¿ ludzie zdrowi. Ode-
bra³a mi przede wszystkim moje dzieciñstwo. Musia³am 
zbyt wcze�nie dorosn¹æ i z wielu rzeczy rezygnowaæ. 
Nigdy nie mog³am, tak jak moi rówie�nicy, po prostu 
wyj�æ gdziekolwiek, na przyk³ad do znajomych czy na 
dyskotekê, zabawiæ siê. 

Wierzê, ¿e nie ma w ¿yciu przypadkowych zdarzeñ. 
Wierzê, ¿e w moim ¿yciu Bóg mn¹ pokierowa³. Tak 
t³umaczê sobie ró¿ne wydarzenia w moim ¿yciu. 

Pierwsze, kiedy przysz³am na �wiat jako sze�ciomie-
siêczny wcze�niak. Moja mama bardzo ucieszy³a siê, 
jak us³ysza³a ¿e jestem oczekiwan¹ dziewczynk¹, ale 
niestety jej rado�æ nie trwa³a zbyt d³ugo gdy¿ uznano, 
¿e mam nik³e szanse na prze¿ycie. Mama jednak mia³a 
g³êbok¹ wiarê, ¿e stanie siê cud. No i sta³ siê cud � ¿yjê! 
Prze¿y³am wbrew z³ym prognozom. 

Drugim widocznym znakiem dzia³ania rêki Pana 
Boga jest to, ¿e mia³am mo¿liwo�æ i szanse na mo-
jej bardzo trudnej drodze ¿ycia spotkaæ wspania³ych 
ludzi, którzy wyci¹gnêli do mnie pomocn¹ d³oñ. Bez 
ich pomocy i wsparcia moje ¿ycie by³oby jeszcze 
bardziej trudne ni¿ jest teraz! Oczywi�cie to nie ozna-
cza, ¿e nie mam w swoim ¿yciu chwil, w których mam 
ju¿ dosyæ walki o godne ¿ycie. 

Ludzie bardzo czêsto s¹ do mnie uprzedzeni. Widz¹ 
tylko t¹ zewnêtrzn¹ pow³okê, w której muszê niestety 
tkwiæ. My�lê, ¿e to lêk sprawia, ¿e wy zdrowi czasami 
zachowujecie siê wobec nas, innych osób dziwnie: albo 

nas ignorujecie zupe³nie tak, jakby�my byli trêdowaci, 
albo siê nad nami litujecie. Sama ju¿ nie wiem co 
bardziej boli: czy to, ¿e mówi siê o mnie �biedna 
dziewczyna, bo los j¹ ciê¿ko do�wiadczy³� i tym po-
dobne rzeczy, czy totalne ignorowanie mnie, nie zwra-
canie na mnie uwagi, równie¿ wówczas, gdy chcê co� 
wa¿nego powiedzieæ.

Nienawidzê takich sytuacji w ¿yciu. Wtedy jesz-
cze bardziej czujê na barkach ciê¿ar swojej niepe³no-
sprawno�ci. Nie zmieniê tego co siê sta³o, ale chcê ¿yæ 
w miarê moich mo¿liwo�ci tak jak normalny cz³owiek. 
Tak te¿ chcê byæ traktowana przez ludzi. Chyba nie 
oczekujê niczego nadzwyczajnego?!

W momentach silnego za³amania my�lê sobie, ¿e 
lepiej by³oby znikn¹æ albo zasn¹æ ju¿ na zawsze! Bojê 
siê przysz³o�ci. Sen spêdza mi z oczu wyobra¿enie 
tego, co bêdzie ze mn¹, gdy zabraknie moich rodzi-
ców. Bojê siê, ¿e bêdê ciê¿arem dla moich braci i ich 
rodzin. Wyobra¿am sobie, ¿e bêdzie im trudno siê 
mn¹ opiekowaæ i ¿e nikt z nich nie bêdzie chcia³ siê 
mn¹ zaj¹æ. Co wtedy? Bêdê po troszeczku u ka¿dego 
z nich niechcianym, trudnym go�ciem, czy zamiesz-
kam w Domu Starców? Tam na pewno zostanê odarta 
ze wszystkiego, nawet ludzkiej godno�ci. To dla mnie 
bêdzie gorsze ni¿ �mieræ! Czy tak bêdzie? � nie wiem, 
nie rozmawiam o tym z nikim. Bojê siê poruszaæ ten 
temat. 

Dzi� chcê siê z Pañstwem podzieliæ mim wiel-
kim marzeniem, które nie wiem, czy kiedykolwiek 
ma szansê siê spe³niæ. Pragnê³abym, ¿eby kiedy�, 
w przysz³o�ci granica miêdzy naszymi �wiatami na-
turalnie siê zatar³a. My�lê, ¿e je¿eli tylko wy, pe³no-
sprawni ludzie przestaniecie trochê baæ siê do nas 
zbli¿yæ, nie oceniaj¹c nas przez pryzmat naszej niepe³-
nosprawno�ci, to bêdzie du¿y krok. My musimy zrobiæ 
to samo. Musimy przezwyciê¿yæ lêk i wyj�æ naprzeciw 
wam. Rozmawiaæ wszelkimi dostêpnymi sposobami 
o naszych problemach i marzeniach. 

Tym wyst¹pieniem prze³amujê w³asne bariery. Nie 
jest mi przecie¿ ³atwo mówiæ do Was o takich bardzo 
osobistych i trudnych sprawach.

Robiê pierwszy krok, aby zrealizowaæ moje 
marzenie.

