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Jąkanie 

 

Istnieje wiele chorób, które na początku nie dają żadnych objawów. Dlatego 

rozpoczęcie terapii następuje często z dużym opóźnieniem. 

Z jąkaniem jest dokładnie odwrotnie. Wystarczy, aby dziecko wypowiedziało jedno 

zdanie, aby usłyszeć, że coś nie jest w porządku. Zdarza się, że dziecko mówi coraz mniej, 

zamyka się w sobie. Gdy dorasta, kontroluje się i zastępuje słowa, na których się zacina, 

innymi. Dopiero, gdy pojawiają się tiki i różne współruchy, problem zaczyna być widoczny 

przez otoczenie. Świadomość rodziców bardzo wzrosła w stosunku do ubiegłych lat. 

Współcześni rodzice chcą mieć dziecko doskonałe – bez żadnej, najmniejszej wady, a co za 

tym idzie, również bez jąkania. 

Istnieje cała gama możliwości leczenia jąkania, i to od najmłodszych lat. Można nie 

tylko chodzić do logopedy, ale także jeździć na specjalistyczne, wielodniowe turnusy 

rehabilitacyjne. 

Wszystko to jednak jest leczeniem objawów, a nie przyczyn choroby. A przyczyna 

jąkania jest często trudna do ustalenia. Mogą być to problemy rodzinne, stres w szkole, 

problemy w kontaktach z rówieśnikami. Takich sytuacji nie da się rozwiązać na jednym 

turnusie. Poza tym poprawiając każdą, najdrobniejszą nawet wadę wymowy, nie pozwalamy 

dziecku na popełnianie błędów i na samodzielne uczenie się. Rodzic nie powinien odrabiać za 

dziecko prac domowych i tak samo nie powinien poprawiać każdego wypowiedzianego przez 

nie zdania. Ponadto zdarza się, że małe dziecko najzwyczajniej w świecie jest zestresowane 

nową sytuacją, jaką jest nauka w szkole. Często jąkanie może ustąpić samoczynnie. Dlatego 

terapia jąkania u małych dzieci powinna polegać na zabawach oddechowych, fonacyjnych  

i artykulacyjnych. Dopiero w późniejszym wieku dziecko potrafi korzystać z różnych technik 

płynnego mówienia.  

Jąkanie jest problemem dużo bardziej złożonym, niż nam się wydaje. Istnieją ludzie, 

którzy władają kilkoma językami. W jednym z tych języków się jąkają, a w innym nie. Co 

najciekawsze, niektórzy nie jąkają się mówiąc w języku obcym, a więc gorzej znanym. 

Najważniejsza w leczeniu jąkania jest zawsze motywacja. Niektóre osoby jąkające się 

zostają prawnikami i występują na sali sądowej. Pokazują one, że przezwyciężenie jąkania 

jest zawsze możliwe i to w każdym wieku, nie tylko wczesnodziecięcym. Po zakończeniu 

terapii pacjenci w dalszym ciągu utrzymują kontakt z logopedą. Chcą być pewni, że w razie 

sytuacji stresowej będą mieli na kogo liczyć. Terapeuta podnosi ich samoocenę i utwierdza  
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w przekonaniu, że są w stanie sobie pomóc. Lęk przed jąkaniem towarzyszy im przez całe 

życie. Osoby silnie zmotywowane i zdeterminowane mają większe szanse, by odnieść sukces. 

Nie wszystkie metody i techniki działają w takiej samej mierze na każdego. Czasem trzeba 

wiele czasu, aby odnaleźć właściwą dla siebie drogę.  

 

Anna Chlebowska, terapeuta jąkania 

Szkoła Podstawowa w Nosarzewie Borowym

 

 

Uczeń ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania, pisania i liczenia. 

Dostosowanie wymagań na poszczególnych przedmiotach. 

 

Uczeń z tzw. specyficznymi trudnościami w uczeniu się to taki, który mimo 

prawidłowego rozwoju umysłowego i korzystnych warunków szkolnego uczenia się oraz 

środowiskowych nie może w przewidzianym czasie nauczyć się czytać i pisać albo liczyć. 

Wymienione trudności występują od początku nauki, są konsekwencją zaburzeń funkcji 

percepcyjno-motorycznych i ich integracji, uwarunkowanych nieprawidłowym 

funkcjonowaniem układu nerwowego. 

Najczęściej stosuje się termin "dysleksja rozwojowa" dla określenia syndromu 

specyficznych trudności w uczeniu się czytania i pisania. 

Zaburzenia te określamy odrębnymi nazwami: 

• Dysleksja – specyficzne trudności w opanowaniu umiejętności czytania. 

Dysleksję rozpoznaje się u dziecka wówczas, gdy jest ono prawidłowo rozwinięte 

intelektualnie, a mimo to ma trudności z opanowaniem umiejętności czytania i w tym zakresie 

znacznie odbiega od średniego poziomu klasy, do której uczęszcza, i od przeciętnych 

umiejętności czytania osiąganych przez rówieśników. Trudności w czytaniu na ogół szybciej 

ustępują niż w pisaniu.  

• Dysgrafia – specyficzne trudności w osiąganiu dobrego poziomu graficznego pisma. 

Najczęściej spotykane objawy to: 

• niedokładności w odtwarzaniu liter, ich połączeń, niekształtność liter,  

• niewłaściwe proporcje liter w obrębie wyrazów ( zróżnicowanie wielkości),  
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• nierównomierne zagęszczenie pisma, 

• niejednolite położenie pisma (nachylenie liter), 

• litery "drżące" o niepewnej linii. 

Znaczne nasilenie tych cech powoduje, że pismo jest nieestetyczne oraz mało czytelne. 

 Dysortografia – specyficzne trudności w opanowaniu umiejętności poprawnego 

pisania. 

Dysortografię jako zaburzenie  rozpoznaje się wówczas, gdy występuje od początku nauki 

szkolnej u dziecka o prawidłowym rozwoju umysłowym, którego pismo wykazuje różnego 

rodzaju odstępstwa od prawidłowego zapisu wyrazów, w tym błędy ortograficzne, pomimo 

znajomości podstawowych zasad pisowni i odpowiedniej motywacji do poprawnego pisania. 

 Dyskalkulia– specyficzne trudności w nauce matematyki. 

Występują trudności z posługiwaniem się rachunkiem symbolicznym. Występuje niski 

poziom rozumowania operacyjnego, jak również kłopoty z pojęciami abstrakcyjnymi,  

np.: pojęciem liczby, wielkości proporcji. 

Specyficzne trudności można zaobserwować na wszystkich przedmiotach szkolnych. 

Poniżej przedstawiono wybrane symptomy trudności w uczeniu się oraz przykładowe 

opracowanie kryteriów oceniania i sposobów dostosowania wymagań dla ucznia z dysleksją 

w szkole podstawowej. Zakres objawów trudności może być odmienny u każdego ucznia i nie 

wszystkie występują one jednocześnie. 

Wybrane symptomy 

trudności w uczeniu się 

Przykładowe kryteria oceniania i sposoby dostosowania 

wymagań 

Zwolnione tempo 

czytania 

 Pozostawić więcej czasu na wykonanie zadań 

wymagających czytania.  

 Nie stosować czytania na czas. 

 Przeznaczać dłuższy czas na czytanie lektur. 

Trudności ze 

zrozumieniem  

i zapamiętaniem 

czytanego tekstu 

 Kontrolować rozumienie tekstu i poleceń przy 

samodzielnej pracy z tekstem (odpytywać). 

 Wspomagać ucznia, czytając mu polecenia. 

Błędy w czytaniu 

 Nie wymagać głośnego czytania przed klasą. 

 Kontrolować rozumienie tekstu i poleceń podczas 

samodzielnej pracy z tekstem (odpytywać). 

 Wspomagać, czytając uczniowi polecenia. 

Niepoprawna technika 

czytania, niechęć do 

czytania głośnego 

 Nie wymagać głośnego czytania przed klasą, odpytywać 

indywidualnie. 

Niechęć do czytania 

długich tekstów  

i grubych książek 

 Zaproponować uczniom korzystanie z książek czytanych 

przez lektora i kaset z nagraniami lektur szkolnych. 

 Uczeń czyta książki techniką "czytanie na raty"  

M. Bogdanowicz. 
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 Dobierać książki, najlepiej drukowane na kremowym 

papierze, większą czcionką, bezszeryfową, np. Arial.  

 Podczas czytania uczeń zapisuje ołówkiem objaśnienia, 

uwagi na marginesie lub notuje najistotniejsze 

informacje techniką "mapy myśli". 

Trudności w pisaniu ze 

słuchu 

 W najmłodszych klasach pisanie ze słuchu zastępować 

pisaniem z pamięci. 

 Indywidualnie omawiać błędy ucznia i zachęcać do 

korekty. 

 Podnosić świadomość ortograficzną i  wprowadzać 

nawyk autokorekty. 

 Utrwalać nawyk każdorazowego sprawdzania 

napisanych tekstów. 

Trudności  

w przepisywaniu, 

notowaniu 

 Pomagać uczniowi w uzupełnianiu notatek z lekcji (np. 

kserokopia przygotowana  przez nauczyciela i wklejona 

do zeszytu). 

 Wskazane jest, aby uczeń siedział blisko tablicy. 

 Starsi uczniowie uczą się notować za pomocą "mapy 

myśli". 

Niepoprawna pisownia 

(błędy ortograficzne, 

błędy specyficzne: 

mylenie liter podobnych 

pod względem kształtu, 

opuszczanie  

i przestawianie liter  

w wyrazach, opuszczanie 

fragmentów wyrazów oraz 

elementów graficznych 

pisma) 

 Zastosować szczegółowe zasady oceniania zadań 

otwartych, uwzględniające specyficzne trudności  

w uczeniu się. 

 Ustalić zasady korekty, zachęcać do każdorazowego 

sprawdzania napisanych tekstów oraz do autokorekty  

i korzystania ze słownika ortograficznego. 

 Podnosić świadomość ortograficzną i utrwalać nawyki 

autokorekt. 

 Stosować środki mnemotechniczne, na przykład obrazki, 

symbole. 

 Rodzice powinni sprawdzać zeszyty, a uczeń poprawiać 

błędy według wcześniej opisanej procedury. 

Niski poziom graficzny 

pisma 

 Nie obniżać ocen za niski poziom graficzny pisma, słabą 

estetykę pisma, zeszytu. 

 W przypadku nieczytelnego pisma, a także wzmożonej 

męczliwości piszącej ręki należy pozwolić na 

wykonanie prac domowych na komputerze lub pisanie 

pismem drukarskim-rozłącznym lub drukowanymi 

literami.  

 Nieczytelne fragmenty prac odczytywać razem  

z uczniem. 

Wolne tempo pisania 

 Wydłużać czas na pisanie, zwłaszcza sprawdzianów 

pisemnych. 

 W sytuacji nasilonych trudności sprawdziany pisemne 

zastępować ustnymi.  

Trudności  

w pamięciowym 

opanowaniu tekstów  

( wierszy, piosenek, 

słówek, regułek, definicji) 

 Przeznaczać więcej czasu na pamięciowe opanowanie 

tekstu. 

 Odpytywać i zaliczać materiał tego typu mniejszymi 

partiami. 

 Stosować środki mnemotechniczne (obrazki, symbole), 

wspierać zapamiętywanie gestem, dramą.  
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 Odwoływać się do indywidualnego stylu dziecka. 

Wypowiedzi ustne  

i pisemne na słabym 

poziomie (błędy 

gramatyczne, trudności  

w precyzyjnym 

formułowaniu 

wypowiedzi ustnej, 

obniżony zasób 

słownictwa) 

 Przeznaczać więcej czasu na zastanowienie, zebranie 

myśli i przygotowanie wypowiedzi. 

 Nie należy obniżać oceny za błędy gramatyczne, styl 

wypowiedzi. 

 Głośno odczytywać (nie przy całej klasie) każde zdanie  

i omawiać niezręczności stylistyczne. 

 Wprowadzić dodatkowe ćwiczenia z zakresu gramatyki. 

Trudności  

z rozumieniem  

i zapamiętaniem tekstu 

mówionego  

i odtwarzanego 

 (języki obce) 

 Kontrolować rozumienie podczas samodzielnej pracy  

z tekstem. 

 Nauczyciel mówi wolniej i wspiera się pomocami 

wizualnymi. 

Mylenie znaczeń 

wyrazów podobnych  

w zapisie 

ortograficznym, 

niepoprawna wymowa  

i zapis ortograficzny 

(dotyczy języków obcych) 

 Indywidualnie omawiać błędy ucznia i zachęcać go do 

korekty. 

 Wskazywać sposoby nauczania z wykorzystaniem wielu 

zmysłów. 

 Kontrolować rozumienie przy samodzielnej pracy  

z tekstem. 

 Wspomagać, czytając uczniowi polecenia. 

 Zastosować szczegółowe zasady oceniania zadań 

otwartych, uwzględniające specyficzne trudności  

w uczeniu się. 

 Uczyć słówek o podobnej strukturze, np. takich samych 

końcówkach. 

Trudności  

w przyswajaniu struktur 

gramatycznych języka 

obcego 

 Wydłużać czas na opanowanie nowych słówek i struktur 

gramatycznych. 

 Kłaść nacisk na nabywanie przez dziecko umiejętności 

ustnego porozumiewania się w języku obcym. 

Trudności  

w zapamiętaniu nazw  

i nazwisk 

 Przeznaczać więcej czasu na pamięciowe opanowanie 

materiału. 

 Stosować uczenie wielozmysłowe, techniki 

mnemotechniczne, skojarzenia znaczeniowe. 

Trudności w orientacji  

w czasie, zapamiętaniu 

dat i faktów 

historycznych ułożonych 

chronologicznie 

 Przeznaczać więcej czasu na pamięciowe opanowanie 

informacji. 

 Dzielić materiał na mniejsze części, a ich znajomość 

zaliczać partiami. 

 Stosować mnemotechniczne sposoby ułatwiające 

zapamiętywanie. 

Trudności w orientacji 

na mapie i w terenie,  

w operowaniu pojęciami 

związanymi  

z kierunkami 

 Dawać więcej czasu na udzielenie odpowiedzi. 

 Stosować przejrzyste mapy. 

 Wskazane jest odczytywanie mapy razem z uczniem, 

rysowanie mazakiem ścieralnym na zafoliowanych 

mapach, składanie map pociętych na części. 

Trudności w operowaniu 

pojęciami dotyczącymi 

czasu i przestrzeni 

 Umożliwić uczniowi korzystanie z pomocy 

dydaktycznych. 
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Trudności z czytaniem  

i pisaniem nut 

 Pozostawiać więcej czasu na wykonanie zadań 

wymagających czytania i pisania nut. 

 Nie obniżać za błędy i estetykę. 

 Nagradzać za wkład pracy i wysiłek. 

 Oceniać dziecko za inne umiejętności w ramach tego 

przedmiotu. 

 Uczyć nut wielozmysłowo. 

Trudności  

w odtwarzaniu rytmu 

 Przeznaczać więcej czasu na opanowanie wzorców 

ruchowych oraz umożliwiać częste powtarzanie ruchu 

według wzorca. 

