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PRZESTRZEń DO NAUKI PRZESTRZENI. SZTUKA PROJEKTOWA-
NIA PRZYJAZNEGO OSOBOM NIEWIDOMYM I OCIEMNIAŁYM

a space to teach space. the art of desIgn frIendly to the 
blInd

Codzienne funkcjonowanie człowieka niewidzącego w znacznej mierze determinuje stopień opanowania 
terminologii i struktury świata wizualnego. W procesie tym kluczową rolę odgrywają placówki rehabilitacyjne. 
W artykule zaprezentowano szereg reguł projektowania „przestrzeni do nauki przestrzeni” – architektury, 
która może stać się czynnym składnikiem procesu rehabilitacji.

Słowa kluczowe: Ośrodki rehabilitacyjne, architektura dla osób niewidomych, percepcja pozawzrokowa

Daily functioning of a blind person is largely determined by the level of knowledge of the terminology and 
structure of the visual world. Rehabilitation centres play a key role in this process. The article presents 
a number of rules for designing “a space to learn the space” – an architecture that may become an active 
ingredient of rehabilitation.
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Używając jakiegoś słowa podświadomie odtwa-
rzamy w umyśle jego wizualny desygnat – gotową 
„projekcję” wyglądu przedmiotu, a także skompliko-
wany obraz jego cech i właściwości. Doświadczenie 
podpowiada nam jednocześnie sposób praktycznego 
wykorzystania obiektu, przywołuje emocje z nim zwią-
zane, podsuwa kod znaczeniowy, symbolikę i wymo-
wę kulturową, a także związki z innymi przedmiotami. 
Otrzymujemy tym samym niezwykle bogaty i wiary-
godny ekwiwalent konkretnego pojęcia, odwołujący 
się do percepcji polisensorycznej, choć w znacznej 
mierze reprezentowany wizualnie. 

Analogiczny proces zachodzi w przypadku osób 
niewidzących, z tą jednak różnicą, że całościowy 
obraz przedmiotu opiera się tutaj na doznaniach 
spoza sfery wzrokowej [1]. Pominięcie tego zmy-
słu w procesie percepcyjnym znacznie ogranicza 
skuteczność poznawczą. Niejako w zastępstwie 
niedostępnych bezwzrokowo pojęć i zjawisk np. 
koloru, światła, ciemności, itd. niewidzący tworzy 
dla swoich potrzeb tzw. wyobrażenia surogatowe. 
Wzbogacają one wewnętrzny świat jego pojęć i dają 
mu poczucie uczestnictwa w sprawach ważnych dla 
osób widzących. 
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Zdarzają się jednak niewyobrażalne błędy i znie-
kształcenia rzeczywistego obrazu przedmiotu czy 
zjawiska. O poziomie abstrakcyjności niektórych 
pojęć (które osobie widzącej wydają się oczywiste) 
świadczyć mogą zacytowane poniżej wypowiedzi 
uczestników projektu „Niewidzialna mapa Wrocławia”: 
Mój kolega, który nie widział od urodzenia (…) nie 
mógł zorientować się jak wyglądają ptaki. Jemu się 
wydawało, że to są takie dzióbki przyklejone do muru 
budynku i te dzióbki tak ćwierkają [2]. Czasem (…) 
jak komentator mówi – piłka przeleciała trzydzieści 
metrów i wpadła do bramki – to myślę sobie, jakie 
trzydzieści metrów? Nasz telewizor ma tylko dwadzie-
ścia jeden cali [3].

Podobne dylematy i omyłki wydają się nam 
szczególnie zaskakujące w erze zaawansowanej 
technologii, wspomagającej funkcjonowanie osób 
niewidomych i ociemniałych. Z miesiąca na miesiąc 
docierają do nas przecież relacje o najnowszych 
osiągnięciach i odkryciach: Optacon [4], De voice 
[5], osobiste urządzenia nawigacyjne, elektroniczny 
system „Audioplaża” umożliwiający samodzielne 
pływanie na miejskich kąpieliskach czy wreszcie 
prototyp samochodu dla osób niewidomych – z dumą 
wyliczamy. Zapominamy jednak, że wszystkie te 
udogodnienia wymagają od osoby niewidzącej zna-
jomości terminologii i struktury świata wizualnego. 
Wytworzenie znaczeniowego ekwiwalentu nie jest 
możliwe bez poznania pierwowzoru. 

