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Wstęp 

Przedmioty, tak samo jak otaczająca nas przestrzeń fizyczna, mogą wspomagać albo 

utrudniać nasze funkcjonowanie. Dotyczy to każdej osoby i bardzo różnorodnych sytuacji. 

Specyficzną jednak odmianą przedmiotów są takie, które ze względu na swoje przeznaczenie 

są szczególnie predestynowane do tego, aby wspomagać człowieka – są to szeroko rozumiane 

protezy. Każdy z nas, wybierając dowolny przedmiot użytkowy kieruje się swoimi 

indywidualnymi potrzebami, uwzględnia sposoby jego wykorzystywania, jego przydatność. 

Jeśli jednak myślimy o przedmiotach, które mają w bezpośredni sposób zastępować określone 

funkcje ciała człowieka, jego możliwości fizyczne i poznawcze, tym bardziej muszą być one 

zindywidualizowane i dostosowane do jednostkowych potrzeb.  

Jedynie podmiotowe postrzeganie człowieka, dostrzeganie jego zasobów, a nie tylko 

deficytów, personalizacja udzielanej mu pomocy sprawiają, że podejmowane działania stają 

się skuteczne. Kwestia ta jest istotna już na etapie projektowania przedmiotów pełniących rolę 

protez, planowania ich wykorzystania i funkcji, jak również zagospodarowania przestrzeni 

miejskiej i prywatnej. Właściwe dobranie przedmiotów mogących wspomagać 

funkcjonowanie człowieka, a więc szeroko rozumianych protez, może sprawić, że mimo 

ograniczeń fizycznych będzie on funkcjonował prawidłowo. Dotyczy to w szczególnym 

stopniu okresu późnej dorosłości, gdyż wtedy właśnie mamy do czynienia ze spadkiem 

sprawności w różnych sferach, przeto koniecznością jej poprawienia poprzez zastosowanie 

protez. Dlatego też szeroko rozumiane protezy lub przedmioty mogące spełniać funkcje 

wspomagające powinny być projektowane przez osoby, które chcą, potrafią przeanalizować i 

zrozumieć ich specyficzną funkcję i dostosować je do rzeczywistych potrzeb odbiorców, a nie 

bazować na stereotypowych, potocznych ich wyobrażeniach i w konsekwencji do nich 

dostosowywać rozwiązania.  
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1. Poczucie jakości życia – przestrzeń fizyczna 

Poczucie jakości życia trzeba rozpatrywać w kategoriach subiektywnych. 

Składają się na nie spostrzegane warunki otoczenia fizycznego (mieszkanie, 

dostępność mediów, lokalizacja), społecznego (posiadanie sieci wsparcia, bliskich 

osób), brak poważnych problemów i zagrożeń, trudnych wydarzeń życiowych 

(rozwód, śmierć kogoś bliskiego, utrata pracy i tym podobne). Jest to więc pojęcie 

bardzo pojemne, które można analizować z wielu różnych perspektyw.  

Niewątpliwie otoczenie fizyczne człowieka ma istotny wpływ na jego 

dobrostan. Warunki mieszkaniowe, ich dostosowanie do potrzeb człowieka, jakość 

sprzętów codziennego użytku mają znaczenie nie tylko dla codziennego 

funkcjonowania, ale także dla samopoczucia, mogą ułatwiać, a więc wspierać 

aktywność lub ją ograniczać. W przypadku osób starszych zagadnienie to można 

analizować na dwóch poziomach. Pierwszy, to zaspokojenie podstawowych, 

minimalnych potrzeb związanych z miejscem zamieszkania – a więc posiadanie 

pomieszczenia do własnej dyspozycji, dostępność mediów. Drugi, to dodatkowe 

ułatwienia przewidziane specjalnie dla tych osób, a więc podjazdy dla wózków 

inwalidzkich i chodzików, poręcze zamontowane w pomieszczeniach sanitarnych, 

dostosowanie wysokości umywalek, sedesów, wyposażenie kuchni umożliwiające 

przygotowywanie posiłków na siedząco i tym podobne.  

Dopiero na tym drugim poziomie możemy mówić o personalizacji i 

dostosowaniu do indywidualnych potrzeb. Otoczenie fizyczne człowieka wpływa na 

jego funkcjonowanie, na wydajność wykonywanej przez niego pracy, komfort 

wypoczynku, relacje z otoczeniem. W ramach psychologii środowiska pracy 

przeprowadzono szereg badań z tym związanych (A. Bańka, 2002). Na wydajność 

pracownika wpływają takie czynniki, jak ilość osób pracujących w jednym 

pomieszczeniu, posiadanie własnego stanowiska pracy, jego indywidualizacja, 

oświetlenie pomieszczenia, uporządkowanie przestrzeni, organizacja stanowisk pracy 

wymagających kontaktu z klientem. Równie jednak istotna jest przestrzeń mieszkalna.  

