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Wstęp

Bo one skrzydeł nam dodają, 
Wznoszą ku niebu z ogromną siłą, 
Ukryty talent rozwijają, 
Który by przepadł, gdyby ich nie było.

Nasze piękne marzenia, 
O których po nocach śnimy, 
Dodają nam natchnienia, 
Często dodają siły.

Myśl konstruktywną budują, 
Kiedy jej z zewnątrz brak, 
Do działań nas inspirują, 
By przebyć nieznany szlak.

Między jawą a złudzeniem 
Jest most, który może łączyć, 
Nazywa się on marzeniem, 
Chociaż nie wiem, gdzie się kończy.

Siła marzeń niepojęta, 
Nie zmierzone jej działanie, 
Iskra twórcza w myśl zaklęta, 
Świat z podziwem patrzy na nie.

Wielkie ludzkie arcydzieła, 
Czy w powieści, czy też w sztuce, 
Marząc czyjaś myśl poczęła, 
Zagłębiając się w nauce.

Więc nie bójmy się swych marzeń, 
Choć ich skala nas przeraża, 
Życie pełne zmiennych wrażeń 
Różne nam okazje stwarza.
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I być może te marzenia, 
Co się zdają być szalone, 
Pójdą w świat przez pokolenia 
Po kres czasu uwielbione.

Prezentowana monografia pod tytułem Wyzwania współczesnego świata 
to kolejny tom IX, który składa się z dwóch części. Pierwsza z nich to osiem 
autorskich rozdziałów, które są poświęcone wyzwaniom współczesnego świa-
ta. Natomiast druga część składa się z siedmiu testów poświęcych zacnemu 
Polakowi, Wielkiemu Papieżowi św. pamięci Janowi Pawłowi II i składa się  
z siedmiu autorskich tekstów i rozważań. 

Wyzwania współczesnego świata tom IX, który jest wynikiem współpracy 
wielu ośrodków akademickich, ale i osób praktycznie zajmujących się proble-
matyką otaczającego świata. znajduje się piętnaście autorskich tekstów, które 
odzwierciedlają tematy toczących się dyskursów człowieka XXI wieku. 

W niniejszym tomie zawarte zostały prace osób – młodych badaczy, pra-
cowników naukowych, doktorantów i studentów wiodących krajowych uczel-
ni krajowych realizujących badania i dydaktykę w dziedzinie nauk humani-
stycznych i społecznych, którzy prezentują wyjątkowe spojrzenie na otaczającą 
rzeczywistość. Ciekawe unikalne spostrzeżenia i odniesienia wobec współcze-
snego świata nadają publikacji charakter wyjątkowy – interdyscyplinarny. 
Nad „gorącymi” zagadnieniami wyzwań współczesnego świata, i zachodzą-
cych w nim ciągle zmianach pochylają się środowiska naukowe reprezentujące 
świat nauki. W tejże publikacji możemy znaleźć teksty autorów reprezentują-
cych Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 
Uniwerytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu a także Uniwersytet Łódzki .

Niniejszą publikacje otwiera Wstęp a po nim rozdział z tekstem autor-
stwa Karoliny Przewoźnik pod tytułem Psychologia wojny – czy żołnierz ma 
sumienie? zostały poruszone kwestie definicji wojny oraz jego historii, zasady 
oraz regulacje obowiązujące strony wojujące jak również odstąpienia od tych 
reguł. Niezbędnym staje się analizowanie założeń jakimi kierują się strony na 
polu walki w celu uzyskania wpływu na określone decyzje. Obraz przemocy, 
lęku i zastraszenia jest ceną jaką płaci każda osobowość uczestnicząca w woj-
nie. Przedmiotem badań są zatem przyczyny wojny, deklaracje uzasadniają-
ce wojnę oraz morale żołnierzy wraz z rażącymi naruszeniami. Celem mojej 
pracy jest przedstawienie różnorodnych aspektów, które mogą prowadzić od 
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skromnego żołnierza do przestępcy. Poprzez dogłębne zbadanie źródeł tych 
działań jesteśmy w stanie odpowiedzieć na główne pytanie tej pracy, jakim 
jest to, czy wojny mogą być usprawiedliwione? Struktura opracowania jest 
następująca. Pierwsza część poświęcona jest pojęciu wojny, gdzie została opi-
sana historia wraz z przyczynami i skutkami wojen. W drugiej przedstawiono 
zadania żołnierzy oraz rolę kobiet i dzieci podczas walki. Następnie rozróż-
nienia pomiędzy ćwiczeniami, a realiami wojny, a także scharakteryzowano 
zasady, regulacje i deklaracje, którymi powinna kierować się każda ze stron 
wojujących. Opisany został przykład więzienia Abu Ghraib i Guantanamo 
gdzie doszło do poważnych naruszeń prawa ze strony żołnierzy wobec przeby-
wających tam więźniów.

W pracy skorzystano z metody badawczej analizy przypadku. Jej zastoso-
wanie polegało na przyglądaniu się komentarzom, dyskusjom oraz wywiadom 
ekspertów do spraw bezpieczeństwa, a także portalom o tematyce polityki  
i zagrożeń, a także psychologii. Metoda ta pozwoliła na scharakteryzowanie 
wojny jako misji, ale również miejsca, w którym dzieje się wiele przeciwstaw-
nych prawom człowieka sytuacji. Ponadto, pozwoliła na przedstawienie roli 
żołnierza, jego zadań i przeznaczenia, ale także naruszeń podczas wojny. 

W rozdziale II pod tytułem: „Tańcz, Córko Księżyca” – historia egzy-
stencjalna pisana językiem afrykańskich rytmów, słów i znaków. Przeprowa-
dzenie analizy w oparciu o trzy poziomy interpretacji dzieł sztuki Erwina Pa-
nofsky’ego, a także teorii pól semantycznych Mieczysława Wallisa, autorstwa 
Zofii Gralak podjęta została próba analizy ilustracji autorstwa Freda Socharda 
wykonanych do książki  kameruńskiego poety Kaouam Tawa. Podłożem me-
todologicznym niezbędnym do przeprowadzenia badań nad „Tańcz, Córko 
Księżyca" było odwołanie się do dość zarchiwizowanej metodologii trój-po-
ziomu interpretacji dzieł sztuki Erwina Panofsky’ego, a także teorii pól seman-
tycznych Mieczysława Wallisa. W kolejnych fragmentach tekstu obie te me-
tody zostaną przybliżone w sposób orientacyjny, umożliwiający odbiorcom 
ocenę jakości kolejnego fragmentu tekstu, jakim są autorskie interpretacje. 
Celem pracy jest zwrócenie uwagi na szerokie zaplecze metodologiczne jakie 
znajduje się we władaniu badacza, w tym historyka sztuki, a także postawie-
nie pytań  wynikających z niecodziennego kontekstu, który powstał dzięki 
sytuacji estetycznej w jakiej zostały przedstawione ilustracje rodem z literatury 
dziecięcej.

W rozdziale III autorstwa Olgi Iakovlevej i Miłosza Hubera pod 
tytułem Wykorzystanie internetowych platform społecznościowych w procesie 
dydaktycznym w czasie pandemii poruszone zagadnienia są bardzo aktualne. 
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W ostatnich latach odnotowuje się szybki rozwój różnych form zdalnego 
nauczania w tym także platform społecznościowych. Szczególnie wysokie 
zainteresowanie tą formą kształcenia zaobserwowano w 2020 roku, gdy pod-
czas pandemii doszło do zablokowania możliwości nauczania tradycyjnego 
w szkołach i na uczelniach. Omawiane przez autorów techniki oraz sposoby 
zdalnego nauczania z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi uległy znaczne-
mu rozwojowi szczególnie w 2020 roku. Autorzy omówili dane statystyczne 
dotyczące wykorzystania poszczególnych platform w okresie pandemii. Skut-
ki przejścia na nauczanie zdalne już są odczuwalne. Stwierdzono bowiem sze-
reg różnorodnych cech o zabarwieniu pozytywnym i negatywnym, które dały 
się wykryć w tym stosunkowo krótkim czasie. Są one opisane w niniejszym 
rozdziale podobnie jak wykaz różnorodnych metod nauczania. 

W rozdziale IV autor Janusz Kawa w tekście pod tytułem Coronavirus  
El Dorado … a challenge or hope for the elderly przybliża zagadnienia z jakimi  
w ostnim czasie współczesny człowieka spotyka się. Tematem niniejszego 
opracowania jest pandemia czy też epidemia związana z Covid-19. Społeczeń-
stwa globu ziemskiego usilnie starają się przeciwstawiać się temu wirusowi, 
który sieje spustoszenie i zagrożenia wśród społeczeństw, a bolaczki i obawy 
związane z Covid-19 nie nie schodzą z dyskursu społecznego wśród narodów 
świata. 

Rozdział V nosi tytuł Prawa dziecka. Założenia, a rzeczywistość –  
wybrane obszary autorstwa Marty Magdoń. Autorka porusza temat praw dziecka, 
wyjaśniając poszczególne założenia zawarte w  Konwencji o Prawach Dziecka.  
W pierwszej części tego rozdziału przedstawiono osobę dziecka i prawa, jakie 
mu przysługują. Druga część poświęcona jest scharakteryzowaniu i omówie-
niu wybranych praw dziecka zawartych we wspomnianej Konwencji. 

Natomiast w kolejnym rozdziale Joanna Garbulińska-Charchut, autorka 
tekstu pod tytułem Kształcenie integracyjne w przedszkolu i jego istotna rola w 
pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością, opisuje różnorodność ról przedszko-
la integracyjnego. Autorka podkreśla, że jest to nie tylko miejsce, w którym 
dzieci pozostają pod opieką kadry w czasie, w którym rodzice nie sprawują 
nad nimi bezpośredniej opieki, ale to także instytucja wspomagająca wycho-
wawczą aktywność rodziców. Ponadto jak podkreśla - placówka tego typu 
stymuluje rozwój psychiczny, emocjonalny, umysłowy oraz społeczny dziecka.

W rozdziale VII pod tytułem Pracownicy socjalni i asystenci rodzin –  
kryteria rekrutacyjne autorstwa Sylwii Zubrzyckiej poruszono kwestie doty-
czące wymogów, jakie stawiane są kandydatom do pracy w powyższych za-
wodach w pomocy społecznej. Autorka prezentuje przesłanki, niezbędne do 
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spełnienia przy ubieganiu się o przyjęcie do pracy w charakterze pracownika 
socjalnego bądź asystenta rodziny. Traktując o zasadach kwalifikacji kandy-
datów na w/w stanowiska omówione zostały kwestie dotyczące wykształcenia, 
praktyki, a także specjalizacji zawodowej. Zaakcentowano, że specyfika, wie-
lopłaszczyznowość i codzienny trud tego typu pracy stanowi główną przyczy-
nę konieczności dogłębnej weryfikacji przydatności danej osoby do wykony-
wania zawodu pracownika socjalnego i asystenta rodzin. Natomiast z drugiej 
strony – prawny przymus stałego dążenia do poszerzania wiedzy, umiejętności 
i kompetencji społecznych, słowem tych wszystkich uzdolnień, jakie określa 
się mianem „soft skills”. 

Część I kończy rozdział VIII pod tytułem Muzyka żydowska i jej determi-
nanty na społeczność lokalną na przykładzie Rzeszowa i okolic autorstwa Janusza 
Kawy, w którym to ukazana została muzyka żydowska i losy społeczności ży-
dowskiej w Galicji. Muzyka zydowska odgrywała bardzo ważną rolę w zyciu 
ówczesnego społeczeństwa, które zmagało się z wieloma przeciwosciami losu 
ma terenie Rzeszowa i okolic. W niniejszym artykule autor tekstu pragnie 
przedstawić i przybliżyć życie towarzyskie i kulturalne ludności żydowskiej 
zamieszkującej tereny Rzeszowa i okolic w dobie autonomii Galicji, gdzie 
ludność Żydowska obok Polaków żyła i tworzyła.

Niniejszą publikację kończy Częśći II, w której znajdują się teksty po-
święcone papieżowi pod tytułami: Pojęcie cierpienia w myśli Jana Pawła II, 
Starość i samotność w nauczaniu Jana Pawła II, Interpretacja wybranych myśli 
Ojca Świętego Jana Pawła II odnosząca się do dzieci, Rola ojca w rodzinie według 
nauczania Jana Pawła II, Pokolenie Jana Pawła II, Oblicza cierpienia według 
Jana Pawła II, Człowiek nadziei według Jana Pawła II. Są to autorskie teksty 
Marty Magdoń, Janusza Kawy, Joanny Garbulińskiej-Charchut i Wioletty 
Praszek w których poruszane są sprawy współczesnego człowieka na kanwie 
słów poruszanych przez Wielkiego Polaka Jana Pawła II, który dla wielu jest 
autorytetem i mistrzem słowa i czynu. Autorzy podkreślają praktyczny wy-
miar cierpienia, którego doświadczył papież-Polak oraz zostały przedstawio-
ne wybrane zagadnienia zjawiska wśród osób świeckich. Przytaczone słow  
o nadzieji wygłoszone przez papieża z homilii wygłoszonej w 1987 r. w Gdań-
sku, ukazują, że miały one znaczenie nie tylko w czasie poprzedzającym trans-
formację ustrojową, ale także są aktualne w XXI w. Ojciec Święty w swoim 
nauczaniu podkreślał, że życie ludzkie jest darem od Boga oraz, że jest dane 
na zawsze. Na tej podstawie autorzy skłaniają potencjalnego czytelnika do 
własnej refleksju nad wartością ludzkiego życia. 
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Redaktor pragnie serdecznie podziękować Recenzentom poszczególnych 
artykułów: prof. dr. hab. Aneta Pawłowska, prof. nadzw. dr. hab. Krzystofowi 
Żarnie, dr. Zbigniewowi Chodkowskiemu Rzeszowski, dr. Joannie Leśniak, 
dr Anna Miklos-Spics, dr. Maciejowi Milczanowskiemu, dr. Pawłowi Strusio-
wi, dr. Tomaszowi Swider, a także mgr Marzenie Jakubek za cenne i życzliwe 
wskazówki merytoryczne (uwagi), dzięki którym publikacja przybrała osta-
teczny kształt.

Redaktor naukowy tomu

Janusz Kawa
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KAROLINA PRZEWOŹNIK
Uniwersytet Rzeszowski

PSYCHOLOGIA WOJNY – 
CZY ŻOŁNIERZ MA SUMIENIE?

PSYCHOLOGY OF WAR  
 DOES A SOLDIER HAVE A CONSCIENCE?

Wstęp 

Współcześnie wojna jest niezwykle dynamicznym oraz wielopłaszczy-
znowym zjawiskiem. Skuteczne działania żołnierzy na polu walki uzależnio-
ne są od prawidłowego poznania terminu wojny, jak i jego ewolucji, historii  
a także narzędzi psychologicznych, którymi powinny kierować się strony 
wojujące. Wizerunek żołnierzy niejednokrotnie jest podważany, ale też i do-
ceniany przez otaczające środowisko. Ocena, presja, strach, przygotowanie 
mentalne, sumienie – to jedne z głównych cech, które najczęściej towarzyszą 
kombatantom. 

Czym jest wojna?

Wojna towarzyszy nam już od powstania pierwszych wspólnot. Kiedy z 
jednej strony możemy widzieć w nich ciągłe starcia, które przynosiły rozwój 
dla społeczeństwa, gdyż po zniszczonych gruzach powstawały nowe, lepsze 
cywilizacje– to z drugiej strony widzimy w wojnie wiele krzywd i nieszczęść. 
Wojna ,,jest źródłem ogromnych cierpień, ale także bodźcem dla innowacji 
technologicznych i często także katalizatorem przemian społecznych i poli-
tycznych” (Williams 2012, s. 149). Nikt nie jest świadomy wybuchu kolejnej 
wojny, ani też nie jest w stanie przewidzieć jej skutków. Ludzie są świado-
mi tego, iż konflikt na pewno przyniesie wiele ofiar oraz szkód materialnych, 
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ale także wpłynie na zmiany społeczne. Wojna wpływa na żołnierzy poprzez 
destrukcję, cierpienie oraz często niewolę jeńca, jednakże wymusza na społe-
czeństwie odbudowę ładu, który wykryty jest na podstawie rozwiązań techno-
logicznych i organizacyjnych. Dlatego też często mówi się, że wojna przynosi 
modernizację (Wróblewski 2018).

 Działania zbrojne w XXI wieku przybierają zupełnie inną postać, niż 
miało to miejsce podczas przebytych wojen, których byliśmy świadkami.  
W ostatnich kilku latach, pod wpływem polityki Rosji, nieodparcie przyspie-
sza zmiana standardowego pojęcia wojny. Mamy do czynienia z sytuacjami, 
w których trudno użyć słowa wojna. Polityczna gra prowadzona przez po-
lityków wprowadza pewne zakłócenia porządku i wciąga w swoje działania 
struktury państwa, w tym siły zbrojne. Wykorzystuje informację, które mogą 
służyć do propagandy i do manipulowania społeczeństwem. Biorąc pod uwa-
gę termin wojna jako klasyczne znaczenie, powinniśmy oczywiście mieć na 
uwadze zmianę tego pojęcia, które przeszło transformację w zupełnie inny 
wymiar (Załęski 2018).

Mimo to wojny nadal trwają i ciągle są rozstrzygane na polu wal-
ki, gdzie żołnierze spotykają się z własnym przeciwnikiem twarzą w twarz. 
Jak twierdzi Bolcikiewicz w ciągu około 5600 lat życia człowieka doszło do 
około 15 tysięcy wojen, co po obliczeniu i analizie świadczy o tym, że średnio 
co roku wybuchały trzy wojny. To właśnie II wojna światowa była jedną  
z najokrutniejszych na świecie, gdzie po jej zakończeniu aż do 1990 roku tylko 
3 tygodnie upłynęły pod znakiem pokoju. Jan Białocerkiewicz przyjmuje,  
z pewnym uproszczeniem, że wojna jest to ,,taki stan stosunków miedzy pań-
stwami, w którym ostry konflikt powstały na gruncie dotychczasowej polityki 
rozwiązywany jest za pomocą części lub całych sił politycznych, militarnych  
i gospodarczych, jakimi te państwa dysponują”. Wojna jest takim zjawiskiem, 
który powstawał z wielu różnych powodów i który prowadzony był na wiele 
różnych sposobów. Zmieniała się w zakresie formy, zasięgu, intensywności, 
podmiotów które w niej uczestniczyły – ale zawsze nas dotykała i była obecna 
w każdym państwie (Polcikiewicz 2012).

Człowiek ma taką naturę, na którą składają się ciągła żądza i pragnienia. 
Te wrodzone cechy mają tak silną właściwość, że nawet jeśli ma umożliwić 
dokonania określonych celów przemoc – to jest ona wykorzystywana. Jak 
twierdzi Hobbes ,Jeśli więc jacyś dwaj ludzie pragną tej samej rzeczy, któ-
rej jednak nie mogą obaj posiadać, to stają się nieprzyjaciółmi; i na drodze 
do swego celu (którym przede wszystkim jest zachowanie własnego istnienia,  
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a czasem tylko własne zadowolenie) starają się zniszczyć jeden drugiego albo 
sobie podporządkować. 

Nawet podczas trwania pokoju ludzie mają obawy przed utratą tego, co 
zdołali już posiąść. Dlatego sama gotowość do walki pełni już pewną funk-
cję istnienia konfliktu. Dlatego też Hobbes twierdzi, iż ,,w naturze człowieka 
znajdujemy trzy zasadnicze przyczyny waśni. Pierwsza to rywalizacja; druga 
to nieufność; trzecia to żądza sławy. Pierwsza sprawia, że ludzie dokonują na-
padów dla zysku; druga, że czynią to dla swego bezpieczeństwa; trzecia zaś, że 
czynią to dla swej sławy”. Chciwość oraz pazerność rodzi w człowieku istnie-
nia wiecznego strachu, który jest wyznacznikiem wysiłku na ochronę swoich 
dóbr. Można śmiało stwierdzić, że żyjemy w świecie, w którym od wieków ist-
niała wojna każdego z każdym, a o przewadze decydowało prawo silniejszego.

Żołnierz

Kiedy myślimy o żołnierzach na wojnie widzimy postawę człowieka, któ-
ry charakteryzuje się odpowiedzialnością i konsekwencją w swych działaniach. 
Jako przedstawiciel ojczyzny budzi wśród społeczności respekt, a także po-
szanowanie. Niezwłocznie przypisujemy mu cechy oparte na rzetelności oraz 
odpowiedzialności za nasze wspólne dobro. Jednocześnie wymagamy odpo-
wiedniego zachowania zarówno podczas pełnienia swojej służby zawodowej, 
jak i podczas życia osobistego, na którym jeszcze bardziej skupiamy uwagę. 
Narzucamy lub życzymy sobie nienagannej postawy od kombatanta, który 
przecież jest reprezentantem naszego narodu i dbałości o nasze bezpieczeń-
stwo (Śmiłowska 2015).

W rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej 
żołnierzy zawodowych żołnierz zawodowy to ,,żołnierz pełniący stałą albo 
kontraktową zawodową służbę wojskową”. Z kolei kombatantem określa-
my również żołnierza, a dokładnie osobę, która jest ,,uprawniona do walki 
w świetle prawa międzynarodowego” (MPHKZ 2014, s.186). Siły wojskowe 
rozróżniają swój skład na kombatantów oraz niekombatantów, do których 
należą głównie służby medyczne. Podziały podczas wojny grają istotną rolę, 
ponieważ osoba nieposiadająca statusu kombatanta może być karana przed 
sądem jako osoba cywilna.

Niejednokrotnie spotykamy się z rolą kobiet w siłach zbrojnych i oczy-
wiście jest na to przyzwolenie. Często jednak ich służba odbywa się w jednost-
kach niebojowych, gdzie zajmują stanowiska kadry medycznej lub religijnej. 
W kwestii udziału kobiet w wojsku widzimy duży udział państw, np. Wielka 
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Brytania ustanowiła, iż zakazany jest udział płci żeńskiej w walkach, które 
wymagają bezpośredniej walki w celu likwidacji przeciwnika. Natomiast pań-
stwo to dopuściło już możliwość udziału kobiet np. w lotnictwie bojowym.  
O ile panuje przyzwolenie udziału kobiet w konflikcie zbrojnym, tak dzieci 
poniżej 15 roku życia zobowiązane są unikać wojny, a jednocześnie państwa 
oraz strony konfliktów zobowiązane są podejmować wszelkie możliwe czyn-
ności, aby zapobiegać udziałowi dzieci w siłach zbrojnych.

Psychologia wojny

Czy wojsko może edukować i wychowywać? Oczywiście że tak. Jest to 
bardzo złożonym procesem, gdyż wyróżniamy wiele nakładających się na sie-
bie czynników, które grają istotne rolę w kwestii samego zawodu. Ważnymi 
elementami są chociażby symbole i wartości, wizje zawodu, postawy środo-
wiska wojskowego, jak również stosunki panujące wśród żołnierzy, a także 
wszelka aktywność podczas czasu wolnego. Nie należy zapominać o poszerza-
niu wiedzy oraz zręcznościach moralizatorskich, co pozwala na wykształcenie 
najwyższej próby żołnierza (Śmiłowska 2015).

Często okazuje się jednak, że podczas ćwiczeń żołnierze są sześć razy sku-
teczniejsi, aniżeli podczas prawdziwej wojny. Wynika to przede wszystkim 
z takich czynników jak: podświadoma próba unikania walki oraz zderzenie  
z rzeczywistością. Ćwiczenia opierają się często na użyciu taktycznych środ-
ków symulacji walki przy pomocy bezpiecznych laserów. Psychologia pola 
walki pokazuje jaka jest skuteczność żołnierza, ponieważ konkretnie obra-
zuje co się dzieje z żołnierzami, gdy znajdą się w bezpośrednim kontakcie  
z wrogiem. Należy skupić się i wykorzystać te umiejętności, które pozwolą na 
wygranie bitwy np. umiejętne wykorzystanie podstępu, osłony ogniowej, ata-
ków oskrzydlających i ataków szybkich. Jest to połączenie sztuki (podstępów)  
z nauką (psychologii, historii, próby w terenie). Taka kompozycja umożliwia 
żołnierzom zrozumienie realiów wojny (Murray 2014).

Co jednak, gdy żołnierz obierze inną drogę, a zabijanie ,,wejdzie mu 
w krew”?. Na dodatek zabijanie to nie będzie skutkowało konsekwencjami. 
Mamy bowiem do czynienia z doktryną wojny sprawiedliwej, która poniekąd 
usprawiedliwia zabijanie. W wywiadzie przeprowadzonym w „Polsce Zbroj-
nej”, który został przeprowadzony z Tomaszem Żuradzkim dowiadujemy się, 
że prowadzona od wielu lat wojna w Afganistanie jest odwetem za poniesione 
straty z 11 września 2011r., natomiast absolutnie nie ma ona nic wspólne-
go z konfliktem obronnym czy też konfliktem prowadzonym w imię praw 



17

PSYCHOLOGIA WOJNY ...

człowieka. Dlatego też w żadnym wypadku nie może być ona tutaj uspra-
wiedliwiona, a często tak się właśnie o niej mówi. Co więcej, panująca dezin-
formacja dopuszcza do tego, iż ludzie są przekonani o racji bytu konkretnej 
wojny, która tak naprawdę nie ma nic wspólnego z tradycyjną doktryną woj-
ny sprawiedliwej. Okazuje się bowiem, że społeczeństwo jest informowane  
o zagrożeniach typu posiadania broni masowego rażenia w rękach organiza-
cji terrorystycznych, którymi tak naprawdę grupy te nigdy nie dysponowały. 
Jednakże doniesienia takie wzbudzają w człowieku refleksje polegające na tym, 
iż podświadomie jesteśmy wdzięczni za reakcję ze trony państwa w postaci 
prowadzonej walki przez żołnierzy z grupami przestępczymi (Polska Zbrojna 
2012).

Żołnierz musi i jest zobowiązany pomimo wszelkim stanowiskom 
przestrzegać wielu regulacji. Jedną z najpowszechniejszych dziedzin 
regulujących stosunki przeciwników zmagających się w konfliktach na arenie 
międzynarodowej i niemiędzynarodowej oraz wyznaczenie płaszczyzny stoso-
wanych i dopuszczanych metod i środków walki, gwarantując równocześnie 
ochronę ludności i obiektów cywilnych jest Międzynarodowe prawo humani-
tarne konfliktów zbrojnych (MPHKZ 2014). 

MPHKZ to „normy międzynarodowe ustanowione przez umowy mię-
dzynarodowe lub zwyczaj międzynarodowy, których szczególnym zadaniem 
jest rozwiązywanie problemów humanitarnych wynikających bezpośrednio  
z międzynarodowych lub niemiędzynarodowych konfliktów zbrojnych i któ-
re z przyczyn humanitarnych ograniczają prawo stron konfliktu zbrojnego do 
swobodnego wyboru metod i środków prowadzenia działań zbrojnych lub 
chronią osoby i dobra, które są lub mogą być dotknięte skutkami konfliktu 
zbrojnego” (MPHKZ 2014). Istotne jest zatem odpowiednie określenie prze-
znaczenia samego celu konfliktu zbrojnego oraz tego, jak zapobiec wszelkim 
problemom łamania zasad humanitaryzmu. Prawa człowieka tj. prawo do ży-
cia jest niezbywalne i nie może ono być łamane w stosunku do osób, które nie 
uczestniczą w prowadzonej wojnie. Zatem przysługują im pewne istniejące 
normy, które regulują stosunek kombatantów do osób cywilnych.

Mimo to ciągle zaskakująca jest łatwość z jaką przychodzi zabijanie swo-
jego wroga. Choć odnosimy wrażenie jak ciężkim przeżyciem jest wojna to 
charakteryzuje się ją głównie przez jej cele – którego głównym zadaniem jest 
zabicie (Żuradzki 2012). Co więc odróżnia żołnierza od przestępcy w postaci 
terrorysty? Paul Wilkinson stoi na stanowisku, iż terroryzm jest częścią skła-
dową innych form politycznej przemocy i wymienia ogólną listę przyczyn 
powyższych zjawisk. Obejmuje ona aż 11 elementów:
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-rozbieżności narodowe, nienawiść, nierówność i ucisk;
-rozbieżności na tle religijnym, ideologicznym oraz sprzyjająca im niena-

wiść, nierówność i ucisk;
-społeczno-ekonomiczne ubóstwo, 
-lęk spowodowany nagłymi przekształceniami,
-rozpoznawani politycznej dyskryminacji, przykładów łamania prawa, 

niesprawiedliwości lub ucisku;
-nieumiejętność prawidłowego porozumiewania się, protesty i zignoro-

wanie żądań,
-występowanie długoletniej opresji, rozczarowania i podobne zjawiska 

konfliktowe,
-rewolucyjne ideologie przywództwa danego środowiska,
- przeciętność i niepoprawność rządu policji organów sprawiedliwości,
-nagły spadek wiary do reżimu, głoszonych zasad czy instytucji, nie wy-

łączając rządu;
-głębokie nierówności wewnątrz elit i grup rządzących (Wojciechowski 

2011, s. 127-128).
Rozróżnienie jest więc łatwe: żołnierza szkolimy dla osiągnięcia poko-

ju w państwie, natomiast terrorysta ten spokój próbuje przerwać każdym 
możliwym sposobem dla osiągnięcia celów politycznych. Poza tym żołnie-
rzy obowiązują zasady i normy regulujące ich prawa i obowiązki w konflik-
tach zbrojnych oraz ograniczające zakres dozwolonych środków blokowania  
i krzywdzenia wrogów, które zostały ustalone w Konwencjach haskich 
z 1899 i 1907 roku. ,,Prawo haskie” to zespół owych zasad i norm. Między-
narodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych stanowi zatem również 
ochronę osób i dóbr, które znajdują się w centrum podejmowanych działań 
zbrojnych, czego skutkiem może być ich naruszenie lub zniszczenie. Prawo to 
reguluje również kwestie związane z obroną członków personelu wojskowego, 
którzy nie uczestniczą już w działaniach zbrojnych, lub nie są w stanie ich 
dalej prowadzić w wyniku choroby lub poważnych obrażeń, a także osobom 
cywilnym. Co więcej, oprócz tego, że winni jesteśmy oszczędzenia stronie 
przeciwnej życia w wyniku tych zdarzeń, to obowiązuje również zasada udzie-
lenia im pomocy. ,,Prawo genewskie” określa więc sposób ochrony opisanych 
powyżej osób (MPHKZ 2014).

Niestety, konwencje te nie zawsze są przestrzegane. Jak mówi Ingrid 
Massage, dyrektor Amnesty International w Azji: ,,Zarówno siły rządowe jak  
i maoistowscy rebelianci dokonują egzekucji cywilów i nieuzbrojonych bo-
jowników. Najbardziej wstrząsające jest to, że pomimo obietnic przestrzegania 
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praw człowieka przez rząd nepalski i przywódców rebeliantów, sprawcy tych 
morderstw nie ponoszą żadnych konsekwencji”. (Amnesty International 
2005). Ponadto, raport pt. Nepal: bezkarne zabijanie, opisuje wiele przy-
padków łamania praw człowieka, torturowania czy mordowania, a co gorsze, 
braku ponoszenia konsekwencji w związku z podejmowanymi działaniami 
(Tamże).

Często na niekorzyść żołnierzy przytaczane są kwestie związane z wię-
zieniami Abu Ghraib i Guantanamo. Abu Ghraib od zawsze cieszyło się złą 
sławą. Początkowo więzienie to służyło irackim władzom do przetrzymywania 
nawet 15 tys. osób, gdzie reżim Saddama Husajna nie tylko więził, ale także 
torturował i eliminował politycznych przeciwników. Tuż przed spodziewaną 
amerykańską inwazją na Irak w 2003 r. władze tego kraju ogłosiły amnestię 
dla osadzonych w więzieniach. Z Abu Ghraib, jak i pozostałych ośrodków  
w kraju, wypuszczono prawie wszystkich więźniów. Opuszczone mury znisz-
czono i splądrowano, natomiast wszystkie akta osadzonych natomiast spa-
lono. Puste więzienie zajęli Amerykanie i z pomocą sojuszników, a potem 
także lokalnej władzy, szybko wypełnili osobami podejrzewanymi o terroryzm,  
a także pospolitymi przestępcami. Do Abu Ghraib przywożono i, nierzad-
ko miesiącami, przetrzymywano osoby bez wyroków. Mało tego, zatrzyma-
nym najczęściej nie przedstawiano nawet powodu ich uwięzienia. W szczy-
towym momencie w Abu Ghraib Amerykanie przetrzymywali nawet siedem 
tys. osób. W 2004 roku media opublikowały zdjęcia zrobione przez amery-
kańskich żołnierzy, które ukazywały torturowanych więźniów, często, w to-
warzystwie uśmiechających się kombatantów. Jak mówi Hassiba Hadj Sah-
raoui, wicedyrektor programu Amnesty International ds. Bliskiego Wschodu  
i w Afryki Północnej. ,,Usunięcie Saddama Husajna w 2003 r. powinno było 
być początkiem procesu fundamentalnych zmian w przestrzeganiu praw czło-
wieka, jednak praktycznie od pierwszego dnia siły okupacyjne zaczęły stosować 
tortury oraz inne poważne naruszenia w stosunku do więźniów. Obrazowe 
przykłady takich działań to skandal Abu Ghraib z udziałem sił amerykańskich 
oraz pobicie ze skutkiem śmiertelnym przez żołnierzy brytyjskich Baha Mo-
usa przebywającego w areszcie w Basrze” (amnesty.org.pl online).

Guantanamo już od dawien dawna nie powinno służyć jako więzienie 
dla przetrzymywania osadzonych. „Guantanamo symbolizuje dziesięciolecie 
systematycznych zaniedbań w przestrzeganiu praw człowieka, jakich dopuści-
ły się USA w ramach działań podjętych w odpowiedzi na ataki z 11 września 
2001. Władze USA okazywały brak poszanowania dla praw człowieka już od 
pierwszego dnia istnienia więzienia. W jedenastym roku jego funkcjonowania 
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sytuacja w tym zakresie się nie zmieniła” – mówi Rob Freer, badacz zajmujący 
się w Amnesty International sprawami amerykańskimi (Amnesty Internatio-
nal 2012). Były prezydent USA Barack Obama podejmował się wielu obietnic 
w kwestii zamknięcia więzienia Guantanamo, które do dziś jest krytykowane 
przez obrońców praw człowieka oraz państwa europejskie. Mimo to, jego ad-
ministracja nie wywalczyła zapewnień prezydenta, przekonując, iż jest to nie 
możliwe ze względu na działania Kongresu, który blokuje postawienie więź-
niów przed sądami federalnymi i ich przyjazd do USA (TVN24 2017).

Organ sądownictwa międzynarodowego właściwy do orzekania w spra-
wach dotyczących skarg za naruszenie praw zawartych w Konwencji o Ochro-
nie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (EKPC) oraz jej Protokołach 
dodatkowych czyli Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC) w Stras-
burgu opowiada się za tym, iż strona wojująca na terytorium zarówno swoje-
go, jak i obcego państwa jest zobowiązana do przestrzegania praw człowieka,  
a także w czasie trwania okupacji. Zakazane jest również stosowanie prze-
strzeganie zasad praw człowieka na terytorium własnego kraju, natomiast do-
puszczania się ich łamania na terenie obcego państwa (Gov.pl). Przykładowo  
w Polsce prawa człowieka ściśle łączą się z podejmowanymi działaniami zbroj-
nymi. Wiążą one polskich żołnierzy w miejscu i w czasie wykonywanych dzia-
łań np. miejscem takim jest oznaczony port załadunku Free on Board (En-
cyklopedia Zarządzania online). W związku z tym, rząd polski ma obowiązek 
strzec praw człowieka w danym miejscu i nie przyzwalać na ich naruszanie. 
Co więcej następuje konieczność ze stron polskiej armii dopilnowania tego, 
aby nie doszło do naruszenia praw ze strony podmiotów, którym przekazuje 
się osoby zatrzymane (Łubiński 2014).