 Nagradzać wkład pracy i wysiłek. 

Niechęć do rysowania, 

majsterkowania, 

trudności w organizacji 

prac plastycznych, niski 

poziom graficzny 

rysunków, wykresów, 

trudności w odtwarzaniu 

liter w piśmie 

technicznym 

 Pozostawiać więcej czasu na wykonanie zadań 

wymagających pisma i rysowania. 

 Nie obniżać ocen za estetykę i niższy poziom graficzny 

pisma i rysunków. 

 Nagradzać wkład pracy i wysiłek 

Trudności  

z interpretacją 

schematów i wykresów 

 Kontrolować ich rozumienie podczas samodzielnej 

pracy z tekstem zawierającym wykresy i schematy. 

 Pomagać w ich analizowaniu, np. przez użycie 

kolorowych mazaków. 

Trudności  

w rozwiązywaniu zadać  

z treścią ze względu na 

brak rozumienia treści 

poleceń 

 Pozostawiać więcej czasu na wykonanie zadań 

wymagających czytania. 

 Kontrolować stopień rozumienia treści zadań. 

 W trakcie sprawdzianów odczytywać polecenia. 

Błędne zapisywanie  

i odczytywanie liczb 

wielocyfrowych, błędy  

w pracach pisemnych  

(mylenie cyfr podobnych 

graficznie i znaków 

matematycznych, 

opuszczanie i 

przestawianie szyku cyfr) 

 Nie obniżać ocen za te specyficzne błędy, ale zwracać 

na nie uwagę ucznia i ustalić sposoby korekty. 

 Wydłużać czas pisania sprawdzianów. 

 Utrwalać nawyk każdorazowego sprawdzania 

napisanych działań matematycznych. 

Popełnianie licznych 

błędów prowadzących 

do niepoprawnych 

wyników końcowych 

pomimo prawidłowego 

toku myślenia 

 Nie obniżać ocen za te specyficzne błędy. 

 Zwracać na nie uwagę i ustalić sposoby korekty. 

 Wydłużać czas pisania sprawdzianów pisemnych. 

Utrwalać nawyk każdorazowego sprawdzania 

napisanych działań. 

Oceniać tok i poprawność logicznego myślenia, a nie 

tylko końcowe wyniki. 

Nieprawidłowa 

organizacja zapisu 

działań matematycznych 

 Zwracać uwagę ucznia na zapis, utrwalać nawyk 

każdorazowego sprawdzania zapisu działań i ustalić 

sposoby ich korekty. 

Trudności w nauce  Zwracać na nie uwagę ucznia i ustalić sposoby korekty 
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geometrii (obniżone 

możliwości orientacji  

i wyobraźni przestrzennej, 

trudności w rozumieniu 

pojęć, zmiany kierunków  

i różnicowaniu kształtów 

w rysunkach) 

prac. 

 Nie obniżać ocen za specyficzne błędy w odtwarzaniu 

figur, rysunków, wzorów itp. 

Trudności z liczeniem  

w pamięci, trudności  

w opanowaniu tabliczki 

mnożenia 

 Umożliwić uczniowi korzystanie z pomocy 

dydaktycznych. 

 Wskazać sposoby utrwalania tabliczki mnożenia. 

 Pozwolić na wykonywanie działań na piśmie. 

 W określonych wypadkach można zezwalać na 

korzystanie z kalkulatora. 

Niepoprawne 

wykonywanie poleceń 

związanych z obsługą 

programów 

komputerowych (np.: 

Power Point, wolniejsze 

tempo pracy z aplikacją 

Word) 

 Pozostawiać więcej czasu na wykonywanie zadań 

wymagających czytania. 

 Kontrolować rozumienie w samodzielnych pracach  

z tekstem. 

 Wspomagać przez przeczytanie uczniowi poleceń. 

 Kłaść nacisk na praktyczną naukę, czyli nabycie przez 

dziecko umiejętności. 

Błędne obliczenia  

w programie Excel  

(spowodowane 

przestawianiem cyfr) 

 Nie obniżać ocen za specyficzne błędy, ale zwracać na 

nie uwagę ucznia, ustalić sposoby korekty. 

Obniżona sprawność 

ruchowa, wolne tempo 

uczenia się ćwiczeń 

ruchowych, niechęć do 

zajęć ruchowych 

 Pozostawiać więcej czasu na naukę ćwiczeń. 

 Kontrolować rozumienie poleceń, ograniczyć 

rywalizację. 

 Nagradzać wysiłek i wkład pracy, a nie wyniki. 

 Nie krytykować, lecz dostrzegać indywidualne postępy. 

 Ocenić w stosunku do wyjściowego poziomu 

sprawności, a nie w stosunku do klasy lub norm 

wiekowych. 

 Umożliwić dziecku doznawanie radości płynącej  

z ruchu. 

Trudności  

w zapamiętywaniu 

sekwencji ruchowych 

 Pozostawiać więcej czasu na naukę ćwiczeń (dać 

możliwość większej liczby powtórzeń). 

 Nagradzać wysiłek i wkład pracy, a nie wyniki, 

dostrzegać indywidualne postępy. 

Trudności z 

wykonaniem ćwiczeń 

równoważnych 

 Pozostawiać więcej czasu na naukę ćwiczeń. 

 Nagradzać wysiłek i wkład pracy, a nie wyniki. 

 Dostrzegać indywidualne postępy. 

 Zrezygnować z rywalizacji i oceniania. 

Błędne rozumienie 

instrukcji ćwiczeń ( słaba 

orientacja w schemacie 

ciała i przestrzeni) 

 Kontrolować rozumienie poleceń 

Trudności  

w opanowaniu gier 

wymagających użycia 

 Pozostawiać więcej czasu na naukę ćwiczeń. 

 Zachęcać do udziału w zabawach i grach zespołowych. 

 Ograniczyć rywalizację. 
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przyborów ( np. 

siatkówka, koszykówka, 

tenis ziemny i stołowy) 

 Nagradzać wysiłek i wkład pracy, a nie wyniki. 

 Dostrzegać indywidualne postępy, zrezygnować  

z oceniania. 

Niechętne uczestniczenie 

w zabawach ruchowych, 

tańcach, grach 

zespołowych 

 Przeznaczać więcej czasu na automatyzowanie się 

wzorców ruchowych. 

 Rozbudzać zainteresowanie różnego rodzaju ruchem. 

 Wykluczyć rywalizację, nie krytykować, nagradzać 

wysiłek i wkład pracy 

 

Niepowodzeń szkolnych  dzieci doświadczają już od początku nauki czytania w klasie 

zerowej. Jeśli nie zlikwiduje się ich dzięki specjalistycznej pomocy, towarzyszą im do końca 

edukacji, a także w późniejszym życiu. Są przyczyną poważnych zaburzeń nerwicowych, 

braku motywacji do nauki, niechęci do uczenia się w ogóle i poszukiwania satysfakcji  

w aktywności poza szkołą, często nieakceptowanej społecznie. Nauczyciel powinien zdawać 

sobie sprawę, że dziecko dyslektyczne może mieć trudności w nauce i że pomóc mu może 

nawet bez stosowania specyficznych metod. W szkole dziecko powinno spotkać się  

ze zrozumieniem swoich trudności. Przepisy prawne nakazują dostosowanie wymagań 

edukacyjnych do typu trudności. Dysleksja to problemy pojawiające się nie tylko na 

początku szkolnej edukacji, jest to problem całego życia, występuje w każdym wieku, 

dotyczy też dorosłych. W dorosłym życiu ogranicza możliwości wykonywania wielu 

zawodów wymagających szybkiego zapamiętywania i przetwarzania informacji mówionych 

lub pisanych.  

 

Literatura: 

1. Zakrzewska B., Trudności w czytaniu i pisaniu. Modela ćwiczeń, Warszawa: WSIP, 

1996; 

2. Górniewicz  E., Trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci, Olsztyn: Wyd. Uniwersytetu 

Warmińsko-Mazurskiego, 2000; 

3. Bogdanowicz M., Andryjek A., Uczeń z dysleksją w domu, Gdynia: Wyd. 

Pedagogiczne Operon, 2007 ; 

4. Bogdanowicz M., Andryjek A., Uczeń z dysleksją w szkole, Gdynia: Wyd. 

Pedagogiczne Operon, 2005; 

5. Gruszczyk-Kolczyńska e., Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się 

matematyki, Warszawa: WSIP, 1997. 

Renata Rutecka  

Szkoła Podstawowa nr 5 w Mławie 
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Sąsiedzi Polski 

Projekt edukacyjny z przedmiotów Geografia oraz Informatyka 

 

WPROWADZENIE 

Przed 1989 rokiem Polska miała tylko trzech sąsiadów: Niemiecką Republikę 

Demokratyczną, Czechosłowację i Związek Radziecki. Czasy się zmieniły i sąsiedzi też – 

dziś mamy ich aż siedmiu i są to zupełnie inne kraje niż dawniej. Niezależnie od liczby 

i rodzaju sąsiadów, ze wszystkimi należy starać się utrzymywać przyjazne stosunki, jak 

w codziennym życiu ludzi. Oczywiście zdarzają się problemy i kwestie sporne, które mącą 

nasz spokój. Trzeba jednak zawsze dążyć do mądrego rozwiązywania tych problemów, aby 

żadna ze stron nie była pokrzywdzona i żeby można było żyć obok siebie w zgodzie jak, żyją 

zwykli ludzie. 

 

CEL PROJEKTU 

Celem projektu jest:  

• poznanie państw sąsiadujących z Polską oraz ich stolic, 

• zaznajomienie z warunkami naturalnymi i demograficznymi państw sąsiadujących  

z Polską, 

• zaprojektowanie trasy wycieczki po wybranym państwie, naniesienie na mapie 

obiektów wartych uwagi, 

• wyszukiwanie walorów turystycznych i rekreacyjno – sportowych wybranego 

państwa, 

• wykazanie zróżnicowania środowiska przyrodniczego i gospodarczego państw 

sąsiadujących z Polską, 

• umiejętne korzystanie z funkcji programów Word oraz Paint, 

• wykonanie prezentacji multimedialnej za pomocą programu PowerPoint, 

• wzbudzanie poczucia więzi emocjonalnej z grupą poprzez wspólne działanie, 

• zaprezentowanie efektów pracy uczniom szkoły (może to być równoległa, młodsza, 

lub starsza klasa, a jeżeli szkoła nie jest duża, można dokonać prezentacji prac na 

forum). 
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ZGODNOŚĆ Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ 

Projekt Sąsiedzi Polski zakłada realizację zarówno ogólnych, jak i szczegółowych 

wymagań nowej podstawy programowej z geografii i informatyki w szkole podstawowej.  

Wymagania szczegółowe (geografia) 

Uczeń:  

VIII.2. projektuje trasę wycieczki po Litwie i Białorusi uwzględniającej wybrane walory 

środowiska przyrodniczego i kulturowego; 

VIII.3. przedstawia przykłady atrakcji turystycznych i rekreacyjno-sportowych Czech  

i Słowacji; 

VIII.5. wykazuje zróżnicowanie środowiska przyrodniczego i charakteryzuje gospodarkę 

Rosji. 

Wymagania szczegółowe (informatyka) 

Klasy IV-VI 

Uczeń: 

II.3. przygotowuje i prezentuje rozwiązania problemów, posługując się podstawowymi 

aplikacjami (edytor tekstu oraz grafiki, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia 

prezentacji multimedialnej) na swoim komputerze lub w chmurze, wykazując się przy 

tym umiejętnościami: 

a)  tworzenia ilustracji w edytorze grafiki: rysuje za pomocą wybranych narzędzi, 

przekształca obrazy, uzupełnia grafikę tekstem, 

b) tworzenia dokumentów tekstowych: dobiera czcionkę, formatuje akapity, wstawia 

do tekstu ilustracje, napisy i kształty, tworzy tabele oraz listy numerowane  

i punktowane, 

d) tworzenia krótkich prezentacji multimedialnych łączących tekst z grafiką, korzysta 

przy tym z gotowych szablonów lub projektuje według własnych pomysłów. 

III.2. wykorzystuje sieć komputerową (szkolną, sieć Internet): 

a) do wyszukiwania potrzebnych informacji i zasobów edukacyjnych, nawigując między 

stronami. 

IV.1.  uczestniczy w zespołowym rozwiązaniu problemu posługując się technologią taką jak: 

poczta elektroniczna, forum, wirtualne środowisko kształcenia, dedykowany portal 

edukacyjny; 
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IV.2.  identyfikuje i docenia korzyści płynące ze współpracy nad wspólnym 

rozwiązywaniem problemów. 

CELE SZCZEGÓŁOWE 

A – Uczeń zna: 

• położenie Polski w Europie, 

• sąsiadów Polski oraz ich stolice, 

• zasady tworzenia prezentacji w programie PowerPoint, 

• podstawowe funkcje programów do edycji tekstów oraz obróbki graficznej. 

B – Uczeń wyjaśnia: 

• różnorodność środowiska przyrodniczego krajów sąsiadujących z Polską, 

• różnorodność społeczną i gospodarczą krajów sąsiadujących z Polską. 

C – Uczeń potrafi: 

• wskazać sąsiadów Polski oraz ich stolice, 

• poprawnie czytać mapy, 

• współpracować zgodnie w grupie, 

• wyszukać w Internecie informacje niezbędne przy tworzeniu projektu, 

• stworzyć prezentację multimedialną, wykorzystując tekst, grafikę, animację, 

dźwięk i film oraz stosując hiperłącza, 

• stworzyć album przy pomocy programu do obróbki graficznej, 

• wykonać notatki dla poszczególnych obiektów geograficznych przy pomocy 

edytora tekstu. 

 

KSZTAŁTOWANIE POSTAW: 

• rozwijanie umiejętności pracy w zespole. 

• planowanie własnej pracy i współpracy z członkami innych zespołów. 

• samodzielne rozpoznawanie problemów i opracowywanie strategii ich 

rozwiązywania. 

• rozwijanie i pogłębianie wiedzy z zakresu sąsiadów Polski oraz korzystania  

z programów komputerowych. 

 

ZADANIA DLA NAUCZYCIELA: 

• Wprowadzenie w temat projektu. 

• Przedstawienie uczniom celów, zainteresowanie tematem. 
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• Określenie ram czasowych projektu. 

• Podział uczniów na 3 zespoły. Wyznaczenie w każdym zespole lidera – osoby 

odpowiedzialnej za nadzorowanie pracy wszystkich członków zespołu, gromadzenie 

materiałów i podejmowanie decyzji w sprawach spornych. 

• Wyznaczenie terminów konsultacji.  

• Koordynowanie pracy wszystkich zespołów. 

• Udzielanie praktycznych wskazówek. 

• Wyznaczenie terminu prezentacji. 

• Ocena projektu. 

 

ZADANIA DLA ZESPOŁÓW: 

 

Zespół I 

Zaprojektowanie trasy wycieczki po Litwie i Białorusi uwzględniającej wybrane walory 

środowiska przyrodniczego i kulturowego. 

