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W styczniu 2017 roku, grupa 

studentów Akademii Humanistyczno-

Ekonomicznej w Łodzi, z kierunku 

Ekonomia, w celu realizacji projektu z 

przedmiotu Podstawy Filozofii, 

przeprowadziła ankietę badającą poziom 

szczęścia w życiu osób niepełnosprawnych 

i sportowców. 

Ankieta składała się z 9 pytań 

zamkniętych, jednokrotnego wyboru. Była 

w pełni anonimowa i obejmowała dwie 

grupy badawcze: pierwsza to 35 osób 

niepełnosprawnych, druga zaś 20 osób 

czynnie zajmujących się sportem. Badane 

były poziom szczęścia, przeszkody w 

dążeniu do niego, podejście do życia, 

postrzeganie niepełnosprawności, źródła 

szczęścia. W obu grupach badawczych 

przeważającą część stanowiły kobiety, 

głównie w grupie wiekowej 18-35l. 

Większość z osób badanych przyznaje, że 

czuje się szczęśliwa. Jako przeszkodę w 

dążeniu do pełni szczęścia osoby z grupy 

pierwszej uznają sprawność fizyczną, 

natomiast w drugiej grupie są finanse. Obie 

grupy podchodzą do życia dość 

racjonalnie, nie uznają marzeń jako 

podstawy szczęścia, jednak różnią się w 

postrzeganiu niezawodności jego źródła. 

Oczywiście, przez różne doświadczenia 

życiowe niepełnosprawność w dwóch 

grupach postrzegana jest w odmienny 

sposób. Wszyscy jednak są zgodni, że 

największym źródłem radości w życiu jest 

rodzina. 

Najważniejszym z zadanych pytań 

było czy badane osoby są szczęśliwe. 

Pytanie, które tak naprawdę powinien 

zadawać sobie każdy z nas każdego dnia, 

aby upewnić się czy obrana przez nas 

droga jest tą właściwą, czy też należy coś 

zmienić. Na poczucie szczęścia ma wpływ 

wszystko, co dzieje się w naszym życiu i z 

czym się stykamy. To czy czujemy się 

szczęśliwi jest warunkowane przez nasz 

osobisty odbiór tych sytuacji, zdarzeń. 

Każdy z nas ma różne doświadczenia, żyje 

w różnym środowisku, ma różne potrzeby i 

spełnienie tych ostatnich jest gwarantem 

szczęścia. Potrzebujemy czuć się zdrowi, 

kochani, zrozumiani, niezależni, 

akceptowani, wolni, spełnieni zawodowo, 

ale też bogaci, lepsi od innych, atrakcyjni. 

Według Epikura potrzeby stanowią 

przeszkodę do osiągnięcia szczęścia i 

jednocześnie wyzbycie się ich jest tego 

gwarantem. Czy tak jest? Czy jest to 

możliwe? Myślę, że człowiek nie jest w 

stanie funkcjonować bez drugiego 

człowieka, zupełnie obdarty z odczuć. 

Owszem, gdzieś jest granica. Epikur też 

dzielił potrzeby na te, które są niezbędne 

do utrzymania życia, fizyczne i duchowe- 

te należy spełniać ostrożnie, oraz te 

których należy się wyzbyć, czyli fizyczne 

niepotrzebne do utrzymania życia. 

Wyraźnie widać różnicę w potrzebach 

badanych osób pełnosprawnych i 

niepełnosprawnych. Pierwsi swoje 

szczęście uzależniają od pieniędzy, drudzy- 

od pełnej sprawności fizycznej. O ile w 

pierwszym przypadku szczęście 

uwarunkowane zostało rzeczą materialną, o 

tyle w drugim jest to bardziej 

skomplikowane. Na postrzeganie własnej 

niepełnosprawności ma wpływ przede 

wszystkim to, kiedy ją nabyliśmy. Czy 

budowaliśmy własne „ja” z pewnymi 

ograniczeniami od pierwszych lat życia, 

czy też musieliśmy je zbudować na nowo, 
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porzucić wcześniejsze plany i znaleźć 

kolejny pomysł na życie. Poczucie 

szczęścia jest ściśle związane z poczuciem 

zdrowia, które w holistycznym podejściu 

oznacza nie tylko brak choroby, lecz 

poczucie zdrowia fizycznego, 

psychicznego, duchowego, społecznego. 

Zgodnie z tym istotny jest sposób 

postrzegania własnej niepełnosprawności i 

przejście do ostatniego etapu jakim jest jej 

pełna akceptacja.  

Obie grupy określiły rodzinę jako źródło 

szczęścia. Rodzina, inne bliskie osoby, 

istnienie w społeczeństwie i przyjmowanie 

określonych ról społecznych jest bardzo 

istotne. Osoby, które stały się 

niepełnosprawne muszą w społeczeństwie 

odnaleźć się na nowo, odgrywają nowe 

role i aby odnaleźć szczęście muszą się na 

to otworzyć. Jest też druga strona medalu, 

czyli reakcja środowiska, rodziny. Jeśli 

rodzina nie jest gotowa na „nowego” 

członka rodziny, jeśli nie pogodziła się z 

utratą sprawności bliskiej osoby- będzie 

przeszkadzać w osiągnięciu szczęścia 

niepełnosprawnego. Ważne jest też 

poczucie niezależności, możliwość 

wykonywania samodzielnie czynności 

pierwszej potrzeby i brak poczucia, że jest 

się dla kogoś ciężarem. O tym wszystkim 

osoby ponadprzeciętnie sprawne nawet nie 

myślą. Prowadzą zupełnie inny tryb życia, 

mają inne doświadczenia, 

niepełnosprawność jest dla nich w 

większości stanem zdrowia- czymś 

przeciwstawnym do tego, co mają. Są 

nieustannie oceniani przez pryzmat 

własnych zdolności, efektywności, formy. 

To samo dotyka osób o ograniczonej 

sprawności, jednak najczęściej odzew jest 

negatywny. Jedni i drudzy, my wszyscy, 

powinniśmy pozbyć się odczuwania presji 

społeczeństwa, żyć ze zbudowaną 

podstawą z poczucia własnej wartości, 

świadomi własnych zdolności i ograniczeń. 

Każdy z nas ma prawo do szczęścia.  

Szczęście nie jest ściśle zależne od 

fizycznej sprawności, co potwierdziło 

omawiane badanie. Zależy ono od nas 

samych, nie należy go uzależniać od 

różnych czynników, tylko zgodnie z 

przekonaniami Epikura- wyzbyć się 

pragnień, lub inaczej- pogodzić się z 

pewnymi rzeczami, których zmienić się nie 

da. Cieszyć się każdą drobnostką, która 

jako źródło naszego szczęścia staje się 

czymś wielkim. Często mówią o tym osoby 

z nabytą niepełnosprawnością, są one 

wręcz wdzięczne za przykre 

doświadczenia, bo dzięki nim zaczęły 

patrzeć na świat inaczej i odnalazły 

szczęście. Epikur twierdził też, że kolejną 

przeszkodą do osiągnięcia szczęścia jest 

lęk. Myślę, że jest to nadal aktualne. 

Człowiek szczęśliwy nie jest zlękniony. 

Jest otwarty na życie, które składa się ze 

wzlotów i upadków.  

 