Ograniczona lojalność funkcjonariuszy policji i nadużywanie przemocy 
łączy się ściśle z funkcjonowaniem Afgańskiej Policji Państwowej (Afghan Na-
tional Police – ANP). Jest to skutkiem przyjmowania rekrutów wyznających 
ideologię talibów. W działaniach afgańskiej policji dochodzi do wielu nad-
użyć wobec społeczeństwa. Jak stwierdza Łukasz Jureńczyk ,,Są to działania 
pozaprawne, wykraczające poza określone w Prawie Policyjnym uprawnienia 
przysługujące funkcjonariuszowi pełniącemu służbę. Dopuszczają się oni nad-
użyć w formie brutalnego traktowania, pobić, tortur, nieuzasadnionego strze-
lania do demonstrantów, a niejednokrotnie również kryminalnych działań  
w postaci wymuszeń, nielegalnych podatków, napadów, porwań, gwałtów 
itp.” (Jureńczyk 2017). 

W tym zakresie pojawia się więc problem związany z przekazaniem 
przez konkretną armię militarną podejrzanego w ręce służb afgańskich 
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charakteryzujących się takim sposobem działania. W sytuacji dokonania ta-
kiej ,,transakcji” pojawia się problem z nieprzestrzeganiem praw człowieka  
w stosunku do zatrzymanego ze strony afgańskich sił. W związku z tym, jeżeli 
zostaje on poddany jakimkolwiek torturom, dochodzi do naruszenia zasad 
EKPC. Stanowi to więc podstawę, aby strony Konwencji nie przekazywały 
zatrzymanych w obawie przed narażeniem swoich sił na odpowiedzialność 
przed ETPCz (MPHKZ 2014). 

Dobrym rozwiązaniem w takiej sytuacji byłoby więc podpisanie Memo-
randum of Understanding (MoU), które oznacza ,,dokument bardziej szcze-
gółowy i formalny niż list intencyjny, ale również niegenerujący zobowiązań 
finansowych, organizacyjnych bądź materialnych. Obydwie strony porozu-
mienia opisują rodzaj współpracy oraz decydują o kolejnych krokach w celu 
ich osiągnięcia”. Porozumienie o współpracy podpisały m.in. Holandia, Ka-
nada czy Wielka Brytania (cwm.pw.edu.pl online).

Zawód żołnierza określany jest jako praca na rzecz wspólnoty. Zatem 
zaliczyć możemy ją do grupy zawodów służebnych wykonywanych z po-
święceniem. Często też określamy wojnę jako misję, dlatego też wymagamy 
od żołnierzy określonych możliwości oraz umiejętności. Według Jarosława 
Kantorowskiego definicja morale oznacza „entuzjazm i  wytrwałość, z którą 
członek grupy angażuje się w zadania zlecone grupie” (Kantorowski 2015 on-
line). Dlatego czynnikiem, który decyduje o moralnych stanach żołnierzy jest 
rozpiętość ich aktywności i oddania realizacji zadań zawodowych. Duża część 
oficerów wojskowych stwierdza, że wojna wymaga bardzo dużego skupienia, 
natomiast nie zawsze przynosi ona zadowolenie, nawet pomimo silnego zaan-
gażowania oraz pasji (Gronek 2015).

Przekonanie o tym, że poczucie lęku i strachu występuje głównie wśród 
ludności cywilnej jest mylna i najczęściej argumentowana tym, że przecież cy-
wile nie posiadają zdolności obronnych, natomiast żołnierze już tak. Codzien-
ny widok rzezi jest najczęstszym obrazem dla żołnierzy, którzy muszą stawiać 
czoła radykalnym grupom. Występują sytuację, w których nawet mundurowy 
nie jest w stanie opanować swojego lęku, a nawet przerażenia. Na przykład, 
pod wpływem opublikowanych nagrań, które przedstawiały akty masakry do-
konywane przez islamską organizację terrorystyczną, armia iracka z Mosulu 
licząca 4000 żołnierzy podjęła się ucieczki (Hanne, Flichy de La Neuville 
2015).
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Podsumowanie

Obraz przemocy, lęku i zastraszenia był nam znany już od wieków i choć 
wojny mogłyby zakończyć się już dawno to niestety człowiek jest tak skon-
struowany, iż ciągle pragnie czegoś więcej. W artykule wspomniano, iż nie 
ma wojen usprawiedliwionych, a jeśli już to tyczą się one sytuacji, w których 
musimy się bronić. Z kolei były prezydent Stanów Zjednoczonych Barack 
Obama motywuje istnienie wojny w Afganistanie właśnie sprawiedliwością. 
Jest to tak naprawdę odwet za wydarzenia z 11 września 2001r., kiedy or-
ganizacja terrrorystyczna Al. Kaida pod przywództwem Bin Ladena wzięła 
na siebie odpowiedzialność za zamach. Wiadomo jednak, że głównym celem 
takich grup jest nagłośnienie swojego aparatu, by zdobyć jak największą ilość 
swoich zwolenników.

Również przedstawienie historii więzienia Abu Ghraib oraz Guantana-
mo naświetliło nam jak łatwo jest podczas wojny odejść oraz sumienia oraz 
wzmacniać niechęć do wroga. Takie naruszenia nie powinny mieć miejsca, 
choć nie należy traktować ich jako standardowych działań. Najczęściej żoł-
nierz kieruje się zasadami, które wpajane mu są od początku jego służby. 

Co również jest istotne to strach na polu bitwy, który zawsze był i praw-
dopodobnie będzie on trwać zawsze ze względu na specyfikę działań wo-
jennych, gdzie żołnierze muszą podejmować naprawdę ciężkie dla psychiki  
i ważne dla państwa decyzje. Strach i obawa to najczęstszy towarzysz żołnierza 
podczas misji i nie możemy się temu dziwić. 

Choć wszelkie szkolenia mają na celu zmniejszenie uczucia strachu to 
niestety ćwiczenia nie są równe walce na prawdziwej ziemi wojennej, gdzie 
pociski przelatują żołnierzom koło głów . Mimo to, kombatanci wygrywają 
ze swoimi naturalnymi instynktami ucieczki i dzięki temu walczą z przeciw-
nikiem oko w oko. Wygrywają dla swojej ziemi ojczystej i dla ludzi, którzy 
czekają na nich, aby okazać wdzięczność.
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STRESZCZENIE

Artykuł stanowi analizę psychologii wojny oraz czynników, które wpły-
wają na podejmowanie przez żołnierzy określonych działań. Tematyka opiera 
się na próbie scharakteryzowania stron wojujących w kształtowaniu sposo-
bu myślenia podczas walki oraz traktowania strachu jako narzędzia do prze-
zwyciężenia. Uzmysłowienie sobie jak kluczową rolę podczas wojny odgrywa 
strach, a także jego brak pozwoli zrozumieć treść artykułu. Analiza oparta 
jest na zastosowaniu metody obserwacyjnej oraz porównawczej, które pozwo-
lą na scharakteryzowanie cech, metod działania, a także czynności odwrotne  
w skutkach żołnierza.

Słowa kluczowe: psychologia wojny, zagrożenia, strach, morale żołnie-
rzy, zabijanie

SUMMARY

The article analyzes the psychology of war and the factors that influence 
the actions taken by soldiers. The theme is based on an attempt to characterize 
the belligerents in shaping the way of thinking during a fight and treating fear 
as a tool to overcome. Understanding how fear plays a key role in war, and 
the lack of it, will help you understand the content of the article. The analysis 
is based on the use of the observational and comparative methods, which will 
allow the characterization of the features, methods of operation, as well as the 
opposite effects of the soldier.

Keywords: psychology of war, threats, fear, morale of soldiers, killing





27

Zofia Gralak
Uniwersytet Łódzki

„TAŃCZ, CÓRKO KSIĘŻYCA” – 
HISTORIA EGZYSTENCJALNA PISANA 

JĘZYKIEM AFRYKAŃSKICH  
RYTMÓW, SŁÓW I ZNAKÓW.  

PRZEPROWADZENIE ANALIZY W OPARCIU 
O TRZY POZIOMY INTERPRETACJI  

DZIEŁ SZTUKI ERWINA PANOFSKY’EGO, 
A TAKŻE TEORII PÓL SEMANTYCZNYCH 

MIECZYSŁAWA WALLISA

DANCE, DAUGHTER OF THE MOON - 

EXISTENTIAL HISTORY WRITTEN IN THE LANGUAGE OF 

AFRICAN RHYTHMS, WORDS AND SIGNS.  CONDUCTING 

AN ANALYSIS BASED ON THREE LEVELS OF INTERPRETATION 

OF ERWIN PANOFSKY'S WORKS OF ART AND SEMANTIC 

FIELD THEORY BY MIECZYSŁAW WALLIS

Wstęp

Powołując się na słowa znanej holenderskiej teoretyczki Mieke Bal, na-
leży zacząć czytać sztukę przyjmując za podłoże interpretacji spojrzenie iko-
nograficzne. Dopiero dzięki wejściu w tę skonkretyzowaną relację z obiektem 
sztuki, możemy odkryć zawarty w niej sens.  Zatem „czytanie ikonograficzne 
jest interpretacją wizualnej reprezentacji przez umieszczanie jej elementów  
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w tradycji, która daje im (niekiedy) znaczenie inne niż to, które sugeruje ich 
>>bezpośredni<< wizualny wygląd” (Bal 1991, s. 177).

W kontekście proponowanych tu rozważań nad analizą ilustracji do 
współczesnego poematu kameruńskiego artysty, podjęta została próba przy-
wołania dwóch dość archaicznych metodologii. Wszelkie czynione w niniej-
szej pracy próby interpretacji prostych form graficznych, jakimi są ilustracje 
książki dla dzieci, stanowią odniesienie do bardzo obszernego zagadnienia, ja-
kim jest poszerzenie świadomości ikonograficznej w kontekście działań podej-
mowanych w obszarze interpretacyjno-poznawczym. Można przyjąć, że świa-
domość ikonograficzna z założenia posiada cechy mocno zindywidualizowane, 
charakterystyczne dla konkretnego odbiorcy dzieła sztuki (Gralińska-Toborek 
2004, s. 5).

Jednak pewne zbiory cech są wspólne również i na tym polu. Jednym 
z najważniejszych podnoszonych tu problemów jest chęć poszerzenia spo-
łecznej świadomości ikonograficznej, a także potrzeba odświeżenia teorii Pa-
nofsky’ego i Wallisa oraz nadanie im bardziej aktualnej formy wyrażającej się 
w niecodziennym kontekście ilustracji książkowych nawiązujących do rzeczy-
wistości afrykańskiej. Rozpoczynając te rozważania nie sposób nie odwołać 
się do metodologicznej koncepcji ikonografii, której początków należy szu-
kać u znanego badacza, teoretyka oraz historyka sztuki Erwina Panofsky’ego. 
Dzięki niemu właśnie ikonografia stała się czołową badawczą metodą, przez 
znaczny okres stanowiącą dominantę w zakresie badań nad historią sztuki. 
Sama metoda znana jest doskonale każdemu historykowi sztuki i składa się  
z trzech poziomów: preikonograficznego, ikonograficznego i ikonologicznego.

Ikonografia jako dziedzina historii sztuki zajmuje się treścią lub znacze-
niem dzieła sztuki, pojętego jako przeciwstawienie formy. Panofsky przed-
stawia podział na przedmiot interpretacji, rodzaj interpretacji, wyposażenie 
interpretatora, historię tradycji (zasób wiedzy gwarantujący poprawność in-
terpretacji) (Panofsky 1971, s. 11).  

Jak już wspomniano, Panofsky w znaczeniu i treści dzieła sztuki wy-
różniał trzy podstawowe poziomy. Pierwszy z nich odnosi się do grupy zna-
czeń rozumianych w sposób intuicyjny. Opis preikonograficzny – znaczenie 
pierwotne lub naturalne – to identyfikacja, znajomość form, motywów i sy-
tuacji. Opis tego typu dzieli się na przedmiotowy i wyrazowy – składający 
się na świat motywów artystycznych. Jako przykład można tu podać postać 
Matki Boskiej z dzieciątkiem, która na tym poziomie interpretacyjnym zo-
stanie odczytana jako kobieta z dzieckiem. Zasadą analizy preikonicznej jest 
postepowanie, w którym warunek konieczny stanowi wyzbycie się wszelkich 
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kontekstów i doprowadzenie do znacznego uproszczenia interpretowanego 
dzieła (Panofsky 1971, s. 13).

Wszelkie symbole odczytywane są na ogół z łatwością, bez względu na 
nabyte wykształcanie czy zamieszkiwaną szerokość geograficzną. Grupę te ba-
dacz tytułował treściami pierwotnymi czyli preikonicznymi. Aby prawidłowo 
je odczytać, nie trzeba mieć żadnych szczególnych kompetencji. W zakre-
sie tego poziomu analizy możliwe jest interpretowanie w oparciu o emocje, 
mimikę, pozy czy gesty. Dzieje się tak, ponieważ wspomniane zjawiska poma-
gają w prawidłowym rozumieniu świata, co jest związane z zawartym w nich 
uniwersalnym, często ponadczasowym kodzie, o czym pisał już Karol Darwin 
(Darwin 1988).

Kolejna etapem poznawczym jest analiza ikonograficzna – znaczenie 
wtórne lub umowne – mające miejsce, kiedy w danej postaci rozpoznaje-
my konkretną osobę dzięki np. układowi ciała lub atrybutom, co dzieje się 
m.in. podczas odczytywania alegorii. Kompozycje łączymy z tematami i po-
jęciami. Analiza ikonograficzna zakłada poprawną identyfikację motywów. 
Już sam przyrostek „graphia” pochodzący od greckiego słowa „graphein”   
(„pisać”) implikuje pewien określony model postepowania. Ikonografia od-
nosi się bezpośrednio do opisu i klasyfikacji obrazów (Panofsky 1971, s. 14). 
Stanowi pewnego rodzaju mapę informującą odbiorców, kiedy na danym 
obszarze kulturowym czy geograficznym konkretny motyw związany był  
ściśle  z określonym zjawiskiem, stanowiąc tym samym jego symbol. Tre-
ści ikonograficzne są możliwe do zrozumienia jako kolejny etap po analizie 
preikonograficznej. Istotny jest tu kontekst, w jakim znajduje się dzieło sztuki. 
Szczególną wagę w procesie interpretacji dzieła posiada sposób, w jaki oddzia-
łuje ono na swoją epokę i inne dzieła powstałe w tym czasie. Aby zrozumieć 
sztukę, odnosimy się do świata obrazów, opowieści i alegorii. Przyjmujemy 
zatem zasadę, że aby dobrze zrozumieć dzieło, musimy je właściwie odebrać. 

Interpretacja ikonologiczna – zakresowo obejmuje znaczenie wewnętrz-
ne oraz treść. Kształtujemy je nakreślając ramy czasowe, tło kulturowe, religij-
ne i historyczne. Kiedy dany układ wyraża coś wewnętrznie, ma symboliczne 
znaczenie – wówczas możemy rozpatrywać go poprzez pryzmat ikonologii. 
Jest ona metodą interpretacji, która wynika bardziej z syntezy niż z analizy. 
Aby możliwym było interpretowanie dzieła sztuki w ten sposób, od odbiorcy 
wymagane są szczególna zdolność łączenia faktów oraz intuicja syntetyczna. 
Treści ikonologiczne stanowią najszerszą metodę zrozumienia dzieł sztuki. 
Powstały z połączenia analizy preikonicznej i ikonograficznej wraz z bardzo 
szerokim kontekstem symbolicznym. Do jej przeprowadzenia konieczna 
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jest szeroka wiedza z danej dziedziny oraz dziedzin pokrewnych mogących 
wzbogacić dzieło sztuki o istotny kontekst. Na tym etapie ważną rolę w zro-
zumienia obiektu sztuki odgrywa, co warto ponownie podkreślić, intuicja 
interpretatora.  

Kolejnym bardzo ważnym badaczem w świetle prowadzonych tu roz-
ważań jest Mieczysław Wallis. Teoretyk, który, jak twierdził Jan Białostocki, 

„uważał, że każdy człowiek powinien mieć możliwość obcowania ze światem 
tworów estetycznych, a nie tylko wybrańcy, tj. znawcy i koneserzy sztuki” 
(Białostocki 1983,s.336). Sam Wallis w następujący sposób podchodził do 
zagadnienia interpretowania dzieł sztuki oraz wywodzącej się z niego potrze-
by odczuwania estetycznego: „Dążmy do tego, by jak najwięcej ludzi umiało 
dostrzegać piękno, charakter lub wyraz zarówno w dostępnych im dziełach 
sztuki, jak w najbardziej pospolitych rzeczach ich powszedniego otoczenia” 
(Wallis 1968, s. 25).

Badacz proponuje podział sztuk na swojską i obcą. Przy czym „sztukę, 
której dążenia artystyczne są dla nas w pełni zrozumiale” nazywa sztuką swoj-
ską, zaś „sztukę, której dążenia artystyczne są dla nas […] z początku niezro-
zumiałe nazywa obcą” (Wallis 1968, s. 65). przyjąć zatem, że sztuka swojska 
to taka, która nie wymaga od interpretatora niczego poza pojmowaniem in-
tuicyjnym, zaś sztuka obca wymaga od odbiorcy zrozumienia i zaangażowa-
nia w związku z odmiennym kontekstem, w którym zostaje umiejscowiony 
odbiorca w wyniku wejścia z nią w bezpośredni kontakt. Zdaniem Wallisa 
zawsze obcujemy społeczno-etnologiczną problematyką, dlatego nie da się 
pozarozumowo interpretować sztuki. Dzieło sztuki posiada charakter inten-
cjonalny, a jego odbiór, aby mógł zostać określony mianem kwalifikowanego, 
każdorazowo musi wiązać się ze zrozumieniem i poznaniem. Co za tym idzie, 
dzieło sztuki, z natury powinno być tworem teleologicznym, a jego powstaniu 
zawsze winny towarzyszyć skonkretyzowane emocje. Dzieła sztuki wymagają 
interpretacji rozumowej. Rozumienie jako czynność intelektualna, zdaniem 
Wallisa, stanowi warunek niezbędny, aby możliwym stało się właściwe poj-
mowanie dzieł. Drogą do przeżycia estetycznego u wrażliwego odbiorcy jest 
intelektualne rozumienie dzieła sztuki, z którym obcuje interpretator (Wallis 
1968, s. 76). 

Dzieła sztuki dzielą się na semantyczne, czyli przedstawiające, takie jak 
m.in. malarstwo, rzeźba, architektura oraz asemantyczne, czyli nieprzedsta-
wiające, takie jak m.in. muzyka, literatura, teatr (Wallis 1968, s. 86). Przyj-
mując ten podział, dzieło sztuki, aby mogło zostać właściwie zinterpretowane, 
musi posiadać charakter semantyczny. Należy jednak mieć na uwadze, że sam 
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Wallis niekiedy bierze ten system pod wątpliwość. Jako przykład można tu 
przytoczyć kościół jako miejsce posiadające pluralizm cech semantycznych  
i asemantycznych. Architektura często jest syntezą obiektów sztuki, wspo-
mniany kościół łączy w sobie malarstwo, rzeźbę, witraże, mozaiki itp. Nastrój 
temu miejscu nadają również liturgia czy muzyka.  

Istotne w świetle prowadzonych tu rozważań jest przyjęcie postawy se-
mantycznej, czyli wykazanie chęci podjęcia próby zrozumienia danego przed-
miotu – poszukiwanie kontekstu interpretowanego obiektu względem oto-
czenia. Za jej przeciwieństwo uznać zaś można postawę asemantyczną, czyli 
taką, podczas której postrzegamy dany przedmiot dosłownie, nie siląc się na 
poszukiwania jakiegokolwiek kontekstu dla percypowanego obiektu. 

Przyjmijmy zatem, że jeżeli rozumiemy, bądź też usiłujemy zrozumieć, 
znaki, przyjmujemy postawę semantyczną, zaś jeśli ich nie rozumiemy, ani 
nie staramy się zrozumieć, przyjmujemy postawę asemantyczną (Wallis 1968, 
s .84). 

Naturalnie przyjęcie postawy semantycznej niesie ze sobą pewne ryzyko 
nadinterpretowania analizowanych obiektów. Warunkiem koniecznym do 
tego, aby odbiorca mógł zrozumieć dane dzieło sztuki jest umiejętność inter-
pretowania znaków. 

Wallis uważał, że już w kulturach prymitywnych istniały pola seman-
tyczne. Ich geneza była ogólnoludzka np. to, co cenne trzeba chronić, dlatego 
zazwyczaj znajdowało się w środku, tak jak dziecko idące za rękę z rodzicami 
(Wallis 1986, s. 63-73). System rozumienia pól semantycznych wyrósł ze śre-
dniowiecza. Geneza pól semantycznych posiada także istotne znaczenie kultu-
rowe, gdyż wiąże się z przekonaniami ludzkimi (Wallis 1965, s. 27-30).

Wallis wymienia sześć pól semantycznych. W niniejszej pracy z przy-
czyn obiektywnych przyjęto metodę prowadzenia analizy przy użyciu trzech 
spośród nich. Jednak dla uporządkowania wywodu, poniżej zaprezentowane 
zostały orientacyjnie wszystkie proponowane przez badacza pola.  

1. pole semantyczne – góra-dół: swoje zastosowanie odnajduje głównie 
w rzeźbie i malarstwie, przy czym góra zawsze jest istotniejsza niż dół. 

2. pole semantyczne – środek-boki: podział ten występuje również  
w architekturze.

3. pole semantyczne – prawo i lewo: należy patrzeć z punktu widzenia 
przedmiotu namalowanego na obrazie (czyli na odwrót względem standar-
dowo przyjętego punktu widzenia). To co znajduje się po prawej stronie jest 
dobre, bardziej wartościowe czy godne, a to co po lewej jest złe, mniej ważne.
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4. pole semantyczne – południe i północ: południe to strona łaski od-
powiadająca Nowemu Testamentowi. Północ zaś odpowiada Staremu Te-
stamentowi. Niekiedy na południu ukazywane są wartości pozytywne, a na 
północy negatywne. Pole to posiada zastosowanie głównie w architekturze.

5. pole semantyczne – wschód-zachód: wschód to strona uprzywilejowa-
na a zachód deprecjonowana. Podobnie jak pole południe- północ ma zasto-
sowanie głównie w architekturze. Jako przykład można tu podać, że kościoły 
od zawsze orientowane były na wschód.  

6. pole semantyczne – głębia i powierzchnia: początkowo stosowana w 
architekturze a następnie w malarstwie. Najpierw kruchta, nawa, wierni, du-
chowieństwo, prezbiterium. Im dalej wchodzimy tym bliżej znajdujemy się 
Boga. Stąd też sformułowanie najgłębsza tajemnica (wiary) (Wallis 1983, s. 
12-20).

Próba interpretacji ilustracji książki  
„Tańcz, Córko Księżyca” kameruńskiego poety 
Kouam Tawa, wykonanych przez Freda Socharda.

Istotne dla lepszego zrozumienia szaty graficznej książki kameruńskiego 
poety wydaje się podanie kilku podstawowych faktów dotyczących miejsca,  
z którego pochodzi. 

Republika Kamerunu znajduje się w centralnej Afryce, powyżej równika, 
na samym końcu Zatoki Gwinejskiej. Na zachodzie graniczy z Nigerią, na 
północy z jeziorem Czad i Czadem na północnym wschodzie, na wschodzie z 
Republiką Środkowej Afryki oraz z Kongiem, Gabonem oraz Gwineą Równi-
kową na południu. Całkowita powierzchnia wynosi 475 440 km kw. W Ka-
merunie występuje około 240 lokalnych języków odpowiadających grupom 
etnicznym. Oficjalnymi językami są francuski i angielski. Jednym z najstar-
szych ludów Kamerunu są Baka. Dawniej nazywano ich Pigmejami, jednak 
nazwa ta nie cieszy się obecnie szacunkiem. Baka to lud myśliwski, zamiesz-
kujący południowo-wschodnie lasy deszczowe.

Trudno dokładnie określić liczbę ludności Baka, ale szacuje się od 5.000 
do 28.000.

Czczą oni ducha lasu zwanego Jengi, którego traktują jak rodzica i opie-
kuna. Po każdym owocnym polowaniu następuje taniec dziękczynny znany 
jako Luma, któremu towarzyszą gra na bębnach i polifoniczne śpiewy. Śpiew 
i taniec stanowi szczególnie istotny rodzaj wyrażania ekspresji dla tego ludu 
(Mukum Mbaku 2005). 
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Poniższe analizy wybranych ilustracji Freda Socharda stanowią próbę 
interpretacji przeprowadzonej zgodnie z metodą pól semantycznych Mieczy-
sława Wallisa, a także ikonologią Erwina  Panofsky’ego. Należy pamiętać, że 
proponowane tu metody badawcze obecnie można potraktować jako nieco 
archaiczne, a podjęta w niniejszej prezentacji próba wykorzystania ich do 
analizy współczesnych ilustracji książkowych stanowić będzie zupełnie nowy 
wydźwięk dla badań z zakresu historii sztuki. 

Poniżej zaprezentowany został tekst znajdujący się na analizowanej 
ilustracji (Tawa 2019, s .1-2.).

Patrzcie na drogę,

patrzcie na staruszkę,

staruszkę,

która idzie po woli,

staruszkę która idzie i co chwilę przestaje,

bo droga jest długa,

staruszkę,

która idzie i co chwilę przystaje,

bo stopy ma ciężkie,

patrzcie, patrzcie,

choć droga jest długa,

ona idzie,

choć stopy jej ciążą,

ona idzie.

Według Wallisa górna strefa obrazu odpowiada za najbardziej pozytywne 
wartości, zaś dolna za te najbardziej negatywne. Górny pas ilustracji ukazuje 
szczyty drzew oraz słońce znajdujące się niemalże po środku, odrobinę z pra-
wej strony górnego pasa. Po prawej stronie odnajdujemy liczne palmy. Pal-
ma oznacza radość życia, triumf, ale również nawiązuje poprzez odrodzenie  
w rozumieniu „zmartwychwstania” do wielkiego kręgu życia. Słońce również 
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symbolizuje odrodzenie, w tym przypadku może przypominać o życiu oświe-
tlanym glorią chwały, jakie wiodła kobieta, nad którą bezpośrednio widzimy 
jego promienie. To właśnie patrząc od góry słońce ukazuje nam fragment, 
który zgodnie z koncepcją Wallisa posiadać może szczególne znaczenie  
w świetle zrozumienia przywołanej historii. 

Dolny pas ukazuje brunatną ziemię, która jedynie gdzieniegdzie wydaje 
plony pod postacią zieleni trawy. Rośnie tu również pojedyncze drzewo. Dół 
obrazu zdaniem Wallisa może odpowiadać za pejoratywny wydźwięk ilustra-
cji, w związku z czym pojedyncze drzewo może być rozumiane jako odwaga  
i osamotnienie dzielnego człowieka, który całe życie kroczy sam, tak jak ro-
ślina wyrastająca z mało płodnej gleby. Drzewo posiada jednak bujne zielone 
liście, które w tym wypadku świadczą najpewniej o spełnieniu i realizacji za-
mierzeń i celów głównej bohaterki ilustracji. 

Środek – jest najważniejszym punktem obrazu, przez niego poprowadzo-
na została droga, którą porusza się nasza bohaterka. W kontekście tej ilustracji 
droga interpretowana może być jako prowadząca przez życie kobiety, rozu-
miana jako historia opowiadana od dnia narodzin aż do śmierci. Przy czym 
brak wyraźnie zaznaczonego punktu początkowego oraz końcowego, jedynie 
zaznacza płynność wspomnianych granic określając je tym samym jako przy-
jęte i umowne, jednak nie stanowiące nadrzędnego sensu w przywoływanej 
tu historii. Droga posiada kierunek diagonalny, lekko skierowany ku górze, 
tym samym nawiązuje do licznych trudności, z którymi przyszło się zmagać 
bohaterce na przestrzeni życia. 

Po obu bokach ilustracji zauważamy wcześniej wspomnianą i omówio-
ną drogę. 

Z Lewej strony na niewielkim pagórku odnajdujemy kozę. Zwierzę to 
jest jednym z najważniejszych symboli płodności oraz szczęścia i spełnienia. 
Szczególną wagę odgrywa w Afryce, gdzie jego mięso i mleko uchodzą za 
ogromny przysmak. Koza często jest zabijana bezpośrednio przed ucztą, na 
której pojawiają się goście. Afrykańczycy wierzą również, że picie jej krwi bez-
pośrednio po jej ubiciu podnosi siły witalne i sprzyja płodności. W kontekście 
przywoływanej tu historii koza posiada jednak pejoratywny wydźwięk, dlate-
go prawdopodobnie autor podświadomie usytuował ją z lewej strony wzglę-
dem głównej bohaterki. Jak wynika z dalszej części historii, Córka Księżyca 
na zawsze pozostała samotna, ponieważ jej uroda i talent stanowiły barierę 
czyniącą ją niedostępną. Dlatego też brak rodziny oraz potomstwa, będącego 
nadrzędnym sensem istnienia dla jej społeczności może i powinien być tu 
traktowany jako problem najwyższej wagi. 
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Ilustracja nr 1 

Poniżej zaprezentowany został tekst znajdujący się na analizowanej 
ilustracji:

Idzie i co chwilę przystaje,

Żeby złapać oddech,

Idzie i co chwilę przystaje,

Żeby wytrzeć czoło.

Słońce praży, a ona idzie,

Kurz się wzbija, a ona idzie,

Staruszka idzie pod górę,

Staruszka o zgarbionych plecach.

Popatrzcie na drogę,

Popatrzcie...

Ta stara kobieta

Nie zawsze chodziła powoli,
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Ta stara kobieta

Nie zawsze chodziła zgarbiona

Ta stara kobieta

Nie zawsze podpierała się laską.

W przypadku tej ilustracji, zarówno góra, jak i dół posiadają mało 
zróżnicowaną symbolikę. Górny pas ukazuje korony oraz sylwety drzew, zaś  
u dołu odnajdujemy wzorzystą trawę. Zarówno trawa, jak i drzewo odznacza-
ją się symboliką nawiązującą do wielkiego kręgu ludzkiego życia. Po prawej 
stronie u dołu widnieje znana już z wcześniejszej ilustracji koza, która i w 
tym wypadku stanowić może rodzaj wspomnienia dotyczącego minionych lat  
i niewłaściwego wykorzystania okazji, które być może podsuwał los, w konse-
kwencji czego tytułowej Córce Księżyca przyszło wieść samotne życie. 

Pomiędzy górnym i dolnym pasem poziomym wyraźnie odznacza się 
centrum ilustracji, w którym to odnajdujemy liczne postacie ludzkie znajdu-
jące się w ciągłym ruchu. Najbliżej dolnego pasa zauważamy nieco przygar-
bioną, nieśpiesznie kroczącą Córkę Księżyca. Po jej prawej stronie w samym 
centrum kompozycji odnajdujemy szczęśliwą afrykańską rodzinę podróżującą 
na motorze. Uśmiechnięta kobieta mocnym uściskiem przytula męża, jed-
nocześnie na plecach nosząc w kandze zadowolone dziecko. Przekaz płynący 
od tej grupy jest bardzo czytelny, stanowi on uosobienie pragnień tytułowej 
bohaterki, które nigdy nie zostały spełnione. Po skrajnie prawej stronie od-
najdujemy mężczyznę podróżującego na osiołku. Być może grupa ta, nawią-
zuje do pragnienia dotyczącego odnalezienia ukochanego, dodatkowo zwierzę 
symbolizuje pokorę i skromność, które to cechy niewątpliwie wpłynęły na to, 
w jaki sposób potoczyło się życie tytułowej bohaterki.   

Jako szczególnie interesująca zdaje się być zarówno sama kolejna anali-
zowana tu ilustracja, jak i jej korespondencja z tekstem.( Tawa 2019, s.5-6.) 
Szczególny nacisk został tu położony na przekaz wizualny, który treściowo jest 
znacznie bogatszy niż jedno towarzyszące ilustracji zdanie. Centralny punkt 
kompozycji zajmuje postać staruszki, która przygarbiona porusza się z pra-
wej strony na lewą, podążając za zieloną, pełną radości i życia żabą, która w 
tym wypadku symbolizować może powtórne narodziny, czyli powtórne od-
wołanie do pięknych wspomnień zebranych na przestrzeni życia począwszy 
od dzieciństwa. Już sam kolor intensywnej zieleni, jaki został tu użyty sym-
bolizuje młodość, witalność i okres, w którym wszystko budzi się do życia. 
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Odbiorca ma wrażenie, że wraz z zieloną żabą za chwilę przeniesie się poza 
kadr ilustracji i pozna historię staruszki. Po prawej stronie z kolei odnajduje-
my uśmiechniętego mężczyznę, który dynamicznie przemieszcza się na rowe-
rze w odwrotnym kierunku niż kobieta. Prawdopodobnie stanowi on nawią-
zanie do jej wspomnień; swoją symboliką może odwoływać się do mądrości i 
siły drzemiącej w tej niezwykłej kobiecie. Następnie zauważamy kameleona, 
który jest nie tylko symbolem zmienności, ale również, zgodnie z wierzeniami 
Afrykańczyków, stanowi istotny łącznik pomiędzy światem materialnym i nie-
materialnym. Kameleon zauważalnie przybiera barwy otoczenia, co sugeruje 
zmianę stanu z rzeczywistego na transcendentny, co też niebawem następu-
je. Pod wpływem przywoływanej historii przenosimy się do młodości Córki 
Księżyca. Z kolei barwny, lecący nieopodal motyl symbolizuje wewnętrzną 
przemianę oraz siłę i niezależność. 

Ilustracja nr 2

Poniżej zaprezentowany został tekst znajdujący się na analizowanej 
ilustracji:

Droga ci odpowie, 

że Córka Księżyca

 to dziewczyna,

 która stąpała po niej,

jak łza się toczy po policzku:
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 nic prawie nie ważąc 

bezgłośnie.

Idź do wioski

 i zapytaj ptaki 

kim jest Córka Księżyca.

Ptaki odpowiedzą Ci,

 że Córka Księżyca

 to dziewczyna, która tańczyła,

a słońce przystawało,

 by popatrzeć na jej cień,

dziewczyna która tańczyła, 

a drzewa pochylały się,

by bić jej brawo.

tak, ta staruszka,

która wspinała się na pagórek,

była kiedyś tancerką.

Powyższa ilustracja stanowi pewnego rodzaju drogę przejścia wiodącą 
od świata rzeczywistego do niematerialnego świata wspomnień, w którym to 
staruszka odzyskuje siły witalne i staje się młodą i piękną tancerką w sile wie-
ku. Na najwyższej z palm na samej górze ilustracji odnajdujemy śpiewającego 
ptaka. Najprawdopodobniej jest to drozd, który symbolizuje długowieczność. 
Usytuowanie go z lewej strony, być może intuicyjnie, miało na celu nawiąza-
nie do genezy sytuacji, która stała się pobudką dla późniejszego samotnego 
życia staruszki. Z prawej strony po raz ostatni jako bezpośrednia towarzyszka 
kobiety ukazana została koza. Umieszczenie jej z tej strony podkreśla prawdo-
podobnie znaczenie, jakie niesie ze sobą jej symbolika. 
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Ilustracja 3

Kolejna ilustracja jest chyba najbardziej niezwykła ze wszystkich oma-
wianych w niniejszej pracy. Przede wszystkim ukazuje obraz fragmentarycz-
nie jednocześnie zajmując dwie strony książki, tym samym stanowi mocne 
przybliżenie nowonarodzonej afrykańskiej dziewczynki, nad którą pieczę 
trzyma dłoń matki. W prawym dolnym rogu odnajdujemy sporych rozmia-
rów świerszcza – symbol śpiewu, muzyki, światła i odrodzenia. Posiada on 
tak rozległą symbolikę, że znajomość jej umożliwia odczytanie ukrytej treści 
obrazu bez konieczności użycia jakichkolwiek słów. Rodzice maleńkiej Córki 
Księżyca byli bezpośrednio związani z muzyką, która była całym ich życiem. 
Matka była słynną pieśniarką, zaś ojciec bębniarzem. Dziewczynka zrodzo-
na przy niezwykłym blasku pełni księżyca otrzymała przepełnione symboliką 
imię jego córki. W przyszłości zaś została najznakomitszą tancerką. 

Poniżej zaprezentowany został tekst znajdujący się na kolejnej ana-
lizowanej ilustracji (Tawa 2019, s. 30-31.).

Tańczyła na narodzinach.

Tańczyła na weselach.

Tańczyła na pogrzebach.

I zawsze z podziwem patrzono jak tańczy.

Pieśni i legendy tej wioski mówią:

Jak deszcz się opóźniał
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 proszono Córkę księżyca , by zatańczyła

 i deszcz nadchodził.