Od Redakcji: 
Ze wzglêdu na bardzo du¿e zainteresowanie zamieszczamy w Biu-
letynie wyst¹pienie Magdaleny Raczkowskiej. Wprawdzie pojawi³o 
siê ono ju¿ w materia³ach z Konferencji, jednak wiele osób prosi³o 
o zamieszczenie go równie¿ w Biuletynie, aby by³o bardziej 
dostêpne. Pro�bê z przyjemno�ci¹ spe³niamy.
Tytu³ pochodzi od redakcji.

KONFERENCJA
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Altik to doskonałe narzędzie służące do tworzenia tablic do komunikacji  dla osób, które nie mogą porozumiewać 
się za pomocą mowy. Gotowe szablony umożliwiają szybkie przygotowanie tablicy nawet początkującym 
użytkownikom programu.
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Biuletyn
Stowarzyszenia Mówić bez Słów

al. Dygasińskiego 25, 30-820 Kraków
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biuletyn@aac.org.pl

ISSN 1734-235X

redakcja:
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opracowanie graficzne i skład:
Paweł Szczawiński

Wszystkich, którzy chcieliby się podzie-
lić swoimi doświadczeniami, zarówno 
użytkowników (lub ich rodziców), jak 
i specjalistów AAC prosimy o przysyłanie 
swoich tekstów.
Przy zapisie wypowiedzi u¿ytkowników 
prosimy uwzglêdniæ system notacji, 
którego opis jest dostêpny w artykule 
A. Smyczek w Biuletynie nr 4/2004.

Nadsyłane artykuły nie powinny prze-
kraczać 5 stron maszynopisu (9 000 
znaków ze spacjami). Przyjmujemy pliki 
MS Word lub OpenOffice.

Prosimy nie zamieszczaæ fotografii w tek-
œcie, lecz nadsy³aæ je w postaci plików 
.jpg lub skompresowanych plików .tif 
o rozdzielczoœci 300 lub 360 dpi. Mo¿-
liwe jest równie¿ nadsy³anie zdjêæ o for-
macie co najmniej 10 × 15 cm zwykłą 
pocztą na adres Stowarzyszenia.

Redakcja zastrzega sobie prawo skra-
cania artyku³ów.

Wszelkie og³oszenia dotycz¹ce AAC 
zamieszczamy nieodp³atnie, zastrzega-
j¹c sobie prawo do ich selekcji.

AKTUALNO�CI

¡ 10 wrze�nia w Zespole Szkó³ Specjalnych nr 11 w Krakowie rozpocz¹³ 
siê cykl sobotnich zajêæ dla ca³ych rodzin dzieci niepe³nosprawnych 
niemówi¹cych, u¿ytkowników wspomagaj¹cych sposobów porozu-
miewania siê, zorganizowany przez nasze Stowarzyszenie. Spotkania 
odbywaj¹ siê w ramach projektu �Siostrzyczko, braciszku! Pomó¿ 
mi to powiedzieæ� �nansowanego ze �rodków Funduszu Inicjatyw 
Obywatelskich. Jednym z rezultatów projektu bêdzie publikacja 
zawieraj¹ca scenariusze zajêæ i narzêdzia badawcze, bêd¹ca podstaw¹ 
do przeprowadzenia podobnego projektu dla rodzin u¿ytkowników 
AAC w innych o�rodkach. Wiêcej informacji o projekcie na stronie 
internetowej Stowarzyszenia.

¡ Od pa�dziernika mamy nowy, ³atwiejszy do zapamiêtania adres 
internetowy: www.aac.org.pl. Zmieni³y siê równie¿ adresy e-mail 
� obecne nasze adresy to biuro@aac.org.pl, biuletyn@aac.org.pl oraz 
sklep@aac.org.pl. Dotychczasowe adresy w domenie withoutwords.org 
bêd¹ dzia³a³y do 22 lutego 2006 r.

¡ W naszym sklepie internetowym dostêpna jest 
ksi¹¿ka �Gestem � obrazem � s³owem�, zawiera-
j¹ca materia³y z III Krajowej Konferencji AAC. Cena 
ksi¹¿ki wynosi 15 z³.

¡ Z ogromnym opó�nieniem niezale¿nym od Stowa-
rzyszenia otrzymali�my wreszcie od producenta 
zapowiadane w poprzednim numerze Biuletynu 
pierwsze polskie urz¹dzenie VOCA. W tej chwili jest 
to niewielka partia pilota¿owa, ale mamy nadziejê, 
¿e jeszcze w tym roku bêdziemy mogli rozpocz¹æ 
jego sprzeda¿. Urz¹dzenie bêdzie nosi³o nazwê 
adWOKAt.

¡ Poczas ostatniego spotkania 22 pa�dziernika, Zarz¹d przyj¹³ w poczet 
cz³onków Stowarzyszenia 9 nowych osób. Witamy w�ród nas nowe 
kole¿anki!

Altik
program do tworzenia tablic  

do porozumiewania się

Wymagania sprzętowe:
ü  procesor Pentium 90 MHz,
ü  32 MB RAM,
ü  karta graficzna 16 mln kolorów 
ü  rozdzielczości 800 x 600,
ü  160 MB wolnego miejsca na  
      dysku,
ü  napęd CD ROM,
ü  Windows 95 lub nowszy,
ü  drukarka.

Program zawiera:
ü  652 kolorowe rysunki Petit
ü  506 rysunków konturowych Petit
ü  762 piktogramy PIC
ü  653 kontury piktogramów PIC
ü  226 fotografii.
Można korzystać również z własnych 
obrazków w  formatach .jpg, .tif, .gif, 
.bmp i innych.

Program jest dostêpny w sklepie internetowym Stowarzyszenia www.sklep.aac.org.pl