Dla większości niewidomych i ociemniałych 
najważniejszą furtką do świata widzących stają się 
ośrodki rehabilitacyjne i szkolno-wychowawcze, 
oferujące skuteczne formy terapii psychologicznej 
i bogaty program edukacyjny, oparty na kompensacji 
[6] nieczynnego zmysłu innymi sensorami. W pracy 
z niewidzącymi wykorzystuje się nowoczesne metody 
i techniki tyflopedagogiczne – informatykę, kontakt 
ze zwierzętami, sport, sztuki pozawizualne, audio-
deskrypcję, specjalne przybory do nauki geometrii 

i kreślenia itd. Podstawą każdego programu rehabili-
tacyjnego jest jednak nauka orientacji przestrzennej, 
umożliwiającej stopniowe uzyskiwanie samodzielno-
ści ruchowej.

Rozwój ludzkiej inteligencji zaczyna się od nauki 
przestrzeni. Wyobrażenia przestrzenne człowieka 
niewidzącego w znacznej mierze kształtują placówki 
rehabilitacyjne – przestrzenie do nauki przestrzeni.

Niestety, architektura dla osób niewidomych w Pol-
sce nader często okazuje się jednym z najsłabszych 
ogniw procesu rehabilitacyjnego. W wielu przypadkach 
ośrodki mieszczą się w przestarzałych, zaadopto-
wanych budynkach o fatalnym stanie technicznym. 
Wciąż brakuje funduszów na rozbudowę i doposażenie 
istniejących obiektów, zaś ich ilość na terenie całego 
kraju nadal pozostawia wiele do życzenia. Problemy 
lokalowe rodzą dramaty – rezygnację z rehabilitacji czy 
konieczność rozłąki niewidzącego dziecka z rodziną, 
która według najnowszych metod powinna uczestni-
czyć w terapii. Marzenia, ambicje i plany rehabilitantów 
i samych niewidomych odkładane są na nieokreśloną 
przyszłość, potęgując poczucie frustracji. 

Zgłębiając tematykę osób niewidzących z pozycji 
architekta nie sposób pominąć tych problemów. Dziś, 
w erze projektowania uniwersalnego wydaje się to 
szczególnym obowiązkiem. 

Efektem badań, prowadzonych przez autorkę od 
szeregu lat, stało się sformułowanie szeregu celów, 
którym dzisiaj powinna zostać sprostać architektura 
przestrzeni do nauki przestrzeni. Wszystkie zaprezen-
towane poniżej wnioski podporządkowano tezie, iż 
architektura  ośrodków  rehabilitacyjnych  stanowi 
dziś nie tylko środowisko niezwykle ważnego eta-
pu życia osób niewidzących oraz okrywę  funkcji 
mieszkalnych  i  edukacyjnych,  ale  również  może 
i powinna stać się czynnym składnikiem procesu 
rehabilitacji.

1.  Przestrzeń  bezpieczna. Architektura może 
odgrywać nieocenioną rolę w przełamaniu u nie-
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widomych bariery psychologicznej – postawy lęku 
i niepewności, charakterystycznej dla osób pozba-
wionych możliwości kontrolowania pozycji swojego 
ciała względem otaczającej przestrzeni. Wymaga 
to nade wszystko likwidacji barier i maksymalnego 
ograniczenia miejsc stanowiących potencjalne za-
grożenie – ostrych krawędzi, nagłych zmian poziomu 
posadzki, kolizyjnych węzłów w miejscach przecięcia 
ciągów komunikacyjnych itd. 

Bezpieczeństwo osób dysponujących resztkami 
wzroku podniosą właściwie dobrane barwy poszcze-
gólnych elementów wnętrza [7], a także równomier-
ne oświetlenie dzienne oraz oświetlenie światłem 
sztucznym [8]. 