Jeśli słońce grzało za mocno,

proszono Córkę Księżyca, by zatańczyła 

i żar łagodniał.

Jeśli rzeka występowała z brzegów, 

Proszono Córkę księżyca, by zatańczyła,

 i wody się uspokajały.

Ach, Córka Księżyca!

Przysłowia i mądrości tej wioski mówią:

Kto nie widział,

Jak tańczy Córka Księżyca,

Ten nie wie co to taniec.

Tym razem niemalże w samym centrum odnajdujemy młodą tancerkę, 
której wspaniały taniec zwiastuje deszcz podczas suszy. Na dole spostrzega-
my zadowolone z nadchodzącego ulewy ryby, których symbolika jest bardzo 
skomplikowana, jednak rozumiane bezpośrednio oznaczają zapewne szczęście, 
zdrowie oraz długie życie. Mogą również odnosić się do czystości. Opadający 
z niewidzialnych, umieszczonych poza kadrem chmur deszcz jest symbolem 
błogosławieństwa, posiada również skomplikowane znaczenie. Odnosi się 
zarówno do płodności, prawdy, jak i czystości. Jak wiemy z wcześniejszych 
analiz, wszystkie poruszane tu wartości stanowią nadrzędną wagę dla przy-
woływanej historii. Podążający nieśpiesznie z lewej strony hipopotam symbo-
lizuje zarówno budzące się popędy, jak i może świadczyć o arogancji, która 
w odniesieniu do wiodącego wątku również odnajduje swoje poświadczenie. 

Poniżej zaprezentowany został tekst znajdujący się na kolejnej ana-
lizowanej ilustracji (Tawa 2019, s. 32-33):

Córka Księżyca tańczyła,

by wyrazić radość życia,
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radość każdego stawianego kroku.

Często śpiewała, 

że najpiękniejszym jej tańcem

będzie taniec Miłości.

W dniu mego ślubu,

 marzyła

Zatańczę piękniej,

Niż czesze najlepsza fryzjerka,

I rzeźbi najlepszy rzeźbiarz.

Zatańczę, aż niebo z ziemią

Połączą się w pocałunku.

Ten dzień jednak nigdy nie nastąpił.

Któż ośmieliłby się poślubić

Najpiękniejszą tancerkę w wiosce?

W centrum kompozycji widnieje monumentalne, wzorzyste drzewo po-
kryte czerwoną dekoracją. Czerwony jest kolorem miłości i pożądania. Zieleń 
liści widoczna w górnym pasie ilustracji symbolizuje z kolei nadzieję. Pod 
koroną drzewa widzimy smutną Córkę Księżyca wpatrzoną w odmęty wody 
układające się na tafli w kształt odbicia księżyca. Księżyc odnajdujemy po 
lewej strony w górze ilustracji, co dodatkowo uwypukla jego istotę. Jest on 
niezwykle silnym symbolem, który może oznaczać odwołanie do niema-
terialnych i nieodkrytych tajemnic natury. Z prawej strony spostrzegamy 
postać mężczyzny wpatrzonego z oddali w Córkę Księżyca. W jego mowie 
ciała widoczna jest niepewność. Powolnym korkiem oddala się poza główny 
kadr kompozycji, w przeciwnym kierunku względem kobiety, w której nadal 
utkwiony jest jego wzrok. 
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Zakończenie

Proponowane analizy powstały w wyniku syntezy technik służących do 
interpretacji dzieł sztuki Panofsky’ego oraz Wallisa. Ilustracja książki dla dzie-
ci, rzecz jasna, nie stanowi typowego obiektu estetycznego. Niezaprzeczalnie 
jednak ilustracje wykonane prze Freda Socharda posiadają istotną wartość 
estetyczną, a dzięki swojej moralizatorskiej wymowie mogą być traktowane 
jako wariacja na temat średniowiecznej biblii pauperum. Powyższe interpre-
tacje przeprowadzone zostały zgodnie z sugestiami wspomnianych badaczy, 
w oparciu o wiedzę i szczególną intuicję poznawczą, wykazaną w kwestii od-
czytywania znaków przez autorkę niniejszej pracy. Z założenia opracowanie 
to miało na celu przekrojowe przypomnienie teorii jednych z największych 
mistrzów odczytywania kodów zawartych w dziełach sztuki. Jako podsumo-
wanie niniejszego wywodu warto posilić się myślą Manfreda Lurkera, która 
nawiązuje do warstwy empirycznej, która ma charakter indywidualny: 

W głębi [...] doświadczenia zakorzenione są mity i symbole, które 
należą do pierwotnej warstwy historycznego i psychicznego rozwoju 
człowieka. […] W symbolicznym widzeniu świata objawia się wyższe 
znaczenie jednostki, wykraczające poza jej byt jako zjawisko zmysło-
we. Symbol i mit odsłaniają wyższy świat oraz nadprzyrodzone cuda 
przenikające z tamtego świata do codzienności. W mitach i symbolach 
poznajemy „inny świat” jako rzeczywistość transcendentną, na któ-
rej opiera się rzeczywistość związana z czasem i przestrzenią (Lurker 
2011,s.71).
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STRESZCZENIE

Tańcz, Córko Księżyca to niewielka książka liczące zaledwie 44 stro-
ny. Jednak objętość ta stała się wystarczającą, aby podzielić się z odbiorca-
mi mądrością zawartą w prostym, ludowym przesłaniu. Książka ukazuje 
historię opowiedzianą z perspektywy starszej kobiety, która odwołując się 
do własnych wspomnień, zarysowuje czytelnikom, jak wyglądało jej życie,  
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w barwnej i tętniącej życiem, afrykańskiej muzycznej scenerii. Publikacja 
posiada piękne ilustracje autorstwa Freda Socharda. Tańcz, Córko Księży-
ca kameruńskiego poety i dramatopisarza Kouama Tawy tworzy artystyczną  
i literacką hybrydę, która niesie przesłanie pełne najwyższych wartości, o któ-
rych nie sposób zapomnieć. Bardzo ciężko jest jednoznacznie rozstrzygnąć co 
jest jej głównym atutem: strona literacka czy artystyczna. Ta twórcza uczta 
dostarcza niezapomnianych wspomnień, które warto skonfrontować z wła-
snym życiem. Przesłanie zawarte w książce jest bardzo uniwersalne, zawiera 
ważne prawdy dostępne na różnych poziomach interpretacji. Książka stanowi 
inspirującą lekturę zarówno dla dzieci, osób dorosłych, jak i wchodzących 
w jesień życia. Dzięki szerokiej skali poznawczej, pozycja ta może służyć nie 
tylko do przyjemnej lektury z moralizatorskim wydźwiękiem, ale także stać 
się podłożem do badań. Proponowana przeze mnie analiza oparta została 
o  metodologię wywodzącą się z historii sztuki, dzięki czemu zwrócono tu 
szczególną uwagę na obrazy, tworząc tym samym nietypową sytuację dla dzie-
ła literackiego, w której to tekst towarzyszy ilustracjom. Takie rozwiązanie 
umożliwiło analizę tego niezwykłego dzieła na innym poziomie poznawczym, 
wywodzącym się z metodologii Erwina Panofsky'ego i Mieczysława Wallisa.

Słowa kluczowe: Kouam Tawa, Fred Sochard, Kamerun, Erwin Pa-
nofsky, Mieczysław Wallis

SUMMARY

Dance, the Daughter of the Moon is a small work of only 44 pages, 
which implies the highest wisdom contained in a simple folk message. The 
book shows the story told from the perspective of a woman of old age, who, 
referring to her own memories, outlines readers what her life was like.The 
story is told in a colorful, sun-filled and vibrant African music scenery.Thanks 
to the beautiful illustrations by Fred Sochard, reading this publication is very 
difficult to decide clearly what is its main asset: the literary or artistic side. 
Dance the Daughter of the Moon by the Cameroonian poet and playwright 
Kouam Tawa creates an artistic and literary hybrid that carries a message 
full of the highest values   that cannot be forgotten.This creative feast provides 
unforgettable memories that are worth confronting with your own life. The 
message contained in the book is very universal, it contains important truths 
at various levels of interpretation. It can reach both a child, an adult and a per-
son entering autumn. Thanks to maintaining harmony, this position should 
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be used not only for pleasant reading with moralizing overtones, but also to 
become a basis for wider research.The analysis I propose contains its metho-
dology in the history of art, thanks to which special attention was paid to the 
images, so that the text only accompanies them.This solution will enable the 
analysis of this extraordinary reading on a different cognitive level derived 
from the methodology of Erwin Panofsky and Mieczysław Wallis.

Keywords: Kouam Tawa, Fred Sochard, Cameroon, Erwin Panofsky, 
Mieczysław Wallis
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Wstęp

Współczesne metody nauczania odchodzą od klasycznej faktografii.  
O ile podstawowe informacje można łatwo dziś uzyskać poprzez liczne udo-
godnienia, to ich interpretacja i wykorzystanie w różnych aspektach życio-
wych, nadal stanowi istotny element nauczania. W obecnym świecie coraz 
więcej dokłada się starań, tak aby absolwent kończący szkołę po uzyskaniu 
odpowiednich kwalifikacji mógł zastosować swoje umiejętności w praktyce 
(Rolando i in., 2020, Yang i in., 2007). Ta tendencja pokładania nacisku 
w wiedzy praktycznej rozszerza się w miarę zwiększania łatwości otrzymywa-
nia informacji przez człowieka. Trendy te są zauważalne już dziś, szczególnie 
w czasie pandemii, w niedalekiej przyszłości będą zapewne jeszcze silniejsze. 
Takie nastawienie także sprzyja pracodawcom, którzy poszukują absolwen-
tów nie tyle znających definicje, co umiejących łączyć fakty, działać niesza-
blonowo, pracować w zespole oraz wykorzystywać dane z różnych źródeł.   
W obecnym czasie coraz większą role odgrywa zatem pomoc naukowa w po-
staci społeczności internetowej, jej tworzenia, angażowania w różne projekty 
a także zarządzania nimi. Równie ważne są także liczne platformy edukacyjne 
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przekazujące informacje w sposób przystępny i rzeczowy a także urządzenia 
służące do ich przetwarzania takie jak smartfony itp. 

Celem niniejszego artykułu jest wykazanie rosnącej tendencji wykorzy-
stania różnorodnych narzędzi internetowych w procesie dydaktyki (i pracy 
badawczej). Przedstawione poniżej rezultaty są wynikiem refleksji autorów  
w oparciu o wieloletnie doświadczenie pracy ze studentami (w tym pracy zdal-
nej), a także porównania ich z literaturą przedmiotu. Wykorzystano także 
informacje o znanych projektach badawczych oraz dydaktycznych z udziałem 
szeroko rozumianej społeczności internetowej. 

Wyniki badań

W chwili obecnej coraz większe znaczenie w procesie nauczania ogry-
wają platformy w Internecie (Glassman, Burbidge, 2014).  Ich rola wiąże się  
z funkcją przekazywania informacji i łączenia osoby chcącej pozyskać wiedzę 
(np. student) z osobą dzielącą się swoją informacją.  Pozwala to na spraw-
ną wymianę doświadczeń i angażowanie społeczności w różnorodne projekty  
z całego świata. Analizując funkcję Internetu w procesie kształcenia i budo-
wania informacji międzyludzkiej, można stwierdzić iż jego rola odnosi się do 
celów o charakterze informacyjnym, stymulacyjnym (poszukiwanie rozwią-
zania problemów badawczych) oraz rozszerzonym (rzeczywistość rozszerzona, 
udział wirtualnych asystentów) - tabela 1. W tej pierwszej funkcji Internet 
jest najczęściej wykorzystywany jako forma poszukiwania informacji, poprzez 
znane portale wyszukiwarek i bazy informacji (np. Wikipedia). 

Tabela. 1. Określenie różnych sposobów komunikacji w Internecie oraz ich wad  
i zalet (wg Caplan i in., 2020, Ehrlich i in., 2020, Matters i in., 2020, Malpani i in., 
2020; Martkey, Lewis i in., 2020,  Scarlat i in., 2020, Ray, Srivastava, 2020 oraz 
opracowań własnych autorów).

Metodyka Największe atuty Najważniejsze zagrożenia

Platformy  
e-learningowe

Nieograniczony zasięg  
objęcia kursem

Brak możliwości  
zbudowania więzi  
nauczyciel - uczeń

Aplikacje  
społeczne

Możliwość dotarcia  
do wielu osób

Małe szanse dotarcia  
do odpowiedniej  

grupy ludzi
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Bazy danych  
(Wikipedia i in.)

Duża ilość haseł  
w wielu językach

Szczątkowa informacja  
w językach niszowych, 
niesprawdzone dane

Wyszukiwarki haseł Szybki dostęp do wielu 
portali

Niebyt portali pomijanych 
przez wyszukiwarki

YouTube Możliwość umieszczania 
szkolenia video

Brak oceny rzetelności 
materiału

Projekty społeczno-
ściowe

Możliwość zaangażowania 
wielu osób

Słaba popularność nieme-
dialnych projektów

Rzeczywistość rozsze-
rzona

Kształcenie z udziałem  
technik wirtualnej  

i nałożonej rzeczywistości

Mała liczba dostępnych 
programów, trudność  

tworzenia kursu  
bez specjalistycznej wiedzy

Wirtualny asystent Dostępność w każdej porze 
dnia i nocy

W chwili obecnej bardzo 
ograniczona pomoc

Internet także wykorzystywany jest do celów edukacyjnych z użyciem 
platform Moodle i innych a także poprzez system wyświetlania krótkich fil-
mów i podcastów o charakterze instruktażowym. W funkcji stymulacyjnej 
istotnym czynnikiem jest społeczność Internetowa, która może mieć charak-
ter bierny lecz z informacją zwrotną (poprzez badania popularności, zapyta-
nia, nagrody otrzymuje się wiedzę o pożądanym kierunku dalszych publikacji  
w Internecie) a także czynny (gdy jest angażowana w proces fundacji przed-
sięwzięć oraz procesy badawcze). W tym przypadku tworzy się projekty  
o charakterze otwartym, w których może uczestniczyć każdy, wykonując pew-
ne, powierzone zadanie. W funkcji rozszerzonej Internet służy do budowania 
nowej wielopłaszczyznowej rzeczywistości, która niekiedy nakłada się na rze-
czywistość fizyczną (otoczenie) uzupełniając informacje potrzebne w poszu-
kiwaniu danych a także poprzez dwukierunkową komunikację z wirtualnym 
asystentem, pomagającym przetwarzać zadane pakiety danych. Pomimo wy-
żej wymienionych możliwości Internet nie jest w stanie zapewnić użytkowni-
kowi komfortu jaki daje prowadzenie zajęć z osobą fizyczną w realnym świecie, 
ponadto iluzja możliwości rozpoczęcia wszystkiego od początku „resetowania” 
każdej działalności jest destymulująca w wysiłku systematycznej stałej pracy, 
szczególnie w momencie gdy nie jest to jeszcze nawykiem osoby uczącej się. 
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Istotnym problemem są także coraz mocniejsze wymagania sprzętowe i prze-
pustowe, nie zawsze łatwe do pokonania.

Niewątpliwie Internet jest obecnie podstawowym nośnikiem informacji 
zarówno w formie zdalnego nauczania jak i w formie publikacji. Klasyczny 
proces publikowania w wielu aspektach nie spełnia już pokładanych ocze-
kiwań. Jest zbyt wolny i nie zawsze gwarantuje dotarcie do grupy docelowej. 
Znane są internetowe czasopisma typu Open Source, publikujące informa-
cje niemal natychmiast po uzyskaniu pozytywnych recenzji mające możli-
wość dotarcia za pośrednictwem baz danych do wyspecjalizowanego znawcy  
w dziedzinie, która jest skorelowana z profilem publikacji (Lee i in., 2014). 
Ponadto w tym przypadku stosunkowo łatwo można potwierdzić pierwszeń-
stwo publikacji, gdyż wstawiana data otrzymania manuskryptu i publikacji 
jednoznacznie ten problem rozwiązuje. Pierwszeństwo ukazanej informacji 
oraz możliwość powielania jej wykorzystują media społecznościowe takie jak 
Twitter, czy Instagram, Facebook (chętnie wykorzystywane także przez poli-
tyków). Istotą jest także zasób informacji w Internecie, możliwość czytania 
tekstu o każdej porze w każdym miejscu przyczynia się do tego iż większość 
znanych domów wydawniczych od dawna publikuje już w Internecie. Wy-
starczy wykupić dostęp do danych i można uzyskiwać informacje z pierwszej 
ręki. Łatwość zdobywania informacji powoduje podniesienie poziomu wiedzy 
nawet u osób dotychczas słabo interesujących się nauką, gdyż odpowiedź na 
dręczące wątpliwości można uzyskać szybko w Internecie. Najlepszym tego 
dowodem jest działająca w wielu językach Wikipedia, portal, który zawiera 
więcej haseł niż najbardziej dotychczas rozbudowana Encyklopedia Britanica 
(Comprising of Wikipedia and Britanica). Wiele haseł Wikipedii pisanych jest 
przez różnych jej użytkowników, na bieżąco aktualizujących dane. Dodatko-
wym atutem jest możliwość czytania haseł w obcych językach, także w celach 
porównawczych. Dostępność wiedzy w Wikipedii oraz jej społeczny otwarty 
charakter powoduje dużą dynamikę tworzenia tego zasobu oraz możliwość 
czytania tych informacji na różnych nośnikach. Takich portali oferujących 
darmowe informacje na każdy temat jest dużo więcej. Tak działa także wiele 
wydawnictw a pewne skrótowe informacje zamieszczają w wersji bezpłatnej 
nawet te najbardziej prestiżowe.  Dzięki temu przeciętny użytkownik Interne-
tu może coraz łatwiej pozyskać informację w szerokim spektrum tematycznym, 
także w bardziej prozaicznych nurtujących pytaniach, zadawanych podczas 
zwyczajnych codziennych czynności. Ta możliwość pozyskania informacji  
w różnych warunkach o każdej porze działa uzależniająco. Powoduje niekie-
dy problemy natury psychologicznej, emocjonalnej i zdrowotnej, szczególnie  
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u dzieci i młodzieży (Carneilo i in. 2012, Gräfe i in., 2020, Sebelefsky i in., 
2016, Tomczyk, Kopecký, 2016, Williams i in., 2019). 

Kolejnym bardzo pomocnym istotnym aspektem w poszukiwaniu infor-
macji jest wyszukiwarka hasłowa. Obecnie najczęściej stosowana jest wyszuki-
warka Google, działa na zasadzie zrobotyzowanej platformy, dodającej wpisy  
i grupującej je na zasadzie ilości linków i popularności danych stron. Być 
może nie jest to sposób idealny jednak gdy dodamy kontekstowe wyszukiwa-
nie oraz uwzględnienie wyszukiwania przy błędnej lub niepełnej frazie, jest 
to narzędzie niezbędne, które odmieniło dzisiejszy świat wirtualnej wiedzy. 
Aktualnie wiele innych wyszukiwarek korzysta także z jej zasobów. Co więcej 
przeglądarki często także same mają opcje wyszukiwania (najczęściej w Go-
ogle) gdy zamiast wpisanego adresu wpiszemy słowa – klucze (Kwiatkowska, 
Dąbrowski, 2012). W chwili obecnej istnieje także możliwość wyszukiwania 
obrazem czy za pomocą dźwięku, także muzyki. W niektórych wyszukiwar-
kach są wbudowane narzędzia o charakterze tłumacza tekstu, pozwalającego 
automatycznie tłumaczyć z języka obcego stronę internetową, list, formularz. 
System ten pozwala odnaleźć żądaną informację przy posiadaniu szczątko-
wych danych na jej temat choć niewątpliwie jego wadą jest nadal utrudnio-
ne wyszukiwanie informacji bez znajomości słowa - klucza (Latrup-Pedersen, 
2002, Liu i in., 2013). W nietrywialnym sposobie wyszukiwania, nadal moż-
na napotkać na wiele problemów. Gdy nie zna się właściwych pojęć, uzyska-
nie potrzebnej informacji może być skomplikowane i czasochłonne. Ponadto 
dotarcie do rzetelnych danych w przypadku braku znajomości podstawowej 
informacji może być bardzo trudne, gdyż utrudni ocenę wiarygodności wy-
ników wyszukiwania. Zaznacza się tendencja wzrostowa różnorodnych, także 
niechcianych informacji płynących z Internetu. Tworzy to tzw. szum infor-
macyjny, utrudniający efektywne ich filtrowanie.

Przy nauczaniu zdalnym stosuje się wiele platform takich jak Google 
Classroom, Moddle, MS Teams, Zoom i inne (Bergdahl, Nouri, 2020). Są 
one wykorzystywane od początku XXI wieku ale największy rozkwit tych spo-
sobów nauczania odnotowano w 2020r kiedy w wyniku obostrzeń związa-
nych z pandemią SARS –CoV-2 użycie tych platform stało się rzeczywistością 
wielu ośrodków szkoleniowych. Z najnowszych badań wynika że najwięcej 
nauczycieli korzystało z Google Classroom (35% badanych osób), platform 
e-learningu np. moodle (31% badanych osób) i ponad cztery razy więcej niż 
w przypadku MS Teams (8%). Dane te pochodzą wprawdzie z pierwszego 
półrocza ze skandynawskich szkół (Bergdahl, Nouri, 2020) lecz wskazują na 
wykorzystywanie wszelkich dostępnych środków od najprostszych, począwszy 
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w procesie kształcenia uczniów (tylko 11% nauczycieli szkolnych wykazało 
w badaniach ankietowych doświadczenie w e-learningu (Bergdahl, Nouri, 
2020). W chwili obecnej trendy te mogą ulec zmianie gdyż placówki eduka-
cyjne są już przygotowane na taką formę kształcenia a nauczyciele przeszko-
leni (Kim, 2020; Huang i in.). Z polskich danych wynika iż często wykorzy-
stywana jest platforma Moodle (kod open source) oraz Ms Teams (obserwacje 
własne autorów). Okazało się iż jest to stosunkowo szybki  i skuteczny sposób 
przekazywania wiedzy. Nie jest on bez wad, jednak w chwili obecnej zastępuje 
klasyczny model nauczania oparty o spotkania realne w fizycznym miejscu. 
Z pomocą technik zdalnych prowadzi się różnorodne zajęcia, znane są przy-
padki w świecie przejścia w 100% na tryb zdalny. Wydaje się, że taka forma 
podnoszenia kwalifikacji jest przyszłością systemu nauczania, nawet jeśli za-
grożenie pandemią minie. Wynika to także z faktu dynamicznie zmieniają-
cego się świata, szybkiego starzenia się informacji i możliwości uczenia się na 
bieżąco. Wiele podmiotów bowiem udostępnia kursy w formie wieczystej lub 
nieograniczonej w czasie licencji. Plusem takich platform jest organizowanie 
kursów, konferencji, seminariów itp. bez konieczności pokonywania niekiedy 
dużych odległości w celu spotkania się. Wg. De Ponti (i in. 2020) blisko 85% 
pytanych studentów wypowiedziało się za prowadzeniem zajęć hybrydowo  
(z użyciem techniki on-line i tradycyjnych metod spotkania w klasach), choć 
wg. Srivastava tylko 27% respondentów oceniło kontakt z nauczycielem 
on-line jako lepszy niż bezpośredni (De Ponti i in., 2020, Srivastava  i in., 
2020). W przyszłości taka forma spotkań będzie zapewne jeszcze bardziej się 
zakorzeniać w sferze nauki, prowadząc także do wzrostu konkurencyjności na 
rynku usług edukacyjnych. W procesie kształcenia platformy te mogą działać 
także jak aplikacje w tabletach, smartfonach itp. Umożliwiają one nauczycie-
lowi śledzenie postępu prac uczniów. Aplikacja dostarcza konkretnych narzę-
dzi pozwalających w sposób obiektywny i mierzalny wykazać postępy prac 
uczniów. Niektóre z omawianych platform posiadają narzędzia sprawdzające 
poziom nabytych umiejętności. Także w tych platformach można zamieszczać 
materiały dodatkowe np. w formie audio, video. Taka forma nauczania staje 
się coraz bardziej popularna, szczególnie w czasach pandemii wpływając także 
na kreatywność w stosowaniu różnorodnych technik nauczania na odległość 
(Caplan i in., 2020, Czerniewicz i in. 2020, Nuere, Miguel 2020, Rapanta  
i in. 2020, Siddiqui, Aslanin, 2020, Jandrić i in., 2020). Jednak właśnie  
w tym okresie szczególnie częstego wykorzystania metod zdalnego nauczania 
stwierdzono u osób uczących się obniżenie motywacji do nauki, systematycz-
ności, trudności ze skupieniem się na przedmiocie, szczególnie w domu, gdzie 
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jest wiele elementów odwlekających uwagę. Odbija się to także na jakości 
opanowanego materiału, trudnościach w sprawdzeniu nabytych kompetencji. 
Brak możliwości uzupełniania tych zajęć w trybie tradycyjnym odbił się nega-
tywnie na jakości wyników procesu zdalnego nauczania (Bao 2020, Carneilo 
i in., 2012; Fogg 2020, Maki; Hoernke i in., 2020; Jeong i in., 2020; Pellas, 
Kazanidis, 2014; Rapanta i in., 2020). 

Ciekawym uzupełnieniem tych form jest możliwość publikacji filmów 
z własnych prezentacji lub nagrań video w Internecie. Wg. Bergdahl i Nouri 
(2020) największy wybór takich ogólnodostępnych materiałów video oferuje 
obecnie serwis YouTube. Na portalu tym istnieje możliwość zamieszczenia fil-
mów lub nagrywania na żywo. O ile w początkowych latach przeważały bardzo 
amatorskie filmy tak teraz coraz częściej pojawiają się materiały video wykona-
ne z półprofesjonalnym lub profesjonalnym sprzętem a osoby wykonujące te 
filmy YouTuberzy są rozpoznawalnymi celebrytami jak dawniej gwiazdy telewi-
zji (Gązwa, 2019). Wiele zamieszczonych w YouTube materiałów filmowych 
wykazuje coraz lepszą jakość oraz bardzo szeroki asortyment zamieszczonych 
treści (Kwiatkowska, Dąbrowski, 2012). Udostępnienie materiału video staje 
się domeną profesjonalistów i zwykłych ludzi o jakości niekiedy porównywal-
nej do tej pierwszej grupy osób. Tego typu materiały coraz częściej zapewniają 
sporo rzetelnej informacji, którą zawsze da się zweryfikować a autorzy sami 
często podsyłają linki do materiałów źródłowych. Za pomocą materiałów vi-
deo oraz obrazów 3D ilustruje się wiele procesów zachodzących w świecie. 
Wybuch wulkanu, łączenie się komórek czy zawiłości turbulencji gazowych  
w gwiazdach nie stanowią już takich problemów w ich wizualizacji. Tak dzia-
łają także muzea, które dziś się zmieniają w obiekty interaktywne (Sebelefsky  
i in., 2016). Stanowi to interesujący przykład rozwoju nowych zastosowań In-
ternetu, które jeszcze kilka lat temu nie były planowane. Obecność Internetu  
w ludzkim życiu, powoduje coraz większą presję na placówki tego typu, by 
stały się bardziej atrakcyjne w porównaniu z innymi formami aktywności in-
telektualnej. Być może przyjdzie jednak czas gdy zachłyśnięcie się nową tech-
nologią minie i ludzie znowu będą poszukiwali miejsc cichych, spokojnych 
bez dostępu do multimediów. Takie ruchy rodzą się w wielu krajach, lecz  
w chwili obecnej są one w mniejszości (Internet Free Zone).

Dziś w zasadzie oczywistym jest wszechstronna dostępność Internetu 
(Blau 2020, Huk, 2014, Isaacson, 2016, Kirwil, 2011). Tworzy to komfort 
dawniej trudno wyobrażalny, oznaczający możliwość wzbogacania się w nowe 
dane w każdej sytuacji. Nie dziwi zatem iż niektórzy naukowcy postanowili 
wykorzystać Internet także do celów badawczych. Coraz częściej zdarza się 
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schemat budowania własnych społeczności, którzy oczekują nowej porcji 
wiedzy ale także są gotowi na aktywne uczestnictwo w procesie poszukiwań. 
Powoduje to możliwość tworzenia zespołów międzynarodowych pracujących 
nad wspólnym projektem. Historycznym chyba już faktem jest grupa wspar-
cia systemu Linux, który rozbudowuje się dzięki pracujących za darmo infor-
matykom chcącym ulepszyć omawiany system. Takie projekty tworzy się teraz  
w różnych dziedzinach nauki gdzie można zachęcić ludzi do aktywnej pomocy. 
Jednym z ważniejszych znanych tego typu projektów było poszukiwanie spe-
cjalnych gwiazd, komet, poprzez analizę fotografii, które uruchomiła NASA 
(NASA Earth Data Project). Przy określonym stopniu weryfikacji i zaplano-
wanych działaniach, które da się podzielić na małe etapy można stworzyć 
rozbudowany projekt, uwzględniający sumę wielu godzin pracy, spędzonych 
przez ochotników (Chudý i in., 2015, Zhang, Martinovic, 2008). Dlatego  
w dzisiejszych czasach coraz większą wagę się przenosi na tworzenie własnych 
społeczności, które aktywnie są informowane o celowości prowadzonych ba-
dań oraz ich postępach. Kolejnym krokiem jest zaproponowanie chętnym 
czynnej aktywności w projekcie. Być może to jest przyszłość nauki a naukow-
cy pracujący w ten sposób będą musieli tworzyć projekty z myślą  o ich popu-
larności, która przyczyni się do rozwoju lub upadku danych badań. Przy tym 
dotarcie do osób zainteresowanych za pomocą Internetu, medialności, filmów 
i fanpage danych projektów będzie decydujące. Może to spowodować iż nie-
które problemy naukowe, nie mające tak medialnego charakteru mogą być 
niedostatecznie rozwijane. Z drugiej strony istnieje obawa zmanipulowania 
społeczności natłokiem fałszywych informacji, które mogą stać się źródłem 
absurdalnych projektów niewiele mających wspólnego z nauką. Przykładem 
może być „Ruch płaskiej Ziemi” czy inne podobne organizacje i ich projekty 

„badawcze” (Flat Earth Society).
Warto wspomnieć o nowych rozwiązaniach, które w chwili obecnej za-

czynają rozwój i zapewne w niedalekiej przyszłości staną się bardzo popularne. 
Pierwszym z nich jest tzw. rzeczywistość rozszerzona (VR), pozwalająca na im-
mersję obserwatora w wirtualne otoczenie (Siddiqui, Aslanin, 2020). Zasto-
sowania tej rzeczywistości początkowo były w grach, dziś wykorzystuje się ją 
do treningu oblatywania dronów, edukacji wojskowej czy medycznej, pozwa-
lając ćwiczyć w symulatorze VR różne scenariusze rozwoju sytuacji. Jednym z 
wielu takich zastosowań jest także możliwość nauki języków obcych. Okulary 
te mogą także nakładać elementy rzeczywistości rozszerzonej na obraz rze-
czywisty pozwalając w szybki sposób identyfikować różne zagrożenia dodając 
nowych informacji o świecie, który w ten sposób jest postrzegany. Obecnie 
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jest to rozwiązanie wykorzystywane w konkretnych kursach, lecz w przyszłości 
być może będzie dodawany on line do oczu obserwatora, poszukującego infor-
macji czy korzystającego z nawigacji. Rzeczywistość rozszerzona pozwoli zro-
zumieć zawiłości nieliniowej geometrii, problemy wyższych wymiarów, czy 
złożoności systemów mechanicznych, pozwalając „zaglądnąć” uczestnikom 
do środka modelu takich kursów (Juszczyk, 2005). 

Wraz z rozwojem techniki rozszerzonej rzeczywistości należy dodać jesz-
cze możliwość rozwoju wirtualnego asystenta, kogoś z kim można porozma-
wiać, kto dyskretnie podpowie że mijana osoba to nasz znajomy, podsunie 
odpowiednie informacje, wzory czy wyrażenia, być może przetłumaczy sy-
multanicznie krótki tekst na obcy język. Taki asystent mógłby być istotnym 
kompanem człowieka, pozwalając na przetwarzanie coraz większej ilości da-
nych, dbając przy tym o sprawność i poziom wiedzy. Tak zaplanowane szkole-
nia zamiast tradycyjnej faktografii główny nacisk mogą kłaść na zastosowanie 
pozyskanej wiedzy. Istotną ich cechą jest możliwość elastycznego dostosowa-
nia materiału nauczania do potrzeb konkretnego ucznia. Różnorodne kursy 
prowadzone on-line mogą negatywnie wpłynąć na stosunki międzyludzkie, 
gdyż uzależnienie od wirtualnej rzeczywistości są odnotowywane, szczególnie 
wśród młodzieży, która ma coraz większe trudności spędzania wolnego czasu 
w warunkach naturalnych, bez dostępu do sieci  (Chan i in. 2012, Juszczyk, 
2005).

Dyskusja i wnioski

Omawiane technologie już dziś wkraczają w świat nauki i dydaktyki. Sy-
tuacja z pandemią w roku 2020 prawdopodobnie przyspieszyła ten proces, 
obnażając także jego słabości. Przytoczone powyżej technologie wykazują co-
raz większe powinowactwo do scalania się w jeden działający system, który re-
wolucjonizuje dzisiejsze kształcenie i proces naukowy, zmieniając także trwale 
oblicze ludzkości. Nie są to jednak tylko pozytywne zmiany, gdyż powodują 
one wiele zaburzeń emocjonalnych, chorób oraz niszczą stosunki międzyludz-
kie. Nowatorskie zastosowania techniki rozszerzonej rzeczywistości nigdy nie 
zastąpią żywego człowieka i możliwości spędzenia czasu w towarzystwie in-
nych rzeczywistych osób. Otwartym pytaniem jednak jest czy w przyszłości 
będziemy zdolni poszukiwać tych ludzi i tworzyć z nimi trwałe więzi? Iden-
tyfikacja tych zagrożeń i opracowywanie technik ich unikania lub niwelacji 
stanowi w chwili obecnej istotny problem w skali całej ludzkości. 
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STRESZCZENIE

Media społecznościowe integrują środowiska także i naukowe. Dziś, 
szczególnie w czasie pandemii, przyczyniają się do szybkiej i skutecznej wy-
miany informacji, są bardzo pożądane i wywierają coraz większy wpływ na 
ludzi. Ich naturalnym zastosowaniem jest także zgłębianie wiedzy poprzez 
wyszukiwanie informacji a także pozyskiwanie jej poprzez odbieranie tych da-
nych z Internetu. Jednak od niedawna notowane jest także wykorzystanie me-
diów społecznościowych w rozpowszechnianiu informacji naukowych (oraz 
popularnonaukowych) umożliwiających szerzenie wiedzy na różne tematy. 
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Istotnym aspektem jest także budowanie własnej społeczności medialnej  
w celu tworzenia projektów naukowych. Te funkcje są stosunkowo jeszcze 
mało popularne choć ich wykorzystanie stale rośnie ułatwiając dostęp do róż-
norodnych form kształcenia zdalnego. Nowe technologie oprócz innowacyj-
nych rozwiązań wzbudzają także wiele uzasadnionych wątpliwości zarówno ze 
strony osób nauczających i pobierających naukę. W tym temacie jest jeszcze 
wiele niejasności. Niniejszy artykuł ma na celu wypunktowanie niektórych 
aspektów wykorzystania platform społecznościowych w aspekcie kontaktu 
mentora, nauczyciela, naukowca z uczniem, studentem. 

Słowa kluczowe: platformy społecznościowe, proces dydaktyczny, po-
tencjał naukowy, użytkownicy Internetu, SARS –CoV-2.

ABSTRACT

Social media also integrates the scientific community. Today, especially 
during a pandemic, they contribute to the rapid and effective exchange of 
information, are in great demand, and have an increasing impact on people. 
Their natural use is also exploring knowledge by searching for information as 
well as obtaining it by receiving this data from the Internet. However, recen-
tly, the use of social media in disseminating scientific (and popular science) 
information enabling the dissemination of knowledge on various topics has 
also been noted. An important aspect is also building your own media com-
munity to create scientific projects. These functions are still not very popular, 
although their use is constantly growing, making it easier to access various 
forms of distance learning. New technologies, in addition to innovative solu-
tions, also raise many justified doubts both on the part of people giving and 
receiving education. There is still a lot of confusion on this topic. This article 
aims to point out some aspects of the use of social platforms in terms of con-
tact between the mentor, teacher, scientist, and student.

