
Biuletyn Stowarzyszenia Mówić bez Słów2(20)/2013 1

     B I U L E T Y N
S t o w a r z y s z e n i a  M ó w i ć  b e z  S ł ó w

nr 2(20/2013) www.aac.org.pl ISSN 1734-235X

słowo wstępne

Akceptacja i oczekiwania

Od kołyski do uniwersytetu

MMAAC 2012 na Facebooku

Dziesięć rzeczy, które chciałbym,  
by mój nauczyciel i logopeda wiedzieli o AAC

Yes, you can! 

Katecheza

foto: www.siwczuk.pl



Biuletyn Stowarzyszenia Mówić bez Słów2 2(20)/2013

Akceptacja i oczekiwania   
Małgorzata Rybarczyk-Bończak

Czyli o czym mówiłam na konferencji. A mówiłam o tym, 
ze trzeba słuchać by dzieci mówiły.

Dla wielu rodziców dzieci niemówiących umiejęt-
ność wokalizacji staje się nadrzędnym celem. Kto zresz-
tą nie marzy o usłyszeniu   słowa “mama” albo “tata”.  
I dla mnie ten cel (zresztą jak kilka innych) był bardzo ważny. 
Ale po ponad pięciu latach ciężkiej pracy nad rozwojem 
Precla oraz w pełni świadomości tego, co się stanie z nim 
w przyszłości (postępujący zanik mięśni może doprowadzić  
do całkowitej niezdolności do artykulacji) zaczęłam so-
bie zadawać wiele pytań na temat tego czy moje cele do-
tyczące różnorakiej terapii Szymona i jego cele są zbieżne?  
Czy uszczęśliwia nas to samo? I w końcu: czy moje wymaga-
nia przypadkiem nie hamują jego rozwoju?

I tak powstała prezentacja mówiąca o zależności-
ach pomiędzy tym, jak rodzice radzą sobie z diagnozą 
choroby dzieka a poziomem oczekiwań wobec jego 
terapii i rozwoju. Prezentacja, w której postawiłam kil-
ka pytań nie czekając na natychmiastową odpow-
iedź - bo to ma być początek dyskusji lub przemyśleń,  
do których serdecznie zachęcam. Listę pytań do przerobie-

nia w swoich głowach znajdziecie w następnym wpisie.
Psychologowie mają swoje terminy na to, co się dzie-

je w naszych głowach, gdy otrzymamy diagnozę choro-
by dziecka. Istnieją definicje faz akceptacji istniejącego 
stanu rzeczy.   Gdy o nich poczytacie, a potem dokładnie 

Nowości AAc

Z ogromną radością przekazuję Państwu kolejny numer 
naszego biuletynu.

Październik to Międzynarodowy Miesiąc AAC. Tegoroczne 
hasło brzmi: Rozmawiajmy AAC. Wszystkich serdecznie 
zapraszam do udziału w obchodach MMAAC, na temat 
których więcej informacji można znaleźć na naszej stronie in-
ternetowej oraz na stronie facebookowej Stowarzyszenia. 

Wiele się już w związku z obchodami MMAAC wydarzyło, 
cały czas otrzymujemy informacje o działaniach pode-
jmowanych w różnych ośrodkach na terenie całej Polski. 
Wspaniale!

Cieszy mnie także bardzo, że w Polsce temat AAC zaczy-
na być nieco bardziej widoczny, organizowane są konfe- 
rencje, nagrania w radio i telewizji z udziałem użytkowników,  

rodziców, terapeutów. 
W tym tygodniu (dokładnie 11 października) na ekranach 

polskich kin pojawił się film „Chce się żyć”, którego bohater-
em jest niemówiący Mateusz – w tej roli bardzo dobry Dawid  
Ogrodnik. Film w reżyserii Macieja Pieprzycy to film ważny,  
do którego obejrzenia gorąco wszystkich Państwa zachęcam.

Wszystkich Państwa serdecznie zachęcam do lektury 
naszego biuletynu. 

Bardzo dziękuję autorom wszystkich tekstów za wspaniały 
materiał.

Pozdrawiam serdecznie,
Katarzyna Cichocka - Segiet

Drodzy czytelnicy

przemyślicie, co się działo w Waszych umysłach, gdy  
dowiedzieliście się o chorobie swojego dziecka może się oka-
zać, że psychologiczna teoria znalazła swoje zastosowanie  
w praktyce.  

Jest   pogrążający żal i łzy (faza szoku), jest trzykrotne 
sprawdzanie, czy oby nie pomylono wyników oraz po-
szukiwanie u dziecka odstępstw od ogólnie znane-
go obrazu choroby. Jest szukanie winnych   (faza kryzy-
su emocjonalnego). Jest też i okres nadziei, wytężonej 
pracy nakierowanej na maksymalizację rezultatów 
i próbowania każdej terapii, jaka wpadnie nam w ręce 
lub też uciekanie się do metod niekonwencjonalnych 
(tzw. pozorne przystosowanie). Nadchodzi też i moment  
w naszym życiu gdy zaakceptujemy to co nas spotkało  
i  nauczymy się czerpać radość z tego co mamy (konstrukt-
ywne przystosowanie).  

Myślę, że każde z nas, rodziców dzieci chorych lub nie-
pełnosprawnych, emocjonalnie znajduje się w którymś 
z wymienionych 
wyżej etapów. 
Te etapy, trwa-
ją one dłużej lub 
krócej - zależy 
to od tego, jaka 
jest nasza natura  
( c h a r a k t e r ) , 
w jakim środow-
isku przyszło nam  
f u n k c j o n owa ć, 
czy mamy wspar-
cie najbliższych, partnera oraz fachowców.

W ścisłej zależności od tego, co dzieje się 
w naszej rodzicielskiej głowie pozostaje nasz stosunek do  
chorego dziecka. Pomijam postawy skrajne, takie jak: 
odrzucenie lub obojętność (wszak to też się zdarza), ale 
bardzo często niepełnosprawne dzieci są traktowane przez 
rodziców albo zbyt pobłażliwie na zasadzie: “biedne jest 
niech ma”, co kończy się wyręczaniem dziecka we wszyst-
kim i pozwalaniem na wiele zachowań, na które nie pozwo-
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            W dniu 22 września 1990 roku przyszłam na 
świat w rodzinie inteligenckiej, wielodzietnej, jako piąte 
dziecko. Nazywam się Agnieszka Bal. Jestem osobą nie-
pełnosprawną od urodzenia. Mam porażenie mózgowe 
z koreoatetozą to znaczy - uszkodzenie mózgu, które 
powoduje u mnie ruchy mimowolne,  zaburzenie mowy  

lilibyśmy zdrowemu.  Są też dzieci chowane zbyt surowo, 
którym stawia się zbyt duże lub niedopasowane wyma-
gania, w porównaniu do ich możliwości (np. uparcie się,  
że dziecko musi wokalizować - a co, gdy przyczyna jego 
niepełnosprawności to uniemożliwia?).