Osoby w okresie późnej dorosłości, które zakończyły aktywność zawodową 

bardzo często większość czasu spędzają w domu. Jest zatem szczególnie istotne aby 

umożliwiał on nie tylko realizację codziennych zadań, ale także wypoczynek, 
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rozwijanie zainteresowań i kontakty towarzyskie. Im rzadziej osoba ma chęć i 

możliwość opuszczania własnego mieszkania, tym większą różnorodność bodźców i 

możliwości spędzania czasu powinno ono oferować. Niewątpliwie czynniki te będą 

miały ogromny wpływ na poczucie jakości życia. Osobom starszym nie tylko bowiem 

można oferować zajęcia poza ich domem. Warto zastanowić się nad tym, jaką ofertę 

można przygotować i w jaki sposób ułatwić jej realizację, aby osoby mniej sprawne 

fizycznie mogły rozwijać się również podejmując aktywność w przestrzeni własnego 

mieszkania. 

2. Dobrostan – samoakceptacja i Ja cielesne 

W kontekście późnej dorosłości szczególnie często analizuje się pojęcie 

dobrostanu. Zostało ono skonceptualizowane przez Carol Ryff, która wyróżniła sześć 

składających się na nie czynników: posiadanie życiowego celu, panowanie nad 

otoczeniem, pozytywne relacje z innymi, autonomia, rozwój osobisty i samoocena (C. 

Ryff, B. Singer, 2004). Termin ten w ujęciu Ryff jest wewnętrznie zróżnicowany, co 

stanowić może zarówno zaletę, jak i wadę. Korzystne jest to, że dobrostan człowieka 

jest przez nią rozpatrywany bardzo szeroko, z uwzględnieniem wielu czynników. Z 

drugiej jednak strony pod terminem tym kryją się hasła z bardzo różnych obszarów 

funkcjonowania, niekoniecznie ze sobą ściśle powiązanych. Część z nich dotyczy 

samej jednostki (samoakceptacja), a część czynników w znacznym stopniu 

ulokowanych poza nią (kontakty interpersonalne). Czynniki związane z 

funkcjonowaniem psychicznym jednostki (samoakceptacja) są traktowane na równi ze 

sferą społeczną (kontakty interpersonalne), „duchową” (cel życiowy), poznawczą 

(panowanie nad otoczeniem).  

Analizując protetyczną funkcję przedmiotów oraz rolę przestrzeni fizycznej, 

skupię się przede wszystkim na jednym z aspektów dobrostanu, a więc na 

samoakceptacji. Termin ten nie został wprowadzony do psychologii przez Ryff, 

funkcjonuje już od dawna, jest stosowany także w potocznym użyciu. Jego 

popularność wiąże się być może z tym, iż dotyka kwestii bardzo ważnej dla 

egzystencji człowieka. Akceptacja siebie jako osoby, posiadającej określone cechy, 

wady, zalety, umiejętności, wpływa właściwie na każdą sferę życia. Jeśli akceptujemy 

siebie, nie tylko wpływa to na nasze codzienne funkcjonowanie, ale także ułatwia 
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zmaganie się z problemami i trudnościami. Brak takiej akceptacji sprawia, że 

właściwie żadne podejmowane działania nie mogą przynieść satysfakcji.  

Staje się to szczególnie istotne w okresie późnej dorosłości, kiedy mamy do 

czynienia z obiektywnym spadkiem możliwości – zarówno fizycznych, jak i czasem 

intelektualnych. Nawet w przypadku zdrowej, młodej, zdolnej, atrakcyjnej i 

odnoszącej sukcesy osoby zaakceptowanie siebie nierzadko paradoksalnie okazuje się 

trudne. Oczywiste jest, że okazuje się znacznie trudniejsze dla osób w okresie późnej 

dorosłości, które muszą pogodzić się za spadkiem możliwości, oznakami starzenia się, 

ograniczeniami funkcjonowania, spadkiem aktywności ujawniającym się choćby w 

zaprzestaniu pracy zawodowej. Możemy mieć wtedy do czynienia z dwoma typami 

sytuacji: osoba nigdy nie akceptowała siebie i stan ten trwa nadal lub przestała siebie 

akceptować w związku z zachodzącymi zmianami.  