Keywords: social platform, didactic process, scientific potential, internet 
users, SARS –CoV-2
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 THE RIGHTS OF A CHILD.  

ASSUMPTIONS VS. REALITY – SELECTED AREAS

Osoba dziecka i przysługujące jej prawa stają się przedmiotem coraz czę-
ściej podejmowanych dziś rozważań i dyskusji. Jeszcze do niedawna dziecko 
było deprecjonowane ze względu na to, iż jego status determinowały czynniki 
polityczne, ekonomiczne i  społeczno-kulturowe. Z tego powodu zajmowano 
się głównie problemami ludzi dorosłych. Dopiero w ostatnich latach zaczę-
to zwracać większa uwagę osobową na naturę dziecka, prawidłowy rozwój, 
zdrowie, edukację itp. Przyczynili się do tego różni autorzy m.in.: Ellen Key 
i Janusz Korczak, a potem Jan Paweł II. (Olearczyk 2001, s. 5). Wspomnia-
ny Janusz Korczak walczył o dobro, sprawiedliwość i ochronę praw dziecka. 
Spośród wielu praw, o których pisał i walczył za najważniejsze uważał prawo 
do: szacunku, wiedzy, upadku, własności, tajemnicy, radości. Warto w tym 
miejscu przywołać fragment wiersza pt. Prawa dziecka - Janusza Korczaka: 

„Niech się wreszcie każdy dowie

I rozpowie w świecie całym,

Że dziecko to także człowiek,

Tyle, że jeszcze mały.

Dlatego ludzie uczeni,

Którym za to należą się brawa,

Chcąc wielu dzieci los odmienić,
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Spisali dla was mądre prawa.

Więc je na co dzień i od święta…”(Prawa dziecka) 

Podejmując zagadnienie dotyczące dziecka należy również omówić przy-
sługujące mu prawa. Czym one są i jak w świetle prawa można zdefiniować 
dziecko?

Zgodnie z Deklaracją Praw Dziecka „dziecko, z powodu niedojrza-
łości fizycznej i umysłowej wymaga szczególnej opieki i troski, a także 
odpowiedniej opieki prawnej, zarówno przed urodzeniem, jak i po uro-
dzeniu” (Deklaracja Praw Dziecka ...). Zgromadzenie Ogólne ONZ opra-
cowało Deklarację w celu zapewnienia dzieciom, przynajmniej pod ką-
tem prawnym, właściwego przeżywania dzieciństwa korzystania, zarówno  
w jego interesie jak i w interesie społeczeństwa, z praw i swobód wymienionych  
w niniejszej Deklaracji. Wprowadzono w życie tym samym następujące zasady:

• Zasada 1 – Dziecko korzysta ze wszystkich praw w niniejszej De-
klaracji. Prawa te rozciągają się na wszystkie dzieci, bez żadnego wyjątku  
i bez żadnej różnicy albo dyskryminacji z powodu rasy, koloru, płci, języka, 
wyznania, poglądów politycznych lub innych, narodowości lub pochodze-
nia społecznego, majątku, urodzenia lub z jakiegokolwiek innego powodu, 
przy czym zasadę tę stosuje się zarówno w stosunku do dziecka, jak i do jego 
rodziny.

• Zasada 2 – Dziecko korzysta ze szczególnej ochrony, a ustawodaw-
stwo i inne środki stworzą mu wszelkie możliwości i ułatwienia dla zdrowego 
i normalnego rozwoju fizycznego, umysłowego, moralnego, duchowego i spo-
łecznego, w warunkach wolności i godności. Wydawane w tym celu ustawy 
powinny mieć na względzie przede wszystkim dobro dziecka. 

• Zasada 3 – Z chwilą przyjścia na świat dziecko ma prawo do nazwi-
ska i obywatelstwa.

• Zasada 4 – Dziecko korzysta z dobrodziejstw ubezpieczeń spo-
łecznych. Jest ono uprawnione do tego, by zdrowo rosło i rozwijało się;  
w tym celu należy zapewnić szczególną ochronę zarówno dziecku jak i mat-
ce, łącznie z odpowiednią opieką, tak przed urodzeniem, jak i po urodzeniu. 
Dziecko ma prawo do odpowiedniego wyżywienia i mieszkania, rozrywek  
i opieki lekarskiej. 

• Zasada 5 – Dziecko upośledzone pod względem fizycznym, umy-
słowym lub społecznym należy traktować, wychowywać i otaczać szczególną 
opieką, z uwzględnieniem jego stanu zdrowia i warunków życiowych. 
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• Zasada 6 – Do harmonijnego rozwoju swej osobowości dziecko 
potrzebuje miłości i zrozumienia. W miarę możności, powinno ono rosnąć 
pod ochroną i odpowiedzialnością rodziców, a w każdym razie w atmosferze 
życzliwości oraz bezpieczeństwa moralnego i materialnego; w pierwszych la-
tach życia nie wolno dziecka oddzielać od matki, chyba że chodzi o wypadki 
wyjątkowe. Społeczeństwo i władze państwowe powinny otaczać szczególną 
opieką dzieci nie mające rodziny albo nie mające dostatecznych środków na 
utrzymanie. Zaleca się udzielanie pomocy finansowej, państwowej lub innej, 
wielodzietnym rodzinom na utrzymanie dzieci.

• Zasada 7 – Dziecko ma prawo do nauki; nauka, a ta jest bezpłat-
na i obowiązkowa, przynajmniej w zakresie szkoły podstawowej. Dziecko 
powinno otrzymać takie wychowanie, które podnosi jego kulturę ogólną  
i umożliwia mu, w warunkach równych szans, rozwinięcie swych zdolności, 
wyrobienie zdrowego rozsądku oraz poczucia odpowiedzialności moralnej  
i społecznej, a także stanie się pożyteczną jednostką społeczeństwa. Osoby, 
które są odpowiedzialne za wychowanie dziecka i kierowanie nim, powinny 
mieć na względzie jego dobro. Odpowiedzialność ta dotyczy przede wszyst-
kim rodziców. Dziecku należy dać wszelkie możliwości do zabaw i rozrywek, 
które powinny zmierzać do tych samych celów co nauka, a społeczeństwo  
i władze państwowe powinny ułatwić korzystanie z tego prawa. 

• Zasada 8 – Dziecko powinno zawsze mieć pierwszeństwo do ochro-
ny i pomocy. 

• Zasada 9 – Dziecko należy chronić przed wszelkiego rodzaju zanie-
dbaniem, okrucieństwem i wyzyskiem. Nie powinno ono być przedmiotem 
handlu w żadnej formie. Dziecko nie wolno przyjmować do pracy zarobkowej 
przed osiągnięciem odpowiedniego, minimalnego wieku. Dziecko nie wolno 
w żadnym razie zmuszać ani upoważniać do wykonywania jakiegokolwiek za-
wodu lub pełnienia czynności, które by wpływały szkodliwie na jego rozwój 
fizyczny, umysłowy lub moralny.

• Zasada 10 – Dziecko należy chronić przed praktykami, jakie mogą 
prowadzić do rasowej, religijnej lub wszelkiej innej dyskryminacji. Należy je 
wychowywać w duchu zrozumienia innych, tolerancji, przyjaźni między naro-
dami, pokoju i powszechnego braterstwa. Należy także przekazywać informa-
cje, że dziecko powinno poświęcić swoją energię i swoje uzdolnienia dla dobra 
bliźnich (Deklaracja Praw Dziecka ...).

Z punktu widzenia prawa obywatelskiego, każdy człowiek od chwili 
urodzenia staje się obywatelem określonego państwa i posiada tzw. podmio-
towość prawną, określającą jego prawa i obowiązki. Każdej istocie ludzkiej 
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przysługują określone prawa, które nie są zależne od płci, wieku, narodowości 
lub pochodzenia społecznego, stanu zdrowia, systemu politycznego czy wy-
znawanej religii. Dzieci, ze względu na swój wiek, mogą korzystać ze specy-
ficzne określonych praw. 

W świetle polskiego prawa, dzieckiem jest każdy człowiek od poczęcia do 
momentu, w którym osiąga pełnoletniość (Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka 
z dnia 6 stycznia 2000 r.) W polskim prawie cywilnym przyjęto rozwiązanie, 
że pełnoletność nabywa się z chwilą uzyskania 18 roku życia. Ze względu na 
swoją niedojrzałość psychiczną, społeczno-moralną czy życiową, a także ze 
względu na jego specyficzne potrzeby, dziecku przysługują specjalne prawa, 
które zostały odpowiednio opracowane. Mają one jednocześnie powiązanie  
z ogólnymi prawami przysługującymi każdemu człowiekowi. Nie każdy jed-
nak może samodzielnie takie prawa i obowiązki nabywać czy wykonywać. Jest 
to uwarunkowane stopniem rozwoju psychicznego człowieka, a co za tym 
idzie – także jego wiekiem. Do tego czasu, człowiek ma ograniczoną zdolność 
do czynności prawnych lub jej w ogóle nie posiada. Może ją nabywać w ciągu 
życia przez czynności własne lub prawnych opiekunów, najczęściej rodziców. 
Do czasu uzyskania pełnoletniości status młodego człowieka w społeczeństwie 
jest inny niż dorosłych (Balcerek 1986, s. 22). 

Dziecko jest zarówno, jak i nabywa określone prawa i obowiązki, jakie 
przysługują członkom społeczeństwa danego państwa. Stąd też uznanie dziec-
ka za obywatela automatycznie daje mu wszelkie prawa i wolności obywatel-
skie oraz stawia przed nim pewne obowiązki. Wynika to z ogólnego przepisu 
prawa cywilnego stwierdzającego, że każdy człowiek od chwili urodzenia ma 
podmiotowość prawną, zatem wszystkie prawa, jakie państwo ustanowiło w 
konstytucji i przepisach szczegółowych, dotyczą dziecka i mu przysługują. 
Przy czym, ze względu na niedojrzałość wiekową dziecka, możliwości korzy-
stania przez niego z praw obywatelskich są niepełne lub niedostępne, np. pra-
wo wyborcze, prawo pracy itp.

Podstawowym dokumentem międzynarodowym dotyczącym praw 
dziecka jest Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie 
Ogólne Narodów Zjednoczonych w 1989 roku, ratyfikowana przez Pol-
skę w 1991 roku. Składa się ona z  preambuły zawierającej 13 paragrafów,  
w których określone zostały założenia ogólne oraz z  trzech części postanawia-
jących. Pierwsza część zawiera 41 artykułów dotyczących zobowiązań państwa 
w zakresie realizowania poszczególnych praw dzieci. W pierwszym artykule 
niniejszej konwencji przedstawiono definicję „dziecka”, które oznacza każdą 
istotę ludzką w wieku poniżej osiemnastu lat, chyba że zgodnie z prawem 
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odnoszącym się do dziecka uzyska ono wcześniej pełnoletność” (Konwencja  
o prawach dziecka). 

W kolejnym artykule nr. 6 znaleźć można zapis, „Państwa-Strony uzna-
ją, że każde dziecko ma niezbywalne prawo do życia. (…) Państwa-Strony 
zapewnią, w  możliwie maksymalnym zakresie, warunki życia i rozwoju dziec-
ka.” W artykule 13 wskazane zostało, że dziecko ma prawo do swobodnej 
wypowiedzi; prawo to ma zawierać swobodę poszukiwania, otrzymywania  
i przekazywania informacji oraz idei wszelkiego rodzaju, bez względu na gra-
nice, w formie ustnej, pisemnej bądź za pomocą druku, w formie artystycznej 
lub z wykorzystaniem każdego innego środka przekazu według wyboru dziec-
ka. Jak czytamy dalej w artykule 18., że to „oboje rodzice ponoszą wspólną 
odpowiedzialność za wychowanie i rozwój dziecka. Rodzice lub w określo-
nych przypadkach opiekunowie prawni ponoszą główną odpowiedzialność za 
wychowanie i rozwój dziecka. Jak najlepsze zabezpieczenie interesów dziecka 
ma być przedmiotem ich największej troski” (Konwencja o prawach dziecka). 
Ważne jest podkreślenie tutaj, faktu który czytamy dalej, że w celu zagwaran-
towania i popierania praw zawartych w niniejszej konwencji Państwa-Strony 
będą okazywały odpowiednią pomoc rodzicom oraz opiekunom prawnym  
w wykonywaniu przez nich obowiązków związanych z  wychowywaniem dzie-
ci oraz zapewnią rozwój instytucji, zakładów i usług w zakresie opieki nad 
dziećmi”. Część druga (art. 42–45) zawiera postanowienia określające sposób 
egzekwowania i kontrolowania zobowiązań państwa. Dlatego w art. 42. „Pań-
stwa-Strony zobowiązują się do szerzenia informacji o zasadach i postanowie-
niach niniejszej konwencji zarówno wśród dorosłych, jak i dzieci, wykorzy-
stując do tego celu będące w ich dyspozycji środki. W kolejnym artykule 43, 
przedstawiono informacje, że w celu badania postępów, dokonywanych przez 
Państwa-Strony w realizacji zobowiązań przewidzianych w niniejszej konwen-
cji, ustanawia się Komitet Praw Dziecka, który będzie wykonywał wskazane 
określone funkcje” (Konwencja o prawach dziecka). W trzeciej części (art. 46-
54) określone zostały zasady przystąpienia do Konwencji. 

Konwencja ta ustala status prawny i społeczny dziecka, przedstawiając 
tym samym katalog praw dziecka, oraz ukazując, jakie miejsce zajmuje ono  
w rodzinie, społeczeństwie i państwie. Dokument określa również, jak po-
winien przedstawiać się stosunek rodziców do dziecka i na odwrót, a także 
jaką opieką powinny być otoczone dzieci przez rodziców, nauczycieli i organy 
władzy państwowej w celu zapewnienia jak najlepszych warunków do życia.

Bardzo często spotykamy się z przypadkami łamania praw dziecka,  
z krzywdzeniem dzieci i to zarówno w domu rodzinnym, jak i w placówkach 
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oświatowych czy opiekuńczo-wychowawczych. Niejednokrotnie zdarzają się 
medialne doniesienia o  przypadkach przemocy fizycznej, emocjonalnej czy 
w najgorszym razie - o  wykorzystywaniu seksualnym. Skala zjawiska wyko-
rzystywania seksualnego dzieci w  Polsce jest trudna do oszacowania. Rocznie 
Policja wszczyna kilka tysięcy postępowań w  sprawach, w których zachodzi 
podejrzenie popełnienia przestępstwa wobec wolności seksualnej małoletnie-
go. Policyjne statystyki wskazują, że co roku w Polsce popełnia się około 1500 
przestępstw związanych z przemocą seksualną. Najbardziej zatrważające były 
statystyki z  2004 – zarejestrowano wówczas 1904 przestępstwa na tle sek-
sualnym popełnione wobec dzieci. W ubiegłym roku odnotowano ich 1533. 
Liczba pokrzywdzonych w wyniku tych czynów dzieci była największa w 2007 
roku – 8151 małoletnich padło wówczas ofiarą pedofilii. W minionym roku 
było ich 5086 (Komenda Główna Policji).

Ściganie pedofili jest w Polsce uregulowane prawnie w art. 200 § 1 
Kodeksu karnego, zgodnie z którym: „Kto obcuje płciowo z małoletnim 
poniżej lat 15 lub dopuszcza się wobec takiej osoby innej czynności seksualnej 
lub doprowadza ją do poddania się takim czynnościom albo ich wykonania, 
podlega karze pozbawiania wolności od lat 2 do 12” (Kodeks Karny, Seksu-
alne wykorzystanie małoletniego (art. 200). W Konwencji o prawach dziecka 
znajduje się zapis odnoszący się do wolność od przemocy fizycznej lub psy-
chicznej, wyzysku, nadużyć seksualnych i wszelkiego okrucieństwa. W Art. 34. 
czytamy że, Państwa-Strony zobowiązują się do ochrony dzieci przed wszel-
kimi formami wyzysku seksualnego i nadużyć seksualnych. Dla osiągnięcia 
tych celów Państwa-Strony podejmą w szczególności wszelkie właściwe kroki 
o zasięgu krajowym, dwustronnym oraz wielostronnym dla przeciwdziałania: 
nakłanianiu lub zmuszaniu dziecka do jakichkolwiek nielegalnych działań 
seksualnych; wykorzystywaniu dzieci do prostytucji lub innych nielegalnych 
praktyk seksualnych czy wykorzystywaniu dzieci w pornograficznych przed-
stawieniach i materiałach. Zjawisko poniżania dzieci i przemocy wobec nich 
jest obecnie mocno nagłaśniane za sprawą mediów. Każdego dnia docierają 
do nas bulwersujące społeczeństwo informacje o kilkumiesięcznych dzieciach, 
które lądują w  śmietnikach czy stają się ofiarami pobicia. Brak jest skutecz-
nych sposobów ochrony dzieci-ofiar czy udzielania im pomocy. Niezwykle 
wstrząsające są wiadomości, donoszące o wykorzystywaniu seksualnym wśród 
nieletnich przez swoich rodziców czy konkubentów. Problem ten staje się 
coraz większy, a ochrona najbardziej bezbronnych – zdecydowanie za słaba. 
Policyjne statystyki wskazują, że w 2019 roku w Polsce małoletnich ofiar 
przemocy w  rodzinie było aż –12 161. Natomiast liczba podejrzewanych 
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sprawców – nieletnich wyniosła 314 osób. Warto zwrócić uwagę na liczbę 
dzieci umieszczonych w nie zagrażającym im miejscu (np. rodzina zastępcza, 
placówka opiekuńcza) w 2019 roku odnotowano 309 takich przypadków 
(Statystyka - Policja a). Ponadto otrzymujemy niepokojące alarmy o dzieciach 
niedożywionych, pozbawionych właściwej edukacji czy cierpiących niedo-
statek. W  konwencji w Art. 27, jasno przedstawione, iż każdego dziecko 
ma prawo do poziomu życia odpowiadającego jego rozwojowi fizycznemu, 
psychicznemu, duchowemu, moralnemu i  społecznemu. Jak czytamy dalej, 
to rodzice (rodzic) lub inne osoby odpowiedzialne za dziecko ponoszą głów-
ną odpowiedzialność za zabezpieczenie w ramach swych możliwości, także 
finansowych, warunków życia niezbędnych do rozwoju dziecka” (Konwencja 
o prawach dziecka). 

Stopa bezrobocia, jak podaje Rocznik GUS z 2019 r., wynosiła przy-
kładowo na przestrzeni lat : 1990 r.- 6,5 %; 1995 r. - 14,9 %; 2000r. - 15,1 
%; 2010 r. - 12,4 %; 2015 r. - 9,7% ; 2018 r - 5,8 proc.; 2019 r. - 5,2 proc. 
Warto przy tym podkreślić, iż często bezrobociem dotknięte są osoby nie le-
gitymujące się jakimkolwiek stażem pracy, stanowią one 25 proc. ogółu po-
pulacji bezrobotnych, a także ze stosunkowo krótkim, bo pięcioletnim okre-
sem aktywności zawodowej (20%). Z kolei największa liczba bezrobotnych 
w tymże roku (wskazany powyżej 968,9 tys. ogół) pozostaje bez pracy przez 
okres powyżej 24 miesięcy-239,8 tys. (do 1  miesiąca-104,1 tys.; powyżej 
1-3 miesięcy-190,9 tys.; powyżej 3-6 miesięcy-144,0 tys.; powyżej 6-12 mie-
sięcy-146,5tys.; powyżej 12 do 24 miesięcy-143,5 tys.). Zaznaczenia wyma-
ga też to, iż najbardziej zagrożone są omawianym zjawiskiem, jak donosi się  
w jednym z  raportów osoby w wieku 25-34 lat , zaś największe obawy wzbu-
dza ono wśród 35-44 latków , co wobec tego co zostało powyżej przedstawio-
ne wydaje się być oczywiste. (Boguszewski, Rodzina – jej znaczenie i rozumie-
nie. Komunikat z badań BS/33/2013).

Niepokojące są również informacje o dzieciach, które uciekają z domu, 
bo nie czują się kochane i szanowane. Niejednokrotnie brak tych najważniej-
szych w rodzinie emocji prowadzi do brzemiennych w  konsekwencje pro-
blemów: dzieci nie radzą sobie z własnymi kłopotami i zmartwieniami, nie 
znajdują wsparcia u najbliższych, więc uciekają z domu, wchodzą w tzw. „złe 
towarzystwo”, a  nawet popełniają samobójstwa. Policyjne statystyki wskazują, 
że 2019 roku w Polsce zamachy samobójcze zakończone zgonem w grupach 
wiekowych: 7-12 lat popełniło 4 osoby, a  w wieku 13-18 lat były to 94 przy-
padki (Statystyka- Policja b). 
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Kolejnym i zarazem najważniejszym prawem każdego dziecka jest prawo 
do życia i do bycia przyjętym z miłością przez rodziców oraz przez inne bliskie 
osoby. Nikt nie ma prawa pozbawiać dziecka życia. Nikt też nie ma prawa 
produkować dziecka tak, jak produkuje się przedmioty, gdyż dziecko nie jest 
rzeczą, lecz osobą (Dziewiecki). Na rodzicach spoczywa obowiązek zapewnie-
nia dziecku odpowiednich warunków od samego początku i umożliwienie 
mu jak najlepszego rozwoju. Dziecko ma prawo do miłości obojga rodziców: 
mamy i taty. Władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom. Jeżeli wy-
maga tego dobro dziecka, sąd w wyroku ustalającym realizację władzy nad 
dzieckiem może orzec o zawieszeniu, ograniczeniu lub pozbawieniu władzy 
rodzicielskiej jednego lub obojga rodziców (Kodeks rodzinny i opiekuńczy, 
Dz.U.2015.0.2082 t.j. - Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r.). Prawo to wiąże 
się z wychowaniem dziecka przez obojga rodziców, nawet w przypadku ich 
rozstania. 

Współcześnie bardzo często mamy do czynienia z rozwodami, których 
największą ofiarą zawsze jest dziecko. Cierpienie na skutek rozstania czy ogra-
niczenia kontaktów przez jednego rodzica z drugim bardzo źle wpływa na psy-
chikę najmłodszych i ich dalszy rozwój. Prowadzi to często do braku poczucia 
bezpieczeństwa i miłości. Dziecko staje się agresywne, a  także ma problemy  
z okazywaniem uczuć. W późniejszym życiu może wiązać się to z  proble-
mami w nauce, ucieczkami z domu, poszukiwaniem akceptacji w środowi-
sku poprzez różnego rodzaju używki. Warto tutaj, zaznaczyć, że bez względu 
na decyzję sądu, to rodzice ponoszą odpowiedzialność za życie i wychowanie 
swoich dzieci. To oni mają być przykładem i  wsparciem dla swojego potom-
stwa, pomimo ich decyzji o rozstaniu.

Każde dziecko ma również prawo do swobody wypowiedzi, wyrażania 
poglądów i  poszanowania stosownie do wieku dziecka. Odniesienie to określa 
artykuł 14 przywoływanej już wcześniej Konwencji Praw Dziecka. Państwa-

-Strony będą respektowały prawo dziecka do swobody myśli, sumienia i wy-
znania (Konwencja o prawach dziecka). Brak możliwości zabrania głosu przez 
dziecko, choćby w sprawach rodzinnych, czy respektowania jego praw są dość 
często obserwowane. Zazwyczaj rodzice decydują o  wszystkim, nie pozwala-
jąc pociechom na wypowiedzenie własnego zdania. Często widać to choćby 
podczas wyboru dodatkowych zajęć dla dziecka, w których ono niekoniecznie 
chce uczestniczyć. Rodzice, kierując się własną wiedzą i oceną, decydują, że 
właśnie dzięki tego rodzaju dodatkowej aktywności, dziecko będzie mogło 
otrzymać najlepsze z możliwych wykształcenie. Może tutaj dojść również do 
kolejnej osobliwości łamania praw dziecka poprzez zbyt duży nacisk na zajęcia 
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dodatkowe i duży zakres obowiązków domowych. Sytuację tę często potęguje 
opieka nad młodszym rodzeństwem, w wyniku czego starsze dziecko nie ma 
czasu na wypoczynek, rozrywkę i zabawę. Na barki najstarszego dziecka często 
są nakładane dodatkowe czynności, które powinni wykonywać rodzice.

Następnym istotnym elementem prawa dziecka do otrzymania właści-
wego wychowania jest prawo do edukacji i poszerzania wiedzy. Dziecko ma, 
ustawiony prawem, przywilej do poznawania siebie oraz świata, z którym 
przyjdzie mu się mierzyć w sposób coraz bardziej samodzielny. Ma prawo 
do rozumienia siebie, czyli do stworzenia prawdziwego, a przez to zróżnico-
wanego obrazu własnego „ja”. Dziecko ma prawo do realistycznego rozumie-
nia otaczającego je świata, a zwłaszcza do odkrycia, że istnieją odpowiednie 
i nieodpowiednie sposoby postępowania, i że nie można wszystkiego tolero-
wać ani we własnym zachowaniu, ani w  sposobie postępowania innych ludzi. 
Drugim – obok mądrości – istotnym warunkiem realizacji prawa dziecka do 
właściwego wychowania, jest prawo do odpowiedzialnej wolności. Dziecko 
szybko odkrywa swoją zdolność do decydowania. Istotnym przejawem prawa 
do wolności dziecka jest jego prawo do wolności sumienia i religii. Prawo 
to często jest obecnie łamane w dominujących mediach, które przedstawiają 
różne treści w formie krytyki religii, religii chrześcijańskiej i obowiązujących 
w niej głównych praw (Dziewiecki).

Rodzina to środowisko, w którym dziecko zostaje ukształtowane. Klu-
czową rolę w każdej rodzinie pełnią rodzice. Przyjmują oni na siebie odpo-
wiedzialność względem dzieci, wyrażającą się m.in. poprzez umożliwienie 
dzieciom rozwoju, a co za tym idzie – stworzenie w tym celu jak najlepszych 
warunków wzajemnej miłości i szacunku. 

Z tego powodu prawa dziecka, które są i powinny być przestrzegane 
nie tylko w rodzinie, ale zawsze i wszędzie, były głównym tematem powyż-
szych rozważań. Przedstawione zostały jako założenia zawarte w Konwencji  
o Prawach Dziecka, uchwalonej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjed-
noczonych w 1989 roku, a ratyfikowanej przez Polskę w 1991 roku. Autorka 
dokonuje również interpretacji omawianych Praw Dziecka i  poszukuje ich 
odzwierciedlenia w rzeczywistości. Zauważa, iż w dużej mierze od rodziców 
i ich podejścia do dziecka zależy to, czy będzie miało ono szansę czuć się 
kochane, szanowane i docenione. Prawa dziecka, które zostały omówione  
w powyższym artykule miały jeszcze bardziej ukierunkować osoby dorosłe na 
dostrzeganie i respektowanie praw dziecka. Tutaj nie sposób przytoczyć słów 
włoskiej lekarki, twórczyni systemu wychowania dzieci zw. metodą Marii 
Montessori. „Dziecko nie jest pustym naczyniem, które napełniliśmy naszą 
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wiedzą i które zatem nam wszystko zawdzięcza. Odwrotnie, to dziecko zbu-
dowało człowieka i nie ma nikogo, kto nie zostałby stworzony przez dziecko, 
którym sam kiedyś był”. 
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STRESZCZENIE

Artykuł „Prawa dziecka. Założenia, a rzeczywistość – wybrane obszary” 
przedstawia poszczególne założenia zawarte w Konwencji o Prawach Dziecka. 
Autorka dokonuje interpretacji tych założeń i poszukuje ich praktycznego od-
zwierciedlenia w życiu codziennym. Odnosi się do wyników badań z przepro-
wadzonych statystyk oraz osiągnięć badaczy, który wcześniej dokonali analizy 
tych zagadnień.

Słowa klucze: prawo, dziecko, wolność, pełnoletniość, równość, 
bezpieczeństwo

SUMMARY

The article: „The rights of a child. Assumptions vs. reality – selected fields/
areas”, presents several assumptions contained in Convention on the Right of 
Child, publicated by The United Nations. The author makes an interpreta-
tion of this assumptions and looks for their practical reflections in everyday 
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life. She refers to the results of statistics provided by herself, as well as to the 
scholars who have already explored the subject. 

Key words: right, child, freedom, majority, equality, safety
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CORONAVIRUS El DORADO 
… A CHALLENGE OR HOPE 

FOR THE ELDERLY

KORONAWIRUSOWE EL DORADO … 

 WYZWANIE CZY NADZIEJA

INTRODUCTION

In today's world, there are many dangers waiting for man. Some of them 
arise naturally and some of them are related to human activity. Such a dan-
ger is the recently detected coronavirus, otherwise known as SARS-CoV-2 
or COVID-19, which reached Europe from the country of the middle - the 
People's Republic of China. The coronavirus outbreak, or COVID-19, began 
in December 2019. in Wuhan City, Hubei Province, China. Scientists are 
debunking the myth that the coronavirus has slipped out of lab control. The 
latest research shows that the coronavirus is of natural origin. Another the-
ory proves that it all exploded after someone had eaten bat soup. The media 
reports that the virus started at a market where animals and meat were sold. 
There are also rumors that the coronavirus was intentional, but we do not yet 
know where it came from.

As of April 9, 2020 we had 1,519,213 infected people, 88,531 deaths 
and 330,877 recoveries. At the beginning of 2020, we started hearing news 
about a new virus that started attacking the China. 

At first, most of the people in Europe were not afraid of the virus, be-
cause Europeans thought that it simply did not concern us, because China 
is so far away. Precautions in Europe were slim. At that time, life in Europe 
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followed well-established rules. People traveled, met and shopped. We didn't 
have to wait long for the results. At the end of January, we learned about two 
confirmed cases of coronavirus. It was detected in a pair of Chinese tourists 
who were in Rome. The Italian government downplayed the threat, people 
continued to lead their normal lives. Only when the number of people in-
fected was four digits was reacted, by which time hundreds of people were 
moving around Europe, completely unaware of the threat. Virus quickly con-
quered new destinations and spread terror in more and more countries of 
the old continent and beyond. The tension in the media was enormous. We 
waited inexorably for this first incident, but what for? We did not have to wait 
long for the virus to permanently visit Poland. The first case of infection with 
this virus was found on March 4, 2020 in a hospital in Zielona Góra, where a 
66-year-old man who came by coach from Germany was diagnosed with the 
disease. Since then, the number of confirmed cases has grown tremendously. 
On March 11, 2020, the Polish government announced the closure of edu-
cational institutions, shopping malls, restaurants and cinemas. What has this 
changed in the life of Polish society? A lot. Ever since we remember our life, 
this constant routine turned into an uncertain time. Flights and journeys are 
canceled, leading to stagnation and uncertainty in the coming time. Possible 
collapse of low-cost airlines. Restaurants, hotels and cinemas remain closed. 
Some have already laid off workers. How do I stop it? We know very little 
about the virus. We don't have a vaccine. The only thing we can do is stay 
at home and follow sanitary orders and restricns. Take care of yourself and 
others by leaving your four walls. This is perfectly illustrated by the graph 
from the article on COVID-19 in Poland, which can be found on Wikipedia 
(https://pl.wikipedia.org/wiki/Pandemia_COVID-19_w_Polsce).

COVID-19 CORONAVIRUS 

The new SARS-CoV-2 coronavirus causes a disease called COVID-19. 
Infection with the virus occurs when the virus enters the body. The virus 
can be infected by airborne droplets from a person already infected, i.e. most 
often through coughing, sneezing and talking, but also through the contact 
of the mucous membranes of the nose, mouth and lips with the hands with 
the coronavirus. Therefore, you should follow the rules of hygiene. Above all, 
it is important to wash your hands frequently and carefully with warm, soapy 
water. However, we must remember to wash our hands for at least 30-40 se-
conds and use antibacterial agents with an appropriate alcohol concentration. 
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Liquids containing at least 70% ethyl or isopropyl alcohol will effectively de-
activate the coronavirus. The World Health Organization reports that the 
incubation period of the coronavirus lasts an average of 14 days, although 
the first symptoms usually appear after 5 days. Studies by Italian scientists 
show that there are fewer women than men among those infected with the 
coronavirus and victims of COVID-19. It can be influenced by the immune 
system, hormones or genes, but also men, they smoke cigarettes more often. 
SARS-CoV-2 coronavirus infection begins with flu-like symptoms involving 
the upper respiratory tract. Pneumonia occurs in the subsequent stages of 
COVID-19, followed by severe pneumonia with acute respiratory failure after 
some time. The coronavirus stays in the body of a person without signs of 
infection for about two weeks. This is one of the reasons why it was decided 
to introduce a 14-day quarantine. During quarantine, an infected person may 
go out into the garden or yard, provided that they live in a single-family home. 
However, it cannot go beyond the property. The most common symptoms 
of COVID-19 are fever (over 38 °C), fatigue, and a dry cough. Some pa-
tients may have nasal congestion, runny nose, sore throat or diarrhea. Some 
people also develop other symptoms, including arthralgia. To date, no anti-
viral drug has been invented that would prevent coronavirus infection or cure 
COVID-19 disease. However, infected people can count on medical help in 
relieving symptoms, and those in whom the disease is severe are hospitalized. 
In recent days, safety rules have been introduced in connection with the co-
ronavirus pandemic. Poland has decided to limit mass events and activities of 
shopping malls, suspend classes in schools, postpone the eighth-grade exam 
and final exams, and close the borders. Only 5 people can participate in the 
mass or other religious ceremony - excluding those serving, and a maximum 
of 35 people can travel by bus. Minors can only stay outside with an adult, 
parks, boulevards, squares and forests have also been closed. As of April 9, 
2020 In Poland, 5341 people were infected, 284 were cured, and 164 people 
died. 

THE CORONAVIRUS PANDEMIC  
AND THE ELDERLY 

The time of the coronavirus pandemic is hard for everyone. Everyone is 
afraid for their own safety and that of their relatives, and especially the elderly 
are the most vulnerable. Everyday life today is neither simple nor easy. The 
government introduces more and more new requirements: the number of 
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people in the shop, church, bus, hours for seniors in which they can shop, 
applying masks, gloves, maintaining appropriate distances, etc. often hands) 
and stay home. Every citizen wants to prevent the spread of the virus diffe-
rently. However, everyone stays at home to protect their family. The time of 
the pandemic for the whole world is a huge tragedy. The economy and wor-
kplaces suffered as a result. The plants are closed due to the lack of financial 
resources to run the company. There is a shortage of respirators in Italy, so 
doctors have to make a difficult decision to disconnect a seriously ill person. 
The elderly have a problem with 'winning' the fight against the coronavirus 
because they have chronic diseases and poor immunity, which is why so many 
elderly people die from COVID-19. Grandparents and great-grandparents 
remember how there was a cholera and typhus pandemic in the pre-war times. 
It was also a hard time. Sick people were buried in specially created cemeteries, 
because the disease was posthumously found in the human body. After nearly 
100 years, another coronavirus pandemic has occurred. 

Coronavirus is responsible for serious respiratory infections and symp-
toms can range from the common cold to acute pneumonia.Coronavirus is re-
sponsible for serious respiratory infections and symptoms can range from the 
common cold to acute pneumonia.The virus spreads from person to person 
by airborne droplets (e.g. by coughing or sneezing), as well as by surfaces and 
by physical contact (e.g. handshakes, objects, door handles etc.) (Coronavirus 
Practical Guide ...). 

Droplets of secretion that fall on various surfaces when a sick person 
coughs are the primary route of transmission of infection. If an infected per-
son coughs and sneezes, the virus will spread about 3 meters. The virus stays 
alive in the air or on surfaces it falls on for approximately 12 hours. It can stay 
active on hands, desk, table, glass, cutlery, skin, clothing for 6 to 12 hours. 
It enters the body by inhalation or through the mucous membranes (mouth, 
wiping eyes). 

The virus is especially dangerous for the elderly. Its infectivity is several 
times greater than that of the flu. Mortality increases rapidly after the age of 
60 and can be up to ten times more in people over 80 than in younger people. 
It is related to the aging process that begins to show up from the age of 55. 
Over the next years, changes occur in man, causing, among others, slow incre-
ase in susceptibility to infectious diseases and changes in the immune system 
response to new infections (Poradnik...).