W żadnej z tych postaw nie ma miejsca na słuch-
anie dziecka ani na respektowanie jego potrzeb i pra-
wa wyboru.   W naszym kraju zwykło mówić się, że dzie-
ci i ryby głosu nie mają i niestety w życiu codziennym  
to podejście daje się zauważyć. Zarówno rodzice jak  
i szkoła bardzo często w nikły sposób liczy się z potrzebami  
i zdaniem dziecka. Zdrowego dziecka. A gdy dziecko jest 
niepełnosprawne i do tego ma problem z komunikacją?

Bo czy przypadkiem chcąc dziecko wyręczyć nie 
zakładamy pewnych prawd z góry? Albo autokraty-

wnie podejmujemy za nie decyzje? Niby uczymy nasze 
dziecko komunikacji z otoczeniem,   ale na co dzień 
często szybciej i efektywniej jest decydować samemu, 
bez jego udziału (typu: będziesz pić mleko, założysz 
żółtą sukienkę, obejrzysz właśnie tę bajkę albo właśnie 
w tej chwili pójdziesz na spacer).   Żyjąc w ten sposób  
zabieramy mu głos. Zabieramy prawo wyboru i motywację  
do komunikowania się ze światem zewnętrznym. Bo po co 
mówić skoro nikt nie słucha?

Dlatego tak ważne jest przemyślenie sobie tego co dla 
nas oznacza bycie dobrym rodzicem dla niepełnospraw-
nego dziecka. Czy aby zyskać takie miano wystarczy tylko  
kochać? A jeśli kochać to jak?

Małgorzata Rybarczyk-Bończak, mama ośmioletniego 
Szymona chorego na rdzeniowy zanik mięśni.

Pani Małgorzata prowadzi blog w internecie:  
preclowastrona.blox.pl

Od kołyski do uniwersytetu.
Agnieszka Bal

i wzroku. Już jako dziecko nie miałam żadnych ulg czy przy-
wilejów, a moje starsze rodzeństwo traktowało mnie normal-
nie. W końcu nastał czas przedszkola. Poszłam do przedszkola 
integracyjnego, gdzie był mix dzieci sprawnych z niepełno-
sprawnymi i to diametralnie różnych. Na przykład byłam 
ja i jakieś dziecko, które mnie gryzło. Czułam się bezradna.  
Wówczas moja Mama założyła dla mnie Stowarzyszenie  
“Po pierwsze Rodzina”, a potem poradnię “AGA” z zajęciami 
prowadzonymi systemem Petö.  

 
W Poradni AGA miałam  najpierw nauczanie indywid-

ualne. Przez trzy lata miałam Dramę za nauczycielkę Panią 
Teresę Werhonowicz, a potem szkołę podstawową „Nasza 
Szkoła” i kilku nauczycieli. 

Pamiętam, że w rodzinie nie byłam gdzieś  
z boku schowana ani też w centrum zainteresowania.  
Rodzice zabierali mnie wszędzie, jak to się zabiera 
tak zwane normalne dziecko, przykładowo: byliśmy 
kiedyś  na pikniku rodzinnym pod Warszawą i tam moż-
na było wjeżdżać w kluczu na ściankę o wysokości 12m.   
Drogi Czytelniku ciekawe czy zgadniesz: kto z naszej rodz-
iny wjechał na górę? Oczywiście, ja!  Opisałam ten przykład, 
aby ukazać, że w dzieciństwie nauczyłam się odwagi  
i pokonywania stereotypów.

Wrócę do opisu mojej drogi edukacji. Podczas poby-
tu w ośrodku „Krok za Krokiem” w Zamościu , poznałam 
Panią Agnieszkę Pilch, która uczyła mnie symboli Blissa. 
One, jako pierwsze, dały  mi szansę  porozumiewania się 
 ze światem. Miałam swoją książkę z około 200 sym-
bolami, którymi się posługiwałam.   Potem, nie wiem 
dlaczego wydawało mi się, że Bliss jest jak język chin-
ski, ma trudne rysunki i wolałam nauczyć się pik-
togramów. Powstała druga moja książka do ko-
munikacji z bardzo wieloma obrazkami. Ciągle 
w komunikacji czegoś mi jednak brakowało. Od-
kąd pamiętam marzyłam o studiach na uniwersy-
tecie i w pewnym momencie zdałam sobie sprawę,  
że nie uda mi się być na studiach jeśli nie nauczę się 
liter – czytania i pisania. Miałam bardzo dużo prob-
lemów z nauką czytania, pisania i liczenia. Liczyć  
nauczyłam się w piątej, a czytać dopiero w szóstej kla-
sie. Myślę, że moje problemy z tymi umiejętnościami 
wynikały z tego, że wiedziałam o opinii mojego otocze-
nia, że nigdy nie nauczę się ani pisania, ani czytania,  
ani matematyki nie mówiąc o geometrii. Dziś uważam, 
iż u mnie niestety zadziała autosugestia.  Na szczęś-
cie spotkałam na swojej drodze życia dwie student-
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ki, jedna to moja siostra Dominika, która nauczyła 
mnie matematyki, a druga - Magda, która pod-
czas pierwszej lekcji polskiego dała mi, z wiarą  
w moje umiejętności, tekst do czytania i … przec-
zytałam “Świteziankę”. 

W końcu zbliżał się Wielkimi Krokami Test Kompetencji 
po Vl klasie.  W dniu piątego kwietnia 2005 roku podeszłam 
do pierwszego w moim życiu egzaminu.  Wiedziałam, że 
kogoś ktoś tam zwalnia  z egzaminu, ale wydawało mi się 
tak naturalne, że się zdaje. Cały ciężar decyzji spoczywał 
jeszcze na mojej Mamie. 

W ciągu swego życia miałam niezliczoną ilość testów 
na inteligencję. Byłam przebadana. Dostałam orzeczenie  
o potrzebie kształcenia specjalnego w klasie integracyjnej.   
W orzeczeniu było napisane, że mam dostać nauczyciela 
wspierającego specjalnie do mnie przypisanego. Zaczął się 
koszmar! Z szukaniem gimnazjum, nie mogłyśmy znaleźć 
szkoły, w której będę mogła codziennie mieć lekcje ze swoją 

klasą. Trwało to  prawie dwa miesiące!  W końcu Mama napisała  
w moim imieniu, gdyż wówczas nie byłam jeszcze pełno-
letnia, żeby Biuro Edukacji  znalazło dla mnie gimnazjum.

Poszłam do gimnazjum nr 123 im. Jana Pawła II na 
Białołęce w Warszawie, piętnaście kilometrów od mojego 
domu na Żoliborzu.  Musiałam tam nauczyć się wszystkie-
go, co inny uczeń zwyczajnie wie od pierwszej klasy szkoły 
podstawowej.  Uczestniczyłam, w nowym dla mnie, życiu 
szkoły. 

Na przykład były wybory do samorządu szkolne-
go, nie wiedząc, kto to jest zastępca przewodniczące-
go w klasie, niebacznie zgłosiłam się i przez dwa lata  
z rzędu pełniłam tę funkcję . W tym czasie udało mi się do-
prowadzić do zmiany w statucie szkoły,  gdzie  uczniom 
sprawnym przyznawane były, przez nauczycieli, punkty  
za pomoc uczniom niepełnosprawnym. Po zmianie  
w statucie punkty przyznawane były za postawę  
woluntarystyczną i mogli dostawać je wszyscy uczniowie.  
Za przeprowadzenie tej zmiany byłam nominowa-
na do Konkursu Ośmiu Wspaniałych. Musiałam 
pochwalić się na papierze, wypisując zgłoszenie  
do Konkursu. Zawsze jest jakiś problem z tym chwaleniem 
się po zrobieniu czegoś dobrego. Ku mojemu wielkiemu 
zaskoczeniu dostałam specjalne wyróżnienie prezesa  
fundacji „Świat na Tak”. 