Skorzystajcie z map ze strony https://www.google.pl/maps lub 

http://mapy.geoportal.gov.pl/imap/. Wydrukujcie potrzebny fragment mapy, a najlepiej kilka 

fragmentów w dużym powiększeniu i sklejcie je ze sobą. Wydruk trzeba przykleić do szyby 

taśmą bezbarwną, do niego przyłożyć większy fragment papieru, na którym będzie 

narysowany wasz szkic. Wyszukajcie w Internecie ciekawych miejsc pod względem 

kulturowym oraz przyrodniczym, które waszym zdaniem warto odwiedzić. Zaznaczcie na 

mapie wybrane przez was obiekty.  

Kolejnym etapem prac będzie opisanie wybranych miejsc wraz z uzasadnieniem wyboru.  

W programie Word stwórzcie krótkie notatki zachęcające do odwiedzenia tych miejsc, 

uwzględniając fotografie. Zastosujcie odpowiednie formatowanie, aby wasze teksty były 

estetyczne oraz przejrzyste. Gotowe notatki wydrukujcie i dołączcie do mapy. 

 

Zespół II 

Stworzenie albumu atrakcji turystycznych i rekreacyjno – sportowych Czech i Słowacji. 

Waszym zadaniem będzie wyszukanie w Internecie ciekawych miejsc pod względem 

turystycznym, sportowymi wypoczynkowym w Czechach i Słowacji chętnie odwiedzanych 

przez turystów. Opiszcie te miejsca.  

Kolejnym etapem prac będzie wykonanie albumu. Za pomocą programu PowerPoint 

stwórzcie oddzielne plakaty przedstawiające i opisujące każdy z wybranych obiektów. Każdy 

https://www.google.pl/maps
http://mapy.geoportal.gov.pl/imap/
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plakat powinien zawierać nazwę, zdjęcie lub zdjęcia, podstawowe informacje oraz 

ciekawostki o danym miejscu. Ważne jest zachowanie właściwych proporcji pomiędzy ilością 

tekstu i materiału ilustracyjnego. Gotowe plakaty wydrukujcie i stwórzcie z nich estetyczny 

album. 

 

Zespół III 

Stworzenie prezentacji multimedialnej prezentującej środowisko przyrodnicze  

i gospodarkę Rosji. 

Wykonanie waszego zadania rozpocznijcie od zaplanowania, jakie informacje na 

temat gospodarki oraz środowiska przyrodniczego Rosji będą najistotniejsze. Skorzystajcie ze 

stron internetowych poświęconych tej tematyce.  

Kolejnym etapem prac będzie przygotowanie prezentacji multimedialnej z komentarzem.  

Swoją pracę wzbogaćcie o grafiki, teksty, dźwięki. Dodatkowym atutem będzie zastosowanie 

hiperłączy. 

 

REALIZACJA PROJEKTU 

Zespoły uczniowskie realizują projekt – wykonują prezentacje multimedialne i opisują  

w karcie projektu wykonanie kolejnych zadań. Nauczyciel spotyka się regularnie z zespołami, 

śledzi ich postępy oraz wspiera w realizacji kolejnych zadań. Na bieżąco kontroluje pracę 

uczniów i wskazuje im, które z zadań zostały wykonane prawidłowo, a które należy 

poprawić. W razie potrzeby daje także uczniom rady dotyczące dalszej realizacji projektu. 

Istotna może okazać się również wiedza z zakresu informatyki. Nauczyciel w razie potrzeby 

udziela wskazówki lub przeprowadza szkolenia w zakresie wykonania prezentacji 

multimedialnej w programie PowerPoint, formatowania tekstów w programie Word, czy 

obróbki graficznej w programie Paint. 

 

PUBLICZNE PRZEDSTAWIENIE REZULTATÓW PROJEKTU 

Po wykonaniu prac następuje ich publiczne przedstawienie wszystkim uczniom 

równoległych klas lub całej szkole. Prezentację może przedstawiać jeden lub kilkoro uczniów, 

w zależności od pomysłu i możliwości zespołu projektowego. Uczniowie nie powinni czytać 

hasłowych tekstów zamieszczonych w pracy, lecz szerzej referować poszczególne 

zagadnienia. Optymalny czas trwania jednej prezentacji to 15 minut. Po przedstawieniu prac 

wszystkich zespołów następuje prowadzona przez nauczyciela dyskusja podsumowująca 

realizowany projekt edukacyjny. Dyskusja ma również pomóc odpowiedzieć uczniom na 
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pytanie, jakie informacje udało im się zdobyć z zakresu wiedzy o państwach będących 

sąsiadami Polski oraz które treści przydałyby się najbardziej w procesie planowania 

ewentualnej wycieczki do tych państw. 

 

OCENA PROJEKTU 

Nauczyciel może ocenić pracę każdego z uczniów w sposób opisowy, zakończony 

ogólnym stwierdzeniem („zaliczono/nie zaliczono projektu”). Ważne, aby nauczyciel na 

zakończenie projektu przeprowadził z uczniami rozmowę, w której wskazałby, co każdy  

z zespołów zrobił dobrze, co można było zrobić inaczej lub lepiej i w jaki sposób. Tego typu 

wskazówki pomogłyby uczniom wykonać w przyszłości jeszcze lepsze projekty. 

 

Załącznik 1.1. Karta projektu 

Temat projektu 

„Zaprojektowanie trasy wycieczki po Litwie i Białorusi 

uwzględniającej wybrane walory środowiska przyrodniczego 

i kulturowego.” 

Zadania grupy 1 

Skorzystajcie z map ze strony https://www.google.pl/maps lub 

http://mapy.geoportal.gov.pl/imap/. Wydrukujcie potrzebny 

fragment mapy, a najlepiej kilka fragmentów w dużym 

powiększeniu i sklejcie je ze sobą. Wydruk trzeba przykleić do 

szyby taśmą bezbarwną, do niego przyłożyć większy fragment 

papieru, na którym będzie narysowany wasz szkic. Wyszukajcie 

w Internecie ciekawych miejsc pod względem kulturowym oraz 

przyrodniczym, które waszym zdaniem warto odwiedzić. 

Zaznaczcie na mapie wybrane przez was obiekty.  

Kolejnym etapem prac będzie opisanie wybranych miejsc wraz  

z uzasadnieniem wyboru. W programie Word stwórzcie krótkie 

notatki zachęcające do odwiedzenia tych miejsc, uwzględniając 

fotografie. Zastosujcie odpowiednie formatowanie, aby wasze 

teksty były estetyczne oraz przejrzyste. Gotowe notatki 

wydrukujcie i dołączcie do mapy. 

Zespół uczniowski (imię i nazwisko) (podpis) 

https://www.google.pl/maps
http://mapy.geoportal.gov.pl/imap/
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Nauczyciel – opiekun 

projektu 
 

Planowanie etapów realizacji projektu 

Działania Czas realizacji 

 

 Opracowanie planu wycieczki, wybranie miejsc 

docelowych. 

 Przygotowanie materiałów i literatury. 

 Przygotowanie mapy z zaznaczoną trasą wycieczki 

oraz miejscami godnymi odwiedzenia. 

 

(sugerowany czas realizacji 

kolejnych etapów – 2 tygodnie) 

Konsultacje z nauczycielem 

Termin Temat 
Nazwisko 

nauczyciela 
Podpis 

 

 

 

 

Analiza opracowanego zarysu wycieczki. 

Omówienie przygotowanych materiałów 

przez uczniów. 

Krytyczna analiza wykonanego projektu. 

Omówienie i podsumowanie projektu 

edukacyjnego. 

  

Publiczne przedstawienie rezultatów projektu 

Termin prezentacji  

Miejsce prezentacji klasopracownia geograficzna 

Udział członków zespołu wszyscy członkowie 

Odbiorcy zainteresowani uczniowie  
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Załącznik 1.2. Karta projektu 

Temat projektu 
„Stworzenie albumu atrakcji turystycznych i rekreacyjno 

– sportowych Czech i Słowacji.” 

Zadania grupy 2 

Waszym zadaniem będzie wyszukanie w Internecie 

ciekawych miejsc pod względem turystycznym, sportowymi 

wypoczynkowym w Czechach i Słowacji chętnie 

odwiedzanych przez turystów. Opiszcie te miejsca.  

Kolejnym etapem prac będzie wykonanie albumu. Za pomocą 

programu PowerPoint stwórzcie oddzielne plakaty 

przedstawiające i opisujące każdy z wybranych obiektów. 

Każdy plakat powinien zawierać nazwę, zdjęcie lub zdjęcia, 

podstawowe informacje oraz ciekawostki o danym miejscu. 

Ważne jest zachowanie właściwych proporcji pomiędzy 

ilością tekstu i materiału ilustracyjnego. Gotowe plakaty 

wydrukujcie i stwórzcie z nich estetyczny album. 

Zespół uczniowski (imię i nazwisko) (podpis) 

Nauczyciel – opiekun 

projektu 
 

Planowanie etapów realizacji projektu 

Działania Czas realizacji 

 

 Opracowanie zarysu projektu albumu, wybranie 

obiektów wartych uwagi. 

 Przygotowanie materiałów i literatury. 

 Przygotowanie albumu. 

 

(sugerowany czas realizacji 

kolejnych etapów – 2 

tygodnie) 

Konsultacje z nauczycielem 

Termin Temat 
Nazwisko 

nauczyciela 
Podpis 
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_______________ 

 

Analiza zarysu projektu albumu oraz 

zaproponowanych miejsc. 

Omówienie przygotowanych 

materiałów przez uczniów. 

Krytyczna analiza wykonanego 

albumu. 

Omówienie i podsumowanie projektu 

edukacyjnego. 

 

 

 

 

 

 

 

Publiczne przedstawienie rezultatów projektu 

Termin prezentacji  

Miejsce prezentacji klasopracownia geograficzna 

Udział członków zespołu wszyscy członkowie 

Odbiorcy zainteresowani uczniowie  

 

Załącznik 1.3. Karta projektu 

Temat projektu 
„Stworzenie prezentacji multimedialnej prezentującej 

środowisko przyrodnicze i gospodarkę Rosji.” 

Zadania grupy 3 

Wykonanie waszego zadania rozpocznijcie od zaplanowania, 

jakie informacje na temat gospodarki oraz środowiska 

przyrodniczego Rosji będą najistotniejsze. Skorzystajcie ze stron 

internetowych poświęconych tej tematyce.  

Kolejnym etapem prac będzie przygotowanie prezentacji 

multimedialnej z komentarzem. 

Swoją pracę wzbogaćcie o grafiki, teksty, dźwięki. Dodatkowym 

atutem będzie zastosowanie hiperłączy. 
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Zespół uczniowski (imię i nazwisko) (podpis)  

Nauczyciel – opiekun 

projektu 
 

Planowanie etapów realizacji projektu 

Działania Czas realizacji 

 

 Opracowanie planu prezentacji multimedialnej. 

 Przygotowanie materiałów i literatury. 

 Przygotowanie prezentacji multimedialnej. 

 

(sugerowany czas realizacji 

kolejnych etapów – 2 tygodnie) 

Konsultacje z nauczycielem 

Termin Temat 
Nazwisko 

nauczyciela 
Podpis 

 

 

 

 

Analiza przygotowanego planu prezentacji. 

Omówienie przygotowanych materiałów 

przez uczniów. 

Krytyczna analiza wykonanej prezentacji. 

Omówienie i podsumowanie projektu 

edukacyjnego. 

 

 

 

 

 

 

 

Publiczne przedstawienie rezultatów projektu 

Termin prezentacji  

Miejsce prezentacji klasopracownia informatyczna 

Udział członków zespołu wszyscy członkowie 

Odbiorcy zainteresowani uczniowie  
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Załącznik nr 2 

ARKUSZ OCENY GRUPY (skala oceny 0–2) 

GRUPA 1 

                    Imię 

ucznia/uczennicy 

 

Zachowania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uważnie słucha innych, nie 

przerywa cudzych 

wypowiedzi, zabiera głos 

wtedy, gdy inni skończyli 

mówić.  

     

Zwięźle przedstawia swoje 

opinie, nie robi dygresji. 

     

Swoje opinie i uczucia wyraża 

wprost, nie stosuje aluzji. 

     

Jej/Jego komunikaty 

niewerbalne są zgodne z 

werbalnymi. 

     

Zadaje pytania i parafrazuje 

wypowiedzi innych, by 

upewnić się, czy dobrze je 

rozumie. 

     

 

GRUPA 2 

                    Imię 

ucznia/uczennicy 

 

Zachowania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uważnie słucha innych, nie 

przerywa cudzych 

wypowiedzi, zabiera głos 

wtedy, gdy inni skończyli 

mówić.  

     

Zwięźle przedstawia swoje 

opinie, nie robi dygresji. 
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Swoje opinie i uczucia wyraża 

wprost, nie stosuje aluzji. 

     

Jej/Jego komunikaty 

niewerbalne są zgodne z 

werbalnymi. 

     

Zadaje pytania i parafrazuje 

wypowiedzi innych, by 

upewnić się, czy dobrze je 

rozumie. 

     

 

GRUPA 3 

                    Imię 

ucznia/uczennicy 

 

Zachowania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uważnie słucha innych, nie 

przerywa cudzych 

wypowiedzi, zabiera głos 

wtedy, gdy inni skończyli 

mówić.  

     

Zwięźle przedstawia swoje 

opinie, nie robi dygresji. 

     

Swoje opinie i uczucia wyraża 

wprost, nie stosuje aluzji. 

     

Jej/Jego komunikaty 

niewerbalne są zgodne z 

werbalnymi. 

     

Zadaje pytania i parafrazuje 

wypowiedzi innych, by 

upewnić się, czy dobrze je 

rozumie. 
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Załącznik nr 3 

ARKUSZ SAMOOCENY UCZNIA 

 TAK NIE 

W pracach nad projektem uczestniczyłem wytrwale i 

systematycznie. 
  

Miałem cenne pomysły, które przyczyniły się do postępów pracy 

zespołu. 
  

Słuchałem propozycji innych i nigdy ich nie krytykowałem.   

Nie miałem większych trudności w wykonywaniu zadań.   

Starałem się znaleźć rozwiązanie pojawiających się problemów.    

Jeżeli miałem problemy, prosiłem o pomoc kolegów w grupie.   

Jeżeli moi koledzy mieli problemy, pomagałem im najlepiej jak 

umiałem. 
  

Uczestniczyłem we wszystkich wyznaczonych spotkaniach 

zespołu. 
  

Wykonałem wszystkie przydzielone mi zadania.   

Swoją pracę wykonywałem terminowo.   

Dzięki pracy nad projektem w ostatnim tygodniu (miesiącu) nauczyłem się 

 

 

 

 

 

Magdalena Krajewska 

Szkoła Podstawowa w Rzęgnowie 
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NARODY ZJEDNOCZONE – konspekt lekcji 

 

Idea międzynarodowej współpracy na rzecz pokoju i bezpieczeństwa zmaterializowała 

się w 1948 roku wraz z powstaniem ONZ. Choć organizacja ta nie zrealizowała do końca 

pokładanych w niej nadziei, to nadal odgrywa dużą rolę w rozwiązywaniu problemów 

zbiorowego bezpieczeństwa i tworzeniu prawa międzynarodowego. Uczniowie poznają 

organy, cele i sposoby działania Organizacji Narodów Zjednoczonych. Podają przykłady jej 

zaangażowania w pomoc uchodźcom oraz poznają polską politykę wobec ludzi, którzy 

opuszczają swój kraj ze względu na prześladowania. 

