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iRaport badawczy Niepełnowidzialni. Reprezentacje niepełnospraw-

ności w filmach, serialach i programach TV dla dzieci i młodzieży do-
tyczy ważnego i społecznie doniosłego problemu […]. Już sam sposób 
potraktowania tematu, dobór źródeł, solidna podbudowa teoretyczna 
wskazują, iż mamy do czynienia z raportem o wysokiej jakości po-
znawczej. […] Szczególnie docenić należy fakt, iż tematyka podjętego 
projektu badawczego jest zakrojona szeroko, odwołując się do proble-
matyki niepełnosprawności w obszarze zawartości mediów, formo-
wania postaw dzieci i młodzieży, reprezentacji niepełnosprawności, 
ale co nie mniej ważne – jej widoczności medialnej, która czasami 
staje się tytułową niepełnowidzialnością. […] Głównym celem […] 
badania była analiza stopnia nasycenia treściami dotyczącymi niepeł-
nosprawności oraz sposobów prezentacji niepełnosprawności w fil-
mach, serialach i programach TV oglądanych przez dzieci i młodzież. 
Przyznać trzeba, że cel ten udało się w pełni osiągnąć. […] Na szcze-
gólną uwagę zasługuje fakt, iż Autorzy raportu nie ograniczają się do 
eksploracji tematu, zaproponowania pewnych typologii, ale wartość 
ich pracy ma charakter społecznie użyteczny. Raport wieńczą bowiem 
postulaty proponowanych działań w zakresie reprezentacji niepełno-
sprawności w filmach, serialach i programach telewizyjnych.

[z recenzji wydawniczej prof. Magdaleny Szpunar]
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Wprowadzenie

Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego (NSP) z 2011 r., 
Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) z 2018 r. czy 
European Health Internet Survey (EHIS) z 2014 r. wskazują, że osoby 
z niepełnosprawnościami stanowią od 10 do nawet 20% ogółu ludności 
w Polsce1, co należy uznać za znaczną część społeczeństwa. Liczne 
badania realizowane w wielu krajach potwierdziły statystycznie istotne 
związki między statusem niepełnosprawności a różnicami społeczno-
ekonomicznymi i zdrowotnymi. Osoby z niepełnosprawnościami znacznie 
częściej żyją w ubóstwie, mają deficyty edukacyjne, co jednocześnie 
wpływa na niski poziom ich aktywności zawodowej, trudniejszy dostęp do 
opieki zdrowotnej i mniejsze możliwości prawne, m.in. brak możliwości 
dziedziczenia (Filmer 2008; Groce, London, Stein 2014; Mahmoudi, 
Meade 2015). 

W grudniu 2006 r. Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych przyjęło 
Konwencję o Prawach Osób Niepełnosprawnych, która przez polski rząd 
została podpisana w marcu 2007 r., a jej ratyfikacja miała miejsce we wrześniu 
2012 r. (Dz.U. z dnia 25 października 2012 r., poz. 1169). Jak wskazywali 
autorzy Konwencji, została ona przyjęta w celu ochrony i zapewnienia 
pełnego i równego korzystania z podstawowych wolności i praw człowieka 
przez osoby z niepełnosprawnościami na równi ze wszystkimi obywatelami. 

1 Zob: http://www.niepelnosprawni.gov.pl/index.php?c=page&id=78&print=1 
[dostęp: 2021-01-15].



10

Konwencja odwołuje się m.in. do zasad poszanowania godności i autonomii 
osoby, jej niezależności, swobody dokonywania wyborów, niedyskryminacji 
i pełnego uczestnictwa w życiu społecznym, poszanowania odmienności, 
równości szans, równości bez względu na płeć, poszanowania rozwijających 
się zdolności dzieci z niepełnosprawnościami, a także poszanowania ich 
prawa do odmienności (Konwencja…, art. 3).

Treść Konwencji stanowi cenne źródło wiedzy, zwłaszcza dla tych, którzy 
przez nieumiejętne próby wsparcia mogą zarówno powielać stereotypy 
na temat osób z niepełnosprawnościami, jak i przede wszystkim naruszać 
przynależne prawa równego traktowania, prowadząc tym samym do 
stygmatyzacji i dyskryminacji.

Przyjęte w Konwencji definicyjne ujęcie dyskryminacji ze względu na 
niepełnosprawność oznacza: 

jakiekolwiek różnicowanie, wykluczanie lub ograniczanie ze 
względu na niepełnosprawność, którego celem lub skutkiem 
jest naruszenie lub zniweczenie uznania, korzystania z lub 
wykonywania wszelkich praw człowieka i podstawowych 
wolności w dziedzinie polityki, gospodarki, społecznej, 
kulturalnej, obywatelskiej lub w jakiejkolwiek innej, na zasadzie 
równości z innymi osobami. Obejmuje to wszelkie przejawy 
dyskryminacji, w tym odmowę racjonalnego usprawnienia. 
„Racjonalne usprawnienie” oznacza konieczne i odpowiednie 
zmiany i dostosowania, nienakładające nieproporcjonalnego lub 
nadmiernego obciążenia, jeśli jest to potrzebne w konkretnym 
przypadku, w celu zapewnienia osobom niepełnosprawnym 
możliwości korzystania z wszelkich praw człowieka 
i podstawowych wolności oraz ich wykonywania na zasadzie 
równości z innymi osobami [Konwencja..., art. 2].
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Mimo zakazu dyskryminacji i wprowadzania międzynarodowych 
przepisów mających na celu wyrównanie szans i możliwości osobom 
z niepełnosprawnościami tak samo jak osobom bez niepełnosprawności 
dysproporcje wciąż są wyraźne, co zostało zaobserwowane podczas 
realizacji niniejszego projektu. Odwołując się do definicyjnego ujęcia 
dyskryminacji, należy przyznać, że przykładów naruszania zapisów 
przyjętych w Konwencji można się dość często doszukać w poddanych 
analizie materiałach wizualnych skierowanych do dzieci i młodzieży. 

Niepełnosprawność nie jest tylko kwestią odnoszącą się do stanu 
zdrowia, ale ma też znaczenie społeczne, a jej rozumienie i postrzeganie 
jest w dużym stopniu warunkowane kulturowo. Od tego, w jaki sposób 
jest postrzegana niepełnosprawność, w dużym stopniu zależy to, jakie 
możliwości funkcjonowania w życiu społecznym są zapewnione osobom 
z niepełnosprawnościami, tj. czy mają one możliwość uczestnictwa w życiu 
społecznym, czy są z niego wykluczane.

Kształtowanie postrzegania innych osób i grup społecznych, w tym 
osób z niepełnosprawnościami i samej niepełnosprawności, odbywa się 
w ramach procesu socjalizacji. Szczególną rolę w tym zakresie odgrywają 
media, w tym seriale, programy telewizyjne oraz filmy.

Tematyka reprezentacji niepełnosprawności w serialach, programach 
telewizyjnych oraz filmach skierowanych do dzieci nie była dotychczas 
poddawana w Polsce gruntownym analizom, w związku z tym 
przeprowadzenie badań z tego zakresu umożliwia zdobycie nowej wiedzy 
o podstawach tego zjawiska.

W niniejszym raporcie przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych 
przez zespół pracowników Instytutu Nauk Socjologicznych Uniwersytetu 
Rzeszowskiego w ramach projektu badawczego współfinansowanego przez 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wyłonionego 
w ramach konkursu „Reprezentacje niepełnosprawności w kulturze 
i edukacji”. 
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Analizie poddano najczęściej oglądane przez dzieci i młodzież programy 
telewizyjne oraz seriale emitowane w stacjach telewizji naziemnej w okresie 
od 1 września do 30 listopada 2020 r.2, a także filmy emitowane w stacjach 
telewizji naziemnej w tym okresie (z wyjątkiem filmów zidentyfikowanych 
jako adresowane do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, 
które zostały wyselekcjonowane do analizy na podstawie wyników 
oglądalności Box Office). 

Materiał został poddany analizie ilościowej oraz jakościowej. Od 
strony ilościowej skoncentrowano się na określeniu poziomu nasycenia 
analizowanych materiałów treściami dotyczącymi niepełnosprawności, 
natomiast od strony jakościowej uwagę poświęcono przede wszystkim 
wyłonieniu i omówieniu różnych typów prezentacji niepełnosprawności.

Niniejszy raport stanowi uzupełnienie wiedzy naukowej na temat 
reprezentacji niepełnosprawności w programach telewizyjnych, serialach 
oraz filmach, deficyt której można zaobserwować w szczególności na 
gruncie polskiej literatury naukowej. Skoncentrowano się także na 
zapewnieniu użyteczności praktycznej wyprowadzonych wniosków 
poprzez wyróżnienie propozycji działań mających na celu udoskonalenie 
procesu prezentowania niepełnosprawności w programach telewizyjnych, 
serialach oraz filmach.

W kontekście tematu niniejszego projektu badawczego za 
szczególnie istotną można uznać treść art. 8 Konwencji o Prawach Osób 
Niepełnosprawnych:

1.  Państwa-strony zobowiązują się podjąć natychmiastowe, 
skuteczne i odpowiednie działania w celu:
(a)  podniesienia świadomości społeczeństwa, w tym 

2 W niektórych przypadkach zdecydowano się na objęcie obserwacją 
materiałów emitowanych po 30 listopada 2020 r.
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na poziomie rodziny, w sprawach dotyczących osób 
niepełnosprawnych, a także działania na rzecz 
wzmocnienia poszanowania praw i godności osób 
niepełnosprawnych,

(b)  zwalczania stereotypów, uprzedzeń i szkodliwych praktyk 
wobec osób niepełnosprawnych, w tym związanych 
z płcią i wiekiem, we wszystkich dziedzinach życia,

(c)  promowania wiedzy o zdolnościach i wkładzie osób 
niepełnosprawnych.

2.  Do działań podejmowanych w tym zakresie należy: 
[…]  
(c)  zachęcanie wszystkich środków masowego przekazu 

do przedstawiania wizerunku osób niepełnosprawnych 
w sposób zgodny z celem niniejszej konwencji.

[Konwencja..., art. 2]

Temat niniejszego projektu badawczego wpisuje się także w działanie 
rozdziału VII.1 „Zwiększanie jakości informacji o niepełnosprawności 
w dyskursie publicznym” zawartego w „Strategii na rzecz Osób 
z Niepełnosprawnościami 2021–2030”, w ramach którego założono 
zrealizowanie pogłębionej analizy „dyskursu medialnego odnośnie do 
osób z różnymi niepełnosprawnościami oraz udziału osób z różnymi 
niepełnosprawnościami w dyskursie medialnym, w tym w tematach 
dotyczących innych tematów niż niepełnosprawność” (Strategia..., s. 246).
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1. Stan dotychczasowych badań

Tematyka projektu badawczego jest wieloaspektowa i bazuje na 
wiedzy osiągniętej dotychczas w różnych obszarach, spośród których 
należy wymienić badania dotyczące niepełnosprawności, zawartości 
mediów, kształtowania postaw, dzieci i młodzieży, reprezentacji społecznej, 
widoczności medialnej, stronniczości medialnej czy kreowania wizerunku.

Zagadnienie badania reprezentacji niepełnosprawności w filmach, 
serialach i programach telewizyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży 
jest podejmowane jednak rzadko. Prace naukowe o tej tematyce zaczęły się 
pojawiać głównie w latach 90. XX w. Badania nad reprezentacją w filmach 
osób z różnego typu niepełnosprawnościami stanowią pokłosie badań 
nad niepełnosprawnością, które wyłoniły się z aktywizmu na rzecz praw 
osób z niepełnosprawnościami w latach 60. i 70. XX w., a także z potrzeby 
zajęcia się tematyką uprzedzeń, dyskryminacji i obojętności wobec tych 
osób (Norden 1994).

Jedne z najwcześniejszych badań, w których analizowano konstrukcję 
niepełnosprawności w filmach, miały charakter ilościowy i zostały 
opublikowane przez E. Byrda i T. Elliotta w latach 80. XX w. Do znaczących 
pozycji w tym zakresie należy zaliczyć artykuł z 1985 r. Feature films 
and disability: A descriptive study (Byrd, Elliott 1985), w którym autorzy 
dokonali przeglądu ponad tysiąca filmów w celu ustalenia reprezentacji 
niepełnosprawności i kontekstów, w jakich ukazywane są osoby 
z niepełnosprawnościami, a także praca Disability in full-length feature 
films: frequency and quality of films over an 11 year span z 1988 r., 
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w której ocenili prezentację warunków niepełnosprawności w produkcjach 
filmowych oraz ogólną jakość tych filmów na podstawie recenzji krytyków 
i oceny widzów (Byrd, Elliott 1988). 

Tematyka reprezentacji niepełnosprawności w przekazach medialnych 
jest podejmowana przez badaczy z bardzo wielu krajów. Wśród osób 
zajmujących się tą problematyką dominują na ogół przedstawiciele 
instytucji naukowo-badawczych z tzw. krajów globalnej Północy, czyli USA, 
Australii oraz państw zrzeszonych w UE. 

W Representing Disability in a Ableist World: Essays on Media (2010) 
Amerykanka Beth Haller na podstawie wieloletnich badań przedstawia 
analizę przekazów mediów informacyjnych pod względem prezentacji 
osób z niepełnosprawnościami w Stanach Zjednoczonych. Odnosi się ona 
do takich kwestii, jak język, którym posługują się amerykańskie media 
informacyjne, mówiąc o niepełnosprawności, obrazy, którymi prezentują 
tę tematykę, oraz źródła, z których korzystają podczas jej prezentacji. 
Autorka ta także w wielu innych publikacjach podejmuje tematykę 
niepełnosprawności, a w szczególności wpływu środków masowego 
przekazu na tożsamość osób z niepełnosprawnościami (2013; 2006a), 
wizerunku osób z niepełnosprawnościami w reklamie (2006b) czy też 
oceny prezentacji niepełnosprawności w amerykańskich mediach przez 
same osoby identyfikujące się jako niepełnosprawne (2014). Autorka 
zauważa, że osoby z niepełnosprawnościami wskazują, że są prezentowane 
w mediach masowych jako problematyczne i pozbawione mocy sprawczej.

Tematyka niepełnosprawności ujmowana jest także w wielu kontekstach. 
Cynthia Barounis (2009; 2019) analizuje kwestię niepełnosprawności 
w produkcjach filmowych oraz literaturze, łącząc ją z aspektem męskości 
oraz hetero- i homoseksualności. Ta amerykańska autorka proponuje 
więc instersekcjonalne podejście do badania tej tematyki, wskazując, że 
niepełnosprawność często krzyżuje się z innymi źródłami niekorzystnej 
sytuacji społecznej. Barounis podejmuje także tematykę prezentowania 
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niepełnosprawnego ciała jako potencjalnego obiektu parodii i ironii (2013). 
Zaś Ramona Ilea (2009) na podstawie analizy produkcji filmowych oraz 
komiksów poświęconych obdarzonym ponadnaturalnymi zdolnościami 
mutantom (X-Men) obrazuje sytuację osób z niepełnosprawnościami, 
stereotypy związane z niepełnosprawnością, podejścia do definiowania 
niepełnosprawności (medyczne, społeczne itp.) oraz różne reakcje 
środowisk osób z niepełnosprawnością na rzeczywistość społeczną oraz 
toczącą się debatę na temat niepełnosprawności w USA. 

Ponadto tematyka ta została podjęta m.in. w pracy Bradleya 
J. Bonda (2013), w której przeanalizowano treści ponad 400 programów 
telewizyjnych dla dzieci w celu ustalenia medialnych przedstawień 
niepełnosprawności fizycznej mogących wpływać na postawy dzieci wobec 
osób z niepełnosprawnością, jak również w monografii Culture – Theory 
– Disability: Encounters Between Disability Studies and Cultural Studies 
(Waldschmidt, Berressema, Ingwersen 2017).

Wśród autorów podejmujących tematykę wizerunku osób 
z niepełnosprawnościami w filmach, literaturze, jak również sposobu 
definiowania osób z niepełnosprawnościami przez rówieśników należy 
wymienić Stephena Safrana (1995; 1998a; 1998b).

Interesująca jest również monografia Roberta Cettla pt. Always an Other? 
Representations of Disability in Australian Film, w której autor poddaje 
analizie wizerunek osób niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie 
w australijskim filmie od ery niemej do współczesności (Cettl 2019). 
Należy zaznaczyć jednak, że tematyka reprezentacji niepełnosprawności 
w mediach masowych jest podejmowana także przez badaczy z tzw. krajów 
globalnego Południa. Publikacje na temat niepełnosprawności w filmach 
cieszą się zainteresowaniem m.in. wśród badaczy z Indii, inspirowane 
wysoką reprezentacją osób niepełnosprawnych w produkcjach Bollywood. 
Znaczące prace to m.in. artykuły S.K. Biswala Representation of Women 
with Disabilities in Hindi Cinema (2017), Disability, Deficiency, and Excess: 
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A Cinematic Construction of Disability in Popular Odia Cinema (2019). Należy 
również zwrócić uwagę na poruszające tematykę niepełnosprawności 
w filmie artykuły innych hinduskich autorów (np. Prasad i in. 2018). 

W polskiej literaturze naukowej również można znaleźć publikacje 
na temat niepełnosprawności w mediach. Na szczególną uwagę 
zasługuje monografia z 2013 r. Tomasza Sahaja pt. Niepełnosprawni 
i niepełnosprawność w mediach, w której autor przedstawia wizerunek osób 
z niepełnosprawnościami prezentowany w przestrzeni medialnej, monografia 
Beaty Łaciak pt. Kwestie społeczne w polskich serialach obyczajowych: 
prezentacje i odbiór, poruszająca wizerunek i percepcję niepełnosprawności 
w polskich produkcjach filmowych, a także książka Wojciecha Otto 
z 2012 r., która przedstawia wizerunek niepełnosprawności w polskim 
filmie fabularnym i dokumentalnym w kontekście przemian politycznych, 
społecznych, cywilizacyjnych oraz kulturowych. Temat prezentacji 
niepełnosprawności został ponadto podjęty m.in. w następujących pracach:

• Artykuł K. Więckowskiej na temat przedstawiania niepełnosprawności 
w filmach rysunkowych dla dzieci, w którym autorka poddała analizie 
wizerunek bohaterów produkcji dla dzieci ukazujących się zarówno 
w kinach, jak i na małym ekranie w latach 1996-2007 (2010);

• Artykuł K. Pawelczak, w którym autorka podjęła próbę aktualizacji 
wizerunku osoby z niepełnosprawnością intelektualną w polskim 
filmie dokumentalnym (2011);

• Praca przeglądowa i prace badawcze M. Struck-Peregończyk i wsp. na 
temat wizerunku osób niepełnosprawnych w środkach masowego 
przekazu (Struck-Peregończyk 2013; Struck-Peregończyk, Kurek-
Ochmańska 2018; Struck-Peregończyk, Leonowicz-Bukała 2018);

• Artykuł A. Mironiuk-Netreby na temat potencjału edukacyjnego 
w zakresie przybliżania widzowi tematyki niepełnosprawności (2014);

• Artykuł K. Pająk na temat opinii studentów o kreowanym przez 
media wizerunku osób z niepełnosprawnością intelektualną (2014).
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Zagadnienie społecznych aspektów niepełnosprawności było również 
tematem przewodnim jednego z numerów „Przeglądu Socjologii Jakościowej” 
z 2018 r., a także w innych publikacjach przywołanych w spisie literatury.

W odniesieniu do postawionego celu niniejszego projektu badawczego 
zasadne jest przywołanie prac poświęconych kwestii widoczności 
medialnej (Thompson 2001; Szpunar 2017) oraz badań nad społecznymi 
reprezentacjami (Trutkowski 2000).

Podczas przeglądu dostępnych zasobów nie zidentyfikowano jednak 
aktualnych prac badawczych bezpośrednio dotyczących reprezentacji 
niepełnosprawności w filmach, serialach i programach telewizyjnych dla 
dzieci. Temat ten stanowi zatem problematykę niezbadaną, godną uwagi 
ze względu na potrzebę konstruowania bez pejoratywnych konotacji 
społecznego wizerunku osób z niepełnosprawnościami.



Pusta strona
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2. Założenia teoretyczne

2.1. Niepełnosprawność i jej rodzaje

Sposób rozumienia niepełnosprawności, a zarazem jej definiowanie, jest 
warunkowany kulturowo w zależności od poziomu wrażliwości społecznej 
i umiejętności dostrzegania różnorodności form życia społecznego oraz 
sposobów określania potrzeb życiowych i możliwości ich zaspokajania. 
Z tego względu zdefiniowanie niepełnosprawności w sposób niebudzący 
jakichkolwiek wątpliwości, a zarazem ujmujący wieloaspektowość 
i złożoność problematyki związanej z niepełnosprawnością, jest zadaniem 
niezwykle trudnym. Niepełnosprawność bywa różnie definiowana 
w zależności od przyjętych celów. Spośród różnych sposobów definiowania 
niepełnosprawności przykładowo można wymienić: (1) ujęcie medyczne, 
zgodnie z którym niepełnosprawność jest postrzegana jako upośledzenie, 
choroba wymagająca leczenia lub rehabilitacji (Twardowski 2018, Wiliński 
2010); (2) ujęcie funkcjonalne (Wiliński 2010) polegające na definiowaniu 
niepełnosprawności w kontekście utrudnień w zaspokajaniu indywidualnych 
potrzeb oraz partycypacji w życiu społecznym; (3) ujęcie indywidualne 
polegające na definiowaniu niepełnosprawności przez pryzmat osobistych 
doświadczeń osób z niepełnosprawnościami (Wiliński 2010). Za szczególnie 
cenny w zakresie definiowania niepełnosprawności należy uznać wkład 
disability studies. Interesującego, a zarazem inspirującego wyróżnienia 
modeli niepełnosprawności dokonał Dan Goodley w pracy Disability Studies. 
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An Interdisciplinary Introduction (2017), wyróżniając: (1) model społeczny, 
skoncentrowany na postrzeganiu niepełnosprawności w kontekście barier 
społecznych; (2) model mniejszościowy, skoncentrowany na postrzeganiu 
niepełnosprawności w kontekście praw człowieka; (3) model kulturowy, 
skoncentrowany na postrzeganiu niepełnosprawności jako pewnej 
cechy kultury, wytworu kulturowego; (4) model relacyjny, ujmujący 
niepełnosprawność jako interakcję (relację) pomiędzy niepełnosprawnością 
(ang. impairment) a środowiskiem. W kontekście celów niniejszego badania 
mniej istotne wydaje się definiowanie niepełnosprawności w aspekcie 
medycznym, koncentrującym się na ocenie sprawności organizmu, oraz 
w aspekcie funkcjonalnym, w ramach którego niepełnosprawność jest 
postrzegana jako deficyty utrudniające pełnienie funkcji życiowych czy 
społecznych. Za znacznie bliższe celom niniejszego badania można uznać 
rozumienie niepełnosprawności w aspekcie społeczno-kulturowym, 
akcentującym znaczenie społecznego tworzenia niepełnosprawności, czyli 
określonych warunków, struktur umożliwiających bądź utrudniających 
partycypację w życiu społecznym3. Zauważalne jest, że w różnych aspektach 
czy perspektywach często akcentowanymi kwestiami przy okazji definiowania 
niepełnosprawności są ograniczenia, utrudnienia, bariery, niemożności, 
niezdolności, dysfunkcje, uszkodzenia, wady, zaburzenia, upośledzenia, 
braki. Dokonując pewnego uproszczenia, można stwierdzić, że najbardziej 
zasadnicza różnica zachodząca pomiędzy opozycyjnymi sposobami 
postrzegania niepełnosprawności polega na tym, że z jednej strony 
wspomniane bariery, braki, utrudnienia są postrzegane jako wrodzone lub 
nabyte właściwości jednostek ludzkich, a z drugiej strony jako wytworzone 
społecznie. Przyjęcie określonego sposobu rozumienia niepełnosprawności 
jako atrybutu kultury oznacza jednocześnie uznanie, że postrzeganie 

3 Na temat społecznego modelu niepełnosprawności zob. np. E. Godlewska-
Byliniak, J. Lipko-Konieczna (2018). 
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niepełnosprawności jest zależne od kontekstu kulturowego i historycznego. 
Nie miejsce tutaj na prezentację rozważań ukazujących, jak rozumienie 
niepełnosprawności zmieniało się w czasie i jak jest ono rozumiane w różnych 
kulturach. Warto jednak odnotować, że postrzeganie niepełnosprawności 
jako atrybutu kultury oznacza, że opowieść o niepełnosprawności wpisuje 
się w szerszą opowieść o tej kulturze. W kontekście analizy reprezentacji 
kluczowe jest postrzeganie niepełnosprawności jako pewnego atrybutu 
eksponowanego bądź nie w prezentowanych materiałach na podobnych 
zasadach, jak może być eksponowany kolor oczu, kolor włosów, wzrost, płeć, 
status społeczny albo pełnienie określonych funkcji społecznych. Oczywiście 
na potrzeby zidentyfikowania treści dotyczących niepełnosprawności 
konieczne jest przyjęcie pewnych rozstrzygnięć na temat tego, czym 
niepełnosprawność jest. W tym kontekście najbardziej użyteczne wydaje się 
zastosowanie podziału na rodzaje niepełnosprawności, przedstawionego na 
portalu niepelnosprawni.pl. Są one następujące:

• choroby neurologiczne, w tym choroby neurodegeneracyjne, 
obejmujące:

 − stwardnienie rozsiane (SM),
 − mózgowe porażenie dziecięce (MPD),
 − udar mózgu,
 − epilepsję,
 − chorobę Alzheimera i demencję,
 − chorobę Parkinsona;

• niepełnosprawność ruchowa:
 − paraplegia i tetraplegia,
 − amputacje,
 − choroby reumatyczne;

• niepełnosprawność intelektualna:
 − autyzm,
 − zespół Downa,
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• choroby układu oddechowego i krążenia:
 − choroby serca,
 − astma;

• niepełnosprawność narządu wzroku i głuchoślepota;
• niepełnosprawność słuchu lub mowy;
• schorzenia metaboliczne:

 − cukrzyca,
 − choroba Leśniowskiego-Crohna;

• choroby układu moczowo-płciowego;
• choroby rzadkie/genetyczne;
• choroby psychiczne;
• nowotwory;
• otyłość4.
Przywołany tu podział posłużył do określenia poziomu nasycenia 

treściami dotyczącymi niepełnosprawności w analizowanych materiałach.

2.2. Prezentacja, reprezentacja, reprezentatywność 
oraz widoczność medialna

Oprócz pojęcia niepełnosprawności w kontekście podjętego tematu 
badawczego kluczowe znaczenie mają pojęcia prezentacji, reprezentacji 
oraz reprezentatywności, a także pojęcie widoczności medialnej. 
W Słowniku języka polskiego PWN można znaleźć trzy znaczenia wyrażenia 
„prezentacja”: (1) „przedstawienie kogoś komuś w sposób oficjalny; 
(2) pokaz towarów, urządzeń, filmów itp.; (3) przedstawienie swojego 
programu lub stanowiska w jakiejś sprawie” (Drabik, Kubiak-Sokół, Sobol, 
Wiśniakowska 2017: 738). Natomiast wyrażenie „reprezentacja” jest 

4 Źródło: http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/203749 [dostęp: 2020-08-31].
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definiowane jako: „grupa osób, instytucja występująca w imieniu kogoś 
lub czegoś, reprezentująca czyjeś interesy” (Drabik, Kubiak-Sokół, Sobol, 
Wiśniakowska 2017: 738). Co prawda przywołane rozumienie reprezentacji 
można uznać za użyteczne w kontekście omówionego w dalszej części tekstu 
pojęcia reprezentatywności, warto jednak odwołać się do socjologicznego 
rozumienia reprezentacji kolektywnych nawiązującego do Durkheimowskiej 
koncepcji przedstawień zbiorowych (Trutkowski 2000: 22). Jak zauważa 
Cezary Trutkowski, reprezentacje „mogą stanowić przyczynę zjawisk, 
jak i same mogą być ich skutkiem” (Trutkowski 2000: 22). Postrzeganie 
przekazów medialnych dotyczących niepełnosprawności jako reprezentacji 
kolektywnych prowadzi zatem do konstatacji, że przekazy medialne mogą 
odzwierciedlać społeczne postrzeganie niepełnosprawności, ale zarazem 
je kształtować. Rozumienie reprezentacji jako przedstawień powoduje, 
że znaczenie tego pojęcia staje się częściowo pokrywające zakresowo ze 
znaczeniem pojęcia prezentacji, a terminy reprezentacja i prezentacja 
bywają stosowane zamiennie (por. Lisowska-Magdziarz 2013). Na 
dwoistość funkcjonalną pojęcia „reprezentacja” zwraca uwagę Agata 
Maksimowska, odwołując się do rozważań Paula Ricoeura. Zauważa ona, 
że reprezentacja może być rozumiana jako ponowne uobecnienie rzeczy, 
jak i jako przedstawienie rzeczy (Maksimowska 2010: 77). W odniesieniu 
do analiz medialnych reprezentację można rozumieć jako medialne ujęcie. 
Postrzeganie przekazów medialnych jako reprezentacji kolektywnych 
powoduje, że mogą stać się one przedmiotem badań socjologicznych 
w odróżnieniu od reprezentacji indywidualnych będących przedmiotem 
badań psychologicznych (Trutkowski 2000: 21). Warto podkreślić, 
że badanie przekazów medialnych rozumianych jako reprezentacje 
kolektywne powoduje koncentrowanie się na analizie przedstawień 
niepełnosprawności jako określonych konstruktów społecznych, a nie na 
analizie doświadczenia niepełnosprawności charakterystycznej dla badań 
nad niepełnosprawnością o profilu psychologicznym. 
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W kontekście celów podjętego projektu badawczego użyteczne jest 
także przywołane słownikowe rozumienie reprezentacji jako „występowanie 
w imieniu kogoś lub czegoś”, ponieważ przekłada się ono na założenia 
metodologiczne dotyczące reprezentatywności przeprowadzonych badań. 
Pojęcie reprezentatywności często jest rozumiane jako reprezentatywność 
statystyczna, czyli „właściwość próby, polegająca na tym, że uzyskane w niej 
rozkłady pewnych cech są takie same jak w całej populacji” (Babbie 2005: 630). 
Tymczasem oprócz reprezentatywności statystycznej można wyróżnić także 
reprezentatywność typologiczną polegającą na dążeniu do osiągnięcia tzw. 
nasycenia teoretycznego, tj. nasycenia kategorii analitycznych. Jak zauważa 
Kathy Charmaz, kategorie analityczne są nasycone, „gdy gromadzenie 
nowych danych nie prowadzi już do nowych teoretycznych spostrzeżeń ani też 
nie ujawnia nowych własności głównych kategorii teoretycznych” (Charmaz 
2009: 147). Nasycenie kategorii analitycznych pozwala na osiągnięcie 
reprezentatywności rozumianej w sensie jakościowym, ponieważ pozwala 
na zidentyfikowanie wszystkich istotnych reprezentacji sytuacji i perspektyw 
w zakresie badanego zagadnienia. 

Mając na uwadze specyfikę przekazów medialnych, różnorodność 
gatunków medialnych oraz zmienność w czasie spowodowaną sezonowością, 
przeprowadzenie badań przekazów medialnych umożliwiających osiągnięcie 
reprezentatywności statystycznej jest bardzo trudne, a wręcz niemożliwe, 
ponieważ w odniesieniu do przekazów medialnych za niezbyt trafne można 
uznać zastosowanie zapewniających reprezentatywność statystyczną 
probabilistycznych metod doboru próby. Co prawda od strony teoretycznej 
można by założyć stworzenie operatu obejmującego populację wszystkich 
materiałów emitowanych w określonym czasie, z którego następnie 
wylosowano by próbę materiałów do analizy, jednak mimo tworzenia 
z wyprzedzeniem tzw. ramówek od strony praktycznej sporządzenie takiego 
operatu w odniesieniu do szerszego zakresu czasowego byłoby możliwe 
dopiero ex post. To z kolei oznaczałoby konieczność utrwalenia ogromnej 
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ilości emitowanych materiałów, co od strony technicznej wymagałoby 
zaangażowania zasobów generujących bardzo wysokie koszty przewyższające 
możliwe do osiągnięcia korzyści płynące z zastosowania takiego rozwiązania. 
Poza tym zastosowanie losowej metody doboru próby prowadziłoby 
do pojawienia się szeregu trudnych do rozstrzygnięcia dylematów m.in. 
odnoszących się do tego, w jaki sposób powinna zostać określona jednostka 
losowania, tj. czy jednostką losowania powinien być określony serial lub 
program, czy powinna być ona określona ze względu na liczbę odcinków 
danego serialu lub programu, a może ze względu na czas trwania. Inne dylematy 
dotyczą tego, w jaki sposób postępować z materiałami powtórkowymi oraz 
emitowanymi w różnym czasie antenowym. Dodatkowy dylemat pojawiający 
się w związku z podjętym tematem badawczym stanowi rozstrzygnięcie, które 
materiały należy uznać za adresowane do dzieci i młodzieży. Mając to na 
uwadze, za najbardziej trafne rozwiązanie w zakresie doboru próby badawczej 
można uznać zastosowanie doboru celowego na podstawie kryterium 
wyników oglądalności, tj. objęcie analizą materiałów najczęściej oglądanych 
przez dzieci i młodzież w okresie objętym zakresem czasowym badania.

Chociaż w odniesieniu do telewizyjnych przekazów medialnych nie 
jest możliwe przeprowadzenie badań umożliwiających zapewnienie 
reprezentatywności statystycznej, to niewątpliwym atutem prowadzenia 
analiz ilościowych jest możliwość określenia stopnia nasycenia 
treściami dotyczącymi niepełnosprawności na poziomie poszczególnych 
analizowanych programów czy seriali, a objęcie analizą programów i seriali 
najczęściej oglądanych pozwala zarazem na określenie, w jakim stopniu 
młodzi widzowie stykają się z tematyką niepełnosprawności, oglądając 
najbardziej popularne przekazy.

O ile zapewnienie reprezentatywności statystycznej badań przekazów 
medialnych można uznać za niemożliwe, o tyle osiągnięcie reprezentatywności 
typologicznej jest możliwe poprzez zastosowanie metod doboru próby 
umożliwiających objęcie analizą odpowiedniej ilości różnorodnych materiałów.
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Odnosząc się do zakresu podjętego tematu badawczego dążenie do 
reprezentatywności prowadzonych badań można rozumieć także jako 
poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: jakie reprezentacje kolektywne 
niepełnosprawności są obecne w analizowanych przekazach medialnych?

Z pojęciami prezentacji i reprezentacji powiązane jest także pojęcie 
widoczności medialnej, które również ma fundamentalne znaczenie dla 
podjętego tematu badawczego ze względu na postawienie wyrażonej 
w tytule hipotezy o niepełnowidzialności niepełnosprawności. Pojęcie 
widoczności medialnej zostało wprowadzone przez Johna Thompsona 
(Thompson 2001; Szpunar 2015: 294; Szpunar 2017: 494). Zgodnie 
z propozycją Magdaleny Szpunar medialną widoczność można rozumieć 
jako „[…] założenie, iż nie można dzisiaj istnieć bez bycia widocznym, 
rozpoznawalnym i nieustannie obecnym” (Szpunar 2017: 494). Podobne 
znaczenie mają słowa wyrażone przez Tomasza Goban-Klasa: „Działanie 
publiczne, jeśli ma mieć odpowiednie znaczenie wymaga dużej widoczności 
medialnej, czyli wymaga częstego pojawiania się w symbolicznej i rytualnej 
sferze oraz zdobywania w opinii publicznej szacunku i uznania” (Goban-Klas 
2008: 144). Można zatem uznać, że brak obecności w mediach określonych 
treści lub obecność tych treści w formie stereotypowej, przejaskrawionej 
powoduje marginalizowanie zjawiska niepełnosprawności oraz 
stygmatyzowanie osób z niepełnosprawnościami. To z kolei powoduje, że 
badania nad widocznością medialną stają się niezwykle ważne.

2.3. Konstruowanie, rekonstruowanie oraz dekonstruowanie 
medialnych reprezentacji niepełnosprawności

Nawiązując do tytułu klasycznej pracy Petera Bergera i Thomasa 
Luckmanna (Berger, Luckmann 1983), a także do tytułu artykułu Wojciecha 
Dolińskiego (Doliński 2013), za teoretyczny punkt wyjścia niniejszego 
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projektu badawczego można uznać założenie, że niepełnosprawność jest 
społecznie tworzona, a media (w tym telewizja) uczestniczą w procesie 
jej społecznego konstruowania. Przyjęcie takiego teoretycznego 
założenia przekłada się na zidentyfikowanie wyzwań metodologicznych 
przejawiających się w dążeniu do rekonstruowania, a zarazem 
dekonstruowania medialnych konstruktów. Wspomniany proces 
rekonstrukcji, a przede wszystkim dekonstrukcji, polega na ukazywaniu 
społecznych znaczeń analizowanych przekazów medialnych. Podkreślenia zatem 
wymaga, że przedmiotem tak rozumianych analiz nie jest niepełnosprawność 
jako zjawisko społeczne, ale sposób prezentacji tego zjawiska. Uczynienie 
przedmiotem analiz przekazów medialnych o niepełnosprawności powoduje 
zarazem, że zjawisko niepełnosprawności jest analizowane przede wszystkim 
pośrednio – z poziomu metaanalizy. Przyjęcie podejścia dekonstrukcyjnego 
może z kolei prowadzić do odkrywania ukrytych znaczeń w stosunku do 
bezpośrednich przekazów formułowanych przez nadawcę medialnego, 
np. poprzez ukazywanie mechanizmów instrumentalizacji w przekazach, 
w których osoby z niepełnosprawnościami są prezentowane jako godni 
podziwu superbohaterowie lub w prezentacjach mających wzbudzić poczucie 
troski wobec osób z niepełnosprawnościami wymagającymi wsparcia.

2.4. Postawy wobec niepełnosprawności

Oprócz określenia poziomu nasycenia treściami dotyczącymi 
niepełnosprawności w kontekście postawionych celów badania bardzo 
istotną kwestią jest określenie typów reprezentacji niepełnosprawności 
mających w znacznym stopniu swoje podłoże w określonych postawach 
wobec niepełnosprawności.

Postawy „[...] to względnie stałe skłonności do pozytywnego lub 
negatywnego ustosunkowywania się do różnych obiektów – osób, idei, 
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konkretnych rzeczy, [...] mogą one być niespójne (zawierać jednocześnie 
pozytywne i negatywne elementy), trudne do kontrolowania 
i nieuświadamiane, a ich związek z zachowaniem jest skomplikowany” 
(Stasiuk, Maison 2014, s. 341). Podstawowe mechanizmy kreowania 
się postaw to „[…] (1) nabywanie przekonań na temat właściwości 
obiektu, (2) przeżycia emocjonalne związane z obiektem oraz (3) własne 
zachowania kierowane na ów obiekt” (Wojciszke 2002, s. 79-80). 
Wszystkie trzy elementy powinny być ze sobą spójne, jednak zasadniczą 
rolę w wyłanianiu się postawy odgrywa nastawienie, które jest stanem 
przygotowania do podjęcia określonych reakcji i stanowi efekt nabytych 
wcześniej doświadczeń (Mądrzycki 1977). 

K. Stasiuk i D. Maison wskazują ponadto na dwa zasadnicze emocjonalne 
mechanizmy kształtujące postawy. Pierwszy z nich to warunkowanie 
ewaluatywne zachodzące wówczas, gdy obserwowany obiekt neutralny 
pojawia się w towarzystwie obiektu pozytywnego bądź negatywnego, 
którego obecność kreuje pozytywną bądź negatywną postawę wobec 
obiektu neutralnego. Drugi mechanizm natomiast to efekt ekspozycji; 
zainteresowanie obiektem, a nierzadko i sympatia wobec niego, 
może się nasilać wraz ze wzrostem częstotliwości jego eksponowania. 
Według autorek wyłaniające się postawy stanowią rezultat przekonań, 
że obserwowany obiekt posiada (bądź nie posiada) pozytywne lub 
negatywne właściwości. Wskazane mechanizmy kreowania się postaw są 
efektem zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich doświadczeń z obiektem 
postawy. Doświadczenie bezpośrednie zachodzi podczas bezpośredniego 
kontaktu, natomiast na doświadczenie pośrednie składają się wszelkie 
treści uzyskane z zewnętrznych źródeł (Stasiuk, Maison 2014).

Postawy wobec niepełnosprawności zostają ukształtowane przez 
nabywanie – zarówno podczas socjalizacji pierwotnej, jak i wtórnej – 
przekonań i emocjonalnych doświadczeń, a także zaobserwowanych 
zachowań i postaw wobec niepełnosprawności, kształtujących się poprzez 
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obserwację. Istotne znaczenie mogą mieć także doniesienia medialne 
ukazujące grupę osób z niepełnosprawnościami w określonym kontekście, 
któremu towarzyszy silny przekaz emocjonalny (Nowakowska 2019). 

W badaniach nad postawami istotna jest nie tylko kwestia 
przyjmowania określonych postaw przez uczestników życia społecznego, 
ale także kreowania ich, w czym w dobie tzw. zmediatyzowanego 
społeczeństwa fundamentalną rolę odgrywają media, w tym 
telewizja. Reprezentacje niepełnosprawności w kulturze masowej, 
m.in. w literaturze, opiniotwórczych czasopismach, filmach, skeczach 
kabaretowych, wypowiedziach osób uznanych za autorytety, mogą istotnie 
wpływać na przyjmowanie postaw wobec niepełnosprawności oraz osób 
z niepełnosprawnościami. Efekt ekspozycji i doświadczenie pośrednie to 
mechanizmy często obecnie występujące w mediach masowych, zwłaszcza 
w internecie. Za szczególnie szkodliwe w konstruowaniu adekwatnej 
postawy wobec niepełnosprawności należy uznać m.in. humorystyczne 
przedstawianie okoliczności związanych z osobami z niepełnosprawnością, 
zwłaszcza intelektualną, gdzie wykorzystywanie komizmu i ironii może 
hamować u odbiorców krytycyzm i utrudnić przyjęcie właściwego 
stanowiska. Inne niekorzystne działania kreujące postawy wobec osób 
z niepełnosprawnościami to określanie ich potrzeb mianem irracjonalnych 
roszczeń, okazywanie nadmiernego współczucia, jednocześnie na tym 
współczuciu kończąc, niehonorowanie i wykorzystywanie przez osoby 
w pełni sprawne miejsc wyznaczonych dla osób mających problemy 
z poruszaniem się (parkingi, miejsca w środkach komunikacji, windy, 
platformy, toalety itp.), a zwłaszcza pomijanie w dyskursie społecznym 
tematów podejmujących kwestie osób z niepełnosprawnościami.

Obserwacja postaw społecznych wobec osób z niepełnosprawnościami 
sugeruje, że społeczna percepcja niepełnosprawności nie jest ani 
jednorodna, ani statyczna (Munyi 2012). W literaturze można się spotkać 
z dwiema skrajnymi postawami kreującymi stosunek do tych osób: pierwsza 
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to akceptacja, charakteryzująca się życzliwością, uznaniem, empatią 
i szacunkiem. Pojawia się wtedy, gdy znika bądź ulega redukcji obciążenie 
związane z nawiązywaniem relacji z osobą z niepełnosprawnością oraz 
kiedy kontakt z nią ma dla danej osoby większą wartość. Druga postawa 
to odtrącenie. Jest ona wyrażana brakiem przychylności i akceptacji 
dla osób z niepełnosprawnościami, a także unikaniem ich, poniżaniem, 
stygmatyzowaniem. Charakterystyczną cechą tej postawy jest pojawienie 
się u danej osoby obciążenia psychicznego występującego w formie 
emocjonalnych trudności w relacjach z osobami z niepełnosprawnościami, 
a także wówczas, kiedy kontakt z takimi osobami przestaje być wartościowy 
(Gazdulska 2008). 

Istotną funkcję pełni tu społeczne konstruowanie postaw wobec 
osób z niepełnosprawnościami czy idei, mogące sprzyjać pozytywnemu 
bądź negatywnemu jej/ich postrzeganiu. Przykłady pozytywnego 
nastawienia do osób z niepełnosprawnościami, gdzie zarówno sposób 
przedstawiania okoliczności, w jakich się znaleźli, jak i częstotliwość 
tego przekazu zdecydowanie wpłynęły na odbiór przedstawianych osób, 
to m.in. telewizyjny program Down the Road, seriale Klan (rola Maćka 
grana przez Piotra Swenda) i Dr House, w których odbiorca mógł się 
zetknąć nie tylko z niepełnosprawnością oglądanego aktora, ale przede 
wszystkim miał możliwość obserwacji tej osoby podczas odgrywania 
przez nią ról społecznych w pełnym ludzkim wymiarze obserwowanej 
postaci. W przekazach tych, pomimo nie zawsze pozytywnych postaw 
prezentowanych przez bohaterów, krytyka bądź oburzenie pojawiały się 
jedynie wobec ich niewłaściwych zachowań lub wypowiadanych poglądów; 
nigdy wobec niepełnosprawności.

Doświadczenia i postawy nabyte już w dzieciństwie bardzo często 
służą jako wskazówki do rozróżniania i różnicowania wszelkich rodzajów 
niepełnosprawności zgodnie ze społecznie akceptowanymi normami 
(Munyi 2012). Interesujące wskazania dotyczące procesu kształtowania się 
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postaw u młodych członków danej społeczności stanowią założenia teorii 
społecznego uczenia się Alberta Bandury, w myśl której wszelkie postawy 
wobec danego zjawiska mogą stanowić konsekwencję przejmowania 
wzorców takich zachowań. Obserwując zachowania ważnych dla siebie 
innych osób, jednostka nabywa i modeluje w sobie podpatrywane 
wzorce. Korzystanie z modeli stanowi jeden z etapów procesu społecznej 
transmisji kultury i jest niezbędnym elementem społecznego uczenia się. 
Zapamiętywanie obserwowanych stanowisk i zachowań, ich odtwarzanie, 
a w rezultacie przejmowanie jako własnych to kolejne etapy procesu 
nauki (Bandura 1997). Obserwowane postawy i zachowania wobec osób 
z niepełnosprawnościami (m.in. współczucie, litość, niechęć, odraza, 
lęk, unikanie i inne) mogą istotnie wpływać na powielanie tych postaw 
przez kolejne pokolenia zdezorientowane, niedoinformowane bądź 
nieprawidłowo przygotowane do współuczestniczenia w życiu społecznym 
jednostek w pełni sprawnych z tymi, które nie posiadają pełnej sprawności.

Należy dodać, że postawy, jakie kształtują się w danym społeczeństwie 
wobec niepełnosprawności i osób z niepełnosprawnościami, stanowią 
rezultat wielu składowych. Zależne są one m.in. od społeczno-kulturowych 
wzorców, ideologii politycznych, standardów i oczekiwań dotyczących cech 
fizycznych (urody, sprawności itp.), statusu społeczno-ekonomicznego 
i stanu zdrowia, lęku przed doświadczaniem własnej nieporadności 
w relacjach z innością, postrzeganiem niepełnosprawności jako kary za złe 
uczynki (a przy tym osób z niepełnosprawnościami za złoczyńców), odrazy 
doświadczanej wobec osób z widocznymi ubytkami/dysfunkcjami (po 
amputacjach lub w wyniku wad genetycznych), lęku przed hipotetycznym 
doświadczaniem obserwowanych przypadłości, stereotypów, lęku przed 
śmiercią, a także innych czynników, nierzadko trudnych do zidentyfikowania, 
a przy tym nie zawsze racjonalnych (Chan i in. 2009).

Przyjmując perspektywę rytualną (the ritual approach) w podejściu do 
mediów, można stwierdzić, że telewizja rozumiana jest jako forma kultury, 
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a zarazem przestrzeń wymiany (symbolicznej interakcji) między nadawcami 
przekazów medialnych a publicznością (kodowanie i dekodowanie 
przekazu), ponieważ pozwala na definiowanie i negocjowanie wartości 
oraz przekonań, a także pomaga utrzymać ład społeczny. Oznacza to, że 
komunikowanie rytualne niesie określone, niekiedy istotne konsekwencje 
dla społeczeństwa oraz stosunków w nim panujących. Reguły komunikacji 
rytualnej związane z użyciem nośnych symboli, zawoalowanych odniesień 
do wartości kulturowych, eksponowaniem poczucia bliskości, wspólnoty, 
mitów, tradycji, podzielanych sposobów odbioru pewnych treści pozwalają 
na wywieranie skutecznego wpływu na odbiorców, na ich jednoczenie 
i mobilizację (McQuail 2007). Opierając się na omawianej perspektywie 
analizy mediów, można zatem przyjąć, że stosując odwołania do głęboko 
zakorzenionych wśród audytoriów sposobów postrzegania, oceny 
i reakcji na rzeczywistość, a także ugruntowanych już postaw, można 
efektywnie konstruować (wzmacniać lub przeobrażać) światopogląd 
odbiorców w istotnych kwestiach. Działania te dotyczyć mogą też 
odbioru poszczególnych, nieraz ambiwalentnie postrzeganych kategorii 
społecznych, np. osób z niepełnosprawnościami.

Równie istotne, jeśli nie bardziej zasadne (np. z punktu widzenia 
kształtowania postaw społecznych młodych ludzi wobec zjawiska 
niepełnosprawności) jest położenie akcentu na potencjał mediów 
w generowaniu zmiany rzeczywistości społecznej. Ujmowanie mediów jako 
konstytutywnego i centralnego elementu współczesnego społeczeństwa 
jest charakterystyczne dla autorów klasycznych już ujęć komunikacji 
masowej i mediów masowych (McQuail 1987; Goban-Klas 2008; Davis 
2013), badaczy podejmujących kwestie determinizmu technologicznego 
(Ellul 1964; McLuhan 2001, 2004; Williams 1974; Castells 2003) czy 
bazujących na tym koncepcie teoretyków społeczeństwa informacyjnego 
(Castells 2007; Barney 2008; van Dijk 2010). Jako szczególnie istotny 
obszar, a zarazem rezultat proponowanych badań uznać można w tym 
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kontekście określenie aksjologicznego wymiaru medialnych narracji na 
temat niepełnosprawności, a zwłaszcza językowe i pozajęzykowe (m.in. 
wizualne) znaczniki wartościowania odnoszące się w tym przypadku do 
sfery społecznej i kulturowej. 

Kwestię reprezentacji (konstruowania) postaci osoby 
z niepełnosprawnościami w badanych gatunkach medialnych rozpatrywać 
można m.in. z perspektywy semiologicznej. Korzystając z perspektywy 
semiologii jako nauki o systemach znakowych, należy zastanowić się 
nad terminologią używaną do określania osób niepełnosprawnych oraz 
niepełnosprawności jako zjawiska, ze szczególnym uwzględnieniem 
denotacji i konotacji poszczególnych terminów, a więc kontekstu 
poznawczego. Analiza tego typu wpisuje się w pewnym sensie w badania 
nad językiem stanowiącym bezpośrednie odzwierciedlenie procesów 
poznawczych zachodzących w umyśle człowieka. Język bowiem nie tylko 
„definiuje” posługującą się nim jednostkę (jej sposób myślenia i analizowania 
rzeczywistości, stopień przyswojenia wartości i norm kulturowych), ale 
jest narzędziem ekspresji emocjonalnej, tabuizacji i stygmatyzacji, pozwala 
współdziałać i sprawować kontrolę nad rzeczywistością, w tym również 
kontrolę społeczną (zob. Bralczyk 2007). Współczesne media masowe 
posiadają bardzo szerokie możliwości kreowania procesów i zjawisk 
społecznych, wzmacniania bądź niwelowania określonych postaw czy 
zachowań. Stosowanie przez media konwencjonalnych znaczeń językowych 
(jednoznacznych dla wszystkich uczestników komunikacji) jest jednym 
z najskuteczniejszych narzędzi tego wpływu (zob. Hadnagy 2017). Ma to 
szczególne znaczenie w świecie, gdzie hegemonia racjonalności ogołociła 
człowieka z wrażliwości, paradoksalnie stanowiącej o jego sile (Szpunar 
2018). Język może bowiem zadać ból w takim samym stopniu jak fizyczny 
atak (Butler 2010).

Bazując na przywołanej na początku niniejszego podrozdziału 
strukturalnej definicji postaw, można stwierdzić, że w zależności od sposobu 



ukształtowania poszczególnych komponentów można wyróżnić różne 
typy postaw. W odniesieniu do komponentu poznawczego szczególnie 
istotną rolę odgrywa przyjmowanie fałszywych przekonań skutkujące 
powstawaniem stereotypów, czemu w aspekcie behawioralnym sprzyja 
brak bezpośredniego kontaktu z przedmiotem postawy. W aspekcie 
afektywnym przejawia się z kolei nastawienie do przedmiotu postawy, które 
można określić jako pozytywne lub negatywne. W odniesieniu do tematu 
niniejszego badania można uznać, że postawy wobec niepełnosprawności 
przejawiają się w reprezentacjach niepełnosprawności obecnych 
w przekazach medialnych.
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3. Założenia metodologiczne

Celem badania jest:

analiza stopnia nasycenia treściami dotyczącymi 
niepełnosprawności oraz sposobów prezentacji 
niepełnosprawności w filmach, serialach i programach 
telewizyjnych oglądanych przez dzieci i młodzież.