Każda zmiana w przestrzeni powinna być sy-
gnalizowana z odpowiednim wyprzedzeniem [9]. 
System informacji i ostrzegania przed zagrożeniem 
bezwzględnie musi być zaprojektowany w sposób 
czytelny dla osób niewidzących – informacje dźwię-
kowe, dotykowe, brajlem. Projektując przestrzenie ko-
munikacyjne i ewakuacyjne osoby niewidzące traktuje 
się jako osoby z utrudnioną mobilnością [10]. 

Organizując przestrzeń dla dzieci nie wolno zapo-
mnieć o alternatywnym sposobie oznakowań (np. pik-
togramy umieszczone na odpowiedniej wysokości). 

W pomieszczeniach dla osób niewidzących 
obowiązywać powinny porządek i stałość. Należy 
unikać nie uzgodnionego przesuwania ruchomych 
elementów wyposażenia [11]. 

Jedną z kluczowych zasad projektowania uniwer-
salnego jest duża tolerancja dla błędów. Zmylenie 
drogi czy wykonanie niewłaściwego ruchu nie może 
skutkować niebezpieczeństwem. Wszelkie przestrze-
nie, urządzenia oraz środki groźne powinny zatem 
znajdować się całkowicie poza zasięgiem osób 
niewidzących [12]. 

Niezwykle silnym źródłem lęku jest rozłąka z ro-
dziną. Nowoczesna rehabilitacja zakłada wspólne 
przejście kolejnych etapów, wzajemne wspieranie 

się członków rodziny i naukę wspólnego życia w tej 
trudnej dla wszystkich sytuacji. Stąd niezwykle ważne 
jest zapewnienie przestrzeni wspierającej tę bliskość 
– pokoi wspólnego zamieszkania, przestrzeni terapeu-
tycznych i edukacyjnych nie tylko dla pensjonariuszy, 
ale także ich rodzin.

2.  Przestrzeń  zrozumiała.  Ze względu na spe-
cyfikę percepcji pozawzrokowej niezwykle ważna 
jest logika układu przestrzennego, umożliwiająca 
określenie własnej pozycji, powrót do tego samego 
miejsca, spotkanie ze znajomymi, właściwe rozpozna-
nie funkcji pomieszczeń, znalezienie drogi do wejścia 
i wyjścia itd. Wiąże się to z możliwością „opowiedze-
nia” architektury, przekładalnością jej języka na sło-
wa, skojarzenia, bądź wrażenia dostępne dla innych 
zmysłów. „Zapamiętywalność” przestrzeni staje się 
podstawą wykształcenia prawidłowych schematów 
ruchowych [13].

3.  Przestrzeń  komfortowa. Ośrodek rehabilita-
cyjny staje się czasowo domem osoby niewidzącej, 
która powinna odczuwać tę przestrzeń jako przyjazną 
i ciepłą, dostosowaną do parametrów ciała oraz moż-
liwości percepcyjnych i ruchowych indywidualnego 
odbiorcy. Przestrzeń, wspomagającą starania nie-
widzącego, „odgadującą” jego potrzeby, a czasem 
wręcz – zaskakującą dbałością o szczegóły wygody 
wykonywania codziennych czynności. W tym zakresie 
architektura i wyposażenie wnętrz powinny znacznie 
wyprzedzać oczekiwania pensjonariuszy. Nieco „na 
wyrost” zaprojektowana liczba udogodnień pozwoli 
osobom zainteresowanym poznać swoje preferencje 
i dokonać wyboru rozwiązań podnoszących komfort 
użytkowania w środowisku zamieszkania czy pracy. 

4. Przestrzeń elastyczna. Idealnym rozwiązaniem 
podnoszącym walory rehabilitacji byłyby powroty do 
znanego miejsca w różnych etapach życia. Projekt 
ośrodka powinien zatem uwzględniać możliwość 
szybkiego i łatwego przystosowania obiektu do funk-
cji, którą aktualnie spełnia (turnusy rehabilitacyjne, 
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terapia indywidualna i grupowa, terapia dla rodzin, 
edukacja przedszkolna i szkolna, obozy letnie, za-
jęcia pozalekcyjne, koła zainteresowań, i in.). Idea 
ta wymaga jednak rezerw przestrzennych: składów, 
magazynów, miejsc przechowywania sprzętów, przy-
rządów czy mebli, niezbędnych dla elastycznego 
wykorzystania wnętrza z uwzględnieniem wyma-
gań konkretnej grupy wiekowej, płci, możliwości 
percepcyjnych czy zainteresowań użytkowników. 
Szczególnie istotna jest elastyczność pokoi i stref 
prywatnych. Aranżując przestrzenie indywidualnej 
nauki czy wypoczynku należy z góry przewidzieć 
warianty rozwiązań. 

