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POGLĄDY MARII GRZEGORZEWSKIEJ NA TEMAT 
KSZTAŁCENIA DZIECI Z WADĄ SŁUCHU

 
W artykule zaprezentowano podstawowe poglądy twórczyni pedagogiki specjalnej – 

Marii Grzegorzewskiej – dotyczące problematyki kształcenia i rewalidacji dzieci z uszkodzo-
nym narządem słuchu. Maria Grzegorzewska dość szeroko zajmowała się omawianą kwestią, 
bazując na bezpośrednich obserwacjach pracy z dzieckiem z tą wadą w kraju i zagranicą. 
Jednocześnie wiele Jej wskazań opartych było na teoretycznych i praktycznych rozważaniach, 
odnoszących się do całej populacji osób niepełnosprawnych. Szczegółowo opracowała teorię 
kształtowania się wyobrażeń zastępczych jako swoistego rodzaju kompensacji w przystoso-
waniu się dzieci z wadą słuchu do świata słyszących. Podkreślała wartość metody ośrodków 
pracy w odniesieniu do specyfiki kształcenia i wychowania dzieci głuchych. Poglądy Marii 
Grzegorzewskiej na temat kształcenia dzieci z wadą słuchu, poza nielicznymi – stanowiły 
dużą wartość w późniejszych działaniach na rzecz dzieci z tym rodzajem zaburzenia. Z ana-
lizy rozważań uczonej w odniesieniu do omawianej kwestii wynika, że są jeszcze wskazania, 
których realizacja stanowi wyzwanie dla współczesnej surdopedagogiki. 

Słowa kluczowe: Maria Grzegorzewska, wada słuchu, surdopedagogika, wyobraże-
nia zastępcze, kompensacja, głuchoniewidomi, metoda ośrodków pracy, wewnętrzny 
dynamizm jednostki niepełnosprawnej, znaczenie pedagoga specjalnego i szeroko pojętej 
współpracy w kształceniu i rewalidacji dziecka z wadą słuchu

Czas płynie, Pani Maria odeszła,
ale żyje w nas przez wywołane przez Nią uczucia, myśli, wpływy

(H. Lelesz)

Maria Grzegorzewska (1888–1967) – „Wielki Człowiek i Pedagog” (Eckert, 
Gawarecka 1989), swoje życie i działalność poświęciła na rzecz osób nie-

pełnosprawnych w Polsce. W zasięgu Jej oddziaływań były dzieci i młodzież 
niezależnie od rodzaju upośledzenia, ale należy zaznaczyć, że szczególnym 
„przedmiotem jej zainteresowań i starań był każdy człowiek potrzebujący po-
mocy”(Żabczyńska 1985, s. 15)1. Uniwersalna idea humanistyczna – „Wartość 
człowieka jest najcenniejszą wartością świata” (Grzegorzewska 1996, s. 21) 
głoszona i realizowana przez Marię Grzegorzewską w każdej dziedzinie pracy 
i w życiu osobistym również – to główny motyw działalności, a zdaniem Ottona 
Lipkowskiego – najcenniejszy wkład do polskiej pedagogiki (Żabczyńska 1985).

1 Maria Grzegorzewska – w zależności od sytuacji społecznej, ekonomicznej, oświatowej i poli-
tycznej – podejmowała się różnorodnych zadań, mających na celu niesienie pomocy. Ze względu na 
temat opracowania odsyłam do publikacji poświęconych biografi i i poglądom M. Grzegorzewskiej.
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W odpowiedzi na panującą marginalizację potrzeb i praw osób z różnymi 
zaburzeniami i na obojętność ówczesnych władz wobec potrzeb szkolnictwa 
specjalnego swoją działalność pedagogiczną i naukową Maria Grzegorzewska 
poświęciła na rzecz upowszechnienia i organizacji nauczania dzieci niepełno-
sprawnych oraz na stworzenie teoretycznych i praktycznych podstaw peda-
gogiki specjalnej (i jej subdyscyplin) jako gałęzi nauk pedagogicznych – w tym 
kształceniu pedagogów specjalnych (Doroszewska, Falski, Wroczyński 1972). 