W ramach głównej hipotezy stanowiącej zarazem punkt wyjścia do 
sformułowania tytułu niniejszego projektu badawczego przyjęto założenie, że:

niepełnosprawność jest rzadko podejmowana w filmach, 
serialach i programach telewizyjnych najczęściej oglądanych 
przez dzieci i młodzież,

przez co osoby z niepełnosprawnościami stają się nieobecne lub 
niewidoczne w przekazach medialnych. 

Oprócz określenia poziomu widoczności medialnej osób 
z niepełnosprawnościami w kontekście postawionych celów badania 
kluczową rolę odgrywa zbadanie sposobu prezentacji niepełnosprawności, 
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dlatego dla osiągnięcia postawionego celu badania zostały zastosowane 
różnorodne metody analityczne, zarówno ilościowe, jak i jakościowe, 
wpisujące się w szeroko rozumiane metody analizy zawartości. Analiza 
zawartości jest metodą badawczą pełniącą fundamentalną funkcję w badaniu 
komunikacji społecznej i mediów, w tym przekazów generowanych przez 
telewizję. Zebrany materiał empiryczny był analizowany zarówno od strony 
dyskursywnej, jak i wizualnej. W badaniach została zatem uwzględniona 
zarówno perspektywa logocentryczna, jak i ikonocentryczna. Materiały 
audiowizualne traktowano jako przekazy mieszane (wielomodalne – 
od angielskiego terminu multimodal) i z tego względu były one badane 
wielopłaszczyznowo. Wielomodalność oznacza wykorzystanie różnych 
technik komunikacyjnych (wizualnych i niewizualnych, werbalnych 
i niewerbalnych) do przedstawiania bytów i zjawisk. Zastosowane 
podejście badawcze umożliwiło zatem dokonanie względnie całościowego 
oglądu przedmiotu analizy, podążając w ślad za nasilającymi się procesami 
doskonalenia technologicznych narzędzi „generowania obrazu, tekstu, 
obrazu trójwymiarowego, ruchomego” (Lisowska-Magdziarz 2018). 

Połączenie metod ilościowych i jakościowych umożliwiło kompleksowe 
osiągnięcie celu badania. Zastosowanie triangulacji metod badawczych 
i analitycznych pozwoliło na gruntowne ujęcie i analizę badanego zagadnienia. 
W drodze analizy ilościowej określono poziom nasycenia analizowanych 
przekazów medialnych reprezentacjami niepełnosprawności. W ramach 
analizy jakościowej dokonano wyłonienia i opisu różnych typów reprezentacji 
niepełnosprawności pojawiających się w analizowanych materiałach.

Główne problemy będące przedmiotem analizy znalazły 
odzwierciedlenie w następujących pytaniach badawczych:

1) Jaka jest częstotliwość występowania tematu niepełnosprawności 
w najczęściej oglądanych przez dzieci i młodzież serialach 
i programach telewizyjnych nadawanych przez ogólnodostępne 
stacje telewizyjne oraz w filmach?
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2) Jaka jest ekspozycja treści dotyczących niepełnosprawności 
w analizowanych przekazach medialnych?

3) Jakie typy reprezentacji niepełnosprawności można wyłonić na 
podstawie analizowanych przekazów medialnych?

4) Czy sposób prezentowania w analizowanych przekazach 
medialnych uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami 
w konkretnych sytuacjach społecznych może pobudzać wobec nich 
empatię audytoriów, implikować postawy solidarności, sprzyjać 
zrozumieniu ich potrzeb lub stanowić zachętę do podejmowania 
działań na rzecz ich społecznej integracji?

5) Czy treści dotyczące niepełnosprawności zawarte w różnych 
przekazach medialnych różnią się między sobą (m.in. typem 
prezentowanej niepełnosprawności, stosowaną nomenklaturą, 
rodzajem postaw, kontekstem, sytuacjami społecznymi, w których 
uczestniczą osoby z niepełnosprawnościami)?
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4. Materiały wybrane do analizy

W ramach niniejszego projektu badawczego analizie zostały 
poddane filmy, seriale i programy telewizyjne najczęściej oglądane przez 
dzieci oraz młodzież. Wyróżniono 9 kategorii materiałów do poddania 
analizie, powstałych poprzez skrzyżowanie 3 rodzajów materiałów 
(filmy, seriale oraz programy telewizyjne) z trzema grupami docelowymi 
(dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, uczniowie klas IV-
VIII szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych). 
Analizie poddano 40 jednostek materiałów, w tym 8 jednostek 
materiałów zaklasyfikowanych jako najczęściej oglądane przez dzieci 
w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, 16 jednostek materiałów 
zaklasyfikowanych jako najczęściej oglądane przez uczniów klas IV-VIII 
szkół podstawowych oraz 16 jednostek materiałów zaklasyfikowanych 
jako najczęściej oglądane przez uczniów szkół ponadpodstawowych. 
Mając na uwadze podział na rodzaj materiałów, przeanalizowano 20 
filmów oraz 11 programów telewizyjnych i 19 seriali. Nakładając zatem 
założenia dotyczące podziału na rodzaje materiałów oraz ich adresatów, 
struktura badanej zbiorowości kształtuje się zgodnie z rozkładem 
przedstawionym w poniższej tabeli.
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Tabela 1. Liczba jednostek materiałów zaplanowanych do analizy 
ze względu na rodzaj materiałów oraz kategorie adresatów

Rodzaj 
materiałów

Kategorie adresatów
Dzieci w wieku  
przedszkolnym 

i wczesnoszkolnym

Uczniowie 
 kl. IV-VIII

Uczniowie szkół 
ponadpodstawowych

Filmy 4 8 8

Seriale 3 3 3

Programy 
telewizyjne

1 5 5

Źródło: opracowanie własne.

Dobór programów telewizyjnych i seriali został dokonany dwuetapowo. 
Uznano, że dla jak najpełniejszego osiągnięcia celów badania kluczowe jest 
objęcie analizami materiałów najczęściej oglądanych przez dzieci i młodzież, 
zaklasyfikowanych do poszczególnych kategorii wiekowych. W tym celu 
zwrócono się do Nielsen Audience Measurement Poland o udostępnienie 
danych dotyczących najczęściej oglądanych w poszczególnych kategoriach 
wiekowych seriali oraz programów telewizyjnych emitowanych w stacjach 
telewizji naziemnej w okresie od 31 sierpnia do 13 września 2020 r.5 

5  Odniesienie się do programów i seriali najczęściej oglądanych w dwóch 
pierwszych tygodniach września było podyktowane względami praktycznymi. 
Dane odnoszące się do wcześniejszego okresu byłyby nieadekwatne ze względu 
na uruchomienie tzw. jesiennej ramówki od początku września (w rzeczywistości 
początek jesiennej ramówki w 2020 r. przypadł na 31 sierpnia ze względu na 
przypadający na ten dzień początek tygodnia). Jednak w niektórych przypadkach 
emisja programów lub seriali w ramach jesiennej ramówki rozpoczyna się 
nieco później, a pierwszy tydzień września może być nietypowy pod względem 
preferencji młodych widzów m.in. z powodu rozpoczęcia roku szkolnego. Dlatego 
zasadne było uwzględnienie wyników pomiarów również z drugiego tygodnia 



43

Uzyskane wyniki pozwoliły na wyselekcjonowanie kilkudziesięciu najczęściej 
oglądanych seriali oraz programów telewizyjnych, spośród których została 
dokonana ostateczna selekcja przeprowadzona przez członków zespołu 
badawczego z zastosowaniem rozwiązania inspirowanego metodą sędziów 
kompetentnych. Wyselekcjonowano tylko seriale i programy telewizyjne 
wyprodukowane nie wcześniej niż w 2010 r. W ten sposób do analizy 
wytypowano seriale oraz programy zgodnie z wykazem przedstawionym 
w tabeli.

Tabela 2. Lista objętych analizą seriali oraz programów telewizyjnych

Tytuł Stacja
Gatunek 
medialny

Przyporząd-
kowana  

kategoria 
wiekowa

Liczba  
przeanalizowa-
nych odcinków

Łączny  
czas 

(min)

19+ TVN7 serial 16-19 lat 54 1 111

Czytanie przed 
spaniem, czyli 
cała Polska 
czyta dzieciom

TVP 
ABC

program 
telewizyjny

4-9 lat 90 699

Galileo TV4 program 
telewizyjny

10-15 lat 26 1 170

Gliniarze Polsat serial 16-19 lat 60 2 640

Koło Fortuny TVP2 program 
telewizyjny

16-19 lat 91 2 730

MasterChef TVN program 
telewizyjny

10-15 lat 14 896

Masza 
i Niedźwiedź

TVP 
ABC

serial 4-9 lat 76 552

września. Mając na uwadze przyjęty harmonogram badania oraz konieczność jak 
najwcześniejszego wyselekcjonowania materiałów do analizy w celu objęcia ich 
monitoringiem, odniesienie się do wyników oglądalności w szerszym horyzoncie 
czasowym nie byłoby zasadne.
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Tytuł Stacja
Gatunek 
medialny

Przyporząd-
kowana  

kategoria 
wiekowa

Liczba  
przeanalizowa-
nych odcinków

Łączny  
czas 

(min)

Milionerzy TVN program 
telewizyjny

10-15 lat 52 1 248

Miraculum: 
Biedronka 
i Czarny Kot

TV 
PULS2

serial 10-15 lat 51 1 122

Mój rycerz i ja TVP 
ABC

serial 4-9 lat 37 407

Nasz nowy 
dom

Polsat program 
telewizyjny

10-15 lat 24 1 052

Ninja Warrior 
Polska

Polsat program 
telewizyjny

10-15 lat 7 616

Przyjaciółki Polsat serial 16-19 lat 12 528

Ricky Zoom TVP 
ABC

serial 4-9 lat 51 612

Sprawiedliwi 
– Wydział 
Kryminalny

TV4 serial 10-15 lat 51 2 316

Szkoła TVN7 serial 10-15 lat 63 2 595

The Voice of 
Poland

TVP2 program 
telewizyjny

16-19 lat 18 1 643

Top Model TVN program 
telewizyjny

16-19 lat 13 832

Twoja twarz 
brzmi znajomo

Polsat program 
telewizyjny

16-19 lat 10 882

Wydarzenia Polsat program 
telewizyjny

16-19 lat 90 3 069

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Nielsen Audience Measurement 
Poland oraz własnych analiz.
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W celu zapewnienia jak największej trafności i aktualności 
przeprowadzonych obserwacji w odniesieniu do programów telewizyjnych 
i seriali zostały one przeprowadzone w czasie rzeczywistym. Monitoring 
poszczególnych programów i seriali był prowadzony zasadniczo dla 
okresu od 1 września do 30 listopada 2020 r., co pozwoliło uchwycić tzw. 
sezonowość tego typu materiałów (z tego względu, że w ramach tzw. 
ramówki jesiennej wraz z początkiem września rozpoczyna się często 
emisja nowych sezonów seriali i nowych edycji programów telewizyjnych, 
trwających do końca listopada i początku grudnia) i w ten sposób objąć 
analizą materiały, które mogą być postrzegane jako pewne całości. Łącznie 
przeanalizowano 890 odcinków wyselekcjonowanych seriali i programów 
telewizyjnych, których łączny czas trwania wyniósł ponad 445 godzin.

W celu zachowania spójności ze sposobem doboru seriali i programów 
telewizyjnych selekcja filmów również została dokonana na podstawie 
wyników oglądalności otrzymanych od Nielsen Audience Measurement 
Poland. W tym wypadku zwrócono się z prośbą o dane dotyczące najczęściej 
oglądanych przez dzieci i młodzież zaklasyfikowanych do poszczególnych 
kategorii wiekowych filmów emitowanych w stacjach telewizji naziemnej 
w okresie od 1 września do 30 listopada 2020 r. Dokonanie selekcji na 
podstawie uzyskanych wyników oglądalności wiązało się jednak w tym 
wypadku z pewnymi trudnościami spowodowanymi emisją serii filmowych, 
takich jak Piraci z Karaibów, Szybcy i Wściekli czy Harry Potter, w wyniku 
czego znaczną część najczęściej oglądanych stanowiły filmy wpisujące się 
w te serie. Mając na uwadze dążenie do jak najpełniejszego osiągnięcia 
celów badania i zapewnienia różnorodności analizowanych materiałów, 
zdecydowano się na wyselekcjonowanie do analizy nie więcej niż jednego 
filmu z danej serii. Inną trudność stanowiło to, że te same filmy powtarzały 
się wśród najczęściej oglądanych w różnych kategoriach wiekowych. Wśród 
najczęściej oglądanych filmów znaczną część stanowiły także materiały 
wyprodukowane przed 2010 r., które również zostały odrzucone ze względu 
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na określenie zakresem czasowym analiz materiałów wytworzonych nie 
wcześniej niż w 2010 r. w celu zapewnienia jak największej aktualności 
analizowanego materiału. W otrzymanej bazie z wynikami nie uwzględniono 
także filmów animowanych, co w kontekście celów badania uznano za istotny 
brak, w szczególności mając na uwadze produkcje adresowane do dzieci w wieku 
przedszkolnym i wczesnoszkolnym. W związku ze wskazanymi już trudnościami 
otrzymana baza z wynikami oglądalności umożliwiła wyselekcjonowanie 
jedynie filmów zaklasyfikowanych jako najczęściej oglądane przez uczniów 
kl. IV-VIII szkoły podstawowej i uczniów szkół ponadpodstawowych oraz 
jednego filmu przypisanego do kategorii dzieci w wieku przedszkolnym 
i wczesnoszkolnym. Trzy brakujące filmy zaklasyfikowane jako oglądane przez 
najmłodsze dzieci zostały wyselekcjonowane spośród filmów animowanych 
o najwyższej sprzedaży w latach 2010-2020, określonej na podstawie wyników 
Box Office6. W ten sposób do analizy wytypowano filmy zgodnie z wykazem 
przedstawionym w tabeli.

6 Źródło: https://www.boxofficemojo.com/year/?area=PL [dostęp: 2021-08-31].

https://www.boxofficemojo.com/year/?area=PL
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Tabela 3. Lista filmów objętych analizą

Tytuł 
Rok 

produkcji
Przyporządkowana 
kategoria wiekowa

Bez Litości 2 2018 16-19 lat
Dywizjon 303. Historia Prawdziwa 2018 10-15 lat
Gru, Dru i Minionki 2017 4-9 lat
Harry Potter i Insygnia Śmierci, cz. 1 2010 10-15 lat
Jumanji. Przygoda w dżungli 2017 10-15 lat
Jurassic World 2015 10-15 lat
Każde życie jest cudem 2011 16-19 lat
Kong. Wyspa Czaszki 2017 16-19 lat
Kraina Lodu 2 2019 4-9 lat
Listy do M. 3 2017 10-15 lat
Merida Waleczna 2012 16-19 lat
Nieplanowane 2019 16-19 lat
Niesamowity Spider-Man 2 2014 10-15 lat
Piraci z Karaibów. Na nieznanych wodach 2011 10-15 lat
Saga Zmierzch: Zaćmienie 2010 16-19 lat
Shrek Forever 2010 4-9 lat
Smerfy 2 2013 10-15 lat
Szybcy i Wściekli 8 2017 16-19 lat
Uprowadzona 3 2014 16-19 lat
Zwierzogród 2016 4-9 lat

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Nielsen Audience Measurement 
Poland oraz Box Office.
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5. Poziom nasycenia treściami 
dotyczącymi niepełnosprawności

Określenie poziomu nasycenia treściami dotyczącymi niepełnosprawności 
jest niełatwym zadaniem ze względu na trudności w wybraniu najbardziej 
trafnego sposobu identyfikacji i pomiaru, a różnice pomiędzy zastosowanymi 
rozwiązaniami mogą znacząco rzutować na uzyskane wyniki. Przykładowo, 
inny poziom nasycenia może zostać uzyskany w przypadku uznania 
za jednostkę analizy jednego odcinka, a inny w przypadku uznania za 
jednostkę analizy czasu ekspozycji treści dotyczących niepełnosprawności, 
liczonego w minutach lub sekundach. Trudności przysparza także dokonanie 
wystandaryzowanego sposobu klasyfikowania określonych treści jako 
dotyczących niepełnosprawności w odniesieniu do bardzo zróżnicowanych 
treści. Mając na uwadze wskazane trudności, zdecydowano się na zastosowanie 
trzech sposobów określenia poziomu nasycenia treściami dotyczącymi 
niepełnosprawności w analizowanych materiałach. Zgodnie z pierwszym 
podejściem poziom nasycenia treściami dotyczącymi niepełnosprawności 
określono jako stosunek liczby odcinków, w których zidentyfikowano 
wystąpienie takich treści do ogólnej liczby przeanalizowanych odcinków 
danego serialu lub programu telewizyjnego. Zgodnie z drugim podejściem 
poziom nasycenia treściami dotyczącymi niepełnosprawności określono 
również poprzez obliczenie stosunku liczby odcinków z tego typu treściami 
do ogólnej liczby odcinków, jednak przy nieuwzględnieniu tych odcinków, 
w których prezentacja niepełnosprawności nie przekroczyła jednej minuty. 
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Zgodnie z trzecim podejściem poziom nasycenia treściami dotyczącymi 
niepełnosprawności określono jako stosunek liczby minut zawierających 
tego typu treści do całkowitego czasu analizowanych seriali lub programów 
telewizyjnych.

Wykres 1. Poziom nasycenia reprezentacjami niepełnosprawności 
w podziale na analizowane seriale i programy telewizyjne
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Źródło: badania własne [poziom nasycenia określony jako stosunek liczby odcinków 
zawierających reprezentacje niepełnosprawności do liczby przeanalizowanych 
odcinków – dane w %].
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Określając poziom nasycenia treściami dotyczącymi 
niepełnosprawności na podstawie stosunku liczby odcinków 
zawierających takie treści do ogólnej liczby przeanalizowanych 
odcinków, można stwierdzić, że wynosi on 14%, co oznacza, że 
reprezentacje niepełnosprawności zostały zaobserwowane w 125 
spośród 890 przeanalizowanych odcinków. Mierzony w taki sposób 
poziom nasycenia treściami dotyczącymi niepełnosprawności jest 
bardzo zróżnicowany w podziale na poszczególne analizowane seriale 
i programy telewizyjne. Na tle pozostałych największym poziomem tak 
mierzonego nasycenia wyróżniają się programy Ninja Warrior Polska, 
Nasz nowy dom oraz Twoja twarz brzmi znajomo. Reprezentacje 
niepełnosprawności zaobserwowano we wszystkich analizowanych 
odcinkach programu Ninja Warrior Polska. W przypadku programu 
Nasz nowy dom zostały one zaobserwowane w 19 spośród 24 
przeanalizowanych odcinków, a w przypadku programu Twoja twarz 
brzmi znajomo – w 6 na 10 przenalizowanych odcinków. Zauważalne jest, 
że wszystkie te programy były emitowane przez stację Polsat. W dwóch 
serialach Ricky Zoom oraz Przyjaciółki nie odnotowano jakichkolwiek 
reprezentacji niepełnosprawności, a w teleturniejach Koło Fortuny oraz 
Milionerzy zaobserwowano je odpowiednio w 1 odcinku spośród 91 
oraz w 2 spośród 52.

Dokonując analizy w podziale na stacje, zauważalne jest, że 
w zdecydowanie najczęściej reprezentacje niepełnosprawności pojawiały 
się w odcinkach programów i seriali emitowanych w stacji Polsat, 
a najrzadziej w stacji skierowanej do dzieci, czyli TVP ABC. Należy jednak 
podkreślić, że przeprowadzone analizy nie pozwalają na stwierdzenie 
stopnia nasycenia treściami dotyczącymi niepełnosprawności na poziomie 
całych ramówek, lecz odnoszą się jedynie do materiałów najczęściej 
oglądanych przez dzieci i młodzież. Analizy w podziale na stacje telewizyjne 
należy zatem traktować jedynie poglądowo.
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Wykres 2. Poziom nasycenia reprezentacjami niepełnosprawności 
w podziale na stacje telewizyjne
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Reprezentacje niepełnosprawności znacznie częściej pojawiały się 
w analizowanych programach telewizyjnych niż w serialach.
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Reprezentacje niepełnosprawności pojawiały się najczęściej 
w programach i serialach oglądanych przez telewidzów zaklasyfikowanych do 
najstarszej kategorii wiekowej, a zdecydowanie najrzadziej – do najmłodszej.
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Wykres 4. Poziom nasycenia reprezentacjami niepełnosprawności 
w podziale na kategorie odbiorców
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odcinków – dane w %].

Treści dotyczące niepełnosprawności były najczęściej prezentowane 
w sposób mieszany, tj. zarówno z wykorzystaniem przekazu werbalnego, jak 
i wizualnego, co nie rodzi zaskoczenia, biorąc pod uwagę multimodalność 
medium, jakim jest telewizja. Zauważalne jest jednak zdecydowanie częstsze 
występowanie treści dotyczących niepełnosprawności w przekazie werbalnym 
niż wizualnym, co w pewnym stopniu stanowi podstawę do stwierdzenia, 
że mówienie w taki czy inny sposób o niepełnosprawności przeważa nad 
obecnością osób z niepełnosprawnościami jako uczestników. Innymi słowy, 
można w tym wypadku mówić o obecności tematyki niepełnosprawności 
przy jednoczesnej nieobecności osób z niepełnosprawnościami.
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Proporcje częstości prezentacji osób z niepełnosprawnościami 
w podziale na płeć są zbliżone przy nieznacznie częstszej prezentacji 
w analizowanych materiałach niepełnosprawnych mężczyzn.

Wykres 6. Płeć prezentowanych osób z niepełnosprawnościami
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Analizując częstość prezentowanych osób z niepełnosprawnościami ze 
względu na ich wiek, trudno stwierdzić jakiekolwiek zróżnicowania, przy 
czym zauważalna jest nieco częstsza obecność osób dorosłych.
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z niepełnosprawnościami – dane w %].
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Zdecydowanie najczęściej prezentowanym rodzajem 
niepełnosprawności była niepełnosprawność ruchowa, co można wyjaśnić 
tym, że ten rodzaj niepełnosprawności jest relatywnie łatwy do ukazania 
za pośrednictwem takiego medium jak telewizja ze względu na możliwość 
wyeksponowania jej pod względem wizualnym.

Wykres 8. Rodzaje prezentowanych niepełnosprawności
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odcinków, w których zidentyfikowano przypadki prezentacji niepełnosprawności 
– dane w %].

Poziom nasycenia reprezentacjami niepełnosprawności spada do 
8% w przypadku uwzględnienia tylko tych treści, których czas ekspozycji 
w jednym odcinku był dłuższy niż minuta, przy czym podkreślenia 
wymaga fakt, że zmienia się jedynie skala zjawiska, a nie zaobserwowane 
tendencje, o czym świadczy wysoka wartość współczynnika korelacji 
r-Pearsona pomiędzy liczbą odcinków ze zidentyfikowanymi jakimikolwiek 
reprezentacjami niepełnosprawności a liczbą odcinków zawierających 
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reprezentacje niepełnosprawności eksponowane dłużej niż minutę, która 
wyniosła 0,728. Zauważalne jest jednak, że w przypadku aż 8 spośród 
20 analizowanych seriali i programów telewizyjnych nie zaobserwowano 
reprezentacji niepełnosprawności eksponowanych dłużej niż minutę. 
Również w tym przypadku reprezentacje niepełnosprawności najczęściej 
pojawiają się w trzech programach telewizyjnych emitowanych przez 
stację Polsat, tj. w Ninja Warrior Polska, Nasz nowy dom oraz Wydarzenia.

Wykres 9. Poziom nasycenia reprezentacjami niepełnosprawności 
eksponowanymi dłużej niż minutę w podziale na analizowane 

seriale i programy telewizyjne

5 
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Źródło: badania własne [poziom nasycenia określony jako stosunek liczby 
odcinków zawierających reprezentacje niepełnosprawności eksponowane dłużej 
niż minutę do liczby przeanalizowanych odcinków – dane w %].
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Przy zastosowaniu takiego podejścia analitycznego jeszcze bardziej 
uwydatniają się różnice pomiędzy analizowanymi materiałami 
emitowanymi w telewizji Polsat a pozostałymi stacjami. Jedynie 
w przypadku innej stacji należącej do grupy Polsat, czyli TV4, poziom tak 
mierzonego nasycenia przekroczył 10%. W przypadku analizowanych 
materiałów emitowanych w pozostałych stacjach obecność reprezentacji 
niepełnosprawności przekraczających minutę można określić jako 
śladową.

Wykres 10. Poziom nasycenia reprezentacjami niepełnosprawności 
eksponowanymi dłużej niż minutę w podziale na stacje telewizyjne
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odcinków zawierających reprezentacje niepełnosprawności eksponowane dłużej 
niż minutę do liczby przeanalizowanych odcinków – dane w %].

Również przy zastosowaniu tego podejścia analitycznego rysują 
się bardzo wyraźne różnice w podziale na programy telewizyjne 
i seriale. W przypadku seriali poziom nasycenia reprezentacjami 
niepełnosprawności eksponowanymi dłużej niż minutę można określić 
jako śladowy.
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Wykres 11. Poziom nasycenia reprezentacjami niepełnosprawności 
eksponowanymi dłużej niż minutę w podziale na gatunki telewizyjne
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Źródło: badania własne [poziom nasycenia określony jako stosunek liczby 
odcinków zawierających reprezentacje niepełnosprawności eksponowane dłużej 
niż minutę do liczby przeanalizowanych odcinków – dane w %].

Eksponowane dłużej niż minutę reprezentacje niepełnosprawności 
są w zasadzie nieobecne w analizowanych materiałach najchętniej 
oglądanych przez dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Tak 
zdefiniowane reprezentacje pojawiły się zaledwie w 4 odcinkach na 254 
obejrzane z tej kategorii. Poziom nasycenia w analizowanych materiałach 
oglądanych przez odbiorców zaklasyfikowanych do pozostałych kategorii 
wynosi ok. 10%.

Wykres 12. Poziom nasycenia reprezentacjami niepełnosprawności 
eksponowanymi dłużej niż minutę w podziale na kategorie odbiorców
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Znacznie niższy (przekraczający nieznacznie 1%) poziom nasycenia 
treściami dotyczącymi niepełnosprawności przynoszą analizy 
czasu ekspozycji reprezentacji niepełnosprawności w stosunku 
do czasu trwania analizowanych materiałów. Zauważalne jest, że 
w przypadku ponad połowy (11 spośród 20) analizowanych seriali 
i programów telewizyjnych poziom nasycenia treściami dotyczącymi 
niepełnosprawności był nie wyższy niż 0,2%. Zdecydowanie najwyższą 
wartość tak mierzonego nasycenia zaobserwowano w odniesieniu do 
programu Nasz nowy dom. Na tle pozostałych analizowanych programów 
pod względem największego nasycenia wyróżniają się także programy 
Ninja Warrior Polska oraz Wydarzenia. Zatem wszystkie zastosowane 
metody analityczne wskazują na te same programy jako w największym 
stopniu eksponujące treści dotyczące niepełnosprawności. Potwierdzają 
to wyniki współczynnika korelacji r-Pearsona. Istotny statystycznie 
związek wystąpił zarówno pomiędzy łącznym czasem ekspozycji treści 
dotyczących niepełnosprawności a liczbą odcinków zawierających takie 
treści, jak i liczbą odcinków zawierających takie treści eksponowane 
dłużej niż minutę. Przy czym o ile siła związku pomiędzy łącznym 
czasem ekspozycji a liczbą odcinków zawierających reprezentacje 
niepełnosprawności była umiarkowana, osiągając wartość 0,343, o tyle 
pomiędzy łącznym czasem ekspozycji a liczbą odcinków zawierających 
treści dotyczące niepełnosprawności eksponowane dłużej niż minutę 
osiągniętą wartość współczynnika korelacji wynoszącą 0,688 można 
określić jako wysoką. Skłania to zatem do wyciągnięcia wniosku, że 
skoncentrowanie się wyłącznie na reprezentacjach eksponowanych 
powyżej minuty pozwala pominąć przypadki ekspozycji incydentalnych 
o drugorzędnym znaczeniu.
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Wykres 13. Poziom nasycenia reprezentacjami niepełnosprawności 
w podziale na analizowane seriale i programy telewizyjne 

(długość ekspozycji)
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Czas eskpozycji reprezentacji niepełnosprawności był najdłuższy 
w analizowanych materiałach emitowanych przez telewizję Polsat, 
a w drugiej kolejności przez TV4. Zauważalne jest, że na trzecim miejscu 
pod względem poziomu nasycenia znalazły się materiały emitowane 
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w TVP ABC, co stanowi znaczącą różnicę w porównaniu do określenia 
poziomu nasycenia na podstawie liczby odcinków zawierających 
treści dotyczące niepełnosprawności. Można zatem stwierdzić, 
że chociaż reprezentacje niepełnosprawności były eksponowane 
relatywnie rzadko w analizowanych materiałach emitowanych przez 
tę stację, to ich ekspozycja była nieco dłuższa niż w innych stacjach 
(pomijając wspomniane już stacje Polsat oraz TV4). Czas ekspozycji 
niepełnosprawności w analizowanych materiałach emitowanych 
w pozostałych stacjach był niewielki i nie przekraczał 0,2% łącznego 
czasu emisji analizowanych materiałów.

Wykres 14. Poziom nasycenia reprezentacjami niepełnosprawności 
w podziale na stacje telewizyjne (długość ekspozycji)
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Poziom nasycenia treściami dotyczącymi niepełnosprawności mierzony 
na podstawie długości ekspozycji tych treści był trzykrotnie większy 
w programach telewizyjnych niż w serialach.
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Wykres 15. Poziom nasycenia reprezentacjami niepełnosprawności 
w podziale na gatunki telewizyjne (długość ekspozycji)
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6. Typy reprezentacji niepełnosprawności 
zidentyfikowane w analizowanych 

materiałach

Chociaż na podstawie omówionych w poprzednim rozdziale wyników 
analiz ilościowych można stwierdzić relatywnie niski poziom nasycenia 
treściami dotyczącymi niepełnosprawności, to objęcie zakresem analiz 
ok. 500 godzin materiałów pozwoliło na zidentyfikowanie różnych typów 
reprezentacji niepełnosprawności i skutkowało opracowaniem ok. 400 
stron analiz. Mając jednak na uwadze powtarzalność reprezentacji 
niepełnosprawności zaobserwowanych w analizowanych materiałach, 
a zarazem dążąc do zapewnienia jak największej przystępności raportu, 
w niniejszym rozdziale zdecydowano się na omówienie jedynie części 
przykładów uznanych za najtrafniej oddające różnorodność sposobów 
ukazywania niepełnosprawności.

W toku prowadzonych analiz wyróżniono zatem 9 typów 
reprezentacji niepełnosprawności omówionych w tym rozdziale: 
ukazywania osób z niepełnosprawnościami jako superbohaterów, jako 
osób niesamodzielnych i wymagających wsparcia lub opieki, powiązania 
niepełnosprawności ze starością, ukazywania niepełnosprawności jako 
tragedii życiowej, ukazywania niepełnosprawności w sposób komiczny, 
symulacji niepełnosprawności, ukazywania niepełnosprawności 
jako atrybutu złoczyńców oraz przykładów prezentacji społecznej 
dekonstrukcji niepełnosprawności. 
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6.1. Superbohaterowie

Jednym z typów reprezentacji niepełnosprawności pojawiających 
w analizowanych materiałach jest ukazywanie osób z niepełnosprawnościami 
jako bohaterów wartych naśladowania. Osoby z niepełnosprawnościami są 
ukazywane jako herosi pokonujący swoje słabości i ograniczenia. Podkreślanie 
niepełnosprawności wybitnych osób można uznać za względnie utrwalone 
w przekazach kulturowych. Niesłyszący Ludwik van Beethoven, niesłysząca, 
niemówiąca i zarazem niewidoma aktywistka Helen Keller, niepełnosprawna 
ruchowo malarka Frida Kahlo, doświadczający polio prezydent Franklin 
D. Roosevelt, niewidomi muzycy Ray Charles, Stevie Wonder i Andrea Bocelli, 
uznawany za najwybitniejszego wśród astrofizyków Stephen Hawking to 
tylko kilka przykładów znanych osób, których możliwości i determinacja 
ukazywane są jako wzór stanowiący źródło inspiracji i motywacji. W polskiej 
przestrzeni społecznej wśród przykładów prezentacji osób jako pokonujących 
swoje słabości i ograniczenia związane z niepełnosprawnością można 
wymienić m.in. Janinę Ochojską, Janka Melę, Monikę Kuszyńską, Natalię 
Partykę, Piotra Swenda (Dązbłaż, Kapla, Stanisławski, Wawrzyńczak 2017).

Ten sposób prezentacji niepełnosprawności został zauważony przed co 
najmniej trzema dekadami, a osoby niepełnosprawne, które przedstawiano 
jako „bohaterów” mogących sprostać „niezwykłym” wyzwaniom, m.in. 
paraolimpijczyków, określono wówczas mianem tzw. superkalek (super 
cripple) (Mitchell 1989; Barnes 1992; Silva, Howe 2012). Już w 1989 r. 
m.in. Mary Johnson zwróciła uwagę na pozbawione etyki nieumyślne 
piętnowanie osób z niepełnosprawnościami i posługiwanie się taką 
terminologią (Johnson 1989). Jednak pomimo kilku dekad ukazywanie osób 
z niepełnosprawnościami jako bohaterów wciąż jest obecne w dyskursie 
społecznym.

Tego typu sposoby prezentacji osób z niepełnosprawnościami jako 
superbohaterów mogą być interpretowane wieloznacznie. Z jednej 
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strony mogą być one oceniane pozytywnie, gdyż w ten sposób osoby 
z niepełnosprawnościami są ukazywane jako godne podziwu. W ten 
sposób przyczyniają się one do utrwalania pozytywnych wzorców osób 
z niepełnosprawnościami jako osób aktywnych oraz stawiających sobie 
wyzwania i potrafiących im sprostać. Z drugiej jednak strony przyczyniają się 
one do utrwalania obrazu niepełnosprawności jako czegoś nienormalnego, 
jako bariery, której przełamywanie zasługuje na szczególny podziw. Taki sposób 
prezentacji niepełnosprawności stanowi zarazem przykład strukturalnej 
konstrukcji niepełnosprawności, czyli struktury społecznej tworzonej przez 
osoby pełnosprawne i wykluczającej osoby z niepełnosprawnościami z życia 
społecznego. Stąd też osoby z niepełnosprawnościami, którym udaje się 
pokonywać społecznie tworzone bariery, są w przekazach medialnych 
wynoszone do rangi superbohaterów. Za utrwalenie niepełnosprawności jako 
nienormalności można uznać ukazywanie w kategoriach czynów bohaterskich 
aktywności podejmowanych przez osoby z niepełnosprawnościami, które 
w odniesieniu do osób pełnosprawnych za takie nie zostałyby uznane. 
Dobrym tego przykładem jest program telewizyjny Down the Road ukazujący 
w kategoriach bohaterskiego czynu podróżowanie przez osoby z zespołem 
Downa7. 

Prezentowanie w przekazach medialnych osób z niepełnosprawnościami 
jako superbohaterów spotyka się z zarzutami8 o instrumentalizację takich 
osób, która polega na tym, że osoby z niepełnosprawnościami są ukazywane 
jako bohaterowie w celu inspirowania i motywowania osób pełnosprawnych 
do działania w myśl zasady „skoro osoby z niepełnosprawnościami tak 
mogą, to ty też możesz”.

7  Program ten nie został objęty analizą w ramach niniejszego badania, 
ponieważ nie znalazł się wśród najczęściej oglądanych przez dzieci lub młodzież.

8  Zob. S. Young, I’m not your isnpiration. Thank you very much. Źródło: 
https://www.ted.com/talks/stella_young_i_m_not_your_inspiration_thank_
you_very_much#t-16343 [dostęp: 2021-01-27].
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Tematykę niniejszego podrozdziału podzielono na 4 zagadnienia. 
Pierwsze z nich w całości poświęcono omówieniu sposobu prezentacji 
Sylwestra Wilka w programach Ninja Warrior Polska oraz Wydarzenia. 
Uznano bowiem, że prezentacji tej poświęcono na tyle dużo uwagi 
w wymienionych programach, że zasługuje ona na odrębne omówienie. 
Drugie i trzecie zagadnienie poświęcono omówieniu innych przypadków 
akcentowania sprawności fizycznej osób z niepełnosprawnościami, 
obecnych przede wszystkim w programie Ninja Warrior Polska, a także 
w programie informacyjnym Wydarzenia. Ostatnie zagadnienie poświęcono 
natomiast omówieniu ukazywania osób z niepełnosprawnościami jako 
podejmujących działania dobroczynne.

6.1.1. Sprawny jak Wilk

Sposób prezentacji Sylwestra Wilka można uznać za jeden z bardziej 
wyrazistych przykładów ukazywania osób z niepełnosprawnościami 
jako superbohaterów ze względu na podejmowanie ponadprzeciętnej 
aktywności fizycznej. Jak już wspomniano, treści poświęcone osobie 
Sylwestra Wilka obecne były w dwóch objętych analizą programach 
emitowanych przez stację Polsat: Ninja Warrior Polska oraz Wydarzenia9.

Sylwester Wilk, będący osobą w wieku 24 lat, wystąpił w 3. 
odcinku 2. sezonu Ninja Warrior Polska – programu, w ramach którego 
zadaniem uczestników jest pokonanie toru przeszkód wymagającego 
ponadprzeciętnej sprawności fizycznej. Z prezentacji Sylwestra Wilka 
przedstawionej w 3. odcinku wynika, że jest to już drugi jego udział w tym 

9 Treści poświęcone osobie Sylwestra Wilka pojawiały się również w innym 
programie emitowanym w tym czasie w telewizji Polsat – Dancing with the Stars. 
Taniec z Gwiazdami, który nie został objęty analizą w ramach niniejszego projektu 
badawczego, ponieważ nie znalazł się wśród programów najczęściej oglądanych przez 
dzieci lub młodzież, ale ujęcia z tego programu były prezentowane w Wydarzeniach.
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programie. W 1. edycji wystąpił, będąc jeszcze osobą pełnosprawną. 
Sylwester Wilk jest zawodowym sportowcem uprawiającym biegi oraz 
trenerem. Chociaż, jak wspomniano, wystąpił w 3. odcinku, to prezentacje 
jego osoby pojawiały się również w innych odcinkach, co skłania do 
wniosku, że był on prezentowany jako gość specjalny, któremu poświęcano 
znacznie więcej uwagi niż pozostałym uczestnikom. Już podczas emisji 1. 
odcinka widz otrzymuje wizualną zapowiedź występu tego zawodnika, 
gdy w czołówce programu prezentowane są 3 kadry ukazujące młodego 
mężczyznę z protezą nogi, biegnącego na bieżni boiska lekkoatletycznego. 
Niepełnosprawność Sylwestra Wilka jest bardzo mocno akcentowana 
w sposób wizualny poprzez wielokrotne powtarzanie w różnych odcinkach 
kadru zawierającego zbliżenie na protezę nogi mężczyzny.

Obraz 1. Zbliżenie na protezę nogi Sylwestra Wilka

Źródło: Ninja Warrior Polska 2 – odcinek 1., 3 min / Polsat / Link: https://go. 
cyfrowypolsat.pl/category/5016777/info/?contentId=5022390, dostęp: 2021-02-01.

Występ Sylwestra Wilka na torze eliminacyjnym Ninja Warrior 
w 3. odcinku programu poprzedzają różne fragmenty, podczas których 

https://go.cyfrowypolsat.pl/category/5016777/info/?contentId=5022390
https://go.cyfrowypolsat.pl/category/5016777/info/?contentId=5022390


68

przybliżana jest sylwetka tego uczestnika z uwypukleniem jego życiowej 
historii, w tym nabycia przez niego niepełnosprawności oraz radzenia 
sobie z nią. Już na początku odcinka Sylwester Wilk przedstawiany jest jako 
gość specjalny, który jeszcze jako osoba pełnosprawna był uczestnikiem 
ubiegłorocznej edycji Ninja Warrior Polska. Przybliżając sylwetkę 
uczestnika, jeden z komentatorów zaznacza, że życiorys prezentowanego 
mężczyzny to scenariusz na „dobrą hollywoodzką produkcję”. W materiale 
zapowiadającym występ uczestnika prezentowana jest jego historia 
życiowa, w tym okoliczności wypadku, któremu uległ tuż po nagraniach 
do poprzedniej edycji programu. Na temat okoliczności wypadku 
prezentowana jest następująca wypowiedź uczestnika:

Jechałem motocyklem. Pusta droga. Dwa pasy. Kierowca 
z prawego pasa postanowił skręcić w lewo, nie włączając 
kierunkowskazu. Doszło do zderzenia. Przekoziołkowałem 
nad samochodem. Upadłem na asfalt i od razu pierwsze, co 
zobaczyłem, to noga, która jest dość mocno zniszczona. 

[Sylwester Wilk, Ninja Warrior Polska 2 – odcinek 3.]

W tle tej opowieści pojawia się wizualizacja – odpowiednio zmontowane 
kadry symulujące ruch pojazdów na drodze, w tym moment, w którym 
dochodzi do wypadku drogowego. Dalsza część wypowiedzi mężczyzny 
koncentruje się na sytuacji tuż po wypadku z uwypukleniem roli osoby, 
która uratowała mu życie i stała się jego przyjacielem.

W prezentowanym przekazie bardzo duży akcent jest kładziony na 
determinację Sylwestra Wilka w dążeniu do powrotu do aktywnego stylu 
życia i kontynuacji realizowania sportowej pasji:
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Przed wypadkiem byłem osobą, która żyła dość szybko, dość 
intensywnie i pamiętam, że jedyne, co powiedziałem lekarzom 
przed operacją przed znieczuleniem, to żeby ucięli tę nogę 
tak, żebym mógł wrócić do biegania. Ja się nie zastanawiałem, 
czy wrócę i kiedy wrócę, tylko wiedziałem, że wrócę i moim 
zadaniem było to zrobić jak najszybciej. Nie ma tak, że ta noga 
mnie jakoś ogranicza, w sensie moją głowę. Ja jestem w stanie 
sobie wyobrazić, że mam normalną nogę, i zrobić praktycznie 
wszystko. Zrozumiałem, że nie ma rzeczy niemożliwych. 

[Sylwester Wilk, Ninja Warrior Polska 2 – odcinek 3.]

Prezentację Sylwestra Wilka jako superbohatera uwypukla dialog 
z prezenterką tuż przed występem na torze eliminacyjnym. Gdy prezenterka 
zadaje mu pytanie: 

Zdajesz sobie sprawę, że jesteś pierwszym człowiekiem 
w polskiej edycji, który występuje z protezą? 

[Karolina Gilon, Ninja Warrior Polska 2 – odcinek 3.]

Sylwester odpowiada: 

Tak, wiem, że nie robię tego jako pierwszy na świecie, ale chcę 
też w ten sposób zainspirować osoby niepełnosprawne do 
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aktywności jakiejkolwiek, bo nie ma co siedzieć w domach. 
Trzeba robić swoje. 

[Sylwester Wilk, Ninja Warrior Polska 2 – odcinek 3.]

Na co prowadząca, zwracając się do widzów, komentuje: 

Nie ma co się poddawać, moi drodzy. […] Jak widać, Sylwester 
to siła. Dlatego pokaż, co potrafisz. Trzymamy kciuki za ciebie 
podwójnie, mój drogi. Leć. Podziwiam, naprawdę podziwiam. 

[Karolina Gilon, Ninja Warrior Polska 2 – odcinek 3.]

Przytoczony fragment rozmowy dobrze oddaje ukazanie celu prezentacji 
niepełnosprawnego superbohatera jako osoby, która ma zainspirować 
innych do działania.

Elementy hiperbolizacji ujawniające głęboki emocjonalny stosunek 
wobec uczestnika (podziw, zachwyt, uznanie) przejawiają się także 
podczas wypowiedzi komentatorów w trakcie występu Sylwestra na torze 
eliminacyjnym, np.: 

Bezwzględnie dla tego chłopaka należą się owacje na stojąco. 
Niesamowita historia; Sylwek stracił nogę, ale on się nie 
poddał, to go jeszcze bardziej zmotywowało; Widzimy, w tej 
protezie, w tej metalowej nodze, on jest tutaj i walczy na torze 
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Ninja Warrior; Pamiętajmy, że każde lądowanie jest dla niego 
bardzo trudne, bardzo wymagające, bardzo wyczerpujące […]. 
On jest naprawdę znakomity w tym, co robi; Jego start jest 
inspiracją. 

[Łukasz Jurkowski, Jerzy Mielewski,  
Ninja Warrior Polska 2 – odcinek 3.]

Obraz 2. Sylwester Wilk pokonujący tor przeszkód

Źródło: Ninja Warrior Polska 2 – odcinek 3., 59 min / Polsat / Link: https://
go.cyfrowypolsat.pl/category/5016777/info/?contentId=5022390, dostęp: 2021-
02-01.

Głęboki podziw i uznanie dla uczestnika wyrażają też spontaniczne 
słowa prezenterki tuż po zakończonym występie zawodnika (któremu nie 
udało się ukończyć toru eliminacyjnego): 
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Wielkie brawa. Sylwkowi należą się wielkie brawa. Słuchajcie, 
on do nas nie idzie! On do nas biegnie! Człowieku, jesteś dla nas 
wszystkich motywacją. 

[Karolina Gilon, Ninja Warrior Polska 2 – odcinek 3.]

Jednocześnie należy podkreślić, że w całym przekazie dotyczącym 
uczestnictwa Sylwestra Wilka unikano wyrażenia „niepełnosprawność”. 
Aby podkreślić jego wyjątkowość, posługiwano się natomiast określeniami 
takimi jak „osoba z protezą” (wypowiedź prowadzącej program) czy 
„metalowa noga” (określenie użyte przez komentatora). Znamienne 
jest również to, że Sylwester Wilk nie definiuje siebie jako osoby 
niepełnosprawnej, mimo że – jak sam podkreśla – pragnie swoim udziałem 
w tym programie „zainspirować osoby niepełnosprawne do aktywności”. 
Ujmując taki sposób prezentacji w kontekście strukturalnego konstruowania 
niepełnosprawności, zauważalne jest, że punktem odniesienia jest 
pogląd, że osoby z niepełnosprawnościami są co do zasady nieaktywne, 
a ta nieaktywność (w tym wypadku rozumiana przede wszystkim jako 
nieaktywność ruchowa) jest stawiana jako pewien problem, który osoby 
z niepełnosprawnościami powinny starać się przezwyciężać.

Sylwester Wilk jest wyraźnie kreowany przez twórców programu na 
osobę niezwykłą, pokonującą własne słabości czy wręcz herosa, a materiał 
prezentujący jego historię życiową i występ na torze przeszkód jest jednym 
z najdłuższych wątków w trakcie tego odcinka (czas trwania wątku: 6 
minut). Ogólnie jest też zawodnikiem prezentowanym częściej niż pozostali 
uczestnicy toru eliminacyjnego. Jest więc niekwestionowanym „gościem 
specjalnym” odcinka.

Sylwestrowi Wilkowi i jego udziałowi w programach Ninja Warrior 
Polska oraz Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami poświęcono uwagę 
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także w kilku wydaniach emitowanego w Polsacie głównego programu 
informacyjnego Wydarzenia. Początkowo Wilk jest przedstawiony 
jako bohater programu Ninja Warrior Polska. W materiale wskazano 
na trudność toru przeszkód, o czym świadczy to, że na całym świecie 
w prawie 25-letniej historii programu tylko 9 uczestników przeszło całą 
trasę i zdobyło szczyt Mideriana, czyli sportowy Olimp. Wskazywano, że 
pokonanie toru przeszkód wymaga wieloletnich przygotowań, co sprawia, 
że już sam udział w programie Ninja Warrior można uznać za zwycięstwo. 
W Wydarzeniach prezentowana jest wypowiedź Jerzego Mielewskiego, 
współprowadzącego 2. edycję programu, wskazującego, że rywalizacja na 
torze Ninja Warrior jest pewnego rodzaju terapią dla uczestników. Jest to 
bitwa toczona z własnymi słabościami. W Wydarzeniach przywoływano 
też wypowiedź Łukasza Jurkowskiego wskazującego, że:

takim ludziom zawsze podświadomie się kibicuje.

[Łukasz Jurkowski, Wydarzenia z 1.09.2020]

Wskazana wypowiedź stanowi zatem wyrażenie przekonania, że osoby 
pokonujące słabości wzbudzają sympatię widzów i chętnie są przez nich 
oglądane. Sylwester Wilk jest prezentowany w Wydarzeniach jako symbol walki 
oraz pokonywania własnych słabości i ograniczeń. W analizowanym wydaniu 
Wydarzeń w kontekście udziału Sylwestra Wilka w programie Ninja Warrior 
Polska ani razu nie pada słowo „niepełnosprawność”. Pojawia się tylko jedno 
pośrednie określenie w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami: „takim 
ludziom”. W materiale przedstawionym 1 września 2020 r. w Wydarzeniach 
Sylwester Wilk jest przedstawiany jako osoba silna, mogąca przezwyciężać 
swoje słabości i dawać innym przykład wolą walki i zdecydowaną postawą. 
Został on przedstawiony jako ktoś nadzwyczajny. Mężczyzna pomimo 
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niepełnosprawności oddaje się swoim pasjom oraz hobby, jakim jest dla niego 
sport, a także zdobywa się na rywalizację z najlepszymi pełnosprawnymi 
atletami. Jest osobą aktywną fizycznie. W aspekcie wizualnym podobnie jak 
w programie Ninja Warrior Polska niepełnosprawność Sylwestra Wilka zostaje 
uwypuklona poprzez ujęcie zawierające zbliżenie na protezę nogi.

Obraz 3. Zbliżenie na protezę nogi Sylwestra Wilka

Źródło: Wydarzenia z 1.09.2020 r., 36 min / Polsat / Link:  https://go.cyfrowypolsat.
pl/category/5005295/info/?contentId=5005295, dostęp: 2021-02-01.

Osoba Sylwestra Wilka jest ponownie prezentowana w Wydarzeniach 
w wydaniu z 11 września 2020 r. Tym razem poświęcono uwagę jego 
udziałowi w innym programie emitowanym w telewizji Polsat – Dancing 
with the Stars. Taniec z Gwiazdami. W materiale pojawia się informacja, że 
podczas jednego z występów uczestnik przeciążył częściowo amputowaną 
kończynę, w wyniku czego pojawiła się opuchlizna uniemożliwiająca mu 
noszenie protezy. Mimo to mężczyzna zdecydował się na kontynuację 
udziału w programie, wykonując układ tańca współczesnego.

https://go.cyfrowypolsat.pl/category/5005295/info/?contentId=5005295
https://go.cyfrowypolsat.pl/category/5005295/info/?contentId=5005295
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Tańczymy taniec współczesny, który będę tańczył bez protezy, 
a czegoś takiego jeszcze w programie nie było

[Sylwester Wilk, Wydarzenia z 11.09.2020 r.]

Obraz 4. Sylwester Wilk z partnerką (Hanną Żudziewicz), przygotowujący 
się do występu bez protezy w układzie tańca współczesnego w programie 

Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami

Źródło: Wydarzenia z 11.09.2020 r., 36 min / Polsat / Link: https://go.cyfrowypolsat.
pl/category/5005295/info/?contentId=5005295, dostęp: 2021-02-01.

W materiale przywoływane są wypowiedzi innych uczestników 
programu Dancing with the Stars, wyrażające uznanie i podziw dla 
Sylwestra Wilka za jego determinację i siłę charakteru. Postawy innych 
uczestników wobec Sylwestra Wilka są ukazywane jako pozytywne, 
przejawiające się we wspieraniu jego działań i motywowaniu, by się nie 
poddawał. Materiał ukazuje S. Wilka jako pełnego woli walki, potrafiącego 
pokonywać swoje ograniczenia wynikające z braku możliwości korzystania 
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z protezy, co zarazem można uznać za nadanie protezie funkcji substytutu 
pełnosprawności. Osoba z niepełnosprawnością jest w ten sposób ukazana 
jako podwójnie niepełnosprawna: po pierwsze ze względu na brak nogi, 
po drugie – ze względu na brak możliwości skorzystania z protezy. To 
z kolei wzmacnia siłę przekazu wskazującego na heroizm przełamywania 
ograniczeń wynikających z niepełnosprawności.

Materiał poświęcony Sylwestrowi Wilkowi pojawia się również 
w wydaniu Wydarzeń kolejnego dnia, tj. 12 września, i zawiera on przede 
wszystkim informację, że wspomniany uczestnik zrezygnował z udziału 
w programie Dancing with the Stars z powodów zdrowotnych, mimo że 
w ostatnim odcinku wyemitowanym dzień wcześniej uzyskał od jurorów 
najwyższą ocenę wykonanego tańca. W materiale przedstawiono Sylwestra 
Wilka mówiącego ze łzami w oczach:

Jestem tutaj dla tych osób, które nie mogą sobie poradzić ze 
swoimi słabościami. Jestem tu po to, żeby pokazać, że da się to 
zrobić.