5. Przestrzeń rozwijająca. Wzrok jest u niemow-
lęcia głównym stymulatorem działania. Umożliwia 
nawiązywanie więzi, zachęca do eksplorowania 
i modyfikowania otoczenia, umożliwia kontrolowanie 
wydarzeń rozgrywających się w przestrzeni. Brak 
takiej stymulacji silnie hamuje rozwój dziecka. Prze-
strzeń rehabilitacji powinna zatem dostarczać do-
datkowych bodźców i zachęt kompensujących brak 
percepcji wzrokowej. Utrata wzroku w późniejszym 
etapie skutkuje wielką traumą, często rozbiciem, 
brakiem wiary w sens dalszych starań. Właściwie 
ukształtowana przestrzeń może pomagać w dąże-
niach do przełamania postawy niechęci, znudzenia, 
zniechęcenia. Interesujący, ciekawie zaaranżowany 
program funkcjonalny budynku może wskazać oso-
bie niewidzącej nowe możliwości realizacji własnych 
zainteresowań.

6.  Przestrzeń  piękna. Niemożność odczuwania 
piękna wizualnego boleśnie rani. Czasem sprawia, 
że osoba niewidząca sama „odbiera” sobie prawo 
podejmowania prób uczestnictwa w świecie sztuk 
wizualnych [14]. Jednak wielu niewidzących (zwłasz-
cza osób ociemniałych) pragnie doświadczać piękna, 
pragnie pięknie wyglądać, ubierać się, mieszkać, 
a nawet samodzielnie tworzyć piękne przedmioty. 
Piękno stanowi powód do radości i dumy, wspiera 

poczucie własnej wartości, daje wrażenie pełniejsze-
go uczestnictwa w świecie widzących [15].

7. Przestrzeń prawdziwa. Nawet najlepsza reha-
bilitacja nie sprawi, że życie osoby niewidzącej stanie 
się nagle proste. O ile w początkowych etapach re-
habilitacji (zwłaszcza osób ociemniałych) architektura 
niczym parasol ochronny powinna wspierać proces 
odbudowania zachwianego zaufania do przestrzeni 
o tyle kolejnym krokiem powinien stać się bogaty, 
możliwie pełny obraz rzeczywistości poza ośrodkiem, 
nie ograniczający się do pozytywnych aspektów.

Niezwykle ważną częścią nauki przestrzeni będzie 
umiejętność właściwego odczytywania sygnałów 
przestrzennych, metody orientacji w terenie zabu-
dowanym, nauka logiki budynków (sekwencja wej-
ścia głównego, zasady kształtowania rzutów, strefy 
funkcjonalne, poruszanie się w obiektach wysokich 
itd.). Wiele z ćwiczeń praktycznych wymaga wyjścia 
poza teren budynku. Dopełnieniem ośrodka powinna 
być specjalnie zaprojektowana przestrzeń rekreacyj-
no – sportowo – edukacyjna na świeżym powietrzu. 
Wspaniałym rozwiązaniem, przygotowującym do sa-
modzielnych spacerów, mogą stać się parki orientacji 
przestrzennej [16].

Pobyt w ośrodku rehabilitacyjnym jest niezwykle 
ważnym etapem, poprzedzającym samodzielność nie-
widzącego w realnej rzeczywistości. Doświadczenia 
zebrane w tej przestrzeni uczą otwartości, umiejętno-
ści przełamywania kolejnych barier, samodzielnego 
pokonywania trudności. 