Nieuchronnie już musiałam podjąć decyzję,  
jak na owy czas na pewno najtrudniejszą w moim 
życiu! Byłam wówczas w trzeciej klasie gimnaz-

jum. Od początku roku szkolnego większość gro-
na pedagogicznego odradzało mi podchodzenie  
do egzaminu gimnazjalnego, a ja chciałam zdawać.   
W pewnym momencie pomyślałam sobie, że to ja już 
nie będę robić problemów szkole i że nie przystąpię 
don egzaminu.  Nie wiem czy ‘Ktoś Na Górze’, czy co, 
ale poszłam na kolejną rozmowę do Pani Renaty Królak 
i mówię, korzystając z tablicy alfabetycznej, że jak  
to jest taki  problem dla szkoły to mogę nie zdawać. 
Usłyszałam od pani Renaty słowa, których nie zapom-
nę chyba do końca życia, brzmiały one tak: „szkoła  
ma obowiązek zapewnić Tobie możliwość zdawania  
egzaminu”. W dniach 24 - 25 kwietnia 2008 roku zdałam 
Egzamin Gimnazjalny, otrzymałam Świadectwo Ukończe-
nia Gimnazjum z wynikami Egzaminu. Droga do lice-
um była otwarta, ale wyglądała analogicznie do drogi do 
gimnazjum, czyli początkowo szukanie było bezowocne.  
Tym razem sama pisałam  e - mail do Dyrektora Biura Eduk-
acji, udało się i zostałam przyjęta do ZSO nr V im. Stefa-
na Kisielewskiego w dzielnicy Praga Południe, 17 kilo-
metrów od mojego domu na Żoliborzu. Po tych kłopotach  
z egzaminem gimnazjalnym uznałam, iż powiem Panu 
Dyrektorowi Janowi Pilczukowi od razu, z góry, że będę 
chciała pisać maturę.  Pan Dyrektor wydawał się opowiadać 
za moją propozycją. Nie przewidziałam jednak tego, że już 
za parę dni, podczas rozpoczęcia roku szkolnego, usłyszę od 
mojej nauczycielki, która była moim wspierającym pedago-
giem, to co mówiono mi potem  przez wszystkie lata liceum - 
żebym zrezygnowała z codziennego chodzenia do szkoły na 
wszystkie lekcje z moją klasą… Wówczas byłam zszokowana 
tym pomysłem. Nie tego bym pragnęła. Na szczęście moje 
gimnazjum napisało mi opinię, że  u nich uczestniczyłam  
we wszystkich lekcjach w klasie. Oficjalnie nie było już 
tematu. Ciągle jednak słyszałam jakieś aluzje. Zapisałam 
się na drugi język - rosyjski.  Chyba po miesiącu zrezy-
gnowałam, gdyż nie wytrzymałam uwag nauczyciel-
ki na mój temat, a tym samym otworzyłam niechlub-

ny poczet rezygnujących uczniów.  Miałam w pierwszej 
klasie i chyba do połowy drugiej, bardzo mądrą  
i życzliwą Panią wychowawczynię Iwonę Szostak - Kulpę. 
Ta Pani uczyła mnie języka polskiego i wiedzy o kulturze.  
Od drugiej klasy do końca Liceum miałam, jako nauczycie-
la wspierającego  Pana Rafała Szaszko, który szybko poznał 
moje możliwości. Drogi Czytelniku, czy kiedykolwiek 
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zastanawiałeś się nad tym, czy osoba niepełnosprawna,  
z technicznego punktu widzenia, może chodzić na wagary, 
nie biorąc pod uwagę aspektu etycznego? Przyznam się, że 
tak, na korytarzu szkolnym bywałam na wagarach.  

W trzeciej klasie był już dramat. W połowie roku moja 
następna Pani wychowawczyni przekonała moją Mamę, 
żebym miała nauczanie indywidualne. Od środy do 
piątku cały świat wydawał się mi przeciwny. Przypom-
niałam sobie słowa Pani Renaty Królak o egzaminie gim-
nazjalnym. W tym czasie bardzo pokłóciłam się z Mamą  
i powiedziałam, że nie miała prawa za mnie decydować, 
bo jestem już pełnoletnia. Wymogłam na Mamie, żeby  
zadzwoniła  do  Pani wychowawczyni, odwołała swoją decyzję 
i przekazała, że ja postanowiłam chodzić normalnie do szkoły  
i przygotowywać się do matury. Wiedziałam, że jak 
zgodzę się na nauczanie indywidualne, to będę miała  
o wiele mniej godzin lekcyjnych, a ja mam najlepszą 
pamięć słuchową i sytuacyjną i najlepiej uczę się pod-
czas lekcji. Szkoła nie miała wyjścia i na całe szczęście, 
wszystko wróciło do normy.  Narobiłam sobie pięć za-
grożeń, które zaliczyłam w niecałe dwa tygodnie. Prosiłam  
o zmianę nauczyciela wspierającego na egzamin i Pan 
Dyrektor przychylił się do mojej prośby. Ukończyłam 
klasę trzecią. Jedna z nauczycielek, podczas uroczystego 

zakończenia roku, życzyła mi, żebym realizowała swój plan 
na życie, a nie Mamy. To mnie zamurowało i nie odpowie 
działam nic. W dniach od 04 do 24 maja 2011 roku zdawałam 
maturę. Egzamin był dostosowany do mojej niepełno 
sprawności. Pisałam, wskazując łokciem lewej ręki, polski  
i matematykę, po 7 godzin korzystając ze specjalnie przy-
gotowanych i umieszczonych na blacie wózka tablic. Wiedzę  
o Społeczeństwie i angielski zdawałam po pięć godzin,  
a egzaminy ustne zdawałam około godziny. 

Zawsze w skład Komisji Egzaminacyjnej wchodził 
nauczyciel wspomagający, który dobrze potrafił się ze mną 
komunikować.

Egzaminy zdałam dobrze, poza matematyką,  
z której miałam poprawkę w sierpniu. Na egzaminie po-
prawkowym miałam takie same warunki, jak w pierwszym 
terminie. Pech, zabrakło 1 punktu. Za radą pana Dyrekto-
ra złożyłam odwołanie do Okręgowej Komisji Egzaminacy-
jnej, opisując jak realnie wygląda dyktowanie przeze mnie 
rozwiązań i jak wiele czasu to wymaga. Eksperci uznali, 
że rozwiązane przeze mnie zadania świadczą o umiejęt-

nościach i ograniczenie czasowe stało na przeszkodzie,  
a nie brak wiedzy. Egzamin został mi zaliczony. Dostałam 
wiadomość, że w szkole czeka na mnie Świadectwo 
Dojrzałości.  Było już za późno, żebym mogła pójść  
na wymarzone dziennikarstwo, ale mogłam na  
Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu 
Warszawskiego zarejestrować się na Politologię. 