[Sylwester Wilk, Wydarzenia z 12.09.2020 r.]

W materiale prezentowana jest wypowiedź jurorki Iwony Pavlović, 
wyrażająca podziw dla Sylwestra Wilka za to, że mimo utraty nogi obecna 
jest w nim wola walki.

Sylwester, wiesz co, kiedyś straciłeś nogę, ale dzisiaj zyskałeś 
skrzydła.

[Iwona Pavlović, Wydarzenia z 12.09.2020 r.]
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W materiale przytoczono również wypowiedź innego jurora – Andrzeja 
Grabowskiego, który także wyraża swój podziw.

Ja myślałem, że ten taniec przede wszystkim odbędzie się 
w parterze. Wstałeś... co już było dla mnie zaskoczeniem 
i fantastyczne. I to, że nie mogłeś chodzić na nogach, poszedłeś 
kilka kroków na rękach, i to było wzruszające.

[Andrzej Grabowski, Wydarzenia z 12.09.2020 r.]

Przedstawiono także wypowiedź osoby z rodziny Sylwestra:

Zawsze wzrusza mnie jego siła walki, jego silny charakter 
i to, że zawsze walczy o siebie i chce być ciągle lepszą wersją 
siebie.

[Krewna Sylwestra Wilka, Wydarzenia z 12.09.2020 r.]

Przedstawiono także plany Sylwestra Wilka, który zapowiedział, że za 
rok ma zamiar wystartować w paraolimpiadzie, aby nadal aktywizować 
swoje życie i dawać innym przykład własnym postępowaniem. Obecną 
w materiale reprezentację niepełnosprawności można uznać za 
powiązaną z poczuciem niespełnienia i rozczarowania, gdyż to z powodu 
niepełnosprawności mężczyzna musiał przedwcześnie zakończyć swój 
udział w programie Dancing with the Stars.
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Obraz 5. Sylwester Wilk z partnerką (Hanną Żudziewicz) 
oraz prowadzącymi program (Pauliną Sykut-Jeżyną i Krzysztofem Ibiszem), 

wypowiadający się po swoim występie w programie Dancing with the 
Stars. Taniec z Gwiazdami

Źródło: Wydarzenia z 12.09.2020 r., 35 min / Polsat / Link: https://go.cyfrowypolsat.
pl/category/5005295/info/?contentId=5005295, dostęp: 2021-02-01.

Udział Sylwestra Wilka w emitowanych na antenie Polsatu 
programach Ninja Warrior Polska oraz Dancing with the Stars 
przywołano także w Wydarzeniach w wydaniu z 22 października 2020 
r. Przypomniano historię heroicznych wysiłków Wilka w zmaganiu 
z własnymi słabościami. Opowiedziano o tym, że mężczyzna nie poddał 
się oraz nie pogodził się ze swoimi ograniczeniami wynikającymi 
z niepełnosprawności. Rywalizował w Ninja Warrior Polska, następnie 
dołączył do programu Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami. Gdy 
jednak problemy zdrowotne nie pozwoliły mu na dalsze występy, podjął 
trudną decyzję o rezygnacji z udziału w programie. W Wydarzeniach 
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podkreślono, że człowiek, pomimo niepełnosprawności, jaką jest 
brak nogi, może osiągać sukcesy, również podejmując aktywności 
wymagające wysiłku fizycznego.

6.1.2. Supersprawni wojownicy

Sylwester Wilk nie jest jedyną osobą z niepełnosprawnością biorącą 
udział w programie Ninja Warrior Polska 2. W pierwszym odcinku tego 
programu zaprezentowano udział Franka, 26-letniego mężczyzny, który 
pracuje jako ratownik wodny. Mężczyzna w wieku 18 lat zachorował na 
nowotwór złośliwy. Jego występ na torze eliminacyjnym poprzedza opis 
choroby, procesu leczenia i dochodzenia do zdrowia: 

Żyłem sobie naprawdę fajnie. Nie miałem żadnych zmartwień 
i w wieku 18 lat usłyszałem diagnozę „nowotwór złośliwy”, 
i w tym momencie naprawdę wszystko mi się wywróciło do góry 
nogami. Spędziłem dwa, trzy lata w szpitalu i rekonwalescencja 
była… 

[Franek, Ninja Warrior Polska 2 – odcinek 1.]

Dalsza wypowiedź uczestnika wpisuje się w założone przez 
twórców programu ramy, pozwalające uwypuklić różne słabości czy 
ograniczenia zawodników, z którymi muszą się mierzyć na co dzień 
i które mogą być dla nich dodatkowym utrudnieniem w pokonywaniu 
toru przeszkód, a które jednocześnie pozwalają kreować ich wizerunek 
jako herosów: 
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…i tak naprawdę do tej pory borykam się z jakimiś skutkami 
ubocznymi chemioterapii. Miałem też wycięte węzły chłonne, 
więc to się wiąże z gorszą odpornością, dłuższą regeneracją. 
Miałem też niedrożne jelita, miałem dwa razy cięty brzuch, więc 
to nie pomaga w byciu sportowcem. 

[Franek, Ninja Warrior Polska 2 – odcinek 1.]

Przy tym opowieść mężczyzny została dodatkowo zilustrowana 
zdjęciami dokumentującymi proces jego leczenia i rekonwalescencji. Na 
jednym z nich ukazano mężczyznę leżącego w szpitalnym łóżku, podpiętego 
pod aparaturę medyczną. Wizerunek superbohatera dopełnia wypowiedź 
mężczyzny w finale 1. odcinka, w której podkreśla (podobnie jak Sylwester 
Wilk), że swoim udziałem w tym programie pragnie zainspirować innych 
do walki z własnymi ograniczeniami:

Swój występ tak naprawdę dedykuję ludziom, którzy zmagają 
się z chorobami nowotworowymi, i chcę pokazać swoją osobą, 
bo sam przeszedłem raka, że tak naprawdę nowotwór to nie 
koniec świata i po nim, gdy wyzdrowiejemy, jesteśmy w stanie 
przenosić góry.

[Franek, Ninja Warrior Polska 2 – odcinek 1.]

Fragment tej wypowiedzi zostaje powtórnie przywołany 
przez twórców programu w czołówce ostatniego odcinka sezonu. 
Omówiony przypadek można zarazem uznać za przykład ukazywania 



81

niepełnosprawności jako przezwyciężonej, tymczasowej, którą dzięki 
woli walki oraz pracy nad sobą można pokonać, uzyskując nawet 
ponadprzeciętną sprawność.

Podobnym herosem mierzącym się w Ninja Warrior Polska nie 
tylko z przeszkodami na torze eliminacyjnym, ale również z własnymi 
ograniczeniami związanymi z przebytą chorobą, jest Michał, 27-letni 
Ślązak pracujący jako agent ochrony. Jest on jednocześnie najbardziej 
eksponowanym uczestnikiem 2. odcinka sezonu emitowanego jesienią 
2020 r. Występ Michała na torze Ninja Warrior również poprzedza 
szczegółowa historia przebytej przez mężczyznę choroby. Bohater 
opowiada o zapaleniu płuc i związanymi z tą chorobą wieloletnimi 
komplikacjami zdrowotnymi: 

Dowiedziałem się, że mam ropień na prawym płucu, no 
i trzeba było od razu pojechać do szpitala, no i tam zacząć 
leczenie. Co najgorsze, płuco mi wybuchło. Ściągnięcie wody 
z jamy opłucnej to było najgorsze, co żech w życiu przeszedł. 
No i lekarze stwierdzili, że trzeba wyciąć dwa żebra, żeby 
dostać się do jamy opłucnej i stworzyć takie okienko, żeby 
samoczynnie, opatrunkami tę jamę opłucną wyczyścić. 
Lekarze mi mówili, że ta rana się po prostu samoczynnie 
zrośnie. 7 lat minęło…

[Michał, Ninja Warrior Polska 2 – odcinek 2.]

Proces leczenia był długotrwały i skutkował okaleczeniem ciała 
mężczyzny (wycięte żebra, blizny pooperacyjne, deformacje ciała). 
Opowieść o przebytej chorobie i długotrwałym procesie leczenia obrazują 
liczne zdjęcia ukazujące wyraźnie osłabionego mężczyznę leżącego w łóżku 
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szpitalnym i podpiętego do aparatury medycznej, zbliżenia drenów 
i cewnika umieszczonego w opłucnej czy też deformację ciała z widoczną 
dziurą w klatce piersiowej powstałą po nieudanej operacji.

Obraz 6. Dziura w klatce piersiowej uczestnika powstała po 
nieudanej operacji

Źródło: Ninja Warrior Polska 2 – odcinek 2., 19 min / Polsat / Link: https://go. 
cyfrowypolsat.pl/category/5016777/info/?contentId=5022390, dostęp: 2021-02-01.

Materiał zawiera informację, że krótko przed występem w programie 
Ninja Warrior Polska uczestnik programu zmienił lekarza i poddał się 
ponownej operacji, która zniwelowała deformację ciała mężczyzny. 
Wygrana walka z chorobą zmotywowała go też do udziału w programie: 

Myślę, że to jest nagroda za te moje cierpienia, żech dostał się 
do programu Ninja Warrior i trzeba się teraz sprawdzić.

[Michał, Ninja Warrior Polska 2 – odcinek 2.]

https://go.cyfrowypolsat.pl/category/5016777/info/?contentId=5022390
https://go.cyfrowypolsat.pl/category/5016777/info/?contentId=5022390
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Wyraźne kreowanie Michała na bohatera pokonującego własne 
ograniczenia i słabości przejawiają się w wypowiedzi jednego 
z komentatorów: 

Tuż po operacji on się decyduje, żeby stanąć na starcie i walczy, 
i to jest najważniejsze, i za to kłaniamy się Michałowi bardzo 
niziutko.

[Łukasz Jurkowski, Ninja Warrior Polska 2 – odcinek 2.] 

I mimo że uczestnik ten szybko kończy swój występ na torze 
eliminacyjnym, drugi z komentatorów wypowiada słowa podziwu i uznania: 

Tak, wielki szacun, i jesteśmy przekonani, że zobaczymy się 
jeszcze z Michałem, u nas, tutaj, na torze Ninja Warrior.

[Jerzy Mielewski, Ninja Warrior Polska 2 – odcinek 2.]

Zatem oprócz ukazywania ponadprzeciętnej sprawności tego uczestnika 
zauważalne jest akcentowanie przezwyciężenia niepełnosprawności. 
Natomiast epatowanie obrazami ukazującymi deformacje ciała można 
uznać za wpisujące się w konwencję freak show10. 

Do grupy herosów pokonujących własne słabości i ograniczenia 
niewątpliwie należy też zaliczyć przypadek zawodniczki występującej 
w 4. odcinku sezonu 2. Ninja Warrior Polska. Jest nią Marta, 36-letnia 

10 Pokaz dziwolągów.
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dietetyczka, która była też uczestniczką poprzedniej edycji programu. 
Zaznacza jednak, że biorąc udział w tym programie, nie chce niczego 
nikomu udowadniać, robi to wyłącznie dla siebie, chce bowiem przeżyć 
przygodę życia i zmierzyć się ze swoimi słabościami, ponieważ, jak 
podkreśla, jest „silną kobietą”. Jej występ poprzedzają ujęcia z poprzedniej 
edycji programu. W tle uczestniczka opowiada o tym występie oraz 
o towarzyszących jej wówczas problemach zdrowotnych: 

Miałam chustę na głowie, ponieważ choruję na łysienie 
plackowate. Jest to choroba autoimmunologicza. Bardzo 
dziwna, bo traci się owłosienie na całym ciele. Nie są to tylko 
włosy. U mnie to były rzęsy, brwi. No i właściwie dwa tygodnie 
przed programem miałam taki bardzo mocny rzut choroby. 
W trakcie pokonywania przeszkody spadła mi chusta… To było 
bardzo ciężkie.

[Marta, Ninja Warrior Polska 2 – odcinek 4.]

W przytoczonej wypowiedzi zauważalne jest wskazanie przez 
uczestniczkę, że jest to choroba „dziwna”. Opowieść o chorobie została 
zwizualizowana ujęciami pokazującymi zawodniczkę wpadającą do basenu 
z wodą i tracącą w tym momencie chustę zasłaniającą głowę pozbawioną 
włosów oraz ujęciami jej reakcji bezpośrednio po utracie chusty. Pojawiają 
się również kadry (zdjęcia) ukazujące wygląd uczestniczki z okresu 
zaostrzenia jej choroby, czyli stopniową utratę włosów.
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Obraz 7. Ujęcie przedstawiające częściową utratę włosów w wyniku 
łysienia plackowatego

Źródło: Ninja Warrior Polska 2 – odcinek 4., 51 min / Polsat / Link: https://go. 
cyfrowypolsat.pl/category/5016777/info/?contentId=5022390, dostęp: 2021-02-01.

Wizerunek bohaterki „walczącej z własnymi słabościami” dopełnia jej 
ostatnia wypowiedź przed występem na torze eliminacyjnym, w której 
zaznacza, że wprawdzie zaostrzenie choroby ma już za sobą, jednak 
choroba ta lubi często powracać: 

Może tak być, że jest to sytuacja jednorazowa, może być tak, że 
powróci ponownie i stracę całkowicie włosy i już mi nie odrosną. 
Tak że różnie może być, różne są przypadki.

[Marta, Ninja Warrior Polska 2 – odcinek 4.]

Jednocześnie, jak dodaje: 
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Walka z tą chorobą na pewno bardzo mnie wzmocniła, jestem 
silniejsza, czuję się pewniejsza siebie i myślę, że to widać na 
zewnątrz.

[Marta, Ninja Warrior Polska 2 – odcinek 4.]

Wyrazy uznania dla „siły” zawodniczki, niekoniecznie tylko fizycznej, 
pojawiają się także w komentarzach prowadzących podczas jej występu na 
torze eliminacyjnym: 

To jest silna babka!
Silna fizycznie i silna mentalnie.

[Łukasz Jurkowski, Jerzy Mielewski, Ninja Warrior Polska 2 – 
odcinek 4.] 

W drugiej edycji ta uczestniczka występuje już bez chustki, ze starannie 
uczesaną fryzurą. Podczas występu tej uczestniczki na torze przeszkód 
prowadzący wyraźnie nawiązują do jej obecnego wizerunku: 

Niebywała metamorfoza i miejmy nadzieję, że ta metamorfoza 
również zaprowadzi ją do półfinału.

[Łukasz Jurkowski, Ninja Warrior Polska 2 – odcinek 4.]
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Przepięknie się prezentuje! Przepięknie! Piękna fryzura, piękny 
kostium… To ważne! Jesteśmy w telewizji!

[Karolina Gilon, Ninja Warrior Polska 2 – odcinek 4.] 

Wizerunek herosów w drugim sezonie Ninja Warrior Polska dopełnia 
przypadek ukazany w 5. odcinku programu. Jest to przypadek Emila, 
30-letniego wysportowanego właściciela firmy alpinistycznej, świadczącej 
specjalistyczne usługi wysokościowe. Uczestnik ten to również bohater, 
który mimo ograniczeń fizycznych realizuje swoje pasje sportowe:

Jak zobaczyłem ten program, musiałem się sprawdzić […], mimo 
tego, że mam 62% uszczerbku na zdrowiu.

[Emil, Ninja Warrior Polska 2 – odcinek 5.]

Jego występ, podobnie jak poprzednich zawodników, poprzedza 
historia przebytej choroby i długiego okresu rekonwalescencji. 6 lat 
przed swoim występem w programie uległ wypadkowi w pracy podczas 
demontażu 18-metrowej konstrukcji. Spadł z dużej wysokości i doznał 
licznych złamań. Opowieść o wypadku i procesie leczenia obrazują zdjęcia 
mężczyzny z pobytu w szpitalu oraz nagrania mężczyzny poruszającego się 
na wózku inwalidzkim.

Uczestnik opowiada o trudach leczenia oraz swojej czasowej 
niesprawności. Opowieść ta ma niewątpliwie (podobnie jak inne przywołane 
tu historie telewizyjnych herosów) uzmysłowić widzowi ograniczenia, które 
musi pokonać zawodnik, przystępując do udziału w tym programie:
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Mniej więcej pół roku byłem w tych drutach, gdzie przez 
2 pierwsze miesiące nie miałem w ogóle siły, żeby podnieść tych 
nóg, bo te żelastwa też trochę ważyły. Potem doktor przepisał 
mi wózek inwalidzki. No to przyczepiałem sobie dwa psy moje 
do wózka inwalidzkiego i mnie ciągnęły, tak?

[Emil, Ninja Warrior Polska 2 – odcinek 5.] 

Natomiast determinację i wewnętrzną siłę w poszukiwaniu motywacji 
do powrotu do sprawności wyrażają jego słowa wieńczące historię 
przebytej choroby:

Jak człowiek wierzy w siebie i przede wszystkim ma wiarę, no to 
wiara czyni cuda, tak?

[Emil, Ninja Warrior Polska 2 – odcinek 5.]

Zarówno Sylwester Wilk, jak i inni, podobni uczestnicy, kreowani są 
przez twórców programu na nadzwyczajnych bohaterów, dla których 
przebyta choroba czy częściowa utrata sprawności nie są przeszkodą 
w realizacji pasji sportowych, a utrata sprawności często jest dla nich 
motywacją, aby zmierzyć się z własnymi ograniczeniami czy słabościami, 
natomiast swym występem na torze eliminacyjnym chcą zainspirować 
innych do „walki” z chorobą i niepełnosprawnością. Kreowaniu 
wizerunku „herosów” sprzyjają określone elementy wizualne (np. zdjęcia 
obrazujące przebieg choroby i proces leczenia), słowne (wypowiedzi 
samych uczestników na temat przebiegu choroby czy okoliczności 
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utraty sprawności), czasem też odpowiednio „udramatyzowane” efekty 
wizualne i dźwiękowe, obrazujące domniemamy przebieg sytuacji 
prowadzącej do utraty sprawności (np. wypadku komunikacyjnego) 
oraz odpowiednio skomponowana muzyka, mająca za zadanie wzbudzić 
w widzach określone uczucia (np. smutku, grozy, współczucia). Heroiczną 
niemal postawę i determinację tych uczestników w walce o odzyskanie 
sprawności czy przezwyciężenie choroby niejednokrotnie podkreślają 
też słowa uznania, formułowane przez prowadzącą i komentatorów 
programu. I pomimo że żadnemu z prezentowanych w ten sposób 
bohaterów nie udało się ukończyć toru eliminacyjnego i dostać się do 
półfinału, byli oni prezentowani jako „wygrani”, bowiem stoczyli walkę 
z własnymi ograniczeniami, zarówno tymi fizycznymi, jak i psychicznymi. 
Zauważalnym aspektem jest także ukazywanie niepełnosprawności 
jako przezwyciężonej, możliwej do pokonania dzięki silnej woli oraz 
wytrwałej pracy nad sobą.

6.1.3. Sportowcy

W ten typ reprezentacji osób z niepełnosprawnościami, przejawiający 
się w ukazywaniu ich jako herosów, wpisują się materiały emitowane 
w Wydarzeniach, poświęcone przede wszystkim reprezentacji Polski 
w amp futbolu, a także koszykarzom na wózkach. Mając jednak na uwadze, 
że są to sporty drużynowe, ważnym aspektem tego typu materiałów jest 
akcentowanie rywalizacji sportowej, ale przede wszystkim integracyjnej 
oraz aktywizacyjnej roli sportu.

Materiał poświęcony reprezentacji Polski w amp futbolu pojawił 
się w Wydarzeniach 19 września 2020 r. w końcowej części programu. 
Motywem przewodnim było poinformowanie o powrocie drużyny 
narodowej na boisko po przerwie spowodowanej rozwojem pandemii 
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COVID-19. Początek materiału zawiera informację o tym, że warunkiem 
dostępowym gry w amp futbol jest to, że piłkarz może mieć tylko jedną 
nogę, a bramkarz tylko jedną rękę. Prezenterka Wydarzeń, podkreślając 
wyjątkowość zgrupowania piłkarzy z niepełnosprawnością, stwierdza: 

W Warszawie Polacy rozgrywają międzynarodowy turniej bez 
nóg, ale za to pasją, której inni mogą tylko pozazdrościć.

[Agnieszka Mosór, Wydarzenia z 19 września 2020 r.]

Z kolei na tzw. pasku informacyjnym uwidocznione jest hasło „prawdziwi 
herosi”.

Obraz 8. Zapowiedź materiału poświęconego reprezentacji Polski 
w amp futbolu

Źródło: Wydarzenia z 19 września 2020 r., 2 min / Polsat / Link: https://go. 
cyfrowypolsat.pl/category/5005295/info/?contentId=5005295, dostęp: 2021-02-01.
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Natomiast w dalszej części materiału na pasku pojawia się hasło: 
„niesamowici piłkarze”. Integracyjne znaczenie aktywności sportowej 
zostało uwypuklone za pomocą wypowiedzi kapitana drużyny, Przemysława 
Świerszcza, informującego z zadowoleniem:

Już wczoraj, jak zebraliśmy się w hotelu, widać było na twarzach 
uśmiechy, że spotykamy się w tym gronie reprezentacyjnym.

[Przemysław Świerszcz, Wydarzenia z 19 września 2020 r.]

Wydarzenia informują, że Polska reprezentacja radzi sobie znakomicie, 
a w zanadrzu ma wielu utalentowanych zawodników pozyskiwanych 
do juniorskich klubów piłkarskich. W tym kontekście jest przywoływana 
wypowiedź prezesa Amp Futbol Polska – Mateusza Widłaka, który wskazuje na 
początki amp futbolu w Polsce oraz znaczną poprawę warunków do uprawiania 
tej dyscypliny i wzrost popularności wśród osób chcących ją uprawiać.

Byliśmy razem te 9 lat temu na tej sali gimnastycznej z klepką, 
gdzie nie mieliśmy piłek, nawet nie mieli chłopaki butów 
piłkarskich, tylko po prostu zjechało się kilkunastu chłopaków 
bez nóg, którzy chcieli pokopać piłkę. […] Tak właśnie powstał 
amp futbol.

[Mateusz Widłak, Wydarzenia z 19 września 2020 r.] 

W materiale wskazano, że obecnie warunki są znacznie lepsze, co 
referuje dziennikarz Wydarzeń:
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Jest się z czego cieszyć. Mają sponsorów, krajową ligę, kadrę 
juniorów i akademię dla dzieci zwaną futbolową bandą. Jeszcze 
dekadę temu ta wizja mogłaby się wydawać snem szalonego 
marzyciela.

[Piotr Michalak, Wydarzenia z 19 września 2020 r.] 

W ten typ reprezentacji niepełnosprawności polegającej na 
ukazywaniu aktywności sportowej podejmowanej przez osoby 
z niepełnosprawnościami jako czegoś niezwykłego dobrze wpisują się 
przytoczone w materiale następujące słowa jednego z najlepszych piłkarzy 
reprezentacji amp futbolu nazywanego „Messim”:

W szarym życiu robię szare rzeczy, a tutaj robię jakieś wielkie 
rzeczy i po to właśnie to jest.

[Bartosz Łastowski, Wydarzenia z 19 września 2020 r.] 

Poinformowano, że przydomek „Messi” został mu nadany przez 
Argentyńczyków, nawiązujących w ten sposób do słynnego piłkarza.

Z dnia na dzień chcę być coraz lepszy, żeby każdego dnia patrzeć 
w lustro i powiedzieć, że... Bartek, co ty zrobiłeś? Jesteś jeszcze 
lepszy, niż byłeś wczoraj!

[Bartosz Łastowski, Wydarzenia z 19 września 2020 r.]
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Zwrócono uwagę na więź łączącą zawodników, którzy wzajemnie się 
wspierają, przywołując słowa bramkarza drużyny, Igora Woźniaka:

Każdy jest bratem w szatni, tak? To nie ma tak, że są jakieś spory, 
że są jakieś grupki porobione. No nie... Jesteśmy jedną, wielką 
drużyną, jesteśmy wielką rodziną.

[Igor Woźniak, Wydarzenia z 19 września 2020 r.]

Wskazano także na ambitne plany piłkarzy, by dojść do finału mistrzostw 
Europy w Krakowie, które z powodu pandemii musiały zostać przełożone 
o rok.

W aspekcie wizualnym, podobnie jak w materiałach dotyczących Sylwestra 
Wilka, pojawiają się ujęcia zawierające zbliżenia na amputowane nogi piłkarzy.

Obraz 9. Zbliżenie na amputowaną nogę jednego z piłkarzy amp futbolu

Źródło: Wydarzenia z 19 września 2020 r., 36 min / Polsat / Link: https://go. 
cyfrowypolsat.pl/category/5005295/info/?contentId=5005295, dostęp: 2021-02-01.
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W Wydarzeniach wspomniano, że ambasadorem amp futbolu jest 
gwiazdor polskiej i światowej piłki nożnej Robert Lewandowski, który stale 
wspiera podopiecznych oraz działa, aby udowodnić, że wszystkich łączy piłka.

Dziennikarz Wydarzeń podsumowuje materiał słowami:

To wieka nauka dla każdego piłkarza. W finale można być jedną 
nogą, ale trzeba być całym sercem.

[Piotr Michalak, Wydarzenia z 19 września 2020 r.] 

W materiale podkreślono, że mimo braku nóg możliwe jest realizowanie 
sportowych pasji i branie udziału w zawodach wymagających wysiłku 
fizycznego i kojarzonych z ponadprzeciętną sprawnością ruchową. 
Materiały przygotowane w podobny sposób, poświęcone uprawianiu amp 
futbolu, zostały wyemitowane także w Wydarzeniach 13 września oraz 
8 października, w których mocno akcentowano rolę Kamila Grosickiego jako 
ambasadora amp futbolu. W wydaniu z 13 września uwagę poświęcono także 
sportowcom uprawiającym koszykówkę na wózkach, z zaakcentowaniem 
roli Marcina Gortata jako organizującego obozy sportowe, w których bierze 
udział młodzież poruszająca się na wózkach. W programie pojawiają się treści 
ukazujące niepełnosprawność jako inspirację dla osób pełnosprawnych, 
o czym świadczą następujące słowa Marcina Gortata:

To jest dla mnie ogromna lekcja pokory. […] Doceniam wszystko 
to, co mam i kim jestem, i uważam, że jest to taka sytuacja, gdzie 
każdy z nas może czegoś się od tych dzieci nauczyć.

[Marcin Gortat, Wydarzenia z 13 września 2020 r.]
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Podobnie jak w innych tego typu materiałach podkreślono, że dzieci 
bardzo cenią zaangażowanie koszykarza, dla których stał się kimś bliskim. 

Obraz 10. Marcin Gortat grający w koszykówkę na wózku wspólnie 
z koszykarzami z niepełnosprawnością

Źródło: Wydarzenia z 13 września 2020 r., 27 min / Polsat / Link: https://go. 
cyfrowypolsat.pl/category/5005295/info/?contentId=5005295, dostęp: 2021-02-01.

W materiale umieszczono także wypowiedź Witolda Bańki, byłego ministra 
sportu oraz Prezydenta Światowej Organizacji Antydopingowej, podkreślającego 
pozytywne aspekty angażowania się osób z niepełnosprawnościami 
w aktywność sportową, oraz to, że aktywność może być podejmowana przez 
wszystkich, niezależnie od posiadanego stopnia sprawności.

Wszyscy musimy się uczyć tego, że sport nie ma barier, sport 
jest dla każdego.

[Witold Bańka, Wydarzenia z 13 września 2020 r.]
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W materiale wskazano, że aktywność sportowa jest coraz bardziej 
popularna wśród osób z niepełnosprawnościami i próbuje jej już co drugie 
niepełnosprawne dziecko. Sposób prezentacji materiału może pomóc 
w zrozumieniu potrzeb osób z niepełnosprawnościami, ukazując zarazem, 
że potrzeby te są podobne do potrzeb osób pełnosprawnych. Osoby 
z niepełnosprawnościami również mają swoje pasje.

6.1.4. Dobroczyńcy

Inny sposób ukazywania osób z niepełnosprawnościami jako 
superbohaterów zawiera materiał wyemitowany w Wydarzeniach 16 
października 2020 r. Bohaterem przekazu jest 10-letni Franek chorujący na 
bardzo rzadką przypadłość, jaką jest SMARD 1 – przeponowo-rdzeniowy 
zanik mięśni. Szacuje się, że takich przypadków jest na całym świecie około 
100. Pomimo poważnej niepełnosprawności chłopiec jest aktywny w sieci. 
Gdy dowiedział się, że w Polsce urodziły się trojaczki, z których dwie 
dziewczynki – Maja i Kaja ‒ mają taką samą chorobę jak on, postanowił im 
pomóc. W swoje urodziny, za pośrednictwem mediów społecznościowych, 
zaapelował o zbiórkę pieniędzy na specjalne wózki dla dziewczynek. Koszt 
jednego wózka wynosi ok. 30 tysięcy złotych. W materiale przedstawiono 
wypowiedź chłopca:

Chcę, żeby te dziewczyny dostały superowskie wózki, i chcę, 
żeby była z nas superowa przyjaźń […]. Teraz jest nas w Polsce 
czterech ze SMARD 1 – ja, Krzyś – mój kolega z Kielc, Maja 
i Kaja.

[Franek Trzęsowski, Wydarzenia z 16 października 2020 r.]
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Zapytany przez dziennikarkę o powód takiej aktywności, odpowiedział:

Poprosiłem moich fanów, żeby oni dawali pieniążki tym 
dziewczynkom, żeby oni dostali wózki tak jak ja i żebyśmy się 
ścigali, gdy dorosną […]. To jest bardzo skomplikowana choroba 
i nie ma na nią lekarstwa, ale lekarze dalej o to walczą.

[Franek Trzęsowski, Wydarzenia z 16 października 2020 r.]

W materiale chłopiec jest ukazywany jako osoba posiadająca marzenia 
i skutecznie dążąca do ich spełnienia. Jednym z takich spełnionych marzeń było 
wyjście na stadion razem z Robertem Lewandowskim. Prezentowane są ujęcia 
chłopca razem z piłkarzem, który wypowiada się, że Franek jest jego kolegą.

Obraz 11. Franek Trzęsowski z Robertem Lewandowskim, Jakubem 
Błaszczykowskim oraz innymi piłkarzami kadry narodowej

Źródło: Wydarzenia z 16 października 2020 r., 23 min / Polsat / Link: https://go. 
cyfrowypolsat.pl/category/5005295/info/?contentId=5005295, dostęp: 2021-02-01.
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Jest to zatem kolejny materiał, w którym znany sportowiec jest 
ukazywany jako wspierający osoby z niepełnosprawnościami. Tego typu 
działania mają walor dydaktyczny, ponieważ osoby znane, przyciągające 
uwagę widzów, mają w ten sposób możliwość zwracania uwagi na istotne 
społecznie zjawiska, służąc zarazem wzorem do naśladowania. Należy 
jednak zaznaczyć, że taki sposób ukazywania niepełnosprawności niesie 
ze sobą również ryzyko instrumentalizacji osób z niepełnosprawnościami 
poprzez traktowanie ich jako środek do tzw. ocieplania wizerunku osób 
publicznych.

Chłopiec jest aktywny w sieci. Wraz z rodzicami prowadzi własny blog 
i nagrywa filmy za pośrednictwem mediów społecznościowych. W przekazie 
przedstawiany jest jako osoba sprawcza. Dzięki jego zaangażowaniu 
zbiórka na wózki inwalidzkie dla niepełnosprawnych dziewczynek stała się 
popularna, co zapewne przełoży się na wielkość zebranej kwoty. Franek 
wykazuje się otwartością na kontakty z otoczeniem, stara się nawiązywać 
nowe znajomości oraz integrować się z osobami chorującymi na tę samą 
rzadką chorobę.

Zarówno chłopiec, jak i jego rodzina solidaryzują się z rodziną 
dziewczynek i starają się im pomóc. Ojciec w Franka mówi: 

Jedziemy razem z bliźniaczkami na jednym wózku. Wiemy, 
że taka pomoc jest potrzebna. Nie zawsze i niełatwo jest na 
początku o nią prosić. Nie wiadomo, gdzie jej szukać, tym 
bardziej w dzisiejszych czasach, czasach COVID-u.

[Szymon Trzęsowski, Wydarzenia z 16 października 2020 r.]

Matka Mai i Kai docenia wsparcie, nie kryje wzruszenia i dziękuje 
Frankowi za jego zaangażowanie:
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Jesteśmy bardzo wdzięczni Franiowi za to, że zechciał nagrać 
taki filmik. Jest cudowny i można go słuchać w nieskończoność.

[Matka dzieci wspieranych przez Franka Trzęsowskiego, 
Wydarzenia z 16 października 2020 r.] 

Prezentację innej kategorii superbohaterów zaobserwowano 
w wydaniu Wydarzeń z 20 września, w którym wyemitowano materiał 
ukazujący dwóch stulatków. Na ich bohaterstwo składają się zarazem ich 
przeszłe czyny, ale także obecna ograniczona sprawność, która jednak nie 
przeszkadza w podejmowaniu aktywności na miarę swoich możliwości. 
Jednym z bohaterów jest Polak, ppłk Henryk Filipski, który porusza się 
na wózku, natomiast drugi senior to sir Tom Moore – obywatel Wielkiej 
Brytanii, który w celu przemieszczania się podpiera się balkonikiem 
rehabilitacyjnym. Według relacji prezenterki obchodzą swoje setne 
urodziny. H. Filipski był uczestnikiem powstania warszawskiego, szuka 
kontaktu z innymi, gdyż twierdzi, że w życiu najważniejsi są ludzie.

Podobną postawę prezentuje sir Tom Moore, który w ostatnim 
czasie wydał autobiografię pt. Jutro będzie dobry dzień. W swoje setne 
urodziny Brytyjczyk okrążył sto razy swój dom, by zebrać pieniądze na 
walkę z koronawirusem. Efekt przeszedł jego najśmielsze oczekiwania, 
zebrał bowiem 30 milionów funtów na wsparcie służby zdrowia walczącej 
z koronawirusem. Za ten niebywały wyczyn otrzymał z rąk królowej tytuł 
szlachecki. 

Obaj stulatkowie byli aktywni społecznie, odczuwali satysfakcję 
z rozmawiania z ludźmi. Prosili o kontakt z innymi. Swoją postawą mogli 
mobilizować innych do integracji społecznej, a także przekonywali, że 
pozytywny kontakt z drugim człowiekiem daje motywację i siły do dobrego 
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życia. Materiał ukazuje nadzwyczajność podejmowanej aktywności przez 
osoby z niepełnosprawnościami ze względu na podeszły wiek tych osób.

Reprezentacje ukazujące osoby z niepełnosprawnościami jako 
superbohaterów, herosów w sposób ponadprzeciętny pokonujących swoje 
słabości i ograniczenia zaobserwowano przede wszystkim w poddanych 
analizom materiałach najczęściej oglądanych przez przedstawicieli najstarszej 
z wyróżnionych kategorii wiekowej w programie informacyjnym Wydarzenia 
oraz w programie typu show Ninja Warrior Polska, a także pośrednio (za 
sprawą materiałów prezentowanych w Wydarzeniach) w innym programie 
typu show – Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami. Wydaje się, że 
opisany tu typ reprezentacji niepełnosprawności wpisuje się w szersze wzorce 
upowszechniane m.in. za sprawą telewizji, jakim jest kult bohaterstwa czy 
ponadprzeciętnej sprawności. Media koncentrują swoją uwagę na tym, 
co ponadprzeciętne, zakładając zainteresowanie tego typu treściami ze 
strony odbiorców. W tym sensie w materiałach zawierających opisany 
typ niepełnosprawności można znaleźć elementy zbieżne z materiałami, 
w których niepełnosprawność w ogóle się nie pojawia lub pojawia się 
w sposób marginalny, a są one poświęcone superbohaterom. Do takich 
materiałów, spośród poddanych analizie, można zaliczyć chociażby serial 
dla dzieci Ricky Zoom, którego tytułową postacią jest spersonifikowany 
motocykl w wieku dziecięcym, marzący, by zostać superbohaterem 
podejmującym akcje ratunkowe jak jego rodzice oraz jak jego filmowy idol 
Steel Awesome, ale już w dzieciństwie mający na swoim koncie niejedną 
akcję wskazującą na jego ponadprzeciętne zdolności. Superbohaterami są 
tytułowe postacie innego serialu: Biedronka i Czarny Kot. Ponadprzeciętną 
inteligencją (większą od swojego niezbyt rozgarniętego, ale szlachetnego 
ojca) wykazuje się Jimmy, będący bohaterem serialu Mój rycerz i ja. W nieco 
innym sensie wyszukiwanie osób o ponadprzeciętnych umiejętnościach 
jest celem programów typu talent show, spośród których obserwacji 
poddano The Voice of Poland, Top Model oraz MasterChef. Superbohaterów 
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można zidentyfikować w zdecydowanej większości filmów poddanych 
analizie w ramach niniejszego projektu badawczego, dostrzegając zarazem 
różnorodność posiadanych przez nich mocy. Wśród tych superbohaterów 
można wymienić byłego agenta Roberta McCalla będącego główną postacią 
filmu Bez litości 2, potrafiącego za pomocą kilku ruchów unieszkodliwić 
przeciwników, czy Bryana Millsa, głównego bohatera filmu Uprowadzona 3, 
potrafiącego równie skutecznie radzić sobie z przeciwnikami, Spidermana 
o ponadprzeciętnej sprawności podobnej do pająka, bohaterskich 
lotników z Dywizjonu 303, dysponującego magicznymi mocami Harry’ego 
Pottera, Meridę przewyższającą sprawnością przedstawicieli płci męskiej, 
dysponujących ponadprzeciętną sprawnością bohaterów serii Szybcy 
i Wściekli, a także wykazującą się ponadprzeciętną przenikliwością oraz 
inteligencją policjantkę Judy Hopps – bohaterkę filmu Zwierzogród.

6.2. Osoby z niepełnosprawnościami w potrzebie – 
niepełnosprawność jako niesamodzielność

Na drugim biegunie skrajnego ukazywania osób 
z niepełnosprawnościami prezentowany jest zupełnie odmienny wizerunek 
osoby niepełnosprawnej ‒ jednostki zależnej, bezsilnej, ubogiej, powielany 
nie tylko w mediach masowych. W literaturze naukowej można znaleźć 
publikacje, które niestety mogą sprzyjać utrwalaniu tego stereotypu, 
łącząc niepełnosprawność z ubóstwem przez np. zgłaszanie wniosków, 
że „niepełnosprawność i ubóstwo mają związek dwukierunkowy, co 
oznacza, że oba są przyczyną i konsekwencją drugiego” (Pinilla-Roncancio 
2015, s. 121). Nawet jeżeli zdarzenia warunkujące bycie źródłem bądź 
przyczyną opisywanych zjawisk występują w historiach wielu jednostek, 
to przyjmowanie takich generalizacji powoduje kształtowanie wizerunku 
osób z niepełnosprawnościami jako niesamodzielnych, niezaradnych. 
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W 2008 r. dziennikarz Bartosz Szpurek w swojej publikacji opisał przykłady 
ukazywania przez media masowe niewłaściwych i skrajnych wizerunków 
osób z niepełnosprawnościami. Podczas prowadzonych obserwacji 
zauważył tendencję do prezentowania osób z niepełnosprawnościami 
w dwóch wymiarach: jako jednostek ubogich, bezrobotnych, zależnych od 
niskiej renty i instytucji pomocowych, albo jako bohaterów odnoszących 
sukcesy, często sportowców wyczynowych, przebojowych, samodzielnych 
(Szpurek 2008). W 2017 r. M. Struck-Peregończyk i I. Leonowicz-Bukała 
przedstawiły rezultaty badań, których celem była analiza wizerunku osób 
z niepełnosprawnościami prezentowanego w polskiej prasie internetowej. 
Autorki potwierdziły, że w analizowanych treściach dominują dwa modele 
ukazywania osób z niepełnosprawnościami: typ „bohatera” godnego 
naśladowania i typ „ofiary” godnej pożałowania i żałosnej (Struck-
Peregończyk, Leonowicz-Bukała 2018). 

W ramach niniejszego projektu badawczego również zaobserwowano 
przypadki prezentacji osób z niepełnosprawnościami jako niesamodzielnych 
oraz potrzebujących pomocy. Za najwyraźniej zauważalne w tym 
kontekście można uznać akcentowanie trudnej sytuacji materialnej osób 
z niepełnosprawnościami, ukazywanie ich bezbronności w zderzeniu 
z bezdusznymi procedurami nieuwzględniającymi ich potrzeb oraz potrzeby 
finansowego wsparcia, najczęściej wynikającej z konieczności ponoszenia 
wysokich kosztów związanych z rehabilitacją lub leczeniem.

6.2.1. Trudna sytuacja życiowa

Chociaż prezentowanie osób z niepełnosprawnościami jako 
niesamodzielnych przyczynia się do utrwalania stereotypów, to w tego typu 
prezentacjach można dostrzegać również pozytywne aspekty polegające 
na promowaniu dobroczynności, a także uwrażliwiania na cierpienie 
związane z niepełnosprawnością.
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Podobnie jak w przypadku prezentacji osób z niepełnosprawnościami 
jako superbohaterów materiały ukazujące te osoby jako niesamodzielne, 
wymagające pomocy, zidentyfikowano przede wszystkim w odniesieniu 
do objętych analizą programów emitowanych przez telewizję Polsat: Nasz 
nowy dom oraz Wydarzenia. W programie Nasz nowy dom ukazywana jest, 
jak zaznaczają jego twórcy, pomoc rodzinom „autentycznie poszkodowanym 
przez los”11, a więc takim, które w wyniku splotu różnych niekorzystnych 
okoliczności życiowych (np. przewlekłe choroby, niepełnosprawność, 
trauma przemocy domowej) żyją w skrajnie trudnych warunkach i nie 
są w stanie samodzielnie przeprowadzić remontu domu czy mieszkania. 
Najczęściej są to rodziny samotnych matek z małoletnimi dziećmi, rodziny 
wielodzietne, rodziny z osobami z niepełnosprawnościami, rodziny 
z osobami w wieku senioralnym, które wymagają opieki i pielęgnacji z uwagi 
na przewlekłe schorzenia i ograniczoną sprawność fizyczną. Ich mieszkania 
są niedostosowane do potrzeb domowników, a samodzielny remont 
przekracza ich możliwości finansowe, bowiem często utrzymują się jedynie 
ze świadczeń społecznych. Uczestnikami poszczególnych odcinków są 
rodziny żyjące w mieszkaniach lub wolnostojących domach, pozbawionych 
podstawowych urządzeń sanitarnych (brak bieżącej wody, łazienki, 
sanitariatu) oraz mediów (niesprawna instalacja elektryczna lub jej brak). 
Ich mieszkania są zagrzybione, pozbawione ogrzewania lub wyposażone 
w niesprawne źródła ciepła, zagrażające życiu i zdrowiu domowników. Często 
brakuje też w nich miejsca do spania, nauki, wspólnego spożywania posiłków. 
Z pomocą każdej rodzinie przychodzi ekipa Polsatu w składzie: prowadząca 
(Katarzyna Dowbor), architekt oraz ekipa remontowo-budowlana. W ciągu 
5 dni opracowywany jest projekt zmian i przeprowadzany jest remont 
domu/mieszkania. W tym czasie rodzina udaje się na wakacje (często 

11 Źródło: https://www.polsat2.pl/program/nasz-nowy-dom/ [dostęp: 2021-
02-03].
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pierwsze od wielu lat). Podczas pobytu w hotelu każda rodzina może liczyć 
na różne atrakcje zorganizowane przez prowadzącą, które dostosowane 
są do indywidualnych potrzeb i zainteresowań każdego członka rodziny. 
Po powrocie do wyremontowanego domu/mieszkania rodzina ma okazję 
ocenić zmiany, jakich dokonała ekipa remontowo-budowlana.

Zdecydowana większość rodzin, którym pomaga ekipa programu, to 
rodziny z osobami z niepełnosprawnościami, co może utrwalać wizerunek 
tych rodzin jako niezaradnych życiowo, żyjących w trudnych warunkach 
bytowych, które bez pomocy i wsparcia zewnętrznego nie są w stanie 
samodzielnie odmienić swojego losu.

W programie Nasz nowy dom prezentację trudnych warunków 
mieszkaniowych zawsze poprzedza historia doświadczonych przez 
rodzinę problemów życiowych. Często jest to charakterystyka 
problemów zdrowotnych, z jakimi borykają się poszczególni członkowie 
rodziny, będąca swego rodzaju tłem pozwalającym uzasadnić w oczach 
widza niesioną tym rodzinom pomoc, a także dowieść, że dana rodzina 
rzeczywiście na taką pomoc zasługuje i że jest ona konieczna dla 
zapewnienia godnych warunków życia.

Historie problemów życiowych rodzin przedstawiane są w taki sposób, 
aby wzbudzić w widzach uczucie wzruszenia12, a opowieściom bohaterów 
programu często towarzyszą określone efekty wizualne i dźwiękowe (np. 
odpowiednio skomponowana muzyka), mające za zadanie wzmocnić dany 
przekaz. 

Wśród członków zdecydowanej większości rodzin (19 na 24), 
którym wyremontowano domy w ramach programu, znajdowały się 
osoby z niepełnosprawnościami. W programie pojawiają się osoby 

12  Jak wynika z danych pochodzących sondy zamieszczonej na oficjalnej stronie 
programu, większość widzów (53%) deklaruje, że odczucia, jakie towarzyszą im 
podczas oglądania tego programu, to „radość i wzruszenie”. Źródło: https://www.
polsat.pl/program/nasz-nowy-dom/) [dostęp: 2021-02-03].
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z niepełnosprawnościami w różnym wieku: dzieci i młodzież, osoby 
młode, w średnim wieku oraz osoby w wieku senioralnym. Różne są 
także rodzaje niepełnosprawności osób pojawiających się w programie. 
W dalszej części tekstu omówiono kilka przykładów prezentacji osób 
z niepełnosprawnościami, pojawiających się w programie Nasz nowy dom.

W odcinku 196. ukazano 14-letnią Emilię. W materiale przedstawiono, 
że dziewczynka oraz jej starsza siostra wychowywane są przez samotną 
matkę. Rodzina doświadczyła traumy przemocy ze strony nadużywającego 
alkoholu ojca/męża i po 10 latach przemocy domowej kobieta wraz 
z  córkami wyprowadziła się do zrujnowanego domu, który odziedziczyła po 
rodzicach. Emilia jest osobą z niepełnosprawnością intelektualną i posiada 
orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, o czym widz 
dowiaduje się z wypowiedzi dziewczynki.

W przedszkolu nie dawałam sobie rady. Miałam takie zajęcia 
w planie i oni stwierdzili u mnie stopień umiarkowany. Jestem 
tak trochę niepełnosprawna intelektualnie.

[Emilia, Nasz nowy dom – odcinek 196.]

Zauważalne jest zatem, że społeczne konstruowanie niepełnosprawności 
może przejawiać się nie tylko w stosunku wobec osób z niepełnosprawnościami, 
ale także może silnie oddziaływać na kształtowanie tożsamości osób, co 
przejawia się w definiowaniu samej siebie jako osoby niepełnosprawnej, co 
może być przejawem autostygmatyzacji (Gładyszewska-Cylulko 2018).

W zapowiedzi przedstawionej przez narratora pojawia się wypowiedź, że 
dziewczynka „wymaga opieki”. Uczy się w szkole specjalnej, co „jest dla niej 
ciosem”, jak podkreśla jej matka. Ograniczona samodzielność dziewczynki 
została uwypuklona poprzez prezentację wypowiedzi jej siostry.
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[Emilka] jest samodzielna, ale będzie potrzebowała pomocy 
i gdyby kiedyś mamy zabrakło… Ja się właśnie bardzo z tym liczę 
i zawsze w planach swoich jest miejsce właśnie na Emilkę.

[Kasia, Nasz nowy dom – odcinek 196.]

W tle wypowiedzi pojawiają się ujęcia Emilii, która przygotowuje sobie 
kanapkę. Wcześniej dziewczynka pokazana jest podczas wspólnej pracy 
z matką i siostrą w przydomowym ogrodzie. Przedstawiona jest także 
wypowiedź Emilii, w której dziewczynka stwierdza, że pomaga swojej mamie. 
W innej wypowiedzi dziewczynka mówi, że chciałaby być weterynarzem, ale 
nie wie, czy jej się to uda. W materiale wskazano, że jednym z głównych źródeł 
utrzymania rodziny jest zasiłek rodzinny na Emilię oraz 500+, co powoduje brak 
możliwości zaoszczędzenia pieniędzy pozwalających na wykonanie remontu.

W odcinku 204. pojawia się 5-letni Kacper z niepełnosprawnością 
intelektualną. W materiale przedstawiono, że chłopiec oraz czwórka jego 
starszego rodzeństwa także wychowywani są przez samotną matkę. Rodzina 
ta również doświadczyła przemocy domowej, której sprawcą był ojciec 
dzieci. Matka chłopca, Agnieszka, boryka się z chorobą nowotworową. 
Jest po przebytej operacji guza tarczycy oraz radioterapii i bardzo obawia 
się nawrotu choroby. Kiedy zaczyna opowiadać o najmłodszym synu, jej 
głos wyraźnie się załamuje. Ze łzami w oczach wypowiada słowa: 

Występuje u niego niepełnosprawność intelektualna. Kacper 
nie umie czytać i nie potrafi pisać.

[Agnieszka, Nasz nowy dom – odcinek 204.] 



107

Ten przekaz słowny dodatkowo wzmacniają ujęcia chłopca, któremu 
matka pomaga rysować, podczas gdy siedząca obok siostra (11-letnia 
Wiktoria) samodzielnie odrabia zadanie domowe. Zauważalne jest zatem 
wzmacnianie znaczenia niepełnosprawności w kontekście społecznym – 
tu ukazywanej jako brak zdolności do nabycia podstawowych kompetencji 
społecznych umożliwiających w pewnym sensie uzyskanie samodzielności, 
czyli umiejętności czytania i pisania.

W 201. odcinku pojawia się 13-letni Oskar z niepełnosprawnością 
ukazywaną jako uniemożliwiającą samodzielne funkcjonowanie. Chłopiec 
mieszka z matką, ojczymem oraz trójką starszego rodzeństwa. W materiale 
przedstawiono, że Oskar „cierpi na ciężkie porażenie mózgowe” i jest 
niepełnosprawny od urodzenia. Ta rodzina również doświadczyła traumy 
przemocy domowej, której sprawcą był pierwszy mąż matki Oskara i ojciec 
wszystkich dzieci. Chłopiec jest niesamodzielny i wymaga nieustannej 
opieki: nie chodzi, ma ataki epilepsji oraz problemy z oddychaniem. Jak 
wskazuje jego matka: 

On sam nie może być w domu, zawsze musi być ktoś, zawsze musi 
być opieka. Teraz, jak jest respirator, jest rurka tracheotomijna, 
no to trzeba też odessać, pilnować, no jak się go nie odessie, to 
się udusi.

[Angelika, Nasz nowy dom – odcinek 201.] 

Tę trudną sytuację rodziny związaną z niepełnosprawnością obrazują 
dodatkowo liczne ujęcia chłopca, którym opiekują się domownicy, 
przedstawiające m.in., jak chłopiec wynoszony jest na rękach przez 
ojczyma do ogrodu oraz jak leży w łóżku, podczas gdy siostra podłącza go 
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do aparatury tracheotomijnej. Jak przyznaje matka chłopca, mimo że wraz 
z partnerem stara się poświęcać więcej uwagi pozostałym nastoletnim 
dzieciom, to jednak całe ich życie „toczy się wokół Oskara”.

W 205. odcinku pojawia się 29-letnia Ewa z porażeniem mózgowym. 
Na początku odcinka z treści wypowiadanej przez narratora można się 
dowiedzieć, że tematem odcinka jest:

Historia pani Urszuli, która samodzielnie opiekuje się dorosłą 
córką Ewą, chorą na porażenie mózgowe. Po wielu latach 
poświęceń kobieta traci zdrowie i siły.

[Narrator, Nasz nowy dom – odcinek 205.]

Ewa jest osobą niesamodzielną życiowo, ma problemy z poruszaniem się 
oraz wymaga pomocy w czynnościach dnia codziennego (przygotowywanie 
posiłków, ubieranie się, mycie). Matka opowiada też o trudach sprawowania 
opieki nad dorosłą córką: 

Ewa wymaga szykowania śniadania, obiadu i kolacji, ubierania, 
mycia. Jest 20 kilo cięższa ode mnie. Muszę dźwigać Ewę bez 
przerwy. Mam kłopoty z kręgosłupem.

[Urszula, Nasz nowy dom – odcinek 205.]

Tę opowieść obrazują ujęcia matki prowadzącej niesprawnie poruszającą 
się córkę, pomagającej jej wstać, usiąść na krześle czy podającej jej kubek 
z napojem.
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Nie mogę iść do szpitala, bo nie mam komu zostawić opieki nad 
Ewą, ale muszę sobie dać radę. Nie poddawać się.

[Urszula, Nasz nowy dom – odcinek 205.]