Maria Grzegorzewska interesowała się i prowadziła badania nad różnymi 
rodzajami niepełnosprawności. Dostrzegając specyficzność każdego odchylenia 
od normy, jednocześnie podkreślała fakt wspólnego podłoża fizjologicznego 
wszelkich nieprawidłowości oraz wspólną problematykę podstaw pracy rewa-
lidacyjnej. Jej zdaniem na skutek zaburzeń dochodzi do dezintegracji ogólnego 
funkcjonowania każdej osoby nie w pełni sprawnej i dlatego działania rewali-
dacyjne muszą być wielokierunkowe (Żabczyńska 1985, s. 102). Fakt globalnego 
rozpatrywania problemów człowieka upośledzonego zwraca uwagę na korygo-
wanie i kompensację uszkodzenia, ale równocześnie na rozwój i ochronę „zdro-
wych elementów” jako podstawy oddziaływań rewalidacyjnych (Doroszewska, 
Falski, Wroczyński 1972). Innym – równie istotnym – obszarem tych działań jest 
budzenie wewnętrznego dynamizmu jednostki niepełnosprawnej w odniesieniu 
do sfery emocjonalnej (Grzegorzewska 1989; Żabczyńska 1985).

W stworzonej przez Marię Grzegorzewską koncepcji pedagogiki specjalnej 
pojawiły się takie działy jak: oligofrenopedagogika, surdopedagogika, tyflo-
pedagogika, pedagogika terapeutyczna i resocjalizacyjna. Jednakże najszerzej 
Grzegorzewska zajmowała się problematyką niewidomych, a następnie głu-
chych „(…) przede wszystkim ze względu na długofalowe prace badawcze, jakie 
prowadziła nad zjawiskiem kompensacji, występującym w tych dwóch katego-
riach upośledzeń. Nie znaczy to, by mniejsze znaczenie przypisywała innym 
działom (…)” (Żabczyńska 1985, s. 74). 

Powyższe rozważania są syntetycznym ujęciem bardzo bogatej i różnorodnej 
teoretycznej i praktycznej działalności Marii Grzegorzewskiej w odniesieniu do 
osób niepełnosprawnych, do których niewątpliwie zaliczała dzieci z uszkodzo-
nym słuchem. Poglądy tej uczonej na temat kształcenia dzieci z wadą słuchu 
ukształtowały się zarówno na bazie bezpośrednich obserwacji, prowadzonych 
przez Marię Grzegorzewską w ramach wizytacji placówek specjalnych dla dzieci 
z tą wadą w kraju i za granicą, jak i pośrednio – opierają się na rozważaniach 
teoretycznych i praktycznych odnoszących się w ogóle do całej populacji osób 
niepełnosprawnych. 

Maria Grzegorzewska, jako twórczyni koncepcji pedagogiki specjalnej, 
opracowała zakres oddziaływań surdopedagogiki, określając jej podstawowe 
definicje, terminy, cele i zadania. Całą populację osób z uszkodzonym słuchem 
Grzegorzewska określała nadrzędnym terminem – głusi (wypierając popularne 
wtedy określenie – głuchoniemi). 

„… głuchym nazywamy człowieka, który jest pozbawiony słuchu, a więc 
treści słuchowych płynących ze świata, i który wskutek tego znajduje się w gor-
szych warunkach niż słyszący, jeśli chodzi o poznawanie zewnętrznego świata 
i przygotowanie do życia społecznego” (Grzegorzewska 1989, s. 195). 
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Taki stan rzeczy decyduje o konieczności zastosowania specjalnych metod 
wychowania, aby te „gorsze” warunki polepszyć, zgodnie z poglądem Marii 
Grzegorzewskiej, że każde dziecko należy wychowywać do pełni życia, jaką 
może osiągnąć (Doroszewska, Falski, Wroczyński 1972, s. 35). 

Maria Grzegorzewska podkreśliła fakt występowania różnych stopni uszko-
dzenia słuchu i wynikające z tego konsekwencje dla kształcenia i rewalidacji. 
Wyróżniła: 
  całkowicie głuchych, u których brak percepcji słuchowej uniemożliwia 

nauczenie się mowy drogą naturalną;
  głuchych z resztkami słuchu, u których ubytek słuchu przekracza 80 db 

i które, mimo resztek słuchowych, należy uczyć odczytywania mowy z ust 
i mowy ustnej, wykorzystując wzrok i dotyk, a pomocniczo jedynie resztki 
słuchu;

