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Systemowy Projekt Budowania Grup Wsparcia Troski o Osoby Niepełnosprawne od 

Poczęcia do Naturalnej Śmierci  

„Życie Bez Granic” 

 „Życie Bez Granic” to dzieło, które inicjuje Instytut Myśli Schumana i Grupy Schumana z inspiracji Sługi 

Bożego Roberta Schumana realizując praktyczną formułę wdrażania idei Schumana wynikającą z logicznej 

implikacji: Jedność > Solidarność > Pokój jako podstawy budowania relacji między ludźmi. Instytut Myśli 

Schumana wzywa wszystkich Polaków i różnego typu instytucje do włączenia się i zaangażowania w to 

dzieło.  

Motto Schumana: 
"Ja przyszedłem po to, aby służyć, a nie po to aby mi służono" 

„Wszyscy jesteśmy – z pewnością niedoskonałymi – narzędziami Opatrzności, która posługuje się nami, by 

dokonać wielkich rzeczy, dla których nasze własne siły byłyby niewystarczające. Świadomość tego 

zobowiązuje nas do wielkiej skromności, lecz z drugiej strony ofiarowuje nam ona spokój wewnętrzny, który 

nie byłby usprawiedliwiony, gdybyśmy postrzegali nasze osobiste doświadczenia jedynie z czysto ziemskiego 

punktu widzenia” [Robert Schuman] 

Tworzenie zdrowego i skutecznego systemu wsparcia niesprawności człowieka wychodzić powinno z 

zasady, że „wszystkie dzieci są nasze”. Nie chodzi tu tylko dosłownie o człowieka w wieku dziecka, ale w 

ogóle o człowieka wg. kryterium stanu jego rozwoju i kondycji do samodzielnego radzenia sobie w różnych 

warunkach życia. Rezultatem takiego systemowego działania miałoby być usuwanie lęku u bliskich i 

rodziców opiekujących się samotnie niesprawnymi dziećmi i tworzenie klimatu pokoju. Bardzo dobrze znane 

jest zjawisko lęku rodziców przed tym co stanie się z ich niesprawnymi dziećmi, kiedy umrą rodzice. Taka 

sytuacja powoduje, że kiedy matki dowiadują się o niesprawności dziecka poczętego podejmują często z 

powodu wymienionego lęku desperackie kroki. W tym kontekście nie można tworzyć rozwiązań 

regulacyjnych dotyczących niezabijania dzieci poczętych w izolacji od systemu troski o tych najmniejszych po 

ich urodzeniu aż do naturalnej śmierci.  

Spis treści 

1. Uzasadnienie dzieła „Życie Bez Granic” 

2. Niedoskonałość i niesprawność bazą idei „Życie Bez Granic” 

3. Filary systemu grup wsparcia  

4. Skala niesprawności w Polsce 

5. Charakterystyka „Wspólnot Serca” jako grup wsparcia  

mailto:sekretariat@IMSchuman.com
http://www.imschuman.com/


2 

 

1.Uzasadnienie dzieła „Życia Bez Granic” 

Instytut Myśli Schumana inicjuje dzieło solidarnego wspierania się wszystkich rodzin bez wyjątku w 

niesprawności przez budowanie relacji pomiędzy tzw. rodzinami sprawnymi i niesprawnymi we 

„Wspólnotach Serca”. Jest szczególnie ważne dla chrześcijan i katolików, żeby nie przechodzili obok 

niesprawnego „leżącego przy drodze zbitego i niezdolnego do życia człowieka”, którego minął kapłan i 

Lewita, zaś Samarytanin (poganin) okazał miłosierdzie. Wiele niezbędnych potrzeb takich rodzin (pomoc 

finansowa i materialna, pomoc specjalistyczna lekarzy i psychologów) jest zaspokajana, chociaż w różnym 

stopniu. Natomiast zbyt często takie rodziny są postrzegane jako inne, mniej wartościowe, gorsze i przez to 

marginalizowane w relacjach społecznych. Często one same ze względu na duże obciążenie fizyczne, 

czasowe, psychiczne, finansowe związane z opieką na osobą niesprawną wycofują się z aktywnego życia i ze 

zwykłych relacji międzyludzkich. Prowadzi to do poczucia osamotnienia, braku sensu, porażki życiowej.  