Dzisiaj architektura ośrodków rehabilitacyjnych 
staje się dla osób niewidzących swojego rodzaju 
makietą rzeczywistości, przestrzenią do „oswajania” 
przestrzeni – nauki jej praw i logiki. Powinna być za-
tem kształtowana niezwykle pieczołowicie, z myślą że 
będzie dla pensjonariuszy wzorem do naśladowania, 
zbiorem pomysłów do wykorzystania i pretekstem do 
samodzielnego kreowania przestrzeni. 
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PRZYPISY

[1] A. Kłopotowska, Niewidzialna architektura – status piękna 
w pozawzrokowej percepcji przestrzeni architektonicznej [w:] 
Definiowanie przestrzeni architektonicznej. Co z tym pięknem 
architektury współczesnej, Czasopismo Techniczne Architek-
tura, z. 6-A/2007 (ROK 104), Kraków 2007, s. 272.
[2] A. Kłopotowska, Architektura w przekazie pozawzroko-
wym. Kształtowanie świadomej percepcji, [w:] Definiowanie 
przestrzeni architektonicznej. Teoria Witruwiusza we współ-
czesnym kontekście, Czasopismo Techniczne Architektura, 
1-A/2009, z. 7 (ROK 106), Kraków 2009, s. 131.
[3] Ibidem, s. 134.
[4] Urządzenie zamieniające obraz płaski na wypukły.
[5] Urządzenie zamieniające obraz na kod dźwiękowy.
[6] A. Kłopotowska, Niewidzialna architektura…, op.cit., 
s. 270.
[7] Barwy różniące się współczynnikiem odbicia światła 
(jasnością). Jasne ściany i sufity, gładkie bądź w stonowane 
wzory, matowe podłogi, zapobiegające refleksom i olśnie-
niu, pozbawione elementów wizualnie zniekształcających 
płaszczyznę (agresywnych wzorów, lśniących elementów). 
Kontrastujące kolorystycznie drzwi wewnętrzne w budynku 
powinny być cofnięte w stosunku do korytarza lub otwierać 
się w sposób bezpieczny dla poruszających się w nim osób, 
np. drzwi przesuwne. Włączniki i gniazdka zainstalowane 
w łatwych do znalezieniu miejscach, na konkretnej wyso-
kości, charakterystycznej dla całego wnętrza.
[8] Utopią jest regulacja oświetlenia w przestrzeniach 
wspólnych dla uzyskania efektów korzystnych dla wszyst-
kich osób. Warto natomiast zadbać o regulację natężenia 

światła w przestrzeniach indywidualnych (rolety, żaluzje, 
regulowane lampki oświetlające powierzchnie do pracy 
zgodnie z preferencjami użytkownika).
[9] Np. zmiana faktury i jaskrawożółte oznakowanie pola 
przed klatką schodową oraz podstopni.
[10] W wyposażeniu wnętrz należy również unikać wszel-
kich elementów wymagających wspinania, czy spiętrzania 
przedmiotów, które spadając mogą zranić osobę niewi-
dzącą. Dostępne są systemy umożliwiające efektywne 
składowanie przedmiotów przy zachowaniu zasad bez-
pieczeństwa użytkowania. Elementy ruchome (szuflady, 
drzwiczki, wysuwane blaty) powinny zostać wyróżnione 
kolorem. 
[11] Niedopuszczalne jest pozostawianie otwartych drzwi-
czek w szafkach, szuflad, skrzydeł okiennych. Potrzebna 
jest rezerwa przestrzeni, np. odsunięte krzesło w jadalni 
nie może nagle znaleźć się w linii przejścia osób niosących 
talerze itd.
[12] Bezpiecznym rozwiązaniem w toaletach będą baterie 
z termostatem, chroniące przed poparzeniem. 
[13] A. Kłopotowska, Niewidzialna architektura…, op.cit.
[14] Tworzenie sztuki oznacza organizowanie materiału. 
Jeśli nie masz możliwości organizowania materiału, to nie 
masz możliwości tworzenia sztuki cyt. za Niewidzialna Mapa 
Wrocławia, praca zbiorowa pod redakcją T. Kuligowskiego, 
Wrocław 2006. s. 129
[15] A. Kłopotowska, Niewidzialna architektura…, op.cit.
[16] Przykładem może być projekt parku orientacji w Owiń-
skach k. Poznania.
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