  niedosłyszących z ubytkiem słuchu poniżej 80 db, u których resztki słucho-
we są wystarczające w odpowiednio dostosowanych warunkach do odbioru 
mowy ustnej, a więc „niedosłyszący uczy się mówić w sposób właściwy 
dzieciom normalnym” (Grzegorzewska 1989, s. 195–197). 
Dodatkowo wyróżniła także: ogłuchłych mówiących i głuchych upośledzo-

nych umysłowo (Doroszewska, Falski, Wroczyński 1972, s. 145). 
Według M. Grzegorzewskiej, „każda z tych grup wymaga specjalnie dla siebie 

przystosowanej szkoły, programu i metody pracy” (Grzegorzewska 1989, s. 201). 
Zwracała uwagę na fakt, że „dziecko głuche jest dzieckiem normalnym pod 
względem intelektualnym”, chyba że przyczyna wady słuchu miała jednocześnie 
negatywny wpływ na procesy wyższych czynności nerwowych (tamże, s. 198). 
Zdaniem M. Grzegorzewskiej „kalectwo głuchoty” ma za to inne poważne kon-
sekwencje dla funkcjonowania osoby z wadą słuchu: izoluje w społeczeństwie, 
bo odbiera „(…) jeden ze sposobów poznawania świata, porozumiewania się 
z ludźmi i myślą ludzką(…)”, ale „nie uniemożliwia ono jednak kształcenia danej 
jednostki, wyłączając jedynie możliwość studiów w pewnych dziedzinach, wyma-
gających nieodzownie udziału słuchu” (tamże, s. 198). U dzieci z uszkodzonym 
słuchem występują „pewne odrębności psychiczne”, które muszą być uwzględnia-
ne w procesie kształcenia, m.in. problemy z uogólnianiem i abstrakcyjnym myśle-
niem, „ubogie” i „zniekształcone” (poprzez brak doświadczeń akustycznych) 
wyobrażenia o przedmiotach i zjawiskach, trudności we wnioskowaniu, sądach 
i wiązaniu logicznych całości, uboga „fantazja” (Żabczyńska 1985, s. 146–148). 
Ograniczony rozwój mowy jest przyczyną odmiennego sposobu myślenia dziecka 
głuchego. Poza tym, zdaniem Grzegorzewskiej, wadzie słuchu może towarzyszyć 
słaby rozwój fizyczny, zaburzenie narządu przedsionkowego, wpływające na 
sposób poruszania się oraz większa męczliwość. Należy brać pod uwagę możliwe 
pogłębienie się stopnia utraty słuchu u niektórych dzieci. Wspomina też o pew-
nych nieprawidłowościach w rozwoju procesów emocjonalnych „wskutek mniej-
szej sprawności kory mózgowej” (Grzegorzewska 1989, s. 199).

Maria Grzegorzewska wymienia wiele konkretnych wskazań w kwestii orga-
nizacji kształcenia dzieci z wadą słuchu, w tym: konieczność systematycznej 
kontroli stanu zdrowia dziecka i korzyści z zastosowanej aparatury korekcyjnej, 
odpowiedniej organizacji przestrzeni klasowej (ustawienie ławek, oświetlenie, 
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wyciszenie ścian), troskę o zachowanie dobrego stanu wzroku, rozwój fizyczny 
dziecka poprzez ogólną higienę zdrowia, gimnastykę, gry ruchowe i uprawianie 
sportu. Zakres materiału programowego powinien być ograniczony, realizowany 
z zastosowaniem metod poglądowych oraz zasady indywidualizacji, zarówno 
w pracy dydaktycznej, jak i wychowawczej (Grzegorzewska 1989, s. 200–203).

Według M. Grzegorzewskiej nawet nieznaczne resztki słuchu stanowią 
wielką wartość i powinny być podstawą dla oddziaływań rewalidacyjnych. 
Konieczna jest systematyczna „walka” o utrzymanie tych resztek, o ich pielę-
gnowanie, polepszenie i wzmocnienie. Maria Grzegorzewska wskazywała więc 
na potrzebę dostosowywania metod pracy, dobór aparatów słuchowych, jak 
również na współpracę z innymi specjalistami, w tym z lekarzami -– przede 
wszystkim z pediatrą i otolaryngologiem2 (Żabczyńska 1985, s. 154).