Opisując problemy związane z trudnymi warunkami życia, pani Urszula 
stwierdza, że łazienka nie jest przystosowana do kąpieli Ewy. Kobieta 
wskazuje, że źródłem ich utrzymania są świadczenia rodzinne, z których 
konieczne jest pokrycie kosztów leków czy wizyt u lekarza i środki te nie są 
wystarczające, by możliwe było wykonanie remontu.

Matka opowiada, że Ewa od poniedziałku do piątku jeździ na warsztaty 
z terapii zajęciowej. Wypowiedź jest przeplatana ujęciami z zajęć, podczas 
których Ewa wykonuje pracę plastyczną z pomocą nauczycielki. Wiceprezes 
stowarzyszenia opiekującego się dziewczyną mówi, że Ewa jest bardzo 
wrażliwa i potrzebuje stabilizacji.

Powtarzającym się motywem jest ukazywanie Ewy trzymającej lalki 
oraz bawiącej się lalkami, co można interpretować jako akcentowanie 
infantylności, wskazującej zarazem na jej niesamodzielność, co 
można zarazem uznać za wpisujące się w utrwalanie stereotypu osób 
z niepełnosprawnościami jako „wiecznych dzieci”.

Matka Ewy w swojej wypowiedzi wskazuje, że Ewa najbardziej lubi 
lalki, ale jednocześnie podkreśla, że perfumuje się, dba o siebie.

[Ewa] stara się robić wszystko to, co robi kobieta.

[Urszula, Nasz nowy dom – odcinek 205.]
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W 199. odcinku prezentowana jest 38-letnia Wioleta, która jest osobą 
z niepełnosprawnością fizyczną, poruszającą się na wózku inwalidzkim. 
Kobieta mieszka z drugim mężem Dariuszem oraz dwójką jej małoletnich 
dzieci. Już na początku odcinka narrator kreśli historię bohaterów 
programu, w której niepełnosprawność jest ukazywana jako tragedia 
życiowa doświadczana przez całą rodzinę.

Szczęście rodziny przerwał wylew pani Wiolety.

[Narrator, Nasz nowy dom – odcinek 199.] 

Traumę, jakiej doznała rodzina, i jej bezradność w obliczu choroby 
oddają słowa poszczególnych domowników: 

Bałam się, że mama umrze. Bo to po prostu było okropne.

[Zosia, Nasz nowy dom – odcinek 199.]

Córka Wiolety wypowiada te słowa z płaczem. Z kolei mąż Wiolety, 
Dariusz, mówi:

Nie dotarło na początku, że ona jest sparaliżowana. […] Całe 
życie się wali. 

[Dariusz, Nasz nowy dom – odcinek 199.]
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W materiale zaakcentowano, że kobieta potrzebuje pomocy członków 
rodziny. Jak wskazuje jej mąż:

Po tym, jak wyszła ze szpitala, to trzeba było przy wszystkim 
pomóc, włącznie z toaletą, z myciem, nawet z jedzeniem. 

[Dariusz, Nasz nowy dom – odcinek 199.]

Za sprawą wypowiedzi męża wskazano także na problem 
niedostosowania domu do potrzeb Wiolety. 

Rodzina boryka się też z trudnościami materialnymi, gdyż, jak podkreśla 
Wioleta:

Większość budżetu domowego pochłania rehabilitacja.

[Wioleta, Nasz nowy dom – odcinek 199.]

Całość historii rodziny zobrazowana jest ujęciami Wiolety poruszającej 
się na wózku, pokonującej schody prowadzące do domu przy pomocy 
Dariusza, pomagającego też Wiolecie wstać z krzesła czy pchającego 
wózek, zmagającego się z pokonaniem progów w mieszkaniu.

Zauważalne jest zatem, że opisany tu sposób prezentacji 
niepełnosprawności można uznać nie tylko jako wpisujący się 
w ukazywanie niepełnosprawności jako niesamodzielności, a osób 
z niepełnosprawnościami jako wymagających wsparcia z powodu trudnej 
sytuacji materialnej. Niepełnosprawność jest także ukazywana jako 
tragedia życiowa dotykająca nie tylko osobę z niepełnosprawnością, ale 
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całą jej rodzinę. Ponadto akcentowane jest poświęcenie osoby bliskiej 
opiekującej się osobą z niepełnosprawnością.

Bohaterką 210. odcinka programu jest 43-letnia Aneta, będąca 
samotną matką wychowującą nastoletniego syna. Z materiału można 
dowiedzieć się, że ojciec wyparł się dziecka tuż po jego urodzeniu. 
W czołówce programu pojawia się informacja przedstawiana przez 
narratora, że:

Jej sytuacja zdrowotna i materialna nie pozwala stworzyć synowi 
godnych warunków do życia.

[Narrator, Nasz nowy dom – odcinek 210.]

Kobieta ma niepełnosprawność narządu wzroku, co widz może 

zauważyć już w pierwszych ujęciach odcinka, gdy następuje zbliżenie 

kamery na twarz kobiety z widocznym zmętnieniem soczewki oka. 

Kobieta szczegółowo opisuje okoliczności, w których doszło do 

uszkodzenia oka:

Miałam dziesięć lat. Palili ognisko, tutaj u sąsiadów. 
Opakowanie po dezodorancie rzucił i to prosto wystrzeliło mi 
w oko. Sąsiadka zadzwoniła po pogotowie. Jak się obudziłam 
po operacji, to już w ogóle nie widziałam na to oko. Było 
spalone w środku.

[Aneta, Nasz nowy dom – odcinek 210.]
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Kobieta opowiada też o swej trudnej sytuacji finansowej, wskazując, 
że podstawę utrzymania stanowi renta z tytułu niepełnosprawności, 500+ 
i alimenty na syna. Dlatego też, jak dodaje: 

Dorabiam sobie jako pomoc domowa. Czasami muszę pożyczać, 
bo mi nie starcza na jedzenie.

[Aneta, Nasz nowy dom – odcinek 210.]

Przypadek ten, oprócz powiązania niepełnosprawności z trudną sytuacją 
materialną, stanowi przykład ukazywania niepełnosprawności jako tragedii 
życiowej. Sposób, w jaki zestawiono niepełnosprawność z trudną sytuacją 
materialną, może sugerować, że to właśnie niepełnosprawność stanowi 
przyczynę trudnej sytuacji materialnej. W tym kontekście system wsparcia 
osób z niepełnosprawnościami jest ukazywany jako niewystarczająco 
skuteczny, gdyż przyznawane świadczenia są zbyt niskie, by umożliwiały 
godne życie. Zauważalne jest także akcentowanie niepełnosprawności 
w wymiarze wizualnym. 

Kilka odcinków programu Nasz nowy dom jest poświęconych rodzinom, 
w których występuje więcej niż jedna osoba z niepełnosprawnością. Taka 
sytuacja występuje w odcinku 198., w którym przedstawiono historię 
3-osobowej rodziny, którą tworzą 58-letnia Danuta, 37-letnia Aldona oraz 
3-letni Mikołaj. Obie kobiety są osobami z niepełnosprawnościami. Danuta 
jest matką Aldony oraz babcią Mikołaja, z tym że Mikołaj nie jest synem 
Aldony, lecz drugiej córki, Danuty, która jednak nie chciała go wychowywać 
i pozostawiła go pod opieką babci. W przytoczonej wypowiedzi Aldona 
przypuszcza, że powodem odejścia siostry mogło być to, że w dzieciństwie 
więcej uwagi poświęcano Aldonie.
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Pewnie siostra nie umie mi tego wybaczyć, że mnie poświęcało 
się więcej czasu, a jej jednak mniej.

[Aldona, Nasz nowy dom – odcinek 210.]

Danuta choruje na jaskrę „powszczepową” i nie widzi na jedno oko. 
Jej problemy zdrowotne obrazują zbliżenia ukazujące uszkodzone oko. 
Dodatkowo kobieta informuje, że ma bardzo skrzywiony kręgosłup z lewej 
strony. Natomiast Aldona, opowiadając o swoich schorzeniach, wskazuje, 
że od 12. roku życia znajduje się pod opieką endokrynologa, ponadto 
w wieku 30 lat zachorowała na zapalenie opon mózgowych: 

Nie chodziłam, nie mówiłam, byłam warzywem. Gdyby nie 
mama i jej pomoc, pewnie nadal leżałabym w łóżku.

[Aldona, Nasz nowy dom – odcinek 210.]

Doświadczane przez kobietę problemy zdrowotne obrazują ujęcia 
Aldony zażywającej leki. Podstawą utrzymania rodziny – o czym widz 
dowiaduje się w dalszej części programu – jest renta socjalna Aldony oraz 
renta z tytułu niepełnosprawności jej matki.

W odcinku 209. przedstawiona została historia 4-osobowej rodziny, 
w której osobami z niepełnosprawnością są dwie nastoletnie córki Nikola 
i Wiwiana oraz ich będąca po dwóch udarach matka, 41-letnia Anna. Rodziną 
opiekuje się Jacek, mąż Anny i ojciec dziewczynek. Anna jest po dwóch 
udarach i ma niedowład lewej strony ciała oraz problemy z poruszaniem się 
i z wymową (mówi dość niewyraźnie, ma problemy z artykułowaniem słów). 
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Wiwiana jest dzieckiem autystycznym (autyzm z zespołem Aspergera), 
nie mówi, jest nadpobudliwa, co zostało niejednokrotnie zobrazowane 
w programie ujęciami dziewczynki wyrywającej się ojcu, który stara się ją 
podtrzymywać. Jak wyjaśnia ojciec: 

Jest leczona przez psychiatrów, specjalistów i bierze specjalne 
leki, które ją uspokajają.

[Jacek, Nasz nowy dom – odcinek 209.]

Natomiast o drugiej córce, Nikoli, matka wypowiada się, że:

Rozwija się trochę inaczej niż inne dzieci.

[Anna, Nasz nowy dom – odcinek 209.]

Dziewczynka urodziła się jako wcześniak, ma wadę serca i problemy 
psychoruchowe. Uczęszcza do szkoły integracyjnej i jest objęta specjalnym 
programem nauczania. Jacek po wylewie żony musiał zrezygnować z pracy 
zawodowej, aby podjąć się opieki nad członkami rodziny. Mężczyzna ze 
smutkiem w głosie i łzami w oczach mówi: 

Trzeba się trzema osobami zajmować. Staram się jakoś żyć 
z tymi trudnościami. Najbardziej się boję tego, że jak umrę, to 
nie będzie miał się kto nimi zająć.

[Jacek, Nasz nowy dom – odcinek 209.]
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Także w odcinku 214. ukazano rodzinę, w której trzech domowników 
to osoby z niepełnosprawnościami, w tym małżeństwo Jacek w wieku 
48 lat i Małgorzata w wieku 37 lat oraz ich 5-letni syn Daniel. Pod 
opieką rodziny znajduje się także dwoje młodszych dzieci: trzyipółletnia 
Marysia oraz półtoraroczna Łucja. Rodzina żyje w mieście, w małym, 
dwupokojowym mieszkaniu, a podstawę utrzymania stanowią 
świadczenia rentowe (renta z tytułu niepełnosprawności matki i ojca), 
zasiłki rodzinne oraz świadczenie 500+. Jacek, jak sam mówi o sobie, 
urodził się jako osoba niepełnosprawna. Ma wrodzoną wadę serca 
(przeszedł operację implantacji zastawek i korekcję aorty) oraz problemy 
neurologiczne. Dodatkowo, podczas pobytu w szpitalu, zarażono go 
wirusowym zapaleniem wątroby. Jego żona Małgorzata choruje na 
epilepsję. Przeszła też operację kręgosłupa (kobieta ma problemy 
z wysławianiem się, mówi dość niewyraźnie i jej wypowiedzi obrazowane 
są wyświetlanym tekstem). Małżonków połączyła miłość oraz „wspólne 
choroby”. Niedługo po zawarciu związku małżeńskiego Jacek doznał 
udaru, którego konsekwencjami są, jak sam wyjaśnia: lewostronny 
niedowład, problemy z poruszaniem i brak widzenia na jedno oko. 
Ponadto, po wielu latach od przebytej już operacji aorty, w operowanym 
miejscu pojawił się tętniak. Mężczyzna ma poczucie ciągłego zagrożenia 
życia: 

Żyję na tykającej bombie.

[Jacek, Nasz nowy dom – odcinek 214.]

W rodzinie wychowuje się także autystyczny syn Daniel. Ojciec 
wskazuje, że: 
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[Daniel] ma dużą tendencję do autoagresji. Jest to poważny 
problem, żeby uchronić go przed tym, żeby on sobie nie robił 
krzywdy.

[Jacek, Nasz nowy dom – odcinek 214.]

Niepełnosprawność umysłowa jest w tym wypadku ukazywana 
jako zagrożenie nie tylko dla otoczenia, ale przede wszystkim dla osoby 
z niepełnosprawnością.

Niewątpliwie bez pomocy ekipy programu Nasz nowy dom 
ukazanym w poszczególnych odcinkach rodzinom nie tylko nie 
udałoby się samodzielnie wyremontować domu czy mieszkania, ale 
też dostosować warunków mieszkaniowych do potrzeb rodziny, w tym 
potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zaakcentowaniu potrzeb osób 
z niepełnosprawnościami, a w związku z tym konieczności stworzenia 
im odpowiednich warunków mieszkaniowych, służą w tym programie 
określone wątki (o charakterze edukacyjnym), które pojawiają się 
na etapie przedstawienia widzowi projektu zmian w mieszkaniu, jak 
i później na etapie prezentowania rodzinie wyremontowanego domu 
czy mieszkania. Są to zarówno udogodnienia dla osób o ograniczonej 
sprawności ruchowej oraz ich opiekunów (np. podjazd z poręczą, 
szerokie drzwi prowadzące do mieszkania i poszczególnych pomieszczeń, 
odpowiednio dostosowana kabina prysznicowa czy uchwyty w łazience, 
które mają za zadanie ułatwić poruszającej się na wózku inwalidzkim 
Wiolecie wykonywanie codziennych czynności, czy też wanna ze 
specjalnym podnośnikiem w łazience, specjalistyczne łóżko i wyposażenie 
pokoju ułatwiające pielęgnację i rehabilitację Oskara), jak i odpowiednie 
wyposażenie i specjalnie dobrana kolorystyka pokoju dziecka, 
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umożliwiająca „wyciszenie” autystycznym dzieciom, takim jak Wiwiana 
czy Daniel. W programie eksponowane są także inne formy wsparcia osób 
z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów. Ich celem jest z jednej 
strony pokazanie widzowi, z jakimi trudnościami czy barierami borykają 
się te osoby, z drugiej zaś – możliwości ich przezwyciężenia w celu 
poprawy jakości życia takich osób. Przykładem może być wizyta Anety 
(która, jak wyjaśnia lektor: „z powodu urazu oka straciła pewność siebie 
i marzy, by wyglądać lepiej”) w salonie okulistycznym, specjalizującym się 
w doborze soczewek protetycznych, a także spotkanie niepełnosprawnej 
intelektualnie Emilii (która kocha zwierzęta i marzy, aby w przyszłości 
zostać weterynarzem) z behawiorystką i trenerką zwierząt, pokazującą 
dziewczynce różne możliwości pracy ze zwierzętami, dzięki czemu 
dziewczynka może się przekonać, że nie trzeba być weterynarzem, żeby 
pracować z psami. Sposób prezentacji niepełnosprawności może być 
zatem odczytywany jako wspierający uwrażliwianie na potrzeby osób 
z niepełnosprawnościami oraz kształtowanie postaw empatycznych 
i dobroczynności. Uczestnicy programu Nasz nowy dom niewątpliwie 
uzyskują znaczne wsparcie w postaci remontu domu i jego wyposażenia, 
na które nie byłoby ich stać. Z drugiej jednak strony czynienie ze 
świadczonej pomocy spektaklu medialnego może być postrzegane jako 
instrumentalizacja osób otrzymujących taką pomoc, a w odniesieniu 
do osób z niepełnosprawnościami dodatkowo utrwalające stereotyp 
osób z niepełnosprawnościami jako osób niesamodzielnych. Za przejaw 
instrumentalizacji oraz traktowania uczestników programu jako 
niesamodzielnych można uznać także to, że uczestnicy są wyłączeni 
z procesu decyzyjnego dotyczącego tego, jak dom ma wyglądać po 
remoncie. W niektórych odcinkach zauważalne są jedynie elementy 
badania potrzeb. Natomiast jednym z głównych punktów programu jest 
wywarcie na domownikach efektu zaskoczenia wynikami wykonanych 
prac. Nie bez znaczenia jest także to, że celem programu jest nie 
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tylko pomoc potrzebującym, ale sprzedanie produktu medialnego 
traktowanego zarazem jako przestrzeń reklamowa, o czym świadczą 
liczne przykłady lokowania produktów, takich jak materiały budowlane 
czy elementy wyposażenia wnętrz.

Zauważalne jest, że w omówionych tu przypadkach relatywnie 
często niepełnosprawność ukazywana jest z perspektywy osób 
zajmujących się osobami z niepełnosprawnościami z podkreślaniem ich 
poświęcenia, oddania, ale także wyczerpania trudną sytuacją związaną 
z niepełnosprawnością.

6.2.2. Bezduszny system

Sposób ukazywania osób z niepełnosprawnościami jako 
niesamodzielnych lub wymagających pomocy zaobserwowano także 
w wydaniach programu informacyjnego Wydarzenia. W Wydarzeniach z 13 
września 2020 r. ukazano niepełnosprawność spowodowaną poważnym 
wypadkiem drogowym. Dwa lata wcześniej młoda kobieta ‒ matka małego 
dziecka ‒ została potrącona przez austriackiego adwokata. Mężczyzna 
ten uciekł z miejsca zdarzenia i nie poniósł żadnej odpowiedzialności za 
spowodowanie wypadku. Kobieta jest sparaliżowana i nie może poruszać 
się o własnych siłach. Jej ciało jest zdeformowane, leży bezsilna i zależna od 
pomocy krewnych. Każda, nawet najprostsza czynność wymaga wsparcia 
innych osób. Na jednym z ujęć ukazano, jak do kobiety przytula się malutka 
córeczka oraz poprawia poduszkę matce.

Kobieta prawie w ogóle nie reaguje, nic nie mówi, jest bardzo 
ograniczona ruchowo. Rodzinę kobiety ukazano jako zrozpaczoną 
z powodu braku uzyskania jakiegokolwiek odszkodowania, co skutkuje 
brakiem pieniędzy na pokrycie kosztownej rehabilitacji. Materiał stanowi 
zarazem zapowiedź programu Państwo w Państwie, którego odcinek 
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został poświęcony szczegółowemu omówieniu tej sytuacji. Przytoczono 
wypowiedź prowadzącego program, Przemysława Talkowskiego:

Nie został ukarany, nie poniósł żadnej odpowiedzialności i nie 
zapłacił za to, co zrobił. Właśnie dlatego nie ma pieniędzy na 
rehabilitację młodej kobiety. Dlaczego, bo sąd […], mimo że 
zapadły wyroki w tej spawie, popełnił fatalne błędy.

[Przemysław Talkowski, Wydarzenia z 13 września 2020 r.]

W omawianym przekazie ukazywany jest przypadek osoby, która 
znalazła się w dramatycznej sytuacji spowodowanej wypadkiem, 
w kontraście do bezdusznej i niesprawiedliwej instytucji, jaką okazał się 
sąd, oraz do unikającego kary sprawcy. W wyniku orzeczenia sądu nie tylko 
nie uczyniono zadość sprawiedliwości, ale pozbawiono poszkodowaną 
wsparcia finansowego.

Sytuacja osoby z niepełnosprawnością ukazywana jest jako tragedia 
życiowa, na co wskazują przywołane słowa krewnej poszkodowanej: 

Karolina cierpi, Karolina ma konsekwencje wypadku do dzisiaj, 
końca życia, a sprawca wypadku nie poczuwa się, nie zapytał 
się ani razu, czy ona potrzebuje pomocy, czy Karolina w ogóle 
żyje.

[Anonimowa kobieta, Wydarzenia z 13 września 2020 r.]

Inna uczestniczka programu Państwo w Państwie dodaje:
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A Karolina jak ma się bronić? Kto ma ją obronić, jak nie powinny 
ją sądy obronić, tak?

[Anonimowa kobieta, Wydarzenia z 13 września 2020 r.]

Innym przykładem ukazania osób z niepełnosprawnościami jako 
potrzebujących pomocy i skrzywdzonych przez bezduszne instytucje jest 
historia 14-letniego Maćka, przedstawiona w Wydarzeniach 9 października 
2020 r. Chłopiec został skrzywdzony przez lekarzy orzeczników, którzy 
odebrali jego matce świadczenie wynikające z ciężkiej, neurologicznej 
niepełnosprawności syna. Według prezentera Wydarzeń jest to 
skandaliczna próba uzdrawiania, oczywiście tylko na papierze, osób ciężko 
chorych i niepełnosprawnych. 

Nieraz w Wydarzeniach piętnowaliśmy skandaliczne decyzje 
lekarzy orzeczników, którzy „uzdrawiali”, oczywiście tylko na 
papierze, ciężko chorych i niepełnosprawnych. Rzeszowska 
komisja poszła jeszcze dalej. Zaocznie odebrała zasiłek matce 
całkowicie niesamodzielnego 14-latka z ciężkim uszczerbkiem 
neurologicznym.

[Bogdan Rymanowski, Wydarzenia z 9 października 2020 r.]

Dotychczas rodzina chłopca otrzymywała 1800 złotych miesięcznie. 
Świadczenie to wraz z 500+ stanowiło źródło utrzymania chłopca. Ukazanym 
głównym uchybieniem komisji orzekającej o niepełnosprawności 
było wydanie w trybie zaocznym decyzji o odebraniu świadczenia. 
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W uzasadnieniu napisano, że chłopiec jest osobą samodzielną. Nikt 
chłopca nie zbadał ani się z nim nie spotkał. 

Stan zdrowia chłopca opisuje jego matka:

Tam są straszne zmiany w mózgu, takie fizyczne. Naprawić się to 
nie naprawi. Tego się nie da wyleczyć.

[Agnieszka – matka dziecka z niepełnosprawnością, 
Wydarzenia z 9 października 2020 r.]

Zrozpaczona kobieta opowiada, że początkowo lekarze stwierdzili u jej syna 
autyzm, jednakże ona podejrzewała, że Maciek ma inną chorobę. Z własnych 
pieniędzy sfinansowała specjalistyczne badanie, z których wynika, że połowa 
mózgu chłopca nie jest aktywna. W ocenie dziennikarza Polsatu to cud, że 
chłopiec chodzi i mówi. Nauczycielka chłopca tak opisuje jego zachowanie: 

Widzę taką nieporadność życiową. Raz była taka sytuacja, 
mówię: „Maciek, zamień krzesła miejscami”. Wstał, podniósł 
dwa krzesła i nie wiedział, co dalej zrobić.

[Liliana – nauczycielka dziecka z niepełnosprawnością, 
Wydarzenia z 9 października 2020 r.]

Chłopiec często działa pod wpływem emocji, wpada w panikę, boryka 
się również z depresją. Zdarza się, że przerażony budzi się w nocy, a przez 
kolejne trzy dni ma problemy z zaśnięciem. Jest nadwrażliwy na zapachy 
i dźwięki. Wykazuje postawę nieufności i lęku wobec obcych ludzi. Unika 
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z nimi nawet kontaktu wzrokowego, nie patrzy w stronę nieznajomych. 
Nigdy sam nie opuścił swojego mieszkania. Mowa jego ciała wyraźnie 
wskazuje na wewnętrzne zamknięcie i izolację. W jego zachowaniu 
wyraźnie widać zaniepokojenie i rozdrażnienie. Z powodu problemów 
emocjonalnych oraz zaburzeń w prawidłowym rozwoju chłopiec nie może 
samodzielnie funkcjonować i wymaga 24-godzinnej opieki.

Dziennikarz Polsatu konkluduje:

Tego chłopca rzeszowski lekarz orzecznik uznał za samodzielnego.

[Michał Kwiatkowski – dziennikarz, Wydarzenia  
z 9 października 2020 r.]

Poinformowano także, że po interwencji dziennikarzy władze Rzeszowa 
wykorzystają specjalną ustawę COVID-ową, aby do czasu ostatecznego 
rozstrzygnięcia sprawy rodzina mogła otrzymywać zasiłek. 

Przekaz ukazuje bezduszność i całkowity brak empatii w sytuacji 
specyficznej, gdy wymagane są szczególna wrażliwość i pozytywne nastawienie 
do osoby znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej. Dziennikarz Polsatu 
Michał Kwiatkowski wskazuje, że jest to zjawisko dyskryminowania osób 
niepełnosprawnych i masowego odbierania zasiłków pielęgnacyjnych: 

Komisje w Rzeszowie i innych miastach nadal wydają zaoczne 
decyzje, a rodzice umęczeni opieką nad niepełnosprawnymi 
dziećmi muszą w sądach dochodzić swych praw.

[Michał Kwiatkowski – dziennikarz, Wydarzenia 
z 9 października 2020 r.]



124

Osoba z niepełnosprawnością została ukazana jako ofiara bezdusznego 
systemu również w Wydarzeniach z 21 września 2020 r. Było to dziecko 
z niepełnosprawnością umysłową, z tym że bezduszność systemu 
prezentowano tym razem w odniesieniu do Holandii. W materiale 
przedstawiono historię holenderskiej rodziny z dzieckiem z autyzmem, 
mieszkającej w przeszłości w Holandii. Z materiału widz dowiaduje się, że 
holenderskie służby odebrały rodzicom dziecko w wyniku donosu złożonego 
przez sąsiada. Dziecko zostało umieszczone w zamkniętym ośrodku 
wychowawczym. Przez rok rodzicom nie dano możliwości zobaczenia syna. 
Dopiero po roku umożliwiono im spotkania z chłopcem raz w miesiącu 
przez trzy godziny. Podczas jednej z wizyt zabrali syna i wyjechali do 
Polski, starając się o azyl. Holenderski wymiar sprawiedliwości wydał 
międzynarodowy nakaz aresztowania rodziców i wystąpił z wnioskiem 
o ekstradycję poszukiwanych do Królestwa Niderlandów. Polski sąd odrzucił 
ten wniosek, uzasadniając, że Holendrzy nie przedstawili przekonujących 
dowodów, że dziecko było krzywdzone. 

W materiale przywołano wypowiedź matki chłopca, zadowolonej 
z decyzji polskiego sądu. 

Martin jest znowu pogodny, chodzi do szkoły, znowu bierze 
udział w zajęciach terapeutycznych.

[Matka dziecka ze spektrum autyzmu, Wydarzenia  
z 21 września 2020 r.] 

Tytułem komentarza przywołano wypowiedź nieprzedstawionej 
osoby, w przypadku której można domniemywać, że jest ona ekspertem 
w zakresie autyzmu:
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Rozłąka z rodzicami, brak terapii ‒ to jest zaburzenie całej 
możliwości dobrego funkcjonowania dziecka. Rodzic, który 
kocha dziecko ze spektrum autyzmu, czasem wie, co robić, 
czasem nie wie, ale jeśli kocha [...], to dziecko ze spektrum 
autyzmu to czuje zdecydowanie.

[Anonimowy rozmówca, Wydarzenia  
z 21 września 2020 r.]

Rodzina, która zbiegła z Holandii, chciałaby pozostać w Polsce. 

Chcielibyśmy zostać w Polsce, czujemy się tu bezpieczni, a ja 
trochę rozumiem język.

[Matka dziecka ze spektrum autyzmu, Wydarzenia  
z 21 września 2020 r.] 

O losie rodziny zadecyduje polski sąd opiekuńczy. Podczas przekazu 
ukazywano chłopca bawiącego się z rodzicami oraz przytulającego się 
do nich. Wskazano, że w Polsce rodzina została przyjęta bardzo życzliwie, 
wiele ludzi okazywało jej wsparcie i solidaryzowało się z nią. W materiale 
sposób traktowania rodziny przez holenderską opiekę społeczną został 
ukazany jako nieludzki i podejmujący radykalne działania na podstawie 
anonimowego i niezweryfikowanego donosu.
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6.2.3. Potrzeba finansowego wsparcia

W wydaniu Wydarzeń z 14 listopada 2020 r. kwestię pomocy osobom 
z niepełnosprawnościami oraz uwrażliwiania na ich potrzeby przedstawiono 
w sposób humorystyczny na podstawie historii sióstr dominikanek, które 
trzy lata wcześniej nagrały film Z marszem pingwinów. Zachowując 
dystans do siebie, poprzez nawiązanie do pejoratywnego nazywania sióstr 
zakonnych „pingwinami”, w zabawny sposób naśladowały te ptaki. Chciały 
zebrać pieniądze, by wybudować dom dla podopiecznych. Wtedy siostrom 
udało się otworzyć ludzkie serca, teraz proszą, aby uczynić to jeszcze raz. 
Siostra Tymoteusza uważa, że wówczas nie było innego wyjścia, gdyż 
miały pod opieką 56 niepełnosprawnych chłopców. Dla podopiecznych 
to jedyny dom, jaki mają. Marsz pingwinów pokazał, że siostry mają 
nie tylko dystans do siebie, ale są też skuteczne. Zebrały kilka milionów 
złotych. W czasie pandemii niepełnosprawne dzieci zachorowały na COVID 
i potrzebują pomocy. Zakażonych jest 9 chłopców, dwóch ma gorączkę. 
Wirusa ma 5 pracowników i 3 siostry – jedna trafiła do szpitala. Od trzech 
tygodni mieszkańcy domu walczą z koronawirusem, ale nie tracą dobrych 
humorów. Chłopcy potrzebują fachowej opieki przez całą dobę. Dzieci, 
które mogą, bawią się, tańcząc w rytm muzyki disco polo. Niektórzy jednak 
potrzebują opieki przez całą dobę, ponieważ od urodzenia poważnie 
chorują. Siostra Eliza relacjonuje: 

Martwimy się tylko o to, że oni są niewydolni oddechowo na 
co dzień, więc jeżeliby ten COVID zaatakował w tak agresywny 
sposób, to tylko tego się obawiamy, że mogą nie przeżyć, ale 
cały czas się modlimy i ufamy, że przejdą go łagodnie.

[Siostra Eliza, Wydarzenia z 14 listopada 2020 r.]
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Ludzie o siostrach ciągle pamiętają, przekazując im niezbędną pomoc. 
Obecnie dominikankom brakuje ciepłych koców i poduszek, a także przyłbic 
i kombinezonów. Pomoc ludzka napływa, a w domu jest dużo radości 
i humoru. Osoby z niepełnosprawnościami ukazywane są jako bawiące 
się i radosne. Narracja jest ukazywana w pełnej optymizmu atmosferze, 
nawet w sytuacji, gdy część mieszkańców jest chora. Niektórzy chłopcy 
biegali, bawili się, robili fikołki, jeździli na dworze taczkami.

Obraz 12. Bawiący się mieszkańcy Domu Chłopaków w Broniszewicach

Źródło: Wydarzenia z 14 listopada 2020 r., 22 min / Polsat / Link: https://go. 
cyfrowypolsat.pl/category/5005295/info/?contentId=5005295, dostęp: 2021-02-01.

Inni, o większym stopniu niepełnosprawności, siedzieli na krzesłach, 
wózkach lub leżeli. Osoby z niepełnosprawnościami były ukazane 
jako sprawcze, gdyż wytwarzały wesołą i przepełnioną optymizmem 
atmosferę.

Z podobnym problemem braku środków na funkcjonowanie instytucji 
pomagającej niepełnosprawnym boryka się hospicjum dla dzieci Pomorze 
dzieciom. Pomaga ono 20 osobom chorym i z niepełnosprawnościami. 
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W Wydarzeniach z 23 października 2020 r. przedstawiono apel o pomoc, 
informując, że osoby korzystające z placówki paliatywnej są w potrzebie, 
potrzebują bowiem 12,5 tysiąca „aniołów”, którzy umożliwią im przetrwanie 
trudnych czasów. Zdecydowana większość funduszy zasilających hospicjum 
pochodzi ze środków otrzymanych od darczyńców. W czasie pandemii 
koronawirusa wsparcie finansowe drastycznie spadło, co skłoniło władze 
hospicjum do apelu o pomoc. Placówka bez tego wsparcia nie może 
funkcjonować. Prosi więc za pośrednictwem mediów o darowizny, by 
mogła nadal dawać nadzieję chorym dzieciom. Na znaczenie pomocy 
wskazuje prezenter Wydarzeń:

Dzięki anielskim skrzydłom podopieczni mogą pozostać 
w swoich domach.

[Bogdan Rymanowski, Wydarzenia z 23 października 2020 r.]

W przekazie przedstawiono przypadek Izy, która walczyła z poważną 
infekcją. Lekarze skierowali dziewczynkę do szpitala, jednak jej stan 
zdrowia uniemożliwiał transport. Ojciec dziecka mówi: 

Szpital dla Izy to jest wyrok śmierci.

[Jacek – ojciec dziecka będącego pacjentem hospicjum, 
Wydarzenia z 23 października 2020 r.]

Z pomocą dziecku przyszła lekarka z hospicjum, której ojciec jest bardzo 
wdzięczny: 
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Dzięki doktor Ani, interwencji tej bardzo szybkiej, no udało nam 
się zwalczyć tą infekcję i Iza nie trafiła do szpitala.

[Jacek – ojciec dziewczynki będącej pacjentką hospicjum,  
Wydarzenia z 23 października 2020 r.]

Dla dzieci poważnie chorych i z niepełnosprawnościami każda infekcja 
może być zabójcza. Kolejnym przykładem działalności placówki paliatywnej 
jest historia niepełnosprawnego chłopca, który uległ wypadkowi 
komunikacyjnemu i trafił pod opiekę hospicjum rok temu. Prezentowana 
jest wypowiedź matki chłopca:

Było dramatycznie, lekarze nie dawali w ogóle szans na przeżycie. 
Wtedy hospicjum objęło nas swoją opieką i cały czas przy nas są.

[Lidia – matka chłopca będącego pacjentem hospicjum,  
Wydarzenia z 23 października 2020 r.]

Dyrektor ds. medycznych hospicjum przekonuje, że placówka jest 
potrzebna, gdyż nie z każdym przypadkiem chorobowym szpitale mogą 
sobie poradzić. Równocześnie dodaje: 

Jeżeli którykolwiek z tych pacjentów musiałby trafić do szpitala, 
to jest równoznaczne z jego śmiercią.

[Anna Jędrzejczyk – dyrektor ds. medycznych hospicjum,  
Wydarzenia z 23 października 2020 r.]
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W przekazie osoby z niepełnosprawnościami prezentowane są jako ofiary 
wypadków lub chorób. Nie są osobami samodzielnymi, dlatego wymagają 
nieustannej, specjalistycznej opieki. Osoby te są ukazane przez pryzmat 
niesamodzielności i stanu zagrożenia życia, który może być wywołany np. 
niegroźną dla pełnosprawnego człowieka infekcją. Dzieci ukazywane są jako 
leżące w łóżkach, niebędące w stanie funkcjonować bez specjalistycznej 
opieki paliatywnej. Ich twarze wyrażają ból i cierpienie, a z powodu poważnej 
niepełnosprawności mają ograniczony kontakt z innymi ludźmi, nie mogą też 
swobodnie wyrażać swoich przeżyć czy emocji. Osoby pełnosprawne starają 
się im pomóc, stosując specjalistyczne leczenie i rehabilitację. Wymaga to 
od personelu dużo życzliwości, profesjonalizmu i poświęcenia.

Specjalistyczna opieka ze strony hospicjum jest całodobowa. Zespół 
hospicjum jest aktywny również w mediach, apeluje do ludzi dobrej woli. 
Prezes hospicjum wskazuje: 

[Wsparcie finansowe] oznacza, że zespół hospicjum czuwa nad 
bólem fizycznym, psychicznym, duchowym nie tylko dziecka, 
ale całej rodziny.

[Ewa Liegman – prezes hospicjum, Wydarzenia  
z 23 października 2020 r.]

W wydaniu Wydarzeń z 7 listopada 2020 r. przedstawiono kobietę 
z niepełnosprawnością, która znalazła się w potrzebie z tego względu, że 
trzy tygodnie wcześniej zmarł jej mąż, a następnie spłonęło jej mieszkanie. 
Kobieta przez 15 lat opiekowała się niepełnosprawnym, leżącym mężem, 
a sama porusza się o kulach. Pożar strawił cały dorobek jej życia, 
a mieszkanie nie było ubezpieczone, w związku z czym kobiety nie stać na 
remont oraz zakup wyposażenia. 
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Dotknięta nieszczęściem kobieta relacjonuje: 

Wyszłam boso […], w krótkim rękawku i nie miałam po co wracać.

[Władysława – osoba z niepełnosprawnością poszkodowana 
w wyniku pożaru, Wydarzenia z 7 listopada 2020 r.]

W materiale przedstawiono, że poszkodowanej postanowili pomóc 
mieszkańcy, jednak skala potrzeb przekracza możliwości finansowe lokalnej 
społeczności. Córka kobiety ze wzruszeniem wyraża prośbę o pomoc:

Tak bardzo walczę, aby dać jej szanse na nowe życie, żeby mogła 
się nim jeszcze pocieszyć […]. Proszę o tylko tyle, na ile każdego 
stać, jeżeli ktoś okaże tylko dobre serce i chęć dla naszej rodziny.

[Beata – córka poszkodowanej, Wydarzenia  
z 7 listopada 2020 r.] 

Prezentowana jest także wypowiedź sąsiadki: 

Nie możemy jej samej zostawić, no nie ma gdzie mieszkać. […] 
O to w tym wszystkim chodzi, o to serce dla drugiej osoby, tym 
bardziej w dobie pandemii, gdzie odsuwamy się od siebie.

[Bożena – sąsiadka poszkodowanej, Wydarzenia 
 z 7 listopada 2020 r.] 
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Pierwsi zareagowali sąsiedzi, zaczęli zbierać pieniądze w internecie 
i w okolicznych wioskach. W czasie pandemii przedsiębiorcy, który 
zazwyczaj niezwłocznie pomagali w takich nieszczęściach, aktualnie 
sami muszą walczyć o przetrwanie. Do akcji włączają się strażacy 
ochotnicy i rada sołecka. Strażacy twierdzą, że chodzą od domu do domu 
i rozmawiają z sąsiadami, by razem pomóc w potrzebie. Apele spotykają 
się ze zrozumieniem. Jedna z sąsiadek zauważa: 

Zawsze mówią, że dobro powraca. Trzeba pomagać.

[Stanisława – sąsiadka poszkodowanej, Wydarzenia 
z 7 listopada 2020 r.] 

Przekazany w prezentacji dramat osoby z niepełnosprawnością 
ukazywał jej trudną sytuację, w której bez pomocy innych ludzi nie jest 
w stanie sobie poradzić. Niepełnosprawność wzmacniała dramaturgię 
sytuacji i podkreślała, że bez pomocy innych kobieta poszkodowana 
sama sobie nie poradzi. Elementem dydaktycznym była olbrzymia pomoc 
niewielkiej lokalnej społeczności, która mimo niewielkich zasobów nie 
pozostawiła sąsiadki samej w nieszczęściu. W pomoc zaangażowali się 
sąsiedzi, strażacy ochotnicy, samorządowcy. Osoba z niepełnosprawnością 
była ukazana w dramatycznej sytuacji, bez mieszkania, ubrania i środków 
do życia, w zupełności uzależniona od pomocy innych. Była smutna, 
zapłakana, bezradna, przygnębiona dramatyczną sytuacją, bardzo 
chciała wrócić do swojego mieszkania. Mówiła łamiącym się głosem, 
uzewnętrzniały się u niej olbrzymie emocje, ból i cierpienie z powodu 
nieszczęścia, jakie ją spotkało. 

Motyw potrzeby wsparcia finansowego osób z niepełnosprawnościami 
pojawia się także w innych wydaniach Wydarzeń. W wydaniu 
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z 23 listopada ukazano historię chłopca cierpiącego na łamliwość kości, 
który przeżył 39 złamań kości oraz 14 złamań kręgosłupa. Leczenie choroby 
jest kosztowne i możliwe do prowadzenia w Portugalii, co skutkuje 
koniecznością częstych wyjazdów do tego kraju, przy czym sytuacja 
finansowa rodziny jest trudna, ponieważ pięcioro dzieci jest samotnie 
wychowywanych przez matkę. Dodatkowo, podczas jednego z wyjazdów 
do Portugalii dom rodziny w Polsce spłonął. W materiale wskazano, że 
pokrycie kosztów leczenia było możliwe dzięki zbiórkom pieniędzy, którą 
zorganizowano także w celu wsparcia rodziny po pożarze. W materiale 
zaakcentowano ofiarność ludzi, którzy podejmują akcję dobroczynną, by 
wesprzeć chłopca w leczeniu oraz rodzinę po pożarze poprzez udzielenie 
pomocy finansowej i materialnej. Niestety, większość darów, w tym nowy 
piec gazowy do ogrzewania, materiały budowlane, a nawet pamiątkowe 
bombki złożone w piwnicy domu, zostały skradzione przez złodziei. 
W materiale pojawia się apel przyjaciółki matki do przedsiębiorców, 
inwestorów i firm budowlanych o pomoc w odbudowie domu, by rodzina 
mogła do niego wrócić. Celem materiału jest wzbudzenie w odbiorcy 
współczucia, solidarności z pokrzywdzonymi oraz empatii, by wyzwolić 
ofiarność na rzecz rodziny potrzebującej pomocy. Zauważalne jest zarazem 
wyraźne akcentowanie uzależnienia możliwości uzyskania wsparcia 
finansowego od skuteczności akcji charytatywnych, co pośrednio może 
kształtować obraz publicznego wsparcia osób z niepełnosprawnościami 
jako nieskutecznego i niewystarczającego.

Innym sposobem ukazywania osób z niepełnosprawnościami jako 
potrzebujących wsparcia finansowego jest przeznaczanie np. nagród 
w wygranych w teleturniejach czy programach rozrywkowych na 
organizacje świadczące pomoc osobom z niepełnosprawnościami. 
W analizowanych materiałach tego typu reprezentację 
niepełnosprawności zaobserwowano w programie Twoja twarz brzmi 
znajomo. W każdym odcinku programu wyłaniany jest zwycięzca, który 
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otrzymuje czek na 10 tys. zł (w odcinku finałowym wygrana wynosi 
100 tys. zł). Pieniądze te (w postaci czeku) co do zasady przekazywane 
są na jakiś cel charytatywny – fundację lub stowarzyszenie wybrane 
przez zwycięzcę odcinka. W połowie przypadków (w 5 odcinkach na 10 
analizowanych) wsparcie finansowe otrzymały organizacje wspierające 
pośrednio lub bezpośrednio osoby z niepełnosprawnościami. Były to: 
Fundacja Rak’n’Roll, Dom Dziecka dla Dzieci Chorych Fundacji „Dom 
w Łodzi”, Fundacja OmeaLife, Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą” 
(w tym przypadku środki finansowe przekazane są dwa razy przez tę 
samą zwyciężczynię i mają być przeznaczone na wsparcie konkretnej 
osoby wymienionej z imienia i nazwiska, która „jeździ na wózku” – 
osoba ta określona została jako fanka zwyciężczyni odcinków). Co 
istotne, wątek poświęcony osobom wspieranym można określić jako 
epizodyczny, ponieważ o samych działaniach tego typu organizacji mówi 
się tylko jedno lub dwa zdania przez zwycięzców przekazujących czeki. Są 
to bardzo ogólne informacje, dotyczące nazwy organizacji i wspieranych 
osób. Jako przykład może posłużyć wypowiedź Marty Gałuszewskiej, 
która zwyciężyła w 7. odcinku 13. edycji programu:

Ten wspaniały czek przekazuję na Fundację OmeaLife, która 
zajmuje się pomocą kobietom z rakiem piersi i profilaktyką. Tak 
więc, kochane, to jest dla was.

[Marta Gałuszewska, Twoja Twarz Brzmi Znajomo 13,  
odcinek 7.]

W programie nie zostały zaprezentowane szerzej działania wspieranych 
organizacji, nie pokazano ich beneficjentów ani nawet logotypu, nie podano 
np. adresu strony internetowej. Informacje o wspieranych inicjatywach 
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i działaniach są więc zdawkowe i przedstawiane przez pełnosprawną 
osobę (uczestnika programu/zwycięzcę odcinka). Prezentowana werbalnie 
niepełnosprawność jest ukazywana jako przeciwność losu, sytuacja 
wymagająca dodatkowego wsparcia, której skutki należy i można częściowo 
złagodzić dzięki środkom finansowym. 

Niepełnosprawność jest także prezentowana jako czynnik mogący 
powodować odrzucenie przez innych (nawet własnych rodziców). 
Wskazuje na to zwyciężczyni 10. odcinka, która tak oto opisuje działalność 
fundacji: 

Fundacja, która daje wsparcie, pomoc i dach nad głową 
dzieciom najbardziej potrzebującym, bo dzieciom 
niepełnosprawnym, które zostają zostawiane w szpitalach 
zaraz po urodzeniu.

[Kamila Boruta, Twoja Twarz Brzmi Znajomo 13,  
odcinek 10.] 

Osoby z niepełnosprawnościami określane są jako: „jeżdżące na 
wózku”, „najbardziej potrzebujące, bo niepełnosprawne”. Przeznaczane 
nagrody finansowe mają pomóc beneficjentom wpieranym przez 
organizacje, by ci „mogli mieć lepszy start w dorosłe życie” oraz 
„być szczęśliwsi”. Takie werbalne odnoszenie się do tematyki 
niepełnosprawności kontrastuje z koncepcją programu rozrywkowego. 
Przekazywanie wygranej na cele charytatywne (w tym działania 
wspierające osoby z niepełnosprawnościami) wydaje się być tylko pewną 
„przerwą” w rozrywce. Może być postrzegane jako usprawiedliwienie 
rozrywkowego charakteru programu, bo przecież wygrana jest 
przekazywana na „szczytny cel”. Wypowiedzi zwycięzców na temat 
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wspieranej organizacji i jej działań mogą wzbudzać współczucie, 
zachęcać do ewentualnej (głównie finansowej) pomocy na rzecz osób 
znajdujących się w trudnej sytuacji zdrowotnej i finansowej. Osoby 
mówiące o fundacjach chcą wywołać podziw widzów dla ich aktywności 
oraz udzielić wsparcia finansowego w celu jej kontynuacji. Samo działanie 
uczestników programu (przekazanie czeku na cele charytatywne) 
ma za zadanie wywołać podziw widzów, na co wskazuje wypowiedź 
prowadzącego zachęcającego do okazania uznania zwycięzcy:

Wielkie brawa. Dziękujemy bardzo.

[Maciej Dowbor, Twoja Twarz Brzmi Znajomo 13 –  
odcinek 12.]

Jednak kwestia niepełnosprawności jest tu traktowana bardzo 
pobieżnie, bez większej refleksji czy edukacyjnego charakteru. Po 
kilkunastosekundowej słownej prezentacji wspieranej finansowo 
inicjatywy ponownie powraca się do rozrywkowego charakteru programu. 
Należy zaznaczyć, że w programie nie zostały przedstawione wizualnie 
osoby z niepełnosprawnościami. Podczas analizy 10 odcinków programu 
nie dostrzeżono osób z niepełnosprawnościami nawet wśród licznej 
widowni programu. Po ogłoszeniu celu, na jaki zostaje przeznaczona 
nagroda, pojawia się informacja o jej fundatorze, co można zarazem uznać 
za element kreowania wizerunku firm darczyńców jako odpowiedzialnych 
społecznie i wyczulonych na problemy osób znajdujących się w trudnej 
sytuacji. Można więc stwierdzić, że niepełnosprawność jest prezentowana 
w tym przypadku w sposób instrumentalny, przede wszystkim jako 
narzędzie służące do kształtowania określonego wizerunku.



137

Temat trudnej sytuacji spowodowanej niepełnosprawnością, w jakiej 
znajduje się nie tylko osoba z niepełnosprawnością, ale i jej bliscy, został 
ukazany w 479. odcinku serialu kryminalnego Gliniarze. Jedną z głównych 
postaci ukazanych w odcinku jest Dawid Nowicki, który choruje na 
rzadką chorobę, której jednym z objawów jest postępujący zanik mięśni. 
Jest żonaty z Martą, pracującą jako kelnerka. Chory mężczyzna jest 
w złym stanie, czeka na kosztowne, zorganizowane prywatnie leczenie 
w zagranicznej klinice. Małżeństwa nie stać na kosztowne leczenie, 
dlatego żona zorganizowała internetową zbiórkę, ale udało się zebrać 
jedynie połowę kwoty. W akcie desperacji decyduje się pożyczyć 
pieniądze u stałego klienta restauracji, w której jest zatrudniona, ale 
mężczyzna okazuje się przestępcą, szantażuje ją, dopuszcza się na niej 
gwałtu i pobicia, a jej męża uprowadza.

Na podstawie oceny gry aktorskiej można przypuszczać, że postać 
osoby z niepełnosprawnością jest grana przez osobę pełnosprawną. 
Prezentowana postać siedzi na wózku inwalidzkim, ma trudności 
w mówieniu, nabieraniu oddechu, szybko się męczy. Jest pod opieką 
pielęgniarki, co w prezentowanej scenie można uznać za akcentowanie 
jego niesamodzielności. Mężczyzna nie może utrzymać pionowej 
postawy, siedzi na wózku pochylony. Jego ciało sprawia wrażenie niemal 
bezwładnego. Uwagę zwraca ekspresja twarzy, nieskoordynowana 
mimika wskazująca na zmęczenie i odczuwanie bólu oraz bardzo 
utrudniona artykulacja cechująca się długimi przerwami, brakiem tchu, 
ściszonym głosem. Występowała trudność w mówieniu, powolne tempo 
wypowiedzi („cedzenie” słów), niewyraźna mowa, liczne przerwy, łapanie 
oddechu. Aktywność społeczna postaci była bardzo mała, ograniczała się 
do rehabilitacji odbywającej się poza domem.



138

Obraz 13. Policjanci odwiedzają Dawida Nowickiego chorującego 
na rzadką chorobę, skutkującą m.in. postępującym zanikiem mięśni

Źródło: Gliniarze – odcinek 479., 18 min / Polsat / Link: https://go.cyfrowypolsat.
pl/category/5009536/info/?contentId=5009536, dostęp: 2021-02-03.

W odcinku akcentowana jest trudna sytuacja, wynikła z doświadczenia 
choroby skutkującej niepełnosprawnością, a także poświęcenie najbliższej 
osoby, co zostało uwypuklone w tytule odcinka: Dla niego.

Styl zachowania osób pełnosprawnych wobec Dawida był neutralny 
– w jego obecności zachowywały się naturalnie, przy czym wydaje się, 
że naturalność ta jest łatwiejsza do osiągnięcia dla osób najbliższych, 
w pewnym sensie „oswojonych” z sytuacją, zaś od postronnych wymaga 
pewnego wysiłku. Policjanci rozmawiający z Dawidem nie okazywali emocji, 
współczucia, nie infantylizowali go, nie starali się go chronić przez zatajanie 
czy eufemizowanie informacji na temat zdarzenia dotyczącego jego żony. 
Po wyjściu z pomieszczenia w rozmowie między sobą dali wyraz przejęcia 
sytuacją mężczyzny. Wydaje się, że jego stan, problemy z komunikacją 
wzbudziły współczucie, empatię u policjantów prowadzących sprawę 
napaści i gwałtu. Jednocześnie dało się zauważyć poczucie zakłopotania, 

https://go.cyfrowypolsat.pl/category/5009536/info/?contentId=5009536
https://go.cyfrowypolsat.pl/category/5009536/info/?contentId=5009536
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jak się zachować przy osobie z niepełnosprawnością, co zostało wyrażone 
poprzez wypowiedź policjanta: 

Szkoda tego faceta, człowiek nie wie, jak się zachować nawet, wiesz.

[Adam Bogusz, Gliniarze – odcinek 479.]

W materiale uwypuklono ważny problem związany z zachowywaniem 
się wobec osób z niepełnosprawnościami. Niepewność co do tego, w jaki 
sposób zachowywać się wobec osób z niepełnosprawnościami, może 
wynikać z niewiedzy oraz z braku codziennych kontaktów z nimi. To z kolei 
może sprawiać przykrość. Osoby pełnosprawne w kontakcie z osobami 
z niepełnosprawnościami, czując onieśmielenie, boją się popełnić błąd, co 
może skutkować wycofywaniem się oraz unikaniem kontaktu.

Jako podsumowanie analiz w niniejszym podrozdziale można przywołać 
spostrzeżenia Moniki Struck-Peregończyk oraz Olgi Kurek-Ochmańskiej. 
Chociaż autorki te przeprowadziły analizy zawartości czasopisma, to 
ich słowa trafnie odnoszą się także do wyników analiz przedstawionych 
w niniejszym podrozdziale:

Osoby te nadal często przedstawiane są w roli „ofiary” – losu, 
systemu, niekorzystnych rozwiązań, braku zrozumienia i tolerancji. 
Niepełnosprawni bohaterowie tekstów bywają zepchnięci na 
margines życia społecznego i zawodowego, niekiedy toczą 
dramatyczne walki o środki na leczenie, spotykają się z nietolerancją, 
traktuje się ich jak ciężar i potencjalnych lub aktualnych 
klientów pomocy społecznej. W celu wywołania określonego 
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efektu – wzbudzenia współczucia, litości, oburzenia – następuje 
nadmierna koncentracja na niepełnej sprawności, nierzadko 
epatuje się naturalistycznymi opisami i podkreśla ograniczenia. 