Samoakceptacja związana jest nie tylko ze sferą fizyczną. Równie ważne jest 

przystosowanie do nowych warunków egzystencji, związanych z zaprzestaniem 

aktywności zawodowej i zmniejszonymi możliwościami. Najistotniejsze jest 

kontynuowanie aktywności i rozwijanie siebie – osoby, które kontynuują aktywność 

poznawczą lub twórczą w mniejszym stopniu tracą sprawność intelektualną, wolniej 

też pojawiają się u nich objawy związane z jednym z najczęstszych schorzeń okresu 

późnej dorosłości - chorobą Alzheimera (Ph.D. Toshomitu Musha, M.D. Shin Kimura 

i in., 2000). Szczególnie istotne jest zatem nie rezygnowanie z aktywności jako takiej. 

Ważne jest również kształtowanie poczucia bycia kompetentnym i 

potrzebnym, mimo zaprzestania aktywności zawodowej. Istotnym działaniem w tym 

zakresie jest podejmowanie aktywności w ramach zorganizowanych, systematycznych 

zajęć skierowanych do osób w okresie późnej dorosłości. Możliwość uczestniczenia w 

takich spotkaniach oferują Uniwersytety Trzeciego Wieku, Domy Kultury, Domy 

Pomocy Społecznej oraz różnego typu pracownie plastyczne. Ich oferta jest bardzo 

zróżnicowana – od nauki obsługi komputera, poprzez naukę języków obcych, aż po 

różnorodne zajęcia plastyczne. Wszystkie one umożliwiają wszechstronny rozwój, a 

ich program i forma prowadzenia dostosowane są do możliwości osób w okresie 

późnej dorosłości. Istotne jest zatem wyposażenie tych osób w funkcjonalne i 

estetyczne przedmioty wspomagające, a więc protezy. One często bowiem 
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umożliwiają im udział w takich zajęciach – wysłuchanie wykładu, wyjście z domu, 

poruszanie się po sali.  

Tego typu spotkania edukacyjne nie tylko poszerzają wiedzę i rozwijają 

zainteresowania. Ich uczestnicy mają możliwość poznania nowych osób, które mają 

podobne potrzeby i są w zbliżonym wieku, rozwijania relacji interpersonalnych, 

aktywnego spędzania czasu i kształtowania swojego poczucia kompetencji. Kontakty 

z innymi i wychodzenie z domu stają się dodatkową motywacja do dbania o swój 

wygląd.  

Akceptacja swojego Ja cielesnego jest ważna nie tylko w młodym wieku. Ten 

aspekt funkcjonowania ma znaczenie również w późnej dorosłości. Pogląd, iż 

atrakcyjność fizyczna traci znaczenie wraz z upływem lat, jest całkowicie błędny. 

Osoba starsza nadal pragnie być atrakcyjna, chce dbać o siebie i akceptować swoją 

fizyczność. Na istotność tego aspektu Ja zwracają uwagę miedzy innymi Wiliam 

James i Gordon W. Allport (na podstawie: O. Sakson – Obada, 2009). Zagadnienie to 

nie może być pomijane w odniesieniu do okresu późnej dorosłości. Osoby w tym 

wieku często posługują się różnymi protezami. Muszą zatem zaakceptować swoją 

cielesność z uwzględnieniem tych protez. Chciałyby zatem ładnie wyglądać w 

okularach, z aparatem słuchowym, podpierać się ładną laską, albo nosić estetyczne 

buty ortopedyczne. Te protezy bowiem stają się cząstką ich cielesności.  

 

3. Protetyczna funkcja przedmiotów i przestrzeni fizycznej 

Termin „proteza” zazwyczaj rozumiany jest bardzo wąsko - wielu ludziom 

kojarzy się on z protezą kończyny czy dentystyczną. Zagadnienie to można 

rozpatrywać jednak w szerszej perspektywie, uwzględniając wszelkie przedmioty, 

które poprawiać mogą funkcjonowanie człowieka, przestrzeń fizyczną a także, 

paradoksalnie, drugiego człowieka.  

3.1. Protetyczna funkcja przedmiotów  

Bardzo często jest tak, że osoba w okresie późnej dorosłości nie wykonuje 

pewnych czynności, które byłaby w stanie zrealizować, mając odpowiednie ułatwienia 

i specjalnie do tego przystosowane przedmioty. A więc mogłaby wyjść na spacer, 

używając laski lub chodzika, zrobić zakupy, gdyby schowała je do torby na kółkach, 

samodzielnie skorzystać z prysznica, gdyby miała odpowiednie uchwyty i taboret, na 
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którym może usiąść. Dotyczy to jednak nie tylko czynności związanych z 

samoobsługą.  