It is worth remembering that the older the lungs, the more likely the vi-
rus to nest in them. Older people often do not have as strong a fever as young 
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people. Vaccinations are the most effective protection against viral infections, 
and the example of influenza clearly shows that they are needed more in the 
elderly. Taking into account the incidence, it should be admitted that child-
ren under the age of 10 suffer from coronavirus sporadically, and the disease 
has no fatal consequences. Young people may be carriers of the disease and 
have little or no symptoms. Then, for a period of about 14 days, they pose an 
unconscious threat to the elderly. This phenomenon is especially dangerous 
in large cities, where public transport is used and there is an increase in inter-
personal contacts in public spaces. For this reason, the elderly should stay in 
their apartments and in the open space, but keeping close proximity to other 
people, even close people, to a minimum.

The risk of infection is reduced by washing your hands frequently. You 
should wash your hands for at least 30 seconds, remembering to carefully 
soap the places between your fingers, thumbs, back of your hand and wrists. 
Water and soap and / or disinfectants can be used. It is also helpful to carry 
small pocket containers containing alcohol for hand disinfection with you 
after contact with public surfaces when we have touched them (Human Ri-
ghts Committee, General Comment No. 34, Article 19: Freedom of Expres-
sion and Freedom of Expression, CCPR / C / GC /34/CRP.4, paragraph 
19). For people who are at risk of coming into contact with people at higher 
risk, it is recommended that direct contact with touching should be kept to a 
minimum as much as possible. If it is necessary to enter the retirement home 
from the external environment and we have contacts with a larger number of 
unknown people, face masks can be put on prophylactically. Any air-filtering 
mask, as long as it protects the mouth and nose, reduces the risk of potential 
exposure to viruses. According to WHO recommendations, you should al-
ways wear a mask if you are coughing or sneezing. If we do not have a mask 
and we cough or sneeze, make sure to use a handkerchief or bend the elbow 
(COVID-19 a).

It should also be emphasized that healthy people working in public spac-
es, having contact with more people, reduce the risk of contracting the 2019-
nCoV virus by wearing a mask. It should also be emphasized that healthy 
people working in public spaces, having contact with more people, reduce 
the risk of contracting the 2019-nCoV virus by wearing a mask. It should 
be emphasized also that healthy people working in public spaces, in contact 
with more people, put on a mask to reduce the risk of infection with the virus 
in 2019-nCoV. When visiting a senior citizen, keep a distance - sit, talk at a 
greater distance than usual (> 1.5 m). When visiting a senior citizen, keep a 
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distance - sit, talk at a greater distance than usual (> 1.5 m). It is also worth re-
membering that an elderly person staying at home alone should have a phone 
with them so that in case of problems they can quickly notify someone about 
it.

If the patient's health condition deteriorates, make an appointment at 
home, and not go to the clinic with the patient (COVID-19 a).

The position of the German Institute of Human Rights and the Om-
budsman of the Republic of Poland on the need to implement new legal solu-
tions in the face of the crisis situation will be presented below. As mentioned 
earlier, older people remain one of the groups hardest hit by the current glob-
al crisis. Challenges such as the social isolation of many seniors, loneliness or 
attitudes that discriminate against older people on the basis of age (ageism) 
have become even more visible and require urgent response. Many older peo-
ple fear not only contracting the virus and having limited access to healthcare, 
but also unwilling to be a burden on their families and society. These people 
may also feel distrust towards strangers. These and other problems in times 
of physical distancing and isolation require states to find creative ways to 
reach out to older people in need of support. In the sphere of politics and in 
practice, however, both the rights and needs of older people and their role 
are often overlooked. The humanitarian principles require that assistance to 
those most in need be imparted in an impartial and non-discriminatory man-
ner. However, responding to threats in a 'one-size-fits-all' manner ignores 
some specific aspects of the increased vulnerability of older people. In this 
context, the specific needs of seniors should be taken into account, including 
the need for psychosocial support or various forms of practical help. Human 
rights commitments, the "never-to-be-nobody" principle in the "Sustainable 
Development Goals" as well as the commitments under the "Charter for In-
tegration" require an inclusive policy response (COVID-19 c).

At the same time, the coronavirus epidemic requires states to rap-
idly design solutions that provide appropriate and accessible support, 
focused on the needs of older people. State public institutions play a 
key role in building a network of social trust. They should conduct a 
systemic assessment of the needs of the elderly and on its basis design 
effective methods of reducing and preventing both violence against se-
niors and their neglect.

It is therefore up to states to connect older people with other enti-
ties in order to support the shaping of a comprehensive system of their 
support and protection(COVID-19 d). 
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At the moment, this is not done sufficiently in most countries, 
which affects the situation of many older people. The experiences and 
lessons learned from the current crisis must lead to the creation of sta-
ble support systems that will also function in the future. States must 
accept their role in organizing such a system and as its guarantor. Laws 
fundamental to ensuring the life, health and well-being of the elderly 
(COVID-19 b).

The most important rights of older people should, as already men-
tioned above, constitute the central point of reference for the systems 
approach implemented at the national level. Both institutions believe 
that a new convention would be the ideal instrument to highlight and 
precisely describe the human rights relevant to older people. They are 
not sufficiently included in the existing international treaties relating to 
human rights, therefore the new convention would help to understand 
these rights and facilitate the development of adequate public policies 
that would ensure their implementation in practice (COVID-19 b). 

It is also worth pointing out some additional challenges in exercis-
ing these rights during a pandemic. At the same time, these challenges 
illustrate the urgent need for a new convention. Older people have 
the right to reliable information about public matters, also in times of 
threats - they have the right to easy, quick, effective and practical access 
to information, especially to knowledge particularly important for this 
particular group. Older people living alone, in nursing homes or in ru-
ral areas may have limited access to information disseminated through 
new technologies due to a lack of devices, as well as limited digital liter-
acy and assistance. Information must be provided to these persons not 
only in a technically accessible manner, but also in a form adapted to 
their individual needs. For example, elderly people who are under stress 
or experience social isolation or other life disruptors may be unaware of 
or depressed about the threat of a pandemic (COVID-19 d).

In this context, the role of the state is to maintain trust between 
health professionals, public authorities and the elderly through appro-
priate communication. To better protect themselves against illness, 
older people may need to stay in isolation longer than others. To this 
end, states need to ensure that seniors have access to wider support 
as well as new ways to stay connected with family, friends and volun-
teers. Restrictions on free movement should be closely monitored by 
states. Such restrictions are only allowed for short periods - it should be 
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checked on an ongoing basis whether these restrictions are still neces-
sary and proportionate (Pyrć 2020, s. 2). 

Everyone has the right to the highest possible level of health pro-
tection, which means that, in this respect, states have an obligation to 
meet the specific needs of more vulnerable groups, including the elder-
ly. The role of the state is to ensure that public health policy does not 
discriminate against older people, in particular during the coronavirus 
crisis. States also need to develop and implement medical patient pri-
oritization procedures for limited life saving (trios) procedures that will 
not be discriminatory in any way on the basis of age. It is also essen-
tial during a pandemic to guarantee access to medical care for medical 
problems unrelated to Covid-19. This is especially important for the 
life and health of the elderly (Pyrć 2020, s. 2).

The right to the highest achievable level of health protection in-
cludes several interrelated elements, which include the right to afford-
able and affordable long-term care services of good quality without any 
discrimination in institutions, as well as in home and community care. 
To achieve full implementation of this right, states must adopt and 
implement a national health policy / strategy and action plans based 
on an assessment of the needs of older people. This assessment should 
be carried out with the participation of older people, through consul-
tation with them in a manner appropriate to their needs (Coronavirus 
Practical Guide ...).

Elderly people living in institutions, at home or in other settings, 
cannot be ignored. States also need to provide good quality palliative 
care that is accessible and acceptable to the elderly, as well as allow-
ing rapid access to information on existing palliative care support op-
tions and services. This is an extremely difficult task during a pandemic. 
However, due to the progressive nature of the right to health protec-
tion, states have a specific and ongoing obligation to act towards the 
full implementation of this right as quickly and efficiently as possible 
(Coronavirus Practical Guide ...).

All introduced mechanisms should be based on respect for the 
inherent dignity, independence and individual independence of old-
er people, including the freedom to make their own choices. Older 
people have the right to individual independence and independence 
with regard to all aspects of their life and to exercise this independence 
according to their will and preferences, on an equal footing with others. 
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In a situation where a person needs help in exercising his right to in-
dependence and his ability to make decisions, he should have access to 
the necessary help also in times of limited contact with other people 
through appropriate mechanisms. The right to independence and in-
dependence of older people covers personal, economic, financial and 
procedural aspects (Coronavirus Practical Guide ...).

In addition, states should put in place effective measures to eval-
uate and monitor the exercise of this right in practice. States should 
ensure that the right to care fully complies with the principle of fully 
respecting the wishes and preferences of the person concerned and not 
undermining them by applying the "older person's best interests" test. 
It may be necessary to provide formal and informal training for carers 
and volunteers on human rights, including the right to independence 
and independence. Older people have the right to a life free of violence, 
abuse and neglect, also in times of the coronavirus crisis. Due to orders 
to stay at home in many countries, older people may be particularly 
affected by conflicts both within the family and in other institutions. 
To strengthen the protection of the rights of older people, countries 
should ensure access to information, assistance and complaint mecha-
nisms, including legal aid (Coronavirus Practical Guide ...). 

The government introduced remote learning is not able to replace 
lessons, classes where the elderly could meet, and which took place 
directly in academic centers. The material provided in its current form 
sometimes causes difficulties in the assimilation of knowledge and 
general understanding by the elderly. Depression among the elderly is 
caused by the huge number of exercises that must be solved on their 
own, without the professional support of the instructor. Technical 
problems, lack of a functional computer or Internet access, which make 
it impossible to transfer information, are also important here. This sit-
uation causes general stress among the elderly, who are left alone and 
sometimes alone. The current state of the pandemic and the stress asso-
ciated with it make it impossible to calmly look into the future. 

During a pandemic, there may be an increase in the need for 
places of refuge that meet the appropriate requirements, including, 
for example, ensuring the availability of long-term care. The right to 
social inclusion requires that the rights of older people be taken into 
account in various fields, such as planning and development policies 
in rural and urban areas and poverty reduction strategies. States must 
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provide proactive measures to combat age discrimination and actively 
change the public perception of older people. There is a need to change 
widespread stereotypes about older people and to highlight their role  
as indispensable, active members of society and rights holders  
(COVID-19 a). 

CONCLUSION

 Lack of direct contact with other people, peers and extended family 
causes many negative symptoms. Contact by phone and via social media are 
not able to replace the presence of another person. This type of contact can 
never replace a face-to-face meeting. Human contact is very important and 
its lack is depressing. The constant isolation at home and the ban on spending 
free time in beautiful, sunny weather, parks, forests and playgrounds have an 
impact on the bad mental state. Inability to spend time actively outdoors and 
being “trapped” in homes adversely affect the mental and physical condition 
of a person. 

The public lacks the possibility of going to the cinema, galleries and re-
staurants. Every person needs a moment of entertainment in order to relax 
from the problems of everyday life, while today's times do not give man a 
choice and must remain secluded at home.  

The whole negative situation related to the coronavirus is noticeable 
among working people. They are not sure about their position or permanent 
income. Many workplaces are threatened with closure and some workers with 
lower wages. Often, work is transferred home as remote work, which often 
increases stress and uncertainty. 

It was also noticeable that the prices of products increased in stores. 
Some dishonest traders take advantage of this situation to make a large profit 
and raise prices significantly. People in the face of a pandemic, fearing conta-
mination, do not look for goods at a better price in subsequent stores, and do 
not want to expose themselves to danger, they buy at the nearest point of sale. 
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STRESZCZENIE

Czas pandemii spowodował tragiczne konsekwencje gospodarcze  
i finansowe w krajach dotkniętych pandemią. Koronawirus niesie ze sobą 
również ogromne negatywne skutki gospodarcze, prognozowane bezrobocie, 
zamykanie wielu miejsc pracy i załamanie finansowe. Obecna pandemia przy-
niosła kilka pozytywów. Po pierwsze, ludzie spędzają więcej czasu w domu 
ze swoimi bliskimi, poprawiając więzi i relacje. Dodatkowym atutem jest 
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poprawa stanu środowiska naturalnego dzięki niższej emisji spalin spowodo-
wanej ograniczeniami ruchu. Koronawirus spowodował ogólny stan psychicz-
ny złego stanu zdrowia społeczeństwa, a także poczucie niepokoju, strachu  
i bezsilności. Podsumowując, epidemia dotyka każdego człowieka, bez wzglę-
du na status społeczny, na nasze otoczenie, rodziny - na nasze codzienne życie. 
Pewne zaostrzenia, które są oczywiście dla dobra człowieka, nieco utrudniają 
jego codzienne funkcjonowanie, ale on nie poddaje się i stara się iść naprzód 
ze swoimi marzeniami i planami życiowymi.

Słowa kluczowe: koronawirus, Covid-19, człowiek, pandemia, epide-
mia, osoby starsze 

SUMMARY

The time of the pandemic caused tragic economic and financial consequ-
ences in countries affected by the pandemic. Coronavirus also brings with it 
huge negative economic effects, projected unemployment, closure of many 
workplaces and financial collapse.The current pandemic has produced seve-
ral positives. The first is that people spend more time at home with their 
loved ones, improving their bonds and relationships. Another advantage is 
the improvement of the natural environment thanks to the lower emission of 
exhaust fumes caused by traffic restrictions. The coronavirus caused a gene-
ral mental state of ill health in society, as well as a sense of anxiety, fear and 
powerlessness. To sum up, the epidemic affects every individual, regardless of 
social status, on our surroundings, families - on our daily existence. Certain 
exacerbations, which are of course for the good of man, slightly hinder his 
daily functioning, but he does not give up and tries to move forward with his 
dreams and life plans. 

 
Keywords: coronavirus, Covid-19, human, pandemic, epidemic, elderly
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UNIWERSYTET RZESZOWSKI

KSZTAŁCENIE INTEGRACYJNE  
W PRZEDSZKOLU I JEGO ISTOTNA 

ROLA W PRACY Z DZIECKIEM 
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

INTEGRATIVE EDUCATION IN KINDERGARTEN 
AND ITS IMPORTANT ROLE IN WORKING 

WITH A CHILD WITH A DISABILITY

Wstęp

Początki kształcenia integracyjnego w przedszkolu są związane z 1989 
rokiem, czyli czasem przemian społeczno-gospodarczych w Polsce. Pierwszy 
tego typu oddział przedszkolny został utworzony w 1989 r. w Warszawie  
(Kirczuk A., Prokocka J., 2005, s. 67). Na wstępie warto poddać analizie czym 
jest pojęcie integracji oraz specjalne potrzeby edukacyjne młodszych dzieci. 

Według Ryszarda Więckowskiego integracja to:

„zespolenie się, scalenie, tworzenie całości z części. Przejawem wystę-
powania zjawiska integracji jest dążenie do scalenia poszczególnych 
elementów w jedną całość” (Więckowski R. 1979, s. 83). 

Jak stwierdziła Muriel Kordowicz – 

„jesteśmy istotami społecznymi i możemy prawidłowo rozwijać się je-
dynie w łączności z innymi ludźmi (…). Trudno jest ukazać całość  
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 i złożoność problemu integracji, nawet na tak wąskim odcinku, jak in-
tegracja pełnosprawnych z niepełnosprawnymi” (Kordowicz M, 1998, 
s. 31). 

Warto również zaznaczyć, że proces integracji nie polega na skupieniu się 
na upośledzeniu dziecka oraz jego brakach czy ograniczeniach, ale w istotny 
sposób pomaga w nawiązywaniu i podtrzymywaniu pozytywnych relacji mię-
dzy niepełnosprawnymi, a zdrowymi dziećmi.

Dzieci najlepiej rozwijają się w środowisku rówieśników – kiedy mogą 
nawiązać z nimi relację, gdy wspólnie uczą się jak żyć w otaczającym świecie. 
Biorąc pod uwagę placówki wychowawcze i oświatowe, rozróżnia się cztery 
rodzaje integracji: integrację pośrednią, warunkową, kooperacyjną i totalną 
(por. Kościelska M., 1996, s. 14). Dzięki integracji pośredniej kształtowane są 
prospołeczne postawy, a procesy socjalizacyjne umożliwiają nabywanie różno-
rodnych, prawidłowych kompetencji społecznych. Integracja warunkowa ma 
na celu zapewnienie niepełnosprawnym odpowiednich warunków do rozwoju. 
Są nimi m.in. zapewnienie odpowiedniego sprzętu, usunięcie z otoczenia źró-
deł zagrożenia czy indywidualnych programów wychowawczych. Zadaniem 
integracji kooperacyjnej jest kształtowanie w dzieciach postaw sprzyjających 
współdziałaniu ze sobą dzieci pełno i niepełnosprawnych. Natomiast integra-
cja totalna opiera się na likwidacji placówek specjalnych na rzecz jednego, ale 
zróżnicowanego procesu kształcenia.

Kształcenie integracyjne jest koncepcją zmierzającą do ukazywania 
dzieciom holistycznego obrazu świata. Jej realizacja opiera się na eliminacji 
wyłącznie przedmiotowego sposobu postrzegania zjawisk znajdujących się  
w otaczającym świecie i zastąpieniu go wieloaspektową, całościową percepcją. 
Wprowadzanie dziecka do otaczającej je rzeczywistości jest dostosowane do 
możliwości przedszkolaka. Według Anny i Adama Stankowskich, 

„z założenia integracyjny system kształcenia obejmuje jednostki z wszel-
kim rodzajem niepełnosprawności. Jego podstawową przesłanką jest 
konieczność stworzenia dzieciom niepełnosprawnym warunków do 
wzrastania i zdobywania wiedzy w naturalnym środowisku, wśród 
pełnosprawnych rówieśników oraz kształtowanie pozytywnych więzi 
psychospołecznych między dziećmi pełnosprawnymi i niepełnospraw-
nymi” (Stankowska A., Stankowski A., 2006, s. 16). 

Wynikiem tego może być również kształtowanie się pozytywnego współ-
działania dzieci niepełnosprawnych z pełnosprawnymi rówieśnikami, które 
mogą uwrażliwić się na potrzeby niepełnosprawnych koleżanek i kolegów. 



89

KSZTAŁCENIE INTEGRACYJNE W PRZEDSZKOLU ...

Ponadto pełnosprawne dzieci w pełniejszy sposób uczą się odpowiedzialności, 
a także troski i tolerancji. Integracja pomaga kształtować także gotową do 
współdziałania, otwartą osobowość. 

Aleksander Hulek zauważył, że integracja:

„wyraża się w takim wzajemnym stosunku pełnosprawnych i niepeł-
nosprawnych, w którym respektowane są te same prawa, w którym 
stwarzane są dla obu grup identyczne warunki maksymalnego wszech-
stronnego rozwoju. Celem integracji jest bowiem umożliwienie po-
szkodowanym na zdrowiu osobą prowadzenie normalnego życia  
i możliwie na tych samych zasadach, jak innym członkom określonych 
grup społecznych” (Hulek A., 1989, s. 493). 

To szczególnie ważne w pierwszych latach życia dziecka, kiedy poznaje 
ono świat i gdy kształtują się postawy dotyczące jego osoby oraz otoczenia. 

Przytoczone definicje wskazują na szerokie ujęcie problematyki związa-
nej z integracją. Łączy je holistyczne postrzeganie osoby niepełnosprawnej. 
Wartym podkreślenia jest to, lże w definicjach nie pominięto jednostkowego 
znaczenia człowieka − nie oderwano go od jego potrzeb, roli czy konieczno-
ści bycia zrozumianym przez rówieśników i środowisko. Szczególna troska  
o najmłodszych członków społeczeństwa sprzyja nie tylko wdrażaniu dziecka 
do życia w społeczeństwie, ale także przyczynia się do kształtowania pozy-
tywnych postaw, opartych na zrozumieniu. Przedszkola integracyjne, które 
są względnie nowymi instytucjami, sprzyjają również wzajemnemu poznaniu 
dzieci, umożliwiają rozwijanie zainteresowań, a także uczą traktowania niepeł-
nosprawności nie jako główniej cechy danego dziecka, ale jako cechy jednej 
z wielu.

Takie działanie zapewnia im niezwykle istotne wsparcie oraz pomaga  
w skutecznej socjalizacji, której efektem jest przygotowanie niepełnospraw-
nych dzieci do relatywnie niezależnego funkcjonowania w środowisku. Bar-
dzo dobrym podsumowaniem zjawiska integracji są słowa Ireny Obuchow-
skiej, która zauważyła, że „idea integracji rodzi się w sercu, jednak jej realizacja 
musi przejść przez rozum” (Obuchowska I., 1991, s. 15).

Podstawy prawne i organizacja oddziałów 
integracyjnych

Sytuację prawną, dotyczącą organizowania wychowania i edukacji dzieci 
niepełnosprawnych określają przede wszystkim:
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• Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2004 nr 
256, poz.2572 ze zm.), w szczególności Ustawa z 11 kwietnia 2007 r. 
o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych 
ustaw (Dz.U. 2007 nr 80, poz. 542),

• Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. 2006 
nr 97, poz. 674 ze zm.).

• Rozporządzenie MEN z 09 lutego 2007 r. w sprawie ramowych 
statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. 2007 
nr 35, poz. 222),

• Rozporządzenie MENiS z 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad 
udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w pu-
blicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2003 nr 11, 
poz. 114),

• Rozporządzenie MENiS z 26 lutego 2002 r. w sprawie podsta-
wy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólne-
go w poszczególnych typach szkół (Dz.U. 2002 nr 51, poz. 458 ze zm.),

• Rozporządzenie MENiS z 4 kwietnia 2005 r. w sprawie orga-
nizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. 2005 nr 68, 
poz. 587), 

• Rozporządzenie MENiS z 5 lutego 2004 r. w sprawie dopusz-
czenia do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolne-
go, programów nauczania i podręczników oraz cofania dopuszczenia 
(Dz.U. 2004 nr 25, poz. 220),

• Rozporządzenie MEN z 15 grudnia 2006 r. w sprawie szczegó-
łowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk 
wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych 
do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób 
którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz 
(Dz.U. 2006 nr 235, poz. 1703);

• Rozporządzenie MENiS z 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu 
prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumen-
tacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej 
oraz rodzajów tej dokumentacji (DzU 2002 nr 23, poz. 225 ze zm.),

• Rozporządzenie MENiS z 20 lutego 2004 r. w sprawie warun-
ków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przecho-
dzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U. 2004 nr 26, poz. 232);

• Rozporządzenie MENiS z 9 kwietnia 2002 r. w sprawie pro-
wadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne 
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szkoły i placówki (DzU 2002 nr 56, poz. 506),
• Rozporządzenie MENiS z 18 listopada 2001 r. w sprawie wa-

runków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i 
placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. 2001 nr 135, poz. 1516),

• Rozporządzenie MENiS z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpie-
czeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placów-
kach (Dz.U. 2003 nr 6, poz. 69), 

• Rozporządzenie MEN z 14 kwietnia 1992 r. w sprawie wa-
runków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych 
(Dz.U. z 1992r. nr 36, poz. 155, z późn. zm.) (Statut Miejskiego Przed-
szkola nr 2 Integracyjne w Dębicy),

• Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie 
warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzie-
ci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie  
w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integra-
cyjnych, w którym zostały określone warunki organizowania kształce-
nia, wychowania, a także opieki niepełnosprawnych dzieci i młodzieży 
(rozumianych jako osoby niesłyszące, słabosłyszące, niewidome, słabo-
widzących, z niepełnosprawnością ruchową, z afazją, upośledzeniem 
umysłowym, autyzmem, z zespołem Aspergera i z niepełnosprawno-
ściami sprzężonymi, a także dla uczniów niedostosowanych społecznie 
i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wymagających stosowa-
nia specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w:

1) przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych;
2) przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych z oddziałami 

integracyjnymi;
3) przedszkolach i szkołach integracyjnych (Dz.U. z 2010 r. nr 228, poz. 

1, z późn. zm.).
Według wspomnianego rozporządzenia, dzieci i młodzież mają mieć za-

pewnioną możliwość uczęszczania do oddziałów przedszkolnych lub szkol-
nych, zlokalizowanych jak najbliżej ich miejsca zamieszkania. 

Głównym celem placówek integracyjnych, jest:

„1) realizacja zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia 
specjalnego;

2) odpowiednie, ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edu-
kacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, warunki do nauki, sprzęt 
specjalistyczny i środki dydaktyczne;



92

JOANNA GARBULIŃSKA-CHARCHUT

3) zajęcia specjalistyczne, o których mowa w przepisach w sprawie zasad 
udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 
przedszkolach, szkołach i placówkach;

4) inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby roz-
wojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególno-
ści zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne;

5) przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym” (Dz.U. 
z 2010 r. nr 228, poz. 1, z późn. zm.).

 Program kształcenia w placówkach integracyjnych jest dostosowany 
do możliwości dzieci i młodzieży. Według rozporządzenia „Program opraco-
wuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny. Program opracowuje się 
w terminie:

1) 30 dni od dnia złożenia w przedszkolu lub szkole orzeczenia o potrze-
bie kształcenia specjalnego lub

2) 30 dni przed upływem okresu, na jaki został opracowany poprzedni 
program” (Dz.U. z 2013 r. nr 256, poz. 957, z późn. zm.).

Z definicji przedszkole integracyjne jest placówką przeznaczoną dla dzie-
ci pełno i niepełnosprawnych. Istotnym jest to, że 

„grupy przedszkolne tworzone w miejscu zamieszkania nie powinny 
przekraczać 20 osób. Stosunek liczbowy między zdrowymi i niepełno-
sprawnymi dziećmi powinien być elastyczny, w zależności od stopnia 
niepełnosprawności. Zasadniczo nie powinno być więcej niż 5, ale nie 
mniej niż 2 dzieci niepełnosprawnych w grupie, wiekowo o rok lub 
dwa lata starszych od swoich rówieśników” (Kirczuk A., Prokocka J., 
2005, s. 67). 

Do przedszkoli integracyjnych kwalifikowane są dzieci:
• z upośledzeniem w stopniu lekkim,
• z zaburzeniami narządu ruchu, a także dzieci z mózgowym poraże-

niem dziecięcym,
• dzieci z chorobami somatycznymi,
• opóźnione rozwojowo (mające problemy z mową, motoryką, percep-

cją, a także myśleniem pojęciowym),
• dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego.

Warto w tym miejscu podkreślić, że dzieci niepełnosprawne nie mogą 
być odizolowane od zdrowych rówieśników, ale biorą udział w zajęciach i 
wspólnej zabawie. Ponadto przez zdrowe dzieci są traktowane jak partnerzy. 
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Głównym celem działalności przedszkoli integracyjnych jest więc przede 
wszystkim:

• wspomaganie rozwoju dziecka, przy jednoczesnej analizie jego możli-
wości i potencjału,

• realizacja działań wychowawczych skorelowanych z indywidualnymi 
potrzebami rozwojowymi i społecznymi, a także z podstawą programową, 

• współdziałanie z rodzicami w zakresie wychowania dzieci,
• zapewnienie opieki adekwatnej do potrzeb podopiecznych,
• kształtowanie pozytywnej samooceny, poczucia własnej wartości,
• nauka tolerancji, empatii, życia w zróżnicowanej grupie.

Dziecko z niepełnosprawnością w placówce 
przedszkolnej 

Dzieci w pierwszym okresie życia intensywnie się rozwijają. Jednak roz-
wój psychofizyczny u niepełnosprawnych jest osłabiony, co utrudnia pełny 
rozwój. Jest to uzależnione od stopnia upośledzenia umysłowego i/lub rodzaju 
niepełnosprawności. Wówczas można mówić o dysharmonii rozwoju danej 
strefy, gdzie konkretne dysfunkcje wiążą się z określonymi potrzebami. 

Do przedszkoli uczęszczają m.in. dzieci z zaburzonym rozwojem intelek-
tualnym. Ich głównym problemem jest trudność z odnalezień swojego miej-
sca w gronie rówieśników. Są to dzieci z bardziej ograniczoną sprawnością 
ruchową, wolniej przyswajające wiadomości, mające trudności z kojarzeniem 
i wykonywaniem zadań. Jak dostrzegły Anna Kirczuk i Justyna Prokocka – 

„ze względu na gorsze rozumienie mowy dzieci te mają większe potrze-
by uczenia się poprzez naśladowanie i obserwację zachowań innych 
osób” (Kirczuk A., Prokocka J., 2005, s. 66). 

Dlatego niezwykle ważnym jest dla nich uczestniczenie w zajęciach 
przedszkola integracyjnego, w którym dzięki dużej ilości bodźców i wzorców 
zachowań, są stymulowane do działania i rozwoju różnorodnych umiejętności.

Inną grupą dzieci niepełnosprawnych są dzieci niedowidzące lub niewi-
dome. Jednak one relatywnie rzadko uczęszczają do przedszkoli integracyj-
nych. Dużym problemem jest zaburzona orientacja w przestrzeni, szczególnie 
w przypadku nowych miejsc. To sprzyja niezaspokojeniu elementarnej po-
trzeby bezpieczeństwa. W poznawaniu otaczającego świata, dziecko niewido-
me w szczególny sposób wykorzystuje zmysł dotyku. Badanie otoczenia, na-
uka rozmieszczenia pokoju, mebli, sprzętu, zabawek, pozwala na stworzenie 
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bezpiecznego i przyjaznego świata. Uporządkowanie, harmonia świata dziec-
ka, pomogą mu w przyswojeniu informacji o otaczającej go rzeczywistości. 

Dzieci z niedosłuchem to kolejna grupa osób mających problemy ze zro-
zumieniem instrukcji czy nowych sytuacji. Szczególnie trudny może być nie-
udany kontakt z rówieśnikami, którzy nierzadko, szczególnie w początkowej 
fazie kształtowania relacji, nie zawsze są w stanie prawidłowo odczytać emocje, 
nastrój czy potrzeby osoby głuchej. Nieudane próby związane z komunikacją, 
mogą przyczynić się do wytworzenia różnorodnych barier, wycofania się z ży-
cia rówieśników. Podobne zachowania mogą przejawiać osoby z zaburzeniami 
mowy. Wówczas istotną rolę odgrywają alternatywne sposoby przekazywania 
treści, np. poprzez obrazki. 

Innym rodzajem niepełnosprawności jest zaburzenie sprawności rucho-
wej, przejawiającej się nie tylko mniejszą sprawnością ruchową w porównaniu 
z rówieśnikami, ale także możliwą niezbornością ruchów, której efektem jest 
wolniejsze tempo nabywania nowych umiejętności. Występująca wówczas 
mniejsza samodzielność skutkuje utrudnionymi relacjami w grupie rówieśni-
czej. W tym przypadku niezbędne jest przystosowanie otocznia do rodzaju 
niepełnosprawności ruchowej, umożliwiające sprawniejsze poruszanie się 
dziecka w danej przestrzeni. 

Inną grupą dzieci uczęszczających do przedszkoli integracyjnych, są dzie-
ci nadpobudliwe. Cechuje je trudność w budowaniu relacji z innymi osobami, 
a także problem w przestrzeganiu obowiązujących reguł. To utrudnia pra-
widłową socjalizację. W takich przypadkach istotna jest prawidłowa terapia,  
a także zaspokojenie potrzeby akceptacji, bycia zrozumianym. Zaakceptowa-
ne dziecko ma lepsze podstawy do pełniejszego wdrażania w życie społeczne.

Kolejnym rodzajem zaburzeń jest nadmierna agresja dzieci, która  
w istotny sposób utrudnia funkcjonowanie w grupie rówieśników. Takie dzieci 
zwykle są bardzo pobudzone, pełne niepokoju, który szczególnie przejawia się  
w momentach niepowodzeń czy braku zrozumienia. Akceptacja, terapia, 
mogą przyczynić się do kształtowania pozytywnego obrazu własnej osoby,  
a także kontaktów interpersonalnych. Przeciwieństwem tych dzieci są dzieci 
nieśmiałe i bardzo wycofane, które zazwyczaj pozostają na uboczu, nie nawią-
zują relacji z otoczeniem, są ciche. Nadmierne wycofanie może skutkować 
zaniżeniem samooceny, a w związku z tym niepodejmowaniem aktywności 
rozwojowej oraz związanej z odkrywaniem talentów.

W związku z tym przebywanie w grupie rówieśników, spędzanie z nimi 
wolnego czasu, wspólna zabawa i nauka, są szansą na przygotowanie dziecka 
do życia w społeczeństwie. Integracja w przedszkolach, do których uczęszczają 
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dzieci zdrowe i niepełnosprawne, jest zjawiskiem naturalnym i koniecznym. 
W tego typu placówkach obie grupy dzieci funkcjonują na równych prawach 
i zasadach.

Kontakty interpersonalne stanowią mocny fundament do kształtowania 
więzi międzyludzkich, opartych na pozytywnych emocjach. Funkcjonowanie 
na jednej płaszczyźnie dzieci pełno i niepełnosprawnych, sprzyja stwarzaniu 
sytuacji stymulujących do przezwyciężania różnorodnych, w tym indywidual-
nych trudności oraz uczy pokonywania własnych słabości. 

Podsumowanie

Integracja w grupie przedszkolnej jest szansą na stworzenie naturalnych 
warunków współdziałania. Umożliwia dzieciom pełno i niepełnosprawnym 
bardziej pełne poznanie siebie, akceptację.

Ponadto dzieci poprzez naśladowanie koleżanek i kolegów, nabywa-
ją nowe sprawności i umiejętności, takie jak np. sprawności manipulacyj-
ne, mowy czy pozytywnych relacji z innymi osobami. Warto podkreślić, że 
wspólne przebywanie ze sobą dzieci pełno i niepełnosprawnych sprzyja bu-
dowaniu własnej tożsamości, poczucia bezpieczeństwa, pomaga w rozwoju 
psychofizycznym i intelektualnym.

Bibliografia

Hulek A.

 1989 Stan obecny i kierunki przebudowy kształcenia specjalnego  
w Polsce, Warszawa.

Kirczuk A., Prokocka J. 

 2005  Szanse rozwoju dziecka niepełnosprawnego w przedszkolu in-
tegracyjnym na przykładzie Przedszkola nr 16, (w:) Kirczuk A., Prokocka J. 
(red.), Wybrane problemy edukacji dzieci w przedszkolu i szkole, Lublin.

Kordowicz M. 

 1998  Kilka uwag o integracji, „Dyrektor Szkoły”, nr 2.



96

JOANNA GARBULIŃSKA-CHARCHUT

Kościelska, M.

 1995 Oblicza upośledzenia, Warszawa.

Obuchowska L. 

 1991  Dziecko niepełnosprawne w rodzinie, Warszawa.

Stankowski A., Balukiewicz M. 

 2006  O trudnej sztuce bycia razem, czyli różne oblicza integracji, 
Kraków.

Więckowski R. 

 1979  Pedagogika wczesnoszkolna, Warszawa.

Statut Przedszkola Miejskiego Nr 2 – Integracyjnego w Dębicy.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 sierpnia 2013r. zmie-
niające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wy-
chowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostoso-
wanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych 
lub integracyjnych, poz. 957.

Streszczenie

Przedszkole integracyjne pełni wiele ról. Jest to nie tylko miejsce, w któ-
rym dzieci pozostają pod opieką kadry w czasie, w którym rodzice nie spra-
wują nad nimi bezpośredniej opieki, ale to także instytucja wspomagająca 
wychowawczą aktywność rodziców. Placówka tego typu stymuluje rozwój 
psychiczny, emocjonalny, umysłowy oraz społeczny dziecka. Pomaga nie tyl-
ko w kreowaniu pozytywnego obrazu swojej osoby, ale również umożliwia peł-
niejsze zrozumienie osób funkcjonujących w środowisku dziecka. Przedszkole 
integracyjne sprzyja kształtowaniu uniwersalnych wartości moralnych, uczy 
rozumienia pojęcia dobra, uświadamia podopiecznym ich prawa i obowiązki.

Słowa kluczowe: przedszkole integracyjne, niepełnosprawność, dziecko, 
specjalne potrzeby, kształcenie
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Summary 

The integration kindergarten plays many roles. It is not only a place whe-
re children remain under the care of the staff when their parents do not care 
for them directly, but it is also an institution supporting parents' educational 
activity. This type of facility stimulates the mental, emotional, mental and 
social development of a child. It helps not only in creating a positive image of 
yourself, but also enables a fuller understanding of people functioning in the 
child's environment. The integration kindergarten fosters the development 
of universal moral values, teaches the understanding of the concept of good, 
makes the pupils aware of their rights and obligations. 