Uniwersytet wyszedł na przeciw mojej niepełnos-
prawności. Mam transport specjalistyczny (Bus z herbem  
Uniwersytetu!), asystentów transportowych na dalsze 
przejścia i asystentów notujących podczas zajęć. Uczest-
niczę we wszystkich zajęciach zgodnie z planem studiów. 
Formę zaliczeń i egzaminów każdorazowo uzgadniam z pro 
wadzącymi zajęcia. Właśnie zaliczyłam, z wysoką średnią, 
drugi rok studiów, wybrałam specjalizację marketing po 
lityczny. Po licencjacie chcę podjąć studia magisterskie na 
Dziennikarstwie.

Myślę, iż nie byłabym w tym miejscu, w którym je- 
stem i nie byłoby tego artykułu, gdyby nie wiele osób, które 
mi  pomagały!  Pozwolę sobie  wymienić tu niektórych  
i im bardzo serdecznie podziękować. Przede wszyst- 
kim dziękuję mojej Mamie i całej mojej rodzinnie, nie 
miałabym pędu do wiedzy, gdyby nie moje korzenie.  
W drugiej kolejności bardzo dziękuję Paniom Agnieszce 
Pilch, Teresie Werhonowicz, Renacie Królak, Ewie Milew- 
skiej, Iwonie Szostak - Kulpie oraz Panu Rafałowi Szaszko  
i wszystkim moim nauczycielom za okazaną mi pomoc  
w zdobywaniu wykształcenia.

Polub nas na  
facebook  

Stowarzyszenie 
“Mówić bez Słów”



Biuletyn Stowarzyszenia Mówić bez Słów6 2(20)/2013

10 rzeczy...

Dziesięć rzeczy, które chciałbym,  
by mój nauczyciel i logopeda wiedzieli o AAC
Patricia L. Mervine

Chciałbym, żeby (ś) ...

1. … cały zespół był przeszkolony w programowaniu i używaniu mojego sys-
temu AAC. Mój „głos” nie powinien być mi zabrany tylko dlatego, że dorosły jest nie-
obecny bądź zajęty. A, i bardzo przydałby się dobry system zapasowy na wypadek,  
gdy mój zawiedzie.

2. … moje urządzenie AAC było zawsze naładowane i przez cały czas usta- 
wione do mogo użytku. Inne dzieciaki mogą mówić przez cały dzień - na przerwie, pod-
czas śniadania, w autobusie, w sali gimnastycznej - więc nie zabieraj mi głosu, gdy jestem  
w klasie!

3. … każdy dawał mi wystarczającą ilość czasu, bym powiedział, co myślę. Jeśli w rozmowie  
z Tobą komunikuję się za wo no, wymyśl sposób na szybsze otrzymywanie moich wiadomości!

4. … każdy dawał mi szansę wypowiedzenia się - nie tylko odpowiadania na pytania, ale także ich 
zadawania, komentowania, dzielenia się tym, co dzieje się w moim życiu i w mojej głowie!

5. … dał mi czas na poznanie mojego urządzenia do komunikacji i na zastanowie-
nie, w czym może mi być pomocne, zanim zdecydujesz, że jest dla mnie nieodpowied-
nie. Mam na myśli również prawo do popełniania błędów i spowodowanego tym zde- 
nerwowania. Hej, uczę się nowego języka i nie stanie się to z dnia na dzień! Im więcej 
wymyślisz sytuacji, w których mogę używać mojego urządzenia, tym szybciej się  
go nauczę.

6. … mój system AAC miał więcej czasowników i określników niż rzeczowników.  
Jeśli zapełniasz mój system rzeczownikami, ustawiasz sytuację bodziec/odpowiedź,  
a ja mogę komunikować DUŻO więcej, niż to. Poza tym, rzeczowniki to nuda. Czasowniki  
i określenia - tam się dzieje.

7. … przestał tak bardzo zwracać uwagę na ortografię i gramatykę, i po prostu pozwolił mi uwol-
nić myśli! Moja ortografia i gramatyka poprawią się z czasem, ale nie powinienem musieć czekać,  
aż poprawią się aż tak, żebym efektywnie się komunikował.

8. … posłuchał innych dzieci w moim wieku i zauważył, o czym mówią, a następnie dał mi dostęp 
do tych tematów i wyrażeń. 

Bez urazy, ale chcę brzmieć jak dziecko w moim wieku, nie jak logopeda.

9. … znalazł sposób na aktywne zaangażowanie mnie w każdą czynność. To oznacza bycie krea- 
tywnym. Adaptowanie Twoich lekcji i zwyczajów to wysiłek z Twojej strony, który będzie oznaczał 
dla mnie cały świat.

10. … każdy widział mnie przez pryzmat tego, co mogę powiedzieć i zrobić. Jeśli nie możesz 
dostrzec czegoś poza tym, czego nie mogę zrobić, ograniczasz moje życie. 

Symbole Widgit pochodzą z bazy programu Boardmaker & Speking Dynamically Pro.
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Nie może tu zabraknąć jednej myśli, którą przekazała 
mi Pani Stefania Nowińska, mama 23-letniego Kuby  
z rdzeniowym zanikiem mięśni, studenta historii:

„Przez to, że Kuba nie mówi, znikamy oboje: On, bo ludzie 
mówią tylko do mnie, i ja, bo mówią tylko o Nim. To dwie 
osoby mniej dla społeczeństwa.”

Dwie wyjątkowe osoby.
Tysiące w całym kraju.

Pozostałe wpisy pochodzą z portalu Facebook, na którym 
zostały zamieszczone w październiku 2012r. -  w ramach 
Międzynarodowego Miesiąca AAC.

2.10.2012
Październik jest Międzynarodowym Miesiącem AAC, 
czyli komunikacji alternatywnej i wspomagającej, 
zainspirowana przez ludzi, których spotykam będąc blisko 
AAC chciałabym przez cały ten wyjątkowy miesiąc dzielić się  
z Wami tym, co dla mnie w AAC jest najbardziej zaskakujące, 
tym co sprawia, że tak bardzo wierzę w Siłę Komunikacji. 
Szczególnie moje posty chciałabym dedykować tym  
z Was, którzy czytając to nie wiedzą jeszcze, co to jest AAC 
i nie mogą się nadziwić dlaczego wybrałam taką pracę:) 
na początek film, znaleziony na profilu Fundacji Jaś  
Małgosia z Łodzi http://www.youtube.com/watch?v=_d-
MzRkxxcg

2.10.2012
Nigdy nie poddawaj się w pracy nad znalezieniem drogi 
komunikacji dla każdego. Próbuj czegoś nowego do 
momentu znalezienia sposobu na czytelną i efektywną 
komunikację.

3.10.2012
AAC na dziś:) 
AAC zmienia ludziom życie. Tak wiele znam dowodów 
na to, np. pewna wyjątkowa dziewczyna, w której 
oczach można utonąć, Masza, dzięki AAC napisała 
wiersz, tak mocny i piękny, że zachwycił kogoś  
w Anglii, ten ktoś komuś innemu powiedział itd...  