Możliwość poruszania się poza obrębem mieszkania, korzystania z aparatów 

słuchowych, odpowiednio dobranych okularów ma istotny wpływ na funkcjonowanie 

społeczne człowieka. Sprawia bowiem, że osoba w późnej dorosłości może nadal 

podtrzymywać kontakty interpersonalne, a nawet być aktywnym uczestnikiem procesu 

edukacyjnego, na przykład na Uniwersytetach Trzeciego Wieku. Aby jednak tak było, 

nie może mieć ona poczucia stygmatyzacji. Często bowiem korzystanie z 

przedmiotów ułatwiających funkcjonowanie związane jest z negatywnymi 

stereotypami i uprzedzeniami – które podziela sama osoba w okresie późnej 

dorosłości, jej najbliższe otoczenie społeczne, ale także osoby całkowicie jej obce.  

Często jest bowiem tak, że proteza staje się rodzajem „stygmatu”. Jest tak w 

przypadku gdy przedmiot ten negatywnie się kojarzy, jest związany z negatywnymi 

stereotypami. Niewątpliwie zwraca on także uwagę na niepełnosprawność, problem 

osoby go stosującej. W sytuacji takiej osoba starsza często świadomie rezygnuje z 

jego stosowania, mimo, że poprawiłoby to jej funkcjonowanie, a zatem jakość życia.  

Jednym z czynników zapobiegających temu zjawisku jest walor estetyczny 

przedmiotów. Korzystanie z takich obiektów, które nie tylko nie rażą swoją brzydotą, 

a wręcz stanowić mogą ozdobę, jest dużo łatwiejsze i przyjemniejsze. Walor 

estetyczny protez jest nieraz nie mniej ważny niż ich wartość użytkowa. Dla osoby, 

której funkcjonowanie znacznie by się poprawiło w efekcie stosowania na przykład 

aparatu słuchowego, ważnym argumentem może być fakt, iż jest on estetyczny, mały i 

w zasadzie niewidoczny. Często bowiem rezygnuje ona z jego stosowania dlatego, iż 

zbyt rzuca się w oczy i natychmiast zwraca uwagę na jej problem. Zdarza się też 

jednak też tak, iż nie ma ona świadomości istnienia przedmiotów, które mogłyby jej 

pomóc lub nie wie jak je stosować. Do wszelkich protez trzeba się bowiem 

przyzwyczaić, dostosować je do swoich potrzeb, zrozumieć ich działanie. W 

pierwszym okresie stosowania mogą one bowiem wywoływać poczucie dyskomfortu, 

niepewności, wzbudzać wątpliwości „czy wszystko jest w porządku”. Świadomość 

tego typu kwestii jest pierwszym krokiem do przełamania niechęci do używania 

protezy.  
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Bardzo istotna dla poprawy funkcjonowania w okresie późnej dorosłości jest 

aktywność fizyczna (W. Chodzko-Zajko, A. Schwingel, C. Hee Park, 2009). Nie tylko 

niweluje ona oznaki starzenia, hamuje skutki przewlekłych chorób i opóźnia ich 

rozwój, ale także wspiera ogólną aktywność życiową i zdrowy styl życia. Wedle 

Chodzko-Zajko (W. Chodzko-Zajko, A. Schwingel, C. Hee Park, 2009) szczególnie 

przydatne są takie formy ćwiczeń fizycznych jak aerobik, wzmacnianie mięśni i 

rozciąganie. Aktywność podejmowana w okresie późnej dorosłości może przynieść 

nieocenione korzyści zdrowotne, także w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia. 

Musi być ona jednak dostosowana do indywidualnych potrzeb i możliwości osoby, 

niezależnie, czy cierpi ona na poważne choroby, czy nie.  

Postęp techniczny sprawia, ze możliwe jest stosowanie coraz lepszych środków 

do produkcji zarówno sprzętu medycznego, jak i przedmiotów ułatwiających 

funkcjonowanie. Dlatego też osoby, które jeszcze jakiś czas temu skazane byłyby na 

wykluczenie z życia społecznego i bierność, mają szanse wieść satysfakcjonującą 

egzystencję. Wedle Roberta E. Innisa „wszelkie narządy pozacielesne: mikroskopy, 

okulary, telefony, komputery, samoloty, maszyny tkackie, pracy drukarskie (…) mogą 

być analizowane według trójczłonowego schematu kompensacji, rozszerzania i 

zastępowania” (R.E. Innis, s. 410).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 1. Protetyczna funkcja przedmiotów.  