 

CELE LEKCJI WYNIKAJĄCE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ  

Uczeń/uczennica:  

• wymienia cele i przejawy działania Organizacji Narodów Zjednoczonych  

i Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego – dział XII pkt 1;  

• przedstawia działalność Polski w Organizacji Narodów Zjednoczonych, Unii 

Europejskiej i Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego – dział XII pkt 4;  

• formułuje sądy w sprawach wybranych problemów społecznych współczesnego 

świata; rozważa propozycje działań w kierunku poprawy warunków życia innych 

ludzi na świecie – dział XII pkt 5. 

 

PO ZAJĘCIACH UCZEŃ/UCZENNICA POTRAFI  

• wyjaśnić, jaką rolę we współczesnym świecie odgrywają organizacje 

międzynarodowe;  

• przedstawić cele, metody działania oraz najważniejsze organy ONZ;  

• opisać – na wybranych przykładach – czym zajmują się organizacje międzynarodowe 

działające przy ONZ; 

• wyjaśnić, kim jest uchodźca, oraz scharakteryzować jego sytuację w Polsce i na 

świecie 

METODY PRACY  

• rozmowa nauczająca  
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• miniwykład  

• burza mózgów  

• praca z tekstem, analiza źródeł  

• praca w parach  

• notatka  

• wypowiedź ustna  

ŚRODKI DYDAKTYCZNE  

• dostęp do internetu 

 

TOK LEKCJI  

 

WPROWADZENIE  

1. „Narody Zjednoczone” (burza mózgów, miniwykład). Zapytaj (- Zeszyt ćwiczeń  

s. 133 ćwicz.1)  uczniów i uczennice, z czym im się kojarzy Organizacja Narodów 

Zjednoczonych. Zapisz na tablicy wszystkie skojarzenia, które się im nasuwają. 

Następnie przedstaw informacje zawarte w tekście „Narody Zjednoczone” (s. 265)  

i sprawdź razem z uczniami, które ich skojarzenia były trafne, a które nie. 

 

ROZWINIĘCIE  

2. „ONZ – władze i metody działania” (praca w parach, praca z tekstem, notatka). 

Poproś uczniów, aby zastanowili się w parach, jakimi problemami współczesnego 

świata powinna się zajmować Organizacja Narodów Zjednoczonych. Uczniowie 

zapisują swoje propozycje w zeszytach. Następnie czytają tekst „ONZ – władze  

i (- Zeszyt ćwiczeń s. 134–135 ćwicz. 3) metody działania” ze s. 266 oraz zapoznają 

się ze schematem z następnej strony, sprawdzając, którymi z wymienionych przez 

nich problemów naprawdę zajmuje się ONZ i jej wyspecjalizowane agendy. 

Wykorzystując nowe wiadomości z lekcji, uczniowie samodzielnie opracowują  

w zeszytach notatkę na temat organizacji (główne cele i metody działania). Mogą też 

wykorzystać informację o Celach Zrównoważonego Rozwoju (ilustracja na s. 267), 

jakie zostały przyjęte na szczycie ONZ w Nowym Jorku w 2015 r. (więcej informacji 

można znaleźć na stronach internetowych organizacji). 

3. „Pomoc uchodźcom” (rozmowa nauczająca, praca w parach). Poinformuj, że ważne 

miejsce w działalności ONZ zajmuje problem uchodźców. Zadaniem Wysokiego 
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Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) jest zapewnienie 

pomocy i ochrony ludziom, którzy musieli opuścić własne domy i kraje. Krótko 

przedstaw informacje zawarte w tekście na s. 268 oraz omów status i sytuację 

uchodźców w Polsce (ramka na s. 269). Poproś jednego z uczniów o głośne 

przeczytanie definicji uchodźcy, zapisanej w konwencji genewskiej z 1951 r. (s. 268).  

4. „Historia Hudei” (wypowiedź ustna, praca samodzielna uczniów). Poproś, by 

uczniowie zapoznali się z historią Hudei z Syrii (s. 268), która wydarzyła się  

w grudniu 2015 roku, i spróbowali wymyślić jej szczęśliwe zakończenie. Powinni 

uwzględnić rolę, jaką mogły tu odegrać organizacje międzynarodowe, np. Wysoki 

Komisarz ds. Uchodźców, Czerwony Krzyż, organizacje pozarządowe (patrz: 

ćwiczenie „Szczęśliwy koniec?” na s. 269). Uczniowie przygotowują w zeszycie 

kilkuzdaniowe opowiadanie o dalszych losach Hudei – kilka prac może zostać 

odczytanych w klasie. 

5. „Pomoc tu i tam” (praca w parach). Zwróć uwagę na to, że w dyskusji o pomaganiu 

uchodźcom często pojawia się argument, że trzeba im pomagać, ale w ich własnych 

krajach. Krótko podyskutujcie na ten temat, zbierając argumenty za i przeciw oraz 

wskazując na mocne i słabe strony takiego rozwiązania. Następnie poproś uczniów,  

by przerysowali do zeszytu tabelkę ze s. 270 i uzupełnili ją w parach. (Zeszyt ćwiczeń  

s. 135–136 ćwicz. 4, 5). 

 

ZAKOŃCZENIE  

6. „Czy wiesz?” – podsumowanie (praca w parach, analiza źródeł). Uczniowie  

i uczennice sprawdzają swoją wiedzę na temat Narodów Zjednoczonych (ćwiczenie ze 

s. 267). P o l s k a w ś w i e c i e , P o l s k a w E u r o p i e 175 7. Praca domowa 

(praca własna). Zaproponuj uczniom zadanie domowe do wyboru: (Zeszyt ćwiczeń  

s. 134 ćwicz. 2) 

• „Minisłowniczek agend ONZ” (praca własna) – uczniowie i uczennice na podstawie 

encyklopedii i informacji z internetu sporządzają krótkie notatki na temat 

wyspecjalizowanych organizacji, programów i funduszy ONZ i układają z nich 

minisłowniczek (ćwiczenie ze s. 267). Pracując w parach, poszukują informacji na 

temat jednej z organizacji działających przy ONZ lub innej międzynarodowej 

organizacji, której praca ich interesuje.  

• „Kto może im pomóc?” (praca własna, analiza źródeł). Poleć uczniom by wypisali  

w zeszytach instytucje (państwowe i pozarządowe, krajowe i lokalne), które pomagają 



26 

 

uchodźcom i imigrantom przyjeżdżającym do Polski. Zachęć, by zastanowili się, jak 

mogą im pomóc sami obywatele i zapisali swoje zdanie w zeszycie. 

 

ĆWICZENIA DODATKOWE  

 „Uchodźcy w Polsce” (praca własna). Zaproponuj, by zainteresowani tą tematyką poszukali 

dodatkowych informacji o kryzysie migracyjnym w Europie i sytuacji uchodźców w Polsce  

i na świecie w serwisie KOSS online oraz na wskazanych tam stronach internetowych. Jeśli 

uczniowie będą zainteresowani tematem, warto sięgnąć do materiałów dodatkowych 

wypracowanych w programie CEO „Rozmawiajmy o uchodźcach”: 

https://migracje.ceo.org.pl/materialy-metodyczne. 

 

Marcin Krasiński 

nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie 

Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych  

w Żurominie 
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Przewodniki i izolatory. Elektryzowanie ciał przez dotyk. 

Karta pracy – szkoła podstawowa klasa VIII  

 

Każdy ładunek zgromadzony na naelektryzowanym ciele jest wielokrotnością ładunku 

elektrycznego. 

W trakcie elektryzowania między ciałami mogą przemieszczać się jedynie elektrony. Protony 

nie mogą się przemieszczać z jednego ciała na drugie. 

Ciało naelektryzowane  - ciało, które ma nadmiar lub niedobór elektronów. 

Ze względu na przewodnictwo elektryczne ciała stałe dzielimy na: przewodniki i izolatory. 

Przewodniki – ciała zawierające elektrony swobodne, które mogą się przemieszczać. 

Przewodniki  dadzą się naelektryzować, ale muszą być odizolowane od ziemi. 

Izolatory -  ciała, które nie zawierają elektronów swobodnych .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 izolator  przewodnik 

 

Zasada zachowania ładunku -w izolowanym układzie ciał całkowity ładunek elektryczny 

nie ulega zmianie. 

Układ izolowany – układ odizolowany elektrycznie od otoczenia. 

Elektryzowanie ciał przez dotyk – polega na przemieszczaniu się elektronów z jednego 

ciała na drugie podczas zetknięcia tych ciał ze sobą. W wyniku elektryzowania przez dotyk 

otrzymujemy dwa ciała naelektryzowane takim samym ładunkiem.  

Ładunek elektryczny przechodzi z jednego ciała na drugie dążąc do wyrównania ładunków na 

obu ciałach. 
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Elektryzowanie przez dotyk: 

 

 

 

1. Przeanalizuj opis i odpowiedz na pytania.  

Wszystkie kulki przedstawione na ilustracji są naelektryzowane, ponadto wiadomo, że: 

➢ kulki A i B się odpychają,  

➢ kulki B i C się przyciągają,  

➢ kulki C i D się odpychają.  

 

 

a) Czy na podstawie tego opisu można jednoznacznie stwierdzić, jakie są znaki 

ładunków elektrycznych na wszystkich kulkach? Uzasadnij odpowiedź.  

b) Czy na podstawie tego opisu można jednoznacznie stwierdzić, że kulki A i D będą się 

odpychały lub że będą się przyciągały? Uzasadnij odpowiedź.  

 

2. Do podanych opisów dopisz D, jeśli dotyczy elektryzowania przez dotyk lub T, jeśli 

dotyczy elektryzowania przez pocieranie. Niektóre opisy nie pasują do żadnego 

rodzaju elektryzowania, a niektóre do obu, i można je wpisać dwukrotnie. 

A. Między ciałami przepływają protony.  

B. Jest wtedy spełniona zasada zachowania ładunku elektrycznego.  

C. Efektem jest elektryzowanie się noszonych ubrań.  
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D. Oba ciała zyskują ładunki elektryczne tego samego znaku.  

E. Między ciałami przepływają elektrony.  

F. Oba ciała zyskują ładunki przeciwnego znaku.  

G. Występuje w momencie próby uziemienia naelektryzowanego ciała.  

H. Sposób elektryzowania naelektryzowaną wcześniej rurką PCV elektrycznie obojętnego  

elektroskopu.  

I. Między ciałami przepływają neutrony.  

 

3. Uzupełnij tekst.  

Elektryzowanie przez dotyk polega na zetknięciu naelektryzowanego ciała z ciałem ………… 

W wyniku elektryzowania przez dotyk oba ciała będą miały ładunek ………………… znaku.  

Podczas elektryzowania ciał spełniona jest zasada ……………………………………………  

Oznacza to, że w izolowanym układzie ciał całkowity ładunek, tzn. suma ładunków 

…………. I …………………….. , pozostaje …………………….. . 

 

4. Podane substancje podziel na przewodniki i izolatory: 

guma, papier, żelazo, szkło, miedź, ołów, tworzywo sztuczne, porcelana, srebro, styropian, 

stal, drewno, ciało człowieka, PCV, ebonit, winidur, jedwab, wełna,  

 

5. Do stalowej kuli umieszczonej na izolatorze zbliżamy od góry naelektryzowane ciało. 

Narysuj, jak rozłożą się ładunki w kulce, gdy zbliżane ciało jest naładowane; 

a) dodatnio, 

b) ujemnie.   

 

6. Wojtek nadmuchał balonik i potarł go szmatką.  

    Przeczytaj uważnie i uzupełnij tekst. 

Balonik naelektryzował się ujemnie, a szmatka ….............................. W wyniku tarcia ciał                  

o siebie elektrony …...................................przepłynęły na …................................................. .  

Jeżeli ze szmatki przepłynęło 1000 elektronów, to na baloniku jest ich obecnie o…............. 

więcej. Wynika to z…………………………………………. . 

 

7. Określ, czy ciało jest naelektryzowane dodatnio, ujemnie, czy jest obojętne 

elektrycznie, jeżeli: 

a) ciało zawiera o 5 ∙ 105 więcej elektronów niż protonów, 
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b) Ciało zawiera 1,58 ∙ 1018 protonów oraz 1,58 ∙ 1018 elektronów 

c) Ciało zawiera o 3,5 ∙ 104 więcej protonów niż elektronów 

d) Ciało zawiera 2 ∙ 1010 protonów oraz 1,9995 ∙ 1010 elektronów 

 

8. Ujemnie naelektryzowaną, metalową kulę A dotykamy elektrycznie obojętną, 

metalową kulą B. Obie kule maja taką samą objętość. 

a) Co można powiedzieć o liczbie protonów i elektronów w kulce A i w kulce B 

przed zetknięciem? 

b) Co można powiedzieć o liczbie protonów i elektronów w kulce A i w kulce B po 

zetknięciu? 

c) Jak zachowają się po zetknięciu kulki A i B, jeżeli zawiesimy je obok siebie? 

 

9. Podczas zbliżania naelektryzowanej laski ebonitowej do nienaelektryzowanego 

elektroskopu listki rozchylają się. Po oddaleniu tej laski listki opadną. Wyjaśnij to 

zjawisko na podstawie zasady zachowania ładunku. 

 

10. Dwie identyczne metalowe kule zawieszono na izolujących niciach i naelektryzowano 

ładunkami +7Q i -Q. Kule te zetknięto ze sobą, a następnie umieszczono w tej samej 

odległości co poprzednio. Jaki ładunek znajduje się teraz na kulach? Jak zmienił się 

wektor siły oddziaływania tych kul? 

 

11. Naładowaną elektrycznie kulę metalową A połączoną z obojętną elektrycznie kulą  

metalową  B. Przedstaw na rysunku, w którą stronę przepłynęły elektrony: 

a) kula A była naładowana ujemnie, 

b) kula A była naładowana dodatnio. 

 

Mariola Szczepkowska 

doradca metodyczny PODN w Mławie 
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Aktywność Polski w misjach Organizacji Narodów Zjednoczonych 

Wstęp 
 

Organizacja Narodów Zjednoczonych jako powszechna międzynarodowa organizacja 

uniwersalna już od kilkudziesięciu lat strzeże pokoju na świecie i niewątpliwie przez ten czas 

niejednokrotnie przyczyniała się do zapobiegnięcia konfliktowi ogólnoświatowemu. 

Organizacja zajmuje się wieloma sprawami: prawami człowieka, rozwojem demokracji, 

ochroną środowiska, zdrowiem oraz międzynarodowym rozwojem gospodarczym. Obecnie 

trudno jest znaleźć dziedzinę, w którą Organizacja Narodów Zjednoczonych nie jest 

zaangażowana . Polska jest obecna w Organizacji Narodów Zjednoczonych od momentu jej 

powstania, czyli od 1945 r. należy do grona państw założycieli. Po przystąpieniu do 

organizacji Polska stała się jednym z najbardziej aktywnych członków i występuje na jej 

forum z wieloma inicjatywami, z których najważniejsze to: 

− plan Rapackiego dotyczący utworzenia w Europie Środkowej strefy bez atomowej (1957 

r.) - plan Gomułki dotyczący zamrożenia zbrojeń w Europie Środkowej (1964 r.) -  

propozycja odbycia Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (1964 r.), 

− dotyczące problematyki społecznej: Deklaracja Praw Dziecka (1959 r.), Konwencja Praw 

Dziecka (1990 r.), ogłoszenie Międzynarodowego Roku Rodziny (1994 r.)1. 