 Prowadzone przez Marię Grzegorzewską badania nad zjawiskiem kompen-
sacji u niewidomych i głuchych stały się podstawą wskazań co do sposobów 
i metod pracy wychowawczej i rewalidacyjnej także z dziećmi z wadą słuchu. 
Obok zjawiska kompensacji w obrębie tego samego analizatora, który uległ 
uszkodzeniu, Grzegorzewska podkreślała znaczenie kompensacji zaburzonego 
zmysłu poprzez wytworzenie się pewnych swoistych struktur zastępczych na 
bazie współdziałania innych zmysłów (Doroszewska, Falski, Wroczyński 1972; 
Grzegorzewska 1989). Według niej, powstające wyobrażenia nie mają na celu 
całkowitego zastąpienia jednego zmysłu przez pozostałe, ale „wypełnienie” luki 
powstałej w wyniku ograniczonego dopływu bodźców. 

W odniesieniu do dzieci z wadą słuchu Grzegorzewska teoretycznie zajęła 
się analizą tworzenia się wyobrażeń surogatowych (zastępczych) jako jednego 
z elementów kompensacyjnych3. Jej zdaniem, brak słuchu „ (…) zuboża moż-
liwości kształtowania się normalnych stereotypów dynamicznych z punktu 
widzenia ich treści i adekwatności z rzeczywistością” (Grzegorzewska 1989, 
s. 256). W wyniku braku odbioru zjawisk akustycznych, bezpośrednie poznanie 
rzeczywistości jest uboższe, zniekształcone i prowadzi do zahamowań w funk-
cjonowaniu pierwszego układu sygnałowego. Ograniczony rozwój mowy 
związany jest z kolei z zakłóceniami w rozwoju drugiego układu sygnałowe-
go. Zaburzenia we współpracy tych dwóch układów sygnałowych powodują 
utrudnienia w procesie myślowym. W pracy rewalidacyjnej z dzieckiem z zabu-
rzonym słuchem należy dbać o rozwój obu układów. W miarę jak dziecko uczy 
się mowy werbalnej i mowy pisanej, słowa poznawane są poprzez drugi układ 
sygnałowy, chociaż nie ma w pierwszym układzie sygnałowym „sygnałów rze-

2 Zadaniem tych lekarzy miało być m.in.: systematyczne badanie i monitorowanie ogól-
nego stanu zdrowia, stanu każdego ucha, udzielanie wskazówek co do pracy i opieki nad 
dzieckiem nauczycielom i rodzicom, dobór środków korekcji słyszenia. 
3 Zagadnieniom tym Maria Grzegorzewska poświęciła m.in. artykuły Wyobrażenia zastęp-
cze jako jedna ze swoistych form kompensacji w przystosowaniu się głuchych do świata słyszących 
(„Szkoła Specjalna”, 1959, nr 6), Zjawisko kompensacji u niewidomych i głuchych („Zeszyty 
Problemowe Nauki Polskiej”, 1959, nr XVI; patrz: M. Grzegorzewska (1989), Wybór pism. 
Warszawa: WSPS.
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czywistości”. W miarę, jak dziecko spotyka dane słowa w różnych treściowych 
kontekstach, te brakujące „sygnały rzeczywistości” zastępowane są przez spe-
cjalnego rodzaju „substytuty psychiczne, tzw. wyobrażenia zastępcze”, istotne 
w kształtowaniu wyobrażeń i pojęć o świecie. Powstawanie ich jest wynikiem 
naturalnej potrzeby lepszego zrozumienia świata. Są one generalnie „twora-
mi wyobraźni”, zniekształcającymi rzeczywistość, ale podlegają wpływom 
kształcenia (Grzegorzewska 1989, s. 164). Istotnym wskazaniem dla rewalidacji 
i nauczania dzieci z wadą słuchu jest, by te wyobrażenia zastępcze uczynić jak 
najbardziej bliskie rzeczywistości. Podstawą kształtowania się wyobrażeń suro-
gatowych u osób z wadą słuchu – zdaniem Marii Grzegorzewskiej – jest przede 
wszystkim analogia, która „(…) stanowi główną zasadę mechanizmu kształto-
wania się tej struktury, która tworzy się z przeróżnych jakości należących do 
różnych narządów zmysłów” (Żabczyńska 1985, s. 147–148). Poglądowe naucza-
nie na bazie wszystkich zmysłów ma ułatwić proces analogizowania. Dzięki 
temu „luki, wynikłe z braku elementów słuchowych, będą mniejsze i wyobra-
żenia surogatowe – bliższe prawdy” (Grzegorzewska 1989, s. 164). Zdaniem 
M. Grzegorzewskiej – mowa ustna i pisemna stają się stopniowo środkiem 
komunikowania się, uczenia i podstawą myślenia dziecka głuchego. Dlatego 
w nauczaniu dzieci z wadą słuchu trzeba zadbać o wyrazistość, zrozumiałość 
i różnicowanie wymowy. Dostarczanie dzieciom zróżnicowanych pobudzeń 
kinestetyczno-artykulacyjnych, związanych ze słowami (istotny element całości 
zjawiska mowy), ma wpływ na rozwój intelektualny dziecka z uszkodzonym 
słuchem (Grzegorzewska 1989, s. 199). Uzupełnieniem ma być nauczanie mowy 
pisanej jako włączenie pobudzeń wzrokowych.