[Struck-Peregończyk, Kurek-Ochmańska 2018, s. 67]

Nawiązując do spostrzeżeń Colina Barnesa, można stwierdzić, że 
przedstawione w niniejszym i poprzednim podrozdziale reprezentacje 
niepełnosprawności (tj. osób z niepełnosprawnościami z jednej strony 
jako superbohaterów, a z drugiej jako osób niesamodzielnych) to jedne 
z najczęstszych stereotypów stanowiących zasadniczą przeszkodę w pomyślnej 
integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem (Barnes 1992). 
Podobne stanowisko przyjęła Josefine Wälivaara, zdaniem której narracje 
takie mogą odgrywać znaczącą rolę w utrwalaniu lub obalaniu stereotypów, 
które z kolei mogą wzmacniać bądź kwestionować przedstawianą 
niepełnosprawność w kulturze popularnej, a kreowane pod jej wpływem 
postawy mogą zostać przyjęte przez społeczeństwo (Wälivaara 2018). 

Mary Johnson już przed ćwierćwieczem zachęcała do praktykowania 
dobrego dziennikarstwa, a nie wyszukiwania ludzkich historii, które poprzez 
emocjonalne nasycenie związane z wystąpieniem niepełnosprawności 
będą tematem „poczytnym”, a jednocześnie będą powielać stereotypowy 
wizerunek osób z niepełnosprawnościami (Johnson 1989).

Zarówno analiza treści internetowych czasopism przeprowadzona 
w 2017 r. (Struck-Peregończyk, Leonowicz-Bukała 2018), jak i prezentowane 
w niniejszym raporcie wyniki badań wydają się potwierdzać wciąż 
utrwalany wizerunek osób z niepełnosprawnościami jako „bohaterów 
godnych naśladowania” bądź „godnych pożałowania ofiar”. Niestety, 
modele te, jak wskazuje materiał zgromadzony podczas analiz, to często 
obserwowane reprezentacje osób z niepełnosprawnościami.
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6.3. Starość – niepełnosprawność

Kolejnym, wyraźnie zauważalnym typem reprezentacji niepełnosprawności 
obecnym w analizowanych materiałach, częściowo pokrywającym się 
zakresowo z ukazywaniem niepełnosprawności jako niesamodzielności, jest 
łączenie niepełnosprawności ze starością. Można zatem stwierdzić, że taki 
sposób prezentacji niepełnosprawności sprzyja podwójnej stereotypizacji. 
Z jednej strony utrwalając omówiony w poprzednim podrozdziale przekaz, 
że osoby z niepełnosprawnościami są niesamodzielne, a z drugiej, że 
niepełnosprawność jest przypadłością dotykającą przede wszystkim osoby 
starsze. Ma to szczególnie istotne znaczenie w przypadku materiałów 
oglądanych przez dzieci i młodzież, ponieważ sprzyja postrzeganiu 
niepełnosprawności jako odległej, oddalonej w czasie, typowej dla osób 
starszych, czyli niedotyczącej osób młodych. Łączenie niepełnosprawności 
ze starością sprzyja utrwalaniu stereotypu starości jako czasu cierpienia, co 
odzwierciedla utrwalone potocznie powiedzenie „starość nie radość”.

Badania społeczne obejmujące niepełnosprawność i wiek 
ukazują ciekawą tendencję dotyczącą społecznego postrzegania osób 
z niepełnosprawnościami ze względu na etap życia, w którym się znajdują. 
Postrzeganie społeczne niepełnosprawności wydaje się być zależne od 
wieku osób z niepełnosprawnościami, przy czym przyjmuje ono trend 
litery „U”, tzn. społecznie bardziej przychylnie postrzegane są dzieci 
z niepełnosprawnościami, owa przychylność maleje w odniesieniu do osób 
z niepełnosprawnością w młodym i średnim wieku, by ponownie wzrosnąć 
w odniesieniu do niepełnosprawnych seniorów (np. Harper, Peterson 2001; 
Weiserbs, Gottlieb 1995).

Ukazywanie niepełnosprawności powiązanej ze starością, a zarazem 
z potrzebą wsparcia, jest obecne w programie Nasz nowy dom, któremu 
poświęcono dużo uwagi w poprzednim podrozdziale. W poddanych analizie 
odcinkach tego programu relatywnie często uczestniczyły osoby w wieku 
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senioralnym z niepełnosprawnościami, ukazywane jako osoby o ograniczonej 
sprawności psychoruchowej, zmagające się z licznymi schorzeniami, przy 
tym niesamodzielne i wymagające pomocy osób trzecich w czynnościach 
dnia codziennego (np. poruszanie się, utrzymanie higieny osobistej). 

Taką osobą jest przedstawiona w odcinku 194. 67-letnia Halina. 
Seniorka mieszka w rodzinie wielopokoleniowej wraz z synem i jego żoną 
(obydwoje zmagają się z chorobą nowotworową) oraz wnukami. Naturę 
jej problemów zdrowotnych oddają następujące słowa jej syna: 

Mama ma problemy z chodzeniem, no i ma problemy z pamięcią. 
Sama nie może mieszkać, bo sobie nie radzi.

[Leszek, Nasz nowy dom – odcinek 194.]

Wypowiedź tę dodatkowo dopełniają ujęcia ukazujące starszą kobietę 
z trudem poruszającą się, utykającą i powłóczącą lewą nogą.

W 197. odcinku programu Nasz nowy dom przedstawiono 75-letnią 
Genowefę mieszkającą wspólnie z córką i wnukiem. W programie 
przywołano jej wypowiedź zawierającą opis problemów zdrowotnych:

Dwa zawały, jestem chora na cukrzycę, mam nadciśnienie okropne, 
nogi mnie bolą strasznie, kolana mam chore, wzrok… to też, okulary 
mam wyklejone do czytania, bo strasznie lubię czytać i kleję 
taśmami. Od dwóch lat noszę receptę od okulisty i nie wykupiłam, 
bo nie mam na te okulary. […] Z myciem to jest masakra. Nie zegnę 
kolan, no nie, a jakbym usiadła, to nie wyjdę, nie, muszą ciągnąć.

[Genowefa, Nasz nowy dom – odcinek 197.]
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Podczas wypowiedzi następuje zbliżenie na zniszczone okulary kobiety 
zaklejone taśmą.

Obraz 14. Ujęcie ukazujące zniszczone okulary zaklejone taśmą

Źródło: Nasz nowy dom – odcinek 197., 7 min / Polsat / Link: https://go. 
cyfrowypolsat.pl/category/5005703/info/?contentId=5005703, dostęp: 2021-02-09.

Uczestniczką 202. odcinka była 83-letnia Halina mieszkająca z synową 
(syn Haliny zmarł kilka lat wcześniej na nowotwór) i wnuczką. Wielokrotnie 
pokazywano w programie, jak porusza się o kulach lub odpoczywa 
w domu bądź w ogrodzie z kulami widocznymi na pierwszym planie (ujęcia 
siedzącej kobiety, podczas gdy kule oparte są o siedzenie czy brzeg ławki). 
Jej problemy zdrowotne szczegółowo opisuje jej synowa: 

Bardzo słabo chodzi, ma protezę stawu, oprócz tego jeszcze 
te choroby, typowo starcze, jak z krążeniem. W sumie trzeba 
wszystko przy niej zrobić, tak jak przy dziecku.

[Sylwia, Nasz nowy dom – odcinek 202.]

https://go.cyfrowypolsat.pl/category/5005703/info/?contentId=5005703
https://go.cyfrowypolsat.pl/category/5005703/info/?contentId=5005703
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W 207. odcinku programu Nasz nowy dom pojawia się Krystyna 
w wieku 84 lat, mieszkająca wspólnie z córką i wnukiem. Jest ona 
ukazywana również jako osoba mająca wyraźne problemy z samodzielnym 
poruszaniem się. Często pokazywane są ujęcia kobiety prowadzonej pod 
rękę przez córkę lub siedzącej na wózku inwalidzkim w ogrodzie. 

Schorzenia starszej kobiety szczegółowo wylicza jej córka: 

Mama choruje na nerki, jeździ na dializy, ma serce słabe.

[Maryla, Nasz nowy dom – odcinek 207.] 

Uzupełnienia wyliczeń swoich dolegliwości dokonuje także sama 
seniorka:

Ja kręgosłup mam chory, ta ręka mnie boli. O, i to, cukrzyca 
mnie morduje.

[Krystyna, Nasz nowy dom – odcinek 207.] 

W programie niejednokrotnie też akcentowano, że ze względu na 
konieczność zapewnienia stałej opieki pani Krystynie córka nie jest w stanie 
podjąć pracy zawodowej. 

Obraz seniorów o ograniczonej sprawności, wymagających pomocy 
w codziennym funkcjonowaniu, dopełnia też krótka historia choroby 
zmarłej już matki jednego z bohaterów 214. odcinka. Mężczyzna, który 
sam zmaga się z niepełnosprawnością (ma wrodzoną wadę serca oraz 
problemy neurologiczne), w następujący sposób opowiada o swojej 
matce: 
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Okazało się, że pojawiła się choroba Alzheimera. […] Mama 
traciła świadomość, potem przyszedł niedowład nóg, potem 
rąk. Wymagała pomocy przy czynnościach codziennych.

[Jacek, Nasz nowy dom – odcinek 214.] 

W programie Nasz nowy dom jest wyraźnie zauważalne eksponowanie 
powiązania niepełnosprawności ze starością. Seniorzy ukazywani są jako 
poruszający się z trudem, podtrzymywani przez członka rodziny, używający 
kuli, która ułatwia im przemieszczanie się, czy siedzący na wózku 
inwalidzkim. Przy tym znamienne jest, że twórcy programu konsekwentnie 
unikają używania określenia „niepełnosprawność” czy „ograniczona 
sprawność”, a kluczowe określenie, jakim zazwyczaj posługuje się lektor, 
prowadząca program czy członkowie ekipy remontowej, to „problemy 
zdrowotne” bądź „bardzo schorowana osoba”. 

Niepełnosprawność powiązana ze starością pojawia się także 
w objętych analizą wydaniach programu informacyjnego Wydarzenia, 
przy czym niepełnosprawność ukazywana jako atrybut starości bywa 
zarazem prezentowana w kontekście braku samodzielności oraz potrzeby 
pomocy, czego przykładem może być szerzej opisany w dalszej części 
raportu przypadek przedstawiony w wydaniu z 12 października, dotyczący 
małżeństwa seniorów niemogących samodzielnie wydostać się z bloku ze 
względu na brak możliwości pokonania stromych schodów, czy również 
szerzej opisany w dalszej części raportu przypadek niesamodzielnego 
starszego mężczyzny ukazany w wydaniu z 4 września, uratowanego przez 
kobietę wykonującą zawód pracownika socjalnego. Z drugiej jednak strony 
w Wydarzeniach z 20 września zaobserwowano przypadek ukazania osób 
starszych z niepełnosprawnościami jako superbohaterów.
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Niepełnosprawność została powiązana ze starością w 441. odcinku 
serialu kryminalnego Sprawiedliwi – Wydział Kryminalny. Przedstawiony 
w nim wątek Mirosława Stopki stał się osnową odcinka, mimo że sam 
bohater ginie mniej więcej w jego połowie. Mirosław Stopka to starszy 
mężczyzna poruszający się o kulach, z widoczną dysfunkcją narządów 
ruchu oraz koordynacji ruchowej. Po domu opieki, w którym przebywał, 
przemieszczał się z trudem, podpierał o ścianę, idąc korytarzem, opiekunka 
pomogła mu podejść do drzwi. 

Obraz 15. Starszy mężczyzna idący z trudem, podpierając się o ścianę

Źródło: Sprawiedliwi – Wydział Kryminalny – odcinek 441., 7 min / TV4 / Link: 
https://go.cyfrowypolsat.pl/category/5009544/info/?contentId=5009544, 
dostęp: 2021-02-09.

We własnym domu miał trudności ze wstaniem z fotela i z wejściem 
na schody. W scenie rozmowy z policjantką Stopka próbuje zażyć leki. 
Jedna z kapsułek wypada mu z ręki, co spotyka się z komentarzem z jego 
strony:

https://go.cyfrowypolsat.pl/category/5009544/info/?contentId=5009544
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Jasna cholera! Ręce mi się trzęsą. Ta starość.

[Mirosław Stopka, Sprawiedliwi – Wydział Kryminalny –  
odcinek 445.] 

Starość jest także wskazywana przez Stopkę jako przyczyna problemów 
z pamięcią:

Ja już stary jestem. Głowa nie ta. Ja nie powiem pani dokładnie.

[Mirosław Stopka, Sprawiedliwi – Wydział Kryminalny –  
odcinek 445.] 

Podczas innej sceny Stopka jest określany jako „stary, schorowany 
mężczyzna”. W odcinku w formie epizodycznej pojawia się także inna 
podopieczna domu opieki, leżąca na łóżku, której wydaje się, że ma 
problemy z pamięcią. 

Niepełnosprawność w omawianym przypadku jawi się jako „atrybut” 
starości. Stan starszego mężczyzny jest powodem jego przebywania 
w domu opieki w celu rekonwalescencji. Postać tę gra pełnosprawny 
mężczyzna.

Powiązanie niepełnosprawności ze starością w formie pojedynczych 
ujęć lub wypowiedzi pojawia się również w poddanych analizie 
niektórych serialach dla dzieci. W 31. odcinku serialu Masza i Niedźwiedź 
zatytułowanym Nowa miotła pojawia się zgarbiona starsza kobieta będąca 
wiedźmą. Zatem niepełnosprawność w powiązaniu ze starością jest 
ukazywana jako atrybut złoczyńców.
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Obraz 16. Stara, przygarbiona wiedźma

Źródło: Masza i Niedźwiedź – odcinek 31. Nowa miotła / TVP ABC / Link: https://
hbogo.pl/kids/seriale/masza-i-niedzwiedz/sezon-2, dostęp: 2021-02-09.

W odcinku zatytułowanym Diablo Rockman serialu Miraculus. 
Biedronka i Czarny Kot jeden z bohaterów zwraca się do innego, drwiąc 
z jego wieku (mimo że nie jest to osoba w wieku senioralnym) i sugerując 
związane z wiekiem problemy ze słuchem:

Dziadku Jagged, chcesz posłuchać dobrej muzy? Zapraszam 
na mój koncert. Rezerwuję miejsce w pierwszym rzędzie na 
wypadek niedosłuchu.

[XY, Miraculus. Biedronka i Czarny Kot, odcinek:  
Diablo Rockman]

Na podstawie przeprowadzonych analiz zebranego materiału można 
stwierdzić, że łączenie niepełnosprawności ze starością jest jednym 

https://hbogo.pl/kids/seriale/masza-i-niedzwiedz/sezon-2
https://hbogo.pl/kids/seriale/masza-i-niedzwiedz/sezon-2
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z wyraźnie zauważalnych typów reprezentacji niepełnosprawności, o czym 
świadczą przykłady omówione zarówno w niniejszym podrozdziale, jak 
i w innych podrozdziałach, jako że prezentowanie niepełnosprawności 
w powiązaniu ze starością może być analizowane również w innych 
kontekstach, np. ukazywania niepełnosprawności jako niesamodzielności, 
konieczności wprowadzania rozwiązań infrastrukturalnych ułatwiających 
funkcjonowanie seniorom z niepełnosprawnościami czy ukazywania 
niepełnosprawności seniorów jako tematu do żartów, a sporadycznie 
nawet ich samych jako superbohaterów (powstaniec warszawski, weteran 
II wojny światowej) czy nawet złoczyńców (Baba Jaga). Dominują jednak 
prezentacje, w których seniorzy z niepełnosprawnościami ukazywani są 
jako osoby niesamodzielne, zagubione, nienadążające za „pędzącym” 
światem, żyjące w skrajnym ubóstwie, cierpiące na chroniczne schorzenia, 
utrudniające albo poruszanie się ze względu na utratę pełnej sprawności 
fizycznej, albo z powodu doświadczania zaburzeń poznawczych 
przedstawianych w tych programach jako „starcza” przypadłość.

Oczywiście faktem jest, że sprawność człowieka pogarsza się wraz 
z upływem lat, zatem po przekroczeniu 70., 80. i 90. roku życia pełna 
sprawność jest bardziej stanem pożądanym niż występującym (Wdowiak, 
Ćwikła, Bojar, Kapka, Woźnica 2009), jednak ukazywanie w przekazach 
medialnych niepełnosprawności w powiązaniu ze starością może przyczyniać 
się do kształtowania niepełnego obrazu niepełnosprawności jako typowej 
dla seniorów, a co za tym idzie, niedotyczącej bezpośrednio dzieci i osób 
młodych, a z drugiej strony obrazu starości jako czasu ograniczonej 
sprawności, niesamodzielności, cierpienia czy ciężaru dla innych osób. 

Taki sposób prezentowania starości powoduje, że zostaje ona naznaczona 
swoistym „piętnem”. Badacze sygnalizują, że nawet reklamy oferujące 
kosmetyki dla osób starszych są pełne stereotypowego ukazywania 
tego etapu życia. Podczas Światowego Kongresu Międzynarodowego 
Stowarzyszenia Gerontologii i Geriatrii w 2017 r. jedna z badaczek, Becca 
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Levy, zaprezentowała i omówiła współczesne reklamy branży produktów 
przeciwstarzeniowych oferujące „cudowny krem”, który „usunie niektóre 
zewnętrzne oznaki starzenia się”. Jak wskazała, reklama ta mobilizuje 
potencjalnych klientów (seniorów) do „odważenia się być piękną”, 
jednak ukryty przekaz w niej zawarty jest wyraźny: jeśli jesteś starszy, 
prawdopodobnie nie jesteś piękny. Autorka zwróciła również uwagę na to, 
że współczesne pokazy mody są skierowane głównie do osób między 20. 
a 30. rokiem życia, mimo że jedna trzecia populacji to osoby powyżej 50. 
Osoby starsze (choć określanie tak osób 50+ jest zdecydowanie przesadnym 
stereotypem funkcjonującym raczej na rynku pracy) są zatem nie tylko 
wykluczane, ale kiedy bywają już uwzględniane, to często przypisuje się 
im negatywne atrybuty dotyczące wieku lub są przedstawiane w sposób, 
który stygmatyzuje starzenie się jako coś, z czym powinno się walczyć 
(National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine 2018).

Należy przy tym zauważyć, że niepełnosprawność osób w wieku 
senioralnym spada, co jest w dużym stopniu spowodowane postępem 
opieki medycznej, a także zmianami czynników społeczno-ekonomicznych 
(Freedman, Martin, Schoeni, Cornman 2008). Seniorzy coraz dłużej 
i częściej zachowują sprawność oraz wiodą aktywne życie.

Warto nadmienić, że problem stereotypizacji polegającej na powiązaniu 
niepełnosprawności ze starością jest dostrzegany, o czym świadczy m.in. 
spotkanie ekspertów w zakresie wspierania autonomii i niezależności osób 
starszych niepełnosprawnych, które odbyło się w dniach 25-26 października 
2017 r. w Nowym Jorku. W trakcie spotkania zgodnie przyjęto, że starsze 
osoby z niepełnosprawnościami są narażone na wykluczenie, dyskryminację 
wieloraką i międzysektorową, która prowadzi do naruszeń praw człowieka, 
takich jak pozbawienie zdolności prawnej i instytucjonalizacja. Za deficyty 
zidentyfikowane w trakcie tego spotkania uznano brak standardów 
w zakresie praw osób starszych z niepełnosprawnościami, brak uwzględnienia 
perspektywy niepełnosprawności związanej ze starzeniem się w politykach 
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publicznych, ustawodawstwo z arbitralnymi zapisami dotyczącymi wieku, 
negatywny wizerunek starzenia się. Podkreślono również, że współpraca 
między osobami starszymi a społecznościami osób z niepełnosprawnościami 
ma zasadnicze znaczenie dla większego skupienia się na starszych osobach 
niepełnosprawnych (Organizacja Narodów Zjednoczonych 2019). 

Zidentyfikowane reprezentacje polegające na powiązaniu 
niepełnosprawności ze starością można uznać za zbieżne z wynikami 
innych badań (Kamenetsky i in. 2016), w których zauważono, że 
seniorzy z niepełnosprawnościami często są przedstawiani jako osoby 
problematyczne lub przejawiające społecznie zawstydzające zachowania 
i mogą być postrzegane jako bardziej zależne. Szczególnie przedstawianie 
seniorów jako charakteryzujących się słabością, chorobą, zależnością 
od osób trzecich może powodować u widzów traktowanie seniorów 
z niepełnosprawnością jako obciążenie społeczne i ekonomiczne dla 
osób zajmujących się nimi lub dla całego społeczeństwa, co z kolei może 
powodować wzrost negatywnych emocji w stosunku do nich.

6.4. Niepełnosprawność tragiczna – niepełnosprawność 
jako cierpienie i tragedia życiowa

Innym sposobem ukazywania niepełnosprawności, a zarazem 
dopełniającym obraz osób z niepełnosprawnościami jako ofiar, jest łączenie 
niepełnosprawności z cierpieniem, często powodowanym tragedią życiową, 
taką jak wypadek czy nieuleczalna lub ciężka choroba powodująca czasową lub 
trwałą niepełnosprawność. Niepełnosprawność w mediach przedstawiana 
jest jako tragedia życiowa uniemożliwiająca społeczne funkcjonowanie, 
powodująca cierpienie i obniżająca jakość życia osób jej doświadczających. 
Owej tragedii należy za wszelką cenę unikać, zwalczyć lub „znormalizować” 
(Swain, French 2004). W tym ujęciu bohaterowie z niepełnosprawnością 
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są przedstawiani jako jednowymiarowe ofiary swojej niepełnosprawności, 
która staje się ich definiującą cechą, a ich życie skupione jest wokół niej, 
czyniąc z nich obiekt litości innych osób (Worell 2018). 

W sposobie kreacji tych postaci bardzo często podkreślana jest 
bezradność osób z niepełnosprawnością, ich zależność od innych. Bardzo 
często ideą programów przedstawiających osoby z niepełnosprawnościami 
jako cierpiące, wymagające specjalnej troski jest z jednej strony wzbudzenie 
litości, z drugiej zaś podkreślenie, że dobrostan osób z niepełnosprawnością 
zależy wyłącznie od życzliwości innych osób (Barnes 1992). Takim sposobom 
prezentacji niepełnosprawności towarzyszą też pewne manipulacje 
technikami wizualnymi, takimi jak napisy, obecność lub brak koloru, zbliżenia 
na twarz, odpowiedni kąt kamery. Te obrazy zazwyczaj zawierają smutne 
podpisy, są achromatyczne, mają cechy charakterystyczne, takie jak np. brak 
kontaktu wzrokowego z widzem (Kamenetsky i in. 2016). Oprócz wzbudzania 
współczucia takie przedstawienie niepełnosprawności i skupienie się często 
na jej medycznym aspekcie odwraca uwagę opinii publicznej od czynników 
społecznych, które związane są z sytuacją osób z niepełnosprawnością. 
Problemy osób z niepełnosprawnością są przedstawiane tutaj bardziej 
jako rezultat pewnego upośledzenia niż niezdolności społeczeństwa do 
zaspokojenia potrzeb tej osoby w zakresie ułatwienia dostępności czy 
włączenia do społeczeństwa (Swain, French 2004).

W przekazach wpisujących się w ten typ prezentowane są 
wypowiedzi osób z niepełnosprawnościami lub ich bliskich zawierające 
opis (niekiedy bardzo szczegółowy) tragicznych zdarzeń skutkujących 
niepełnosprawnością. W wypowiedziach tych pojawiają się wyrażenia 
o dużym ładunku emocjonalnym, wskazujące, że wiadomość 
o niepełnosprawności była tragedią dla tych osób, a wspomnieniom 
o tych tragicznych zdarzeniach często towarzyszy płacz oraz łamiący się 
głos. Nie ulega wątpliwości, że prezentowanie takich emocjonalnych 
wyznań osób z niepełnosprawnościami lub ich bliskich może wzbudzać 
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u widzów poczucie empatii. Z drugiej jednak strony utrwala obraz 
życia z niepełnosprawnością jako życia utraconego, w skrajnej postaci 
sprowadzającego się do wegetacji oraz naznaczonego codziennym 
cierpieniem, a także opisaną w jednym z wcześniejszych podrozdziałów 
zależnością od innych osób. Podobnie jak w przypadku wcześniej 
opisanych typów reprezentacji ukazywanie niepełnosprawności jako 
tragedii życiowej wpisuje się w obraz niepełnosprawności jako stanu 
odbiegającego od „normalnego” życia. Kierowanie takiego typu przekazu 
do osób pełnosprawnych może utwierdzać je w przekonaniu, że los okazał 
się dla nich łaskawy, oszczędzając ich przed tragedią niepełnosprawności.

Obraz niepełnosprawności jako tragedii życiowej relatywnie często 
pojawia się w emitowanym w telewizji Polsat programie Nasz nowy dom 
w powiązaniu z ukazywaniem niepełnosprawności jako niesamodzielności. 
W przypadku tego programu ukazywanie niepełnosprawności jako tragedii 
życiowej odgrywa fundamentalną rolę w procesie uzasadnienia potrzeby 
wsparcia danej rodziny, ponieważ pozwala to na ukazanie trudnej sytuacji 
życiowej jako niezawinionej, lecz wynikającej z czynników, na które dana 
osoba z niepełnosprawnością, a szczególnie jej rodzina, nie miała wpływu. 
Dobrze oddają to słowa prowadzącej Katarzyny Dowbor z początku 205. 
odcinka, który został poświęcony Urszuli i jej córce Ewie. 

Los nie był dla nich łaskawy. Dlatego potrzebują naszej pomocy.

[Katarzyna Dowbor, Nasz nowy dom – odcinek 205.]

W ukazanie niepełnosprawności w kontekście tragedii życiowej 
wpisują się również słowa Urszuli, która opowieść swojej historii życiowej 
rozpoczyna słowami:
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Dobrze miało być, a wyszło źle. Wszystko wyszło źle. Od samego 
początku.

[Urszula, Nasz nowy dom – odcinek 205.]

Ewa została przedstawiona w tym programie jako osoba niesamodzielna, 
co poddano analizie w podrozdziale 6.2., ale podkreślono także to, że jej 
niepełnosprawność powstała wskutek nieszczęśliwego wypadku: 

Ewa urodziła się z wypadku. Byłam w 7. miesiącu ciąży. Mąż 
wysłał mnie po ziemię do kwiatków. Nie chciałam iść, ale 
aby uniknąć już kłótni, poszłam w nerwach do tego garażu. 
Nie zauważyłam, że w kanale samochodowym nie ma jednej 
deski. I wpadłam. Łożysko mi się odkleiło i ratowali najpierw 
mnie w szpitalu, a później dopiero Ewę. Pięć procent dawali, 
że przeżyje. Ewa choruje na porażenie mózgowe. Oprócz tego 
ma dysplazję płuc, przykurcze pod kolanami. Ma też problemy 
psychologiczne. Ewa jest tak jakby w swoim świecie. Jest 
uwięziona w ciele niepełnosprawnym. I uważam, że sama 
cierpi.

[Urszula, Nasz nowy dom – odcinek 205.] 

Pani Urszula opowiada też o swoim nieudanym małżeństwie 
i nieustannych kłótniach z mężem, jak również o tym, że mężczyzna 
ostatecznie opuścił ją, co zdaniem kobiety było spowodowane 
niepełnosprawnością córki.
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Mój mąż nie udźwignął takiej sytuacji związanej z Ewą.

[Urszula, Nasz nowy dom – odcinek 205.]

Za przykład wpisujący się w typ reprezentacji niepełnosprawności 
jako tragedii życiowej powiązanej z cierpieniem można uznać materiał 
poświęcony 15-letniej Nikoli w 193. odcinku programu Nasz nowy dom. 
W materiale ukazano, że dziewczynkę oraz jej młodszą siostrę matka 
wychowuje samotnie. Kobieta opuściła wraz córkami męża alkoholika, 
który znęcał się nad rodziną. Dziewczynka choruje na białaczkę szpikową. 
Historię choroby Nikoli opowiada jej matka.

Po tych chemiach stan był krytyczny. Pamiętam, pielęgniarka 
ją przeprowadzała korytarzem… dziecko, a wyglądało jak 
staruszek… [po tych słowach matka załamuje się, płacze] 
…swoimi nogami nie mogła… pójść… No i ona jęczała, że 
ona już po prostu nie chce, że już ma dość. […] Spędziliśmy 
w szpitalu siedem miesięcy, czekając na przeszczep i czekając 
na dawcę.

[Maria, Nasz nowy dom – odcinek 193.] 

W tle tej historii pojawiają się elementy wizualne w postaci ujęć 
matki przeglądającej dokumentację medyczną córki czy przygotowującej 
Nikoli leki.

W odcinku 194. programu Nasz nowy dom ukazano historię 
wielopokoleniowej rodziny, w której osobami z niepełnosprawnością 
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są: będąca w wieku senioralnym Halina oraz małżeństwo w wieku 
średnim Leszek i Ewa, wychowujący 7-letnie bliźniaczki Elizę 
i Amandę oraz dwuletniego Kubę. Dziewczynki również są osobami 
z niepełnosprawnościami, ale ich niepełnosprawność jest pomijana 
w materiale. Małżonkowie zmagają się z chorobą nowotworową. Ewa 
choruje na nowotwór nadnercza, przeszła operację wycięcia guza 
i chemioterapię. Kobieta bardzo obawia się nawrotu choroby, o czym 
świadczą przywołane słowa, wypowiadane przez nią drżącym głosem 
oraz ze łzami w oczach: 

To jest choroba, która lubi wracać, więc stale po prostu się boję, 
że powróci. Jak idę do lekarza, to zawsze się boję, że mi powie 
znowu, że coś jest.

[Ewa, Nasz nowy dom – odcinek 198.]

Leszek niedawno dowiedział się, że również ma nowotwór złośliwy 
(guz jądra) i także jest pod stałą opieką onkologa. W tle tych wypowiedzi 
pojawiają się efekty wizualne w postaci ujęć Ewy wyjmującej z opakowania 
i zażywającej leki oraz małżonków przeglądających wspólnie dokumentację 
medyczną Leszka.

Materiały wpisujące się w prezentację niepełnosprawności jako 
tragedii życiowej zidentyfikowano także w emitowanym w telewizji Polsat 
programie informacyjnym Wydarzenia. W wydaniu z 4 października 
2020 r. przedstawiono historię kobiety, która uległa poważnemu 
wypadkowi. Jego przyczyną była chwilowa nieostrożność, nieuwaga, 
co zarazem wpisuje się w sposób ukazywania niepełnosprawności jako 
zawinionej, który został omówiony w dalszej części raportu. Kobieta 
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zatrudniona w firmie recyklingowej w Inowrocławiu w wyniku wypadku 
straciła rękę. W materiale dużo uwagi poświęcono omówieniu przebiegu 
wypadku, który przez prezentera został określony jako „makabryczny”. 
Stało się to, gdy rękawica kobiety wraz z ręką została wciągnięta do 
maszyny. Urządzenie wyrwało kobiecie przedramię. Pierwszej pomocy 
udzielili poszkodowanej jej koledzy z pracy. Jeden z nich zatrzymał 
maszynę, wyniósł ranną kobietę, a zaciskając sznurek na przedramieniu, 
zatrzymał krwotok. Drugi mu w tym pomagał.

Życie kobiety po wypadku uległo zmianie. Przeszła już cztery 
operacje, w wyniku których dokonano replantacji (przyszycia) ręki. 
Traumatyczne przeżycie odcisnęło mocne piętno na jej psychice, jednak 
ma nadzieję, że oderwana ręka po replantacji zrośnie się z organizmem. 
Postrzeganie niepełnosprawności jako czegoś tragicznego przejawia 
się w przedstawionych słowach kobiety wypowiadanych z wyraźnym 
wzruszeniem.

Moim marzeniem jest największym, żebym odzyskała 
rękę […]. Nie dopuszczam sytuacji, że moja ręka będzie 
niesprawna.

[Marlena, Wydarzenia z 4 października 2020 r.]

Od strony wizualnej dramatyzm sytuacji jest akcentowany przez 
prezentowane kadry z bardzo dużym zbliżeniem na zreplantowaną rękę. 
Poinformowano, że poszkodowana pod opieką lekarzy specjalistów wraca 
do zdrowia. Przebywa w szpitalu. Ręka po operacji jest zabandażowana, 
widać jedynie końce zsiniałych palców.
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Obraz 17. Ujęcie ukazujące zreplantowaną rękę kobiety, utraconą 
w wyniku wypadku

Źródło: Wydarzenia z 4 października 2020 r., 11 min / Polsat / Link: https://go. 
cyfrowypolsat.pl/category/5005295/info/?contentId=5005295, dostęp: 2021-02-01.

Reporterka wskazuje, że w ciągu ostatnich dwóch tygodniu lekarze 
„uratowali od niepełnosprawności” jeszcze dwóch mężczyzn.

Niepełnosprawność w skrajnie tragicznym kontekście została 
przedstawiona w wydaniu Wydarzeń z 6 września 2020 r., kiedy to 
ukazano dramatyczny los nieuleczalnie chorego mężczyzny, który stracił 
wszelką nadzieję oraz chęć do życia i chce umrzeć z głodu, a swoją 
śmierć zamierza transmitować przez internet. Mężczyzna był aktywny 
w sieci, a jego celem było uświadamianie internautów, jak wygląda 
jego cierpienie. Transmisja online własnej dramatycznej sytuacji 
miała mu pomóc w osiągnięciu wsparcia w samobójstwie. Ponadto 
miała stanowić działanie na rzecz legalizacji eutanazji we Francji. 
W materiale przedstawiono mężczyznę jako egzystującego w pozycji 
leżącej z przypiętym do ciała workiem, ułatwiającym wykonywanie 
podstawowych funkcji życiowych.
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Obraz 18. Zbliżenie ukazujące worek umożliwiający wykonywanie 
podstawowych funkcji życiowych

Źródło: Wydarzenia z 6 września 2020 r., 13 min / Polsat / Link: https://go. 
cyfrowypolsat.pl/category/5005295/info/?contentId=5005295, dostęp: 2021-02-01.

Twarz mężczyzny wyrażała zmęczenie oraz rezygnację. Beznadziejna – 
w jego ocenie – sytuacja miała skłonić go do samobójstwa. Mimo trudności 
z mówieniem chętnie kontaktował się z dziennikarzami, wznosił toast 
za zdrowie innych oraz utrzymywał kontakty dzięki sieci internetowej. 
Domagał się pomocy w eutanazji, gdyż zatracił sens dalszego życia i chciał 
zakończyć swoje cierpienie, traktując eutanazję jako wybawienie. Zaprzestał 
przyjmowania posiłków i płynów. Od 34 lat cierpiał na rzadką chorobę, 
która powodowała, że ściany jego tętnic sklejały się. Schorzenie jest 
nieuleczalne, postępujące i śmiertelne. Od dwóch lat rozważał eutanazję, 
a trzy miesiące przed emisją programu podjął decyzję o zakończeniu życia, 
uznając doświadczany ból jako nie do zniesienia. Niepełnosprawny wybrał 
śmierć przez zagłodzenie, nie czuł się bowiem na siłach, aby zmagać się 
z cierpieniem. 
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Doszedłem do punktu, kiedy ból jest nie do zniesienia. Budzę 
się 5-6 razy w nocy, bo boli mnie bardzo, więc mówię stop! 
[…]. Chciałbym wznieść toast za wasze zdrowie, ostatni raz 
w swoim życiu […]. Wiem, że czekają mnie trudne chwile, ale po 
tym, co przeszedłem, zniosę te cierpienia. Wierzcie mi, jestem 
szczęśliwy.

[Alain, Wydarzenia z 4 października 2020 r.]

Celem jego akcji w internecie jest uwrażliwienie odbiorców na dramat 
ludzi cierpiących ponad własne siły oraz tracących chęć do życia i nadzieję 
w zmaganiu z chorobą. Niepełnosprawność mężczyzny ukazywano jako 
konsekwencja nieuleczalnej choroby. W materiale eksponowane jest 
cierpienie mężczyzny.

Wątek prośby o eutanazję w związku z niepełnosprawnością oraz 
płynącym z niej cierpieniem został także poruszony w serialu Sprawiedliwi 
– Wydział Kryminalny. Był to główny wątek odcinka nr 400, zatytułowanego 
Hamowanie. Zadaniem policjantów jest rozwikłanie sprawy śmierci 
sparaliżowanego Igora Zaniewskiego. Postać ta została określona jako 
„popularny pseudodziennikarz motoryzacyjny” (youtuber), całkowicie 
sparaliżowany w wyniku wypadku podczas testowania sportowego 
samochodu. Mógł poruszać jedynie powiekami.

Ponieważ niepełnosprawny był niesamodzielny (siedział na wózku, 
widoczna była tracheostomia13), pojawiło się podejrzenie usiłowania 
zabójstwa przez podanie środków uspokajających w śmiertelnej dawce. 

13  Tracheostomia to otwór w przedniej ścianie tchawicy, przez który 
wprowadzana jest do światła dróg oddechowych rurka tracheotomijna – 
zapewnia dopływ powietrza do płuc, z pominięciem nosa, gardła i krtani.
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Mężczyzną opiekowała się Masza, pielęgniarka z Ukrainy. Próbowała 
komunikować się z Igorem poprzez jego mrugnięcia powiekami na 
zadawane pytania i w ten sposób miała ustalić, że mężczyzna prosi 
o eutanazję.

Obraz 19. Sparaliżowany mężczyzna komunikujący się z opiekunką za 
pomocą mrugnięć oczu

Źródło: Sprawiedliwi – Wydział Kryminalny – odcinek 400., 1 min / TV4 / Link: 
https://go.cyfrowypolsat.pl/category/5009544/info/?contentId=5009544, 
dostęp: 2021-02-09.

Opiekunka zgodziła się podać mu rozpuszczone leki przez sondę, ale, jak 
stwierdziła, ostatecznie nie była w stanie. Wyniki sekcji zwłok potwierdziły, 
że przyczyną śmierci nie było zażycie tabletek (leku uspokajającego), ale 
być może podany dożylnie środek na obniżenie ciśnienia. W finale odcinka 
przypuszczenie to potwierdza się. Ku zaskoczeniu wszystkich okazuje się, 
że Igora Zaniewskiego uśmierciła jego matka.

Oprócz wątku kryminalnego w odcinku toczy się dyskusja 
o niepełnosprawności, jakości i sensie życia człowieka całkowicie 
sparaliżowanego. W odcinku przedstawiono różne style zachowania 
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się i postawy prezentowane przez osoby pełnosprawne wobec osoby 
z niepełnosprawnością. Postać ojca została ukazana jako nastawiona na 
rehabilitację syna, chronienie go oraz opiekę nad nim wraz z podejmowaniem 
działań na rzecz poprawy jakości życia syna. Postać matki przedstawiono 
jako nieakceptującą sytuacji syna. W „porozumieniu” z nim podjęła 
decyzję o dokonaniu eutanazji i ją zrealizowała. Przygotowując syna do 
tego zdarzenia przez pomoc w „zamknięciu jego spraw” oraz samym akcie 
jego uśmiercenia, wykazała swoistą aktywność kontrastującą z biernością 
i zrezygnowaniem przejawianym w innych aspektach życia swojego i swojej 
rodziny. Proaktywność obserwowana u ojca, jak zaznaczono powyżej, 
przejawiała się zupełnie odmiennie. Zauważalne jest zatem w tym wypadku 
inne od stereotypowego ukazywanie postaw wobec niepełnosprawności 
ze względu na płeć. To mężczyzna jest przedstawiony jako osoba bardziej 
empatyczna i proaktywna wobec osoby z niepełnosprawnościami. Kobieta 
jest natomiast ukazana jako osoba kierująca się pobudkami finansowymi. 
Obraz niepełnosprawności jako tragedii życiowej, a zarazem sytuacji trudnej 
do zaakceptowania przez bliskich, został zaakcentowany w wypowiedzi 
żony Igora:

Wiem, jak to wygląda, ale wyszłam za mąż za fajnego chłopaka, 
żeby mieć piękne życie, no a nie po to, żeby przez kolejne 40 lat 
zmieniać pieluchy. […] Chyba nie kochałam go aż tak. Ludzie 
popełniają w życiu błędy, to chyba nie zbrodnia.

[Żona Igora, Sprawiedliwi – Wydział Kryminalny –  
odcinek 400.] 

Należy zauważyć, że w odcinku przedstawiono także postać kobiety 
wykazującej się życzliwością, empatią i opiekuńczością. Była nią 
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opiekunka Masza. Jej pracę i zaangażowanie doceniała matka Igora. 
Z krótkich ujęć, w których wystąpiła, można wnioskować, że nawiązała 
z Igorem więź emocjonalną i rzeczywiście potrafiła się z nim w pewien 
sposób komunikować. 

Zaznaczyć trzeba, że w przekazie przedstawiono również stereotypy 
dotyczące osób sparaliżowanych. Podczas rozmowy między policjantami 
a ojcem Igora na temat wskazania osób, które miałyby ewentualny motyw, 
by dokonać jego zabójstwa, policjant zaznaczył: 

– Pański syn nie wyglądał na osobę, którą ktoś chciał zabijać, 
prawda? 
– [Ojciec Igora] Bo był warzywem… 
– Tego nie powiedziałem.
– Ale tak się, zdaje się, mówi… Kto chciałby zabijać warzywo? 

[Sprawiedliwi – Wydział Kryminalny – odcinek 400.]

Ojciec Igora zwrócił tym samym uwagę na praktyki etykietowania 
osób sparaliżowanych jako „nic niemogących”, a nawet w pewnym sensie 
odczłowieczonych („warzywo”). Natomiast matka Igora sama stosowała 
tego typu stereotypy: 

On już nie miał po co żyć. Mój mąż plecie, że robił postępy, ale 
to jest bzdura. Zostałby w tym stanie już do śmierci.

[Matka Igora, Sprawiedliwi – Wydział Kryminalny –  
odcinek 400.]
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Takie podejście może w konsekwencji prowadzić do dyskryminacji 
osób z niepełnosprawnościami oraz sprzyjać kształtowaniu poczucia, że 
życie z niepełnosprawnością jest obarczone nieustannym cierpieniem oraz 
pozbawione sensu.

Zasadniczą kwestią dotyczącą omawianego odcinka jest cel ukazania 
cierpienia osoby całkowicie sparaliżowanej. Chwila dokonania przez matkę 
eutanazji syna była pokazana w sposób niezwykle emocjonalny, jako swoisty 
„akt miłosierdzia”, jako specyficznie pojęta miłość matczyna. Motywacja 
matki została jasno wyartykułowana jako pomoc w „zamknięciu spraw” 
Igora. 

Rodzina Igora została przedstawiona jako zamożna, mogąca zapewnić 
mu utrzymanie, opiekę (prywatna opieka pielęgniarki 5 dni w tygodniu) 
i rehabilitację. Igor przebywał w osobnym mieszkaniu, miał dobre 
warunki lokalowe, rodziców nieprzemęczonych opieką. Był zadbany, 
miał zapewnione towarzystwo osób bliskich. Mimo to w materiale nie 
zaobserwowano stosowania nowoczesnych rozwiązań technologicznych 
stwarzających możliwość pomocy osobom sparaliżowanym, takich jak 
egzoszkielet, syntezator mowy czy rozwinięte funkcjonalności interfejsu 
mózg – komputer. Do osób znanych, korzystających z nowoczesnych 
rozwiązań, należał np. Stephen Hawking, który mimo paraliżu realizował 
się w pracy naukowej w dziedzinie astrofizyki, był aktywny i twierdził, 
że mimo choroby czuł się szczęśliwy. Na polskim gruncie osobą znaną 
w tym kontekście jest Janusz Świtaj z Jastrzębia-Zdroju, który w wyniku 
wypadku motocyklowego w 1993 r. doznał urazu kręgosłupa szyjnego 
i zmiażdżenia rdzenia kręgowego (został całkowicie sparaliżowany). Od 
27 lat oddycha za pomocą respiratora i dzięki niemu żyje, ale realizuje 
swoje cele oraz pracuje na rzecz innych, w czym głównie pomogła mu 
Fundacja „Mimo Wszystko”.

W 419. odcinku serialu Sprawiedliwi – Wydział Kryminalny również 
pojawia się wątek zabójstwa osoby z niepełnosprawnościami, a precyzyjniej 
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rzecz ujmując, próba zabójstwa w ramach tzw. samobójstwa rozszerzonego. 
Przedstawiona została historia dziewczynki z niepełnosprawnością oraz jej 
rodziny, a w szczególności matki. Odbiorca dowiaduje się, że dziewczynka 
nazywa się Justyna Nowacka, ale nie zna szczegółów z jej życia, nie pojawia 
się ona w kadrze. O charakterze niepełnosprawności można wnioskować 
na podstawie bardzo krótkiego ujęcia na regał w jej pokoju, gdzie na 
fotografii widać rodziców z dziewczynką w wieku 7-8 lat, siedzącą na 
wózku inwalidzkim. 

Obraz 20. Ujęcie ukazujące rodziców z dziewczynką siedzącą na wózku

Źródło: Sprawiedliwi – Wydział Kryminalny – odcinek 400., 1 min / TV4 / Link: 
https://go.cyfrowypolsat.pl/category/5009544/info/?contentId=5009544, 
dostęp: 2021-02-09.

Widz nie wie, w jakim stanie znajduje się Justyna, może tylko dostrzec, 
że ma niepełnosprawność ruchową. Z późniejszych rozmów wynika, 
że miała porażenie mózgowe, była rehabilitowana, otoczona czułością 
i opieką przez rodziców – zwłaszcza przez matkę, która poświęciła w tym 
celu swoją karierę zawodową: 
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Sąsiedzi powiedzieli, że córka cierpi na dziecięce porażenie 
mózgowe. Jej matka, Róża, zrezygnowała z pracy, żeby opiekować 
się dzieckiem.

[Paulina Wach – policjantka, Sprawiedliwi – Wydział Kryminalny 
– odcinek 419.] 

Policja pojawiła się w domu Nowackich w związku ze zgłoszeniem 
samobójstwa 39-letniej Róży Nowackiej oraz próbą zabójstwa Justyny, która 
została zabrana do szpitala w ciężkim stanie. Policjanci uznali, że sprawa 
będzie prowadzona w kierunku rozszerzonego samobójstwa. Matka Justyny 
przed popełnieniem samobójstwa usiłowała pozbawić córkę życia, podając 
leki i dusząc. Mąż, który zastał opisaną sytuację po powrocie z delegacji, 
podczas rozmowy z policjantami stwierdził, że jego żona doskonale 
odnajdywała się w roli matki i nie zna motywów jej postępowania: 

Róża była cudowną matką. Kochała Justysię. Zrobiłaby dla niej 
wszystko.

[Nowacki, Sprawiedliwi – Wydział Kryminalny – odcinek 419.] 

Podkreślił, że żona dbała o życie rodzinne, o detale, które były namiastką 
beztroski w sytuacji nieustannej walki i strachu o zdrowie córki: 

Państwo pewnie myślicie, że jak ktoś ma chore dziecko, to 
przestaje żyć. Tak, bo to prawda po części. Ale jest tyle rzeczy 
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do zrobienia – leki, turnusy rehabilitacyjne, lekarze… Jest ten 
ciągły lęk.

[Nowacki, Sprawiedliwi – Wydział Kryminalny – odcinek 419.] 

Policjantka próbowała wykazać się empatią, mówiąc, że rozumie, przez 
co rodzina musiała przechodzić. Nowacki stwierdza, że skoro policjantka 
ma zdrowe dzieci, to nie zdaje sobie z tego sprawy.

Bezpośrednią przyczyną zachowania Róży Nowackiej mogło być 
zdiagnozowanie u niej nieoperacyjnego guza mózgu. Z policyjnego 
przesłuchania wynikało również, że mogła mieć stany depresyjne i być 
może je bagatelizowała, co zdaniem męża kobiety było bezpośrednią 
konsekwencją wiadomości o niepełnosprawności dziecka:

Chodziła na terapię. Jak zdiagnozowali Justysię, załamała się. 
Lekarz stwierdził, że to depresja, więc przez jakiś czas brała 
leki.

[Nowacki, Sprawiedliwi – Wydział Kryminalny – odcinek 419.] 

Przy czym, kontynuując wypowiedź, mężczyzna wskazał, że depresja 
była czasowa i jego żona „wzięła się w garść”, jedynie od czasu do czasu 
chodziła na terapię.

Jednocześnie okazało się, że małżeństwo Nowackich, wbrew temu, 
co usiłował forsować mąż, nie było związkiem idealnym, a być może 
trwającym dla dobra dziecka. Nowacki zdradzał żonę, jednak widz 
nie dowiaduje się, czy jego żona miała tego świadomość. Zarazem 
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wypowiadał się on na temat córki z troską i czułością. Z kontekstu wynika 
jednak, że cały ciężar opieki nad córką spoczywał na Róży, on sam bywał 
raczej w domu gościem. 

Róża traktowała chorobę córki jako życiową tragedię, mimo że 
do pewnego czasu próbowała walczyć o zapewnienie jej możliwie 
najlepszej jakości życia. Być może uznała, że w sytuacji swojej śmierci 
spowodowanej chorobą nowotworową dziecko nie ma szansy na godną 
egzystencję i rozwój, a najlepszym rozwiązaniem będzie uśmiercenie 
dziecka. Jak wynika z kontekstu, zbudowała z dzieckiem silną więź 
emocjonalną, dbała o jego dobro, chroniła. Mimo to zdecydowała 
się je uśmiercić. Można zatem stwierdzić, że niepełnosprawność 
w analizowanym materiale została ukazana jako cierpienie i ciężar nie 
tylko dla samej osoby z niepełnosprawnością, ale przede wszystkim 
dla osoby najbliższej, sprawującej opiekę, a brak wystarczających sił na 
dźwiganie tego ciężaru i odpowiedniego wsparcia może prowadzić do 
takich czynów, jak samobójstwo czy zabójstwo.

W Wydarzeniach także zaobserwowano treści ukazane w tragicznym 
kontekście w odwrócony sposób, tzn. nie jako skutek tragedii, ale jako 
jej przyczyna (rzeczywista lub potencjalna). W wydaniu z 6 września 
2020 r. poinformowano o dramacie związanym z wybuchem pożaru 
w budynku, w którym mieszkała matka z dwoma 17-letnimi synami 
z niepełnosprawnością intelektualną, przy czym w materiale ukazano 
dramatyzm sytuacji wynikający z trudności w poruszaniu się chłopców 
i opuszczeniu płonącego budynku. Matce udało się wyprowadzić z domu 
jednego z synów, drugiego natomiast próbował ratować sąsiad, jednak ze 
względu na bardzo duże zadymienie musiał opuścić budynek. W materiale 
wskazano, że warunki były tak trudne, że również ratownicy nie mogli 
wejść do budynku bez specjalnego sprzętu ochronnego. Akcja gaśnicza 
strażaków trwała 2 godziny. Drugiego chłopca nie udało się uratować. 
W materiale przywołano wypowiedzi sąsiadów wyrażających współczucie, 



169

ból i przygnębienie z powodu rodzinnej tragedii oraz wskazujących, że 
matka dobrze opiekowała się swoimi dziećmi. Na niepełnosprawność jako 
możliwą przyczynę tragedii wskazują słowa reportera.

[Sąsiedzi] mają podejrzenia, że to chłopcy sami zaprószyli ogień, 
bo – jak mówią – lubili się nim bawić.

[Jacek Gasiński, Wydarzenia z 6 września 2020 r.] 

W przekazie zasugerowano zatem, że niektóre osoby niepełnosprawne 
intelektualnie powinny znajdować się pod stałą opieką dorosłych 
pełnosprawnych, gdyż mogą zrobić krzywdę sobie lub innym.

Obraz 21. Zapowiedź materiału poświęconego wybuchowi pożaru, 
w wyniku którego zginął 17-letni chłopiec z niepełnosprawnością 

intelektualną (prezenterka Agnieszka Mosór)

Źródło: Wydarzenia z 6 września 2020 r., 10 min / Polsat / Link: https://go. 
cyfrowypolsat.pl/category/5005295/info/?contentId=5005295, dostęp: 2021-02-01.
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Inny przykład niepełnosprawności będącej przyczyną nieszczęśliwego 
wypadku zaprezentowano w wydaniu Wydarzeń z 29 września 2020 r. 
Materiał poświęcono 8-letniej dziewczynce poruszającej się na wózku 
inwalidzkim. Do tragedii doszło podczas spaceru, na który matka wybrała 
się wraz z dziewczynką oraz psem. Gdy matka zajęła się na chwilę psem, 
którego chciała przypiąć do smyczy, odwróciła wzrok od dziewczynki, 
a w tym czasie niezabezpieczony wózek stoczył się po skarpie do Kanału 
Łuczańskiego. Dziecko zaczęło się topić. W tym czasie na deptaku przy 
kanale prawie w ogóle nie było spacerowiczów, którzy mogliby pomóc 
uratować dziewczynkę. Wołanie matki o pomoc usłyszał przepływający 
żeglarz. Stan dziewczynki po wydobyciu z wody był na tyle poważny, że 
została przetransportowana do szpitala śmigłowcem. W szpitalu została 
wprowadzona w stan śpiączki farmakologicznej. Stan jej określono 
jako stabilny. W materiale przywołano wypowiedź ordynatora oddziału 
intensywnej terapii i anestezjologii w Olsztynie:

Przywieziona została wczoraj w stanie bardzo ciężkim. Obecnie 
jest niewydolna oddechowo, wymaga intensywnej terapii 
i dalszej diagnostyki.