Dodatkowo od 1973 roku Polska aktywnie uczestniczy w operacjach pokojowych Organizacji 

Narodów Zjednoczonych i oprócz wysyłania kontyngentów oddaje do jej dyspozycji 

obserwatorów wojskowych i cywilnych, policjantów oraz personel pomocniczy. Poza 

udziałem w typowych operacjach pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych (między 

innymi Synaj czy Wzgórza Golan) Polska bierze udział także w misjach pokojowych, które – 

jakkolwiek popierane i autoryzowane przez Organizację Narodów Zjednoczonych – są 

organizowane poza organizacją przez zainteresowane państwa lub koalicje (między innymi 

międzynarodowe komisje porozumienia i nadzoru w Wietnamie, Laosie czy Kambodży)2. 

Od zakończenia drugiej wojny światowej Polska wielkie znaczenie przywiązuje do działań na 

rzecz umacniania pokoju w skali powszechnej. Już 28 października 1946 roku minister spraw 

zagranicznych RP - Wincenty Rzymowski – występując w Zgromadzeniu Ogólnym 

Organizacji Narodów Zjednoczonych stwierdzał, iż organizacja ta „reprezentuje wspólny 

 
1 E. Latoszek, M. Proczek, Organizacje międzynarodowe we współczesnym świecie, Dom Wydawniczy ELIPSA, 

Warszawa 2006, s. 113. 
2 Tamże, s. 113. 
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interes utrzymania pokoju, a tym samym podstawowy interes Narodu Polskiego”3. 

 Charakterystycznym elementem koncepcji polskiej polityki zagranicznej jest teza  

o niepodzielności pokoju w skali globalnej, a za gwarancję tej niepodzielności Polska uważa 

ścisłą współpracę wielkich mocarstw, stałych członków Rady Bezpieczeństwa Organizacji 

Narodów Zjednoczonych – zarówno w sprawowaniu kontroli nad pokonanymi Niemcami, jak 

i w innych ważnych dla pokoju i bezpieczeństwa kwestiach międzynarodowych4.  

 

I rozdział 
Działania Polski na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych na rzecz 

rozbrojenia i pokoju. 

 

Zdaniem władz w Warszawie – poza kluczową kwestią niemiecką – ważnym 

sposobem umacniania pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego jest rozbrojenie  

w zakresie broni masowego rażenia i rozwiązanie wszelkich regionalnych konfliktów 

zbrojnych5. Postulat ten uważa się za warunek sprawnego funkcjonowania systemu 

bezpieczeństwa zbiorowego w skali zarówno regionalnej, jak i globalnej. Opowiadając się za 

podejmowaniem efektywnych kroków rozbrojeniowych Polska wierzy, iż będą one miały trzy 

podstawowe cele: 

− będą wzmacniać nakreślony w Karcie Narodów Zjednoczonych system bezpieczeństwa 

zbiorowego, 

− będą przyczyniać się do przyspieszenia odbudowy gospodarczej zniszczonych wojną 

państw, 

− będą przyczyniać się do zacieśniania współpracy międzynarodowej w różnych 

dziedzinach6. 

Jednym ze sposobów na osiągnięcie tego celu mają być propozycje i działania na rzecz 

rozbrojenia w skali powszechnej7. Główną areną takich wystąpień przedstawicieli polskich na 

rzecz rozbrojenia była Organizacja Narodów Zjednoczonych. 21 stycznia 1946 roku Polska 

zgłosiła w Komitecie Politycznym wniosek w sprawie prawnego unormowania zagadnień 

związanych ze stosowaniem energii jądrowej. Wiceminister spraw zagranicznych Zygmunt 

 
3 Cytat za: J. Zając, R. Zięba, Polska w stosunkach międzynarodowych 1945 – 1989, Wydawnictwo Adam 

Marszałek, Toruń 2005, s. 240. 
4 R. Zięba, Poparcie Polski dla idei umacniania pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego w latach 1945 – 

1948, „Stosunki Międzynarodowe” 1991, nr 13, s. 139 – 143. 
5 J. Zając, R. Zięba, Polska…, dz. cyt., s. 241. 
6 Tamże, s. 242. 
7 R. Zięba, Polskie inicjatywy pokojowe, „Stosunki Międzynarodowe” 1987, nr 6, s. 86. 
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Modzelewski, występując z uzasadnieniem zaproponowała porozumienie się państw w trzech 

sprawach:  

− energia atomowa nie może być wykorzystywana do celów destrukcji, lecz jedynie w celu 

podniesienia stopy życiowej ludzkości, 

− broń atomowa i inne rodzaje broni masowej zagłady zostaną wyjęte spod prawa,  

a istniejące zapasy tych broni zostaną zlikwidowane, 

− zostanie stworzony odpowiedni mechanizm kontrolny dla zabezpieczenia przed 

naruszeniem przyjętych zobowiązań8. 

Zdaniem rządu polskiego zakaz broni masowej zagłady w połączeniu z właściwym systemem 

kontroli dawałoby gwarancję rychłego stworzenia systemu bezpieczeństwa zbiorowego9. 

Pomimo to wniosek Polski nie zyskał aprobaty Komitetu Politycznego.  

Dążąc do osiągnięcia kompromisowego porozumienia i przełamania barier zaufania między 

państwami tak charakterystycznego w stosunkach Wschód – Zachód Polska wnosiła bądź 

popierała projekty obejmujące także redukcję sił konwencjonalnych. 12 listopada 1948 roku 

delegat Polski zaproponował w Komitecie Politycznym Zgromadzenia Ogólnego Organizacji 

Narodów Zjednoczonych projekt rezolucji, w którym próbował się pogodzić odmienne 

stanowiska Związku Radzieckiego i mocarstw zachodnich. Przewidywał w nim podjęcie 

następujących kroków: 

− redukcja zbrojeń przez zmniejszenie o 1/3 w ciągu roku wszystkich sił zbrojnych i zbrojeń 

lądowych, powietrznych i morskich, jakimi państwa rozporządzają, biorąc za podstawę 

ich stan z 1 stycznia 1948 roku (jednocześnie obowiązywałby zakaz użycia broni 

atomowej), 

− stworzenie w ramach Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych organu 

kontrolnego, który przy podejmowaniu decyzji w sprawach inspekcji nie musiałby 

kierować się zasadą jednomyślności stałych członków Rady, 

− utworzenie międzynarodowego organu, który miałby zbierać informacje na tematy 

zbrojeń i sił zbrojnych od stałych członków Rady Bezpieczeństwa10. 

Zdaniem rządu polskiego porozumienie o weryfikacji i inspekcji poprawiłoby znacznie 

atmosferę w stosunkach międzynarodowych, a to z kolei ułatwiłoby przejście do następnej 

fazy negocjacji rozbrojeniowych. Projekt Polski opiera się na założeniu „jednoczesności 

 
8 T. Łoś – Nowak, Stanowisko Polski w Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawach pokoju i 

bezpieczeństwa w latach 1945 – 1955, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1978, s. 167 – 

168. 
9 W. Multan, Rozbrojenie w polityce zagranicznej Polski, „Sprawy Międzynarodowe” 1985, nr 2, s. 13. 
10 J. Zając, R. Zięba, Polska…, dz. cyt., s. 243. 
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kroków rozbrojeniowych”, a jego zasadniczym elementem jest elastyczne podejście do 

trudnego przecież problemu. I chociaż propozycja ta została poddana pod dyskusję, to jednak 

nie uzyskała powszechnej aprobaty11.  

Kolejny projekt Polska przedstawiała w okresie wysokich napięć międzynarodowych – 17 

października 1952 roku na forum VII sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów 

Zjednoczonych przedstawiciel Polski wystąpił z projektem rezolucji zatytułowanej „O 

zapobieżeniu nowej wojnie światowej i o utrwaleniu pokoju oraz przyjaznej współpracy 

między narodami”12. Postuluje się w niej: 

− natychmiastowe zakończenie wojny w Korei, 

− zalecenie (powtórzone za propozycją z 1948 roku), aby stali członkowie Rady 

Bezpieczeństwa zmniejszyli o 1/3 swoje siły zbrojne w ciągu roku, 

− przyjęcie uchwały o bezwarunkowym zakazie stosowania broni atomowej i innych 

środków masowej zagłady oraz ustanowienie ścisłej kontroli nad wykonaniem tej decyzji 

przez wszystkie państwa, 

− przystąpienie wszystkich państw do Protokołu Genewskiego z 17 czerwca 1925 roku  

o zakazie używania w wojnie gazów duszących, trujących lub podobnych oraz środków 

bakteriologicznych i ratyfikowanie tego, 

− zawarcie przez Stany Zjednoczone, Związek Radziecki i Wielką Brytanię układu 

mającego na celu redukcję zbrojeń wielkich mocarstw i utrwalenie pokoju 

międzynarodowego13. 

Projekt Polski został przesunięty na następną sesję Zgromadzenia Ogólnego, a tam w całości 

zanegowany przez delegacje państw zachodnich, po czym wycofany14. 

W połowie lat pięćdziesiątych XX wieku podział Europy przybiera formy 

zinstytucjonalizowanych, wrogich sobie bloków polityczno – wojskowych. Dlatego też  

w wielu krajach zaczęto poszukiwać koncepcyjnych możliwości rozwiązań, które łagodziłyby 

konfrontację zimnowojenną. Popularne stały się idee, pomysły i propozycje stopniowego 

rozrzedzania zbrojeń i ustanawiania międzynarodowych mechanizmów budowania zaufania 

między państwami Paktu Północnoatlantyckiego i Układu Warszawskiego15. Koncepcje  

te nazwano angielskim terminem disengagement, a zakładały one częściowe kroki 

 
11 R. Zięba, Poparcie…, s. 147. 
12 J. Zając, R. Zięba, Polska…, dz. cyt., s. 244. 
13 T. Łoś – Nowak, Stanowisko…, dz. cyt., s. 179 – 183. 
14 J. Zając, R. Zięba, Polska…, dz. cyt., s. 244. 
15 Tamże, s. 214. 
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rozbrojeniowe, których pomyślne przeprowadzenie stwarzałoby szansę przejścia do 

poważniejszych przedsięwzięć w zakresie redukcji zbrojeń i sił zbrojnych16. 

Pod ich wpływem – na fali odnowy Przełomu Październikowego w 1956 roku – nowe 

kierownictwo państwowe Polski Ludowej wypracowało propozycje częściowych rozwiązań 

rozbrojeniowych, które wyrażały dążenie do afirmacji podmiotowej roli Polski na arenie 

międzynarodowej po latach drastycznego ograniczenia jej suwerenności w epoce 

stalinowskiej17. Przejawem tego był między innymi Plan Rapackiego, dotyczący utworzenia 

strefy bez atomowej w Europie Środkowej. Na pytanie korespondenta Sudany Times o genezę 

polskiej propozycji Adam Rapacki udzielał następującej odpowiedzi: „W roku 1956 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych przystąpiło do intensywnych studiów nad zagadnieniem 

bezpieczeństwa europejskiego oraz możliwością częściowych rozwiązań w Europie 

Środkowej. Trudności, jakie wyszły na jaw ubiegłego roku w pracach Podkomisji 

Rozbrojeniowej ONZ, skłoniły nas do poszukiwania skromniejszych rozwiązań , łatwiejszych 

do przyjęcia  przez obie strony; w związku z tym zrodziła się u nas idea „strefy bez 

atomowej”18. Geneza jego powstania jest niewątpliwie związana z kwestią remilitaryzacji 

Niemiec Zachodnich, czego Polska bardzo się obawiała - 5 maja 1955 roku Republika 

Federalna Niemiec staje się członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego, 27 grudnia tego roku 

weszło w życie porozumienie o wzajemnej pomocy między Stanami Zjednoczonymi a RFN,  

a 3 kwietnia 1957 roku kanclerz RFN Konrad Adenauer wypowiedział się publicznie za 

wyposażeniem Bundeswehry w broń jądrową19.  

W tej sytuacji polski minister spraw zagranicznych – Adam Rapacki – 2 października 1957 

roku zgłosił na XII sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych plan 

utworzenia strefy bez atomowej w Europie Środkowej. Zgodnie z polską propozycją 

proponowana strefa miała objąć cztery państwa Europy Środkowej – Polskę, Czechosłowację, 

Republikę Federalną Niemiec oraz Niemiecką Republikę Demokratyczną. Państwa te miałyby 

się zobowiązać do nie produkowania, nie utrzymywania, nie sprowadzania lub nie zezwalania 

na ich terytorium broni jądrowej oraz urządzeń do jej obsługi i przenoszenia (rakiet)20. Użycie 

broni jądrowej przeciw obszarowi strefy byłoby zakazane, a cztery mocarstwa (Stany 

Zjednoczone, Związek Radziecki, Wielka Brytania oraz Francja) zobowiązywałyby się do  

 
16 Tamże, s. 214. 
17 W. Multan, Rozbrojenie w polityce zagranicznej Polski Ludowej, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 

Warszawa 1987, s. 53 – 54. 
18 Cytat za: A. Albrecht, Plan Rapackiego. Dokumenty i opinie, Zachodnia Agencja Prasowa, Warszawa – 

Poznań 1964, s. 26. 
19 J. Zając, R. Zięba, Polska…, dz. cyt., s. 216. 
20 Tamże, s. 216. 
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„nie utrzymywania broni jądrowej w uzbrojeniu swoich wojsk stacjonujących na obszarze 

państw strefy, nie utrzymywania i nie instalowania na obszarze państw strefy żadnego sprzętu 

ani urządzeń przeznaczonych do jego obsługi, w tym wyrzutni rakietowych”21. Przestrzeganie 

przyjętych zobowiązań miał zabezpieczać system ścisłej międzynarodowej kontroli i inspekcji 

naziemnej oraz powietrznej, a dodatkową gwarancją miała być zobowiązanie mocarstw 

dysponujących bronią jądrową do nie używania jej przeciwko państwom strefy. Celem 

zaproponowanego projektu polskiego – według słów Adama Rapackiego – była „eliminacja 

broni jądrowej i środków jej przenoszenia oraz redukcja sił zbrojnych i zbrojeń 

konwencjonalnych na ograniczonym obszarze, na którym może się to przyczynić do 

zmniejszenia napięć i do wydatnego ograniczenia niebezpieczeństwa wybuchu konfliktu”22. 

Dodatkowo polski minister spraw zagranicznych na XII Sesji Zgromadzenia Ogólnego 

Organizacji Narodów Zjednoczonych złożył następujące oświadczenie: „W interesie 

bezpieczeństwa Polski i odprężenia w Europie, po uzgodnieniu swej inicjatywy z innymi 

członkami Układu Warszawskiego, rząd Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej oświadcza, że  

w razie wyrażenia zgody przez oba państwa niemieckie na wprowadzenie w życie zakazu 

produkcji i magazynowania broni jądrowej na ich terytorium, Polska Rzeczpospolita Ludowa 

gotowa jest wprowadzić również taki sam zakaz na swoim terytorium”23.  