Według Marii Grzegorzewskiej, „należy więc stosować taką metodę kształce-
nia, która byłaby nastawiona na dostarczenie głuchemu jak najwięcej osobistych 
doświadczeń drogą włączania go w nurt życia praktycznego, żywych przeżyć 
z tym związanych i własnej celowej aktywności, a więc warunków dynamizu-
jących na bogatym różnorodnym materiale rozwoju jednostki i stwarzających 
potrzebę coraz bardziej precyzyjnego kształtowania wyobrażeń zastępczych, co 
mu ułatwi przystosowanie do życia. I właśnie tych warunków dostarcza w rewa-
lidacji głuchych dobrze nam znana metoda ośrodków pracy” (Grzegorzewska 
1989, s. 165). Wspomniana metoda powstała na bazie metody ośrodków zain-
teresowań O. Decroly’ego i została dostosowana przez Marię Grzegorzewską 
do potrzeb pracy rewalidacyjnej w niższych klasach szkoły specjalnej w Polsce. 
Stosowana jest do dziś w wielu szkołach i ośrodkach specjalnych, również 
w kształceniu dzieci z wadą słuchu. Założenia tej metody odpowiadają wska-
zaniom do pracy rewalidacyjnej z dzieckiem o tym typie zaburzonego zmysłu. 
Maria Grzegorzewska podkreślała konieczność poglądowego nauczania dzieci 
z wadą słuchu oraz tworzenia warunków kompensujących brak bodźców słu-
chowych przez organizowanie możliwości wielozmysłowego poznania otaczają-
cego świata poprzez osobiste doświadczenie i działanie. Takie też były założenia 
metody ośrodków pracy (Doroszewska, Falski, Wroczyński 1972).

W ujęciu Marii Grzegorzewskiej cel kształcenia dzieci z wadą słuchu jest taki 
sam, jak cel ogólny pedagogiki specjalnej: rewalidacja społeczna, której skutkiem 
ma być przystosowanie do życia w społeczeństwie i najpełniejszy, zgodny z moż-
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liwościami danej jednostki, wszechstronny rozwój. Trzecim istotnym elementem 
jest kształtowanie pozytywnych procesów emocjonalnych, budzenie wiary we 
własne siły i możliwości, przeciwdziałanie frustracji. Zdaniem M. Grzegorzewskiej 
„oddziaływanie psychiczne wzbogacające dynamizm wewnętrzny jednostki 
powinno być w każdej akcji rewalidacyjnej czynnikiem wielkiej wagi” (Żabczyńska 
1985, s. 157). Proces rewalidacji ma kształtować poczucie niezależności, przydatno-
ści społecznej, poczucie bycia częścią społeczeństwa, człowiekiem zadowolonym 
i pozytywnie nastawionym do życia. Jednocześnie sprzyjać temu zadaniu może 
założenie, aby „nie przedłużać pobytu dziecka głuchego w środowisku głuchych, 
lecz po okresie koniecznym dla zdobycia początków mowy głosowej przenieść je 
do środowiska dziecka normalnego…”(Żabczyńska 1985, s. 159). Jest to więc jeden 
z pierwszych postulatów idei integracji (który Maria Grzegorzewska odnosiła do 
całej populacji osób niepełnosprawnych).

Podkreślała ona również znaczenie wczesnego rozpoznawania upośledzenia 
słuchu, poprzez badania prowadzone wśród dzieci w wieku przedszkolnym 
i wczesnoszkolnym. Wskazywała na potrzebę „(…) jak najwcześniejszej racjo-
nalnej opieki wychowawczej, a więc organizowanie przedszkoli specjalnych, 
a w całym ich życiu zakładowym i szkolnym tworzenie warunków sprzyjają-
cych kształtowaniu się dodatnich procesów emocjonalnych i sprawnemu rozwo-
jowi pierwszego i drugiego układu sygnałowego” (Grzegorzewska 1989, s. 199).