[Maria Dziejowska, Wydarzenia z 29 września 2020 r.] 

W materiale wskazano, że kanały żeglugowe są bardzo niebezpieczne 
dla osób z niepełnosprawnościami ze względu na strome i nieodgrodzone 
barierkami skarpy. W tym kontekście wskazano wypowiedź burmistrza, 
że odgrodzenie kanału o kilku kilometrach długości byłoby niezasadne, 
a jedynym sposobem jest zachowanie ostrożności nad wodą. Przedstawiono 
także wypowiedź przedstawiciela stowarzyszenia fundacji „Integracja”, 
wskazującego zastosowanie możliwych rozwiązań poprawiających 
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bezpieczeństwo, takich jak wyróżnienie poziomów chodnika od pasa 
zieleni. W tym kontekście jako przyczynę tragedii reporter wskazał: 
„nieostrożność, nieuwagę i roztargnienie”. Policja rozważa postawienie 
zarzutów nieumyślnego spowodowania zagrożenia utraty życia lub zdrowia. 
W przekazie dziecko z niepełnosprawnością zostało przedstawione jako 
niesamodzielne, wymagające nieustannej opieki, gdyż zaledwie chwila 
nieuwagi, nieostrożności czy roztargnienia może prowadzić do tragedii. 
Dramatyzm sytuacji wyrażają słowa: „dramatyczna akcja ratunkowa”, użyte 
przez reportera referującego zdarzenie. Osoba z niepełnosprawnością 
została przedstawiona w tym materiale jako „bezbronna ofiara”.

Obraz 22. Zapowiedź materiału poświęconego 8-letniej dziewczynce 
z niepełnosprawnością ruchową, która wpadła do kanału 

(prezenterka Dorota Gawryluk)

Źródło: Wydarzenia z 29 września 2020 r., 16 min / Polsat / Link: https://go. 
cyfrowypolsat.pl/category/5005295/info/?contentId=5005295, dostęp: 2021-02-01.

W nieco innym kontekście niepełnosprawność jako przyczyna tragedii 
została przedstawiona w wydaniu Wydarzeń z 5 września 2020 r., w którym 
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analizowany materiał poświęcono 41-letniemu mężczyźnie z chorobą 
psychiczną. Przyczyną tragedii była nie tyle niepełnosprawność, lecz 
brak umiejętności odpowiedniego postępowania z osobami chorującymi 
psychicznie. Z relacji wynika, że mężczyzna, nie kontrolując swojego 
zachowania, wybiegł nago z domu. Był pobudzony emocjonalnie. 
Rodzina, która nie była w stanie go powstrzymać, wezwała policję. Po 
przyjeździe policji mężczyzna uspokoił się i słuchał poleceń wydawanych 
przez funkcjonariuszy. Pomimo tego jeden z policjantów ‒ nadużywając 
przemocy ‒ założył niepełnosprawnemu worek na głowę i przyciskał ją do 
ziemi kolanem przez około dwie minuty. Z powodu przyduszania mężczyzna 
stracił przytomność, a następnie zmarł z powodu niedotlenienia mózgu. 
Materiał zilustrowano m.in. ujęciami przedstawiającymi nagiego mężczyznę 
siedzącego na ulicy z plastikowym workiem na głowie zakładanym przez 
policjanta.

Nadużycie siły przez policjanta stało się impulsem do wywołania 
zamieszek. W materiale wskazano, że mężczyzna był ojcem pięciorga dzieci 
oraz był czarnoskóry. Przywoływano wypowiedzi świadków, wskazujące 
na niewłaściwe zachowanie policjantów, polegające na nadużyciu siły 
oraz braku zrozumienia sytuacji osoby chorej psychicznie, z sugestią, że 
działanie policjantów miało również podłoże rasistowskie. W podobnym 
tonie przytoczono wypowiedź czarnoskórej burmistrz Rochester:

Na filmie zobaczyłam człowieka, który potrzebował pomocy, 
potrzebował współczucia, ludzkiego odruchu. Człowieka, 
którego powinniśmy szanować. Człowieka, który miał kryzys. 
Jestem sercem z rodziną Prude jako burmistrz, matka, siostra, 
kuzynka, jako córka czarnej kobiety.

[Lovely Warren, Wydarzenia z 5 września 2020 r.] 
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W materiale poinformowano, że 7 funkcjonariuszy, którzy brali udział 
w zatrzymaniu mężczyzny i stosowaniu wobec niego przemocy, zostało 
zawieszonych w obowiązkach, a prokuratura wszczęła śledztwo. Mieszkańcy 
miasta okazują solidarność z rodziną poszkodowanego, gdyż uważają, że 
spotkała ich tragedia niebędąca skutkiem zachowania ich krewnego, ale 
brutalności policji. Poczucie krzywdy i bezsilności wyzwoliły silne emocje, 
które spowodowały w późniejszym czasie zamieszki. W materiale wskazano, 
że jest to kolejny przypadek nadużycia siły przez policjantów wobec osób 
czarnoskórych w Stanach Zjednoczonych. Również w tym przypadku osoba 
z niepełnosprawnością została przedstawiona jako bezbronna ofiara.

Niepełnosprawność jako tragedię życiową dla samej osoby 
z niepełnosprawnością, jak też członków jej rodziny, ukazano w dwóch 
odrębnych wątkach w programie Top Model. Pierwszy z nich trwał zaledwie 
24 sekundy i został zaprezentowany w 1. odcinku 9. edycji. Informacja 
o niepełnosprawności pojawia się w wypowiedzi jednego z kandydatów 
do uczestnictwa w programie. Młody mężczyzna opowiada o wypadku, 
jakiego doznał w pracy jego ojczym, oraz o dramatycznych konsekwencjach 
utraconej sprawności fizycznej skutkujących samobójstwem: 

Pewnego dnia podczas pracy poślizgnął się na schodach i złamał 
kręgosłup. Od tego czasu już nie był tym samym człowiekiem. 
Przeszedł wiele operacji. Przedawkował leki przeciwbólowe. 
Był nieszczęśliwy, ale nigdy nie pomyślelibyśmy, że może to 
zrobić.

[Dominic D’Angelica, Top Model – sezon 9., odcinek 1.] 

Ta krótka wypowiedź kreśli problem niepogodzenia się z utratą sprawności 
fizycznej, załamania emocjonalnego osoby z niepełnosprawnością, które 
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ostatecznie doprowadziło ją do śmierci samobójczej. Wypowiedź tę 
dodatkowo obrazują zbliżenia zamyślonej, smutnej twarzy uczestnika, 
który opowiada tę historię, oraz odpowiednio skomponowana muzyka, 
potęgująca odczucie smutku. 

Podobna historia zaprezentowana została także w 2. odcinku programu 
Top Model i również dotyczy problemu niepełnosprawności w rodzinie 
jednej z kandydatek do programu. Na tle ujęć ukazujących tę kandydatkę 
pojawia się jej wypowiedź: 

W 2014 r. odszedł mój brat. On się normalnie urodził, ale jakby 
nie mógł oddychać. Nie rozwinęły mu się płuca. Przez długi czas 
tam był ratowany, no ale się nie udało. 

[Weronika Kaniewska, Top Model – sezon 9., odcinek 2.] 

Te słowa kandydatka wypowiada smutnym głosem, ze łzami w oczach, 
podczas gdy w tle słychać wolną, melancholijną muzykę. Tragizm tej historii 
dla uczestniczki oraz jej rodziny oddają jej następne słowa: 

To jednak zostaje do końca życia z nami i to była straszna trauma.

[Weronika Kaniewska, Top Model – sezon 9., odcinek 2.] 

Choć uczestniczka nie formułuje tego wprost, to można się domyślać, 
że trudne emocje, jakie przeżywała cała rodzina po śmierci jej nowo 
narodzonego brata, ostatecznie przyczyniły się do rozwodu jej rodziców: 
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Jeżeli chodzi o rodziców, było raz lepiej, raz gorzej, no i potem 
po prostu jakby stwierdzili, że to nie ma sensu. […] Czasem 
lepiej się rozejść, niż być dla dzieci, bo to po prostu nie ma 
sensu.

[Weronika Kaniewska, Top Model – sezon 9., odcinek 2.] 

Pojedyncze zwroty wskazujące na niepełnosprawność jako tragedię 
życiową, takie jak „moje życie legło w gruzach”, „to był dramat”, pojawiały 
się także w innych materiałach poddanych analizie w ramach innych typów 
reprezentacji niepełnosprawności. 

Na podstawie analizy zebranego materiału można wyraźnie 
zaobserwować ukazywanie niepełnosprawności jako powiązanej 
z cierpieniem oraz tragedią życiową. Niekiedy to cierpienie odczuwane 
z jednej strony przez osoby z niepełnosprawnościami, a z drugiej przez ich 
bliskich jest tak duże, że prezentowane w materiałach osoby decydują się 
na śmierć samobójczą, eutanazję, a nawet zabójstwo. Niepełnosprawność 
w powiązaniu z tragedią życiową jest zasadniczo ukazywana na 
dwa sposoby: jako skutek jakiegoś dramatycznego wydarzenia, 
takiego jak wypadek czy choroba, w wyniku którego życie osoby 
z niepełnosprawnością, a także jej bliskich, ulega znacznemu pogorszeniu, 
a niekiedy skutkuje utratą sensu dalszej egzystencji, a z drugiej strony 
jako przyczyna tragedii, np. ze względu na brak możliwości ucieczki 
z pożaru, wpadnięcie do wody osoby poruszającej się na wózku czy brak 
świadomości istniejącego zagrożenia u osoby z niepełnosprawnością 
intelektualną. Taki sposób ukazywania niepełnosprawności można uznać 
za wpisujący się w typ reprezentacji osób z niepełnosprawnościami jako 
bezbronnych ofiar (Struck-Peregończyk, Leonowicz-Bukała 2018).



176

6.5. Niepełnosprawność komiczna

Tak jak przeciwieństwem ukazywania osób z niepełnosprawnościami 
jako ofiar jest ukazywanie ich jako superbohaterów, tak przeciwieństwem 
ukazywania osób z niepełnosprawnościami czy niepełnosprawności 
w sposób tragiczny jest ukazywanie ich w sposób komiczny. 
Niekiedy występuje jako element programu rozrywkowego czy filmu 
komediowego, innym razem przybiera postać prześmiewczą, co 
z jednej strony może zyskiwać wydźwięk ironiczny, stanowiąc element 
„oswajania” niepełnosprawności, jej normalizacji i „odczarowania” 
jako będącej jedynie źródłem cierpień, ale z drugiej strony może 
stanowić także wyraz dyskryminacji, stereotypizacji oraz poniżania. 
Precyzyjne rozgraniczenie, kiedy występuje pierwsza, a kiedy druga 
sytuacja, bywa niekiedy bardzo trudne czy wręcz niemożliwe, ponieważ 
to, co z perspektywy jednych może być postrzegane jako zabawne, 
innym może sprawiać przykrość. To z kolei powoduje, że tego typu 
materiały niejednokrotnie wywołują kontrowersje i dyskusje na 
temat przekraczania granic dobrego smaku czy wręcz dyskryminacji 
osób z niepełnosprawnościami. Dlatego dokonanie jednoznacznych 
rozstrzygnięć w tym zakresie w niniejszym raporcie jest niemożliwe, 
ponieważ do tego celu konieczne byłoby przeprowadzenie odrębnych 
badań sposobu postrzegania określonych materiałów i odczuć 
doświadczanych przez osoby z niepełnosprawnościami. Niemniej 
jednak niektóre zebrane materiały skłaniają do refleksji w tym zakresie. 
Zasadne zatem wydaje się poddanie ich analizie pod tym względem.

W tym kontekście bardzo istotną kwestią jest to, że w przeszłości 
osoby z niepełnosprawnościami bywały traktowane jako źródło rozrywki 
(„zabawka”, ciekawostka) dla osób pełnosprawnych (np. jako nadworne 
błazny, osoby występujące w tzw. pokazach dziwolągów, czyli freak show), 
miały zaspokoić przejawy zainteresowania ze strony widzów (Haller, 
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Becker 2014). W taki sposób był traktowany np. Józef Boruwłaski, mierzący 
ok. metr „najsłynniejszy z «małych ludzi» oświecenia” (Grześkowiak-
Krwawicz 2004). Adams zauważa, że niektóre ciała są obiektem wizualnej 
ciekawości, która często jest przekształcana w źródło zysku, zapewniając 
sensację i rozrywkę widowni (Adams 2001). Takie sytuacje mogą 
nieumyślnie wywołać negatywne uczucia lub spostrzeżenia dotyczące 
osób z niepełnosprawnościami (Psaila 2015), sprowadzać je (redukować) 
do obiektów ciekawości widzów, czyniąc ich czymś „egzotycznym”, 
„innym”. Taka prezentacja osób z niepełnosprawnościami w mediach 
odwołuje się do zamierzchłych „pokazów dziwaków”, ma bowiem ten sam 
cel, jakim jest wzbudzanie i zaspakajanie ciekawości widza, wojeryzm, 
podtrzymywanie chorobliwego zaabsorbowania pełnosprawnych osób 
różnicami fizycznymi (Barnes 1992), ale także umysłowymi w celu 
zwiększania oglądalności i zysków.

Za przykład takiego kontrowersyjnego materiału można uznać wątek 
dotyczący choroby Alzheimera poruszony w serialu 19+, który wpisuje się 
w omówiony w podrozdziale 6.4. typ reprezentacji niepełnosprawności jako 
powiązanej ze starością. Wątek ten pojawia się w czterech następujących 
po sobie odcinkach (od 526. do 529.). Dynamiczne perypetie młodych 
bohaterów (w tym wypadku rodzeństwa – Konrada i Moniki) zostają 
wzbogacone o opis ich relacji z babcią chorującą na chorobę Alzheimera, 
która przebywa w domu spokojnej starości.

W przekazie zaprezentowanym przez twórców serialu można 
się spotkać z licznymi treściami mogącymi posłużyć za materiały 
edukacyjne (informacje na temat choroby, zachowań osób chorych, 
potrzeby wyrozumiałości i tolerancji ze strony osób trzecich, potrzeby 
dostosowania odpowiednich warunków mieszkaniowych i opieki). 
Jednocześnie informacje te są przeplatane humorystyczno-sarkastycznymi 
wypowiedziami osób młodych, m.in. wnuka kobiety, jak i scenami 
o humorystycznym zabarwieniu, dotyczącymi chorej na Alzheimera babci. 
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Podczas rozmowy rodzeństwa na temat odwiedzin kobiety w dniu jej 
imienin chłopiec zdecydowanie nie ma zamiaru tam jechać, tłumacząc się 
pilnymi obowiązkami. W końcu poirytowany zachowaniem siostry pyta:

Czy ty naprawdę sądzisz, że babcia ogarnia, że ma dzisiaj imieniny?

[Konrad, 19+, odcinek 526.] 

Do rozmowy dołącza się kolega, który zarówno doradza, jaki można 
kupić prezent, jak i naśmiewa się, mówiąc z rozbawieniem:

Zamiast kwiatów lepiej kupić jakiś wazon. Będzie na następny 
raz. I tak zapomni, co dostała.

[Marcel, 19+, odcinek 526.]

Brat dziewczyny podchwytuje prześmiewczy ton, dodając:

Stary, tak naprawdę to moglibyśmy ciebie wysłać do babci, bo 
ona jest na takim odlocie, że nic nie kuma.

[Konrad, 19+, odcinek 526.]

Obaj mężczyźni są wyraźnie rozbawieni sytuacją. Stan świadomości 
osoby z chorobą Alzheimera jest zatem porównywany do stanu odurzenia 
substancjami psychoaktywnymi. Dziewczyna przyjmuje zupełnie inną 
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postawę. Jest poirytowana, że chłopcy naśmiewają się z choroby jej babci. 
Robi bratu wyrzuty z tego powodu:

Wstydź się! Naprawdę. Babcia nas wychowywała, i to praktycznie 
sama.

[Monika, 19+, odcinek 526.]

Pod wpływem stanowczej postawy dziewczyny kolega sugeruje, żeby 
Konrad pojechał do babci, a ten w konsekwencji decyduje się razem 
z siostrą odwiedzić babcię. Zauważalne jest zatem zróżnicowanie postaw 
wobec niepełnosprawności ze względu na płeć, pełnej sarkazmu postawy 
chłopców oraz postawy dziewczyny przejawiającej się wrażliwością 
i empatią, co można zarazem uznać za przyczyniające się do utrwalania 
stereotypów płciowych w tym zakresie.

W dalszej części odcinka przedstawiono wizytę rodzeństwa u babci. 
Okazuje się, że przebywa ona w skandalicznych warunkach na korytarzu. 
Babcia nie poznaje wnuczki, a wnuka myli z kimś innym, nazywając go imieniem 
„Marian”. Wnuczka nie może zaakceptować, że babcia przebywa na korytarzu, 
i postanawia zabrać ją do domu, co spotyka się z protestami ze strony brata. 
Sprzeczka rodzeństwa odbywa się w obecności babci, która sprawia wrażenie 
całkowicie wyobcowanej i nieświadomej przebiegu rozmowy. Podczas całej 
rozmowy wnucząt babcia w ogóle nie odzywa się ani nawet nie spogląda na 
nich, jednak wykonuje polecenie Konrada, proszącego ją o założenie kurtki.

Wnuczka wyjaśnia, że jest to rozwiązanie do czasu znalezienia innego 
ośrodka o lepszym standardzie. Zdaniem wnuczka problem stanowi to, że 
rodzeństwo mieszka razem z innymi współlokatorami i babcia nie będzie 
pasować do tego środowiska. Chłopiec argumentuje, że babcia potrzebuje 
profesjonalnej opieki.
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W kolejnej scenie przedstawiono rozmowę współlokatorów na temat 
decyzji Moniki. Jeden z chłopców mówi, że ośrodek, w którym przebywała 
babcia rodzeństwa, „to jakiś niewypał” i że musieli ją stamtąd zabrać. 
Jedna z dziewczyn zastanawia się, czy z babcią wszystko w porządku. 
Przedmiotem dyskusji jest to, czy babcia rodzeństwa może się zatrzymać 
w mieszkaniu do czasu znalezienia innego ośrodka. Jeden z chłopców 
przeciwnych temu rozwiązaniu stwierdza:

Wiecie, jak ciężko jest z osobą z zaawansowanym Alzheimerem? 
Przecież to jest straszna choroba.

[Rafał, 19+, odcinek 526.]

Inni współlokatorzy opowiadają się za zaakceptowaniem tego 
rozwiązania, argumentując, że Monika nie miała innego wyjścia oraz że 
jest to rozwiązanie tymczasowe. Po chwili pojawia się rodzeństwo z babcią. 
Monika zwraca się do współlokatorów:

Cześć. Sorki, że tak nagle, ale naprawdę nie mogliśmy tam 
zostawić babci.

[Monika, 19+, odcinek 526.]

Jedna z dziewczyn próbuje się przedstawić babci, na co kobieta odpowiada:

A kim pani w ogóle jest? Kim są ci ludzie? Gdzie ja jestem?

[Babcia Różycka, 19+, odcinek 526.]
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Na zasadzie podsumowania jedna z dziewczyn zwraca się do widzów:

Słuchajcie! Jesteśmy trochę zaskoczeni, bo wylądowała właśnie 
u nas babcia Moni i Konrada, która jest chora na Alzheimera. To 
jest bardzo trudna sytuacja dla nas wszystkich, a ja w ogóle jestem 
megawzruszona, bo oni zrobili to, co każdy powinien zrobić na ich 
miejscu. A my teraz zrobimy, co się da, żeby im pomóc. 

[Mela, 19+, odcinek 526.]

W kolejnym odcinku kontynuowany jest wątek obecności babci z chorobą 
Alzheimera w mieszkaniu współlokatorskim. W jednym z epizodów przedstawiono 
babcię wchodzącą do łóżka, w którym śpi młody współlokator jej wnuków. 

Obraz 23. Chora na Alzheimera babcia wchodzi do łóżka jednego ze 
współlokatorów jej wnuków, myśląc, że to jej mąż

Źródło: 19+ – odcinek 527., 4 min/ Michał Wilk jako Rafał Malewicz oraz aktorka 
niewymieniona w obsadzie jako Stanisława Różycka, reż. odcinka: Agnieszka 
Wróblewska / TVN7 / Link: https://player.pl/playerplus/seriale-online/19--
odcinki,4814/odcinek-527,S06E527,186932, dostęp: 2021-02-16.

https://player.pl/playerplus/seriale-online/19--odcinki,4814/odcinek-527,S06E527,186932
https://player.pl/playerplus/seriale-online/19--odcinki,4814/odcinek-527,S06E527,186932
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Ze sceny można wywnioskować, że babcia uznała go za osobę, którą zna 
i której długo nie widziała. W przedstawionej scenie chłopiec wystraszony 
budzi się, szybko wstaje i woła jej wnuki. Kiedy ci przybiegają, babcia 
z zaskoczeniem pyta:

Czy nie można już ze swoim własnym mężem do łóżka pójść? 
Władziu. Władziu, no chodź tutaj.

[Babcia Różycka, 19+, odcinek 527.]

Obraz 24. Scena ukazująca chorującą na Alzheimera babcię, jej wnuków 
oraz współlokatora, do którego łóżka weszła babcia, myśląc, że to jej mąż

Źródło: 19+ – odcinek 527., 5 min/ od lewej Michał Wilk jako Rafał Malewicz, 
Magdalena Król jako Monika Różycka, aktorka niewymieniona w obsadzie jako 
Stanisława Różycka, Bolesław Nowak jako Konrad Różycki, reż. odcinka: Agnieszka 
Wróblewska/ TVN7 / Link: https://player.pl/playerplus/seriale-online/19--
odcinki,4814/odcinek-527,S06E527,186932, dostęp: 2021-02-16. 
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Wnuki wydają się rozbawione, jednak babcia jest zupełnie 
zdezorientowana. Podobnych sytuacji przedstawionych w żartobliwy sposób 
związanych z babcią jest kilka. Starość zostaje przedstawiona jako etap 
zupełnej zależności od opieki innych, niezaradności i zagubienia, skutkujący 
poczuciem obarczenia obowiązkiem sprawowania opieki przez osoby trzecie.

Choroba Alzheimera stanowi punkt wyjścia dla innej sceny 
przedstawionej w tym serialu w sposób komiczny. Mowa o rozmowie Kasi 
i jej ojca, Aleksa:

‒ Kasiu, możemy chwilę porozmawiać?
‒ No pewnie. A co się dzieje?
‒ Słuchaj, wiesz co, mi się wydaje, że nie powinnaś się czepiać 
Anety, że o czymś zapomniała, jeśli to jest początek choroby.
‒ Ale jakiej choroby?
‒ Wiesz, ja się tylko domyślam, ale Julcia powtarza „Babcia 
Alzheimer” i mówi, że ty tak mówiłaś.
‒ Tato, babcia Moniki choruje na Alzheimera. Szukają dla niej 
domu opieki, nie mogą znaleźć. Rozmawiałam o tym z Melą. 
Julka to musiała usłyszeć i teraz chodzi i powtarza.
‒ I pewnie nasza mała kruszynka pomyślała, że to o jej babci jest.
‒ Pewnie tak.
[Oboje śmieją się z zaistniałego nieporozumienia]
‒ Ale że ona w ogóle potrafiła powiedzieć słowo „Alzheimer”.
‒ Ona tak bardziej mówiła „alciajmer, alciajmer”, ale ja się 
domyśliłem, a później usłyszałem, że wyrzucasz Anecie, że 
o czymś zapomniała, i tak się diagnoza ułożyła w mojej głowie.
[Do rozmowy dołącza Aneta ‒ matka Kasi]
‒ A co wy tak szepczecie? Mam wrażenie, że mnie obgadujecie.
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‒ A nic, takie nieporozumienie, Anetko, po prostu przez chwilę 
pomyślałem, że masz początki Alzheimera [mężczyzna nie może 
powstrzymać się od śmiechu, który udziela się także córce].
‒ Co? No zwariowaliście. Zapomniałam o jakimś awizie Kaśki 
i od razu mi chorobę wmawiacie.
‒ Mamo. Babcia Moniki choruje na Alzheimera. Szukają dla niej 
domu opieki. Rozmawiałam o tym z Melą, Julka to usłyszała, 
powiedziała Aleksowi, Aleks później usłyszał, jak ja na ciebie 
krzyczę i stąd to całe nieporozumienie. Nie przejmuj się.
‒ No a tobie to ja chciałam przypomnieć, że jestem od ciebie 
o dwa lata młodsza, jakbyś chciał wiedzieć.

[19+, odcinek 527.] 

Następnie ojciec oferuje pomoc w znalezieniu ośrodka.

Sposób przedstawienia choroby Alzheimera w serialu 19+ wywołał 
kontrowersje i zarzuty, że jest to naśmiewanie się z tej choroby. Artykuł na 
ten temat ukazał się na portalu tematycznym Wirtualnej Polski – Teleshow – 
a został zainspirowany doniesieniem osoby oburzonej po obejrzeniu jednego 
z odcinków serialu. Autorka artykułu podziela zdanie oburzonej użytkowniczki, 
oceniając, że sposób ukazania choroby Alzheimera w tym serialu jest infantylny 
oraz wybiórczy, nieoddający całościowo problemów związanych z tą chorobą 
oraz sytuacji osób na nią chorujących (Ossowska 2020). Chociaż na podstawie 
przeprowadzonych analiz można zaobserwować również prezentację postaw 
przejawiających się empatią wobec chorej (przede wszystkim ze strony 
bohaterek płci żeńskiej), to autorka przywołanego artykułu zauważa, że wśród 
widzów komentujących na profilu serialu jednego z portali społecznościowych 
dominowały komentarze prześmiewcze (Ossowska 2020).
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Niepełnosprawność w sposób komiczny została przedstawiona również 
w programie rozrywkowym Twoja twarz brzmi znajomo. Zadaniem celebrytów 
występujących w tym programie jest naśladowanie popularnych piosenkarzy, 
przy czym naśladowanie to sprowadza się nie tylko do zaśpiewania utworu 
danego piosenkarza, ale także upodabniania się do jego wyglądu poprzez 
odpowiednią charakteryzację i naśladowanie ruchów. W 8. odcinku 13. edycji 
tego programu występ jednego z uczestników – Pawła Dudka o pseudonimie 
Czadoman – polegał na naśladowaniu niewidomego piosenkarza, Stevie’ego 
Wondera. W kilkusekundowym nagraniu przypomniano fragment 
oryginalnego występu tego artysty. Jednym z elementów występu uczestnika 
było także naśladowanie niepełnosprawności piosenkarza. W tym celu podczas 
wykonywania utworu Czadoman miał na sobie ciemne okulary (podobnie 
jak naśladowany wykonawca). Uczestnik, udając osobę niewidomą, został 
wprowadzony na scenę, schodził po schodach ze wsparciem innej osoby, 
która trzymała go za rękę.

Obraz 25. Czadoman jako niewidomy piosenkarz wchodzący na scenę 
wraz ze wspierającą go osobą

Źródło: Twoja Twarz Brzmi Znajomo – edycja 13., odcinek 8., 32 min / Link: https://go. 
cyfrowypolsat.pl/category/5005715/info/?contentId=5017818, dostęp: 2021-02-16.

https://go.cyfrowypolsat.pl/category/5005715/info/?contentId=5017818
https://go.cyfrowypolsat.pl/category/5005715/info/?contentId=5017818
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Jeszcze przed zapowiedzią występu, kiedy odtwórca nie jest jeszcze 
ucharakteryzowany, jeden z prowadzących program odnosi się do jego 
przygotowania do wcielenia się w postać niewidomego wokalisty: 

Będziesz miał zaklejone oczy? […] Żeby nie kusiło? 

[Maciej Dowbor, Twoja Twarz Brzmi Znajomo – edycja 13., 
odcinek 8.]

Natomiast tuż po występie uczestnika inny prowadzący prosi go: 

Zdejmij okulary. Widzicie? Nic nie widzi. Zalepione ma plastrami. 

[Piotr Gąsowski, Twoja Twarz Brzmi Znajomo – edycja 13., odcinek 8.]

Ów prowadzący następnie odprowadza przed jury uczestnika, każąc mu 
uważać, gdyż ten ze względu na zaklejone oczy nic nie widzi. W tym czasie jeden 
z jurorów karykaturalnie wymachuje rękami, krzycząc: „Tutaj! Tutaj!”. Uczestnik, 
stojąc przed jury, zdejmuje okulary i pokazuje zaklejone plastrami oczy, po czym 
na prośbę jurorki jeden z tych plastrów odkleja. Inna jurorka podkreśla, że to 
może dzięki „zaklejeniu oczu” i niewidzeniu występ tego uczestnika był udany: 

Wydaje mi się, że te zaklejone oczy pozwoliły ci się skupić na 
tych wewnętrznych odczuciach i paradoksalnie ci pomogło 
wycofać to twoje ADHD. 

[Twoja Twarz Brzmi Znajomo, edycja 13., odcinek 8.]



187

Obraz 26. Ujęcie ukazujące zaklejone oczy uczestnika (Czadomana) 
naśladującego niewidomego piosenkarza

Źródło: Twoja Twarz Brzmi Znajomo – edycja 13., odcinek 8., 35 min / Link: https://go. 
cyfrowypolsat.pl/category/5005715/info/?contentId=5017818, dostęp: 2021-02-16.

Niepełnosprawność ma w tym przypadku wymiar performatywny. 
Stanowi element pewnego show. Jest tu przedstawiona jako cecha 
charakterystyczna naśladowanego wykonawcy, jednak w trakcie całego 
fragmentu dotyczącego wcielania się w tę postać nie pojawia się określenie 
niepełnosprawny bądź niewidomy. O niepełnosprawności wykonawcy lub 
jej naśladowaniu nie mówi się wprost. Pojawiają się tylko sformułowania 
o „zaklejonych oczach” i „niewidzeniu nic”. Owo zaklejenie oczu przez 
uczestnika jest odbierane jako poświęcenie się przy wcielaniu się w postać. 
Takie działanie z jednej strony odbierane jest jako przejaw zaangażowania 
się uczestnika w odgrywaną rolę, z drugiej strony jest przyczyną śmiechu 
jury, prowadzącego oraz publiczności. Co prawda Stevie Wonder 
przedstawiony jest jako utalentowany, podziwiany wykonawca, jako 
człowiek, który odniósł sukces. Z drugiej zaś strony naśladujący go uczestnik 
programu wykorzystuje niepełnosprawność do kreacji odtwarzanej osoby, 
przy czym nie ogranicza się tylko do założenia ciemnych okularów (które 

https://go.cyfrowypolsat.pl/category/5005715/info/?contentId=5017818
https://go.cyfrowypolsat.pl/category/5005715/info/?contentId=5017818
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są atrybutem naśladowanego artysty), lecz posuwa się dalej, „zaklejając 
oczy”. To działanie ma świadczyć, zdaniem jego i jury oraz prowadzących, 
o zaangażowaniu uczestnika, o jego poświęceniu przy kreacji naśladowanej 
osoby. Działanie to wzbudza zarówno u prowadzących, jak i u jurorów 
(zapewne u widzów i publiczności również) zaciekawienie i salwę śmiechu 
z wyglądu „zaklejonych oczu”. Samo zachowanie jednego z jurorów jest także 
psuedokomiczne, kiedy macha do uczestnika, krzycząc ze śmiechem „Tutaj! 
Tutaj!”. Wykorzystanie niepełnosprawności naśladowanego piosenkarza 
jest w programie elementem rozrywki. Brak tutaj jakichkolwiek elementów 
edukacyjnych lub odnoszących się do odczuć, przeżyć osób niewidomych. 
Udawana niepełnosprawność jest tu częścią show, budzi ciekawość 
i śmiech. Brakuje jakiejkolwiek refleksji związanej z wykorzystaniem 
niepełnosprawności do wcielenia się w rolę odgrywanej postaci, co mocno 
kontrastuje z domniemaną ideą programu, którego zwycięzca/zwyciężczyni 
odcinka przeznacza wygrany czek na działalność charytatywną. Należy 
zaznaczyć, że nie jest to jedyny przypadek, kiedy ta stacja telewizyjna 
wykorzystuje niepełnosprawność do celów komercyjnych, rozrywkowych. 
Ten sam uczestnik (wraz z jedną z jurorek programu) wystąpił podczas 
„Sylwestrowej Mocy Przebojów 2020”, w trakcie której wcielił się w postać 
innego niewidomego wokalisty. Czadoman wystąpił jako Andrea Bocelli 
(w tym celu również był odpowiednio ucharakteryzowany) i naśladował także 
jego niewidomość. Występ ten wywołał wiele komentarzy, a także wzbudził 
kontrowersje oraz został opisany przez kilka portali internetowych (m.in. 
Onet.pl, Plejada.pl, Viva.pl, itp.), jednak głównie ze względu na zapowiedzi, 
że wystąpi prawdziwy Andrea Bocelli, a nie udający go Czadoman. 

Jako karykaturalny można uznać także sposób ukazania 
niepełnosprawności w filmie Gru, Dru i Minionki. W jednej ze scen córki 
byłego agenta Loży Antyzłoczyńców – Gru – uczestniczą w fridońskim 
święcie sera. W pewnym momencie jedna z dziewczynek zauważa na dachu 
budynku jednorożca. Wchodzi do karczmy i zaczyna rozmowę z barmanem 
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na temat rogu jednorożca. Mężczyzna patrzy przez jedno oko, a drugą 
powiekę ma zamkniętą, dodatkowo ma wadę wymowy – sepleni. Barman 
opowiada historię znalezienia rogu, na co zgromadzeni goście wybuchają 
śmiechem. Mężczyzna tak oto komentuje tę sytuację: 

Tak, śmiejcie się. Jasne, jestem stuknięty, ale szwoje wiem. Sam 
jednego widziałem na własne oczo. 

[Barman, Gru, Dru i Minionki]

Obraz 27. Patrzący przez jedno oko mężczyzna prezentowany 
jako szaleniec

Źródło: Gru, Dru i Minionki, 39 min / reż. Kyle Balda, Pierre Coffin / Link: Link: 
https://pl.chili.com/content/despicable-me-3-2017/04ea0c73-f7d5-4ef7-8d34-
344df7cd08da, dostęp: 2021-07-13. 

W dalszej części animacji następuje nawiązanie do spotkania z barmanem. 
Dwie dziewczynki, Edith i Agnes, udają się do lasu, aby zobaczyć jednorożca. 
Gdy ten się nie pojawia, dziewczynki zaczynają rozmawiać:
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[Agnes] – Nie, ja nic nie rozumiem. Zrobiłam wszystko jak 
powiedział ten pan.
[Edith] – A konkretnie ten jednooki psychol, z którego wszyscy 
się śmiali.
– Właśnie, i gdzie tu logika.

[Gru, Dru i Minionki]

W animacji zaprezentowano określenia, które stygmatyzują 
osoby z chorobami psychicznymi, jak „stuknięty” czy „psychol”. 
W przedstawionym epizodzie można zidentyfikować dwa typy 
stygmatyzacji, jakie są udziałem osób z chorobami psychicznymi. 
Pierwszy wiąże się z piętnem publicznym, czyli negatywnymi reakcjami 
emocjonalnymi otoczenia (w omawianym przypadku klientów 
karczmy). Drugim z nich jest samonapiętnowanie związane z niską 
samooceną osoby z niepełnosprawnościami oraz poczucie upokorzenia 
z powodu bycia wyśmianym przez otoczenie. Można zatem stwierdzić, 
że omawiany przykład wpisuje się w utrwalanie negatywnego obrazu 
osób z chorobami psychicznymi.

Ukazywanie niepełnosprawności w sposób komiczny może przyczyniać 
się do jej „oswajania”, normalizacji oraz przełamywania stereotypu, że 
niepełnosprawność nieodłącznie wiąże się ze smutkiem i cierpieniem. 
Osiągnięcie tego typu efektów jest możliwe w największym stopniu, jeżeli 
ma ono charakter autoironiczny, gdy to osoby z niepełnosprawnościami 
wyznaczają granicę odnośnie do tego, co jest zabawne. W praktyce 
jednak granica ta jest bardzo łatwa do przekroczenia i treści z założenia 
komiczne z perspektywy osób z niepełnosprawnościami mogą jawić się 
jako dyskryminujące. W analizowanych materiałach niestety przede 
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wszystkim zaobserwowano treści, które chociaż być może z założenia 
miały być zabawne, to w praktyce ukazywały niepełnosprawność 
w sposób karykaturalny, wpisując się w kontynuację tradycji freak show, 
czyli ukazywania osób z niepełnosprawnościami jako dziwolągów.

6.6. Niepełnosprawność symulowana

Dyskusja dotycząca wizerunku osób z niepełnosprawnościami 
w mediach związana jest także z odgrywanymi postaciami 
z niepełnosprawnością i obsadą do tych ról (np. w filmach, serialach). 
Wiele kontrowersji budzi kwestia polegająca na tym, że pełnosprawni 
aktorzy odgrywają postacie z niepełnosprawnością. Taka praktyka jest 
uważana za równie obraźliwą jak tzw. blackface14 w USA (Kociemba 
2010; Gilman 2013; Ryan 2018; Pepper 2019). Zdaniem aktywistów 
działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami osoba pełnosprawna 
nigdy nie jest w stanie zrozumieć, jaka jest rzeczywistość bycia osobą 
z niepełnosprawnością. Sytuacja, w której osoba pełnosprawna odgrywa 
na ekranie rolę osoby z niepełnosprawnością, jest określana mianem crip 
drag (Rodan, Ellis 2016).

Za przykład tak rozumianej symulacji niepełnosprawności można uznać 
opisany w poprzednim podrozdziale występ Czadomana naśladującego 
niewidomego Stevie’ego Wondera w programie Twoja twarz brzmi 
znajomo. W analizowanych serialach postacie z niepełnosprawnościami 
były grane przez osoby pełnosprawne. Nie zidentyfikowano przypadków 

14  Blackface („czarna twarz”) ‒ odnosi się do sytuacji, w której ktoś (zwykle 
osoba o białym kolorze skóry) jest przesadnie umalowany, by przypominać osobę 
czarnoskórą. Tak ucharakteryzowane osoby odgrywały role, przywołując w czasie 
przedstawień zachowania kojarzone z karykaturą zachowań ludzi czarnoskórych, 
promowały stereotypy dla rozrywki białych Amerykanów.
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odgrywania ról przez aktorów z niepełnosprawnościami. Należy 
zauważyć, że w omówionych we wcześniejszych podrozdziałach 
reprezentacjach niepełnosprawności zaobserwowanych w serialach 
paradokumentalnych, takich jak 19+ czy Gliniarze, grę aktorską można 
ocenić jako niskiej jakości, co stwarza dodatkowe ryzyko uzyskania efektu 
prezentacji niepełnosprawności w sposób karykaturalny.

Na podstawie zebranego materiału niepełnosprawność symulowana 
może być także analizowana w nieco innym kontekście, tzn. nie 
jako odgrywanie osób z niepełnosprawnościami, ale jako udawanie, 
symulowanie niepełnosprawności.

Taki przypadek zaobserwowano w 398. odcinku serialu kryminalnego 
Sprawiedliwi – Wydział Kryminalny, w którym przedstawiona 
została historia byłego wojskowego o nazwisku Krzemiński, weterana 
wojny w Iraku, przebywającego w zakładzie opiekuńczym. Odbiorca 
dowiaduje się, że 10 lat wcześniej Krzemińskiemu zmarła 7-letnia córka 
w wyniku błędu popełnionego przez niedoświadczoną anestezjolog 
Anitę Romaniuk. W wyniku śmierci córki małżeństwo Krzemińskiego 
rozpadło się, a on, będąc wojskowym, wyjechał na misję do Iraku. 
Chętnie zgłaszał się do najbardziej niebezpiecznych akcji, ponieważ 
„szukał śmierci”. Po powrocie z misji przeszedł w stan spoczynku 
i popadł w alkoholizm, z którego wyciągnął go jego dawny kolega Witold 
Czeszko. W wyniku zbiegu okoliczności Krzemiński dowiedział się, że 
żona Czeszki sprząta w mieszkaniu Anity Romaniuk. Krzemiński nie 
mógł się pogodzić, że Anita Romaniuk nie poniosła odpowiedzialności 
za śmierć jego córki, więc w akcie zemsty postanowił samodzielnie 
wymierzyć sprawiedliwość. Z pomocą Witolda Czeszki opracował plan 
morderstwa, który następnie zrealizował. W celu zmylenia policjantów 
podszył się pod tożsamość bezdomnego mężczyzny, który zginął 
w wyniku wybuchu butli z gazem, a dodatkowo dzięki znajomościom 
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Witolda Czeszki został przyjęty do ośrodka opiekuńczego, symulując 
dolegliwości związane ze stresem pourazowym, które zostały przez 
opiekunkę opisane następującymi słowami: 

Mamy tutaj pacjenta z ostrym stresem pourazowym. Krzyczy 
w nocy, ma problemy z chodzeniem. Podobno bohater 
z Iraku.

[Opiekunka Krzemińskiego, Sprawiedliwi – Wydział Kryminalny, 
odcinek 398.] 

Na dolegliwości Krzemińskiego związane ze stresem pourazowym 
wskazywała także siostra Czeszki podczas rozmowy z policjantami 
prowadzącymi śledztwo: 

Był ranny w Iraku, coś mu tam przeskoczyło w głowie, państwo 
rozumieją. 

[Łucja Czeszko, Sprawiedliwi – Wydział Kryminalny,  
odcinek 398.] 

Od strony wizualnej przebywający w ośrodku mężczyzna był ukazywany 
jako osoba całkowicie bierna, nienawiązująca kontaktu z otoczeniem, 
leżąca na łóżku lub wieziona na wózku przez przyjaciela (sprawiał wrażenie 
nieobecnego, siedział nieruchomo, bezwładnie, z otwartymi ustami, nic 
nie mówił).
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Obraz 28. Mężczyzna symulujący objawy stresu pourazowego 

Źródło: Sprawiedliwi – Wydział Kryminalny, odcinek 398., 35 min / TV4 / Link: 
https://go.cyfrowypolsat.pl/category/5009544/info/?contentId=5009544, 
dostęp: 2021-02-09.

Po rozwikłaniu sprawy przez policjantów Krzemiński wyjawia prawdę, 
dokonując rekonstrukcji wydarzeń. Zmienia się jego wyraz twarzy i nie ma 
żadnych trudności w komunikowaniu się z policjantami.

W omawianym przypadku symulacja niepełnosprawności ruchowej 
oraz objawów stresu pourazowego miały za zadanie odsunąć podejrzenia 
o możliwość dokonania przez mężczyznę zabójstwa z zimną krwią. Chociaż 
w omawianym odcinku niepełnosprawność została ukazana marginalnie, 
to przedstawiono ją w sposób negatywny. Tego typu prezentacja może 
przyczyniać się do utrwalania stereotypów, że niepełnosprawność może być 
symulowana po to, by wywołać u innych osób litość lub współczucie w celu 
osiągnięcia partykularnych korzyści. Wspomniany sposób prezentacji może 
skłaniać do postrzegania niepełnosprawności jako środka do przybrania 
kamuflażu jako osoby niewinnej, niemogącej dopuścić się przestępstwa 
takiego jak morderstwo.
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Niepełnosprawność symulowana stanowi jedną z nielicznych reprezentacji 
niepełnosprawności pojawiających się w serialu Miraculum. Biedronka 
i Czarny Kot. I chociaż czas tego typu reprezentacji niepełnosprawności 
jest relatywnie krótki, to pod względem jakościowym można stwierdzić, że 
odgrywa kluczową rolę dla fabuły serialu, ponieważ pojawia się ona podczas 
sceny, w której mistrz poznaje Marinette oraz Adriena, w wyniku czego stają 
się oni tytułowymi superbohaterami, czyli Biedronką i Czarnym Kotem. 
W jednej ze scen ukazano mężczyznę w podeszłym wieku, próbującego 
przejść przez ulicę, zgarbionego, poruszającego się z trudem, podpierającego 
się laską. Jest nim mistrz Wang Fu, Wielki Strażnik Miraculum. Mężczyzna 
przechodzi przez ulicę na tyle wolno, że światło przy przejściu dla pieszych 
zmienia się na czerwone. Zauważa to Marinette i pomaga mężczyźnie 
uciec przed nadjeżdżającym samochodem. Oprócz niej nikt na mężczyznę 
nie zwraca uwagi, mimo że w pobliżu przejścia znajduje się dużo osób, 
zapatrzonych jednak w swoje smartfony.

Obraz 29. Dziewczynka dostrzegająca starszego mężczyznę z trudem 
przechodzącego przez przejście dla pieszych

Źródło: Miraculum. Biedronka i Czarny Kot – odcinek: Początki, 4 min/ reż. Thomas 
Astruc / TV Puls2 / Link: https://www.youtube.com/watch?v=8M1nqB3tQ6Y, 
dostęp: 2021-02-16.

https://www.youtube.com/watch?v=8M1nqB3tQ6Y
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Podczas akcji pomocy mężczyźnie z rąk Marinette wypada pudełko 
z ciastkami, które niosła do szkoły. Ofiarność dziewczyny przekonuje 
mistrza, że jest ona właściwą osobą, by powierzyć jej Miraculum, dzięki 
któremu otrzyma ona magiczne moce pozwalające ratować świat. Podobne 
zdarzenie ma miejsce w odniesieniu do drugiego superbohatera – Adriena. 

Obraz 30. Starszy mężczyzna symulujący trudności z poruszaniem się

Źródło: Miraculum. Biedronka i Czarny Kot – odcinek: Początki, 7 min / reż. Thomas 
Astruc / TV Puls2 / Link: https://www.youtube.com/watch?v=8M1nqB3tQ6Y, 
dostęp: 2021-02-16.

Fragmenty tych scen na zasadzie kontekstowych powtórzeń pojawiają 
się także w kilku innych odcinkach. Na podstawie scen z udziałem Mistrza 
Fu można jednak zaobserwować, że jest on w pełni sprawny i porusza się 
bez pomocy laski. Symulacja niepełnosprawności pełni w tym przypadku 
funkcję sprawdzianu bezinteresowności, gotowości do niesienia pomocy, 
empatii oraz wyczulenia na potrzeby osób słabszych, czyli cech, jakie 
powinny charakteryzować superbohaterów. 

Inny przykład symulacji niepełnosprawności stanowi scena z filmu 
Nieplanowane, w ramach której jeden z bohaterów jest ukazany 

https://www.youtube.com/watch?v=8M1nqB3tQ6Y
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w przebraniu jednookiego pirata ze względu na obchodzone Halloween. 
Symulowanie niepełnosprawności zostało zaakcentowane za pomocą 
sceny, podczas której mężczyzna podczas rozmowy z żoną podnosi 
opaskę i odkrywa oko, a w innych ujęciach ukazujących go w przebraniu 
ma jedno oko zakryte.

Obraz 31. Mężczyzna przebrany za jednookiego pirata

Źródło: Nieplanowane, 87 min / Brooks Ryan jako Doug / Link: https://player.pl/
playerplus/filmy-online/nieplanowane,188417, dostęp: 2021-07-12.

Taki sposób ukazywania niepełnosprawności można zasadniczo uznać 
za bezrefleksyjny. Opaska zakrywająca oko stanowi jeden z elementów 
przebrania bez nadawania temu głębszych znaczeń.

Jeszcze inny sposób prezentacji niepełnosprawności jako 
symulowanej, kojarzącej się z oszustwem, czy raczej ukazania podejrzenia 
o symulowanie niepełnosprawności zaobserwowano w filmie Każde życie 
jest cudem. Hannah, główna bohaterka, choruje na astmę, ma zaburzenia 
dwubiegunowe, przeszła także operację biodra. Dziewczyna regularnie 
przyjmuje dużo leków. W jednej ze scen ukazano, jak Hannah zażywa leki 
w obecności znajomej, która tak to komentuje:
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Bierzesz dużo tabletek. […] Wiesz, co myślę? Myślę, że 
wykorzystujesz to, by ludzie byli dla ciebie mili. Biedna, mała 
Hannah. Tak cierpi.

[Alanna, Każde życie jest cudem]

Istotną kwestią dla omawianej sytuacji jest to, że Alanna nie lubi 
Hannah za to, że przyjaźni się ona z jej chłopakiem, i jest o nią zazdrosna. 
Poza tym Hannah jako główna bohaterka to postać pozytywna, podczas 
gdy Alanna jest ukazywana raczej w sposób negatywny. Za dydaktyczny 
walor analizowanego materiału można uznać ukazanie niezrozumienia 
sytuacji osób z niepełnosprawnościami skutkującego podejrzeniami 
o symulowanie w celu wzbudzenia litości ze strony osób pełnosprawnych.

W analizowanych materiałach zaobserwowano różne rodzaje symulacji 
niepełnosprawności: od odgrywania ról postaci z niepełnosprawnościami 
przez osoby sprawne, poprzez naśladowanie osób lub postaci 
z niepełnosprawnościami, po symulowanie niepełnosprawności przez 
przestępcę w celu ukrycia się przed policją. Symulacja niepełnosprawności 
została ukazana także jako test bezinteresowności, gotowości do niesienia 
pomocy, empatii oraz wyczulenia na sytuację osób z niepełnosprawnościami, 
a także jako zarzut wobec osoby z niepełnosprawnościami.

6.7. Niepełnosprawność zawiniona

Postrzeganie życia z niepełnosprawnością jako życia gorszego, życia 
niskiej jakości, nasyconego cierpieniem czy wręcz pozbawionego sensu 
może prowadzić do refleksji nad kwestią sprawiedliwości wyrażającej 
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się w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie: „Dlaczego niektóre osoby 
spotyka niepełnosprawność?”, które w tym kontekście zadać można 
również następująco ‒ dlaczego niektóre osoby są skazane na gorsze życie 
spowodowane niepełnosprawnością?

Poszukiwanie odpowiedzi na tak postawione pytanie wpisuje 
się w szerszą refleksję na temat sensu cierpienia czy istnienia zła. 
Niepełnosprawność w takim ujęciu jest postrzegana jako coś złego, czemu 
nie można się w łatwy sposób przeciwstawić, gdyż niepełnosprawności nie 
można wyleczyć jak przeziębienia przez podanie leków. Pomijając fałszywość 
założenia, że życie z niepełnosprawnością musi z definicji oznaczać życie 
niskiej jakości, sformułowane pytanie prowadzi zasadniczo do udzielenia 
kilku alternatywnych odpowiedzi. Punktem wyjścia do udzielenia pierwszej 
z nich jest przyjęcie założenia o przygodności bytu ludzkiego, a w związku 
z tym to, co przytrafia się człowiekowi, w tym niepełnosprawność lub jej 
brak, jest wynikiem przypadku. Taka odpowiedź jednak nie dla wszystkich 
jest satysfakcjonująca, ponieważ w praktyce oznacza uznanie za niezasadne 
zastanawianie się nad sensem niepełnosprawności. Skoro jednak 
niepełnosprawność jest postrzegana jako coś złego, to pytanie o jej sens 
może skłaniać do odpowiedzi, że jest ona w jakiś sposób zawiniona.

Do tego rodzaju odpowiedzi można zaliczyć poglądy, że 
niepełnosprawność jest karą za grzechy przodków lub własne (Kolwitz, 
Dąbrowski 2014; Żuraw 2016). Można by przyjąć, że takie poglądy były 
powszechne na starożytnym Bliskim Wschodzie, w Mezopotamii, Egipcie, 
Babilonii, a także w Rzymie i Grecji (Maliszewska 2019). Uznawanie 
niepełnosprawności za konsekwencję czynów przodków było też popularne 
w czasach znacznie bliższych współczesności (Borowska-Beszta 2012; 
Masłyk, Migaczewska, Stojkow, Żuchowska-Skiba 2016). 

W XXI w. analogiczne stanowiska wobec osób z niepełnosprawnościami 
są ciągle aktualne, zwłaszcza w krajach Afryki, m.in. w Zimbabwe (Tigere, 
Makhubele 2019), Kenii, Tanzanii, Namibii (Bunning, Gona, Newton, 
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Hartley 2017) lub w Nigerii (Etieyibo, Omiegb 2016). Tu jednak poglądy 
te wciąż jeszcze są ugruntowane silnymi wpływami stygmatyzujących 
wierzeń plemiennych przekazywanych przez pokolenia. 