Keywords: integration kindergarten, disability, child, special needs, 
education





99

SYLWIA ZUBRZYCKA
Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie

PRACOWNICY SOCJALNI  
I ASYSTENCI RODZIN – 

KRYTERIA REKRUTACYJNE

SOCIAL WORKERS AND FAMILY ASSISTANTS - 

 RECRUITMENT CRITERIA

WPROWADZENIE

W ostatnich latach w Polsce pracownikom socjalnym i asystentom ro-
dzin powierzono wiele funkcji i zadań z dziedziny pomocy społecznej. Jed-
nocześnie nie zawsze zaopatrzono ich we właściwe i nieodzowne instrumenty 
do ich realizacji. Najistotniejsze zadanie pracowników socjalnych i asystentów 
to udzielanie pomocy i wsparcia słabszym jednostkom oraz grupom w poko-
nywaniu trudności życiowych takich jak: nieporadność, bieda, czy izolacja 
społeczna. W prowadzeniu pracy socjalnej ważne są takie kwestie jak: posta-
wa wobec klientów, forma zdefiniowania problemu oraz kontekst sytuacyjny. 
Pracownik socjalny i asystent rodziny może pełnić wiele funkcji takich jak: 
doradca, pośrednik, pomocnik, mediator, czy animator działalności lokalnej. 
W tej profesji istotne jest zwiększanie kompetencji zawodowych, poszerza-
nie wiedzy dotyczącej obowiązujących standardów i sposobów pracy, a także 
kooperacja z innymi instytucjami. Pracownicy socjalni wraz z asystentami 
rodzin powinni eliminować rutynę z działania, a także kreować sieć eksperc-
kiego, koleżeńskiego, superwizyjnego, formalnego i nieformalnego wsparcia. 
Każdy z nich podejmuje decyzje o tym jak towarzyszyć swoim podopiecznym 
oraz wspomagać ich w procesie powrotu do rodziny i społeczeństwa, dbaniu  
o międzyludzkie interakcje, podejmowaniu nowych zobowiązań, pokonywaniu 
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obaw i strachu, ponoszeniu odpowiedzialności za własną egzystencję, czy po-
kazaniu drogi wyjścia z sytuacji trudnych. W gestii pracownika socjalnego, 
jak również asystenta leży decyzja o tym, która z jego funkcji jest optymalna,  
i którą wybrać w określonym, indywidualnym przypadku. Konieczność  

„generowania zmiany” i „zarządzania przypadkiem” implikuje posiadanie 
przez niego umiejętności menadżerskich. Wydaje się, że najbardziej frapująca 
zarówno w zawodzie pracownika socjalnego, jak i asystenta rodzin jest ta kwe-
stia, aby działać skutecznie i odpowiedzialnie z jednostką lub grupą i stanowić 
potencjał, zarówno dla innych jak i dla samego siebie (Szczepkowski 2010,  
s. 31).

Pomoc społeczna jest ważnym, regulowanym w przepisach Konstytucji 
RP (Dz. U nr 78, poz. 483.)   zadaniem publicznym, to państwo ze swej 
strony zobligowane jest nie tylko do stworzenia skutecznie działającej struktu-
ry instytucji zajmujących się pomocą społeczną, ale również do wyposażenia 
całego tego aparatu w należne fundusze. Rzecz jasna, skala i struktura finanso-
wania pomocy społecznej zależy od wielu czynników gospodarczych, jednakże 
fakt przeznaczania na cele pomocy społecznej ogromnych, wielomiliardowych 
kwot z budżetu państwa nie może przesłaniać faktu, że tak naprawdę o ja-
kości funkcjonowania systemu pomocy społecznej w Polsce decydować będą 
sami pracownicy socjalni oraz asystenci rodzin – ich motywacja, zaangażowa-
nie, fachowe przygotowanie, gotowość do podniesienia swoich kwalifikacji. 
Warto też dodać, że właściwe przepisy statuują po stronie jednostek organi-
zacyjnych pomocy społecznej obowiązek wyasygnowania w rocznym planie 
finansowym odpowiednich kwot przeznaczanych na podnoszenie wiedzy  
i kwalifikacji zawodowych zatrudnianych tam pracowników (Dz. U.  
z 2014 r., poz. 1202). W świetle powyższych okoliczności wydaje mi się, że 
wśród prawie 1,5 milionowej sfery budżetowej zatrudnionej w państwowej  
i samorządowej administracji publicznej, jedną z najważniejszych grup zawo-
dowych są właśnie pracownicy socjalni oraz asystenci rodzin. W ich rękach 
spoczywa bowiem ogromna odpowiedzialność za kształtowanie autorytetu 
państwa, samorządu i prawa, jako trzech filarów gwarantujących właściwe wy-
korzystanie funduszy publicznych przeznaczanych na pomoc społeczną. Na 
poparcie mojego wniosku mogę przytoczyć fakt, że pracownik socjalny repre-
zentuje swą pracę instytucję, w której jest zatrudniony; specyfika tej instytucji 
polega na pełnieniu przez nią potrzeb publicznych, publicznym charakterze 
zasilania finansowego (co do zasady instytucje pomocy społecznej nie utrzy-
mują się z żadnych innych źródeł), publicznej własności posiadanego majątku 
( jest on de facto własnością jednostek samorządu terytorialnego). Wreszcie, 
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tak jak instytucje pomocy społecznej nie mają możliwości prowadzenia 
działalności gospodarczej - chyba że chodzi o działalność non profit - tak samo 
i pracownicy socjalni, jak również asystenci rodzin nie mogą nastawiać się  
w swej pracy na jej komercyjne aspekty. W dużym stopniu determinuje to  
w mym przeświadczeniu charakter ich pracy, a także prawne uwarunkowania 
wykonywania tego zawodu. (Granosik 2013, s. 43).

PRACOWNICY SOCJALNI

Główne kryteria doboru do wykonywania zawodu pracownika socjal-
nego określone są w rozdziale II ustawy o pomocy społecznej. Przepisy te 
w pierwszym rzędzie wymagają od kandydatów merytorycznego przygotowa-
nia, właściwego z punktu widzenia wyzwań tego zawodu. Ustawa statuuje 
rozłączny katalog przesłanek niezbędnych do spełnienia przy ubieganiu się 
o przyjęcie do pracy w charakterze pracownika socjalnego. I tak, od kandy-
data wymaga się ukończenia kolegium pracowników służb społecznych bądź 
też ukończenia studiów wyższych na kierunku praca socjalna. Legitymacją 
dopuszczającą do wykonywania tego zawodu jest, a właściwie było do końca 
2013 roku również ukończenie studiów wyższych o specjalności przygotowu-
jącej do zawodu pracownika socjalnego na jednym spośród siedmiu rodzajów 
enumeratywnie rodzajów kierunków studiów – m.in. socjologicznych, psy-
chologicznych czy też z zakresu nauk o rodzinie. Obecnie – jak wskazałam 
wyżej – jedynie dyplom studiów z zakresu pracy socjalnej jest honorowany 
przy dopuszczeniu do pracy w charakterze pracownika socjalnego. Zmianę 
też należy moim zdaniem rozpatrywać w kontekście innej formuły kształto-
wania programu studiów, wprowadzonej przez Krajowe Ramy Kwalifikacyjne  
w 2011 roku (Dz. U nr 253, poz. 1520), która to zmiana ułatwiła tworzenie 
nowych modułów tematycznych, a także zupełnie nowych kierunków stu-
diów licencjackich i uzupełniających (II stopnia). Czy jednak wprowadzenie 

„monopolistycznej” struktury kształcenia pracowników socjalnych wyłącznie 
na kierunku praca socjalna przyniesie spodziewane efekty? Jak się wydaje, 
wszystko będzie weryfikowane zarówno przez praktyczne efekty pracy absol-
wentów takiego kierunku, ich własne opinie na temat tego modelu kształcenia, 
a może – nawet w największym stopniu – pod kątem popularności kierunku 

„praca socjalna” w oczach maturzystów? W tym miejscu wypada zaznaczyć, że 
jeszcze pod rządami „starego stanu prawnego”, tj. obowiązującego do końca  
2013 roku minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w poro-
zumieniu z ministrem właściwym do spraw  szkolnictwa wyższego uzyskał 
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ustawowe upoważnienie do określenia wymaganych umiejętności, wykazu 
przedmiotów, minimalnego wymiaru zajęć dydaktycznych oraz zakresu prak-
tyk zawodowych dla specjalności przygotowujących do zawodu pracownika 
socjalnego. Efektem tego upoważnienia było rozporządzenie ministerialne 
(Dz. U. nr 27 poz. 158), określające ramowy formalnie, ale bogaty meryto-
rycznie program wiedzy i kompetencji, jakie musiał posiąść kandydat do pracy 
w charakterze pracownika socjalnego. Uwagę zwracały choćby: znaczący, bo 
aż 240 godzinny wymiar praktyk zawodowych oraz 330 godzinny (w wersji 
minimalnej) program kształcenia, obejmujący m.in. elementy prawa rodzin-
nego, przepisów z zakresu zabezpieczenia społecznego oraz teoretycznych i ak-
sjologicznych podstawach pracy społecznej. Wśród kompetencji społecznych 
nacisk kładziono na naukę współdziałania, krzewienia kontaktów interperso-
nalnych, a także na promocję pracy społecznej, co gwarantowało szerokie jej 
oddziaływanie wśród grup potencjalnych jej beneficjentów. Godne podkre-
ślenia jest również to, że w programie nie zapomniano o problemie wypale-
nia zawodowego pracowników socjalnych, zwracając uwagę na konieczność 
uwzględnienia tego zagadnienia w praktycznym profilu kształcenia studentów. 
Przyglądając się wybranym programom studiów na kierunku praca socjalna, 
jakie obowiązują w różnych uczelniach w bieżącym roku akademickim, trud-
no jest mi dostrzec istotne różnice. 

Traktując o trybie powołania pracowników socjalnych nie można jed-
nak zapominać, że ustawodawca de facto nie wyznacza cenzusu wyższego wy-
kształcenia jako obligatoryjnej przesłanki dopuszczającej do wykonywania 
tego zawodu (na marginesie należy jednak wskazać, że istnieją przepisy, które 
od wymogu posiadanego przez pracownika socjalnego wyższego wykształce-
nia uzależniają dopuszczalność do pracy z dziećmi w placówce opiekuńczo –  
wychowawczej) (Dz. U. 2016 poz. 575). Dzieje się tak za sprawą istniejących 
kolegiów pracowników służb społecznych, gdzie zapisać mogą się absolwen-
ci szkół średnich, którzy – po ukończeniu trzyletniego kolegium – zyskują 
bierne prawo do pełnienia zawodu pracownika socjalnego na równi z ab-
solwentami uczelni publicznych i wyższych szkół prywatnych. Świadectwo 
ukończenia takiego kolegium jest z mocy prawa dokumentem urzędowym  
(Dz. U. z 2004 r, nr 256, poz. 2572), ponadto kolegia te są zrównane z innymi 
placówkami oświatowo – edukacyjnymi pod względem prawa do udzielania 
ich słuchaczom stypendiów, a także pod względem identycznych zwolnień po-
datkowych. Kolegia pracowników służb społecznych działają na gruncie usta-
wy o systemie oświaty, a oprócz kształcenia pracowników socjalnych „od pod-
staw”, mogą również organizować różne szkolenia z zakresu pomocy społecznej 



103

PRACOWNICY SOCJALNI I ASYSTENCI RODZIN  ...

mające charakter warsztatów specjalizacji zawodowej. Polskie przepisy przewi-
dują dualistyczne funkcjonowanie prywatnych i publicznych kolegiów pra-
cowników służb społecznych; w tym pierwszym przypadku na funkcjonowa-
nie kolegium zgodę wyrazić musi właściwy minister do spraw zabezpieczenia 
społecznego, natomiast w przypadku kolegium publicznych, pozostających 
w istocie pod auspicjami właściwej jednostki samorządu terytorialnego (wo-
jewództwa), minister wydaje jedynie opinię. W mym przekonaniu, system 
rekrutacji pracowników socjalnych w Polsce należy uznać za właściwy, gdyż  
o jakości wykonywania tego zawodu decyduje w moim odczuciu nie tyle 
wiedza, co właściwe umiejętności i odpowiednie kompetencje społeczne. Jak 
pokazuje praktyka, nie zawsze dyplom ukończenia wyższych studiów jest gwa-
rancją należytego wykonywania zawodu, zwłaszcza tak stresogennego (czasem 
również konfliktogennego), jak pracownicy socjalni. Rzecz jasna, właściwie 
zaprojektowany system pomocy społecznej powinien umożliwiać pracowni-
kom socjalnym stały i nieskrępowany dostęp do ekspertów i konsultantów 
specjalizujących się w obszarach wiedzy często wykorzystywanych w pracy so-
cjalnej – myślę tu np. o socjologii, prawie, medycynie, pedagogice, psychologii.

Warto również dodać w tym miejscu, że do grona przesłanek pozytyw-
nych umożliwiających zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego –  
w odróżnieniu od innych stanowisk w administracji publicznej – nie wyma-
ga się posiadania przez wnioskodawcę obywatelstwa polskiego. Jest to moim 
zdaniem rozwiązanie trafne, gdyż w dobie otwartych granic i wielokultu-
rowości społeczeństw jako zjawisk masowych, nie należy tracić z horyzon-
tu problemów rodzin mieszanych, a także uchodźców. Praktyka pokazuje,  
że zatrudnianie tłumaczy języków obcych do pomocy w udzielaniu wskazó-
wek i porad prawnych oraz socjalnych jest zdecydowanie niewystarczające.  
W obliczu podpisanych przez Polskę zobowiązań do przyjęcia określonej 
puli imigrantów z państw Bliskiego Wschodu problem ten urasta na zna-
czeniu. Nie można bowiem wykluczyć, że to właśnie od fachowo udzielanej 
pomocy społecznej – będącej, jak mogę przypuszczać, projekcją polityki spo-
łecznej państwa – zależeć będą losy uchodźców. Co do wątków prawnych, 
należy zasygnalizować, że zgodnie z ustawodawstwem wspólnotowym, pań-
stwa członkowskie Unii Europejskiej powinny wzajemnie uznawać dyplomy, 
świadectwa i certyfikaty uzyskane przez urzędników z krajów członkowskich.  
W polskim porządku prawnym na uwagę zasługuje rozporządzenie mini-
sterialne (Dz. U. nr 230, poz. 1542)  dotyczące trybu i przesłanek uzna-
wania kwalifikacji do wykonywania zawodu pracownika socjalnego w pań-
stwach Unii Europejskiej oraz krajach należących do Europejskiego Obszaru 
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Gospodarczego ( Norwegia, Liechtenstein, Islandia), a także Szwajcarii. W 
myśl tych przepisów Minister Pracy i Polityki Społecznej jest organem właści-
wym do przeprowadzenia postępowania w przedmiocie uznania kwalifikacji 
zdobytych przez danego wnioskodawcę za granicą jako równoważnych polskie-
mu prawu przesłanek do wykonywania tego zawodu na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej. Rozporządzenie wyróżnia dwie formuły postępowania: staż 
adaptacyjny (o długości określanej w indywidualnym przypadku, a wynikają-
cej m.in. z różnic w specyfice tego zawodu w Polsce i w kraju wnioskodawcy,  
a także z osobistego doświadczenia wnioskodawcy) oraz test umiejętności jako 
rodzaj sprawdzianu wiedzy i praktycznej zdolności do wykonywania zawo-
du. Staż odbywany jest w języku polskim, pod nadzorem specjalisty lub star-
szego specjalisty zatrudnionego w jednostce udzielającej pomocy społecznej  
i kończy się pisemnym raportem, w którym oceniający wyraża opinię co do 
adekwatności przygotowania wnioskodawcy do pełnienia funkcji pracownika 
socjalnego w Polsce. Na podstawie tej opinii Minister wydaje decyzję pozy-
tywną (dopuszczającą) lub negatywną, od której to wnioskodawca nie może 
się odwołać; przysługuje mu wyłącznie prawo do złożenia wniosku  ponowne 
odbycie całego stażu. Warto też dodać, że koszty odbywania stażu ponosi sam 
wnioskodawca (Kaźmierczak 2012, s. 148).

Niezwykle istotną kwestią z punktu widzenia profesjonalizmu pracy 
społecznej jest specjalizacja zawodowa. Ustawa o pomocy społecznej ustala 
dwa stopnie tej specjalizacji: pierwszy ma na celu uzupełnienie wiedzy i do-
skonalenie ogólnych umiejętności zawodowych, natomiast drugi stopień ma 
poświadczać pogłębioną wiedzę pracownika socjalnego oraz profesjonalne 
przygotowanie do pracy z wybranymi grupami osób korzystającymi z pomo-
cy społecznej (np. uchodźcami czy osobami niepełnosprawnymi). Uszczegó-
łowienie kryteriów specjalizacyjnych nastąpiło – podobnie jak w przypadku 
zasad kształcenia – w akcie podustawowym, jakim było stosowne rozporzą-
dzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U z 2012 r., poz. 486). Jego 
regulacje odnoszą się w pierwszym rzędzie do funkcjonowania dziesięciooso-
bowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej do spraw specjalizacji zawodowej, 
której członków powołuje na pięcioletnią kadencję i odwołuje ten właśnie 
minister. Na szczeblu samorządowym istnieją regionalne komisje egzami-
nacyjne do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych;  
w myśl przepisów ustawy (Dz. U. z 2015 r., poz. 163), funkcjonują one przy 
urzędzie marszałkowskim, ale decyzją marszałka województwa mogą być rów-
nież utworzone przy innej instytucji, dla której organem prowadzącym jest 
samorząd województwa – np. przy regionalnym ośrodku pomocy społecznej 
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(ROPS). Marszałek województwa przekazuje również Komisji Centralnej listę 
kandydatów do objęcia członkostwa w komisjach regionalnych, z której to 
listy Komisja Centralna wybiera minimum 5 osób, legitymujących się nie-
zbędnym doświadczeniem w zakresie kształcenia i doskonalenia pracowników 
socjalnych lub też odpowiednim stażem zawodowym w instytucjach działają-
cych w obszarze pomocy społecznej (Dz. U z 2012 r., poz. 486).

Znaczenie specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego należy trak-
tować w ujęciu szerokim, nie tylko pod kątem lepszej orientacji i możliwości 
działania danej osoby w określonej kategorii spraw socjalnych. Trzeba również 
podkreślić, że specjalizacja odgrywa istotną rolę przy możliwości zatrudnianiu 
na określonym stanowisku w ramach wykonywanego zawodu pracownika so-
cjalnego ( nie należy tego utożsamiać z kwalifikacją do wykonywania zawodu 
pracownika socjalnego, która to kwalifikacja ma charakter wstępny i oparta 
jest wyłącznie o przesłanki ustawowe związane z wykształceniem lub ukoń-
czeniem kolegium pracowników służb społecznych). Jeszcze jednym efektem 
posiadanych kwalifikacji może być zróżnicowanie wynagrodzenia zasadnicze-
go pracownika socjalnego, jak i dodatkowych uposażeń. Natomiast w świetle 
ustawy o pracownikach socjalnych należy podnieść, że skuteczne dążenie do 
specjalizacji zawodowej może być przesłanką awansu wewnętrznego pracow-
nika socjalnego, na jedno z wyższych stanowisk w hierarchii urzędu, w jakim 
jest zatrudniony (Dz. U z 2014 r., poz. 1202). Może również zdarzyć się 
sytuacja odwrotna, gdy brak chęci do rozwoju własnych kompetencji bądź de-
monstracyjne lekceważenie standardów pracy obowiązujących w danym urzę-
dzie świadczącym pomoc społeczną zakończy się dla pracownika negatywną 
oceną kwalifikacyjną, co – w przypadku dwukrotnego wystąpienia takiego 
stanu rzeczy -  pociąga za sobą natychmiastowe rozwiązanie stosunku pracy 
(Dz. U z 2014 r., poz. 1202).

ASYSTENCI RODZIN

Asystent rodziny to nowa kategoria pracownika systemu opieki społecz-
nej, którą do życia powołały przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2016 poz. 575). 
Jego zadania wiążą się z potrzebą usprawnienia wykonywania funkcji opieki 
społecznej, zwłaszcza w kontekście bezpośredniej pracy z rodziną wymagającą 
wsparcia ze strony instytucji do tego powołanych.

Jak się wydaje, asystent rodziny jest szczególnym rodzajem podmiotu 
świadczącego szeroko pojętą pomoc społeczną, a do wniosku takiego można 
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dojść analizując zarówno przesłanki, jakie należy spełnić, by wykonywać ten 
zawód, a także bardzo szerokie kompetencje i uprawnienia.

Traktując o zasadach kwalifikacji kandydatów na stanowiska asystentów 
rodziny należy podnieść, że w razie pozytywnego przejścia tej procedury zosta-
ną oni zatrudnieni przez kierownika jednostki organizacyjnej odpowiadającej 
za organizację pracy z rodziną (mogą być to również kierownicy podmio-
tów, którzy wykonują te zadania na zasadach zadań zleconych przez gminę). 
Ochrona stosunku zatrudnienia wymaga, by praca w charakterze asystenta 
rodziny odbywała się w ramach etatu pracowniczego.

Przesłanki umożliwiające wykonywanie funkcji asystenta rodziny można 
podzielić na pozytywne (które muszą wystąpić) i negatywne (które nie mogą 
wystąpić). Do pierwszej grupy należy zaliczyć cenzus wykształcenia wyższego 
na jednym z kluczowych dla tej funkcji kierunków (pedagogika, psychologia, 
socjologia, nauki o rodzinie, praca socjalna). Wymóg ten można jednak le-
galnie obejść na dwa sposoby: prawo dozwala bowiem, by kandydat do pracy 
w charakterze asystenta rodziny ukończył studia wyższe na innym kierunku 
i uzupełnił je fachowymi studiami podyplomowymi lub też – w ich braku – 
udokumentował co najmniej roczny staż pracy z rodziną lub dziećmi. Drzwi 
do tego zawodu nie zamknięto również przed absolwentami szkół średnich,  
z tym że w takich przypadku muszą się oni wylegitymować co najmniej trzy-
letnim okresem stażu z dziećmi lub rodziną (Krasiejko 2013, s. 135, 137). 
Jeśli na kandydacie ciąży obowiązek alimentacyjny, musi on wykonywać go  
w sposób najzupełniej pełny i zgodny z prawem, gdyż w przeciwnym przy-
padku pozbawi go to prawa ubiegania się o stanowisko asystenta rodziny. 
Pozostałymi przesłankami negatywnymi są skazujące wyroki za przestępstwo 
umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe, a także pozbawienie czy ograni-
czenie – w chwili obecnej – władzy rodzicielskiej. Należy również dodać, że do 
asystentów rodziny stosuje się również wszystkie wymogi zawodowe, o któ-
rych mowa w ustawie o pracownikach samorządowych (np. wymóg polskiego 
obywatelstwa). Pakiet tych norm i przedstawiane przez nie wymogi należy 
moim zdaniem ocenić pozytywnie: wiedza i doświadczenia asystenta rodziny 
są przecież niezbędnymi warunkami oceny tego, jaki zakres i charakter pomo-
cy będzie właściwy dla danej rodziny pozostającej w jego gestii.

ZAKOŃCZENIE

Specyfika, wielopłaszczyznowość i codzienny trud pracy pracowni-
ków socjalnych i asystentów rodzin w bezpośredni sposób rzutują na liczne 
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wymogi prawne, jakie stawiane są kandydatom do pracy w tym zawodzie. Jak 
się wydaje, główną przyczyną tego stanu rzeczy jest konieczność dogłębnej 
weryfikacji przydatności danej osoby do wykonywania zawodu pracownika 
socjalnego i asystenta rodzin, zaś z drugiej – prawny przymus stałego dążenia 
do poszerzania wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, słowem tych 
wszystkich uzdolnień, jakie określa się mianem „soft skills”. Zdaniem komen-
tatorów, obecne przepisy stawiające rozbudowane wymogi i dość ostrą ścież-
kę weryfikacyjną są w pewnym sensie nadrobieniem wieloletnich zaniedbań 
datujących się jeszcze na okres Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, kiedy nie 
przywiązywano zbytniej wagi do fachowego wyszkolenia pracowników pomo-
cy społecznej, a zawód asystenta rodzin nie istniał (Sierpowska 2014, s. 481).
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SUMMARY

The specificity, multidimensionality and daily toil of work of social wor-
kers and family assistants directly affect numerous legal requirements that are 
imposed on candidates for work in this profession. It seems that the main 
reason for this state of affairs is the need to thoroughly verify the suitability 
of a given person for the profession of social worker and family assistant, and 
on the other - the legal obligation to constantly strive to expand knowledge, 
skills and social competences, in other words, all the talents that are defined 
as "soft skills".

Keywords: social assistance, social worker, family assistant, family
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STRESZCZENIE 

Specyfika, wielopłaszczyznowość i codzienny trud pracy pracowników 
socjalnych i asystentów rodzin w bezpośredni sposób rzutują na liczne wy-
mogi prawne, jakie stawiane są kandydatom do pracy w tym zawodzie. Jak 
się wydaje, główną przyczyną tego stanu rzeczy jest konieczność dogłębnej 
weryfikacji przydatności danej osoby do wykonywania zawodu pracownika 
socjalnego i asystenta rodzin, zaś z drugiej – prawny przymus stałego dążenia 
do poszerzania wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, słowem tych 
wszystkich uzdolnień, jakie określa się mianem „soft skills”.

Słowa kluczowe: pomoc społeczna, pracownik socjalny, asystent rodzi-
ny, rodzina
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MUZYKA ŻYDOWSKA I JEJ 
DETERMINANTY NA SPOŁECZNOŚĆ 

LOKALNĄ NA PRZYKŁADZIE 
RZESZOWA I OKOLIC

JEWISH MUSIC AND ITS INFLUENCE ON LOCAL COMMUNITIES, 

FOR EXAMPLE IN RZESZÓW AND ITS VICINITY

Wstęp – historia społeczności 

Same rozważania na temat muzyki żydowskiej i jej determinantów na 
społeczność lokalną na przykładzie Rzeszowa oraz okolic wymagają ukazania 
pewnego zarysu historycznego, który bez wątpienia pomocny będzie w zrozu-
mieniu roli społeczności żydowskiej we wskazanym obszarze geograficznym. 
Literatura przedmiotu nie wskazuje jednoznacznie na czas pojawienia się 
Żydów w obszarze Rzeszowa. Zdaniem jednak niektórych badaczy obecność 
wskazanej grupy szacuje się na rok 1340, kiedy to Rzeszów nie posiadał jesz-
cze praw miejskich. Jednak inne źródła wskazują, że żydowskie osadnictwo 
datuje się na koniec wieku XV lub tez połowę wieku XVI.(Spector, Wigoder, 
2001, s. 1111).

Jak wskazuje H. Węgrzynek najstarsza źródłowa wzmianka dotycząca 
aktywności społecznej i mieszkaniowej Żydów w Rzeszowie datowana jest 
na rok 1550. Na podstawie zebranych przez autora danych historycznych  
w roku 1588 Rzeszów zamieszkiwało sześć rodzin pochodzenia żydowskiego, 
natomiast w roku 1592 miało to być około stu mieszkańców mojżeszowego 
wyznania. Jak obrazuje literatura przedmiotu społeczność żydowska do po-
łowy wieku XVII podległa była kahałowi lwowskiemu natomiast kahałowi 
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przemyskiemu od początku wieku XVIII. Następnie została utworzona gmina 
wyznaniowa, a zamieszkujący ją ludzie pochodzenia żydowskiego trudnili się 
handlem materiałami czy winem (Węgrzynek , 2000, s. 291).

Dane historyczne wskazują, że w roku 1599 zostało wydane przez Mi-
kołaja Spytka Ligenza rozporządzenie dotyczące liczby żydowskich domów. 
Ograniczając tym samym działalność handlową Żydów, na mocy aktu praw-
nego nie mieli oni możliwości handlu, na terenie Rzeszowa, wyrobami wy-
konanymi przez chrześcijańskich rzemieślników. Jednak przywilej, który 
ograniczał liczbę żydowskich domostw wcale nie spowodował ograniczenia 
rozwoju rzemiosła omawianej społeczności. Przedstawiciele żydowskiej części 
społeczeństwa zajmowali się gorzelnictwem, krawiectwem, stolarką, a także 
produkowali mydła i rozwijali apteki (Yari-Wold, 1967, s. 25). 

Warto także w tym miejscu wskazać, iż początkowe regulacje prawne nie 
pozwalały Żydom na zamieszkiwanie na ternach starego miasta. W związku  
z tym masowo osiadali się za administracyjnymi granicami ówczesnego Rze-
szowa. Pierwsza połowa wieku XVII zaowocowała utworzeniem się rozległej 
osady nazwanej Nowym Miastem, która mieściła się ona na terenie dzisiej-
szego Placu Wolności i była zamieszkiwana przez społeczność Żydowską. 
Zgodnie z informacjami zawartymi w źródłach historycznych na przełomie  
XVI oraz XVII wieku powstała na tym terenie pierwsza synagoga. Wzmian-
ki na temat budowli, pełniącej nie tylko funkcje religijne ale także funkcje 
obronne pojawiły się w dokumentach z 1617 roku. Źródła historyczne poda-
ją także informację na temat powstania pierwszego w tym rejonie oficjalne-
go cmentarza, który miał zostać wzniesiony na początku wieku XVI. Jednak  
w roku 1624 część cmentarza uległa zniszczeniu i została włączona w ob-
szar obronnych wałów dla Nowego Miasta – osady Żydowskiej (Yari-Wold,  
1967, s. 26).

Po tym jak swoje panowanie nad Rzeszowem i okolicami zakończył ksią-
żę Władysław Dominik Zasławski - Ostrogski, który utrzymywał obecny od 
dawna zakaz sprzedawania Żydom domów oraz posesji a także ograniczenie 
działalności społeczności Żydowskiej jedynie do oferowania usług innym 
Żydom, nastał czas poprawy warunków funkcjonowania opisywanej grupy 
społecznej. Jak wskazuje literatura przedmiotu stało się to ze względu na fakt, 
iż Rzeszów przeszedł pod władzę Lubomirskich. Zgodnie z wydanymi przez 
nich dekretami Żydzi zdobyli prawo do nabywania i posiadania działek oraz 
domów mieszkalnych na terenie Starego Miasta. Było to jednak warunko-
wane zgodą mieszkańców tego obszaru. Na podstawie nowych rozporządzeń 
pierwszym żydowskim właścicielem domu na rzeszowskim Rynku stał się  



113

MUZYKA ŻYDOWSKA I JEJ DETERMINANTY NA SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ ...

w roku 1680 Izik Abrahamowicz. Należy jednak wskazać, iż pomimo znie-
sienia zakazu zamieszkiwania Żydów w centrum Rzeszowa nadal prężnie roz-
wijała się żydowska osada a sami przedstawiciele żydowskiej społeczności nie-
chętnie zmieniali swoje miejsce zamieszkania. Żydowska społeczność w roku 
1674 liczyła już 1400 osób (dorosłych oraz dzieci) i tym samym przewyższała 
ówczesną liczbę chrześcijan w Rzeszowie (Szyper, 1926. , s. 57.). Rok 1706 
zaowocował możliwością okazjonalnego zakupu przez społeczność żydow-
ską posiadłości w obszarze miasta. Na mocy tego przywileju Żydzi zakupili  
40 domów i ukształtowała się dzielnica żydowska wraz z synagogami, rynkiem 
oraz cmentarzem. Jak podają źródła historyczne liczba zamieszkujących Rze-
szów rodzin żydowskich stale się powiększała i w okresie XVIII wieku było to 
aż siedemnaście rodzin, co stanowiło siedemdziesiąt siedem osób. Inni przed-
stawiciele żydowskiej społeczności zamieszkiwali także w okolicznych miej-
scowościach nieopodal Rzeszowa. Można wskazać tutaj między innymi takie 
miejscowości jak: Zwięczyca, Staroniwa, Przybyszówka, Malawy lub Krasna. 
Zwiększające się jednak możliwości zarobkowe w Rzeszowie przyciągały na 
obszar miasta wielu nowych członków żydowskiej społeczności. Jak wskazują 
dane historyczne w roku 1765 ich liczba sięgała 1202 dorosłych, nie licząc 
dzieci. Na podstawie dostępnych danych można wskazać, że wśród nich było 
między innymi: „29 krawców, 26 właścicieli zajazdów i gospód, 31 kupców  
i sklepikarzy, 10 kapeluszników, 10 nauczycieli, 5 lekarzy, 4 muzyków, 4 garnca-
rzy, 3 piekarzy, 3 rzeźników, 2 tkaczy, szklarz, mydlarz, a także kilkudziesięciu 
cieszących się szeroką sławą złotników i jubilerów”(Maayan, 2007, s. 603). War-
to wskazać, że rosnąca w siłę społeczność żydowska doświadczała stopniowo 
rosnących antysemickich inicjatyw i już w roku 1679 dokonano wystąpienia 
propagujące nienawiść i brak tolerancji wobec narodu żydowskiego co skoń-
czyło się śmiercią kilkunastu osób. Obawy przed represjami spowodowały  
w latach 1753-1765 przyjęcie przez kilkunastu przedstawicieli religii żydow-
skiej sakramentu chrztu (Yari-Wold, 1967, ss. 26–30.). Okres ten zaowo-
cował także umocnieniem wpływów haskali oraz chasydyzmu. Wobec tego 
powstawały liczne ugrupowania zrzeszające ludność Żydowską pochodzącą  
z Nowego Sącza, Dzikowa, Bobowej, Kołaczyc czy Bełza (Yari-Wold ,1967, 
s. 54 ).

Wiek XIX był bez wątpienia okresem silnego i dynamicznego rozwoju 
rzeszowskiej gminy żydowskiej w kontekście demograficznym. Żydzi stano-
wili większość mieszkańców wśród populacji liczącej 11 166 osób (dane na 
rok 1880). Stopniowo rozwijały się różnorodne zakłady przemysłowe, go-
spodarcze oraz apteki i różne punkty usługowe. Działalność ta bez wątpienia 
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umacniała pozycję yej części społeczeństwa. Warto w tym miejscu wskazać 
na działalność takich instytucji jak: Towarzystwo Kredytowe, Żydowskie 
Towarzystwo ku Wsparciu Chorych Izraelitów , Żydowskie Stowarzyszenie 
Religijne Machzykaj Linat, Stowarzyszenie Religijnego Wychowania Chwała 
Dawida, Towarzystwo Oświatowo-Kulturalne Tarbut, Stowarzyszenie Pań 
dla Wspierania Chorych Izraelitów, Towarzystwo Sportowe „Samson” i Ży-
dowskie Towarzystwo Dramatyczne „Scena” (Yari-Wold, 1967, ss. 103–131).