Źródło: opracowanie własne na podstawie Innis, (1993).  

 

Wszelkie przedmioty użytkowe można rozpatrywać zgodnie z tą trójczłonową 

perspektywą: kompensacji, rozszerzania i zastępowania. Wszystkie bowiem mają 

zdolność kompensowania niedostatków i deficytów ciała człowieka (okulary, laski), 
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mogą poszerzać jego możliwości (mikroskop, samochód, samolot) albo je zastępować 

(wózek inwalidzki, protezy kończyn). Spełniają zatem funkcję szeroko rozumianych 

protez. Choć wywodzący się z języka greckiego termin proteza związany jest 

etymologicznie jedynie z uzupełnianiem (gr. prosthesis – dodatek, uzupełnienie; W. 

Kopaliński, 1978), rozumiany może być jednak szerzej. Często jest bowiem tak, że 

jeden przedmiot spełnia jednocześnie dwie lub trzy z tych funkcji. Projektując zatem 

takie przedmioty, należy zwracać uwagę na ich przeznaczenie – czy mają one tylko 

wspomagać funkcjonowanie, zastępować zdolność całkowicie utraconą, czy poszerzać 

możliwości w stosunku do przeciętnych.  

Zazwyczaj największą wagę przywiązuje się do przywracania podstawowych 

funkcji organizmu do poziomu minimalnego, umożliwiającego jako takie 

funkcjonowanie. Jednakże obecny postęp techniczny sprawia, że możliwe jest 

wspomaganie funkcji ciała ludzkiego w takim stopniu, aby osobom starszym czy 

dotkniętym chorobami umożliwić egzystencję nierzadko równie dobrą jak 

wcześniejsza.  

Wymaga to jednak zmiany sposobu myślenia na temat starości. Nie musi się 

bowiem ona wiązać z zaniechaniem aktywności i biernym oczekiwaniem na koniec 

życia. Może być okresem aktywności i rozwoju, ale aby była przeżywania w sposób 

satysfakcjonujący, wymaga przyznania osobom starszym prawa do posiadania 

indywidualnych potrzeb, także estetycznych, potrzeb związanych z rozwojem, 

aktywnością, zabawą. Ale także prawa do świadomego wycofania się z aktywności 

fizycznej i społecznej, pozostania na uboczu, jeśli jest to indywidualnym wyborem 

jednostki.  

Jeśli jednak osoba w okresie późnej dorosłości chce być aktywna w 

różnorodnych sferach życia, nie należy rozpatrywać tego jako czegoś nietypowego czy 

kontrowersyjnego. Jest to bowiem realizacja naturalnej potrzeby i prawa człowieka. 

Należy zatem zadbać o to, aby miała szanse wykorzystywać swoje zasoby i umożliwić 

jej to – także poprzez ułatwienie dostępu do szeroko rozumianych, nowoczesnych 

protez.  

3.2. Protetyczna funkcja przestrzeni fizycznej 

Polskie społeczeństwo coraz bardziej się starzeje. W porównaniu z rokiem 

1990 w 2007 wskaźnik obciążenia demograficznego osobami starszymi wzrósł z 15,4 
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do 19 (ilość osób w wieku 65+ w stosunku do osób w wieku 15-65). W efekcie  

obecnie osób w wieku produkcyjnym jest niecałe dwa razy więcej niż osób w wieku 

poprodukcyjnym. Pozytywne jest jednak to, że choć szacunkowa długość życia 

Polaków jest relatywnie niska w porównaniu z innymi krajami europejskimi, Polaków 

cechuje jednak subiektywne poczucie długiego życia w zdrowiu. Prognozuje się 

wszakże postępujące starzenie się społeczeństwa, co wiąże się z presją na system 

ubezpieczeń społecznych i postępującymi wydatkami na służbę zdrowia. Obecnie w 

Polsce dominuje rodzinny model opieki nad osobami starszymi, spodziewany jest 

jednak rozwój podmiotów pozarodzinnych i wzrost konkurencyjności tego typu usług, 

będących obecnie na niskim poziomie (Polska 2030. Wyzwania rozwojowe).  