Poza tym „Grzegorzewska zawsze przywoziła z zagranicy ciekawe spostrze-
żenia i informacje dotyczące organizacji szkolnictwa specjalnego” (Żabczyńska 
1985, s. 151), w tym dotyczące dzieci z wadą słuchu. 

W artykule pt.: Nowe drogi w nauczaniu głuchoniemych z 1932 roku (Grzegorzewska 
1989, s. 166–184) uczona opisywała zagraniczne próby pracy z 2-letnim dzieckiem 
głuchym, podkreślając wartość wczesnego wychowania dla efektów rewalida-
cyjnych. Zaprezentowała też tzw. metodę belgijską zastosowaną we francuskich 
i belgijskich szkołach dla głuchych. Na bazie badań Decroly’ego i A. Herlina 
metoda globalnego nauczania mowy – czytania, pisania i odczytywania mowy 
z ust – została wprowadzona do belgijskich szkół jako przykład nauczania mowy 
z wykorzystaniem metody globalnej Decroly’ego. Herlin podkreślał m.in. rolę 
normalnego wymawiania zdań przez nauczyciela, bez przesadnego artykułowania 
i zwolnionego tempa mowy, czy możliwość rozpoczynania nauki tą metodą 2–3 lata 
wcześniej niż ówcześnie to czyniono (8–9 lat). Grzegorzewska była „propagatorką 
łączenia wskazań metody ośrodków zainteresowań i metody globalnej w nauczaniu 
głuchych” (Żabczyńska 1985, s. 152). Była też inicjatorką pierwszej klasy ekspery-
mentalnej w Instytucie Głuchoniemych i Ociemniałych w Warszawie, prowadzonej 
tym sposobem. Nauczyciel – Jan Owoc – stosował belgijska metodę nauczania 
mowy, ale w ścisłym połączeniu z ośrodkami zainteresowań4 (zdaniem U. Eckert 
– z czasem metoda ta uległa znacznym modyfikacjom) (tamże, s. 152).

Maria Grzegorzewska interesowała się również problematyką kształcenia dzieci 
głuchoniewidomych. „Głuchociemni są dotknięci w stopniu o wiele cięższym od 

4 W Belgii większy nacisk był na samo nauczanie mowy metoda globalną. 
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niewidomych i od głuchych, brak im bowiem dwóch najważniejszych zmysłów. Na 
ogół mało się nimi interesowano i dopiero takie (…) postacie jak Laura Bridgman, 
Oliwer Caswell, Helena Keller, Marta Heurtin, Olga Skorochodowa zwróciły 
uwagę pedagogów i naukowców na świat ludzi pozbawionych wzroku i słuchu” 
(Grzegorzewska 1989, s. 212)5. Osobiście poznała i obserwowała prace z M. Heurtin 
i O. Skorochodową oraz pozytywnie oceniała pierwsze polskie próby kształcenia głu-
chociemnej Krystyny Hryszkiewicz, podjęte przez s. Emmanuelę Jezierską w Laskach 
pod Warszawą. Wspomniane osoby głuchoniewidome były uznawane za jednostki 
wybitne, aczkolwiek Maria Grzegorzewska podkreślała, że każda osoba, pozbawiona 
jednocześnie wzroku i słuchu (o ile nie jeszcze dodatkowo niepełnosprawności inte-
lektualnej) powinna być poddana kształceniu i wychowaniu odpowiednio dobranymi 
metodami, gdyż tkwią w nich „utajone siły rozwojowe” na których trzeba bazować 
(Grzegorzewska 1989, s. 229). Podkreśliła ona również konieczność prowadzenia 
wielozakresowych badań naukowych w zakresie opisywanej problematyki. Maria 
Grzegorzewska razem z Janiną Doroszewską prowadziła również prace nad analizą 
zjawiska kompensacji u głuchoniewidomych (tamże, s. 248). 