Pod koniec XIX wieku jak pisze Jadwiga Szymczak-Hoff w pracy zatytu-
łowanej Życie towarzyskie i kulturalne Rzeszowa w dobie autonomii Galicji  
w samym mieście Rzeszowie i okolicznych miejscowościach wzrastało zna-
czenie i zainteresowanie muzyką. Ten stan rzeczy przejawiał się na zaprasza-
niu na występy skrzypków, śpiewaków, pianistów – niekiedy już sławnych  
i podziwianych. Według Tygodnika Rzeszowskiego z 1888 roku na szczególna 
uwagę zasługiwał i popularnością cieszył się fortepian, o którym pisano, ze był 

„głównym lokatorem wszystkich mieszczan”(Szymczak-Hoff 1993, ss.77-82).
Początek wieku XX zaowocował utworzeniem w Rzeszowie ośrodka sy-

jonistycznego oraz domu ludowego wraz z fundacją Adolfa Tannenbauma  
i bibliotekę zawierająca blisko 50 tysięcy pozycji. Okres ten spowodował na-
zywanie Rzeszowa „Galicyjską Jerozolimą”. Należy w tym miejscu wskazać na 
istotny dla rzeszowskiej społeczności żydowskiej okres międzywojenny. Po-
czątkowo rozwój gospodarki żydowskiej przebiegał dynamicznie i sprawnie, 
umacniając tym samym pozycję społeczności. Jednak wraz z natężeniem pod 
koniec lat 20. XX wieku haseł i działalności antysemickiej sytuacja Żydów sta-
wała się w tym obszarze trudna (Węgrzynek, 2000, s. 47). Tak jak w innych 
obszarach kraju wszelkie instytucje oraz przejawy działalności żydowskiej były 
atakowane. Natomiast po zajęciu miasta w październiku 1939 roku Niem-
cy rozpoczęli okrutny akt mordu i niszczenia tradycji i kultury żydowskiej 
dewastując tym samym synagogi, cmentarze, biblioteki i wszelkie instytucje 
kulturalne. Kolejnym działaniem ze strony Niemców było utworzenie getta  
w 1940 roku i zgromadzenie w nim nie tylko Żydów rzeszowskich ale także 
tych pochodzących z: Błażowej, Czudcu, Głogowa Małopolskiego, Kolbu-
szowej, Leżajska, Łańcuta, Niebylca, Sędziszowa Małopolskiego, Sokołowa 
Małopolskiego, Strzyżowa i Tyczyna. Natomiast dnia 7 lipca 1942 roku 
rozpoczęła się oficjalna likwidacja getta. Losy rzeszowskich Żydów sięgają aż 
przesiedleń do obozu w Auschwitz, przymusowej pracy i rozstrzelań w po-
bliskich lasach (Maayan 2007). Badaniem losów społeczności żydowskiej 
jej życiem towarzyskim i obyczajowym w autonomicznej Galicji zajmowali 
się m.in. Elżbieta Rączy, Wacław Wierzbieniec, Grzegorz Zamoyski czy też 
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Joanna Pisulińska. W swoich pracach pod tytułami Żydzi w polskiej myśli 
historycznej doby porozbiorowej (1795-1914). Z dziejów i kultury Żydów  
w Galicji, Z dziejów społeczności żydowskiej Dyniowa czy też Materiały źró-
dłowe do dziejów Żydów w Rzeszowie w czasie niemieckiej okupacji w których 
to została ukazana społeczność żydowska i jej losy na terenie Rzeszowa i oko-
licznych miejscowości. 

Ostatecznie do końca 1966 roku miasto opuściła zdecydowana większość 
Żydów, którzy przeżyli czas wojny i okupacji. Tym samym nie następował 
dalszy rozwój kultury żydowskiej w tym regionie (Węgrzynek, 2000, s. 68). 

Twórczość przedstawicieli  
społeczności Żydowskiej 

Nie ulega wątpliwości, że społeczność żydowska od zarania dziejów wy-
wierała znaczącą rolę na kształtowanie się kultury polskiej (Bonusiak 2001, 
s. 17). Konwergencja kultury polskiej oraz żydowskiej jest zatem kwestia 
niepodważalną. Jak wskazuje W. Panek te dwa narody łączy bez wątpienia 
wspólna historia, która pozwoliła na wzajemną koegzystencję. Kluczowym dla 
niniejszych rozważań o wpływie muzyki żydowskiej na społeczność wybra-
nej grupy mieszkańców Polski wydaje się zatem samo zdefiniowanie kultury.  
W najbardziej ogólnym ujęciu, które zdaje się być wystarczające na potrzeby 
tych rozważań jest pojmowanie kultury jako szerokiego zakresu dóbr mate-
rialnych oraz duchowych, które nieodzownie wpływają na ukształtowanie 
ludzkości i społeczeństw. Tak szeroka definicja kultury pozwala zatem na 
wskazanie jej różnorodnych składników, do których możemy zaliczyć: religię, 
architekturę, film, teatr czy właśnie muzykę. Jawi się także jako spis określo-
nych norm i reguł a także sposobów ludzkiego działania, w tym wytworów 
pracy i artystycznej twórczości. Stanowią one bowiem kulturowy dorobek  
i bez wątpienia oddziałują na kształtowanie się społeczeństw a tym samym jed-
nostek (Panek, W. 2005. Wiedza o kulturze. Wołomin, ss. 4-5). Jak wskazują 
natomiast R. Chymkowski, W. Dudzik oraz M. Wójtowski kultura pojmo-
wana w kategorii zjawiska społecznego przyczynia się do łączenia grup i zbio-
rowości narodowych. Tworząc tym samym stosunkowo zintegrowaną całość 
w obrębie poszczególnych społeczeństw. Natomiast w wyniku pokoleniowego 
przekazu jest utrwalana i wywiera wpływ zarówno na całość społeczeństwa 
jak i na poszczególne jednostki, które wchodzą w jego skład (Chymkowski, 
Dudzik, Wójtowski. 2003. s. 69).
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Żydzi zdobyli miano takiej zbiorowości społecznej, która na tle 
zaprezentowanej definicji kultury wpłynęła na całokształt jej rozwoju 
w Polsce. Warto tez wspomnieć dla niniejszych rozważań, że Polska 
w języku jidysz otrzymała określenie : „kraj, w którym będziesz żył 
bezpiecznie” Jak wskazano we wstępie w Polsce, w tym także na te-
renie Rzeszowa i okolic funkcjonowała liczba diaspora żydowska. Jak 
wskazuje D. Pater: „Ich obecność w Polsce pozwoliła im na prowadzenie 
działalności kulturowej przez całe wieki. Żydzi w ramach swojej twórczo-
ści materialnej i duchowej kształtowali swoistą, charakterystyczną dla tego 
narodu, kulturę. Taki wymiar działalności kulturalnej wynikał między 
innymi z braku zasymilowania się Żydów z narodem polskim. Ich trady-
cje, religia, obyczaje, normy społeczne składały się na tożsamość żydowską  
i pozwalały trwać temu narodowi przez wieki”(Pater, s. 188).

Jak wskazuje natomiast A. Żbikowski jest wiele płaszczyzn żydowskiej 
kultury, które cechują się uniwersalnym charakterem, jednak pozostawały 
wspólne także dla kultury polskiej. W tym miejscu wskazuje autor nie tyl-
ko na literaturę, teatr czy film, ale także na muzykę. Żbikowski podkreśla  
w swoich opracowaniach, że twórczość żydowska z tego obszaru miała zna-
czący wpływ na polski dorobek kulturowy i tym samym jawi się jako jego 
integralna część. W swoich rozważaniach dotyczących powiązań twórczości 
żydowskiej oraz polskiej wskazuje wspomniany autor na wielu twórców i ar-
tystów np.: Artura Rubinsteina – znanego pianistę i wirtuoza czy Władysława 
Szpilmana – pianistę. Żbikowski podkreśla także, że społeczność żydowską ce-
chowały znaczące muzyczne predylekcje, które zaowocowały zakorzenieniem 
się trendów muzyki żydowskiej właśnie w kulturze polskiej (Żbikowski, 1998, 
s. 129, ss.164-168).

Muzyka żydowska określana także na gruncie literatury jako mu-
zyczna kultura Żydów ma swoje początki już w końcu drugiego ty-
siąclecia przez naszą erą. Należy jednak w tym miejscu zaznaczyć, iż 
źródła historyczne nie dają jej pełnego obrazu. Jednym ze źródeł trak-
tującym o początkach muzyki żydowskiej są ikonografie, do których 
zaliczamy między innymi staroegipskie malowidła. Pierwszych, chociaż 
bardzo ogólnych, wzmianek na temat muzyki Żydowskiej można do-
szukiwać się także w Biblii, warto w tym obszarze wskazać na Pięcio-
ksiąg, Lamentacje, Pieśni nad Pieśniami lub Psalmy. Zarówno egipskie 
malowidła jak i Biblia wskazują, że twórczość i działalność muzyczna 
społeczności Żydowskiej opierała się na wykorzystywaniu bogatego 
zbioru instrumentów muzycznych i jak wskazują źródła historyczne do 
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najbardziej popularnych zaliczyć można kitarę, harfę, bębenki, cymbały 
oraz instrumenty dęte. Jednak w twórczości żydowskiej dominowała 
muzyka wokalna, która kształtowała się w oparciu o kulturę religijną 
(Pater, s. 189).

Jak wskazuje liczna literatura przedmiotu muzyka żydowska ukształto-
wała swoje trwałe trendy w dobie renesansu. Początkowo na terenie Europy, 
w tym także Polski, narodziła się twórczość określana mianem klezmerskiej. 
Koncentrowała się ona zasadniczo na obrzędach religijnych. Do wykonywa-
nie utworów wykorzystywano między innymi skrzypce, akordeon, klarnet 
oraz cymbały. Warto w tym miejscu przywołać takie osobistości jak: klarne-
cista Naftule Brandwein oraz jego następca Leopold Kozłowski. Byli to dwaj 
ostatni przedstawiciele klezmerów w Rzeczpospolitej. Jak wskazuje literatura 
przedmiotu tylko Kozłowski przeżył mord, który został wykonany na klezme-
rach. A jego utwory były później wykonywane także przez polskich artystów. 
Czasem jednak ten trend muzyczny zaczął się rozbudowywać i tym samym 
przybrał formę muzyki rozrywkowej (Peter, s.189). Jak wskazuje D. Pater: 

„Na samą strukturę melodyczną duży wpływ miały psalmy i ich ciekawy sposób 
wykonania. Słuchający tej muzyki twierdzą, że w niej jest wszystko: radość, smu-
tek, tęsknota. Siła emocji jest dużo większa niż w przeciętnym folklorze. Żydzi 
grywali na polskich i żydowskich weselach (obrzędy obu są uderzająco podobne). 
Grali muzykę polską i żydowską.”(Pater, ss. 188-189).

Aktywność mieszkańców tamtejszego Rzeszowa jak i okolicznych miej-
scowości przejawiała się na aktywnym uczestnictwie w społeczności lokalnej. 
Kobiety ze środowisk inteligenckich angażowały się w różnorodna działalność 
np. dobroczynną mającą na celu niesienia pomocy najbardziej potrzebującym 
poprzez zakładanie towarzystw dobroczynnych, zdobywanie funduszy dla 
sierot, biednych dzieci, chorych i starców. Fundusze pozyskiwano w różno-
raki sposób. Przy tych okazjach zabiegano o subwencje u władz samorządo-
wych, organizowano loterie festyny, zabawy taneczne czy majówki w akom-
paniamencie kapel i muzyki lokalnych artystów (Szymczak-Hoff J., Życie 
towarzyskie i kulturalne Rzeszowa w dobie autonomii Galicji, Rzeszów 1993, 
ss.133-134).

Jak podaja źródła z 1884 roku należy zauważyć, ze na niektóre zabawy 
organizowane przez chrześcijan to Żydom wzbroniony był wstęp, kiedy to na 
tzw. zabawę kasynową wieńczącą karnawał czy też tzw. wesele krakowskie nie 
zapraszano nikogo z inteligencji izraelskiej. Pomimo faktu, że wcześniej wie-
lokrotnie bawiły się obie wspólnoty razem w pomieszczeniach kasynowych.  
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Należy zauważyć że wcześniej w latach 80-tych XIX wieku Żydzi wykluczyli 
współudział chrześcijan w swoich wieczorkach i balach.(Pater, ss. 116-118).

Historia społeczności Żydowskiej jest do dziś obecna w wielu miastach 
Polski i można by przedstawiać różnorodne przykłady zachowanych obiektów 
architektonicznych i sakralnych oraz różnorodnej twórczości artystycznej. Na 
potrzeby niniejszych rozważań należy jednak podkreślić, iż ślady działalno-
ści oraz różnorodnej twórczości przedstawicieli narodu żydowskiego są także 
obecne we współczesnym Rzeszowie (Węgrzynek, 2000, s. 87). 

Doskonałą egzemplifikację relacji oraz powiązań kultury dawnego Rze-
szowa z kulturą społeczności dawnych przedstawicieli grup żydowskich stano-
wi inicjatywa określana mianem: SPACEROWNIK RZESZOWSKI: Dziedzic-
two Rzeszowskich Żydów (Burchard, 1990, s. 98). Zaprojektowana w ramach 
wspomnianej inicjatywy trasa turystyczna pozwala zapoznać się z historią 
Żydów w Rzeszowie, prezentując tym samym niezwykłe zdarzenia i historie 
ludzkie (Kotula F., Tamten Rzeszów czyli wędrówka po zakątkach i historii 
miasta, Rzeszów 1985., 49). Wśród interesujących punktów Rzeszowskiego 
Spacerownika wskazać można: Centrum Rynku, Żydowski kahał – kamienica 
przy ulicy Matejki 2, Alko – zlokalizowana pod adresem Rynek 25, Luftma-
szynę – kamienica na skrzyżowaniu ulicy Kościuszki oraz ulicy Słowackiego, 
historię Frieda Zinnemanna, rytualną Jadłodajnię przy ulicy Mickiewicza 5, 
Przesmyk – ulica Przesmyk 2, Talmud Tora- ulica Króla Kazimierza 10, Bra-
mę do piekieł – zlokalizowaną na skrzyżowaniu ulicy Baldachówka oraz ulicy 
Króla Kazimierza, Moshe Oster – ulica Baldachówka 7, Szpital Żydowski – 
zlokalizowany przy ulicy Stanisława Leszczyńskiego 1, Okrutny plac „zabaw” 

- znajdujący się przy ulicy Szpitalnej 12 oraz Szpitalnej 5, Lapidarium przy 
Przejściu 2001 – plac Cichociemnych, Dom Aarona Lewina – zlokalizowany 
przy ulicy Bożniczej 2, Synagogi – ulica Bożnicza (Tobiasz, 2017, nr 51), Sąd 
Rabinacki z karą anatemy – zlokalizowany przy ulicy Jana III Sobieskiego 15, 
Nowe Miasto – aktualnie plac Wolności, cmentarz żydowski – znajdujący się 
przy placu Ofiar Getta czy Ostatnie wyjście z getta – zlokalizowane na skrzy-
żowaniu ulicy Kopernika oraz ulicy Krętej (Dawidziak 2015, nr 3).

Jednak na potrzeby niniejszych rozważań wskazać należy szczególnie na 
dwa miejsca. Pierwsze z nich – Bet Am – znajduje się przy ulicy Okrzei 7 
(Potocki, 2004, s. 69). Dzisiaj jest to, pełniący funkcję oświatowo – kultu-
ralną, Wojewódzki Dom Kultury. Podobną funkcję pełnił od roku 1929 jed-
nak wówczas był nazwany Domem Ludowym Bet Am Fundacji im. Adolfa 
Tannenbauma. Przyczyną powstania centrum kulturalnego życia Żydów Rze-
szowskich było zainicjowanie przez zarząd rzeszowski oddziału Towarzystwa 
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Gimnastycznego „Sokół” w roku 1905 uchwały ograniczającej życie kultural-
ne Żydów. Na mocy rozporządzenia wdrożono zakaz udostępniania społecz-
ności żydowskiej sali z przeznaczeniem na imprezy i wydarzenia kulturowe  
i muzyczne realizowane w języku hebrajskim. Warto wspomnieć, że wewnątrz 
Bet Am przy ulicy Okrzei 7 znajduje się duża scena, która bez wątpienia ode-
grała znaczący wpływ na rozwój żydowskiej kultury muzycznej Rzeszowa  
i okolic. Gościli na niej bowiem goście i przedstawiciele świata muzyki z War-
szawy, Lwowa, Palestyny, Krakowa (Kotula 1947, s. 36). 

Drugim, istotnym miejscem na które należy wskazać przy podejmowa-
niu tematyki muzyki żydowska i jej determinantów na społeczność lokalną na 
przykładzie Rzeszowa i okolic jest niewątpliwie Kino Muzeum, które mieści 
się przy dzisiejszym Placu Wolności 3. I chociaż zasadniczo działalność kina 
koncentrowała się na zaspokojeniu apetytu rzeszowskich kinomaniaków to 
jednak należy wspomnieć w tym miejscu o znanym i cenionym artyście jakim 
był Nachum Sternheim. Warto podkreślić, iż Nachum Sternheim, pomimo 
swojego dużego talentu, nadal pozostaje w Polsce mało znany. Sytuacja ta 
dziwi tym bardziej, że w wielu programach renomowanych szkół muzycznych 
na całym świecie znajduje się jego twórczość. Skąpe dane biograficzne wska-
zują, że wychowany w Rzeszowie Sternheim urodził się w rodzinie chasydz-
kiej w roku 1879. Rozwijająca się kariera zaowocowała wyjazdem do Stanów 
Zjednoczonych w roku 1908 oraz podjęciem angażu dla znanych wytwórni 
filmowych w Hollywood. Z tęsknoty za ukochanym Rzeszowem powrócił 
jednak do Polski w roku 1917, przekreślając tym samym szansę na zagranicz-
ną karierę muzyczną. Spełniając się jednak w Rzeszowie i całkowicie poświę-
cając działalności muzyczno-artystycznej tworzył dzieła, które bez wątpienia 
przyniosły mu międzynarodową sławę oraz stały się symbolem Rzeszowa na 
światowej arenie muzycznej. 
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Źródło: Żydowska pieśń ludowa / Fot. Archiwum Państwowe w Rzeszowie

Do najbardziej znanych dzieł Sternheina możemy zaliczyć takie 
utwory jak: Frajtikojf der nacht – W piątkową noc, A lebnoyf Kolumbu-
sn – Toast za Kolumba, Hobn mir a nigndl – Mamy melodyjkę, Di pa-
rodjefun redl – Parodia koła. Należy w tym miejscu zaznaczyć, iż w roku 
1913 została wydana płyta zatytułowana Ałef-Bejs – Pieśni i piosenki ży-
dowskie, która stanowi doskonałą egzemplifikację i upamiętnienie rzeszow-
skiego artysty żydowskiego pochodzenia. Fenomen Nachuma Sternheima 
kryje się bez wątpienia w umiejętności łączenia motywów kulturowych 
i muzycznych. Podejmował takie działania artystyczne, które nie tylko 
skupiały się wokół tradycyjnej żydowskiej muzyki ale także ukazywały wspa-
niałe elementy klasycznej muzyki Rzeszowa (Lang  https://chidusz.com/
nachum-sternheim-zapomniana-legenda-muzyki-zydowskiej/).

Nie ulega wątpliwości, że wiele wydarzeń historycznych, zwłaszcza  
w okresie II Wojny Światowej, w dużym stopniu ograniczyły rozwój kultu-
ry i tradycji Żydowskiej, w tym także propagowanie i utrwalanie utworów 
muzycznych. Dokonując analizy oferty kulturalnej Rzeszowa i okolic należy 
jednak zaznaczyć, iż jest ona bogata w różnorodne wydarzenia, które zbli-
żają odbiorców do tradycyjnej muzyki żydowskiej. Egzemplifikację takich 
wydarzeń stanowić mogą następująco: Koncert muzyki żydowskiej "Raduj 
się Rzeszowie" w Teatrze Maska, który prezentował osiągnięcia muzyczne 
wspomnianego już w niniejszej publikacji Nachuma Sternheima. Jego celem 
była popularyzacja muzyki i kultury Żydowskiej (Koncert muzyki żydowskiej 
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"Raduj się Rzeszowie" w Teatrze Maska - Biznes i Styl). Kolejnym przykładem, 
wciąż żywej kultury jidysz stanowi działalność RKB – Rzeszów Klezmer Band. 
W ramach swojej działalności RKB organizuje wieczory z kuchnią oraz mu-
zyką żydowską dla mieszkańców Rzeszowa, okolic oraz dla turystów (Wieczór  
z kuchnią i muzyką żydowską «Rzeszów Klezmer Band). Jeszcze innym przy-
kładem działalności przywołującej żydowski skarb Rzeszowa jest Koncert pio-
senek ze spektaklu "Hava Nagila Raysha " w wykonaniu aktorów i muzyków 
Stowarzyszenia Twórczego SztukPuk Sztuka (Koncert - podkarpackiefilm.pl). 
Inicjatyw propagujących muzykę i kulturę żydowską jest w Rzeszowie bez 
wątpienia bardzo wiele i nie sposób dokonać prezentacji wszystkich wydarzeń. 
Jest to jednak dowodem na jej obecność i znaczenie dla współczesnych miesz-
kańców Rzeszowa i okolic. 

Konkluzja 

Jak wskazują niniejsze rozważania, muzyka żydowska jest integralną czę-
ścią polskiej kultury. W obrębie Rzeszowa i okolic można odnaleźć aktualnie 
wiele świadectw jej wpływów na kształtowanie się lokalnej społeczności. Na 
tle dokonanej analizy oferty kulturalnej Rzeszowa, nie ulega wątpliwości, iż 
pamięć o twórczości żydowskiej jest nadal obecna i kultywowana w opisywa-
nym obszarze. Warto także, w tym miejscu zaznaczyć, że elementy żydowskiej 
twórczości muzycznej, zarówno o charakterze synagogalnym jak i ludowym 
zakorzeniły się w kulturze polskiej za sprawą znanych kompozytorów, do 
których zaliczyć można między innymi: Ernesta Blocha, Mario Castelnuovo- 
Tedesco, P. Dessaua, A. Schönberga, J. Ludwig Felix Mendelssohn-Bartholdy 
, G. Mahler, A. Tansman, G. Mayerbeer czy J. Offenbach. W skali nie tylko 
lokalnej ale także globalnej, popularyzację muzyki żydowskiej przypisuje się 
musicalowi zatytułowanemu Skrzypek na dachu J. Bocka i J. Steina. 

Jak wskazują liczne dane historyczne kultura żydowska posiadała w Pol-
sce swój kluczowy ośrodek rozwoju. Jawi się zatem w różnorodnych zapisach 
jako coś więcej niż „mniejszość’. Pozostaje zatem integralną częścią polskiej 
twórczości oraz szeroko rozumianego dziedzictwa kulturowego. 
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STRESZCZENIE

Niniejsza publikacja traktuje o muzyce żydowskiej, która ma swój rodo-
wód w Rzeszowie o okolicach. Artykuł składa się z trzech kluczowych części. 
Pierwsza z nich dotyczy historii społeczności Żydowskiej w Rzeszowie, w celu 
ukazania transformacji oraz kształtowania się omawianej społeczności. Część 
drugą stanowią rozważania o twórczości Żydowskiej ze szczególnym uwzględ-
nieniem muzyki oraz jej determinantów na społeczność lokalną Rzeszowa. 
Konkluzję stanowi natomiast egzemplifikacja bogatego programu kultural-
nego i artystycznego w kontekście twórczości Żydowskiej i dostępnego dla 
mieszkańców Rzeszowa, okolic oraz turystów. 

Słowa kluczowe: muzyka. Judaizm, muzyka żydowska, kultura żydow-
ska, Rzeszów 

ABSTRACT

This publication deals with Jewish music that has its origins in Rzeszów 
and the surrounding area. The article consists of three key parts. The first one 
concerns the history of the Jewish community in Rzeszów, in order to show 
the transformation and formation of the discussed community. The second 
part consists of reflections on Jewish creativity, with particular emphasis on 
music and its determinants for the local community of Rzeszów. The conc-
lusion is, however, an exemplification of the rich cultural and artistic program 
in the context of Jewish creativity and available to the inhabitants of Rzeszów, 
the surrounding area and tourists.

Keywords: music, Judaism, Jewish music, Jewish culture, Rzeszów
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POJĘCIE CIERPIENIA W MYŚLI JANA PAWŁA II

THE CONCEPT OF SUFFERING  

IN THE THOUGHT OF JOHN PAUL II

W swojej nauce Św. Jan Paweł II podejmował wiele istotnych zagadnień. 
Jednym z nich, które jako człowiekowi również jemu było bliskie, była proble-
matyka związana z cierpieniem. W przemówieniu wygłoszonym w szczegól-
nym miejscu, jakim jest szpital dla dzieci, papież powiedział, że:

W chorobie czy w jakimkolwiek cierpieniu trzeba zawierzyć Bożej miłości, 
jak dziecko, które zawierza wszystko, co ma najdroższego, tym, którzy je 
miłują, zwłaszcza swoim rodzicom. Potrzeba nam więc tej dziecięcej zdol-
ności zawierzenia siebie Temu, który jest Miłością (Jan Paweł II 1991).

Słowa wypowiedziane w miejscu pełnym cierpienia najmłodszych nabra-
ły wyjątkowego znaczenia. Przeciętnemu człowiekowi przynajmniej w pierw-
szej fazie cierpienia trudno jest się z nim pogodzić, z łatwością nauczyć się  
z nim żyć. W szczególny sposób dotyczy to dzieci – niewinnych istot, które 
nierzadko od najmłodszych lat świat znają przede wszystkim z perspektywy 
szpitalnego łóżka. Świat zna wiele chorób, także dziecięcych, na które współ-
czesna medycyna – choć rozwinięta – nie potrafi znaleźć właściwego sposobu 
postępowania. Cierpi wtedy cała najbliższa rodzina chorego. Rozpacz miesza-
jąca się z nadzieją na poprawę. Gdy jej nie ma, w myślach projektują się naj-
gorsze scenariusze dotyczące przyszłości. Media tradycyjne i społecznościowe 
często pokazują historie dzieci cierpiących na różne schorzenia. Nierzadko 
leczenie bywa kosztowne i nie daje stuprocentowej szansy na całkowite wyle-
czenie. Dodatkowo ból potęguje dramatyczna walka z czasem i różnorodnymi 
procedurami, które utrudniają szybką interwencję lekarską. Tak wiele pytań 
rodziców i samych cierpiących dzieci pozostaje bez jednoznacznej odpowiedzi.

Papież-Polak był przykładem człowieka, który cierpiał. Jego problemy 
zdrowotne w istotny sposób wpłynęły na jego funkcjonowanie. Świat widział 
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jak z roku na rok, a później z miesiąca na jego ciało słabło. Wówczas i później 
był ziemskim oparciem dla innych chorych, którzy w Ojcu Świętym dostrze-
gali osobę, która również zmaga się z problemami zdrowotnymi. To wielu 
osobom pozwoliło na uświadomienie sobie ogromnej potęgi ludzkiego cier-
pienia. Zwłaszcza od chrześcijan wymaga się zrozumienia dla celowości ludz-
kich ułomności fizycznych i psychicznych. 

Bibliografia
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 1991 Przemówienie w szpitalu dziecięcym w Olsztynie, Olsztyn.

Streszczenie

Papież swoją chorobą dawał świadectwo tego, że cierpienie nie wybiera ludzi, 
których doświadcza, ale przychodzi bez względu na wiek, płeć, posiadane bogactwo, 
pochodzenie czy wyznawaną wiarę. W cierpieniu chory – tak, jak dziecko, które 
bezgranicznie ufa rodzicom, powinien zawierzyć swój los Bogu. Bóg doświadczając 
człowieka, nie robi tego bez celu. Często niełatwo jest zrozumieć sens wydarzeń, nie-
rzadko to przychodzi z czasem. 

Słowa kluczowe: Jan Paweł II, papież, Ojciec Święty, cierpienie

SUMMARY 

With his illness, the Pope testified that suffering does not choose the people it 
experiences. It comes regardless of age, sex, wealth, origin or faith. In suffering, the 
sick - just like a child who trusts his parents completely, should entrust his fate to 
God. When God experiences man, he does not do it without purpose. It is often not 
easy to understand the meaning of events, and it often comes with time.

Keywords: John Paul II, Pope, Holy Father, suffering
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STAROŚĆ I SAMOTNOŚĆ  
W NAUCZANIU JANA PAWŁA II

OLD AND LONELINESS IN THE TEACHING OF JOHN PAUL II

Strość wieńczy życie. jest czasem żniw. Zniw tego czego się nauczyliśmy.  
Co przezylismy, żniw tego, co zdziałaliśmyi osiągnęliśmy,  
a tetakże tego, co wycierpieliśmy i wytrzymaliśmy. 
Jak w końcowej partii wielkiej synfonii, te wielkie tematy współbrzmią potężnie.

Jan Paweł II

Wstęp

Słowa te mają charakter ponadczasowy i odnoszą się do bardzo wąznej 
kwestii społecznej. Jakże prawdziwe są te słowa wypowiadane prze Jana Paw-
ła II w niełatwym czasie globalnej pandemii, czasie, który zatrzymał się dla 
wielu ludzkich istnień. Jedną z recept na zatrzymanie ogólnoświatowego wi-
rusa jest ograniczenie relacji międzyludzkich. Do wielu ludzkich domów i serc 
zapukała więc wizja samotności, niezależna od wieku adresata tego zjawiska. 
Samotne są dzieci i młodzież wyjęte z systemu edukacji, dorośli, którym nagle 
odebrano możliwość wyjścia z własnego domu, czy starsze osoby, zamknięte 
we własnych czterech ścianach, które kiedyś były ich azylem, teraz zyskały 
status swoistego, domowego więzienia. 

Pomoc w samotności –  
współczesna interpretacja słów Jana Pawła II

Przesłanie papieża-Polaka w 2020 r. zyskało szczególne znaczenie.  
W tym niełatwym czasie, w którym należy zachować społeczny dystans, tak 
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ważna i potrzebna jest próba przekroczenia granic ludzkiej samotności. Bezin-
teresowna pomoc niesiona drugiemu człowiekowi jest niezwykłym i pożąda-
nym zjawiskiem. Wiele z pozoru drobnych ludzkich gestów pozwala zbudo-
wać choćby namiastkę bezpieczeństwa. Na szczególną uwagę zasługuje pomoc 
niesiona nieznajomym, ale potrzebującym bliźnim. Zwykłe zrobienie zaku-
pów, wykupienie lekarstw, dobre słowo pozostawione pod drzwiami domu 
czy mieszkania dodaje sił w chwili domowej izolacji. 

Także każdy gest życzliwości ofiarowany umierającemu pacjentowi za-
sługuje na to, aby o nim wspomnieć. Każdego dnia, szczególnie w czasie ogól-
noświatowej pandemii w szpitalach odchodzi wiele osób. Nierzadko umierają  
z dala od najbliższych. Gdy nie można dotknąć bliskiej osoby, akt obcowa-
nia ze śmiercią jest jeszcze bardziej tragiczną wizją. Wówczas każdy nawet 
niewielki uczynek skierowany w stronę konającego, jest iskrą dobra i próbą 
zmniejszenia ogromu samotności. 

Również medycy pracujący na wielogodzinnych dyżurach, dotknięci są 
zjawiskiem samotności. Ich samotność niejednokrotnie miesza się ze zjawi-
skiem bezradności wobec pandemii, braku sprzętu czy współpracowników. 
Ponadto ich relacje rodzinne są poddane zjawisku samotności, gdy np. dzieci 
widzą matkę lub ojca raz na kilka dni, a jeśli już rodzic jest obok, nie ma 
wystarczającego pokładu energii, aby brać aktywny udział w ich wychowaniu.

Dlatego tak istotne w trudnym czasie napiętnowanym samotnością jest 
przypomnienie słów papieża Jana Pawła II i każdy, nawet najmniejszy gest, 
który pozwala na zmniejszenie skutków tego brzemiennego w skutki zjawiska.

Choć z jednej strony są to tak oczywiste słowa i przekaz, z drugiej  
– możemy dostrzec wiele przykładów, w których zapomina się o nich. Nierzad-
ko jest to działanie celowe. Bóg dając życie, pozostawia człowiekowi również 
wolną wolę w kierowaniu nim. Czy jednak poszczególny człowiek ma prawo  
w bezpośredni sposób decydować o życiu innej osoby lub grupy ludzi? Nie 
mam tu na myśli wyłącznie o dzieciach nienarodzonych, ale także o tych, któ-
rzy już przyszli na świat. Co ze zjawiskiem eutanazji, w trakcie której odbiera 
się życie osobom chorym, starszym, pozornie niepotrzebnym? 

„Czujesz się osamotniony. Postaraj się odwiedzić kogoś, kto jest jeszcze 
bardziej samotny”(Jan Paweł II 1999).

Powyższe słowa na temat samotności papież Jan Paweł II wygłosił w trak-
cie jednej z pielgrzymek do ojczyzny. Wierni mogli usłyszeć je podczas mszy 
św. odprawionej w 1999 r. w Sopocie. 



130

SURSUM CORDA

Bibliografia

Borutka T., 

 1993 Problematyka moralno-społeczna w nauczaniu Jana Pawła II 
(wybrane zagadnienia), Kraków 

Dudziak U.

 2020  Każdy ma swoje Westerplatte, Lublin 

Grygiel A., 

 2017 Nowy model ojcostwa, Lublin 

Jan Paweł II,

 1999  Homilia w czasie mszy św. w Sopocie, Sopot 

Jan Paweł II, 

 1981 Kiedy Bóg daje życie, daje je na zawsze, Rzym (Watykan)

STRESZCZENIE

Samotność to jedna z bolączek współczesnego świata. Jednak szczególnej obec-
ności tego zjawiska można doświadczyć w 2020 r. – trudnym czasie globalnej pan-
demii. Choć wypowiedziane w 1999 r., wciąż aktualne pozostają słowa papieża Jana 
Pawła II, w których Ojciec Święty zauważył, że najlepszym panaceum na własną sa-
motność, jest odwiedzenie kogoś, kto jest jeszcze bardziej samotny. Artykuł stanowi 
próbę wskazania przykładów samotności w trakcie pandemii 2020 roku.

Słowa kluczowe: Jan Paweł II, papież, Ojciec Święty, ojcostwo, samotność, 
wartość

SUMMARY

Loneliness is one of the problems of the modern world. However, the 
special presence of this phenomenon can be experienced in 2020 - a difficult 
time of the global pandemic. Although, spoken in 1999, the words of Pope 
John Paul II remain valid, in which the Holy Father noted that the best pana-
cea for one’s own loneliness is to visit someone who is even more lonely. The 
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article is an attempt to indicate examples of loneliness during the pandemic 
of 2020.

Keywords: John Paul II, Pope, Holy Father, loneliness, life, value, God

                           

MARTA MAGDOŃ

Uniwersytet Rzeszowski

INTERPRETACJA WYBRANYCH MYŚLI OJCA ŚWIĘTEGO 
JANA PAWŁA II ODNOSZĄCA SIĘ DO DZIECI  

INTERPRETATION OF SELECTED THOUGHTS OF THE HOLY FATHER 

JOHN PAUL II RELATING TO CHILDREN 

Wstęp 

Ojciec Święty Jan Paweł II umiłowany, doceniany i przez wielu z nas 
tak dobrze znany nam Jego życiorys. W swoich wypowiedziach podczas ca-
łego pontyfikatu skierował słowa do każdego człowieka. Bez względu na po-
chodzenie, rasę, wiek, status społeczny czy kulturowy. Był, jest i będzie dla 
wszystkich tak samo jak to wszystko co zostawił po sobie. Poniższy artykuł 
jest osobistą refleksją i interpretacją autorki dotyczącą wybranych myśli Ojca 
Świętego Jana Pawła II odnoszącą i skupiającą się na tych, najmniejszych  
i najmłodszych – dzieciach. 

Wartość dziecka w Kościele 

W Nowym i Starym Testamencie przedstawiona jest wartość dziecka 
przez pryzmat prawd, które zostały objawione w wymienionych Księgach. Oj-
ciec Święty Jan Paweł II  w Liście do dzieci, podkreśla iż Ewangelia jest głębo-
ko przesiąkniętą prawdą o dziecku. Zinterpretować można ją jako „Ewangelię 
dziecka”, której odniesienie można znaleźć  w naszym stuleciu w działalności 
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św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Dla Papieża dzieci są, wymownym i wspa-
niałym obrazem spełnienia tych warunków moralnych i duchowych, które są 
przepustką pozwalającą wejść do Królestwa Bożego oraz życia w całkowitym 
zawierzeniu się Bogu. W tym miejscu nie sposób nie przywołać określenia iż, 
to właśnie dzieci były dla Ojca Świętego „przyjaciółmi”. Zapraszał je wszyst-
kie bez względu na różnice języka, rasy, narodowości, aby chwaliły imię Pana. 
Zachęcał, aby poprzez swoją modlitwie powierzały Jego misję i trudne sprawy 
dotyczące ich rówieśników, Kościoła i świata całego. Papież wskazuje na za-
ufanie, jakim Jezus i Jego Matka darzą dzieci. W wielu objawieniach dzieci 
stają się powiernikami Bożych tajemnic i im powierzane są trudne sprawy 
Kościoła   i ludzkości. Ojciec Święty Jan Paweł II w pełni zaufał sile jaka 
pływnie z modlitwy dzieci  i jej się powierza. Nie skupia się tylko w tej prośbie 
tylko na sobie, ale pod opiekę modlitewną dzieci daje sprawy całego świata.  
W szczególności sprawę pokoju na świecie oraz tych, którzy cierpią głód i prze-
śladowanie. Odwołując się do przykładów życia świętych  błogosławionych, 
którymi byli dzieci, ale też wskazując na sposoby urzeczywistnienia się „Ewan-
gelii dziecka” w naszym stuleciu znajdują się m.in. św. Teresa od Dzieciątka 
Jezus, św. Bernardy z Lourdes, dzieci z La Salette czy dzieci z Fatimy (Rynio 
1985, s. 142-143 ). W tym miejscu nie sposób nie przywołać wypowiedzi 
Ojca Świętego Jana Pawła II zapisanej w swojej książce  pt. Autobiografia: 

Chciałbym wam powiedzieć, że zawsze lubię patrzeć na wschodzące słoń-
ce (...), podczas wschodu słońca coraz wspanialszy staje się świat, domy, 
mieszkania,  a także nasze życie. Wszystko staje się cieplejsze. Bardzo lu-
bię obserwować wschodzące słońce. (...) Każdy człowiek, każde dziecko 
jest słońcem, które wschodzi. Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż 
na nowo, projektem, który nieustannie urzeczywistnia, przyszłością, która 
pozostaje zawsze otwarta. Są owocem miłości małżeńskiej, która dzięki 
nim odżywa i się umacnia. Przychodząc na świat, przynoszą ze sobą orę-
dzie życia, które wskazuje na pierwszego Stwórcę życia. We wszystkim od 
nas uzależnione, zwłaszcza na wczesnych etapach życia, są naturalnym 
wezwaniem do solidarności. Nieprzypadkowo Jezus wezwał uczniów aby 
mieli dziecięce serca (por. Mk 10, 13-16).  Każde dziecko przychodzą-
ce na świat jest "epitafią" Boga, jest darem życia, nadziei i miłości. (...) 
Modlę się za dzieci  - nienarodzone i narodzone - we wszystkich krajach 
świata: niech każde z nich zostanie przyjęte i otoczone miłością (Kilańczy-
k-Zięba 2002, s. 156-157).