Wobec zachodzących w społeczeństwie zmian konieczne jest rozważenie w 

jaki sposób powinniśmy się do nich przystosować. Systemy wsparcia społecznego 

okazują się bezużyteczne jeśli nie podejmiemy proaktywnych kroków mających na 

celu promocję zdrowia oraz tworzenie środowiskowych i indywidualnych zmian 

mających na celu promocję pozytywnego starzenia się (D.X. Marquez, E.E 

Bustamante, B.J. Blissmer, T.R. Prohaska, 2008). Marquez, Bustamante i inni 

zwracają uwagę, iż bardzo wiele osób starszych nie prowadzi zdrowego trybu życia, 

co sytuuje je w grupie ryzyka, składającej się z osób zagrożonych poważnymi 

chorobami i przyspieszoną umieralnością. Biologiczne i psychospołeczne korelaty 

zdrowia i jakości życia zawierają: elastyczność, samoskuteczność, aktywność 

fizyczną, dietę, zdrowy sen i silną sieć wsparcia społecznego. Stwierdzają oni, iż 

czynnikami wpływającymi na zainicjowanie i kontynuowanie pożądanych zachowań, 

umożliwiających pozytywne starzenie się, są: posiadanie kontroli (samoskuteczność), 

wiara w pozytywne skutki dla zdrowia wynikające z podjęcia pożądanych zachowań i 

subiektywnie odczuwana wartość ich skutków (spodziewanie się skutku).  

Niewątpliwie działania profilaktyczne odgrywać będą coraz większą rolę w 

rozwiązywaniu problemów ludzi w okresie późnej dorosłości. Bez nich niemożliwa 

jest poprawa ich sytuacji egzystencjalnej. W obszarze tym mieści się zagadnienie 

protetycznej funkcji przestrzeni fizycznej. Ponieważ osób starszych jest coraz więcej, 

częściej korzystają też oni z przestrzeni publicznej, która powinna być zatem lepiej 

dostosowana do ich potrzeb. Sposób zaaranżowania przestrzeni wpływa na 

możliwości jej wykorzystania, jej funkcjonalność i użytkowanie zgodne z 
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przeznaczeniem. Jeśli osoba ma z jakichś przyczyn ograniczone funkcje organizmu, 

otoczenie fizyczne może je wspomagać, ułatwiając i poprawiając funkcjonowanie. 

Schody zastąpione łagodnie nachylonymi podjazdami, solidne poręcze, niskie stopnie, 

ławki, na których można odpocząć, wyraźne i duże oznakowania przestrzeni miejskiej 

– wszystko to pełni funkcje protetyczne.  

To samo dotyczy prywatnych mieszkań oraz domów opieki dla osób starszych. 

Samodzielność osób w okresie późnej dorosłości można zwiększyć, wprowadzając do 

otaczającej je przestrzeni ułatwienia, które pomogą im w poruszaniu się i 

wykonywaniu codziennych czynności. Takie szerokie rozważanie funkcji protetycznej 

sprawia, że działanie pomocowe skierowane do osób starszych przybierać może 

bardziej zróżnicowane formy, a zatem być lepiej dostosowane do indywidualnego 

odbiorcy.  

3.3. Czy drugi człowiek może pełnić funkcje „protetyczne”?  

Każdy człowiek dysponuje specyficznymi zasobami i umiejętnościami. 

Posiada jednak także określone deficyty i sfery, w których nie jest tak dobry jak ktoś 

inny. Poszczególne osoby funkcjonując ze sobą w różnych typach relacji – 

rodzinnych, przyjacielskich, zawodowych – wzajemnie się uzupełniają. Widać to 

szczególnie w przypadku osób w okresie późnej dorosłości. Często jest bowiem tak, 

że problemom w jednej określonej sferze towarzyszy dobre funkcjonowanie w innej. 

Jedna osoba ma trudności z poruszaniem, ale świetnie radzi sobie z czynnościami 

wymagającymi precyzji. Inna z kolei sprawnie chodzi, ale ma osłabiony słuch, i tak 

dalej. Funkcjonując ze sobą wzajemnie, w rodzinie, grupie rówieśniczej, na 

wspólnych zajęciach organizowanych przez Uniwersytety Trzeciego Wieku 

kompensują wzajemnie swoje deficyty i „wymieniają” się umiejętnościami. W 

grupach tych zachodzi zatem zjawisko tzw. tutoringu rówieśniczego, polegającego na 

uczeniu się od siebie nawzajem, które to pojęcie może być stosowane także wobec 

osób w okresie późnej dorosłości (A.I. Brzezińska, L. Rycielska, 2009) 

Choć to może nieco kontrowersyjne ujęcie, pełnią względem siebie zatem 

funkcje „protetyczne”. W przypadku osób w okresie późnej dorosłości niezwykle 

często podkreśla się istotną role posiadania bogatej sieci kontaktów społecznych. Nie 

są one jednak analizowane w kontekście funkcji protetycznej. Choć niewątpliwie 

byłoby przesadne i nieuzasadnione rozpatrywanie tego zagadnienia przede wszystkim 
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w tej perspektywie, może ona jedna wzbogacić, jako uzupełnienie,  dotychczasowe 

sposoby analizy.  