W rozważanej tu kwestii poglądów Marii Grzegorzewskiej na temat kształcenia 
dzieci z wadą słuchu trzeba zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt, a mianowicie 
na rolę nauczyciela-wychowawcy w procesie kształcenia dzieci niepełnosprawnych. 
Grzegorzewska była wybitnym pedeutologiem i twórcą nowatorskiego kształce-
nia pedagogów specjalnych. Podkreślała znaczenie osobowości nauczyciela jako 
wyznacznika skutecznego oddziaływania w procesie kształcenia i wychowania. 
„Uważała, że musi istnieć harmonia między przyjmowanym systemem wartości 
a praktyką życia codziennego” (Żabczyńska 1985, s. 110). Dobroć, przyjaźń, miłość, 
odpowiedzialność, życzliwość, twórczy dynamizm, gotowość do doskonalenia 
warsztatu pracy oraz realizowanie swojego zawodu w poczuciu służby społecznej 
powinny charakteryzować pedagoga specjalnego. Poza tym osoba nauczyciela-wy-
chowawcy, obok zadatków wrodzonych jednostki niepełnosprawnej, jej wewnętrz-
nego dynamizmu i środowiska, to nieodłączny składnik efektywnej rewalidacji.

Podsumowując:
  Maria Grzegorzewska dość szeroko zajmowała się problematyką kształcenia, 

wychowania i rewalidacji dziecka z wadą słuchu. Bezpośrednio obserwowa-
ła pracę z dziećmi z wadą słuchu i poddała analizie wiele obszarów pracy 
z dzieckiem głuchym. Jednocześnie – wiele wskazań, odnoszących się do 
całej populacji osób niepełnosprawnych – miało charakter wspólny, a więc 
dotyczący także tej grupy dzieci.

  Zdaniem U. Eckert poglądy Marii Grzegorzewskiej „(…) na dzieci z uszko-
dzonym słuchem i ich rewalidację nie straciły, poza nielicznymi, nic ze swej 
aktualności, a niektóre, na przykład dotyczące kształcenia zintegrowanego, 

5 Powyższe słowa Grzegorzewskiej pochodzą z napisanej przez nią przedmowy opraco-
wania E. Jezierskiej Obserwacje nad rozwojem głuchociemnej Krystyny Hryszkiewicz. PWN, 
Warszawa 1962; w dalszej części przedmowy Grzegorzewska przedstawia sylwetki wy-
mienionych osób głuchoniewidomych.



BEATA JACKIEWICZ

SZKO£A SPECJALNA 5/2010332

wybiegły daleko wprzód” (Żabczyńska 1985, s. 159). Idea integracji dzieci 
z wadą słuchu – według Marii Grzegorzewskiej – służyłaby osiągnięciu 
najważniejszego celu, jakim jest przystosowanie do życia w społeczeństwie 
i optymalny dla danej osoby wszechstronny rozwój. Obecnie integracja jest 
realizowana – nie bez problemów – także w odniesieniu do tej grupy dzieci, 
czemu sprzyja wczesna interwencja i rewalidacja dziecka z uszkodzonym 
słuchem. Maria Grzegorzewska dostrzegała również potrzebę jak najwcze-
śniejszej opieki i pracy z dziećmi z uszkodzonym narządem słuchu.

  Wiele ze wskazań uczonej (m.in.: dotyczących wyobrażeń zastępczych, rodza-
jów zaburzeń w poznawaniu świata, praktycznych wskazań co do organizacji 
kształcenia dzieci z tego rodzaju zaburzeniami, korzystanie z resztek słucho-
wych itp.), mimo że w większości poddane tylko analizie teoretycznej, było 
trafnych (Żabczyńska 1985). Stanowiły inspirację do doskonalenia procesu 
kształcenia dzieci z wadą słuchu. 

  Grzegorzewska starała się również adaptować do warunków polskich zagra-
niczne nowinki z zakresu nauczania dzieci z uszkodzonym słuchem.

  Założenia metody ośrodków pracy Marii Grzegorzewskiej są nadal wska-
zaniem do pracy surdopedagogów, pracujących z dziećmi w specjalnych 
szkołach podstawowych dla dzieci z wadą słuchu. 

  Maria Grzegorzewska w odniesieniu do jednostek niepełnosprawnych 
wyróżniła cztery główne działania rewalidacyjne: kompensacja, korektura, 
usprawnianie i budzenie dynamizmu rewalidacyjnego. Znajduje to odzwier-
ciedlenie we współczesnym podejściu do rewalidacji dziecka z wadą słuchu. 
Uszkodzenie słuchu może być złagodzone przez kompleksowe zajęcia rewa-
lidacyjne, na podstawie wyżej wymienionych kierunków oddziaływań.