MM AAC 2012 na Facebooku
Katarzyna Łuszczak

i wyniknęło z tego, że Masza poleciała do Anglii jako autorka 
wiersza na podstawie którego została wystawiona sztuka. 
Wspaniałe Terapeutki, które wprowadziły Maszy AAC, 
mówią, że bez tego, ta historia nigdy by się nie wydarzyła. 
Mój wniosek: siłą komunikacji jest to, że kiedy jest możliwa, 
nie ma granic. Wniosek angielskich znajomych: nigdy nie 
zakładajmy, że ktoś nie będzie w stanie się komunikować, 
zawsze próbujmy, do skutku. Jutro spróbuję jakoś tak mniej 
wzruszeń, konkreciki, badania, tabelki:)

4.10.2012
Obiecałam tabeleczkę, oto i ona:) 
Romana Malzer z firmy LifeTool (Austria), prywatnie mama 
Isabelli z Zespołem Rett’a, przypomniała mi, że październik 
to też miesiąc właśnie Zespołu Rett’a, a zespół ten  
jest bardzo z AAC związany. W zeszłym roku natknęłam 
się na akcje malowania paznokci na fioletowo  
na znak solidarności z dziewczynkami z Zespołem Retta  
(już mam swoje gotowe, zdjęcie w wolnej chwili:)) Wracamy 
do tabelki: co 90 minut rodzi się dziewczynka z zespołem 
Retta. Osiem dziewczynek dziennie, pięćdziesiąt sześć 
tygodniowo, dwieście dwadzieścia cztery miesięcznie, dwa 
tysiące czterysta osiemdziesiąt osiem rocznie.

5.10.2012
AAC na piątkowy wieczór;)
Wieczorową porą obraz, który dzięki pomysłowi  
i uprzejmości Tiny Detheridge z Widgit, używam od lat do 
zilustrowania jak wsparcie symboli pomaga w zrozumieniu 
tekstu. Uwaga: działa tylko na nieznających rosyjskiego;)

/symbole Widgit Software, pomysł Tina Detheridge/

8.10.2012
Po weekendowej przerwie, powracam z AAC:)
Pokutuje pogląd, żeby nie za wcześnie wprowadzać 
komunikację alternatywną, a tymczasem wszelkie 
badania wskazują, że nie stanowi ona zagrożenia  
dla rozwoju języka mówionego, wręcz przeciwnie.  
Oto fragment artykułu Komunikacja alternatywna  
i wczesna interwencja, z Infants&Young Children: MaryAnn 
Romski, PhD,CCC-SLP, Rose A. Sevick, PhD: „AAC nie 
powinno być rozważane jako ostatnia deska ratunku, 
ale jako pierwsza linia interwencji i wsparcia rozwoju 
języka mówionego oraz rozumienia języka. AAC może 
stanowić podwaliny do rozwoju języka i komunikacji  
w okresie wczesnego dzieciństwa, a także otworzyć drzwi  
do progresu w rozwoju ogólnym.”
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9.10.2013
Wtorkowe AAC :)
skoro połączył nam się miesiąc AAC z miesiącem Zespołu 
Rett’a, wracam dziś do Zespołu Rett’a. Oto Alyssa i Jej 
pierwsze spotkanie z Ceyem:) Enjoy!

http://www.youtube.com/watch?v=l-TMsyceef8

10.10.2012
AAC w środę. 
Cierpliwość - nie jest skomplikowana, nic nie kosztuje, 
wystarczy poczekać na odpowiedź, nie zgadywać, nie 
dopowiadać, dopytać jeśli się kogoś nie rozumie, nade 
wszystko nie udawać, że się rozumie, nie mówić za kogoś. 
W domu, w pracy, w sklepie, w szkole - chyba każdy 
kiedyś czuł się niezrozumiany. Nie jest to szczyt empatii 
wyobrazić sobie taką sytuację. Czy naprawdę lubimy 
kiedy ktoś kończy nasze zdania (no, chyba, że jesteśmy 
zakochani i to jest Ten ktoś, kto kończy nasze zdania;)) 
Ja na przykład zaczynam się jąkać, wtedy ktoś jeszcze 
bardziej dopowiada, ja się jeszcze bardziej jąkam... 
Czytanie w myślach i dokańczanie zdań zostawmy  
na pierwsze randki:) tymczasem słuchajmy, dopytujmy  
i miejmy odwagę powiedzieć: nie rozumiem - zamiast się 
uśmiechać i kiwać głową – Katarzyno Łuszczak dotyczy to 
również, a nawet przede wszystkim Ciebie:)

11.10.2012
Czwartek będzie z innej beczki, ale wciąż blisko AAC...
Więcej o Zespole Tourette’a u dra Olivier’a Sacks’a 
„Brzydkie słowa”
http://www.youtube.com/watch?v=Lox2z166g-4 
Reżyseria Marcin Maziarzewski. W roli głównej Grzegorz 
Mielczarek . W pozostałych rolach Magdalena Kumorek 
oraz Sebastian Stankiewicz.

12.10.2012
Piątkowy wieczór AACowy:) 
Dziś o sile, o ogromnej sile: z przyjemnością odwiedziłam 
dziś pewną Małą Królewnę, Jej mądra i czujna Mama, 
kiedy zaczął wyć alarm urządzenia monitorującego 
funkcje życiowe Królewny, spokojnie powiedziała, że  
ta maleńka dziewczynka, nie mogąc wołać, nauczyła się 
podnosić swoje tętno ze 120 na 160, co wywołuje alarm  
i przywołuje Rodziców - ot, taki sposób komunikacji, robi  
to w ciągu 3 sekund, lekarze nie wierzyli, dopóki nie 
zobaczyli.
Słonecznego weekendu:)

15.10.2012
Poniedziałkowe AAC :)
Otóż... coś genialnego w swej prostocie: czasem trudności  
z komunikacją nie wynikają z fizycznej niepełnosprawności, 

czasem po prostu On tak nic nie chce powiedzieć, a Ona 
mówi tak dużo za dużo, a czasem jest spektrum autyzmu 
i pewne schematy nie są czytelne... http://praacticalaac.
org/video/balance-pans-a-learning-toy-that-helps-build-
conversation-skills/

16.10.2012
W t o r A A C z e k : ) 
Z obserwacji mojej Córki: im mniej rozumie tym uważniej 
słucha. Proste i logiczne, jednak uważność to dziś produkt 
luksusowy... ale warto sobie na ten luksus nieoczywistej 
rozmowy pozwolić:)

17.10.2012
A w środę AAC od rana:)
/link udostępniony przez Tobii | Assistive Technology - 
Celebrating Communication/
http://www.youtube.com/watch?v=3H3e2MXV6iY 

17.10.2012
Reakcja na wydarzenia z kraju, w odpowiedzi na zapytanie 
Anki Piotrowskiej:

/symbole Widgit Software 2002-2013/
17.10.2012
Stowarzyszenie „Mówić bez Słów” przesyła inspirację:
http://aacreadathon.blogspot.com/ 

18.10.2012
C z w a r t k o w o . . . 
Przez 200km jazdy zastanawiałam się, wbrew logice i nawet 
częściowo bez woli,  jak to jest nie być w stanie powiedzieć, 
żeby się wszyscy odczepili, albo że się kogoś bardzo kocha... 
Oczywiście, mogłam sobie jechać i 1000 km i i tak nie będę 
w stanie tego sobie wyobrazić.
Wniosek: lepiej znaleźć sposób komunikacji niż dywagować 
jak to jest :)