4. Wyniki badań  

Problem protetycznej funkcji przedmiotów i przestrzeni fizycznej rozpatrywać można 

z dwóch perspektyw. Po pierwsze, analizując poglądy na ten temat samych 

użytkowników. Po drugie, badając opinie osób, które zajmują się projektowaniem protez, 

a więc są odpowiedzialne za ich wymiar estetyczny i funkcjonalny. W badaniach 

przeprowadzonych na potrzeby tego artykułu postanowiłam skupić się na tym drugim 

aspekcie. 

W przypadku przestrzeni fizycznej często jest tak, że ta sama osoba odpowiada za 

wymiar funkcjonalny i estetyczny projektowanej przestrzeni. Nie jest tak jednak zawsze, 

czasem bowiem kto inny realizuje projekt od strony budowlanej, a kto inny – wizualnej. 

W odniesieniu do przedmiotów pełniących funkcje protetyczne jest to jeszcze bardziej 

skomplikowane. Zazwyczaj bowiem osoba, która potrafi zaprojektować przedmiot od 

strony technicznej, nie ma zdolności plastycznych. Z drugiej strony osoby, które zajmują 

się projektowaniem protez od strony wizualnej, nie znają się dobrze na mechanizmach ich 

działania i nie rozumieją istoty ich funkcji. Sprawia to, iż te dwie sfery całkowicie się 

rozdzielają, ze szkodą zarówno dla funkcjonalności, jak i estetyki przedmiotu.  

4.1. Grupa badawcza  

O wypełnienie skonstruowanej przez siebie ankiety poprosiłam grupę studentów 

Architektury i Urbanistyki, Architektury Wnętrz oraz Wzornictwa Akademii Sztuk 

Pięknych w Poznaniu. Pierwsza liczyła 14 osób (13 kobiet, 1 mężczyznę), druga składała 

się z 3 studentek Wzornictwa, oraz 4 studentek i 1 studenta Architektury Wnętrz.  

4.2. Wyniki  

Wszystkim studentom Architektury i Urbanistyki termin proteza kojarzył się 

wyłącznie z protezami ortopedycznymi, zastępującymi części ciała. Jedna osoba miała 

skojarzenie z kalectwem, jedna z endoprotezą stawu biodrowego. Żadna osoba nie 

rozpatrywała terminu „proteza” w szerszej perspektywie, zwracając uwagę na 

przykład na całkowicie zewnętrzne wobec ciała przedmioty, poprawiające 

funkcjonowanie (okulary, laska). Podobnych odpowiedzi udzielali również studenci 

AW i Wz – im również termin proteza kojarzył się z medycyną i zastępowaniem 

części ciała.  
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Obce okazało się im również myślenie o protetycznej funkcji przestrzeni 

fizycznej. Jedynie jedna osoba uznała, iż przestrzeń fizyczna może spełniać funkcje 

protetyczne („poprzez różne udogodnienia ułatwiające funkcjonowanie osobom 

starszym lub niepełnosprawnym”). Połowa (7) osób w ogóle nie wiedziała, jak można 

rozumieć protetyczną funkcję przestrzeni fizycznej. W drugiej grupie aż sześć osób 

uznało, iż przestrzeń może spełniać funkcje protetyczne, jedna osoba stwierdziła, że 

nie ma zdania. Sprawiało im jednak trudność uzasadnienie takiego stwierdzenia. 
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W grupie pierwszej (AiU) zdecydowana większość osób (9/14) uznała, że 

współcześnie projektowane protezy związane z ciałem są nieestetyczne. W grupie 

drugiej (AW i Wz) z kolei cztery osoby stwierdziły, że projektowane protezy są 

estetyczne, a trzy, że nie.  
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Jako rozwiązanie niezadowalającego stanu proponowały zastosowanie lepszych 

materiałów i nowoczesnych technologii. Wedle osób badanych estetyczna proteza 

powinna jak najlepiej imitować ciało człowieka, odzwierciedlać jego kolor i fakturę tak, 

aby była niewidoczna. Jedna osoba stwierdziła, iż powinny być staranniej wykonane z 

materiałów pozwalających na zachowanie higieny. Inna doszła do wniosku, że powinny 
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udawać ciało albo perfekcyjnie, albo wcale, dwie kolejne uznały, iż przy projektowaniu 

protez powinno zwracać się większą uwagę na aspekt estetyczny protez i w tym celu 

zwrócić się do osób, które mają więcej do czynienia z projektowaniem artystycznym.  