  Badaczka zwróciła uwagę na aspekt wewnętrznego aktywizowania jednostki 
niepełnosprawnej jako czynnika efektywnego procesu rewalidacji.

  Podkreśliła rolę wykwalifikowanego nauczyciela–pedagoga specjalnego w naucza-
niu dzieci niepełnosprawnych, akcentując jego osobowość jako wyznacznik efek-
tywnych oddziaływań pedagogicznych. Surdopedagogika to wąski dział pedago-
giki specjalnej, toteż traktowanie zawodu surdopedagoga w kategorii powołania 
zdaje się być jednym z wyznaczników wyboru drogi zawodowej. 

  Rewalidacja dziecka z wadą słuchu wymaga wielopłaszczyznowej działalno-
ści, a co za tym idzie szeroko rozumianej współpracy. Maria Grzegorzewska 
podkreślała znaczenie lekarzy w procesie rewalidacji dziecka z uszkodzonym 
słuchem. Zwracała również uwagę na potrzebę „wymiany myśli i doświad-
czeń w celu wzbogacania swoich (nauczycieli – przyp. wł.) poczynań dorob-
kiem innych, i odwrotnie” (Grzegorzewska 1989, s. 42). W pracy surdope-
dagoga we współczesnych ośrodkach szkolno-wychowawczych dla dzieci 
z wadą słuchu, współpraca wszystkich specjalistów (nauczyciel, wychowaw-
ca, logopeda, psycholog i inni) jest ze względu na indywidualne potrzeby 
dzieci jedną z cech charakterystycznych tego typu kształcenia specjalnego. 
Jednakże Grzegorzewska apelowała o swoistą formę współpracy między 
nauczycielami, „wspólne narady, informacje, zapytania, wyjaśnienia, wspól-
ne analizowanie pewnych zagadnień mogą pomóc nauczycielowi w korygo-
waniu własnych błędów i wybraniu odpowiedniej drogi pracy (…)”, także 
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o wybieranie innych dróg, interesowanie się bliżej czyjąś pracą, „(…) żeby 
swoją lepiej zrozumieć i poprowadzić” (Grzegorzewska 1989, s. 42). Tak poj-
mowana współpraca zdaje się być na gruncie polskiej surdopedagogiki jesz-
cze wyzwaniem, tak jak współpraca surdopedagogów, nie tyle w „swoim” 
ośrodku, ale między placówkami na terenie całej Polski. 

Poniższe słowa Ottona Lipkowskiego, mimo że wypowiedziane w latach 
80. XX wieku, w sposób odpowiedni podsumowują rozważania nad poglądami 
Marii Grzegorzewskiej na temat kształcenia dzieci z wadą słuchu:

„W latach, jakie dzielą nas od śmierci Marii Grzegorzewskiej, dokonał się 
znaczny postęp tak w teorii, jak i w praktyce pedagogiki specjalnej. Niejedna jej 
koncepcja została udoskonalona i niejedna myśl – skorygowana. Nie naruszone 
pozostały jednak podstawowe jej poglądy (…)” (Żabczyńska 1985, s. 205).
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MARIA GRZEGORZEWSKA’S VIEWS ON THE EDUCATION OF CHILDREN 
WITH HEARING IMPAIRMENTS

Summary

The article discusses fundamental views of Maria Grzegorzewska – the creator of spe-
cial education – on education and revalidation of children with hearing impairments. Maria 
Grzegorzewska studied these issues quite extensively basing her findings on direct observations 
of work with children with such disorders in Poland and abroad. At the same time, many of her 
recommendations were based on theoretical and practical deliberations referring to the whole 
population of people with disabilities. She developed in detail a theory according to which 
substitute representations formed as a specific compensation in the adaptation of children with 
hearing impairments to the world of hearing people. She emphasized the value of the method 
of work centers in relation to the specificity of the education and upbringing of deaf children. 
Maria Grzegorzewska’s views on the education of children with hearing impairments had 
significant value in the actions which were undertaken later for children with this disorder. The 
analysis of the scholar’s deliberations in relation to the issue under discussion shows that there 
are still recommendations to be carried out which are a challenge to modern surdopedagogy.

Key words: Maria Grzegorzewska, hearing impairment, surdopedagogy, substitute 
representations, compensation, deafblind people, method of work centers, inner dynamism 
of a disabled individual, importance of a special teacher and cooperation in a broad sense in 
the education and revalidation of children with hearing impairments.


