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Czas realizacji projektu: lata 2007- 2008

Do opisu przedsięwzięcia wykorzystano cytaty z artykułu : 
Sztuka “Bycia kobietą” wobec realizacji potrzeby stowarzyszania
 wśród kobiet pełnosprawnych i niepełnosprawnych intelektualnie ,
wypowiedzi koordynatorki projektu i  jego uczestniczek – studentek  
IV roku pedagogiki specjalnej oraz zdjęcia z przeprowadzonych zajęć.



“W obrębie każdej kultury tworzą się typowe dla niej warianty kobiecości oraz konstytuujące je praktyki (…) 
W wielu społecznościach, gdzie przedstawicieli tej samej płci uważało się za siostry lub braci, wewnętrzne rozterki związane z określaniem 
własnej tożsamości były łagodzone przez ciepłe więzi i poczucie odpowiedzialności doświadczane we wspólnocie. Rozwój cywilizacji 
zachodniej za sprawą atomizacji życia odebrał możliwość powstawania w naturalny sposób głębokich relacji pomiędzy członkami różnych 
grup społecznych. Pozbawił kobiety szansy rozwijania swojej kobiecości we wspólnocie i poprzez nią. Proces ten dotknął zarówno 
pełnosprawne jak i niepełnosprawne kobiety a przecież tworzenie jednorodnych pod względem płci grup stanowi pierwotną tendencję 
wpisaną w bieg życia”                                                                                                                                                ( A.Zabiegaj, K.Wanat – Żołądek, 2008, s.155)
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Kobiecość determinowana jest biologiczne, ale kształtu nadaje jej społeczny konstrukt, na który składają się cechy 
i zachowania stereotypowo przypisywane przedstawicielkom żeńskiej części społeczeństwa, składające się na tak zwaną 
płeć kulturowa (gender). Płeć kulturowa powstaje w ramach konkretnej społecznej i ekonomicznej struktury, jest więc ściśle 
zależna od uwarunkowań historycznych oraz kulturowych. Powielana i przekazywana w procesie społecznego uczenia się, 
zmienia się wraz z szeroko rozumianym postępem. Interaktywna pętla sprzężenia zwrotnego pomiędzy wyznacznikami 
płci: kulturą – doświadczeniem – biologią, doprowadziła w ostatnich dziesięcioleciach do zmiany stereotypu kobiecości. 
Ze społecznego punktu widzenia ważne stało się posiadanie przez kobiety cech wcześniej przypisywanych wyłącznie 
mężczyznom. Nie pozbawia się ich jednocześnie atrybutów typowo kobiecych, co powoduje, że muszą one godzić w sobie 
przeciwstawne cechy – być opiekuńcze, ciepłe, troskliwe i jednocześnie niezależne, rywalizujące i podejmujące ryzyko.
Wszystkie oczekiwania składające się na społeczny konstrukt kobiecości są niezwykle trudne do spełnienia przez kobiety 
niepełnosprawne intelektualnie. Postrzeganie i traktowanie ich przez całe życie jak dzieci jest usankcjonowane społecznie. 
Ta powszechna stygmatyzacja blokuje proces stawania się dorosłymi kobietami, pozbawia je możliwości zakładania rodzin 
oraz realizacji wymogu niezależności i samostanowienia. Zaburzenia rozwoju poznawczego dodatkowo utrudniają pełną 
identyfikację z płcią kulturową – najczęściej przybierającą zewnętrzną formę kopiowania dostępnych i powszechnie 
promowanych „klisz kobiecości” (A.Zabiegaj, K.Wanat – Żołądek,2008, s.156).
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W ramach pracy dydaktycznej w Katedrze Pedagogiki Specjalnej zaprojektowano i zrealizowano przedsięwzięcie „Kobiety Kobietom”, 
które ze względu na swoja złożoną tematykę i długi czas trwania było podzielone na części :
 „Kobieta w sztuce”,
 oraz „Kobieta w różnych kulturach”. 