Rodzice lub matki odczuwając lęk przed tym co stanie się z ich niesprawnymi dziećmi często, kiedy 

dowiadują się o niesprawności dziecka poczętego, w desperacji podejmują decyzję o zabiciu dziecka w łonie 

matki. W tym kontekście nie można tworzyć rozwiązań regulacyjnych dotyczących niezabijania dzieci 

poczętych w izolacji od systemu troski o tych najmniejszych po ich urodzeniu aż do naturalnej śmierci. 

Oczywiście zabijanie każdego człowieka od momentu jego poczęcia aż do naturalnej śmierci nie zwalania 

nikogo od odpowiedzialności, ale też nie zwalania od odpowiedzialności wszystkich innych tzn. rząd, 

parlamentarzystów, rodzin osób sprawnych, wspólnot społecznych, parafii, kościoła, wspólnot religijnych, 

chrześcijan i katolików, za to, że ci „najmniejsi” nie są otaczani przyjaźnią, opieką i wsparciem, tak aby nie 

gościł w nich z tego powodu niepokój, lęk czy desperacja. W myśl „wszystkie dzieci są nasze” można 

powiedzieć, że kto nie włącza się we wspieranie takiego podejścia i działania jest przeciwko, a więc wspiera 

system, który sprzyja zabijaniu dzieci nienarodzonych, cywilizacji śmierci, tworzeniu getta dla niesprawnych, 

dyskryminacji osób niesprawnych i wykluczaniu społecznemu.  

2. Niedoskonałość a niesprawność jako baza idei „Życie Bez Granic” 

Wszyscy jesteśmy niedoskonali i również niesprawni w różnym stopniu i w różnych obszarach. 

Nasz egoizm powoduje, że widzimy drzazgę w oku brata a belki we własnym oku nie dostrzegamy. 

Każda niedoskonałość jest pewnego rodzaju stopniem niesprawności. Jedni są mniej sprawni na 

umyśle, inni na ciele, zaś jeszcze inni na duchu lub psychice. Tak więc wszyscy wzajemnie siebie 

potrzebujemy, aby każdy mógł wspierać drugiego w takim obszarze w jakim występuje u niego 

deficyt sprawności. W ten sposób niesprawność drugiego w jednym obszarze daje mu możliwość 

wspierania pierwszego w tym w czym tenże jest niesprawny.  

Od poczęcia do naturalnej śmierci każdy może popaść w niesprawność danego rodzaju np. 

fizyczną na skutek wypadku, zaś różnych niesprawności każdy z nas może mieć wiele. W tym 

kontekście należy pamiętać, że nie tylko w takich sytuacjach będziemy potrzebowali wsparcia 

drugiego, ale także wsparcie to jest nam potrzebne przy deficycie emocji lub różnego rodzaju 

uzależnieniach (niewolach). Każda niewola jest swego rodzaju ograniczeniem, czyli także 

niesprawnością. Tak więc „nikt z nas nie jest bez grzechu” i dlatego tym bardziej potrzebujemy 

wspierać drugiego, gdyż w ten sposób możemy być przez niego wspierani w jednej z naszych 

niesprawności. Takie podejście prowadzi niejako do uzyskania „szansy i możliwości” na wsparcie, 

gdy popadniemy w „biedę”, a wówczas jakże warto przypomnieć to prawdziwe przysłowie, że 
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„przyjaciela poznaje się w biedzie”.  

Wspieranie innych w ich niesprawności to nie akt „łaski” wobec drugiego, lecz wyraz 

miłości i solidarności, w której dający bierze nie mniej niż daje. Warto przypomnieć obraz z 

Ewangelii o „Miłosiernym Samarytaninie”, który bez względu na cokolwiek i kogokolwiek otacza 

troską niesprawnego, zbitego człowieka leżącego przy drodze. Tenże Samarytanin, kiedy pochylił się 

nad bliźnim zobaczył w nim samego siebie z przeszłości albo w przyszłości, dostrzegając swoją 

własną niesprawność i niedolę w podobnych lub innych wymiarach. Tak, więc my sami 

potrzebujemy, bądź będziemy potrzebowali jeszcze większego wsparcia niż to gdy wspieramy 

innych. Z tego niejako wynika, że nie wolno przejść nam obok potrzebującego nie udzielając 

wsparcia, bo wówczas nie tylko skazujemy potrzebującego na destrukcję, ale także, dlatego, że nie 

będzie dostrzeżona przez innych nasza niesprawność i potrzebne wówczas nam wsparcie. 

„Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich 

najmniejszych, mnie uczyniliście” [Mt 25:40]. Tak więc dobro wraca, ale brak dobra, czyli zło także 

wraca. Kto nie jest z nami jest przeciwko nam. Tak więc pojawia się tutaj jakaś niezwykła „logika”, 

że wobec drugiego niesprawnego sam fakt braku z nim solidarności i wspierania jest już działaniem 

na jego niekorzyść i na jego szkodę. Niesprawność nie jest jednak wieczna. Możliwe jest, że będzie 

ulegała ona redukcji bądź istotnej eliminacji już za życia na ziemi, co bardzo zależy od naszej 

wzajemnej solidarności, zaś na pewno przestaje istnieć po odejściu z ziemi.  

W kontekście przytoczonych rozważań, nie można traktować niesprawnych jako 

problemu, bo wówczas byłoby to negatywne a nawet wrogie i zabarwione niechęcią do człowieka. 

Dotykająca nas wszystkich różnego rodzaju niesprawność jest pewną cechą stowarzyszoną z życiem 

człowieka i funkcjonowaniem społeczeństwa. Dlatego, należy spojrzeć na to zagadnienie z 

perspektywy potrzeby zastosowania innego modelu życia wspólnoty ludzi, czyli potrzeby 

stosowanie systemu solidarności i wzajemności, w którym nie podchodzi się do podmiotowego 

zagadnienia z perspektywy egoistycznego spojrzenia, że nie ja, ale tylko inni są niesprawni i mnie 

dotyczyć to nigdy nie będzie. Niesprawność człowieka w różnych wymiarach będąca cechą 

wspólnoty ludzkiej nie może prowadzić do podziału na lepszych i gorszych. Takie podejście 

prowadzi do myślenia zdominowanego ekonomią i załatwianiem tych spraw w uproszczony sposób 

w kategoriach finansowych i to bardzo często z tego co zbywa, a nie przez pryzmat daru z siebie i 

daru serca jak to zrobił Samarytanin. Samarytanin nie liczył, ile to będzie go kosztować zanim zajął 

się niezdolnym do życia człowiekiem, gdyż istotą jego działania i postawy było przywrócenie 

zbitemu i ledwo żyjącemu człowiekowi godności w różnych wymiarach. 

Skutkiem obecnego modelu społecznego w odniesieniu do niesprawności jest tworzenie 

swego rodzaju „getta” dla jednych, podczas gdy inni „czując się tzw. sprawnymi” omijają te getta, 

tak jak w historii o „Miłosiernym Samarytaninie” zarówno kapłan jak i Lewita ominęli zbitego 

leżącego przy drodze człowieka, który był niesprawny i nie mógł się poruszać. Można było jednak 

temu niesprawnemu przy drodze przywrócić zdrowie i kondycję, co udowodnił Samarytanin, który 

będąc także w podróży jak kapłan i Lewita, dostrzegł bliźniego. Gdy go zobaczył, wzruszył się 

głęboko: podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem; potem wsadził go na 

swoje bydlę, zawiózł do gospody i pielęgnował go. 
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3.Filary systemu grup wsparcia  

Systemowe rozwiązania i zajęcie się podmiotowym zagadnieniem wymaga podejścia do istoty 

sprawy jednocześnie w czterech płaszczyznach: 

▪ Pierwsza to spojrzenie w perspektywie od poczęcia człowieka do jego naturalnej śmierci.  

▪ Druga to niepozostawianie tych „najmniejszych - niesprawnych” wraz z ich rodzinami 

samych sobie.   

▪ Trzecia to wyeliminowanie lub redukcja lęku matki lub rodziców wobec myśli, co stanie się z 

ich dzieckiem, gdy rodzice umrą. 

▪ Czwarta to eliminacja koncentracji tych „najmniejszych - niesprawnych” i ich rodzin w ich 

własnych środowiskach.   

Wydaje się, że dobrym rozwiązaniem, które może sprostać przedstawionym czterem założeniom 

jest rozwijanie grup wsparcia jednocześnie w całej Polsce pod nazwą „Wspólnoty Serca”. 