Plan Rapackiego został poparty przez Czechosłowację, Niemiecką Republikę Demokratyczną 

oraz Związek Radziecki, a wśród partii socjalistycznych i socjaldemokratycznych brytyjskich, 

skandynawskich oraz belgijskich wywołał duże zainteresowanie24. Mimo to rządy Republiki 

Federalnej Niemiec, Stanów Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii ustosunkowały się do 

niego zdecydowanie negatywnie. Ich argumenty były następujące: 

− ustanowienie strefy bez atomowej w Europie Środkowej naruszałoby równowagę sił na 

niekorzyść NATO z powodu istnienia znaczącej przewagi sił konwencjonalnych państw 

Układu Warszawskiego, 

− przyjęcie planu oznaczałoby znaczne korzyści strategiczne dla Związku Radzieckiego 

(podczas gdy siły nuklearne NATO nie mogłyby być rozlokowane bliżej niż około tysiąca 

kilometrów od zachodniej granicy Związku Radzieckiego, to Armia Radziecka, nie 

narażona na atak nuklearny ze strony przeciwnika, pozostałaby w sercu Europy), 

 
21 Tamże, s. 216. 
22 cytat za: A. Albrecht, Plan…, dz. cyt., s. 63. 
23 Tamże, s. 26. 
24 J. Zając, R. Zięba, Polska…, dz. cyt., s. 216. 
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− nie ma żadnych gwarancji, że w czasie wojny siły nuklearne nie zostałyby użyte w strefie 

zdemilitaryzowanej25 

Polska uwzględniała argumenty strony zachodniej i w rezultacie plan był dwukrotnie 

modyfikowany. Po raz pierwszy 4 listopada 1968 roku A. Rapacki w oświadczeniu na 

konferencji prasowej w Warszawie zgłosił gotowość realizacji planu w dwóch etapach –  

w pierwszym miałoby zostać wprowadzone „zamrożenie” zbrojeń jądrowych na terytoriach 

państw strefy oraz zakaz wyposażania w tę broń i urządzeń do jej obsługi tych armii, które jej 

jeszcze nie miały, a w drugim miano rozpocząć rokowania na temat zmniejszenia zbrojeń 

konwencjonalnych, a ich redukcja nastąpiłaby z całkowitą dezatomizacją strefy26.  

W ostatecznej wersji przedstawionej przez Polskę 28 marca 1962 roku plan zawierał nowy 

element. Była nim propozycja rozszerzenia zakresu terytorialnego proponowanej strefy o inne 

państwa europejskie, które zechciałyby do niej przystąpić27. Jednak pomimo tych zmian 

propozycja Polski została odrzucona przez państwa zachodnie – Stany Zjednoczone opierały 

swą strategię w Europie na doktrynach zakładających wykorzystanie broni jądrowej,  

a Republika Federalna Niemiec czyniła dalej zabiegi o wyposażenie w tę broń Bundeswehry. 

W takiej sytuacji powodzenie planu Rapackiego nie mogło się udać. Mimo to wysiłek 

dyplomacji polskiej nie został całkowicie zaprzepaszczony. Plan ten wywiera bowiem duży 

wpływ na praktykę stosunków międzynarodowych, przezwyciężanie zimnowojennych 

podziałów i napięć oraz torowanie drogi tak zwanym częściowym porozumieniom 

rozbrojeniowym, a przede wszystkim przyczyniał się do rozwoju idei stref bezatomowych28.  

Pomimo niepowodzenia planu Rapackiego Polska nadal podejmowała działania na rzecz 

rozbrojenia w skali ogólnoświatowej. Już 27 września 1960 roku,  na XV sesji Zgromadzenia 

Ogólnego, Władysław Gomułka podnosił ideę przeprowadzenia ogólnoświatowego plebiscytu 

w sprawie broni jądrowej i innych broni masowej zagłady oraz powszechnego i całkowitego 

rozbrojenia, a 23 października 1960 roku rząd polski przedłożył w Organizacji Narodów 

Zjednoczonych projekt rezolucji w sprawie stworzenia warunków sprzyjających osiągnięciu 

porozumienia o powszechnym i całkowitym rozbrojeniu, który wzywa do niepodejmowania 

kroków, które mogłyby utrudnić rokowania rozbrojeniowe, do szybkiego wypracowania 

konkretnych porozumień, a także do powstrzymania prób z bronią jądrową  

i nierozprzestrzenianiem tej broni29. Następnie, 19 listopada 1960 roku, delegacja polska 

 
25 Tamże, s. 216. 
26 Tamże, s. 217. 
27 Tamże, s. 217. 
28 W. Multan, Idea stref bezatomowych, „Sprawy Międzynarodowe” 1975, nr 5, s. 43 – 59. 
29 J. Zając, R. Zięba, Polska…, dz. cyt., s. 244 – 245. 
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przedkłada w Komitecie Politycznym Zgromadzenia Ogólnego projekt rezolucji zalecającej 

opracowanie przez ekspertów Organizacji Narodów Zjednoczonych raportu o skutkach 

stosowania broni jądrowej i opublikowanie go we wszystkich państwach30. Jednak największą 

próbą Polski zahamowania wyścigu zbrojeń w Europie był plan Gomułki, który został 

przedstawiony w formie memorandum 29 lutego 1964 roku. Plan zakładał zamrożenie 

zbrojeń jądrowych i termojądrowych na obszarze Polski, Czechosłowacji, Niemieckiej 

Republiki Demokratycznej i Republiki Federalnej Niemiec z możliwością przystąpienia do 

takiej strefy także innych państw31. Pozostałe elementy były wzorowane na planie 

Rapackiego, ale plan Gomułki był bardziej pragmatyczny – nie koncentrował się na 

likwidacji broni atomowej, tylko na zamrożeniu zbrojeń atomowych32. W ten sposób unikał 

tradycyjnych zachodnich zarzutów o dążenie do naruszenia równowagi sił. Z tego też powodu 

plan Gomułki nie wywołał takiego rezonansu światowego, jak wcześniejsza propozycja 

utworzenia strefy bez atomowej, jednostronnie spotykał się z zainteresowaniem ze strony 

społeczności międzynarodowej. Podobnie jak w przypadku planu Rapackiego, plan Gomułki 

został poparty przez państwa socjalistyczne i negatywnie oceniony przez przywódców państw 

zachodnich. Do głównych zarzutów wysnuwanych przez państwa zachodnie można było 

zaliczyć: 

− nie objęcie zachodniej części Związku Radzieckiego, 

− nieobjęcie sił konwencjonalnych (równowaga sił), 

− sprzeczność zakazu przekazywania z zasadami NATO, 

− złe mechanizmy kontroli, 

− dyskryminacja Republiki Federalnej Niemiec, 

− pozostawienie nierozwiązanych problemów politycznych regionu, 

− stacjonowanie rakiet na terenie Związku Radzieckiego33.  

Wszystkie te zarzuty sprawiają, że także plan Gomułki – podobnie jak wcześniej plan 

Rapackiego został odrzucony. Mimo to polska dyplomacja osiągnęła ważny dla siebie cel, 

czyli niedopuszczenie do uzbrojenia Niemiec Zachodnich w broń jądrową34.  

Po niepowodzeniu planów Rapackiego i Gomułki Polska koncentrowała swoje pokojowe 

zaangażowanie na popieraniu szerokich wielostronnych negocjacji prowadzących do całości 

 
30 Tamże, s. 245. 
31 Tamże, s. 218. 
32 P. Madajczyk, Dyplomacja polska w latach sześćdziesiątych, w: Historia dyplomacji polskiej, t. 6 1944/1945 – 

1989, pod red. W. Materskiego, W. Michowicza, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2010, s. 

606. 
33 Tamże, s. 608. 
34 J. Zając, R. Zięba, Polska…, dz. cyt., s. 218. 
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uregulowania problemów bezpieczeństwa europejskiego. 14 grudnia 1964 roku Adam 

Rapacki, występując na XIX sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów 

Zjednoczonych, oświadczył: „Sądzimy, że nadszedł już czas, aby rozpatrzyć całokształt 

zagadnienia bezpieczeństwa Europy. Powinniśmy rozważyć możliwość zwołania w tej 

sprawie konferencji wszystkich państw europejskich, z udziałem oczywiście Związku 

Radzieckiego i Stanów Zjednoczonych”35. Propozycja Polski akcentowała potrzebę zajęcia 

się całokształtem problemu i nie ograniczał uczestnictwa w sugerowanej  konferencji tylko do 

państw należących do dwóch bloków wojskowych. Oznaczało to, że Polska dostrzegała 

potencjalną, konstruktywną role państw neutralnych i niezaangażowanych w kreowaniu 

pozytywnych trendów rozwoju sytuacji w Europie. Nowa propozycja Polski przyczyniła się 

do zintensyfikowania dialogu międzynarodowego, a idea zwołania konferencji 

ogólnoeuropejskiej stała się przedmiotem wielostronnych konsultacji państw Wschodu  

i Zachodu. Ważnym krokiem na drodze do konkretyzacji inicjatywy zwołania konferencji 

ogólnoeuropejskiej była wystąpienie wiceministra spraw zagranicznych PRL – Józefa. 

Winiewicza – który na XXI sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów 

Zjednoczonych (10 października 1966 roku) przedstawił sugestie w sprawie porządku obrad 

proponowanej konferencji: 

− konferencja powinna skoncentrować się przede wszystkim na wszechstronnym 

omówieniu problemów bezpieczeństwa europejskiego, 

− rezultatem końcowym konferencji mogłoby być przyjęcie deklaracji o współpracy mającej 

na celu utrzymanie i umocnienie bezpieczeństwa europejskiego, 

− rozpatrzenie zagadnień europejskiej współpracy gospodarczej oraz problematyki 

wzajemnych stosunków naukowo – technicznych i kulturalnych36.  

Dokonywana w latach następnych konkretyzacja inicjatywy wskazuje, że Polska – 

dostrzegając znaczenie wojskowych aspektów bezpieczeństwa narodowego – akcentowała 

przede wszystkim potrzebę rokowań politycznych oraz opowiadała się za rozwijaniem 

współpracy międzynarodowej w dziedzinach gospodarki, nauki, techniki czy kultury. 

Współpraca ta miała przybliżać państwa przeciwstawnych bloków polityczno – wojskowych  

i różnych systemów społecznych. To właśnie współpracę traktuje się jako środek 

wzmacniający zaufanie i umożliwiający rozwiązywanie także trudnych problemów 

bezpieczeństwa w Europie. Pomimo to państwa zachodnie podeszły ostrożnie do polskiej 

propozycji, wskazując na potrzebę rozwiązania szeregu problemów i konieczność starannego 

 
35 Tamże, s. 224. 
36 Tamże, s. 225. 
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przygotowania tej konferencji37. W rozwoju idei zwołania konferencji ogólnoeuropejskiej 

przełom nastąpiły wiosną 1969 roku – 17 marca Doradczy Komitet Polityczny państw Układu 

Warszawskiego wystosował apel do wszystkich krajów Europy w sprawie podjęcia 

przygotowań do zwołania konferencji bezpieczeństwa i współpracy, a w odpowiedzi rząd 

Finlandii, kierował 5 maja 1969 roku odezwę do rządów wszystkich państw europejskich oraz 

Stanów Zjednoczonych i Kanady, w której wyraził gotowość zorganizowania konferencji na 

swoim terytorium38. Propozycja ta spotkała się z aprobatą ze strony wszystkich 

zainteresowanych państw, a tym samym droga do zwołania konferencji w sprawie 

bezpieczeństwa i współpracy w Europie została formalnie otwarta. Sama konferencja 

odbywała się z przerwami w terminie od 3 lipca 1973 roku do 1 sierpnia 1975 roku, a jej 

rezultatem było podpisanie obszernego Aktu Końcowego Konferencji Bezpieczeństwa  

i Współpracy w Europie (KBWE). Władze polskie uznały, iż przyjęcie Aktu Końcowego 

KBWE oznacza ostateczne zamknięcie okresu powojennego w Europie i otwarcie nowych 

perspektyw dla przyjaznej współpracy wszystkich państw uczestniczących w konferencji39.  

 

II rozdział 
Wystąpienia Polski na forum Organizacji Narodów zjednoczonych   

w kwestiach społecznych. 

 
 

Oprócz kwestii rozbrojeniowych i dotyczących szeroko pojętego bezpieczeństwa 

polska dyplomacja działa na forum Organizacji Narodowych także w wielu innych kwestiach 

– w tym społecznych i prawnych. Polska była jednym z pierwszych państw, które 

podejmowało temat rodziny na forum międzynarodowym oraz zabiegały o włączenie tej 

problematyki do agendy Organizacji. Już w 1987 roku  polska delegacja na forum 

Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych przedstawiła projekt rezolucji 

w sprawie potrzeby wzmocnienia międzynarodowej współpracy na rzecz ochrony i pomocy 

rodzinie. 7 grudnia 1987 roku rezolucja 42/134 została przyjęta jednomyślnie przez 

Zgromadzenie Ogólne i od tego momentu szeroko pojęta problematyka rodziny zaczęła 

funkcjonować w systemie Narodów Zjednoczonych: 

− rok 1994 został ogłoszony Międzynarodowym Rokiem Rodziny,  

 
37 Tamże, s. 226. 
38 Tamże, s. 227. 
39 Tamże, s. 231. 
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− został opracowany program obchodów, a jego koordynatorem został wybrany Polak (H. J. 

Sokalski),  

− w Sekretariacie Organizacji Narodów Zjednoczonych została ustanowiona specjalna 

komórka do spraw rodziny, 

− Organizacja Narodów Zjednoczonych została zobowiązana do regularnego 

opracowywania raportów na temat problemów rodziny w różnych aspektach, 

− zostaje utworzony specjalny Fundusz Powierniczy Narodów Zjednoczonych do spraw 

Rodzin, wspierający projekty pomocowe (głównie w krajach rozwijających się)40.  

Nie można także pominąć działalności Polski w zakresie ustanawiania ogólnoświatowych 

praw dziecka. W 1959 roku została przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji 

Narodów Zjednoczonych Deklaracja Praw Dziecka – obejmująca dziesięć podstawowych 

praw najmłodszych. Po kolejnych trzydziestu latach (w tym blisko jedenastu latach prac nad 

projektem) Organizacja Narodów Zjednoczonych uchwaliła w 1989 roku Konwencję Praw 

Dziecka. Dokument ten jest największym dotychczasowym osiągnięciem społeczności 

międzynarodowej w zakresie ochrony praw dziecka, gdyż stanowi aksjologiczną  

i normatywną podstawę działań na rzecz dzieci – zarówno na szczeblu globalnym  

i regionalnym, narodowym i lokalnym. Konwencja wyznacza uniwersalne normy prawne 

ochrony dzieci przed zaniedbaniem, złym traktowaniem i wyzyskiem, jednocześnie dając 

dzieciom gwarancje podstawowych praw człowieka41.  