Projekt był wpisany w rzeczywistość akademicką, w ramy zajęć dydaktyczno – praktycznych  z  zakresu metodyki  pracy wychowawczo  – 
 opiekuńczej na przestrzeni trzech semestrów.
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Prezentowane przedsięwzięcie "Kobiety Kobietom" było wspólną kreacją zarówno jego koordynatorki – 
mgr Anny Zabiegaj (obecnie dr Anna Łachowska) – jaki i biorących w nim udział studentek. A było tak: 
“Kilkanaście blond, rudych i brunatnych osobowości, po godzinach dyskusji, wreszcie ogłosiło, ocierając strużki 
intelektualnego potu, “chcemy zrealizować projekt dotyczący kobiet w kulturze”. Czekało nas wyzwanie. 
Oto na horyzoncie spotkanie z gromadą młodych kobiet, mieszkanek krakowskich internatów na ulicy Szwedzkiej 
i Lenartowicza. Miałyśmy spotkać kobiety, wymagające i oczekujące. Jak temu sprostać?  Postanowiłyśmy odkrywać 
wspólnie, czym może być "kobiecość" dla każdej z nas. Chciałyśmy wyzbyć się infantylizacji, która mimowolnie może 
towarzyszyć kontaktom z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Ustaliłyśmy wizję prowadzonych przez  nas 
warsztatów. Postanowiłyśmy zapoznać dziewczyny z życiem kobiet w kulturach: amerykańskiej, japońskiej, indyjskiej, 
afrykańskiej, latynoskiej i muzułmańskiej. Choć niełatwo jest poznawać odmienne kultury, to jednak poprzez wspólne 
warsztaty chciałyśmy stworzyć klimat pozwalający doświadczyć siebie. Trudne zadanie gdyż wymagający odbiorca. 
„Stawałyśmy na głowach”, by warsztaty te były owocne i atrakcyjne. Czy nam się udało? Były wzloty i upadki. 
Mamy jednak nadzieje, że kobiecość się wybroniła” ( z wypowiedzi studentek).
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“Tematyka spotkań była zaprojektowana tak by zaproponować młodym kobietom z niepełnosprawnością intelektualną coś innego niż modelowe 
wizerunki kobiet, by przełamać  stereotypowość  i schematyczność lansowanego w mediach obrazu kobiety.  Dzięki ukazaniu wizerunku kobiet 
z perspektyw różnych kultur oraz epok możliwa była w bardzo namacalny, konkretny sposób afirmacja wielości i różnorodności kobiecego 
konstruktu. Jednocześnie w tej przestrzeni były realizowany kolejny ważny cel wychowawczy a mianowicie refleksja nad wolnością decydowania 
o sobie. Ukazanie sytuacji kobiet w kulturze afrykańskiej, japońskiej, indyjskiej czy muzułmańskiej było kanwą, na której podjęto próbę 
uświadomienia młodym kobietom z niepełnosprawnością,  w jakich sytuacjach same decydują o sobie oraz co ogranicza ich samodecydowanie. 
Planując warsztaty osadzono działania wychowawcze w przestrzeni konkretnych sytuacji możliwych do zrozumienia przez dziewczęta i młode 
kobiety z niepełnosprawnością intelektualną.
Pomimo, iż poruszane treści były  bardzo poważne, istotnym komponentem zajęć była ludyczność. Dziewczęta z niepełnosprawnością 
intelektualną mogły poznać przysmaki kulinarne, stroje, tańce i ciekawe zwyczaje z różnych epok i stron świata. Równocześnie poznawały 
w bardzo prosty sposób świat opresji, jakim są poddawane kobiety. Mogły równocześnie same zastanowić się nad swoją sytuacją. Ich wypowiedzi 
na ten temat były bardzo wzbogacające dla prowadzących – co same studentki podkreślały podczas omówień zajęć” ( z wypowiedzi 
koordynatorki projektu dr Anny Łachowskiej).
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