Większość (9/14) osób z grupy pierwszej (AiU) uznało jednak, iż współczesne protezy 

są funkcjonalne; podobnie w grupie drugiej (AW i Wz; 5/7)  
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Osoby, które miały wątpliwości dotyczące funkcjonalności projektowanych protez, 

uważały, iż w celu jej poprawy należy inwestować w najnowsze technologie i najlepsze 

materiały, gdyż przedłuży to trwałość protez i usprawni ich działanie. Jedna osoba 

zwróciła także uwagę na fakt, iż protezy często są kłopotliwe w użyciu, choć są 

funkcjonalne.  

Co istotne, zdecydowanie większą wagę osoby badane przywiązywały do 

funkcjonalności protez (średnio 8,14 w skali od 0 do 10 wśród studentów Architektury i 

Urbanistyki, oraz 10 w skali od 0 do 10 wśród studentów Architektury Wnętrz i 

Wzornictwa) niż ich wymiaru estetycznego (średnio 4,94 w skali od 0 do 10 wśród 

studentów Architektury i Urbanistyki, oraz 6,71 wśród studentów Architektury Wnętrz i 

Wzornictwa).  
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4.3. Podsumowanie wyników badań 

Społeczeństwa europejskie coraz bardziej się starzeją. Dlatego też coraz szybciej 

przybywać będzie osób w okresie późnej dorosłości, do których potrzeb i możliwości 

powinna być dostosowana przestrzeń fizyczna. Studentom architektury, którzy niebawem w 

bezpośredni sposób będą odpowiedzialni za jakość otaczającej nas przestrzeni fizycznej, obce 

jest myślenie, iż może ona spełniać, poza innymi, także funkcje protetyczne. Zgadzają się oni 

jednak, iż projektowane protezy są mało estetyczne i na ten aspekt powinno się zwracać 

większą uwagę. Część z nich uważa też, że poprawy wymagałaby ich funkcjonalność. Sądzą 

także, że aspekt funkcjonalny protez jest zdecydowanie istotniejszy niż ich wymiar 

estetyczny.  

 

Zakończenie  

Analizując protetyczną funkcję przedmiotów i przestrzeni fizycznej warto zwrócić uwagę 

na fakt, iż może ją pełnić bardzo wiele obiektów, nie tylko protezy ortopedyczne. Wszystkie 

one rozpatrywane mogą być wedle schematu kompensacji – zastępowania – rozszerzania 

(Innis). Dają się bowiem podzielić na takie, które zastępują funkcje lub elementy ciała 

człowieka, kompensują jego deficyty lub poszerzają możliwości. Nie należy jednak 

zapominać o ich aspekcie estetycznym. Jest on niezwykle istotny także w przypadku osób w 

okresie późnej dorosłości. Dostosowanie do indywidualnych potrzeb jednostki oraz walor 

estetyczny przedmiotu pełniącego funkcje protezy, jest warunkiem jego akceptacji jako 

składnika Ja cielesnego przez użytkownika, jego zadowolenia oraz gwarancją spełnienia 

funkcji protetycznej. Warto także pamiętać o tym, iż w istocie nawet inni ludzie, a właściwie 

ich specyficzne cechy, zdolności i zasoby, pełnić mogą funkcje „protetyczne”.  

Osoby, które odpowiadają za projektowanie przedmiotów i przestrzeni fizycznej, a więc 

architekci i absolwenci wzornictwa przemysłowego, ciągle jeszcze wykazują dość potoczne 

rozumienie protez, jako sztucznych narządów ciała, nie uwzględniając protetycznej funkcji w 

szerszym rozumieniu. Co istotne, mają jednak świadomość istotności aspektu estetycznego 

protez i konieczności zwrócenia na niego baczniejszej uwagi. Zatem aby w przyszłości mogły 

one być lepiej dostosowane do potrzeb osób w okresie późnej dorosłości, konieczne jest 

poszerzenie w świadomości społecznej rozumienia terminu „proteza” oraz uwzględnianie 

pozafunkcjonalnych aspektów protez.  
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