Warto podkreślić, iż uchwalenie Konwencji jest istotnym osiągnięciem Polski w zakresie 

ochrony praw dziecka, gdyż to właśnie rząd polski jest inicjatorem jej uchwalenia. 7 lutego 

1978 roku Polska przedłożyła Komisji Praw Człowieka Narodów Zjednoczonych projekt 

konwencji i prosiła o włączenie sprawy opracowania tego dokumentu do porządku dziennego 

Komisji42. W ten sposób Polska pragnęła wykazać, że jest, wbrew opiniom 

rozpowszechnionym w niektórych państwach krajem aktywnie zaangażowanym na rzecz 

promocji i ochrony praw człowieka. Z drugiej strony pragnęła zainspirować w świecie nowe 

podejście do dziecka jako podmiotu praw, a nie tylko przedmiotu opieki i ochrony. Zgłaszając 

projekt Konwencji Praw Dziecka rząd polski wychodził z założenia, iż po wielu latach od 

proklamowania Deklaracji Praw Dziecka nadchodził czas, aby podjąć dalsze i bardziej 

zdecydowane kroki na rzecz dziecka. Strona polska była zdania, iż proponowana Konwencja 

 
40 www.unic.un.org.pl (wejście dnia 28 stycznia 2012r.) 
41 M. J. Zajączkowska, Prawa dziecka, w: Prawa człowieka. Wybrane zagadnienia i problemy, pod red. L. Koby, 

W. Wacławczyka, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2009, s. 374 – 375. 
42 A. Pałeczka, Polskie działania w obszarze praw dziecka, [w]: www.stosunkimiedzynarodowe.pl (wejście dnia 

28 stycznia 2012r.) 

http://www.unic.un.org.pl/
http://www.stosunkimiedzynarodowe.pl/
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powinna być oparta na Deklaracji Praw Dziecka, ale jednocześnie powinna być krokiem 

naprzód w stosunku do już istniejących międzynarodowych instrumentów promocji i ochrony 

praw dziecka43. Komisja Praw Człowieka zdecydowała się traktować prace nad projektem 

Konwencji w sposób priorytetowy, a prace nad jej uzgodnieniem trwały od 1978 roku do  

20 listopada 1989 roku. Wtedy to Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów 

Zjednoczonych jednomyślnie uchwaliła Konwencję Praw Dziecka. Stała się ona światową 

konstytucją praw dziecka i wyznacza do dziś uniwersalne normy prawne ochrony dzieci. 

 

III rozdział 
Udział wojsk polskich w misjach pokojowych  

Organizacji Narodów Zjednoczonych. 

 
 

Poza wszystkimi wymienionymi wyżej działaniami od samego początku Polska aktywnie 

brała udział w operacjach pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jedną z takich 

operacji były działania w Indochinach. W wyniku zwycięstwa koalicji antyhitlerowskiej  

w drugiej wojnie światowej na dalekim Wschodzie doszło do niespotykanego wcześniej 

ożywienia ruchów niepodległościowych, stanowiących początek rozpadu systemu 

kolonialnego w świecie. Narody uciskane podjęły walkę o własną suwerenność (przede 

wszystkich z Francją) i w wyniku tych działań Laos, Kambodża i Wietnam odzyskały 

niepodległość. 21 lipca 1954 roku zakończyła obrady konferencja genewska, której druga 

część w całości była poświęcona uregulowaniu sytuacji w Indochinach. W celu ustanowienia 

rozejmu, likwidacji skutków wojny oraz kontroli wykonania przyjętych postanowień 

dotyczących tych trzech państw uczestnicy  konferencji genewskiej powołały do życia stałe 

organy: Mieszane Komisje Wojskowe, składające się z przedstawicieli stron konfliktu oraz 

Międzynarodowe Komisje Nadzoru i Kontroli. Dla każdego z tych krajów konferencja 

genewska powołała odrębną Komisję Mieszaną i odrębną Międzynarodową Komisję Nadzoru 

i Kontroli – przy czym w każdym z tych państw komisje te miały ze sobą ściśle 

współpracować44. Mimo wspólnych cech, jakie występowały  w działalności komisji w trzech 

państwach indochińskich, to jednak każda z nich pracowała w odmiennych warunkach,  

w odmiennej sytuacji militarnej i politycznej, wreszcie różne były rezultaty tych prac45.  

 
43 Tamże. 
44 W. Kozaczuk, Misje pokojowe Wojska Polskiego 1953 – 1978, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony 

Narodowej, Warszawa 1978, s. 65. 
45 J. Zuziak, Wojsko Polskie w misjach pokojowych w latach 1953 – 1990, Akademia Obrony Narodowej, 

Warszawa 2009, s. 51. 
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Działająca w Wietnamie Międzynarodowa Komisja Nadzoru i Kontroli składa się  

z przedstawicieli Indii, Kanady i Polski. Swą działalność rozpoczęła w sierpniu 1954 roku  

w Hanoi, a w połowie 1959 roku została przeniesiona do Sajgonu. Komisja składała się  

z trzech członków głównych w randze ambasadora, ich zastępców oraz doradców 

wojskowych i politycznych. Dla wypełnienia wielu różnorodnych funkcji w Komisji 

uczestniczące w jej pracach państwa delegowały personel wojskowy i cywilny, który 

wykonywał swe zadania w różnych komitetach i zespołach roboczych, a także w grupach 

inspekcyjnych działających w wielu miejscach w Wietnamie. Przedstawiciele Polski 

uczestniczyli w pracach Komisji od początku do końca jej istnienia – czyli od 1954 do 1973 

roku. Podstawą prawną umożliwiającą przygotowanie i wysłanie żołnierzy oraz osób 

cywilnych do pracy w Komisji w Wietnamie (podobnie jak w dwóch pozostałych) były:  

− postanowienia konferencji genewskiej, 

− uchwała Prezydium Rządu PRL nr 722/54 z 26 października 1954 roku w sprawie 

utworzenia, wyposażenia i utrzymania przedstawicielstwa PRL w tych komisjach, 

− odpowiednie rozkazy ministra obrony narodowej, 

− wytyczne ministra spraw zagranicznych46.  

Za całokształt przedsięwzięć związanych ze szkoleniem, wyposażeniem i zabezpieczeniem 

finansowym rodzin żołnierzy skierowanych do pełnienia służby w organach poszczególnych 

Komisji odpowiada Ministerstwo Obrony Narodowej, natomiast przygotowanie i szkolenie 

pracowników cywilnych zostało powierzone Ministerstwu Spraw Zagranicznych.  

W pierwszych latach działalności Komisji delegacja polska składało się z około stu 

sześćdziesięciu osób, z czego dwie trzecie stanowił personel wojskowy47. To ta zmiana 

„przecierała” szlaki przyszłym rotacjom, a ich działania były narażone na wiele 

niebezpieczeństw – wiele grup terenowych musiało swoje zadania wykonywać w terenie 

jeszcze nierozminowanym, a inspektorzy często dostają się w strefę wymiany ognia pomiędzy 

stronami konfliktu. Dodatkowo stosunku miejscowych władz do członków Komisji nie 

można było uznać za przyjazny, wręcz przeciwnie – wielokrotnie spotykali się oni  

z przejawami agresji, a nawet wrogości48. Mimo to Polacy starali się wywiązywać ze swoich 

zadań mandatowych. 

Do najważniejszych zadań Komisji należało: 

− kontrolowanie realizacji planu przegrupowania oddziałów wojskowych, 

 
46 Tamże, s. 54. 
47 Tamże, s. 50. 
48 Tamże, s. 67. 
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− czuwanie nad bezpieczeństwem wojsk w czasie ich ewakuacji i przegrupowania, 

− nadzorowanie akcji zwalniania jeńców wojennych oraz internowanych osób cywilnych, 

− nadzorowanie tymczasowej wojskowej linii demarkacyjnej, 

− nadzorowanie strefy zdemilitaryzowanej, 

− nadzorowanie portów, lotnisk oraz wszystkich granic Wietnamu w związku  

z wykonywaniem postanowień dotyczących wprowadzania wojsk, personelu 

wojskowego, materiału wojennego i broni, 

− czuwanie nad wyborami powszechnymi w Wietnamie, których przeprowadzenie było 

planowane na lipiec 1956 roku49.  

Dla sprawnego wykonywania swych zadań mandatowych nałożonych na Komisję przez 

uczestników konferencji genewskiej Komisja powołała do życia określone komórki – między 

innymi Komitet Polityczny, Komitet Wojskowy, Komitet Administracyjny, Sekretariat 

Generalny, Komitet Materiałów Wojennych, Komitet Transportowy. Jednak do 

najważniejszych organów, na co dzień realizujących zadania nadzoru i kontroli w obu 

częściach Wietnamu, należały stałe i ruchome Grupy Inspekcyjne, które składały się  

z przedstawicieli każdej delegacji. Do ich zadań należało:  

− kontrolowanie sygnałów o nieprzestrzeganiu postanowień genewskich, 

− dokonywanie inspekcji wszelkiego transportu lądowego, powietrznego i morskiego 

przybywającego spoza Wietnamu, 

− ustalanie pochodzenia przewożonego personelu i ładunków wojskowych, 

− obecność przy niszczeniu przez strony uszkodzonych lub zniszczonych materiałów 

wojennych (broni, amunicji, sprzętu i wyposażenia wojskowego), aby można je było 

zastąpić nowymi, 

− kontrola przewozu sprzętu wojskowego wodami wewnętrznymi50.  

Do tak wykonywanych zadań potrzebne było specjalne szkolenie, dlatego uczestnicy polskiej 

misji przechodzi intensywne szkolenia w zakresie prawa międzynarodowego, struktury 

organizacyjnej, form i sposobów pracy Komisji, historii regionu, jego geografii, warunków 

demograficznych, sytuacji społeczno – politycznej, gospodarczej czy aktualnej sytuacji 

militarnej w Wietnamie Południowym51. Proces przygotowywania i szkolenia polskich 

przedstawicieli do pracy na terenie Indochin nie należał do łatwych,  tym bardziej, że Polacy 

nie dysponowali doświadczeniem w zakresie szkolenia na potrzeby tego rodzaju misji. 

 
49 Tamże, s. 51. 
50 Tamże, s 53. 
51 Tamże, s. 64 – 65. 
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Dlatego też znaczącej pomocy w tym obszarze udzielało wojsku Ministerstwo Spraw 

Zagranicznych, którego pracownicy zostali zaangażowani w proces przygotowania  

i szkolenia, a wielu najbardziej doświadczonych polskich dyplomatów pełniło funkcje 

przewodniczących polskich delegacji.  

Druga z komisji powołanych przez uczestników konferencji genewskiej to Międzynarodowa 

Komisja Nadzoru i Kontroli w Laosie, w skład której – podobnie jak w Wietnamie – wchodzą 

przedstawiciele Indii, Kanady i Polski. Układy genewskie przyniosły Laosowi gwarantowanie 

uznawania niepodległości i suwerenności oraz zapowiedź pokojowego bytu i neutralność52. 

Wolą uczestników konferencji genewskiej było umożliwienie Laosowi pokojowego rozwoju, 

a powołana Komisja ma im to umożliwić53. Komisja rozpoczęła swoją działalność 11 sierpnia 

1954 roku, a do jej głównych zadań należało: 

− kontrola wycofania obcych wojsk, 

− sprawowanie nadzoru nad przegrupowaniem wojsk obu walczących stron, 

− kontrola zwalniania jeńców wojennych i osób internowanych, 

− prowadzenie nadzoru nad portami, lotniskami i wszystkimi granicami w związku  

z zakazem wprowadzania na jego terytorium materiału wojennego i obcych wojsk, 

− prowadzenie nadzoru nad wymianą personelu, broni i zaopatrzenia wojsk francuskich 

pozostających w Laosie54. 

Kwatera główna Komisji Nadzoru i Kontroli w Laosie miała swoją siedzibę w stolicy – 

Wientianie. Jej struktura była zbliżona do struktur Komisji działającej w Wietnamie – zostały 

powołane trzy komitety (wojskowy, polityczny i administracyjny) oraz sekretariat pełniący 

rolę swego rodzaju sztabu Komisji. Początkowo polska delegacja liczyła w każdej ze zmian 

około czterdziestu osób – zarówno wojskowych, jak i cywilnych. Jednakże w okresie 

wzmożonych walk liczba ta została zmniejszona do dziesięciu osób55. Od samego początku 

możliwości realizowania zadań stojących przed członkami Komisji była bardzo ograniczone, 

a  2 grudnia 1975 roku rząd Ludowo – Demokratycznej Republiki Laosu zwrócił się do 

Komisji z wnioskiem o zakończenie jej działalności. 

Trzecia z komisji powołanych przez uczestników konferencji genewskiej to Międzynarodowa 

Komisja Nadzoru i Kontroli w Kambodży (składająca się z przedstawicieli tych samych 

państw jak w pozostałych komisjach), która rozpoczęła swoją działalność  

w skomplikowanych warunkach i w trudnej sytuacji politycznej (opuszczanie Kambodży 

 
52 W. Kozaczuk, Misje…, dz. cyt., s. 117. 
53 Tamże, s. 117. 
54 Tamże, s. 118. 
55 J. Zuziak, Wojsko…, dz. cyt., s. 70. 
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przez wojska francuskie oraz wojska północnowietnamskie, wspierające siły Frontu Wolnego 

Khmeru)56. W związku z tymi wydarzeniami przed Komisją działającą w Kambodży zostały 

postawione następujące zadania: 

− kontrola wycofania obcych wojsk zgodnie z przyjętymi ustaleniami układu o zaprzestaniu 

działań wojennych, 

− czuwanie nad bezpieczeństwem wojsk w czasie przegrupowań i ewakuacji, 

− nadzór nad nietykalnością granic Kambodży dla zapobieżenia wprowadzania na 

terytorium tego państwa obcego personelu wojskowego oraz materiału wojennego, 

− kontrola zwalniania jeńców wojennych oraz internowanych osób cywilnych, 

− nadzór nad portami i lotniskami57. 

Liczebność polskiej delegacji była wyraźnie mniejsza aniżeli liczebność delegacji polskich do 

komisji działających w Wietnamie i Laosie, co wynikało przede wszystkim z tego, że był to 

kraj zdecydowanie mniejszy obszarowo i mniejsza była skala konfliktu58. Pierwsza zmiana 

liczy sześćdziesiąt dwie osoby, a w następnych latach liczba ta jest stopniowo zmniejszana. 

W sumie w latach 1954 – 1969 w pracach Komisji w Kambodży brało udział ponad stu 

żołnierzy Wojska Polskiego, co stanowiło około 75% całości personelu delegacji polskiej59. 

Delegacja polska spotkała się z licznymi wyrazami uznania, wdzięczności i podziękowań za 

wysiłek wniesiony w prace Komisji, a kilku spośród polskich delegatów otrzymało wysokie 

odznaczenia i pamiątkowe medale. 