Polegałyby one na grupach tworzonych na osiedlach, przy parafiach, dzielnicach i innych miejscach, 

których uczestnikami byłyby wszystkie rodziny, a więc nie tylko te tzw. niesprawne, ale i tzw. 

sprawne. Wspólnoty te budowałyby między sobą jedność, przyjaźń, solidarność i pokój. Formuła 

wspólnoty oparta byłaby o zasadę „wszystkie dzieci są nasze”. Dodatkowo rodzice dzieci 

niesprawnych byliby wyręczani przez rodziny tzw. sprawne w ich opiece np. w sobotę, po to, aby Ci 

mogli mieć czas na pewnego rodzaju „higienę psychiczną” i wyjście na spacer, basen lub inną 

potrzebną formę odnowy psychicznej.  

4.Skala niesprawności w Polsce 

W Polsce żyje około 4,7 mln. osób niesprawnych (wg Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i 

Mieszkań 2011). Natomiast według wyników Europejskiego Ankietowego Badania Zdrowia 

(European Health Interview Survey – EHIS) w 2014 roku w Polsce było około 7,7 mln osób 

niesprawnych biologicznie, tj. osób, które zadeklarowały ograniczoną zdolność wykonywania 

czynności jakie ludzie zwykle wykonują. Wśród nich było 2,5 mln z poważnymi ograniczeniami 

sprawności i 5,2 mln osób z mniej poważnymi ograniczeniami. A zatem, w zależności od przyjętego 

kryterium niesprawności biologicznej populacja osób niesprawnych w Polsce może liczyć od 12 % 

do 20 % ogólnej liczby ludności. Stanowi to bardzo duże wyzwanie nie tylko dla wielu rodzin tych 

osób, ale również dla organizacji które zajmują się osobami niesprawnymi jak i całego 

społeczeństwa. 

5.Charakterystyka „Wspólnot Serca” jako grup wsparcia  

Instytut Myśli Schumana proponuje rozwiązanie, które pomoże budować relacje między 

rodzinami z osobami tzw. niesprawnymi i rodzinami tzw. sprawnymi. Pomysł opiera się na 

tworzeniu „Wspólnot Serca”, między innymi przy parafiach, na osiedlach i w dzielnicach do których 

należy kilkanaście rodzin z osobami niesprawnymi i kilkanaście rodzin sprawnych. „Wspólnota 

Serca” daje z jednej strony poczucie akceptacji, przynależności do grupy, pewności otrzymania 

pomocy w razie potrzeby, a z drugiej okazję do otwarcia serc na potrzebujących pomocy i do 

konkretnego działania. Taka grupa rodzin spotyka się raz na tydzień lub raz na 2 tygodnie w 
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zależności od potrzeb i możliwości. Jest to czas na nawiązywanie i budowanie relacji, na dzielenie 

się swoimi problemami i sukcesami wychowawczymi, czas wspierania się psychicznego i 

duchowego. Oczywiście te relacje między rodzinne przekładają się na codzienne kontakty i 

codzienną praktyczną pomoc w każdej sferze życia (pomoc przy sprzątaniu mieszkania, robienie 

zakupów, czas spędzany z osobą niesprawną, by rodzice mogli odpocząć, pomoc w załatwianiu 

spraw urzędowo-administracyjnych itp.)  

„Wspólnoty Serca” współpracują ze służbą zdrowia, z administracją miasta czy dzielnicy, 

organizacjami, które zrzeszają osoby niesprawne ze specjalistami, z Kościołem, ale ich nie 

zastępują. Wspólnoty Serca powstają w dużych miastach i małych miejscowościach, w każdej 

dzielnicy czy parafii, tak aby były w zasięgu każdej potrzebującej rodziny. Rozpoczynają swoje 

istnienie od zwykłego, osobistego zainteresowania jednego człowieka potrzebami drugiego 

człowieka, który mieszka w sąsiedztwie, ale nie jest w pełni sprawny, aby radzić sobie samemu w 

życiu. Realizują to co jest najbardziej ludzkie – budują relacje i okazują miłość w najprostszych, 

codziennych, praktycznych potrzebach. W ten sposób przyczyniają się do budowania jedności, 

solidarności i pokoju w środowisku lokalnym i całym społeczeństwie. 

Z wyrazami szacunku 

Prof. Zbigniew Krysiak 

Prezes Instytutu Myśli Schumana 

Zbigniew.Krysiak@IMSchuman.com;  

Tel. +48 796 140 400 

 

Ryszard Krzyżkowski 

Wiceprezes Instytutu Myśli Schumana 

Ryszard.Krzyzkowski@IMSchuman.com;  

Tel. +48 570 990 686 
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