18.10.2012
Czwartek, ponownie.
To, że ktoś nie mówi, 
absolutnie nie oznacza, że nie 
ma niczego do powiedzenia.

/zdjęcie Everyone 
Communicates/
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19.10.2012
Piąteczek, AAC w najbardziej naturalnej postaci:) dołączam 
się: dobrego weekendu:)

/zdjęcie: Stowarzyszenie Na Tak /
22 .10.2012
AAC na poniedziałek: mowa, 
jej płynność, bogactwo, tempo, 
wyrazistość, nie może być 
nazywana darem, jest tylko 
narzędziem, a to sprawia, że od 
wielu osób niemówiących zyskałam, 
dowiedziałam się i nauczyłam 
o wiele więcej, niż od paru osób mówiących, które  
to narzędzie posiadają, ale nie potrafią z niego korzystać, 
bo za przeproszeniem... opowiadają głupoty! Dziękuję  
za uwagę w ten deszczowy dzień :)

23.10.2012
Wtorek, AAC – poważniej.
Wielokrotnie dzieliłam się 
zachwytem nad obrazami 
Sarah Ezekiel na swojej ścianie  
(na fb, na mojej domowej JESZCZE 
nie wiszą), wykonuje je Ona za 
pomocą ruchu gałek ocznych 
Dzisiaj chciałabym się podzielić 
mocnym tekstem Sary o eutanazji. I nie chodzi o to, żeby 
rozpoczynać dyskusje, chodzi o to, że Ona mogła to napisać  
i podzielić się tym z nami.
 
http://sarahezekiel.blogspot.com/2012/08/the-right-to-
live.html
/Sarah Ezekiel/

24.10.2012
AAC, środa, krótko.
Czy ktoś z moich obecnych tu znajomych jeszcze nie 
polubił Stowarzyszenia „Mówić bez Słów”? :) To do roboty, 
Oni i wielu innych specjalistów AAC pracuje pełną parą  
i czekają na wsparcie :)

25.10.2012
AAC czwartkowe.
Coś cudnego, genialnego! Wielkie brawa dla Wykonawców! 
Król Julian byłby z Was dumny :)

http://www.youtube.com/watch?v=INa40bTxAd4

26.10.2012
AAC na najukochańszy nasz piąteczek (kto ma w weekend 
zjazd studiów (np. ja) ten trąba). Tak głośno zawsze jest 
o prawie do eutanazji, takie to jest cudnie medialne,  
bo ostateczne i aż soczyste od kontrowersji, a szczęście 
już takie medialne nie jest, jest spokojne, ciepłe, domowe, 
codzienne, zwyczajne.

http://www.bbc.co.uk/news/health-19340667 
 

”P.S. super tablica 
(etran) do komunikacji 

się pojawia w pewnym 
momencie, koszt = 0zł”

Katecheza
Agnieszka Pilch
Wprowadzenie
 Komunikacja odgrywa kluczową rolę  
w życiu każdego człowieka. Konwencja Praw Osób 
Niepełnosprawnych w punkcie 21.b nakłada na Państwo 
obowiązek respektowania każdej formy komunikacji 
wybranej przez osoby niepełnosprawne: Państwa - Strony 
podejmą wszelkie właściwe działania umożliwiające 
osobom niepełnosprawnym egzekwowanie swoich 
praw do wolności słowa i wyrażania poglądów, w tym 
swobody uzyskiwania, otrzymywania i rozpowszechniania 
informacji i idei na równych zasadach z innymi członkami 
społeczeństwa, za pomocą wszelkich środków komunikacji 
międzyludzkiej, określonych w artykule drugim niniejszej 
Konwencji, w tym poprzez: 
… Akceptowanie i umożliwienie korzystania  
w sytuacjach oficjalnych z języka migowego, pisma 
Braille’a, wspomagających i alternatywnych sposobów 
komunikacji oraz wszelkich innych środków, sposobów 

i formatów komunikacji wybranych przez osoby 
niepełnosprawne.
 Wspomagające i alternatywne sposoby 
porozumiewania się tzw. AAC (ang.  Augmentative 
and Alternative Communication) pozwalają osobom 
z poważnymi problemami w porozumiewaniu się na 
osiąganie takiego poziomu jakości życia, który byłby 
dla nich dostępny, gdyby nie mieli żadnych ograniczeń 
komunikacyjnych. Oznacza to, że dzięki nim mogą wieść 
życie takie samo, jak każdy z nas.
 AAC to systemy oparte na znakach i gestach 
oraz pomocach ułatwiających porozumiewanie się, 
począwszy od tablic papierowych do urządzeń opartych  
na technologii komputerowej. Dla ułatwienia komunikacji 
możemy posłużyć się między innymi gestami (np. 
Makaton), zdjęciami, obrazkami, symbolami, w tym 
Picture Communication Symbols (tzw. PCS), Piktogramami, 
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symbolami Widgit i Bliss lub pismem. Symbole graficzne 
i manualne mogą być pomocne w rozumieniu mowy  
i nadawaniu czytelnych komunikatów. 
 Rozmowę z osobą z problemami  
w porozumiewaniu się może ułatwić posługiwanie się 
prostymi strategiami takimi jak strategia wyboru, kiedy 
mający problemy z mową rozmówca szuka odpowiedzi 
wśród wielu możliwości. Bardzo pomocne w takim 
kontakcie jest też umiejętne formułowanie pytań, na które 
możemy dać prostą odpowiedź „tak” lub „nie”. Z graficznych 
symboli lub zapisanych słów możemy tworzyć tablice 
tematyczne lub książki do komunikacji, które pozwalają 
osobom z poważnymi problemami w porozumiewaniu 
się rozmawiać na dowolny temat.  By można było  
w życiu codziennym korzystać z AAC musimy przygotować 
osobom z poważnymi problemami w porozumiewaniu 
się partnerów do konwersacji w najbliższym środowisku. 
Wymaga to wielu lat specjalistycznych zajęć z osobami 
niepełnosprawnymi, a także przekazania praktycznych 
wskazówek na temat wykorzystania AAC rodzinie, 
nauczycielom, przyjaciołom, sąsiadom i pozostałym 
osobom, które mają z nimi styczność.
 Użytkownikami wspomagających sposobów 
porozumiewania się są dzieci, młodzież i dorośli, którzy słyszą, 
ale nie mogą nauczyć się mowy lub nie mogą jej używać 
przez całe życie lub tylko w pewnym okresie. Są to m.in. osoby 
z porażeniem mózgowym, specyficznymi zaburzeniami 
mowy, upośledzeniem umysłowym, autyzmem, chorobami 
genetycznymi, ale także osoby po urazach mózgu.  
W stosunku do małych dzieci z zaburzeniami rozwoju, 
u których mowa nie rozwija się o czasie, używa się 
komunikacji wspomagającej, aby utorować rozwój języka  
i mowy, jeśli tylko warunki neurobiologiczne u dziecka na 
to pozwolą (www.aac.org.pl).
AAC w systemie oświaty.
  Zapisy o konieczności pracy nad 
komunikacją od lat regulują odpowiednie przepisy 
prawa oświatowego. Do uczniów z problemami 
w porozumiewaniu odnosi się § 3 ust. 2 punkt 4 
rozporządzenia MENiS z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie 
ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, 
które mówi, że w szkolnym planie nauczania należy 
dodatkowo uwzględnić dla uczniów niepełnosprawnych,  
w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności 
uczniów, zajęcia rewalidacyjne z alternatywnych metod 
komunikacji.
 Należy także pokreślić, że obowiązująca podstawa 
programowa nauczania uczniów z upośledzeniem 
umysłowym w stopniu umiarkowanym i/lub znacznym  
z dnia 23 grudnia 2008 roku wśród zadań szkoły w punkcie 
4 wymienia rozwijanie umiejętności komunikacyjnych 
uczniów, a wśród treści nauczania w punkcie  
3.2 wskazuje na konieczność poznawania wspierających 
lub alternatywnych metod komunikacji (w stosunku 
do uczniów napotykających trudności w słownym 
porozumiewaniu się).
AAC w nauczaniu religii
 Strategie AAC stosowane w trakcie nauki w szkole 
i w przedszkolu można z powodzeniem włączyć także 
do nauczania religii. Większość uczniów z poważnymi 