Chociaż postrzeganie niepełnosprawności jako kary za grzechy 
wydaje się archaiczne i współcześnie już nieobecne w przekazach 
medialnych w Polsce jako pozbawione racjonalnych podstaw, a zarazem 
dyskryminujące osoby z niepełnosprawnościami, to w analizowanych 
materiałach zaobserwowano przypadki ukazywania niepełnosprawności 
jako zawinionej. Pomijając kwestię niepełnosprawności jako kary za 
grzechy przodków (chociaż w analizowanych materiałach zidentyfikowano 
wątek omówiony w końcowej części niniejszego podrozdziału, w pewnym 
stopniu nawiązujący do takiego postrzegania niepełnosprawności), to 
na podstawie analizy zebranego materiału kwestie niepełnosprawności 
zawinionej można zasadniczo rozpatrywać w dwóch wymiarach: 
niepełnosprawności zawinionej przez innych (np. przez sprawcę wypadku 
skutkującego niepełnosprawnością ofiary) oraz niepełnosprawności 
z własnej winy (np. jako konsekwencja własnych błędów lub zaniedbań).

W analizowanych materiałach pojawiały się sposoby ukazania 
niepełnosprawności jako zawinionej ze strony innych osób, czego przykład 
stanowi omówiony w podrozdziale 6.1. przypadek Sylwestra Wilka, który 
jadąc na motocyklu, stracił nogę w wypadku drogowym, niezauważony 
przez wymuszającego pierwszeństwo kierowcę samochodu. Zaznaczenia 
jednak wymaga, że informacja na ten temat zawarta w analizowanym 
materiale ma charakter poboczny. Pojawia się w formie jednego zdania 
i nie jest szczegółowo omawiana, w szczególności nie roztrząsano kwestii 
winy sprawcy wypadku. 

Temat niepełnosprawności zawinionej został przedstawiony 
w omówionym szerzej w punkcie 6.4. odcinku 400. serialu Sprawiedliwi 
– Wydział Kryminalny. Igor Zaniewski, młody mężczyzna testujący 
samochody, został całkowicie sparaliżowany w wyniku wypadku, którego 
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był sprawcą (jadąc 200 km/godz.). W wypadku zginął również 20-letni 
przypadkowy przechodzień. Sytuacja miała miejsce we Wrocławiu, 
wywołała duży odzew medialny i społeczny, była powodem wielu bardzo 
negatywnych reakcji. Jak zaznaczył prokurator naświetlający sprawę 
policjantom, którzy nie mieszkali wówczas w tym mieście:

Ten Zaniewski dostał sportowy wóz do testów. Wyjechał na 
miasto. Docisnął pedał gazu na maksa i roztrzaskał się na 
przystanku, a przy okazji zabił człowieka. […] Przerwał sobie 
rdzeń kręgowy. Stuprocentowy paraliż. Po tym wszystkim wylało 
się na niego wielkie szambo. No ale w końcu należało mu się.

[Prokurator Jagiełło, Sprawiedliwi – Wydział Kryminalny, 
odcinek 400.] 

Tę wypowiedź można uznać za egzemplifikację odczuć społecznych 
odnoszących się do nieodpowiedzialnego zachowania skutkującego 
narażeniem siebie, ale przede wszystkim innych osób na ryzyko utraty 
zdrowia, a nawet śmierć. W tym kontekście niepełnosprawność ma wymiar 
moralny, jest prezentowana jako sprawiedliwa kara. Kwestia ta nie była 
szerzej rozwijana, a tylko wzmiankowana przy opisie sytuacji Zaniewskiego. 
Wydźwięk całości przekazu ukazującego ciężki stan mężczyzny jako 
konsekwencji wspomnianego wypadku może wywołać z jednej strony 
ambiwalentne odczucia, takie jak współczucie, ale z drugiej strony również 
złość czy nawet gniew za nieodpowiedzialne zachowanie. 

Inny sposób ukazania niepełnosprawności jako zawinionej 
zaobserwowano w teleturnieju Milionerzy. W 361. odcinku w jednym 
z pytań nawiązano do kontrowersyjnej kampanii społecznej zatytułowanej 
„Płytka wyobraźnia to kalectwo”. 
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Obraz 32. Pytanie dotyczące kampanii społecznej  
„Płytka wyobraźnia to kalectwo”

Źródło: Milionerzy – odcinek 361., 19 min / TVN / Link: https://player.pl/playerplus/
programy-online/milionerzy-odcinki,5045/odcinek-361,S08E361,187012., 
dostęp: 2021-01-20.

Uczestniczka udzieliła poprawnej odpowiedzi, że kampania ma ustrzec 
przed urazami kręgosłupa, a zadane pytanie stało się zarazem okazją 
do rozmowy prowadzącego z uczestniczką będącą studentką 5. roku 
medycyny na kierunku lekarskim. Uczestniczka, udzielając odpowiedzi, 
wyjaśniła: 

Tu chodzi o skoki na główkę do wody. Niestety, takich też się 
spotyka pacjentów, o tym też mówimy. Także płytka wyobraźnia 
to kalectwo.

[Sandra, Milionerzy – odcinek 361.]

Warto wspomnieć, że kampania ta to akcja społeczna 
zapoczątkowana w 1995 r. przez Stowarzyszenie „Integracja”, mająca 
na celu ostrzeżenie młodych osób przed nierozważnymi i często 
tragicznymi w skutkach skokami do wody. Przywołana kampania 
niewątpliwie posiada walor dydaktyczny i prewencyjny, mający na 
celu uświadomienie w szczególności młodym ludziom zagrożenia 
wynikające z nierozważnego skakania do wody w nieznanych miejscach. 

https://player.pl/playerplus/programy-online/milionerzy-odcinki,5045/odcinek-361,S08E361,187012
https://player.pl/playerplus/programy-online/milionerzy-odcinki,5045/odcinek-361,S08E361,187012
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Niemniej jednak w niezamierzony sposób przyczynia się do utrwalania 
stereotypu niepełnosprawności jako zawinionej, wynikającej 
z lekkomyślności. Należy podkreślić, że teleturnieje jako wytwory 
kultury mogą pełnić funkcję społeczną czy też dydaktyczną – poszerzać 
lub przypominać pewną wiedzę związaną z niepełnosprawnościami, 
a tym samym wpływać na sposób postrzegania niepełnosprawności. 
W tym kontekście zauważenia wymaga, że opisany przykład był jednym 
z zaledwie dwóch przypadków poruszania tematu niepełnosprawności 
w tym teleturnieju w analizowanym okresie.

W kontekście niepełnosprawności zawinionej za warty uwagi można 
uznać sposób przedstawiania otyłości. Zaznaczenia wymaga, że nie każdy 
przypadek obecności osób z otyłością w analizowanych materiałach 
uznawano za reprezentację niepełnosprawności. Czyniono to tylko 
wtedy, gdy niepełnosprawność była prezentowana jako przyczyna gorszej 
sprawności. W sytuacji, gdy obecność osób lub postaci z otyłością nie była 
w jakikolwiek sposób komentowana, tego typu treści nie uznawano jako 
wpisujących się reprezentacje niepełnosprawności.

W analizowanych materiałach ograniczona sprawność ruchowa 
spowodowana otyłością była prezentowana jako konsekwencja 
niewłaściwego stylu życia przejawiającego się przede wszystkim zbyt 
małą aktywnością fizyczną oraz nadmiernym spożywaniem posiłków 
obfitujących w tłuszcze oraz węglowodany. Pojawiały się także 
przypadki ukazywania osób lub postaci z otyłością jako leniwych, 
niewystarczająco dbających o swoją sprawność fizyczną oraz zdrowie. 
Nie ulega wątpliwości, że zbyt mała aktywność ruchowa oraz zbyt 
kaloryczna dieta należą do głównych przyczyn otyłości. Nie są jednak to 
przyczyny jedyne, ponieważ otyłość może być także konsekwencją np. 
chorób i związanych z nimi zaburzeń metabolicznych czy przyjmowania 
leków. Nawet jeżeli w zdecydowanej większości przypadków otyłość 
jest powodowana zbyt obfitymi posiłkami i zbyt małą aktywnością 
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fizyczną, to koncentrowanie się w przekazach medialnych wyłącznie na 
tych kwestiach może skutkować nie tylko tym, że tego typu treści będą 
miały wymiar dydaktyczny, ale mogą one przyczyniać się do utrwalania 
stereotypów wobec osób z otyłością jako leniwych oraz niedbających 
o swoje zdrowie, co zarazem może stanowić podłoże do stygmatyzacji, 
szczególnie dotkliwej dla osób młodych.

Ukazywanie niewłaściwego stylu życia jako głównej przyczyny 
otyłości można zarazem uznać za przykład przenoszenia oczekiwania 
rozwiązywania przez jednostki problemów o charakterze strukturalnym. 
Jeżeli bowiem obserwowany jest bardzo wyraźny wzrost odsetka osób 
z otyłością w danym społeczeństwie, to przyczyn takiego stanu rzeczy nie 
można upatrywać wyłącznie w indywidualnych zachowaniach, lecz są one 
również konsekwencją określonego formowania struktur społecznych, np. 
uwarunkowań w zakresie wykonywania pracy, sposobów przemieszczania 
się, dostępności infrastruktury umożliwiającej aktywność fizyczną oraz 
spędzania czasu wolnego, dostępności odpowiedniej jakości żywności oraz 
działań marketingowych prowadzonych przez jej producentów, dostawców 
i sprzedawców. 

Jeden z przykładów prezentacji ograniczonej sprawności związanej 
z otyłością zaobserwowano w filmie Shrek Forever, gdzie postacią 
z otyłością był kot Puszek, wzorowany na baśniowej postaci Kota w butach, 
a częściowo także na fikcyjnej postaci Zorro, a więc bohaterze powieści 
Johnstona McCulleya oraz licznych ekranizacji. W kontekście interpretacji 
materiału bardzo istotną kwestią jest to, że w poprzednich częściach 
serii, a także w początkowych scenach analizowanej części, postać kota 
nie miała jakichkolwiek oznak otyłości i charakteryzowała się bardzo dużą 
sprawnością i walecznością. W jednej ze scen Shrek spotyka Kota w butach, 
którego wcześniej znał jako postać bez otyłości. Sam fakt spotkania grubego 
przyjaciela rodzi pewną wesołość ogra, co zostało opisane w poniższym 
dialogu:
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‒ Puszek? Nie no, ja zwariuję. […] Kocie, co się z tobą stało, kiedy 

ty się tak spaaaa… liłeś słońcem? […] Przecież ty jesteś Kotem 

w butach.

‒ Może dawniej, ale zdążyłem już z tego wyrosnąć. 

‒ Mam wrażenie, że nie tylko z tego.

‒ Hej, może sobie trochę pofolgowałem, odkąd skończyłem 

z wojaczką, ale wierz mi, to była najlepsza decyzja w moim 

życiu. Teraz mogę pić mleko i ganiać myszy do woli. [Pojawia 

się mysz pijąca mleko razem z kotem] Potem ją dorwę.

‒ Kocie, jak mogłem ci to zrobić? Straciłeś pazury.

‒ Uuu. Tak, ale za to mnie czeszą dwa razy dziennie. 

[Shrek oraz Puszek, Shrek Forever]

Po wyjściu Shreka i przyjściu Fiony kot głośno zastanawia się:

A jeśli to prawda? Jeżeli przez te wszystkie lata obżarstwa 

i bezczynności straciłem pazury? 

[Puszek, Shrek Forever]

Używane przez kota sformułowania typu „obżarstwo” czy 
„bezczynność” jednoznacznie wskazują na wpisywanie się przedstawionej 
otyłości powodującej ograniczoną sprawność jako zawinionej i wynikającej 
z nadmiaru jedzenia oraz braku aktywności fizycznej. Kot jest ukazany jako 
leniwy, bierny oraz mający problemy z poruszaniem się.
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Obraz 33. Kot mający trudności ze wstaniem z powodu otyłości

Źródło: Shrek Forever, 50 min / reż. Mike Mitchell / Link: https://pl.chili.com/
content/shrek-forever-2010/7f6cfb46-83db-4e54-9b2a-ff283d45b297., dostęp: 
2021-06-30.

Także Osioł, który po raz pierwszy zobaczył znaną sobie postać Kota 
w butach, reaguje słowami:

Ale kicia zrobiła sobie zapasy.

[Osioł, Shrek Forever] 

Otyłość jest zatem przedstawiona w materiale jako powód zdziwienia 
oraz drwin. W późniejszej scenie ukazano kota łapiącego zadyszkę, a w innej, 
jak z powodu otyłości po wykonanym tańcu pękają mu szwy w cholewkach 
butów, co zostało zaakcentowane zbliżeniem na pęknięte cholewki. Pęknięcie 
obuwia spowodowało zasmucenie i zawstydzenie u kota.

https://pl.chili.com/content/shrek-forever-2010/7f6cfb46-83db-4e54-9b2a-ff283d45b297
https://pl.chili.com/content/shrek-forever-2010/7f6cfb46-83db-4e54-9b2a-ff283d45b297
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Obraz 34. Pęknięte cholewki z powodu otyłości kota

Źródło: Shrek Forever, 77 min / reż. Mike Mitchell / Link: https://pl.chili.com/content/
shrek-forever-2010/7f6cfb46-83db-4e54-9b2a-ff283d45b297., dostęp: 2021-06-30.

Problem otyłości i związanego z nią ograniczenia sprawności fizycznej 
został także poruszony w dwóch odcinkach programu popularnonaukowego 
Galileo. W obu odcinkach punktem odniesienia był problem otyłości 
w Meksyku, w którym, zdaniem autorów reportażu, odsetek osób otyłych 
należy do jednych z najwyższych na świecie. Reportaż z odcinka 831. dotyczył 
dbania o wygląd przez tzw. pokolenie Z. W materiale przywołano wypowiedź 
młodego mężczyzny, dla którego dbanie o wygląd jest ważne, ponieważ 
chce on przełamać stereotyp, że Meksykanie są grubi. Od strony wizualnej 
materiał zawiera ujęcia ukazujące otyłych Meksykanów z komentarzem, 
że Meksykanie spożywają ciężkie, tłuste jedzenie i z tego powodu są otyli. 
W kontraście do tego opowiadana jest historia młodych Meksykanów, którzy 
chcą być szczupli, sprawni i zdrowi. Pojawia się także informacja, że zbytnie 
koncentrowanie się na swojej wadze może skutkować kultem ciała, co 
z kolei może wywoływać obniżenie poczucia własnej wartości. Wskazano na 
zachodzące przemiany w Meksyku, polegające na zwracaniu większej uwagi 
na odżywianie się i uprawianie sportu, co zostało opatrzone komentarzem, 
że Meksykanie chcą się uwolnić od wizerunku otyłego narodu.
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W jednym z reportaży w odcinku 835. programu Galileo skoncentrowano się 
natomiast na poruszeniu problemu otyłości jako wpływającej na stan zdrowia. 
Prowadzący wskazuje, że w Meksyku już co trzecia osoba jest „za gruba”. 
Przedmiotem prezentacji jest program skierowany do policjantów w stolicy 
Meksyku, mający na celu obniżenie ich wagi oraz poprawienie sprawności. Jako 
jedną z przyczyn otyłości w Meksyku wskazano dużą popularność street foodów. 
Ideą programu jest to, że za stracone kilogramy funkcjonariusze otrzymują 
finansowe premie. Podczas emisji materiału wskazano, że 80% policjantów 
w Meksyku ma nadwagę. Przechodnie pytani o ocenę tego programu wskazują, 
że „policja musi być sprawna” i że oprócz poprawy sprawności policjanci będą 
„czuć się lepiej we własnej skórze”. Program odchudzania nazywa się „zdrowa 
policja”. W materiale przywołano następujące słowa trenera kondycyjnego: 

Jeżeli nie możesz się schylić, żeby zmienić oponę lub pomóc 
komuś na ulicy, to masz problem. Jako policjant musisz być 
sprawny fizycznie i psychicznie.

[Trener kondycyjny, Galileo – docinek 835.] 

Narrator stwierdza, że program odbił się szerokim echem i że jest to 
pierwszy krok we właściwym kierunku nie tylko dla meksykańskiej policji. 
Trener kondycyjny wypowiada się, że: 

Funkcjonariusze zaczynają promować zdrowy styl życia 
i właściwe odżywianie. Dzięki temu społeczeństwo będzie 
zdrowsze.

[Trener kondycyjny, Galileo – docinek 835.] 
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Jako przykład przywołano historię meksykańskiego policjanta 
o imieniu Alejandro, w odniesieniu do którego padają następujące słowa 
wypowiedziane przez narratora:

Jeszcze kilka miesięcy temu Alejandro nie mógł patrzeć w lustro. 
Dziś jest dumny ze swojego wyglądu.

[Lektor, Galileo – odcinek 835.] 

Następnie sam Alejandro stwierdza: 

Czuję się lepiej. Mogę zapiąć spodnie i nie muszę już wciągać 
brzucha, żeby zapiąć pasek. To miłe uczucie.

[Alejandro – policjant uczestniczący w programie walki  
z otyłością, Galileo – odcinek 835.] 

Narrator stwierdza, że: 

Najważniejsze, żeby obywatele traktowali go znowu poważnie.

[Lektor, Galileo – odcinek 835.] 

W tym kontekście przywoływana jest ponownie wypowiedź 
Alejandro:
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Powinniśmy świecić przykładem. Jak ludzie mogą ufać 
policjantowi, który nie może biegać, bo jest za gruby? Stajemy 
się pośmiewiskiem.

[Alejandro, Galileo – odcinek 835.]

Narrator podkreśla znaczenie odpowiedniej diety, by Alejandro mógł 
utrzymać wagę. Alejandro mówi, że chętnie „wciągnąłby kulki z tuńczyka”, 
ale zje przyniesione przez siebie dietetyczne jedzenie. Narrator wskazuje, że 
Alejandro wcześniej „pochłaniał 10 bułek i 3 litry słodkich napojów dziennie”. 
Alejandro pokazuje swoim kolegom (ale także widzom) zdjęcie sprzed kilku 
miesięcy, na którym był znacznie grubszy. Jego kolega komentuje z uśmiechem: 

Pamiętam, jak był grubaskiem. Z trudem wchodził do wozu.

[Policjant – kolega Alejandro, Galileo – odcinek 835.] 

Po chwili kontynuuje już z poważną miną: 

Nie było mu łatwo, ale teraz widać efekty. Trzeba mieć żelazną 
dyscyplinę, żeby się odchudzić.

[Policjant – kolega Alejandro, Galileo – odcinek 835.] 

W dalszej części materiału pojawia się kolejna wypowiedź Alejandro: 
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W każdej chwili mogą mnie wezwać na akcję. Gdy ważyłem 
125 kilogramów, było to problematyczne. Dzisiaj mogę reagować 
bardziej spontanicznie i czuję się dużo pewniej.

[Alejandro, Galileo – odcinek 835.]

Następnie narrator oznajmia, że kilka minut później Alejandro został 
wezwany na akcję, podczas której dochodziło do brutalnych ataków. 
Poinformowano również, że Alejandro otrzymał nagrodę za zrzucenie 
kilogramów, a lekarz jest zachwycony osiągnięciami. Jeden z oficjeli 
stwierdza, że jednego policjanta nie poznał, a uwierzył, że to on dopiero 
po okazaniu dowodu. Po ważeniu Alejandro stwierdza: 

Zawsze się denerwuję, ale gdy okazuje się, że schudłem, jestem 
przeszczęśliwy.

[Alejandro, Galileo – odcinek 835.] 

Narrator konkluduje, że dla meksykańskich policjantów ten program to 
„coś więcej niż tylko dieta, to początek nowego, zdrowego życia”.

Poddany analizie materiał bez wątpienia posiada walory dydaktyczne, 
niemniej jednak jest nasycony treściami utrwalającymi stereotypy na 
temat otyłości oraz stygmatyzującymi osoby z otyłością. Sposób ukazania 
policjanta o imieniu Alejandro wpisuje się w omówiony w podrozdziale 
6.1. typ superbohatera dającego dobry przykład na zasadzie: „skoro 
jemu się udało, to i tobie również może się udać”. Materiał przyczynia się 
także do silnego utrwalania stereotypu policjanta jako osoby muszącej 
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wykazywać się wysoką sprawnością fizyczną, co można uznać za istotną 
kwestię nie tylko w kontekście otyłości, ale także szerzej ‒ w kontekście 
niepełnosprawności ruchowej. W sposób bezpośredni świadczą o tym 
przedstawione w materiale wypowiedzi wskazujące na to, że osoby 
o ograniczonej sprawności ruchowej są obiektem zasłużonych drwin. 
Można zatem stwierdzić, że materiał przedstawia dość prymitywny, 
wybiórczy oraz stereotypowy obraz służby policjanta jako polegającej na 
nieustannym bieganiu za uciekającymi przestępcami. W tym kontekście 
warto zauważyć, że utrwalanie stereotypu supersprawnego policjanta 
stanowiło częściowo już przełamaną barierę ograniczającą dostępność do 
pracy w policji kobietom jako mniej sprawnym fizycznie od mężczyzn.

Zupełnie inny sposób ukazywania niepełnosprawności jako zawinionej 
zidentyfikowano w filmie Każde życie jest cudem. Główną bohaterką filmu jest 
Hannah, która urodziła się w 24. tygodniu ciąży w trakcie wykonywania na niej 
zabiegu aborcyjnego. Dziewczyna przeżyła i została adoptowana. Przybrani 
rodzice ukrywali jednak przed nią tę informację. Dziewczyna miała liczne 
problemy zdrowotne, takie jak astma, epilepsja, zaburzenia dwubiegunowe, 
wstrząsy, biodro wymagające operacji. Gdy była już dorosła, rodzice zabrali 
ją do lekarza, który oznajmił jej, że przyczyną dolegliwości był przeżyty przez 
nią zabieg aborcyjny. W analizowanym przypadku niepełnosprawność jest 
zatem przedstawiona jako konsekwencja nieudanego zabiegu aborcyjnego. 
W tym sensie prezentacja niepełnosprawności może zostać uznana za 
niepełnosprawność zawinioną, a winę za nią ponosi biologiczna matka, 
personel medyczny, a w wymiarze strukturalnym prawodawca dopuszczający 
prawo do aborcji. Zauważalne jest, że niepełnosprawność w omawianym 
przypadku pełni zarazem funkcję pewnego znaku. Doświadczane przez 
dziewczynę objawy i nurtujące ją pytania o przyczynę tych objawów prowadzą 
do odkrycia ukrywanej przed nią prawdy dotyczącej historii jej życia. 

Ukazywanie osób z niepełnosprawnościami jako winnych swojej 
niepełnosprawności może bardzo silnie przyczyniać się do utrwalania 
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stereotypów na temat niepełnosprawności, stygmatyzować osoby 
z niepełnosprawnościami, a także w pewien sposób usprawiedliwiać brak 
empatii, zrozumienia dla sytuacji osób z niepełnosprawnościami, ponieważ 
takie osoby są „same sobie winne” i „zasłużyły sobie na swój los” ze względu 
na „płytką wyobraźnię”, „brawurę”, „nieodpowiedzialność”, „lenistwo”, 
„łakomstwo” czy „zapuszczenie się”. Osoby z otyłością są postrzegane jako mniej 
atrakcyjne, stają się przedmiotem wyzwisk i wyśmiewania, mają trudności 
w znalezieniu pracy, a nawet mniej zarabiają i bywają mniej lubiane (Juruć, 
Bogdański 2010). Osobom zakażonym HIV przypisuje się nieodpowiedzialność 
bądź rozwiązłość seksualną (Mijas, Koziara, Dora 2017). Osoby, które wskutek 
niefortunnego skoku do wody doznały urazu kręgosłupa, obwinia się 
o bezmyślność. Tego typu praktyki są szczególnie zauważalne w odniesieniu 
do otyłości, co można z jednej strony wyjaśniać brakiem postrzegania otyłości 
jako niepełnosprawności, a z drugiej strony bardzo wyraźnie artykułowanymi 
i upowszechnianymi przekonaniami, że otyłość nie jest warunkowana 
strukturalnie, lecz ma swoje źródło w określonym stylu życia jednostek.

6.8. Niepełnosprawność jako atrybut złoczyńców

Za uzupełnienie reprezentacji zawinionej można w pewnym sensie 
uznać ukazywanie postaci z niepełnosprawnościami jako złoczyńców. 
Sposób ten można uznać za relatywnie mocno ugruntowany w przekazach 
popkultury, a w szczególności w produkcjach filmowych. Jako złoczyńcy 
przedstawiane są zarówno osoby z chorobami psychicznymi, jak 
i z niepełnosprawnościami ruchowymi. Osoby z chorobami psychicznymi 
prezentowane są jako nieprzewidywalne oraz przekraczające granice 
nieprzekraczalne dla osób o zdrowych umysłach, jak np. zamordowanie 
innego człowieka bez posiadania jakiegokolwiek motywu. Amputowane 
kończyny, opatrzone niekiedy protezami, zakryte lub sztuczne gałki oczne 
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mają wzmagać przerażenie u odbiorcy. Skłonność do czynienia zła bywa 
także prezentowana jako odreagowanie przez osobę z niepełnosprawnością 
resentymentów powstałych w wyniku znoszonych upokorzeń. Ukazywanie 
osób z niepełnosprawnościami jest szczególnie chętnie podejmowane 
w takich gatunkach filmowych, jak thriller czy horror oraz fantasy i science 
fiction. Odwołać się można do licznych przykładów tego typu realizacji, 
które w pewnych przypadkach (abstrahując od poziomu artystycznego) 
odnajdywane są jako klasyczne (klasyka gatunku) lub kultowe. Wśród filmów 
z reprezentacjami osób z chorobami psychicznymi w omawianym kontekście 
należy m.in. Kolekcjoner kości (1999, reż. Phillip Noyce) z Denzelem 
Washingtonem (kryminolog) i Angeliną Jolie (policjantka) w rolach głównych, 
zmagających się z psychopatycznym (szalonym) mordercą. Wątek choroby 
psychicznej jest kluczowy w dziele Stanleya Kubricka Lśnienie z 1980 r., 
uważanym za arcydzieło horroru, w którym zaburzenia psychiczne głównego 
bohatera są emanacją metafizycznego zła. Tematykę tę podjęto także w filmie 
Misery (1990 r., reż. Rob Reiner), gdzie chorą psychicznie, sadystyczną, zdolną 
do zbrodni pielęgniarkę zagrała w roli życia Kathy Bates. Negatywna postać 
kobieca w omawianym kontekście została ukazana też w filmie Fatalne 
zauroczenie (1987, reż. Adrian Lyne), opowiadającym historię romansu 
pomiędzy żonatym prokuratorem Danem Gallagherem (Michael Douglas) 
a Alex Forrest (Glenn Close). Innym przykładem jest mroczny thriller To nie jest 
kraj dla starych ludzi (2007, reż. Ethan Coen, Joel Coen), gdzie Javier Bardem 
odtwarza rolę przerażającego psychopatycznego mordercy. Bez wątpienia 
należy wspomnieć o filmie Milczenie owiec (1991, reż. Jonathan Demme) z Jodie 
Foster i Anthony Hopkinsem. Historia Haniballa Lectera odniosła komercyjny 
sukces, a sama postać stała się synonimem psychopaty-mordercy. Omawiany 
wątek pojawił się również w innych filmach, spośród których warto wymienić 
Autostopowicza (1986), niezwykle brutalny Funny Games (1997), Blue Velvet 
(1986) czy w psychodelicznym i bardzo popularnym serialu Miasteczko Twin 
Peaks (1990-1991). Do bohaterów powszechnie kojarzonych z zaburzeniami 
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psychicznymi należy m.in. „komiksowy” Joker. Liczba filmów wpisujących się 
w omawiany typ reprezentacji niepełnosprawności jest oczywiście znacznie 
większa, co skłania do konstatacji o występujących w przekazach filmowych 
sposobach ukazywania niepełnosprawności jako powiązanych ze złem czy 
wręcz będących emanacją zła.

Wśród materiałów poddanych analizie ukazanie osób 
z niepełnosprawnościami jako złoczyńców zaobserwowano w filmie 
z klasycznej serii o superbohaterach Niesamowity Spider-Man 2, w którym 
pojawia się Harry Osborn – Zielony Goblin, postać chorująca na tajemniczą 
chorobę zwaną hiperplazją retrowirusową. Informację o tej chorobie 
uzyskuje od umierającego na nią ojca, który ukazany jest jako osoba leżąca 
na łóżku, niemogąca samodzielnie się poruszać, posiadająca liczne zmiany 
skórne. Chory znajduje się w ciemnym pokoju, co przez jedną z postaci jest 
uznane za atut, ponieważ jego zdaniem „lepiej nie widzieć”, w jakim stanie 
jest ten chorujący człowiek.

Obraz 35. Mężczyzna chorujący na rzadką chorobę skutkującą 
niepełnosprawnością

Źródło: Niesamowity Spider-Man 2 / Chris Cooper jako Norman Osborn, reż. 
Marc Webb / Link: https://pl.chili.com/content/niesamowity-spider-man-2-
2014/840b272b-c0fb-4bf0-a854-12e98575ecfc., dostęp: 2021-06-30.

https://pl.chili.com/content/niesamowity-spider-man-2-2014/840b272b-c0fb-4bf0-a854-12e98575ecfc
https://pl.chili.com/content/niesamowity-spider-man-2-2014/840b272b-c0fb-4bf0-a854-12e98575ecfc
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Choroba ta okazuje się dziedziczna i zostaje określona mianem 
„klątwy” rodzinnej. Chory ojciec dopytuje znajdującego się przy łóżku 
syna:

Czy ręce ci zaczęły już drżeć? Czy leżąc, nie śpiąc, czujesz, jak się 
zbliża? Czai się pod skórą, czekając, aby się objawić? Ukazać ci, 
jaki w rzeczywistości jesteś? Hiperplazja retrowirusowa – nigdy 
ci nie mówiłem, że to jest dziedziczne. Nasza choroba. Klątwa 
Osbornów zaczyna się w twoim wieku. Pokaż mi, daj rękę, no 
pokaż ją! 

[Norman Osborn, Niesamowity Spider-Man 2] 

Okazuje się, że syn posiada już pierwsze oznaki choroby w postaci 
trzęsących się rąk (kolejne objawy to problemy z samodzielnym poruszaniem 
się, zmiany skórne). Po śmierci ojca zagrożony niepełnosprawnością syn 
stara się zrobić wszystko, by jej przeciwdziałać, by ją zahamować. Jest 
bardzo rozemocjonowany, płacze, zwraca się po pomoc do przyjaciela. 
Harry Osborn zakłada, że pomocna w przezwyciężeniu choroby może być 
krew głównego bohatera – Spider-Mana. Spotykając się ze Spider-Manem, 
początkowo błaga go o pomoc (oddanie krwi). Gdy Spider-Man odmawia 
ze względu na obawy o to, jak podanie jego krwi może wpłynąć na życie 
Osborna (skutki takiego działania, zdaniem Spider-Mana, mogą okazać 
się gorsze niż sama choroba), stara się go przekupić. Gdy to nie przynosi 
skutku, odwołuje się do jego empatii, współczucia. Kiedy i to nie przynosi 
zamierzonego rezultatu, staje się coraz bardziej agresywny, płacze, sięga 
po alkohol, rzuca szklanką o ścianę, uderza pięścią w ramę okna, rzuca się 
w rozpaczy na łóżko.
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Obraz 36. Pojawiające się pierwsze symptomy choroby prowadzącej 
do niepełnosprawności

Źródło: Niesamowity Spider-Man 2 / Dane DeHaan jako Harry Osborn, reż. Marc Webb 
/ Link: https://pl.chili.com/content/niesamowity-spider-man-2-2014/840b272b-
c0fb-4bf0-a854-12e98575ecfc., dostęp: 2021-06-30.

Przedstawiona choroba prowadząca do niepełnosprawności i śmierci 
nie może być zwalczona/wyleczona pomimo posiadania ogromnych 
środków finansowych (Harry Osborn jest multimilionerem, który 
odziedziczył fortunę po ojcu). Osborn w początkowej walce z chorobą nie 
doświadcza współczucia ze strony otaczających go osób. Inni chcą przejąć 
kontrolę nad jego majątkiem, nie zważając na jego chorobę: 

Jak dla mnie już znajdujesz się w grobie. To tylko kwestia czasu. 
Umrzesz okropną śmiercią. Tak jak twój ojciec. W odróżnieniu 
od niego nikt nie zatęskni za tobą.

[Donald Menken, Niesamowity Spider-Man 2]
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Zagrożenie niepełnosprawnością powoduje podjęcie przez bohatera 
drastycznych kroków. Mimo odmowy pomocy ze strony Spider-Mana 
zamierza on zdobyć jego krew wbrew jego woli, by tylko móc podjąć 
próbę wyleczenia się z choroby. W tym celu zawiera układ z mutantem 
(bohaterem negatywnym), nie zważając na konsekwencje i cierpienie, które 
może przynieść innym osobom. Myśli tylko o sobie. Zagrożenie zdrowia 
(przyszła niepełnosprawność i śmierć) sprawia, że bohater posuwa się do 
desperackich kroków. Staje się on coraz bardziej agresywny, nadużywa 
alkoholu, podejmuje złe moralnie decyzje (próbuje przekupstwa, zawiera 
pakt z niebezpiecznym mutantem). Ostatecznie w celu powstrzymania 
choroby wstrzykuje sobie nieprzebadaną substancję (jad pająka). Ten 
czyn co prawda początkowo sprawia, że przestają mu drżeć ręce, jednak 
w jego następstwie zmienia się w mutanta. Ostatecznie bohater ten 
obraca się przeciwko swojemu przyjacielowi i zabija jego dziewczynę, by 
sprawić mu ból. 

Niepełnosprawność (i zagrożenie nią) jest przedstawiana jako coś 
przerażającego, jako tragedia życiowa, klątwa rodzinna, coś, co czai 
się pod skórą, zbliża się, czego lepiej nie widzieć, coś, czemu należy 
zapobiec, co wywołuje bardzo silne obawy i skrajne emocje. Obawa przed 
niepełnosprawnością zmienia tę postać. Zagrożony niepełnosprawnością 
Harry Osborn jest egoistyczny, zły. Staje się ostatecznie mordercą, a jego 
wyczyny (i towarzyszącego mu innego mutanta) zagrażają zdrowiu i życiu 
mieszkańców miasta. Ukazanie choroby jako „klątwy rodzinnej” można 
zarazem uznać za wpisujące się w przywołany w poprzednim podrozdziale 
sposób postrzegania niepełnosprawności jako kary za grzechy przodków.

Choroba psychiczna została ukazana jako przyczyna kilkukrotnego 
dopuszczenia się aktu morderstwa w odcinku nr 473 serialu kryminalnego 
Gliniarze. Widz dowiaduje się, że mordercą był Damian Staroń, młody 
mężczyzna leczący się psychiatrycznie od kilku lat, który ostatnio przestał 
brać leki.
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Staroń zmaga się z chorobą psychiczną. Myślę, że jest bardziej 
nieobliczalny, niż przypuszczaliśmy.

[Weronika Grot – policjantka, Gliniarze – odcinek 473.]

Ofiarą pierwszego morderstwa została jego była żona, której wcześniej 
groził śmiercią. Sprawca okazał się seryjnym zabójcą – zabił dwie osoby 
i usiłował zabić trzecią oraz uprowadził i przetrzymywał przyjaciółkę ofiary. 
Ostatecznie został zastrzelony przez antyterrorystów. 

W serialu zaakcentowano zachowanie mężczyzny, wskazujące na 
jego labilność emocjonalną – nagłe, niespodziewane, nieadekwatne do 
sytuacji przechodzenie między poszczególnymi stanami emocjonalnymi, 
nienaturalne pobudzenie, rozkojarzenia, napady agresji, niepodatność na 
racjonalne argumentowanie i emocjonalne apele, pośpiech w działaniu, 
drażliwość, brutalność, oschłość emocjonalna wobec innych osób, 
radykalizm, bezkompromisowość. Jedyną osobą, z którą w jakikolwiek 
sposób się liczył, była matka. Wśród osób ze swojego otoczenia wzbudzał 
strach:

On kompletnie oszalał, nawet ja się go boję.

[Hubert Kamiński – kolega Staronia z pracy, Gliniarze – odcinek 
473.]

Zachowanie Staronia z jednej strony wskazywało na nieprzyjmowanie 
racjonalnych argumentów, ale z drugiej wiązało się z niewątpliwą logiką 
postępowania – zabójstwa były dokładnie zaplanowane, działania odbywały 
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się sekwencyjnie, w określonej kolejności, według założonego scenariusza. 
Mężczyzna był bezwzględny w działaniu, nie okazywał uczuć, nie wahał się.

Określenia dotyczące niepełnosprawności były wyrażane za pomocą 
sformułowań „chory psychicznie” oraz „czubek”. Ładunek emocjonalny 
treści dotyczących niepełnosprawności był negatywny – osoba chora 
psychicznie ukazana została jako dręczyciel i bezwzględny zabójca (człowiek 
niebezpieczny, stwarzający zagrożenie).

Obraz 37. Chory psychicznie mężczyzna grożący śmiercią uprowadzonej 
kobiecie

Źródło: Gliniarze – odcinek 473., 39 min/ aktor niewymieniony w obsadzie jako 
Damian Staroń, reż. Paweł Orwat / Polsat / Link: https://go.cyfrowypolsat.pl/
category/5009536/info/?contentId=5009536, dostęp: 2021-02-03.

W analizowanym przekazie można wskazać na utrwalanie stereotypu 
dotyczącego płci – mężczyzna chory psychicznie jako sprawca zabójstw, 
bezwzględny, stwarzający bezpośrednie zagrożenie dla innych – występuje 
skorelowanie choroby psychicznej z cechami postrzeganymi jako typowo 
męskie, jak agresja, dominacja, egocentryzm, bezwzględność, planowane 
działanie, zadaniowość, co w rozważanym tu aspekcie stanowi wyjątkowo 
niebezpieczną kompilację. 
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Negatywna postać z niepełnosprawnością (niewidoma na jedno oko) 
pojawia się także w filmie Jumanji – przygoda w dżungli. Widz dowiaduje 
się, że mężczyzna został oślepiony, kiedy wykradał archaiczny klejnot 
tkwiący w skale. Mężczyzna występuje w trzech scenach filmu, a jego 
działania wobec głównych bohaterów są zdecydowanie wrogie. Oznaka 
jego niepełnosprawności (bielmo na oku) jest eksponowana w każdej 
odsłonie.

Obraz 38. Niewidzący na jedno oko złoczyńca

Źródło: Jumanji – przygoda w dżungli / dżungli/ Bobby Cannavale jako Russel 
van Pelt, reż. Jake Kasdan / Link: https://pl.chili.com/content/jumanji-pzygoda-w-
dzungli-2017/27aa33db-af0d-424f-804f-a6112fb15313., dostęp: 2021-06-30.

Przypisywanie cech negatywnych (chociaż w sposób mniej 
jednoznaczny) osobom z niepełnosprawnościami można zaobserwować 
także w serialu Szkoła. W 820. odcinku pojawia się wątek dziewczynki 
cechującej się złośliwością, która złamała nogę, natomiast od odcinka 860. 
pojawia się chłopiec, który złamał rękę w wyniku bójki.

https://pl.chili.com/content/jumanji-pzygoda-w-dzungli-2017/27aa33db-af0d-424f-804f-a6112fb15313
https://pl.chili.com/content/jumanji-pzygoda-w-dzungli-2017/27aa33db-af0d-424f-804f-a6112fb15313
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Przypisywanie niepełnosprawności bohaterom negatywnym 
w filmach i serialach może przyczyniać się do utrwalania obrazu 
osób z niepełnosprawnościami jako niebezpiecznych, przerażających 
i odrażających, których należy unikać, piętnować je dla wspólnego dobra 
oraz izolować. Postacie z chorobami psychicznymi prezentowane są jako 
psychopatyczni mordercy, natomiast niepełnosprawności fizyczne mają za 
zadanie wzmocnić wizerunek złoczyńców jako postaci budzących wstręt 
i odrazę. Współczesne funkcjonowanie w globalnej przestrzeni kulturowej, 
wytworzenie i reprodukowanie pewnych ogólnych wzorców powoduje, że 
utrwalenie powyższych skojarzeń może występować w bezprecedensowo 
dużej skali. Funkcjonujące stereotypy, wzmacniane przez produkcje medialne, 
mogą prowadzić do ograniczenia lub unikania relacji, a nawet styczności 
społecznych z osobami z niepełnosprawnościami. Przytoczony sposób ich 
prezentowania może wzbudzać niechęć, strach, daleko posuniętą nieufność, 
w skrajnych wypadkach różnie manifestowaną agresję, a w konsekwencji 
powodować albo petryfikować ich społeczną ekskluzję.

Ten stereotypowy wizerunek niepełnosprawności opiera się poczuciu 
dyskomfortu doświadczanego w sytuacji obcowania z kimś, kto wygląda 
inaczej. Oszpecenie czy też fizycznie dostrzegalna niepełnosprawność 
ma spowodować łączenie „inności” z czymś odrażającym i moralnie 
złym (Heumann, Salinas, Hess 2019). Taka sytuacja wzmacnia w widzach 
przekonanie: „Powinniśmy bać się ludzi, których twarze i ciała różnią się od 
naszych” (Leary 2017). Te przedstawienia niepełnosprawności pielęgnują 
i utrwalają bezpodstawne przekonanie, że wygląd jest nierozerwalnie 
związany z moralnym charakterem i wartością osoby (Barnes 1992). 
Aktywiści na rzecz osób z niepełnosprawnościami podkreślają, że takie 
medialne wykorzystywanie niepełnosprawności sprowadza się nie tylko do 
leniwego opowiadania historii, ale także do tworzenia stereotypów, jeszcze 
bardziej marginalizujących już napiętnowaną społeczność, która rzadko jest 
reprezentowana na ekranie. Należy zaznaczyć, że powoli następują pewne 
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sukcesy w podważaniu tego stereotypu. W 2018 r. zainicjowany kampanią 
na rzecz dokładnego przedstawiania niepełnosprawności Brytyjski Instytut 
Filmowy ogłosił, że nie będzie już finansować filmów, których złoczyńcy 
mają blizny lub zniekształcenia twarzy (Buckley 2020).

6.9. Niepełnosprawność strukturalnie dekonstruowana – 
reprezentacje dostępności

W odniesieniu do podjętego tematu badawczego bardzo istotne 
jest pytanie o rolę mediów w kontekście ontologicznego statusu 
niepełnosprawności. Nie wchodząc w szczegółowe dywagacje oraz 
dokonując pewnego uproszczenia na potrzeby analityczne, można 
uznać, że pytanie o ontologiczny status niepełnosprawności stanowi 
pytanie o szerszym zakresie, mianowicie o ontologiczny status zjawisk 
społecznych, które, nawiązując do terminologii spopularyzowanej 
przez Richarda Rorty’ego (zob. Rorty 1999, s. 9-25), zasadniczo mogą 
być ujmowane w duchu paradygmatu reprezentacjonistycznego lub 
antyreprezentacjonistycznego (konstruktywistycznego). Postrzeganie 
zjawisk społecznych w duchu reprezentacjonizmu oznacza uznanie, że 
zjawiska społeczne mają charakter obiektywny, tj. ich status ontologiczny 
jest niezależny od podmiotu poznającego. W ujęciu konstruktywistycznym 
człowiek jest nie tylko podmiotem poznającym, odkrywającym naturę 
zjawisk społecznych, ale jest przede wszystkim ich twórcą. Ma to zarazem 
przełożenie na sposób rozumienia i definiowania niepełnosprawności. 
Niepełnosprawność definiowana w duchu reprezentacjonistycznym 
jest postrzegana jako coś obiektywnego, możliwego do jednoznacznego 
zdefiniowania. Jako przykład w tym kontekście może posłużyć postrzeganie 
niepełnosprawności w sposób naturalistyczny poprzez odwoływanie się 
do świata zwierząt, w którym osobniki niepełnosprawne są eliminowane, 
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przegrywając w walce o przetrwanie. W duchu konstruktywistycznym 
niepełnosprawność jest postrzegana jako tworzona społecznie 
z koncentracją na analizie konstrukcji określonych struktur społecznych 
jako włączających lub wykluczających jednostki oraz grupy społeczne 
z możliwości partycypacji w życiu społecznym oraz umożliwiających lub 
utrudniających, czy wręcz uniemożliwiających osiągnięcie przez nie 
odpowiedniej jakości życia. 

W zależności od przyjętego paradygmatu rozumienia zjawisk 
społecznych inaczej może być definiowana rola mediów oraz przekazów 
medialnych. W duchu paradygmatu reprezentacjonistycznego media mogą 
być postrzegane jako pełniące funkcję zwierciadła odbijającego jedynie 
obecne w życiu społecznym sposoby postrzegania niepełnosprawności. 
W duchu paradygmatu konstruktywistycznego mediom można natomiast 
przypisywać niezwykle istotną rolę w kształtowaniu sposobu postrzegania 
niepełnosprawności poprzez dekonstrukcję społecznie tworzonych barier. 

Mając to na uwadze, w ramach niniejszego projektu badawczego 
dążono do ustalenia, czy w analizowanych materiałach znajdują się 
także takie, które można uznać za przykłady strukturalnej dekonstrukcji 
niepełnosprawności, czyli działań popularyzujących usuwanie barier 
stanowiących utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami.

Opisane w poprzednich podrozdziałach przykłady skłaniają do 
wyprowadzenia wniosku, że przekazy medialne przyczyniają się przede 
wszystkim do utrwalania społecznej konstrukcji niepełnosprawności. 
Niemniej jednak w analizowanych materiałach zidentyfikowano także 
przykłady, które można uznać za przyczyniające się do strukturalnej 
dekonstrukcji niepełnosprawności.

Taką rolę w pewnym stopniu odgrywają treści obecne w programie 
Nasz nowy dom. Chociaż, jak wykazano w podrozdziale 6.2., osoby 
z niepełnosprawnościami są ukazywane w tym programie przede 
wszystkim jako niesamodzielne ofiary, to zauważalne jest, że 
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architekci projektujący przebudowę mieszkań uczestników zwracają 
dużą uwagę na to, by zapewnić odpowiednie udogodnienia dla osób 
z niepełnosprawnościami. Są to udogodnienia przede wszystkim 
dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, takie jak łazienka 
zaprojektowana w sposób umożliwiający samodzielne umycie się (np. 
duża kabina prysznicowa z niskim brodzikiem, specjalne krzesełko 
ułatwiające mycie się, uchwyty), likwidacja progów, odpowiednio 
szerokie wejścia, podjazdy, ale także drobniejsze gesty, takie jak zakup 
nowych okularów. Zwracanie uwagi na tego typu kwestie dobrze 
ilustrują słowa wypowiadane przez lektora w odcinku 194.:

W łazience znajdzie się spora kabina prysznicowa z niskim 
brodzikiem […], dodatkowy uchwyt oraz specjalne krzesełko, co 
ułatwi pani Halinie samodzielną kąpiel.

[Lektor, Nasz nowy dom – odcinek 194.]

Przykład ukazania niepełnosprawności w kontekście tworzonych 
społecznie barier przedstawiono w materiale wyemitowanym 
w Wydarzeniach 12 października 2020 r., w którym przedstawiono historię 
małżeństwa z niepełnosprawnościami w wieku senioralnym. Prezenterka 
Wydarzeń informuje: 

Dwoje starszych ludzi po udarach nie może się doprosić pomocy 
od władz jednej ze słupskich spółdzielni. Są chorzy, mieszkają na 
10. piętrze i korzystają z wózka.

[Dorota Gawryluk, Wydarzenia z 12 października 2020 r.]
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W materiale przedstawiono, że małżonkowie każdego dnia borykają 
się z ograniczeniami i wyzwaniami, jakie wynikają z uwarunkowań 
architektonicznych. Spółdzielnia, wskazując na brak środków finansowych, 
nie chce zamontować elementu umożliwiającego wjazd lub zjazd wózkiem, 
pomimo wielokrotnych próśb mieszkańców. Prezenterka relacjonuje tę 
sytuację następująco:

Od dwóch lat proszą o pomoc, bo przy wejściu do wieżowca nie 
ma żadnego podjazdu. Winda jest, ale później i tak są schody. 

[Dorota Gawryluk, Wydarzenia z 12 października 2020 r.]

Przytoczono także wypowiedź kobiety z niepełnosprawnością:

Ja płacę czynsz regularnie od 85’ r. i spółdzielnia na to środków 
nie ma? To ludzie niepełnosprawni mają już nie wychodzić, są 
skazani w domu siedzieć? Człowiek by zjechał, ciepło jakby było. 
Posiedziałby na ławeczce, jakiś sąsiad by pomógł, porozmawiał.

[Teresa, Wydarzenia z 12 października 2020 r.]

Początkowo mąż pomagał kobiecie wchodzić po schodach, gdyż 
miała ona problemy z poruszaniem się. Mężczyzna doznał jednak 
zawału i ciężkiego, rozległego udaru, i porusza się na wózku inwalidzkim, 
a przebycie 12  stromych schodów jest dla niego niemożliwe. 

Małżeństwo jest zdeterminowane w walce o likwidację barier 
architektonicznych. Są ukazywani jako aktywni i sprawczy obywatele, 
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świadomi swoich praw oraz domagający się ich respektowania. Skarżą się 
dziennikarzom, że są traktowani nieprzychylnie, gdyż spółdzielnia odrzuca 
ich wnioski o zamontowanie podjazdu. Ludzie ci mają pretensje, że nikt się 
nie interesuje ich losem, że są uwięzieni jak w twierdzy. Swoimi działaniami 
wzmacniają także świadomość innych obywateli. Uwagi dotyczące 
niedostosowania bloku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami 
wyrażają także sąsiedzi małżeństwa. Jedna z kobiet mówi: 

Jeszcze chodzę, ale nic nie wiadomo, co, kiedy, kogo spotka 
i podjazdy powinny być. 

[Helena – sąsiadka, Wydarzenia z 12 października 2020 r.]

Dobry przykład dekonstrukcji niepełnosprawności poprzez ukazywanie 
działań podejmowanych przez osoby z niepełnosprawnościami 
wspólnie z osobami pełnosprawnymi stanowi materiał zaprezentowany 
w Wydarzeniach z 29 listopada 2020 r. W materiale przedstawiono trudną 
sytuację restauracji zatrudniającej osoby z niepełnosprawnościami, 
spowodowaną obostrzeniami w związku z pandemią. Restauracja 
zatrudnia 21 osób, w tym 17 z niepełnosprawnościami. Z powodu 
wprowadzonych obostrzeń restauracja została zamknięta. Postanowiono 
jednak, że restauracja w dalszym ciągu będzie przygotowywać posiłki, 
aby w trudnej sytuacji epidemicznej pomagać najbardziej potrzebującym 
(osobom samotnym, biednym, a także tym, które straciły pracę). Posiłki 
są dostarczane przez wolontariuszy do mieszkań potrzebujących. Dzięki 
temu osoby z niepełnosprawnościami czują się potrzebne. Wskazano 
jednak, że relatywnie niewielkie, w dodatku kończące się zasoby 
finansowe uzyskane z datków w znacznym stopniu ograniczają możliwość 
świadczenia pomocy potrzebującym. W materiale występuje zatem 
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odwrócony sposób ukazywania niepełnosprawności w porównaniu 
do omówionego w podrozdziale 6.2. Osoby z niepełnosprawnościami 
nie są ukazywane jako potrzebujące pomocy, ale jako takie, które tej 
pomocy udzielają, co w pewnym sensie można uznać za wpisujące się 
w obraz osób z niepełnosprawnościami jako superbohaterów, lecz przede 
wszystkim jako aktywnych, empatycznych i służących wsparciem obywateli 
zainteresowanych losem innych osób. Podkreślono zarazem ukazanie 
osób z niepełnosprawnościami jako radzących sobie na rynku pracy nie 
gorzej niż osoby pełnosprawne. Co prawda w materiale eksponowana 
jest niepełnosprawność osób zatrudnionych w restauracji, jednak nie jest 
to restauracja zatrudniająca wyłącznie osoby z niepełnosprawnościami, 
a poza tym tego typu działania pomocowe można uznać za podobne 
do podejmowanych przez inne restauracje niezatrudniające osób 
z niepełnosprawnościami. Wskazuje na to następująca wypowiedź jednej 
z zatrudnionych osób z niepełnosprawnością:

My jesteśmy na razie tymi szczęśliwcami, którzy jeszcze mają 
pracę, i robimy posiłki dla tych, którzy ją stracili.

[Anonimowa kucharka, Wydarzenia z 29 listopada 2020 r.] 

Wśród pracowników są osoby niewidome i niedowidzące, które 
obsługiwały gości w ciemności. W materiale zostały zaprezentowane 
wypowiedzi pracowników wskazujące na obawy o utrzymanie pracy, ale 
nie z powodu posiadanej niepełnosprawności, ale ze względu na trudną 
sytuację, która dotknęła branżę gastronomiczną w związku z panującą 
epidemią. Wskazano m.in. na kluczowe znaczenie wykonywania pracy 
zawodowej w zapewnieniu możliwości samodzielnego utrzymania się. 
Można więc stwierdzić, że zaprezentowane trudności nie są specyficzne 
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dla osób z niepełnosprawnościami, ale dotyczą one wszystkich, którzy 
obawiają się utraty pracy.