Te powyższe słowa w pełni ukazują jak ogromną wartością dla Ojca 
Świętego miały dzieci. Były dla Niego, nie tylko nadzieją i przyszłością świata, 
ale przede wszystkim orędziem życia, które pochodzi od Ojca Niebieskiego. 
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Zakończenie

Artykuł pt. „Interpretacja wybranych myśli Ojca Świętego Jana Pawła II 
odnosząca się do dzieci” to swoista refleksja osobista autorki dotycząca wybra-
nych słów i myśli Papieża skupiających się na dzieciach. Autora przedstawiła 
wartość dzieci w Kościele, ale również bezwzględnie bezcenne znaczenie ich 
dla Ojca Świętego Jana Pawła II. Artykuł ukazuje jak ogromnie dużo uwagi  
i słów zostało skierowane w kierunku tych najmniejszych w czasie działalności 
Papieża.  
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STRESZCZENIE

Artykuł pt. „Interpretacja wybranych myśli Ojca Świętego Jana Pawła 
II odnosząca się do dzieci” miał na celu przypomnienie myśli Ojca Świętego, 
które skierował on w stronę dzieci. Autorka w swojej refleksji skupia się na 
wartości dziecka w Kościele w opinii Ojca Świętego Jana Pawła II. W drugiej 
części odnosi się do zapisków w  książce pt. Autobiografia, gdzie przedstawio-
na jest wypowiedź Ojca Świętego Jana Pawła II związana z dziećmi.    

Słowa klucze: dziecko, papież, modlitwa, świętość, zawierzenie, wartość, 
nauczenia.
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SUMMARY

The article entitled "Interpretation of selected thoughts of the Holy 
Father John Paul II regarding children" was intended to recall the thoughts 
of the Holy Father that he directed towards children. In her reflection, the 
author focuses on the value of the child in the Church in the opinion of the 
Holy Father John Paul II. In the second part, he refers to the notes in the 
book Autobiography presenting the statement of the Holy Father John Paul 
II related to children.

Key words: child, pope, prayer, holiness, entrustment, value, teaching.

                                 

JANUSZ KAWA

Uniwersytet Rzeszowski 

ROLA OJCA W RODZINIE  
WEDŁUG NAUCZANIA JANA PAWŁA II

THE ROLE OF THE FATHER  

IN THE FAMILY ACCORDING TO THE TEACHING OF JOHN PAUL II

Jan Paweł II wiele miejsca w swoim nauczaniu poświęcał rodznie. Jest 
to jedna z podstawowych komórek każdego społeczeństwa, w która ma szcze-
gólny wpływ na każdą osobe tej społeczności. Wiele ról społecznych mają 
swój początek w prawidłowo funkcjonującej rodzinie. Autorytet i wzorce na 
których wzrasta młody człowiek ma swój fundamentalny początej w rodzi-
nie. Rodzina to ostoja spokoju nadziei i wiary na lepsze jutro. Obok matki 
należyte miejsce w rodzinie zajmuje ojciec, który to dba o gniazdo rodzinne  
i jest wzorcem do prawidłowego kształtowania charakterów i wzorców jego 
pociech. Według nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II  rodzina jest to 
miejsce i zadania wypełniane przez ojca w rodzinie i dla rodziny mają wagę 
szczególnie wzniosłą i jedyną, niezastąpioną w swoim posłannictwie. Papież 
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w sposób bardzo zwięzły, a równocześnie głęboki odnosi się do realizacji czy 
nawet powołania ojcowskiego, które sprowadza się do czterech istotnych za-
dań (por. FC 25):

 a. Odpowiedzialność za życie poczęte pod sercem matki;
 b. Oddanie na rzecz rodziny i pełnienie ważnej roli polegającej na 

obowiązku wychowania dzieci, wspieranie i dzielonenie tego obowiązku ze 
współmałżonką;

 c. Praca na rzecz rodziny. Wypełnianie obowiązków, która nie 
rozbiją rodziny, lecz utwierdzają ją w spójni i stałości;

 d.  Swoim pociechom i towarzyszom spłeczności dawanie świa-
dectwa dojrzałego życia chrześcijańskiego i uczestniczenia w nim. 

Według Papieża Polaka to powołanie ojcowskie i zadania z niego wypły-
wające pochodzą z woli Boga, od Stwórcy człowieka, a nie z ustanowienia ja-
kieś instytucji ludzkiej. Nauczanie Jana Pawła II jest bardzo istotne i aktualne 
w współczesnym, zmieniającym się ciągle świecie. Świecie pełnym zagrożeń  
i ponęt, które czekają na współczesnego ojca. 

W myśl nauczania i głoszonego sław przez papieża Polaka Jan Pawłeł II 
twierdził, iż mężczyzna jako ojciec powinien być dobrym mężem, co pozwo-
li mu być wybornym ojcem dla swoich pociech, która odnosi się do dzieci. 
Okreśkla się ten stan mianem ojcostwa. 

Według nauczania Jana Pawła II i wiary chrześcijańskiej ojcostwo to jest 
darem i powołaniem, które ma czynic swiat lepszym. Papież twierdził, iż we-
dług wiary chrześcijańskiej pochodzi od stwórcy najwyższego czyli od Ojca 
Boga, a ojcostwo mężczyzny jest obrazem i odbiciem ojcostwa samego Boga. 
Jan Paweł II stał na stanowisku, iż Ojciec Przedwieczny - od którego pochodzi 
wszelkie ojcostwo w niebie i na ziemi (Ef 3,14) - powołując mężczyznę do ojco-
stwa, tym samem udzielając mu daru ojcostwa w momencie poczęcia dziecka, 
daje mu szansę do wypełnienia pięknej odpowiedzialnej misji i stawia przed 
mężczyzną istotne zadania do spełnienia wobec wspólnoty chrześcijańskiej i 
rodzinnej.
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STRESZCZENIE

Jana Pawła II i jego postawa życiowa daje obraz człowieka prawego  
i ponadczasowego. Jest on autorytetem do naśladowania. Jako nauczyciel 
moralności, wartości chrześcijańskich oraz przyjaciela młodzieży jest dobrym 
pasterzem i ojcem swojej „owczrni”. W swoich nuczaniach stara się dać dobre 
wskazówki mężczyznom, którym przyszło pełnić jakże wzniosłą rolę bycia oj-
cem i mężem  swojej żony. Bycie dobrym ojcem według papieża wymaga od 
mężczyzny poświęcenia, zrozumienia, cierpliwości i zawsze on może liczyć na 
wsparcie i wysłuchanie Boga, który go umiłował sobie.

Słowa kluczowe: Ojciec Święty, papież, Jan Paweł II, ojciec, wiara

SUMMARY

John Paul II and his attitude to life give the image of a righteous 
and timeless man. He is an authority to follow. As a teacher of morality, 
Christian values   and a friend of young people, he is a good shepherd 
and father of his "sheep". In his studies, he tries to give good guidance 
to men who have come to fulfill the lofty role of being father and hus-
band to his wife. According to the Pope, being a good father requires 
dedication, understanding, patience, and he can always count on the 
support and listening of God who loved him.

Keywords: Holy Father, Pope, John Paul II, father, faith
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WIOLETTA PRASZEK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego

POKOLENIE JANA PAWŁA II

GENERATION OF JOHN PAUL II

Wstęp

Jan Paweł II był jedynym papieżem pochodzącym z Polski, który rządził 
stolicą Piotrową w latach 1978-2005. Uznawany jest za autorytet w dziedzi-
nie moralności, filozofii oraz etyki chrześcijańskiej. Jako wykładowca akade-
micki wywarł niezatarte wrażenie na swoich studentach.

Młodzi ludzie byli zawsze bardzo ważną częścią życia księdza, później 
biskupa a w końcu papieża Karola Wojtyły. Lubił rozmawiać, przebywać  
a przede wszystkim słuchać i spędzać wolny czas z młodymi ludźmi.

Pokolenie Jana Pawła II

 Po śmierci Jana Pawła II w Polsce zapanowała żałoba narodowa i wielu 
młodych ludzi zaczęło bardziej otwarcie manifestować swoje postawy religijne, 
uczestniczyć w nabożeństwach religijnych czy we mszach świętych w niedzielę. 
Ten narodowy zryw młodych ludzi został przez naukowców i dziennikarzy 
określony jako „pokolenie lub generacja Jana Pawła II ”. Nazwa ta odnosi się 
do młodzieży-katolików, którzy byli lub pozostają skupieni wokół naucza-
nia moralnego JP II lub samej postaci papieża-Polaka, ponieważ są poruszeni 
jego biografią, wyznawanymi poglądami związanymi z postrzeganiem życia 
religijnego na przełomie wieku XX i XXI lub w jakiś sposób utożsamiają się  
z poglądami Karola Wojtyły w dziedzinie  moralności (Raport o stanie wiary 
w Polsce, Radom 2011). Nazwa „pokolenie JP II” ma szerokie i płynne gra-
nice.  Najczęściej określa się nim osoby, które za czasów życia i pontyfikatu 
papieża miały ok.16- 30 lat, ale i tak jest to umowna granica, indywidualnie 
interpretowana przez badaczy zajmujących się tematyką papieską.
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O „generacji JP II” zaczęto mówić po śmierci  papieża -Polaka, czyli po 
2 kwietnia 2005, która to data na zawsze pozostała w pamięci wielu Polaków, 
nie tylko młodych. Cały świat z zapartym tchem śledził ostatnie minuty życia 
papieża, a gby o godzinie 21.37, zgasło światło w watykańskich oknach, czę-
sto słyszało się określenie, że „nagle świat się zatrzymał i wstrzymał oddech”. 
Bezpośrednio po śmierci papieża ludzie zaczęli wychodzić na ulice, podążać 
w miejsca, gdzie znajdowały się place, pomniki czy miejsca związane z Janem 
Pawłem II i wspólnie się modlić, płakać lub bardzo często milczeć. Takie 
sytuacje bardzo często kojarzą się dzisiejszym 40. i 50-latkom z tego okresu 
(rozmowy własne). Wtedy to narodziła się w Polakach lub odżyła idea wspól-
noty. Relacje pokazywane w mediach były pełne patosu, wyciszenia, skupie-
nia, modlitwy, wzajemnego wsparcia oraz pocieszania się. Zaczęła rodzić się 
idea „generacji JP II”. 

Młodzi ludzie bardzo żywiołowo i emocjonalnie zareagowali na śmierć 
papieża. Niektórzy z nich wyszli na ulicę, spontanicznie spotykali się umawia-
jąc się wcześniej przez social media lub w milczeniu zapalili świeczkę w oknie.

Zwrot „pokolenie Jana Pawła II” został użyty po raz pierwszy w czasie 
Światowych Dni Młodzieży w Paryżu w 1997 roku ( Borutka, 2019). Mło-
dych ludzi, którzy w momencie wyboru Karola Wojtyły na papieża byli na-
stolatkami nazywa się również „pokoleniem ‘78”, od roku rozpoczęcia ponty-
fikatu Karola Wojtyły (Pawlus, 2014). Obecnie „pokolenie JP II” to rodzice  
i dziadkowie wieku 40-50 lat (Dudkiewicz, 2020). Ci, wówczas młodzi ludzie, 
dorastali w czasie zarządzania przez Polaka stolicą Piotrową, szli na studia, 
rozpoczynali pierwszą pracę i zakładali rodziny. Oni nie znali innego papieża 
niż Polak i dlatego tak wielu z nich po wyborze nowego papieża Benedykta 
XVI nie mogło się przyzwyczaić, że ktoś inny poza Wojtyłą może zasiadać  
w Watykanie.

Podczas swojego pontyfikatu Jan Paweł II szczególną rolę przywiązywał 
do spotkań z młodzieżą, ponieważ twierdził, że oni są „przyszłością narodu”  
i należy poświęcać jak największą ilość czasu na kształtowanie ich sumień  
i dusz. 

Wyznaczniki „Generacji Jana Pawła II”.

Naukowcy próbują znaleźć wspólny mianownik dla scharakteryzowa-
nia „generacji JP II”.  Za rozpoczęcie formowania się „pokolenia papieskie-
go” uznaje się 27-letni, jeden z najdłuższych pontyfikatów papieskich. Można 
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spróbować znaleźć wyznaczniki, które charakteryzują ową generację. Według 
mnie są one następujące (Szumilas 2007):

1) Małoletniość w momencie wyboru Karola Wojtyły na głowę 
stolicy Piotrowej. Większość młodych ludzi płynnie pod względem 
wieku zaliczanych do „generacji JP II” nie było jeszcze na świecie albo 
byli za mali, aby zrozumieć konsekwencje słów Habemus Papam (Cie-
ślik 2005),

2) Nieznanie innego papieża niż Jan Paweł II. Młodzi ludzie, któ-
rzy byli świadkami śmierci papieża-Polaka, nie znali innego papieża 
za swojego życia. Dla nich oczywistym było, że pod pojęciem „papież” 
kryje się Polak-Karol Wojtyła,

3) Nie znają nauczania teologicznego, filozoficznego, moralnego 
i chrześcijańskiego Jana Pawła II. Często jest to znajomość bardzo po-
wierzchowna. Nigdy nie próbowali wgłębić się w nauki papieża, nie 
czuli potrzeby. Bardziej chodziło o przekonanie ,że papież postępuje 
właściwie niż o gruntowne zaznajomienie się z jego dorobkiem nauko-
wym ,

4) Niekoherentność, niespójność wyznawanych poglądów „poko-
lenia JP II”. Ci młodzi ludzie mają różne, często niezgodne z nauką 
chrześcijańską stanowiska odnośnie związków partnerskich, urodzeń 
pozamałżeńskich, zawierania małżeństw z powodu niechcianej ciąży, 
stosunku do środków antykoncepcyjnych a jednak deklarują, że czują 
do papieża-Polaka szacunek,

5) Poczucie solidarności i doniosłości chwili, kiedy papież umierał 
na oczach świata. Dużo młodych ludzi poszło wtedy do kościoła, nawet 
nie na mszę, ale do budynku, ponieważ, nie wiedzieli, co mają zrobić 
a potrzebowali poczucia wspólnoty, wytłumaczenia, co się dzieje, gdyż 
na ich oczach zmieniało się oblicze chrześcijańskiego świata, bardzo 
zniszczonego, usianego skandalami ale jednak kościoła, który znali z sa-
kramentu komunii czy bierzmowania. Taka postawa może się wydawać 
płytka czy niedojrzała, ale usprawiedliwiona sytuacyjnie,

6) Po śmierci Wielkiego Papieża wielu młodych ludzi deklarowało 
powrót do życia według zasad chrześcijańskich oraz w struktury kościel-
ne, rewizję stosunku do kościoła czy transformację poglądów religij-
nych. Jednak, w większości przypadków okazały się to być tylko płonne 
deklaracje, które związane były z szokiem po śmierci jedynego papieża 
jakiego znali,
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7) Można uznać „pokolenie JP II„ za efemerydę, utopię, ułudę, 
która nie przetrwała próby czasu, ponieważ obecnie zarządzający, drugi 
papież po Karolu Wojtyle, nie posiada tyle charyzmy, co swój poprzed-
nik a w życie weszło kolejne pokolenie 20-latków, którzy w momencie 
śmierci Jana Pawła II nie byli na świecie, dlatego ciężko im odnieść się 
do Papieża w sposób osobisty; oni patrzą na Wojtyłę jak na postać hi-
storyczną, jedną z wielu w polskiej historii, która reprezentowała Polskę 
na całym świecie i była jej ambasadorem.

Podsumowanie

 Niewątpliwie, po roku 2005 istniało „pokolenie JP II”, którego nazwa 
płynnie odnosiła się do charakterystyki młodych ludzi pragnących poczucia 
wspólnoty i więzi po śmierci papieża-Polaka. Najczęściej nie znali jego na-
uczania chrześcijańskiego, nie wiedzieli, o czym pisał teologiczne rozprawy, 
natomiast zapragnęli poczuć wspólnotę bólu po jego śmierci, ponieważ pod-
świadomie widzieli, że na ich oczach rozgrywa się historia, która już drugi 
raz się nie powtórzy i zapragnęli wspólnie i czynnie wziąć w jej formowaniu 
udział.
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Streszczenie 

Artykuł skupia się na postaci papieża-Polaka Jana Pawła II jako na na-
uczycielu moralności, wartości chrześcijańskich oraz przyjaciela młodzieży. 
Opisuje wyróżniki pokolenia/generacji JP II,  za której początek uważa się 
pontyfikat Karola Wotyły. Próbuje odpowiedzieć na pytanie, czy generacja JP 
II to realne zjawisko a nie wymysł chwili oraz czy nadal istnieje.

Słowa kluczowe: Karol Wojtyła, Jan Paweł II, pokolenie JP II, genera-
cja JP II, młodzież, wartości chrześcijańskie.

Summary

The article focuses on the figure of Polish pope- John Paul II, both as  
a morality and christian values teacher and a friend of young people. It descri-
bes distinguishing features of John Paul II generation which begins with Ka-
rol Wojtyla’s pontificate. The author speculates if the JP II generation came 
into existence as a true scientific fact or it is a momentary phenomenon.

Key words: Karol Wojtyła, John Paul II, generation JP II, young people, 
christian values.
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JANUSZ KAWA

Uniwersytet Rzeszowski

OBLICZA CIERPIENIA WEDŁUG JANA PAWŁA II

FACES OF SUFFERING ACCORDING TO JOHN PAUL II

Jan Paweł II w trakcie swojej posługi kapłańskiej zawszebył blisko czło-
wieka, tego w potrzebie. Jego spojrzenia, gesty i czyny dawały znak o czymś 
 
wyjątkowym. Zawsze znajdował czas n a bycie blisko lub w jego pobliżu gdzie 
znajdowali się ludzie chorzy, niepełnisprawni i cierpiący. 

Ojciec świety Jan Paweł II, jak mało kto, zasługuje na przydomek „Papie-
ża cierpienia”. Nie tylko z tego powodu, że sam od najmłodszych lat cierpiał 
z wielu powodów. Jako młody chłopiec utracił mamę i ukochanego brata 
Edmunda, póżniej bardzo niebezpieczny wypadek któremu uległ jako mło-
dzieniec. Będąc już papieżem cudem i przy boskiej opatrzności przeżył za-
mach do którego doszło na Placu św. Piotra 13 maja 1981 r. W wyniku tego 
tragicznego wydarzenia był poddawany  licznym zabiegom i operacjom. Po 
czym przyszłedł czas na ciężka, nieuleczalna choroba której skutkutkiem były 
wieloma cierpieniami i bolesnymi zabiegami medycznymi. To wszystko ko-
lejne elementy składające się na jego pełne cierpienia życie. Tymczasem mó-
wiąc o „Papieżu cierpienia” mamy na myśli przede wszystkim, jego podejście 
i stosunek do cierpienia innych ludzi.

Podczas swojego pontyfikatu bragnął być blisko ludzie cierpiących, cho-
rych, niepełnosprawnych i samotnych w ich domach, szpitalach, ośrodkach 
pomocy. Papież otwierał swoje serce na ich głos, wsłuchiwał się bardzo uważ-
nie w to, co mają mu do powiedzenia. Podczas spotkań sam też zadawał im 
pytania, przytulał ich, całował i błogosławił, a na pełne ciepła i miłości gesty 
Ojca Świętego chorzy odpowiadali wzajemnością. Cierpiący i chorzy mieli w 
sercu Papieża Jana Pawła II miejsce uprzywilejowane – zawsze o nich pamiętaj 
w homiliach.Podczas swoich licznych pielgrzymek ale także w Watykanie, na 
Placu św. Piotra dbano o to, by ludzie cierpiący zajmowali miejsce najbliższe 
ołtarza. Często mieli oni szansę na czytanie homilii i uczestniczenie w spól-
nych modlitwach.  
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Ojciec Święty Jan Paweł II, Wieka osobistość którego wydała ziemia 
Polska – zostawił nam wiele zapisanych stron o cierpieniu. Najważniejszym 
jednak dokumentem, którego nie sposób pominąć o jego nauczania w tym 
zakresie pozostaje list apostolski „Salvifici doloris” (Zbawcze cierpienie) –  
o chrześcijańskim sensie ludzkiego cierpienia”. Jan Paweł II stwierdza, że cier-
pienie w świecie jest obecne po to: 

ażeby wyzwalać w człowieku miłość, ów jakże bezinteresowny dar  
z własnego „ja” na rzecz innych ludzi, ludzi cierpiących. Świat ludzkie-
go cierpienia przyzywa niejako bez przystanku inny świat: świat ludz-
kiej miłości – i tę bezinteresowna miłość, jaka budzi się w jego sercu  
i uczynkach, człowiek niejako zawdzięcza cierpieniu

Na przestrzeni 27 lat pontyfikatu trudno zliczyć ile odbyło się spotkań 
Papieża z chorymi - zarówno podczas oficjalnych uroczystości, ale także tych 
w czasie odwiedzin w szpitalach. Tych wyjątkowych spotkań było wiele. Pa-
pież nie zaniedbał także cierpiących nawet wtedy, kiedy sam podzielił los 
ludzi cierpiących. Może właśnie dlatego Jan Paweł II dla świata tak bardzo 
wiarygodnym nauczycielem cierpienia, gdyż sam tego cierpienia doświadczał. 
Ojciec Święty nie ukrywając swego cierpienia i starości, znalazł jeszcze jeden 
sposób świadczenia o Bożej miłości:

która jest ostatecznym sensem wszystkiego, co na tym świecie istnieje”  
w świecie, w którym panuje kult zdrowia i młodości 
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STRESZCZENIE

Ojciec Święty swoim postepowaniem dawał świadectwo umiłowania 
drugiego człowieka, którego ciało i dusza cierpi we wspólczesnym świecie. Po-
mimo, że sam cierpiał to był  wrażliwy na niedolę słabych, chorych, nieprłno-
sprawnych i cierpiących. Papież twierdził w swoim nauczaniu, że cierpienie 
nie wybiera ludzi których doświadcza. Według Jana Pawła II cierpienie przy-
chodzi bez względu na posiadane zasoby majatkowe, pochodzenie, wiek, płeć 
czy też wyznawaną wiarę. W cierpieniu chory, cierpiący bezgranicznie powi-
nien zawierzyć swój los Bogu. Papież swojego pontyfikatu bragnął być blisko 
ludzie cierpiących, chorych, niepełnosprawnych i samotnych w ich domach, 
szpitalach, ośrodkach pomocy.

Słowa kluczowe: Ojciec Święty, papież, Jan Paweł II, człowiek, cierpienie

SUMMARY

Through his actions, the Holy Father gave a testimony of his love for 
another human being whose body and soul suffer in the contemporary world. 
Although he himself suffered, he was sensitive to the plight of the weak, the 
sick, the handicapped and the suffering. The Pope stated in his teaching that 
suffering does not choose the people it experiences. According to John Paul 
II, suffering comes regardless of the possessed resources, origin, age, gender 
or professed faith. In suffering, a sick person who suffers without limit sho-
uld entrust his fate to God. The Pope of his pontificate wanted to be close 
to suffering, sick, disabled and lonely people in their homes, hospitals, and 
assistance centers.

Keywords: Holy Father, Pope, John Paul II, man, suffering
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JOANNA GARBULIŃSKA-CHARCHUT

Uniwersytet Rzeszowski

CZŁOWIEK NADZIEI WEDŁUG JANA PAWŁA II

A MAN OF HOPE ACCORDING TO JOHN PAUL II

Wstęp

W homilii Św. Jana Pawła II wygłoszonej w Gdańsku w 1987 r. w trakcie 
pielgrzymki do Polski, papież powiedział:

„Dla chrześcijanina sytuacja nigdy nie jest beznadziejna. Chrześcijanin 
jest człowiekiem nadziei. To nas wyróżnia” (Jan Paweł II 1987).

Słowa te mają charakter ponadczasowy i nie odnoszą się jedynie do ów-
czesnej sytuacji społeczno-politycznej w kraju. 

Jan Paweł II człowiekiem nadziei

Według Ojca Świętego nadzieja istnieje od zarania dziejów i jest niero-
zerwalnie związana z ludzkim życiem. Można rozważać ją w dwóch zasad-
niczych ujęciach. Pierwszy dotyczy zmartwychwstania Chrystusa i obejmuje 
nadzieję związaną z życiem po śmierci, z wiecznością. Drugie ujęcie dotyczy 
codzienności. W dniu powszednim nadzieja pozwala na przezwyciężenie tru-
dów, z którymi człowiek spotyka się każdego dnia. Każdy człowiek ma swo-
je powołanie – czy to do małżeństwa, czy kapłaństwa, czy pobożnego życia  
w pojedynkę. Wszystkie te grupy mają swoje określone zadania, ziemską misję 
do wypełnienia. 

Pontyfikat Papieża-Polaka nadzieją na dobry czas

Ojciec Święty wlał nadzieję w serca milionów Polaków, którzy  
w latach 80. XX w. odważyli się podjąć działania zmierzające do wprowa-
dzenia zmian w istniejącym porządku społeczno-politycznym. Jego ziemskie 
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pielgrzymowanie to także nadzieja, którą indywidualnie mógł czerpać każdy 
człowiek. Wszystkie wydarzenia związane ze stanem zdrowia papieża poka-
zywały chrześcijanom, że zawsze należy wierzyć w powodzenie i do końca 
kierować się nadzieją na lepszy czas. 

Młodzież nadzieją na lepsze jutro

Św. Jan Paweł II umiłował młodzież i wierzył w jej możliwości oraz 
dobre serce. Nie bał się od niej wymagać, co więcej – apelował, aby młodzi 
ludzie sami od siebie wymagali, nawet jeśli otaczający świat w nich nie wierzy. 
Wierzył, że młodzież jest przyszłością świata. 

Młodzi ludzie cenili spotkania z papieżem-Polakiem, chętnie podróżo-
wali za nim, gdy tylko pojawiał się w ich kraju. W ich trakcie papież prosił, 
aby nie zmarnowali swojego życia, aby nie było ono przypadkowe. Również 
odejście Ojca Świętego nie oznaczało końca jego nauki, ale stanowiło jeden  
z etapów spotkania z wielkim rodakiem. Dawało i daje nadzieję na nasze spo-
tkanie z Bogiem.

Bibliografia
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Streszczenie

Św. Jan Paweł II wiele słów poświęcił pojęciu szeroko rozumianej nadziei. 
Szczególną nadzieję Ojciec Święty pokładał w młodych ludziach – wierzył  
w nich i głosił przesłanie, aby oni również w siebie wierzyli.

Słowa kluczowe: Jan Paweł II, Ojciec Święty, papież, nadzieja, młodzież

Summary

St. John Paul II devoted many words to the concept of broadly understo-
od hope. The Holy Father had a special hope in young people - he believed in 
them and proclaimed the message that they would also believe in themselves. 

Keywords: John Paul II, the Holy Father, the Pope, hope, youth
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Lecz te krótkie chwile, choć szybko przeminą 
Na nasze dalsze życie diametralnie wpłyną 
I mu nadadzą swoistego uroku , 
Sprawią, że przestaniemy stać , gdzieś w tłumie z boku.

Czasem gest jeden, czyjś uśmiech lub słowo 
Sprawi, że zaczniemy myśleć rozwojowo 
I nawet mała nieznaczna pochwała 
Pomoże, by uwolniła się energia cała,

Która nas popchnie do gwiazd tysiąca, 
Ściągnie do serca promienie słońca, 
Wszystkie drzwi staną przed nami otworem 
I będziemy jako podmiot swoistym walorem:

Więc pielęgnujmy w swojej pamięci, 
Każdą chwilę, co nami pozytywnie zakręci 
I nas nauczy własnej wartości, 
Że coś znaczymy w rozwoju ludzkości.

Te szare chwile, których jest miliony 
Zbliżają nas do ziemi w geście pochylonym, 
A te złote, co ich jest tak niezmiernie mało 
Dają uczucie, jakby niebo nam się otwierało.

Starajmy się wykorzystać dobrze każdą możliwość, 
Nieśmy przez życie głównie życzliwość 
A wtedy każda chwila, czy wielka, czy mała, 
Jak nektar ambrozji będzie smakowała.

Wyzwania współczesnego świata dokonywane są na naszych oczach. Na-
cechowane są one ciągłymi zmianami, w których to człowiek odgrywa jedną 
z kluczowa rolę. Jest on czynnym aktorem we współczesnym świecie. Ciagła 
walka między dobrem a złem tego świata stawia go i zmusza do dokonywania 
wyborów. Współczesny człowiek znajduje się w dość specyficznym a zarazem 
złożonym położeniu. Przedmiotem zainteresowan autorów tekstów i badaczy 
niniejszej publikacji są wyzwania na gruncie bezpieczeństwa, szkoły, rodziny, 
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emocji, epidemii (pandemii) i wiele innych obszarów z którymi człowiek XXI 
wieku ciągle zmaga się i poszukuje doskonałości.

Wyzwania współczesnego świata to także odpowiednio zaprojektowane 
działania, zgodnie z duchem czasu i oparte na dialogu społecznym. Umiejętne 
funkcjonowania człowieka w grupie może być zapewne sukcesem rozwoju 
każdego społeczeństw. Wyzwaniem człowieka XXI wieku jest gwałtowny roz-
wój cywilizacji i zagrożenia przez nieodpowiednią polityke i podejście człowie-
ka czy samego państwa do zagadnień z jakimi współczesny człowiek się zmaga. 
Bezmyślne i sukcesywne niszczenie środowiska naturalnego i pojawiające się 
pandemie powoduja degradację bytu ludzkiego, tego co jest wartościowe dla 
człowieka. Współczesny człowiek ten rozumny, zacny i kreatywny napotyka 
na coraz to nowe przeszkody, problemy i zagrożenia z którymi musi się zmie-
rzyć tu i teraz, aby pozostawić coś pięknego dla nowych pokoleń.

Redaktor naukowy tomu

Janusz Kawa
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współczesnej Tanzanii.

Mgr Miłosz Huber - pracownik Katedry Geologii, Gleboznawstwa  
i Geoinformacji, Instytutu Nauk o Ziemi i Środowiska na Wydziale Nauk  
o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej 
w Lublinie. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z szeroko rozumianą geo-
logią, badaniami środowiska także z uwzględnieniem rejonów Arktyki oraz za-
gadnieniami geo-informatycznymi. https://orcid.org/0000-0001-7583-6230

Dr Olga Iakovleva - pracownik Katedry Lingwistyki Stosowanej, Insty-
tutu Neofilologii na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Marii Curie 

- Skłodowskiej w Lublinie. Zajmuje się zagadnieniami leksyki współczesnego 
języka rosyjskiego w dyskursie medialnym, nauczaniem języków obcych oraz 
problematyką tłumaczeniową. Corresponding author: olga.iakovleva@poczta.
umcs.lublin.pl, https://orcid.org/0000-0001-5124-6412
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Mgr Janusz Kawa – absolwent pedagogiki resocjalizacyjnej i pracy 
socjalnej Uniwersytetu Rzeszowskiego, nauczyciel, doktorant Socjologii  
w Instytucie Nauk Socjologicznych Uniwersytetu Rzeszowskiego, wykwali-
fikowany specjalista z zakresu mediacji i negocjacji. Jego zainteresowania na-
ukowe skupiają się wokół takich zagadnień jak: problemy i kwestie związane 
z osobami starszymi w dobie globalizacji. Jest autorem kilkudziesięciu artyku-
łów i rozdziałów w monografiach naukowych.

Lic. Marta Magdoń – absolwentka Nauk o Rodzinie na Instytucie 
Pedagogiki w Kolegium Nauk Społecznych na Uniwersytecie Rzeszowskim. 
Obecnie studiuje na pierwszym roku studiów magisterskich na kierunku pe-
dagogika opiekuńczo-wychowawcza na Instytucie Pedagogiki w Kolegium 
Nauk Społecznych na Uniwersytecie Rzeszowskim. Aktywna studentka dzia-
łająca w Kole Naukowym Andragogów oraz w ramach wolontariatu uczestni-
czy w terapii Ruchu Rozwijającego metodą Weroniki Sherborne w Placówce 
Opiekuńczo-Wychowawczej w Rzeszowie. W marcu 2020r. uczestniczyła  
w kursie umożliwiającym jeszcze głębsze poznanie specyfiki tej metody jako 
pracy z dziećmi z różnymi dysfunkcjami i nie tylko. Współpracuje również  
z Rzeszowskim Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie. 
Poszerza swoją wiedzę poprzez udział w różnego rodzaju konferencjach na 
skalę międzynarodową, narodową, sympozjach i wykładach. Rozwija swoje 
zdolności dzięki udziałowi w szkoleniach z zakresu autoprezentacji i kompe-
tencji społecznych. Jej nową „miłością” i pasją, której poświęca każdą wolną 
chwilę jest kurs z języka migowego. Z zamiłowania fotografka uwielbiająca 
podróże małe i duże. Stawia w swoim życiu na człowieka, który staje na jej 
drodze i jak najlepszą relację z nim, bo jak sama twierdzi nie ma w jej życiu 
przypadków. Prowadzi aktywny tryb życia nie tylko fizyczny, ale i społeczny 
w myśl Alberta Schweitzera: „Szczęście to jedyna rzecz, która się mnoży, gdy 
się ją dzieli”.

Lic. Karolina Przewożnik – jestem studentką I roku Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego na Uniwersytecie Rzeszowskim. Moja działalność nauko-
wa skupia się wokół czynnego uczestnictwa w Kole Naukowym „HUMAN  
RIGHTS”, Kole Naukowym Politologów oraz Kole Naukowym Bezpieczeń-
stwa i Porządku Publicznego. Wynika to przede wszystkim z moich głów-
nych zainteresowań, które obejmują m.in problematykę zjawiska terroryzmu  
w kontekście bezpieczeństwa międzynarodowego.
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Mgr Wilotetta Preszka – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kiel-
cach, Wydział Pedagogiki i Psychologii, asystent w Zakładzie Pracy Socjal-
nej, politolog, socjolog o specjalności praca socjalna, pracownik naukowo-

-dydaktyczny uczelni, nauczyciel; interesuje się szeroko pojętymi aspektami 
alternatywnych form życia małżeńsko-rodzinnego, singlizmem, rodzinami 
patchworkowymi, relacjami damsko-męskimi, procesem starzenia się, age-
izmem, zarządzaniem czasem, nowoczesnymi metodami nauczania i samo-
kształcenia, autoprezentacją, e-nauczaniem oraz nauczaniem języków obcych. 
ORCID 0000-0002-7864-8064.

Mgr Sylwia Zubrzycka – absolwentka kierunków: Historia, Politolo-
gia, Socjologia na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie i po-
dyplomowych studiów z Podstaw Prawa Ukraińskiego na Katolickim Uni-
wersytecie Lubelskim. Zainteresowania naukowe koncentruje wokół systemu 
politycznego i historii Ukrainy, ponadto funkcjonowania zawodowego asy-
stentów rodzin i pracowników socjalnych.