problemami w porozumiewaniu się korzysta w rozmowie  
z tzw. książek do komunikacji, w których wskazują dłonią lub 
wzrokiem symbole odpowiadające słowom, które chcieliby 
wypowiedzieć. Mogą także wypowiadać się z pomocą  
tzw. tablic tematycznych grupujących symboledotyczącego 
jednego tematu. Używanie tych tablic pozwala 
użytkownikom AAC rozmawiać i odpowiadać  
na zadawane pytania na równi z pozostałymi uczniami.  
By zrealizować cele lekcji, uczniowie muszą przyswoić 
sobie lub utrwalić pewne pojęcia, w tym także religijne, 
które możemy zobrazować z pomocą symboli.
 Z ich pomocą można przedstawić też teksty 
biblijne, pieśni, modlitwy itp. ułatwiając ich odbiór  
i zapamiętywanie. Ćwiczenia, prace domowe, a nawet 
sprawdziany mogą także służyć utrwalaniu symboli 
związanych z tematyka religijną. Część uczniów potrafi 
posługiwać się gestami Makaton, które zawierają gesty 
dotyczące religii: Bóg, Jezus, Matka Boża, kościół, modlić 
się, ksiądz, zakonnica, papież, itd.
 AAC bardzo pomaga także w aktywnym udziale 
w Mszy świętej osobom z poważnymi problemami  
w porozumiewaniu się. Urządzenia zwane komunikatorami 
pozwalają na wgranie na nie ścieżki dźwiękowej dowolnego 
tekstu. Dzięki nim użytkownicy AAC mogą „wypowiadać” 
tekst komentarzy, czytań i modlitwy wiernych. Gesty, tak jak 
słowa, mogą obrazować teksty pieśni religijnych i pozwalają  
na pełniejsze uczestnictwo w liturgii. Symbolami można 
także przedstawić tekst czytań, psalmu, ewangelii i pieśni 
i wyświetlić go na dużym ekranie.
 Ogromnie ważną rolę odgrywają strategie AAC  
w czasie spowiedzi. Osoba, która nie mówi lub mówi 
bardzo niewyraźnie może odpowiadać na pytania 
spowiednika „tak” i „nie” w dostępny jej sposób np.  kiwając 
i kręcąc głową, mrugając oczami lub ruszając dłonią. Jeśli 
penitent potrafi czytać, może pisać lub wskazywać litery 
na tablicy literowej. Można także korzystać z wcześniej 
przygotowanych tablic tematycznych do spowiedzi lub 
książek do komunikacji. Użytkownicy AAC powinni mieć 
przy sobie dokładnie opisany sposób ich porozumiewania 
się, który znajduje się zawsze na początku książki do 
komunikacji lub w tzw. paszporcie komunikacyjnym. Jeśli 
ksiądz zna system gestów, którym posługuje się penitent, 
na pewno znacznie ułatwi i przyspieszy to ich rozmowę.

Przykładowa pomoc do spowiedzi opracowana  
przez katechetkę SOSW w Zamościu Iwonę Lis – symbole PCS.



Propozycja wykorzystania AAC na lekcji religii w I klasie 
szkoły podstawowej
 Przygotowując przykład aktywnego włączenia 
użytkowników AAC w przebieg lekcji religii w klasie I 
korzystałam z Podręcznika do religii dla klasy I szkoły 
podstawowej. W drodze do Wieczernika. Jesteśmy  
w rodzinie Jezusa i Poradnika metodycznego do tego 
podręcznika wydawnictwa WAM.

 Wybrałam z poradnika scenariusz zajęć do tematu 
Nasze spotkania, który w przypadku, gdy są w klasie 
uczniowie z poważnymi problemami w porozumiewaniu, 
można uzupełnić o dodatkowe pomoce oparte na 
AAC: tablicę tematyczną na temat świątyni jako domu 
Bożego,  którym spotykamy się z Jezusem oraz kartę pracy 
dotyczącą zasad zachowania się w kościele opracowaną 
na bazie symboli. Modlitwę, którą odmawiamy po wejściu 
do kościoła „Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy 
sakrament” proponuję zilustrować z pomocą symboli lub 
nagrać w urządzenie zwane komunikatorem. Pokazywanym 
uczniom w trakcie lekcji ilustracjom mogą towarzyszyć 

opisujące je symbole.
Tablica tematyczna pt. Spotkanie Jezusa opracowana przez 
Agnieszkę Pilch ZNSS „Krok za krokiem” w Zamościu – symbole 
PCS.

Katecheza
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Karta pracy dotycząca zasad zachowania się w kościele 
opracowana przez Agnieszkę Pilch ZNSS „Krok za krokiem”  

w Zamościu - symbole PCS.
Modlitwa „Niechaj będzie pochwalony” opracowana przez 
Agnieszkę Pilch ZNSS „Krok za krokiem” w Zamościu – symbole 
Widgit.
 Przygotowując się do lekcji należy zawsze 
pamiętać o starannym jej zaplanowaniu, z uwzględnieniem 
aktywnego udziału w niej ucznia niemówiącego. 
Pamiętając, że uczniowie ci zazwyczaj potrzebują więcej 
czasu na odpowiedź.

Podsumowanie
 Dzięki starannemu przygotowaniu pomocy  
do nauczania religii z wykorzystaniem symboli AAC 
możliwe jest włączenie uczniów tzw. „niemówiących  
do pełnego uczestnictwa w życiu Kościoła.
 W szkole w której pracuję, czyli w Zespole 
Niepublicznych Szkół Specjalnych „Krok za krokiem” 
w Zamościu, dzieci już od przedszkola uczą się 
komunikowania się z pomocą AAC. Pomoce z symbolami 
oraz gesty towarzyszą także lekcjom religii. Msze święte  
na rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego wzbogacamy 
o wszystkie elementy, których uczniowie uczą się przez 
cały rok. Uczniowie niemówiący uczestniczą w nich na 
równi z pozostałymi dziećmi. Odczytują modlitwę wiernych  
z pomocą komunikatorów, śpiewają pieśni z pomocą 
gestów, niosą dary. Spowiadają się z pomocą tablicy 
tematycznej do spowiedzi.
 Starsi uczniowie od kilku lat uczestniczą  
w maratonach biblijnych „czytając” tekst biblii wgrywany 
na komunikatory. 
 Nasze wszystkie działania zmierzają  
do podnoszenia świadomości środowiska, w którym żyjemy, 
iż osoby z poważnymi problemami w porozumiewaniu się, 
mogą wieść życie podobne do życia każdego z nas, o ile 
przygotujemy do tego nie tylko je, ale także osoby z ich 
otoczenia. 