W materiale przedstawiono, że osoby z niepełnosprawnościami mogą 
bardzo dobrze wykonywać swoje obowiązki. To dzięki nim kuchnia nadal działa 
i dostarcza posiłki innym. Ukazano również, że osoby z niepełnosprawnościami 
nie muszą być skazane na izolację i wykluczenie, ale wręcz przeciwnie, 
mogą pracować podobnie jak osoby pełnosprawne. W przekazie tym osoby 
z niepełnosprawnościami wyglądem nie odbiegają od osób pełnosprawnych. 
Ich niepełnosprawność nie jest akcentowana wizualnie. Jedynie informacja 
werbalna o ich niepełnosprawności pozwala je zidentyfikować. Wszystkie 
czynności, jakie podejmują w kuchni niepełnosprawni, są podobne do 
podejmowanych przez osoby pełnosprawne. Niepełnosprawni podkreślają swoją 
samodzielność w wykonywaniu prac. Sposób ukazania niepełnosprawności 
w analizowanym materiale może przyczyniać się do przełamywania stereotypów 
osób z niepełnosprawnościami jako niesamodzielnych. Strukturalny aspekt 
tworzenia niepełnosprawności zdekonstruowano poprzez ukazanie barier 
finansowych. Niskie zasiłki oraz bariery w znalezieniu odpowiedniej pracy 
powodują, że osoby z niepełnosprawnościami mają trudności w aktywnym 
uczestnictwie w życiu społecznym oraz osiągnięciu odpowiedniej jakości 
życia nie ze względu na posiadaną niepełnosprawność, ale na dysponowanie 
niewystarczającymi środkami finansowymi.

Kolejny przykład próby strukturalnej dekonstrukcji niepełnosprawności, 
a ściślej – dekonstrukcji społecznych praktyk wykluczania z powodu 
niepełnosprawności – stanowi materiał wyemitowany w Wydarzeniach 
30 października 2020 r. Przedstawiono w nim historię 5-letniego Krzysia 
chorującego na pęcherzowe oddzielenie naskórka (EB) (materiał był 
emitowany w czasie trwania tygodnia świadomości o pęcherzowym 
oddzielaniu się naskórka). Choroba nie jest zakaźna, ale objawia się 
widocznymi zmianami skórnymi oraz ranami wymagającymi opatrunków. 
Z powodu choroby chłopiec zmaga się z niepełnosprawnością i jest zależny 
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od osób pełnosprawnych. Dla Krzysia poważnym problemem jest nie tylko 
ból spowodowany chorobą, ale również poczucie wykluczenia i odrzucenia 
przez inne dzieci, które boją się jego wyglądu. W prezentowanym 
zachowaniu chłopca wyraźnie widoczny jest smutek, gdyż czuje się 
osamotniony i stygmatyzowany przez dzieci. Z powodu licznych ran i blizn 
na całym ciele oraz niewyraźnej artykulacji rówieśnicy uważają, że Krzyś 
jest „inny”, i nie chcą się z nim bawić. Jedynym przyjacielem Krzysia jest 
jego brat. Chłopiec natomiast tęskni za kontaktami z dziećmi i pragnie, 
aby jego rówieśnicy chcieli się z nim bawić oraz by widzieli w nim kolegę, 
a nie tylko spowitą bandażami niepełnosprawną osobę. Swoją tęsknotę za 
kontaktami z dziećmi niepełnosprawny Krzyś wyraża słowami: 

Żeby zobaczyli mnie, a nie EB.

[Krzyś chorujący na EB, Wydarzenia z 30 października 2020 r.]

Chłopiec jest ukazany jako osoba niesamodzielna, potrzebująca ciągłej 
pielęgnacji i opieki innych, a delikatność jego skóry porównano do skrzydeł 
motyla. W materiale mocno zaakcentowano także odczuwane przez 
chłopca ból i cierpienie w związku z chorobą.

Rany mam cały czas. W oku, na kolanach, na stopie, na uchu. 
[…] Jak śpię, to mnie boli, jak się bawię, to mnie boli. Ja chyba 
nie wiem, kiedy nie boli […]. Mam zawinięte rączki, to mogę się 
bawić. Chciałbym poczuć tego króliczka i mamę.

[Krzyś chorujący na EB, Wydarzenia z 30 października 2020 r.]
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Wytrwałość małego chłopca w znoszeniu bólu i cierpienia została 
ukazana jako coś niezwykłego, czyniącego z chłopca superbohatera.

Wszyscy mówią mi, że jestem bohaterem.

[Krzyś chorujący na EB, Wydarzenia z 30 października 2020 r.]

Od strony wizualnej ukazano m.in. w bardzo dużym zbliżeniu poranione 
ręce chłopca po zdjęciu opatrunku.

Obraz 39. Poranione ręce chłopca chorującego na pęcherzowe 
oddzielanie naskórka

Źródło: Wydarzenia z 29 listopada 2020 r., 28 min / Polsat / Link: https://go. 
cyfrowypolsat.pl/category/5005295/info/?contentId=5005295, dostęp: 2021-02-01.

Ukazano także konieczność nieustannego zaangażowania 
i poświęcenia rodziców, którzy od kilku lat nie przespali spokojnie ani 
jednej nocy. Rodzice starają się wspierać dziecko w zmaganiu z chorobą. 
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Mimo olbrzymiej determinacji są już zmęczeni, wyczerpani fizycznie 
i psychicznie. Żal im syna, który musi tak bardzo cierpieć.

Na zmiany opatrunków trzeba poświęcić 2 godziny rano, tyle 
samo wieczorem.

[Agnieszka – mama Krzysia chorującego na EB, Wydarzenia 
z 30 października 2020 r.] 

Wieloaspektowość tego materiału sprawia, że jego poszczególne 
elementy mogą być zaklasyfikowane do różnych typów niepełnosprawności 
wyróżnionych w niniejszym raporcie, gdyż pojawiają się elementy 
przedstawienia chłopca jako superbohatera, jako osoby potrzebującej 
pomocy i cierpiącej. Zaakcentowano także znaczenie zaangażowania osób 
trzecich. Wieloaspektowość ukazania niepełnosprawności pod pewnymi 
względami można uznać za niewątpliwą silną stronę analizowanych 
materiałów, jednak z drugiej strony jako przyczyniającą się do powstania 
niespójności obniżających skuteczności działań na rzecz strukturalnej 
dekonstrukcji społecznych praktyk wykluczania niepełnosprawności. 
Z jednej bowiem strony formułowany jest apel o to, by inne dzieci nie 
odtrącały chłopca, ponieważ poza chorobą nie różni się od innych dzieci, ale 
z drugiej strony w materiale bardzo mocno akcentowano nadzwyczajność 
sytuacji chłopca, m.in. sposobem prowadzenia narracji oraz epatując 
obrazami ukazującymi jego rany.

Wątek dotyczący potrzeby zapewnienia dostępności infrastruktury 
szkolnej do potrzeb uczniów pojawia się w serialu animowanym 
Miraculum. Biedronka i Czarny Kot. Motywem odcinka jest Dzień 
bohaterów, w którym należy robić dobre uczynki. W związku z tym 
nauczycielka pyta uczniów, jakie uczynki zaplanowali, na co Alya, 
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najlepsza przyjaciółka Marinette (głównej bohaterki wcielającej się 
w postać tytułowej Biedronki), odpowiada, że: 

Rok temu napisałam artykuł o dostępności dla niepełnosprawnych 
w budynkach publicznych, ale jak zobaczyłam, ile robią dla nas 
Biedronka i Czarny Kot, postanowiłam zdziałać więcej. Burmistrz 
wyraził zgodę na likwidację barier i niepełnosprawni będą mogli 
chodzić z nami do szkoły.

[Alya, Miraculum. Biedronka i Czarny Kot, odcinek: Asystura] 

Po tej wypowiedzi wszyscy w klasie klaszczą. Pozytywnym aspektem 
przywołanego fragmentu jest zwrócenie uwagi na potrzebę likwidacji barier 
uniemożliwiających uczniom z niepełnosprawnościami podejmowanie 
kształcenia w szkole. Niestety, przekaz ten jest marginalny. Stanowi jedną 
z nielicznych reprezentacji niepełnosprawności wśród przeanalizowanych 
51 odcinków serialu. Poza tym jest wyrażany jedynie w formie werbalnej 
i zajmuje zaledwie kilka sekund niezbędnych na wypowiedzenie przywołanych 
tu słów. Stanowi oznakę tego, że twórcy serialu mają świadomość 
strukturalnych ograniczeń utrudniających czy wręcz uniemożliwiających 
osobom z niepełnosprawnościami uczestnictwo w życiu społecznym. Mimo 
to w serialu nie pojawiają się w ogóle postacie z niepełnosprawnościami, 
a innym przykładem ekspozycji niepełnosprawności w tym serialu jest jej 
symulowanie, co zostało omówione w podrozdziale 6.6.

Interesujący przykład rozwiązania umożliwiającego młodym osobom 
z niepełnosprawnościami (uczniom, studentom) uczestnictwo w procesie 
kształcenia mimo braku możliwości fizycznej obecności w szkole lub na 
uczelni przedstawiono w odcinku 823. programu popularnonaukowego 
Galileo. Ukazano w nim historię 16-letniej dziewczyny, która z powodu 
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zachorowania na nowotwór nie mogła chodzić do szkoły i uczestniczyła 
w lekcjach za pośrednictwem robota pełniącego funkcję awatara. 
W materiale poinformowano, że dziewczyna pokonała już raka, ale w wyniku 
przebytej choroby oraz terapii jej odporność była tak słaba, że wykluczony 
był kontakt ze światem zewnętrznym. Dzieląc się swoimi doświadczeniami, 
dziewczyna wskazała, że była całkowicie odizolowana od świata, zamknięta 
w swoim pokoju, a robot pełniący funkcję awatara stał się dla niej kluczem do 
dawnego życia. Robot jest przez nią określany jako największe wybawienie 
i szczęście. Podkreślono, że robot zapewniał nie tylko udział w lekcjach, ale 
także kontakt ze znajomymi i przyjaciółmi. Wskazano na funkcjonalność 
robota, polegającą na możliwości zdalnego sterowania nim, np. obracając 
jego kamerę, co umożliwia rozglądanie się po klasie. Użytkownik robota 
może też słyszeć, co się dzieje w klasie. Głos użytkownika także może być 
słyszany za pomocą głośników umieszczonych w robocie. Urządzenie nie 
zapisuje obrazów. Użytkownik może wyrażać swoje samopoczucie za pomocą 
emotikon wyświetlanych na „twarzy” robota. W materiale prezentowane są 
również wypowiedzi koleżanek z klasy. Jedna z nich mówi:

Na początku było trochę dziwnie, ale się przyzwyczailiśmy. Robot 
trochę przypomina Emmę, ponieważ ma założoną jej chustkę. 

[Koleżanka Emmy uczestniczącej w lekcjach za pośrednictwem 
robota, Galileo – odcinek 823.]

Robot ma także możliwość zakomunikowania sytuacji, gdy użytkownik 
nie może lub nie chce aktywnie uczestniczyć w lekcji. Użytkownik ma też 
możliwość zasygnalizowania, gdy chce się zgłosić do wypowiedzi. Sam 
użytkownik nie jest widziany, co zapewnia poczucie intymności – może 
uczestniczyć w lekcjach, np. leżąc w łóżku. 
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Poinformowano, że robot został stworzony przez start-up z myślą 
o młodzieży cierpiącej na długotrwałe choroby. Wskazano, że w Niemczech 
są 43 takie urządzenia, a koszt jednego wynosi ok. 4 tys. euro. Środki na 
zakup takich urządzeń pochodzą od prywatnych darczyńców. 

W przekazie używane są określenia „chory”, „choroba”, ale nie pojawia 
się wyrażenie „niepełnosprawność”. Wskazano, że robot zapewnia nie 
tylko możliwość uczestnictwa w lekcjach, ale także np. w wydarzeniach 
kulturalnych oraz zwiększa wśród użytkowników chęć do życia, ponieważ 
pozwala odciągnąć od myślenia o chorobie, a także wrócić do świata, 
„w którym się przedtem było”. Jedna z nauczycielek mówi, że dziewczyna 
jest jedną z najlepszych uczennic, dostaje dobre oceny i normalnie śledzi 
zajęcia. W podsumowaniu pokazano, że dziewczyna wraca do szkoły, 
ponieważ jej układ odpornościowy na tyle się wzmocnił, że może wrócić 
do klasy. Dziewczyna oddaje robota, by mógł służyć komuś innemu. 
Wskazano, że cieszy się z tego, że może wrócić do szkoły. Narrator 
wypowiada, że Emma wraca do normalnego życia. Można zatem zauważyć, 
że treść jest prezentowana nie tyle z perspektywy niepełnosprawności, 
ale bardziej długotrwałej choroby jako pewnej przerwy w normalnym 
funkcjonowaniu. Pozytywnie można ocenić zaakcentowanie kwestii 
zapewnienia dostępności. Negatywnie zaś, że jest to bardziej pokazane 
w kontekście choroby, nienormalności.

Materiał wpisujący się w działania dekonstruujące społeczne struktury 
niepełnosprawności wyemitowano w Wydarzeniach 10 września 2020 
r. W materiale tym poinformowano o opracowanych przez Akademię 
Filmową wytycznych dla twórców, którzy chcieliby zdobyć Oscara, co 
zostało określone przez prezentera mianem „rewolucji na srebrnym 
ekranie”. W zapowiedzi materiału prezenter Bogdan Rymanowski 
informuje, że wytyczne mają zostać wdrożone za 4 lata i że warunkiem 
uzyskania nagrody będzie zapewnienie odpowiedniego parytetu 
mniejszości zarówno wśród aktorów, jak i zespołu produkcyjnego. 
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W dalszej części poinformowano, że parytety mają odnosić się do 
zapewnienia co najmniej 30-procentowej reprezentacji „kobiet, 
mniejszości rasowych, LGBT oraz niepełnosprawnych”. Warunkiem ma być 
także podejmowanie tematu związanego z „kobietami, mniejszościami 
rasowymi, LGBT, niepełnosprawnymi”. 

Obraz 40. Grafika zawierająca informację o planowanych kryteriach 
przyznawania Oscarów

Źródło: Wydarzenia z 10 września 2020 r., 35 min / Polsat / Link: https://go. 
cyfrowypolsat.pl/category/5005295/info/?contentId=5005295, dostęp: 2021-02-01.

Piotr Michalak, reporter przedstawiający materiał, wskazuje, że 
podstawę dla podjęcia takiej decyzji stanowi przekonanie, że Oscar jest 
„białym, heteroseksualnym mężczyzną”, co oznacza przekonanie, że biali, 
heteroseksualni mężczyźni są nadreprezentowani w produkcjach filmowych. 
Celem planowanych zmian jest wprowadzenie zasady równości w dostępie 
do udziału w powstawaniu filmów. Chociaż Piotr Michalak stwierdza, że 
„brak równości w Hollywood jest faktem”, to za główne przesłanie materiału 
można uznać wyrażoną przez Bogdana Rymanowskiego obawę, że „sztuka 
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stanie się ofiarą politycznej poprawności”. Zdaniem Piotra Michalaka 
polscy krytycy filmowi są sceptyczni wobec tej inicjatywy, zarówno ci 
„identyfikujący się jako konserwatyści […], i ci od konserwatyzmu dalsi”. 
Jako konserwatywny krytyk filmowy został zeprezentowany Łukasz 
Adamski, wypowiadający następujące słowa:

Pierwszy raz tak otwarcie powiedziano, że ideologia jest 
ważniejsza od wolności artystycznej.

[Łukasz Adamski, Wydarzenia z 10 września 2020 r.] 

Przywołano także wypowiedź wspomnianego krytyka, że wprowadzone 
kryteria w praktyce niewiele zmienią, ponieważ:

Jak prześledzimy, jakie filmy dostawały Oscara, to są zawsze 
filmy, w których te mniejszości różnego rodzaju były.

[Łukasz Adamski, Wydarzenia z 10 września 2020 r.] 

Z kolei z pozycji krytyka „dalszego od konserwatyzmu” przedstawiono 
wypowiedź Tomasza Raczka:

Poprawność polityczna ma to do siebie, że jest słuszna, ale 
sztuka ma z kolei to do siebie, że nie znosi poprawności.

[Tomasz Raczek, Wydarzenia z 10 września 2020 r.]
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Krytycy filmowi obawiają się, że takie rozwiązanie zbytnio ingeruje 
w sztukę, a zarazem stanowi formę jej ograniczania, co może skutkować 
obniżeniem jej wartości. 

W materiale poruszono ważny temat w kontekście strukturalnej 
dekonstrukcji niepełnosprawności. Zasygnalizowano problem 
niewystarczającej reprezentacji grup defaworyzowanych w produkcjach 
filmowych. Niemniej jednak krytyczny, a w pewnym stopniu wręcz ironiczny 
sposób przedstawienia zagadnienia może powodować u odbiorcy brak 
zrozumienia dla tego bardzo istotnego problemu oraz jego bagatelizowanie. 

Odnosząc się do treści analizowanego materiału, można stwierdzić, 
że diagnoza postawiona przez Akademię Filmową, wskazująca na 
niewystarczającą reprezentację w produkcjach filmowych m.in. osób 
z niepełnosprawnościami, jest trafna, gdyż jest ona zbieżna z wynikami 
niniejszego projektu badawczego. Wydaje się jednak, że planowane działania 
mogą okazać się przeciwskuteczne, ponieważ znacznie poważniejszy 
problem niż niewystarczająca reprezentacja osób z niepełnosprawnościami 
stanowi podejmowanie tematu niepełnosprawności w sposób 
stereotypowy, instrumentalizujący czy wręcz dyskryminujący.

Bardzo dobrym przykładem normalizacji niepełnosprawności jest 
obecność w przekazach medialnych osób noszących okulary. Wada 
wzroku, wymagająca noszenia okularów lub soczewek kontaktowych, 
bez wątpienia jest pewną formą niepełnosprawności. Chociaż niekiedy 
w przekazach medialnych pojawiają się treści ukazujące osoby noszące 
okulary jako np. niezdarne lub nieatrakcyjne (np. tytułowa bohaterka 
nieuwzględnionego w analizach serialu BrzydUla15), to zasadniczo tego 
typu prezentacje mają charakter marginalny. Z drugiej strony niekiedy 
pojawiają się przypadki odwróconego stereotypu osób noszących 

15  Serial ten był emitowany w okresie prowadzonego monitoringu w stacji 
TVN, jednak nie został objęty analizą, ponieważ nie znalazł się wśród najczęściej 
oglądanych przez dzieci lub młodzież.
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okulary jako osób o wysokiej pozycji społecznej czy o dużej inteligencji. 
W serialach animowanych niekiedy noszenie okularów było akcentowane 
w odniesieniu do osób starszych. Najczęściej jednak noszeniu okularów 
nie było przypisywane w przekazach medialnych żadne znaczenie, 
dlatego obecność w nich osób noszących okulary zasadniczo w ramach 
niniejszego projektu badawczego nie była uznawana za przykład 
reprezentacji niepełnosprawności. Osoby lub postacie w okularach 
pojawiają się relatywnie często. Za przykład potwierdzający utrwalenie 
normalizacji społecznej noszenia okularów można uznać to, że postacie 
noszące okulary pojawiają się nawet w serialach animowanych, gdzie 
bohaterami nie są ludzie, ale np. motocykle, jak ma to miejsce w przypadku 
serialu Ricky Zoom. W serialu tym w kilku odcinkach pojawia się Pani 
Bikely, będąca nauczycielką. Motocykle w okularach pojawiają się także 
w formie pojedynczych ujęć jako postacie stanowiące tło.

Obraz 41. Postać motocykla – nauczycielki noszącej okulary

Źródło: Ricky Zoom, odc. 24. Super-bohaterka Bikely / reż. Romain Villemaine, 
Franck Michel / Archiwum własne. Dostęp: 2020-09-23.
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Jako przykład działania na rzecz strukturalnej dekonstrukcji 
niepełnosprawności można uznać materiał poświęcony Frankowi 
Trzęsowskiemu, szerzej omówiony w punkcie 6.1.4. niniejszego raportu. 
W jednej z przedstawionych wypowiedzi chłopiec wskazuje, że nie 
wyobraża sobie życia bez wózka, co wyraża słowami: 

Leżałbym i nic więcej bym nie robił. Niewyobrażalne byłoby 
według mnie życie bez wózka. Wózek to wolność.

[Franek Trzęsowski, Wydarzenia z 16 października 2020 r.]

Wskazaną wypowiedź można uznać zarazem za bardzo cenne 
przedstawienie sposobu postrzegania sytuacji z perspektywy osoby 
z niepełnosprawnością, gdzie wózek jest ukazany jako narzędzie umożliwiające 
dekonstrukcję niepełnosprawności. Osoba z niepełnosprawnością jest 
ukazana jako radosna, pełna energii, ciesząca się życiem. Taki sposób 
prezentacji niepełnosprawności można zatem uznać za dobrą praktykę.

Niepełnosprawność została przedstawiona wręcz jako atut w bajce 
Szczęśliwa Sroka, wyemitowanej w TVP ABC w ramach cyklu Czytanie 
przed spaniem. Główną bohaterką bajki jest tytułowa sroka, której 
„doskwierała pewna dolegliwość. Miała bardzo, ale to bardzo słaby słuch”. 
Sroka postanowiła się przeprowadzić. Nowi sąsiedzi obmawiali ją, ale tego 
nie słyszała, bo bardzo źle słyszała. Słaby słuch jest w tym w wypadku 
traktowany jako zaleta, ponieważ dzięki temu nie słyszała, co mówią o niej 
inni i w konsekwencji nie przejmowała się tym, dzięki czemu była szczęśliwa.

Media mogą odgrywać bardzo istotną rolę w procesie dekonstrukcji 
strukturalnych ograniczeń utrudniających, czy wręcz uniemożliwiających 
uczestnictwo w życiu społecznym osobom z niepełnosprawnościami. Chociaż 
w analizowanych materiałach zidentyfikowano treści, w których ukazywano 
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tego typu ograniczenia, to ich ilość okazała się relatywnie niewielka, przy 
czym zazwyczaj były one przedstawiane albo w sposób marginalny, albo 
jako element szerszych komunikatów, które w innych aspektach mogły się 
przyczyniać wręcz do utrwalania barier społecznych (np. materiał zawierający 
apel chłopca z pęcherzowym oddzielaniem naskórka skierowany do innych 
dzieci, by się go nie bały i bawiły się z nim, z jednoczesnym podkreślaniem 
jego inności oraz epatowaniem obrazami ukazującymi jego rany, apelowanie 
o likwidację barier architektonicznych w celu zapewnienia dzieciom 
z niepełnosprawnościami dostępności do szkoły w serialu, w którym ani razu 
nie pojawia się postać z niepełnosprawnością. Brakuje natomiast materiałów 
ukazujących osoby z niepełnosprawnościami w ich codziennym życiu oraz 
w sytuacjach razem z osobami pełnosprawnymi, przedstawiania ich jako 
„zwykłych ludzi” bez ukazywania ich jako podziwianych superbohaterów 
lub wymagających współczucia ofiar. Niewielka ilość tego typu materiałów 
skłania do potwierdzenia tezy postawionej w tytule niniejszego projektu 
badawczego, że osoby z niepełnosprawnościami są „niepełnowidzialne”. 

Niemniej jednak zidentyfikowano materiały, które można uznać za 
dobre praktyki w tym zakresie, jak np. materiały wskazujące na potrzebę 
likwidacji barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych ruchowo 
czy dotyczące rozwiązań umożliwiających uczestnictwo w procesie 
kształcenia mimo braku możliwości fizycznej obecności w szkole.

Za dobrą praktykę można uznać również prezentację perspektywy 
radosnego, pełnego energii, cieszącego się życiem chłopca 
z niepełnosprawnością, którego zdaniem „wózek to wolność”.

Bardzo dobrym przykładem normalizacji niepełnosprawności jest 
obecność w przekazach medialnych osób noszących okulary. Za pożądaną 
można by zatem uznać sytuację, w której osoby z innymi rodzajami 
niepełnosprawności byłyby obecne w przekazach medialnych bez 
akcentowania ich niepełnosprawności, podobnie jak uczestnictwo osób 
noszących okulary nie wiąże się z akcentowaniem ich wady wzroku.
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7. Zakończenie

7.1. Najważniejsze wyniki i wnioski

Celem projektu „Niepełnowidzialni” była analiza stopnia nasycenia 
treściami dotyczącymi niepełnosprawności oraz sposobów prezentacji 
niepełnosprawności w filmach, serialach i programach telewizyjnych 
oglądanych przez dzieci i młodzież. Dla osiągnięcia tego celu analizami 
objęto ok. 500 godzin materiałów pochodzących z 20 seriali i programów 
telewizyjnych oraz z 20 filmów emitowanych w stacjach telewizji naziemnej 
w okresie od 31 sierpnia do 30 listopada 2020 r. i najczęściej oglądanych przez 
dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, uczniów klas IV-VIII szkół 
podstawowych oraz młodzieży uczącej się w szkołach ponadpodstawowych, 
wyselekcjonowanych na podstawie wyników oglądalności udostępnionych 
przez Nielsen Audience Measurement Poland oraz na podstawie 
danych Box Office. Dobranie próby materiałów na podstawie wyników 
oglądalności pozwoliło na poddanie analizie tych przekazów, z którymi 
najczęściej spotykają się dzieci oraz młodzież, ale także spowodowało, że 
przedmiotem analiz zostały objęte bardzo różnorodne materiały, takie jak 
seriale animowane, fabularne i paradokumentalne, programy informacyjne 
i popularno-naukowe, teleturnieje czy programy typu talent show oraz 
reality show. Różnorodność gatunkowa analizowanych materiałów 
owocowała zarazem objęciem analizą przedstawień niepełnosprawności 
zarówno w odniesieniu do osób, jak i do postaci fikcyjnych. Różne były 
także rodzaje prezentowanych niepełnosprawności od niepełnosprawności 
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fizycznych po umysłowe. Zwracano też uwagę na reprezentacje być może 
w mniej oczywisty sposób kojarzone z niepełnosprawnością, takie jak 
otyłość czy wady wzroku korygowane noszeniem okularów. Różnorodność 
analizowanych treści może z kolei rodzić pytanie o wspólną płaszczyznę 
poddanych analizie reprezentacji niepełnosprawności, wszak za istotę 
analiz naukowych można uznać, że to, co nieznane i nieuporządkowane, 
zostaje spisane i poukładane według określonych kryteriów na podstawie 
zidentyfikowanych jakichś cech wspólnych (Piróg 2015: 88). Z drugiej jednak 
strony zbyt mocne poszukiwanie jednolitej płaszczyzny analiz skutkowałoby 
zatarciem różnorodności, a wręcz chaotyczności telewizyjnych 
przedstawień niepełnosprawności docierających do odbiorcy. Oglądając 
film Shrek, odbiorca może dostrzec Kota w butach, mającego trudności 
z wstaniem ze względu na otyłość, a oglądając jeden z odcinków 
programu Galileo – może zobaczyć meksykańskiego policjanta mającego 
spowodowaną otyłością trudność w ściganiu przestępców. Patrząc na 
serial 19+, widz może dostrzec starszą osobę z chorobą Alzheimera będącą 
obiektem żartów ze strony młodych ludzi. Oglądając program Nasz nowy 
dom, może dostrzec starszą osobę z niepełnosprawnością znajdującą 
się w trudnej sytuacji materialnej, a oglądając serial Masza i Niedźwiedź 
zauważy przygarbioną staruszkę, będącą wiedźmą, opierającą się o laskę. 

Badania zostały przeprowadzone z zastosowaniem metod ilościowej 
oraz jakościowej analizy treści. Analizy ilościowe pozwoliły na określenie 
poziomu nasycenia treściami dotyczącymi niepełnosprawności. 
Weryfikacja poziomu nasycenia została dokonana z zastosowaniem trzech 
wskaźników: (1) jako stosunek liczby odcinków, w których zidentyfikowano 
wystąpienie treści dotyczących niepełnosprawności, do ogólnej liczby 
przeanalizowanych odcinków danego serialu lub programu telewizyjnego; 
(2) jako stosunek liczby odcinków, w których treści dotyczące 
niepełnosprawności były prezentowane co najmniej minutę, do ogólnej 
liczby odcinków danego serialu lub programu telewizyjnego; (3) jako 
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stosunek liczby minut zawierających treści dotyczące niepełnosprawności 
do całkowitego czasu analizowanych seriali lub programów telewizyjnych.

Jakiekolwiek treści dotyczące niepełnosprawności zaobserwowano 
w 14% przeanalizowanych odcinków seriali i programów telewizyjnych 
(w 125 spośród 890 przeanalizowanych odcinków), co można uznać jako 
relatywnie wysoką wartość tak obliczonego wskaźnika. Znacznie niższą 
wartość (wynoszącą 8%) uzyskano przy uwzględnieniu tylko tych odcinków, 
w których ekspozycja treści dotyczących niepełnosprawności trwała dłużej 
niż jedną minutę, co pokazuje, że znaczna część tych treści była eksponowana 
w sposób marginalny, epizodyczny. Wyraźnie ukazuje to osiągnięta 
wartość wskaźnika czasu ekspozycji reprezentacji niepełnosprawności 
w stosunku do czasu trwania analizowanych materiałów, która wyniosła 
zaledwie ok. 1%, co skłania do potwierdzenia hipotezy ujętej w tytule 
niniejszego projektu badawczego, że osoby z niepełnosprawnościami są 
„niepełnowidzialne” w analizowanych materiałach.

Zaobserwowano wyraźne zróżnicowania analizowanych seriali 
i programów telewizyjnych pod względem występowania reprezentacji 
niepełnosprawności. Najbardziej nasycone tego typu treściami były trzy 
programy emitowane przez telewizję Polsat: Nasz nowy dom, Wydarzenia 
oraz Ninja Warrior Polska. Natomiast w programie Koło Fortuny oraz serialach 
Ricky Zoom i Przyjaciółki nie zaobserwowano jakichkolwiek treści dotyczących 
niepełnosprawności. Trzykrotnie większe nasycenie treściami dotyczącymi 
niepełnosprawności (biorąc pod uwagę wskaźnik czasu ekspozycji tego typu 
treści) zaobserwowano w programach telewizyjnych w porównaniu do seriali.

Chociaż czas ekspozycji treści dotyczących niepełnosprawności 
był relatywnie niewielki, to przeanalizowanie ok. 500 godzin 
przekazów medialnych pozwoliło uzyskać bardzo bogaty i różnorodny 
materiał, na podstawie którego wyróżniono i omówiono 9 typów 
reprezentacji niepełnosprawności, takich jak: (1) przedstawianie osób 
z niepełnosprawnościami jako superbohaterów; (2) przedstawienie 
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osób jako niesamodzielnych, potrzebujących pomocy; (3) ukazywanie 
niepełnosprawności jako powiązanej ze starością; (4) ukazywanie 
niepełnosprawności jako tragedii życiowej nasyconej cierpieniem; (5) 
przedstawianie niepełnosprawności w sposób karykaturalny; (6) symulowanie 
niepełnosprawności; (7) ukazywanie niepełnosprawności jako zawinionej; 
(8) przedstawienie niepełnosprawności jako atrybutu złoczyńców; (9) 
reprezentacja strukturalnych dekonstrukcji niepełnosprawności m.in. 
poprzez promowanie działań na rzecz dostępności.

Typologia ta została stworzona metodą indukcyjną. W pierwszej 
kolejności poddano analizie zebrane materiały w celu zaobserwowania 
powtarzających się wzorców prezentowania treści dotyczących 
niepełnosprawności. Następnie dokonane spostrzeżenia odnoszono do 
ustaleń obecnych w literaturze przedmiotu.

Podkreślenia wymaga, że opracowana typologia nie jest ani rozłączna, 
ani wyczerpująca. Złożoność i wieloaspektowość zaobserwowanych 
treści dotyczących niepełnosprawności pozwala je niejednokrotnie 
przyporządkować do różnych typów (np. ukazywanie seniora 
z niepełnosprawnością w sposób karykaturalny, ale zarazem w kontekście 
dramatu życiowego oraz jako osoby niesamodzielnej, potrzebującej pomocy). 
Można to uznać za konsekwencję zjawiska intersekcjonalności, polegającego 
na kształtującym codzienne doświadczenia i instytucje społeczne 
krzyżowaniu się niepełnosprawności z problematyką m.in. płci, rasy, klasy, 
wieku, pochodzenia etnicznego czy seksualności (Naples, Mauldin, Dillaway 
2018). Intersekcjonalność przejawia się w wielowymiarowości doświadczeń 
życiowych jednostek i kształtujących je systemów ucisku (Crenshaw 1989).

Oprócz wyróżnionych i opisanych typów zebrane materiały mogą być 
analizowane jeszcze na wiele różnych sposobów, np.: 

• ukazywanie niepełnosprawności w ujęciu medycznym, czyli jako 
upośledzenia lub choroby wymagającej leczenia (Twardowski 
2018; Wiliński 2010); 
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• ukazywanie niepełnosprawności jako tymczasowej, którą można 
pokonać dzięki osiągnięciom medycznym oraz dzięki sile woli 
i wytężonej pracy; 

• ukazywanie niepełnosprawności w kontekście cyborgizacji; 
• w ujęciu funkcjonalnym, polegającym na postrzeganiu 

niepełnosprawności przede wszystkim jako utrudnienie (Wiliński 
2010); 

• w ujęciu indywidualnym, akcentującym przede wszystkim 
indywidualne doświadczenia osoby z niepełnosprawnościami 
(Wiliński 2010), ale także ukazywanie jako sprawy prywatnej 
radzenia sobie lub nieradzenia z niepełnosprawnością; 

• ukazywanie osób z niepełnosprawnościami jako „wiecznych dzieci” 
(Gumienny 2016); 

• akcentowanie odmienności osób z niepełnosprawnościami, 
ukazywanie ich jako dziwolągów (ang. freak) (Adams 2001);

• ukazywanie niepełnosprawności w kontekście procesów 
stygmatyzacji oraz autostygmatyzacji (Gładyszewska-Cylulko 2018); 

• łączenie niepełnosprawności z trudną sytuacją materialną oraz 
z koniecznością ponoszenia bardzo wysokich kosztów leczenia, 
rehabilitacji lub opieki; 

• ukazywanie niepełnosprawności w kontekście wzorów 
płciowości, seksualności oraz potrzeb seksualnych osób 
z niepełnosprawnościami (Barounis 2009; 2019);

• ukazywanie niepełnosprawności z perspektywy osób trzecich (np. 
członków rodziny, asystentów); 

• ukazywanie niepełnosprawności w sposób abstrakcyjny (tj. 
jako zjawiska, ale bez odnoszenia się do sytuacji i doświadczeń 
konkretnych osób). 

Omówienie z osobna każdego z tych typów wymagałoby jednak 
przedstawienia kolejnych kilkuset stron analiz, co wpłynęłoby negatywnie 
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na przystępność niniejszego opracowania. Dlatego do wspomnianych 
sposobów ukazywania niepełnosprawności starano się syntetycznie 
odnosić przy okazji omawiania wyróżnionych typów.

W przekazach medialnych osoby z niepełnosprawnościami, które 
posiadają także wiele innych cech je różnicujących, są często dzielone 
na dwie kategorie: obiekty litości oraz superbohaterów, którzy poprzez 
przezwyciężenie swoich niepełnosprawności powrócili do tzw. stanu 
normatywnego. Poprzez symboliczną przemoc te negatywne i zbyt 
uproszczone narracje często pozostają niezidentyfikowane i zaakceptowane 
przez opinię publiczną, a co ważne, często przez ludzi, których te obrazy 
dyskryminują (Buettgen, Hardie, Wicklund, Jean-François, Alimi 2018). 
Osoby z niepełnosprawnościami mają bardzo różnorodne doświadczenia 
życiowe, ale rzadko jest to odzwierciedlane w mediach.

Zauważenia zarazem wymaga, że analizowane przekazy telewizyjne są 
wytworami tzw. nowoczesnej cywilizacji zachodniej, której za immanentne 
właściwości można uznać rywalizację i ciągłe porównywanie się przejawiające 
się chociażby w takich aspektach życia społecznego, jak dążenie do najlepszych 
ocen w ramach procesu edukacji, ale także szerzej – poddawanie ocenie 
niemalże każdej sfery życia, rywalizacja sportowa, organizowanie różnego 
rodzaju konkursów, tworzenie różnego rodzaju rankingów czy ostentacyjnie 
manifestowana konsumpcja. Brak sprostania wymogom tej rywalizacji 
skutkuje naznaczeniem bycia niepełnowartościowym, godnym politowania. 
Natomiast podejmowanie rywalizacji mimo doświadczanych ograniczeń czy 
trudności skutkuje zdobyciem społecznego uznania.

Sposób, w jaki niepełnosprawność krzyżuje się z innymi tożsamościami, 
takimi jak płeć, klasa, warstwa społeczna, rasa i seksualność, jest jeszcze 
rzadziej przedstawiany w mediach. Nawet kiedy bohater filmu, serialu, 
programu, reportażu przedstawiany jest jednostkowo, przez pryzmat 
swojej indywidualności, to bardzo często wszystko to, co „indywidualne” 
w tej osobie, zostaje „rozmyte” w opowieści o niej, a osoba staje się tylko 
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mechanizmem, przez który snuta jest opowieść o jakiejś przypadłości 
lub chorobie, co prowadzi do instrumentalnego traktowania osób 
z niepełnosprawnościami. Taka sytuacja jest dodatkowo szkodliwa z dwóch 
powodów. Po pierwsze, przyczynia się do powstania przeświadczenia, 
że wszystkie niepełnosprawności i wszystkie jej przejawy są wyłącznie 
medyczne i są czymś, co należy leczyć. Po drugie, pomija się ogromną 
różnorodność osób niepełnosprawnych – ich codzienne doświadczenia, 
wiedzę, zainteresowania, pasje, sukcesy. Oznacza to, że opinia publiczna 
nie rozumie osób z niepełnosprawnościami, postrzegając je jako 
„innych”, „obcych”, wyłączonych z procesu tworzenia wspólnoty jako 
pełnoprawnych uczestników życia społecznego. Oczywiście nie oznacza to, 
że niepełnosprawność nie odgrywa dużej roli w życiu człowieka, ale jest 
ona jednak tylko jednym wśród wielu aspektów kształtowania tożsamości, 
sprawiających, że osoba jest tym, kim jest (Diversity in Journalism 2020).

Akcentowanie odmienności osób z niepełnosprawnościami 
można uznać za element łączący niemalże wszystkie wyróżnione typy 
reprezentacji niepełnosprawności, co w pewnym sensie można uznać za 
kontynuację niechlubnej tradycji „pokazów dziwaków” ze względu na ten 
sam cel, jakim jest wzbudzanie i zaspakajanie ciekawości widza, wojeryzm, 
podtrzymywanie chorobliwego zaabsorbowania pełnosprawnych osób 
różnicami fizycznymi (Barnes 1992), ale także umysłowymi w celu 
zwiększania oglądalności i zysków.

Niepełnosprawność w analizowanych materiałach bardzo często jest 
prezentowana w sposób przyczyniający się do utrwalania stereotypów 
przy bardzo niewielkim udziale treści ukazujących codzienne życie osób 
z niepełnosprawnościami oraz jako pełnoprawnych uczestników życia 
społecznego. Jeżeli jednak takie treści się pojawiają, to często stanowią 
one tylko jeden z elementów przekazu medialnego w powiązaniu z innymi 
elementami stanowiącymi utrwalanie stereotypów lub akcentowanie 
inności prezentowanych osób z niepełnosprawnościami. 
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W części przekazów osoby z niepełnosprawnościami były ukazywane 
jako osoby mało sprawcze, zależne, zrezygnowane, wycofane, reaktywne, 
lękowe (wymienione cechy występowały w różnych konfiguracjach 
i nasileniu). Przejawiały się one niekiedy w stosowaniu etykiet językowych. 
W niewielkim stopniu uwidoczniło się powiązanie stereotypów na temat 
niepełnosprawności z tymi dotyczącymi płci (co dotyczyło zarówno kobiet, 
jak i mężczyzn). W niektórych przekazach odnotowano próby negowania 
wybranych stereotypów. 

Postawy wobec osób niepełnosprawnych i zjawiska niepełnosprawności 
miały zarówno pozytywny, jak i negatywny charakter. Występowały także 
prezentacje o charakterze neutralnym. Treści asocjujące pozytywnie 
dotyczyły podejmowania przez osoby niepełnosprawne walki o swoje zdrowie 
i partycypację społeczną, wiązały się także z akceptacją niepełnosprawności 
i prezentowaniem wobec życia postawy afirmatywnej. Jednoznacznie 
negatywną konotacją cechowały się przekazy ukazujące niepełnosprawność 
(w szczególności wynikającą z choroby psychicznej) jako atrybut złoczyńców, 
symulowania niepełnosprawności czy niepełnosprawności zawinionej. 
Za szczególnie dojmujące w kontekście utrwalania stereotypów można 
uznać zidentyfikowanie przypadków ukazywania niepełnosprawności jako 
powiązanej ze złem, czy wręcz będącej emanacją zła. Zauważalne jest to, że 
w analizowanych materiałach nie zidentyfikowano przypadków odgrywania 
ról przez aktorów z niepełnosprawnościami.

W toku analiz zidentyfikowano także tzw. dobre praktyki, wśród których 
można wymienić prezentowanie rozwiązań umożliwiających aktywne 
uczestnictwo w życiu społecznym osobom z niepełnosprawnościami 
(a nawet szerzej – osobom z ograniczoną mobilnością). Podkreślenia wymaga 
bowiem fakt, że społeczne mechanizmy wykluczania odnoszą się nie tylko 
do osób z niepełnosprawnością. W związku z tym tworzenie warunków 
ułatwiających funkcjonowanie osobom z niepełnosprawnościami często 
prowadzi do poprawy dostępności dla innych osób. Przykładowo, 
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likwidacja barier architektonicznych stanowi ułatwienie nie tylko dla osób 
z niepełnosprawnościami ruchowymi, ale także dla tych przemieszczających 
się z małymi dziećmi w wózkach, a częściowo i dla rowerzystów. Rozwiązania 
polegające na zamianie tekstu na mowę mogą być użyteczne nie tylko dla 
osób niewidomych, ale również w sytuacjach braku możliwości skupienia 
wzroku na czynności czytania. Inną dobrą praktyką jest ukazywanie osób 
z niepełnosprawnościami z perspektywy ich codziennych doświadczeń.

Bardzo dobrym przykładem normalizacji niepełnosprawności jest 
obecność w przekazach medialnych osób noszących okulary. Najczęściej 
noszeniu okularów nie jest przypisywane w przekazach medialnych żadne 
znaczenie, dlatego obecność w nich osób noszących okulary zasadniczo 
w ramach niniejszego projektu badawczego nie była uznawana za przykład 
reprezentacji niepełnosprawności. 

7.2. Postulaty działań w zakresie reprezentacji 
niepełnosprawności w filmach, serialach i programach 

telewizyjnych

Postulat I 

Stworzenie inicjatywy organizacji pozarządowych zrzeszających 
osoby z różnymi niepełnosprawnościami w celu dbania o włączenie 
tematyki niepełnosprawności do nurtu głównych mediów i promowanie 
pozytywnej, autentycznej reprezentacji i integracji społeczności osób 
z niepełnosprawnościami (na podobnych zasadach jak działające 
w Stanach Zjednoczonych organizacje zrzeszające inne grupy 
mniejszościowe, np. GLAAD lub CAAM). 

Takie organizacje mogłyby być „źródłem nacisku na zmianę” 
negatywnego i stereotypowego wizerunku osób z niepełnosprawnością 
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poprzez obnażanie takich kreacji w produkcjach rodzimych i zagranicznych. 
Zrzeszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych mogłoby służyć 
pomocą, komentarzem do przygotowywanych produkcji medialnych. Liderzy 
społeczności mogliby też wspierać artystów z niepełnosprawnościami 
w rozwijaniu ich rzemiosła i dbaniu o ich widoczność w przestrzeni 
medialnej. 

Postulat II 

Organizacja szkoleń na temat równości osób z niepełnosprawnościami 
oraz ich reprezentacji w mediach dla pracowników mediów 
i producentów. W celu ograniczania negatywnego wizerunku osób 
z niepełnosprawnościami w mediach personel mediów musi być w pełni 
świadomy konsekwencji dla społeczeństwa wynikających z ich dalszej 
produkcji, powinien wiedzieć, jakim językiem/określeniami się posługiwać, 
opisując niepełnosprawność, w szczególności unikając etykiet językowych 
w określaniu osób z niepełnosprawnościami oraz samego zjawiska 
niepełnosprawności.

Postulat III 

Zachęcanie do zatrudniania osób z niepełnosprawnościami w głównych 
organizacjach medialnych na wszystkich poziomach (prowadzący, 
uczestnicy, asystenci produkcyjni, scenarzyści). Negatywny/stereotypowy 
wizerunek osób z niepełnosprawnościami będzie mógł być ograniczony/
zmieniony, gdy osoby z niepełnosprawnościami zostaną włączone do 
mediów na wszystkich poziomach. Tam, gdzie to możliwe, wszystkie role 
niepełnosprawnych postaci w mediach powinny być odtwarzane przez 
aktorów z niepełnosprawnościami (przecież biali aktorzy nie mogą już 
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wcielać się w role osób o czarnym kolorze skóry ze względu na ostracyzm 
społeczny, który spotkałby ich za taką kreację, niedopuszczalne powinno być 
również granie przez osoby pełnosprawne aktorów niepełnosprawnych).

Postulat IV 

Przedstawianie osób z niepełnosprawnościami nie tylko jako 
superbohaterów lub osób zależnych, ale także jako dostawców 
wiedzy fachowej, usług, pomocy i jako źródło wsparcia dla swoich 
rodzin i społeczności. Należałoby zwrócić uwagę na przedstawianie 
osób z niepełnosprawnościami jako „zwykłych/typowych” osób 
z ich codziennymi problemami, spostrzeżeniami, emocjami i lękami 
– takimi samymi jak innych osób, a także z dbałością o ukazywanie 
niepełnosprawności w sprzyjających, konstruktywnych, optymistycznych 
okolicznościach, w sytuacjach, w których ich podmiotowość, a nie 
niepełnosprawność, jest cechą definiującą. Ukazywanie społecznego 
uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami (wspólnie z innymi osobami) 
bez jakiegokolwiek podkreślania ich niepełnosprawności (w zależności od 
kontekstu może być to stygmatyzujące) w taki sposób, by niepełnosprawność 
była przedstawiana jako coś zwykłego, niewymagającego komentarza. 
Ukazywanie osób z niepełnosprawnościami w różnego typu sytuacjach 
dnia codziennego z udziałem innych ludzi.

Postulat V 

Oddanie głosu osobom z niepełnosprawnościami. Unikanie mówienia 
o niepełnosprawności, osobach z niepełnosprawnościami wyłącznie przez 
osoby trzecie. Osoby niepełnosprawne powinny mówić same o swoich 
doświadczeniach, życiu. Kiedy osoba niepełnosprawna mówi z pewnością 



siebie i autorytetem o konkretnej sytuacji, osoby pełnosprawne są bardziej 
skłonne uwierzyć, że osoby niepełnosprawne posiadają wiedzę i nie są 
osobami biernymi.

Postulat VI 

Wprowadzenie do programów szkolnych elementów edukacji 
medialnej z uwzględnieniem tematyki prezentacji niepełnosprawności. 
Chociaż wdrożenie sformułowanych tu postulatów dotyczących sposobów 
tworzenia przekazów medialnych można uznać za fundamentalne 
w procesie dekonstrukcji stereotypowego ukazywania niepełnosprawności, 
to bardzo istotne jest także wzmacnianie odpowiednich kompetencji 
medialnych u odbiorców, a w szczególności osób młodych, w przypadku 
których światopogląd, w tym postawa wobec niepełnosprawności, 
znajduje się często jeszcze w fazie kształtowania.
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Refleksje pokonferencyjne

14 czerwca 2021 r. odbyła się konferencja poświęcona omówieniu wy-
ników badania oraz dyskusji nad sformułowanymi wnioskami i postulata-
mi. Konferencja została otwarta przez Dorotę Habich – Zastępcę Prezesa 
ds. Programowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych – dr. Huberta Kotarskiego – Prodziekana Kolegium Nauk Spo-
łecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego – oraz ks. dr. hab. Witolda Jedy-
naka, prof. UR – Dyrektora Instytutu Nauk Socjologicznych Uniwersytetu 
Rzeszowskiego, będącego zarazem Koordynatorem Zespołu Badawczego 
w ramach projektu Niepełnowidzialni. Następnie dr Krzysztof Piróg, Koor-
dynator Projektu Niepełnowidzialni, przedstawił założenia projektu i omó-
wił jego wyniki, po czym odbyły się dwie dyskusje panelowe nad sformuło-
wanymi w wyniku badania wnioskami i postulatami. W pierwszej dyskusji 
uczestniczyli przedstawiciele środowiska naukowego: dr Katarzyna Ojrzyń-
ska, dr Anna Kurowicka, dr Monika Struck-Peregończyk oraz dr hab. Re-
migiusz Kijak, prof. UW oraz UR. W drugiej dyskusji uczestniczyli: Justyna 
Lipko-Konieczna i Piotr Swend z Teatru 21, działaczka społeczna Dorota 
Próchniewicz, dziennikarz i działacz społeczny Bartosz Szpurek oraz dzia-
łaczka społeczna i youtuberka Magdalena Augustynowicz. Dyskusje były 
moderowane przez członków zespołu badawczego: dr Agatę Kotowską, 
dr Magdalenę Pokrzywę oraz dr. Marka Motykę.

Uczestnicy paneli potwierdzili trafność sformułowanych wniosków i po-
stulatów, dostrzegając zarazem zbieżność uzyskanych wyników z wynikami 
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własnych badań lub spostrzeżeń. Znaczną część dyskusji poświęcono re-
fleksji nad możliwościami skutecznego wdrożenia sformułowanych postu-
latów. Zauważono, że pod tym względem bardzo istotną rolę mogą odgry-
wać zachodzące procesy bardzo silnego oddziaływania nowych mediów 
(takich jak media internetowe) na media tradycyjne (takie jak telewizja). 
Programy telewizyjne oraz seriale często mają swoje strony internetowe lub 
profile prowadzone w mediach społecznościowych. Interaktywność me-
diów internetowych powoduje zamazanie wyraźnie wytyczonego podziału 
w mediach tradycyjnych na nadawcę i odbiorcę przekazu, gdyż w mediach 
internetowych odbiorca przekazu może stać się zarazem nadawcą. To sta-
nowi zarazem o sile mediów internetowych dobrze nadających się jako 
narzędzie do wyrażania oburzenia i sprzeciwu. Pojawiające się na fanpa-
ge’ach seriali lub programów telewizyjnych reakcje wyrażające oburzenie 
i sprzeciw wobec przypadków stereotypowego, instrumentalizującego lub 
stygmatyzującego ukazywania niepełnosprawności może skutecznie znie-
chęcać twórców takich programów lub seriali do umieszczania tego typu 
reprezentacji w przyszłości.

Nagranie z konferencji dostępne jest na stronie internetowej projektu: 
niepelnowidzialni.pl.
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Noty biograficzne

Krzysztof Piróg, dr socjologii, adiunkt w Instytucie Nauk Socjologicz-
nych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Kierownik Zakładu Socjologii Organiza-
cji i Rozwoju Regionalnego. Prowadzi badania m.in. z zakresu reprezentacji 
medialnych, pluralizmu medialnego, zawartości mediów, socjologii miasta, 
rozwoju regionalnego, ewaluacji polityk publicznych oraz badania postaw. 
Uczestniczył w realizacji kilkudziesięciu projektów badawczych.
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iRaport badawczy Niepełnowidzialni. Reprezentacje niepełnospraw-

ności w filmach, serialach i programach TV dla dzieci i młodzieży do-
tyczy ważnego i społecznie doniosłego problemu […]. Już sam sposób 
potraktowania tematu, dobór źródeł, solidna podbudowa teoretyczna 
wskazują, iż mamy do czynienia z raportem o wysokiej jakości po-
znawczej. […] Szczególnie docenić należy fakt, iż tematyka podjętego 
projektu badawczego jest zakrojona szeroko, odwołując się do proble-
matyki niepełnosprawności w obszarze zawartości mediów, formo-
wania postaw dzieci i młodzieży, reprezentacji niepełnosprawności, 
ale co nie mniej ważne – jej widoczności medialnej, która czasami 
staje się tytułową niepełnowidzialnością. […] Głównym celem […] 
badania była analiza stopnia nasycenia treściami dotyczącymi niepeł-
nosprawności oraz sposobów prezentacji niepełnosprawności w fil-
mach, serialach i programach TV oglądanych przez dzieci i młodzież. 
Przyznać trzeba, że cel ten udało się w pełni osiągnąć. […] Na szcze-
gólną uwagę zasługuje fakt, iż Autorzy raportu nie ograniczają się do 
eksploracji tematu, zaproponowania pewnych typologii, ale wartość 
ich pracy ma charakter społecznie użyteczny. Raport wieńczą bowiem 
postulaty proponowanych działań w zakresie reprezentacji niepełno-
sprawności w filmach, serialach i programach telewizyjnych.

[z recenzji wydawniczej prof. Magdaleny Szpunar]
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