Bibliografia:
1. Biuletyn Stowarzyszenia „Mówić bez słów”; wydawane 
kwartalnie, subskrybcja na stronie internetowej 
Stowarzyszenia www.aac.org.pl.
2. Brearley G.: Psychoterapia dzieci niepełnosprawnych 
ruchowo, WSiP, Warszawa 1999.
3. Błeszyński J.: Alternatywne i wspomagające metody 
komunikacji, Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2006. 



Biuletyn Stowarzyszenia Mówić bez Słów12 2(20)/2013

4. Grycman M., Smyczek A. (red.): Wiem czego chcę! 
Z praktyki polskich użytkowników i terapeutów AAC, 
Stowarzyszenie „Mówić bez słów”, Kraków 2004.
5. Jagoda M. (red.): Sztuka małych kroków. System nauczania 
kierowanego w przedszkolu, SPDN „Krok za krokiem”  
w Zamościu, Zamość 2010.
6. Kotwica. Pismo Wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża 
poświęcone chorym i niepełnosprawnym 4/2012.
7. Kubik W. SJ, Czarnecka T., Duka A., Łuszczak G. SJ: W drodze 
do wieczernika. Jesteśmy w rodzinie Pana. Podręcznik  
do religii dla klasy I szkoły podstawowej, wydawnictwo 
WAM, Kraków 2011.
8. Kubik W. SJ, Czarnecka T., Duka A.: W drodze  
do wieczernika. Jesteśmy w rodzinie Pana. Ćwiczenia  
do religii dla klasy I szkoły podstawowej, wydawnictwo 
WAM, Kraków 2011.
9. Kubik W. SJ, Czarnecka T., Duka A., Łuszczak G. SJ: W 
drodze do wieczernika. Jesteśmy w rodzinie Pana. Poradnik 

recenzja

Yes, you can! 
Michał Woźniak 

Recenzja
 Michał Woźniak, recenzja książki autorstwa Dicka Hoyt’a  
i Dona Yaeger’a „Oddany”.
Książka „Oddany” to opowieść o miłości ojca do syna 
autorstwa Dicka Hoyt’a i Dona Yaeger’a. 
Książka jest niesamowitą biograficzną opowieścią  
o pokonywaniu stereotypów, przez pryzmat których ludzie 
postrzegają  osoby z niepełnosprawnościami i z powodu 
których mają tak dużą trudność w zaakceptowaniu ludzi 
niepełnosprawnych. Niestety, dopiero w naszych czasach, 
osoby niepełnosprawne mogą stawać się równymi 
uczestnikami życia społecznego. Dzięki Dickowi Hoyt’owi 
poznajemy i doceniamy zmiany, które dokonały się  
na przestrzeni ostatnich pięćdziesięciu lat. 
Najgorsza wiadomość, jaką mogą usłyszeć rodzice, którym 
właśnie urodził się pierworodny syn, jest taka, że niemowlę 
jest niepełnosprawne. Taką właśnie „nowinę” usłyszeli młodzi 
Hoyt’owie. Kolejny komunikat lekarzy: „Mogą Państwo 
oddać to dziecko, po co Wam taki obowiązek. Kolejne 
dzieci będą normalne” mówi wszystko o realiach czasów,  
w których rozgrywa się akcja książki. Lekarze zdiagnozowali 
u małego Ricka mózgowe porażenie dziecięce i stwierdzili, 
że nic z tego dzieciątka nie będzie, określili je mianem 
„ludzkiej roślinki”. Właśnie w tym momencie Jego 
rodzice podjęli pierwszą decyzję, która zapoczątkowała 
niesamowitą relację ojca z synem. Dick - ojciec podjął się 
razem z żoną opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem. 
Niestety w czasie, gdy Rick dorastał, stopniowo ujawniały 
się jego trudności – niemoce, prócz tego, że nie był sprawny 
fizycznie, to jeszcze nie mógł mówić. Ta niepełnosprawność, 
brak komunikacji, stała się ogromnym problemem dla Ricka. 
Przez brak tej naturalnej umiejętności, musiał wielokrotnie 
podejmować walkę o własne życie. Pasją, która na stałe 
zapieczętowała relację ojca z synem stały się maratony. 

Cała ta historia zapisana została na kartach książki „Oddany”, 
którą gorąco wszystkim polecam.
Michał Woźniak
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Pomoce przedstawione przygotowane zostały w oparciu o 
bazy obrazków zawarte w programach Boardmaker – baza 
PCS i SymWriter – baza Widgit.
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Wszystkich, którzy chcieliby się po  dzie lić swoimi doświadczeniami, za równo użytkowników (lub ich 
rodzi ców), jak i specjalistów AAC pro simy o przysyłanie swoich tekstów.
Przy zapisie wypowiedzi użytkowników prosimy uwzględnić system notacji, któ rego opis jest dostępny 
w artykule A. Smyczek w Biuletynie nr 4/2004.

Nadsyłane artykuły nie powinny prze  kra czać 5 stron maszy no pisu (9 000 znaków ze spacja mi). 
Przyjmu jemy pliki MS Word lub OpenOffice.

Prosimy nie zamieszczać foto grafii w tek ście, lecz nadsyłać je w postaci pli ków .jpg lub skom pre so wa-
nych plików .tif o roz  dziel czości 300 lub 360 dpi. Możliwe jest również nadsyłanie zdjęć o for macie co 
najmniej 10 × 15 cm zwykłą pocz tą na adres Stowarzyszenia.

Redakcja zastrzega sobie prawo skra cania artykułów.

Wszelkie ogłoszenia dotyczące AAC zamieszczamy nieod płat nie, zastrze ga jąc sobie prawo do ich 
selekcji.


Międzynarodowe Stowarzyszenie Komunikacji Wspomagającej i Alternatywnej ISAAC zachęca wszystkie osoby związane z AAC do celebrowania Miesiąca 
AAC.  W tym roku promujemy czytanie i pisanie osób nie posługujących się mową. W Polsce to wciąż obszar poszukiwań, ale warto w tym czasie pochylić się 
nad tematem i poszukać rozwiązań. Pokażcie innym, jak osoby niemówiące mogą uczestniczyć w czytaniu, jak komponują swoje teksty ze znaków, jakich 
sposobów używają, by literować  i pisać na komputerach.  Wszelkie formy obchodów miesiąca AAC będą ogromną wartością! Zachęcamy do infromowania 
o Waszych pomysłach na stronie Stowarzyszenia. Wydrukujcie i powieście w Waszych placówkach ogłoszenie ISAAC.

Bądź...
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