Ogółem w latach 1954 – 1975 w trzech komisjach działających na terenie Indochin pokojową 

służbę pełniło prawie dwa tysiące Polaków – w tym prawie tysiąc czterystu żołnierzy 

zawodowych60. Ta wieloletnia działalność przedstawicieli Polski w znaczący sposób 

przyczyniła się do zaprzestania działań militarnych i uregulowania niezwykle 

skomplikowanej sytuacji w tym zapalnym regionie. Dodatkowo za bezcenne należy uznać 

bogate doświadczenie zdobyte przez polskich żołnierzy, wykorzystane później w służbie dla 

pokoju w innych zapalnych punktach świata. 

Zupełnie inny wymiar miały operacje pokojowe pod flagą błękitnych hełmów Organizacji 

Narodów Zjednoczonych. Miało to miejsce niemal we wszystkich zakątkach świata. Jednym 

z takich miejsc jest Bliski Wschód – między innymi Wzgórza Golan czy Liban.  

 
56 Tamże, s. 75. 
57 Z. Bednarski, Polacy w służbie pokoju, Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ, Warszawa 

2006, s. 17. 
58 J. Zuziak, Wojsko…, dz. cyt., s. 76. 
59 Tamże, s. 76. 
60 Tamże., s. 80. 
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W roku 1974 na Wzgórzach Golan powstała strefa buforowa rozdzielająca Izraelczyków  

i Syryjczyków, a Organizacja Narodów Zjednoczonych utworzyła w tym rejonie Siły 

Narodów Zjednoczonych do spraw Nadzoru Rozdzielania Wojsk na Wzgórzach (UNDOF). 

W Ismailii rozpoczęła działalność dowództwo Polskiej Jednostki Specjalnej na Bliskim 

Wschodzie, kierując do 1979 roku dwoma kontyngentami61. W 1993 roku został powołany 

batalion operacyjny POLBATT, który przejął rejon odpowiedzialności i zadania 

monitorowania południowej  części strefy buforowej od wycofanego z misji batalionu 

fińskiego62. Ich służba nie należała do łatwych. Mimo, że nie dochodziło do strać zbrojnych 

między Izraelem a Syrią, to dawało się we znaki ukształtowanie terenu i ekstremalne warunki 

meteorologiczne panujące w strefie odpowiedzialności batalionu. Podobnie było to  

w południowym Libanie, gdzie od 1992 roku w Tymczasowych Siłach Zbrojnych Narodów 

Zjednoczonych w Libanie (UNIFIL) funkcjonowała Polska Wojskowa Jednostka Medyczna, 

której zadaniem było zapewnienie stałej opieki medycznej i dentystycznej całemu stanowi 

osobowemu misji63. Dodatkowo polska kompania udzielała pomocy okolicznej ludności64. 

Szczególnym zadaniem polskiej formacji było zabezpieczanie przebiegu rotacji batalionów 

poszczególnych kontyngentów i wyjeżdżanie z pacjentami na konsultacje do placówek 

medycznych w Izraelu65. Natomiast 15 kwietnia 1994 roku Polska zformowała kolejną 

jednostkę – Batalion Logistyczny POLLOG – który wraz z funkcjonującą dotychczas 

placówką medyczną utworzył Polski Kontyngent Wojskowy (PKW) w UNIFIL66. Głównym 

celem działania PKW w Libanie było logistyczne zabezpieczenie wykonywania zadań 

mandatowych przez bataliony operacyjne oraz pozostałe jednostki UNIFIL.  

Mówiąc o pokojowych misjach polskich żołnierzy należy wspomnieć o ich działalności na 

Haiti. Po wielu latach sprawowania tyrańskich rządów w 1986 roku uciekł z Haiti J. C. 

Duvalier (zwany pod przezwiskiem Baby Doc). W państwie przeżartym korupcją zaczynał 

panować chaos i anarchia. W wyborach 1990 roku prezydentem został J. B. Aristide, który 

niedługo zostaje obalony w wyniku puczu wojskowego, a sytuacja taka groziła destabilizacją 

gospodarczo – polityczną. Dnia 23 września 1993 roku rezolucją 867 Rady Bezpieczeństwa 

Organizacji Narodów Zjednoczonych została utworzona Misja Narodów Zjednoczonych na 

 
61 G. Ciechanowski,  Nowe ojczyzny zrodzone na rozkaz, „Edukacja Humanistyczna” 2009, nr 2, s. 40. 
62 Tamże, s. 42. 
63 Tamże, s. 43. 
64 S. Łukaszewski, W służbie Eskulapa pod flagą ONZ, „Polska Zbrojna” 1994, nr 224, s. 1 – 2. 
65 B. Sleboda, Polski szpital polowy w Libanie, „Polska Zbrojna” 1994, nr 141, s. 1. 
66 G. Ciechanowski,  Nowe…, dz. cyt., s. 44. 
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Haiti (UNMIH)67. Zadaniem tej wielofunkcyjnej operacji pokojowej była pomoc we 

wprowadzaniu zasad porozumienia zawartego 3 lipca 1993 roku pomiędzy prezydentem  

i szefem junty wojskowej. Działania  mandatowe objęły:   

− przeprowadzenie modernizacji armii, 

− utworzenie sił policyjnych, 

− stworzenie warunków do wolnych, demokratycznych i sprawiedliwych wyborów68.  

Operacja zakończyła się niepowodzeniem i dlatego 31 lipca 1994 roku Rada Bezpieczeństwa 

ogłosiła rezolucję 940, która wzywa do sformowania wielonarodowych sił pod zjednoczonym 

dowództwem w celu przywrócenia na wyspie demokratycznych rządów legitymizowanej 

władzy oraz respektowania praw człowieka – w ten sposób misja UNMIH zyskuje osłonę 

międzynarodowych oddziałów wojskowych, upoważnionych do interwencji i stosowania siły 

przez Radę Bezpieczeństwa69.  

W dniu 14 września 1994 roku amerykański prezydent Bill Clinton w rozmowie telefonicznej 

z polskim prezydentem Lechem Wałęsą wystąpił z propozycją skierowania na wyspę 

oddziału zawodowców, który nadzorowałby sytuację po zakończeniu interwencji oraz 

szkoliłby i współdziałałby z nowo utworzonymi lokalnymi siłami porządkowymi70. 

Początkowo Lech Wałęsa odmówił i dlatego na spotkaniu 15 września 1994 roku kartą 

przetargową stało się poparcie Amerykanów wejścia Polski w skład Sojuszu 

Północnoatlantyckiego71. Decyzja zapada, a grupą mającą wypełnić misję na Haiti stał się 

GROM – Grupa Reagowania Operacyjno (Manewrowego im. Cichociemnych 

Spadochroniarzy Armii Krajowej). Rada Ministrów uchwałą z dnia 3 października 1994 roku 

podjęła decyzję o utworzeniu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w wielonarodowych 

siłach w Republice Haiti, a zadanie to powierzyła ministrowi obrony narodowej, który zostaje 

zobowiązany do utworzenia kontyngentu w porozumieniu z ministrem spraw 

wewnętrznych72. Po dwóch tygodniach od ogłoszenia uchwały Rady Ministrów komandosi 

GROM byli gotowi do wyjazdu. 

Operacyjne zadania GROM-u zostały określone w specjalnej umowie władz polskich  

i amerykańskich. Oddział trafiał na wyspę w momencie, kiedy tamtejsza junta wojskowa 

została odsunięta od władzy, a armia i policja praktycznie przestały istnieć. Polscy żołnierze 

 
67 G. Ciechanowski, Polskie kontyngenty wojskowe w operacjach pokojowych 1990 – 1999, Wydawnictwo 

Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 170. 
68 Tamże, s. 170. 
69 Tamże, s. 171. 
70 E. Rosolak, O czym rozmawiali prezydenci Clinton i Wałęsa, „Trybuna” 1994, nr 218, s. 5. 
71 G. Ciechanowski, Polskie…, dz. cyt., s. 173. 
72 A. Mędykowski, Jawna misja ludzi tajemniczych, „Polska Zbrojna” 1994, nr 118, s. 3. 
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pierwotnie mieli zająć się zaprowadzeniem porządku oraz nadzorowaniem miejscowej policji, 

a nawet wypełnianiem jej roli73. Jednak amerykański dowódca operacji, gen. mjr. D. C. Mead 

– znając możliwości żołnierzy GROM-u zaproponował oddziałowi wypełnianie zadania 

ochrony ważnych osób. Polakom jako jedynym ze składu kontyngentu sił międzynarodowych 

została powierzona tak ważna misja. Do tej pory było to zarezerwowane wyłącznie dla 

amerykańskich formacji specjalnych. Było to ogromny dowód zaufania do jednostki, której 

komandosi od kilku lat intensywnie współpracowali z amerykańskimi kolegami. Po raz 

pierwszy Polacy przystąpili do akcji w dniu 15 listopada 1994 roku, a zakres ich działań 

obejmował ochronę wyznaczonych  osób przybywających na wyspę od momentu ich 

wylądowania na jednym z lotnisk do momentu opuszczenia kraju. Wśród chronionych 

osobistości znajdowali się między innymi: Sekretarz Generalny Organizacji Narodów 

Zjednoczonych. Boutros Ghali, doradca prezydenta Stanów Zjednoczonych do spraw 

bezpieczeństwa narodowego A. Lake, sekretarz obrony Wiliam Perry, dowódca sił lądowych 

Stanów Zjednoczonych gen. T. D. West, delegacje szefów sztabów sił zbrojnych państw 

karaibskich, członkowie senackiej komisji obrony narodowej, prezesi amerykańskiej sieci 

telewizyjnej CNN, amerykańscy dowódcy wysokiego szczebla oraz specjalny wysłannik 

Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Haiti L. Brahami74.  

Dnia 13 grudnia 1994 roku polscy żołnierze wracali do domu, a amerykańskie dowództwo 

operacji oficjalnie potwierdzało dwanaście przypadków, kiedy komandosi GROM ocalili 

ludzkie życie na wyspie – choć ogólna liczba podobnych akcji była zapewne znacznie 

wyższa. Sekretarz Generalny Stanów Zjednoczonych na ręce dowódcy polskiego oddziału 

przekazał specjalny medal pamiątkowy (w tradycji amerykańskiej taki akt pełni bardzo 

prestiżową rolę), a płk. S. Petelicki jako pierwszy cudzoziemiec otrzymał amerykańskie 

oznaczenie bojowe For Military Merit (medal za dowodzenie na pierwszej linii), które 

odbierał jako wyróżnienie dla całej jednostki75. Tym samym operacja GROM na Haiti 

uwiarygadniała pozycję Polski jako kraju otwartego na daleko idącą współpracę ze Stanami 

Zjednoczonymi. Jednocześnie GROM jako pierwszy brał udział w operacji innej niż 

dotychczas realizowane przez polskie kontyngenty wojskowe. Haiti jest miejscem operacji 

wymuszania pokoju, a w trakcie jej prowadzenia płk. S. Petelicki określa ją jako nietypową 

 
73 G. Ciechanowski, Polskie…, dz. cyt., s. 179. 
74 Tamże, s 183. 
75 Tamże, s. 186. 
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„misję nieutrzymywania pokoju, ale jego wprowadzenia w warunkach bardzo zbliżonych do 

wojennych”76.  

Równie trudna operacja jest udziałem polskich żołnierzu na terenach byłej Jugosławii. Po 

śmierci prezydenta Socjalistycznej Federalnej Republiki Jugosławii Josipa Broz Tito w maju 

1980 roku kraj pogrążył się w narodowościowym, politycznym i ekonomicznym kryzysie. 

Rozbudzały się nacjonalistyczne i etniczne napięcia, z którymi następcy prezydenta nie 

potrafił sobie poradzić. Poszczególne republiki zaczęły proklamować niepodległość,  

a w każdej z nich wybuchały gwałtowne walki. W 1991 roku zdominowana przez Serbów 

armia jugosłowiańska  zaatakowała  Słowenię, a potem wojna przeniosła się do Chorwacji77. 

W tym samym roku Albańczycy zamieszkujący Kosowo (wówczas okręg autonomiczny 

Serbii) zażądali niepodległości co stało się bezpośrednią przyczyną konfliktu serbsko – 

albańskiego, a na początku 1992 roku również w Bośni i Hercegowinie wybuchł krwawy 

konflikt78.  

Od wybuchu krwawego konfliktu w krajach byłej Jugosławii Organizacja Narodów 

Zjednoczonych podejmowała próby jego pokojowego rozwiązania. Pierwszą reakcją stało się 

nałożenie sankcji ekonomicznych wobec Serbii i Czarnogóry oraz embarga na dostawy broni 

wobec wszystkich nowo utworzonych państw, a po spotkaniu osobistego wysłannika 

Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych z prezydentami Serbii  

i Chorwacji oraz Sekretarzem Stanu do spraw Obrony Jugosławii został podpisany plan 

operacji pokojowej ONZ79. Plan ten zakładał: 

− rozdzielenie walczących, 

− doprowadzenie do demilitaryzacji terenów, 

− nadzorowanie procesu formowania się lokalnej policji, 

− osłanianie powrotu uchodźców, aby w okupowanej dotychczas przez Serbów części 

Chorwacji mogły powstać warunki do przeprowadzenia wyborów samorządowych80. 

Po zaaprobowaniu planu pokojowego przez wszystkie strony konfliktu Rada Bezpieczeństwa 

w dniu 21 lutego 1992 roku uchwalała rezolucję 743, która powołała do życia Siły Ochronne 

Narodów Zjednoczonych – UNPROFOR81. Pierwotnie mandat obejmowała jedynie obszar 

Chorwacji, ale w listopadzie 1992 roku rozszerzył się na terytorium Macedonii, a od 1993 

 
76 S. Petelicki, Gotowi na wszystko. GROM po raz pierwszy odsłania nieco swoje oblicze. Z płk. S. Petelickim 

rozmawia Jerzy Rajch, „Polska Zbrojna” 1994, nr 242, s. 2. 
77 J. Mielnik, Ojcowie chrzestni historii, „Focus” 2007, nr 5, s. 29. 
78 G. Ciechanowski, Polskie…, dz. cyt., s. 213. 
79 Tamże, s. 213. 
80 Tamże, s. 213. 
81 Tamże, s. 213. 
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roku obejmował także Bośnię i Hercegowinę. W skład tej wielofunkcyjnej operacji pokojowej 

wchodziły jednostki wojskowe, policyjne i cywilne, a jej siły zostały rozmieszczone  

w rejonach konfliktów etnicznych, w której Serbowie stanowią zdecydowaną większość 

populacji lub znaczną mniejszość narodowościową.  

Polska znajdowała się wśród dwunastu państw, które zostały poproszone o wydzielenie sił do 

nowo utworzonej operacji pokojowej. Warszawa odpowiedziała pozytywnie i na początku 

marca 1992 roku rząd Rzeczpospolitej Polskiej zaaprobował wysłanie batalionu składającego 

się z dowódcy, sztabu, plutonu łączności, plutonu inżynieryjnego, kompanii piechoty, 

kompanii remontowej i zaopatrzenia, sekcji logistycznej, plutonu medycznego oraz drużyny 

dowodzenia, gospodarczej i transportowej82. Po raz pierwszy w służbie pod flagą Organizacji 

Narodów Zjednoczonych Polska wystawiła batalion operacyjny. Jednostka była tworzona od 

podstaw, a cały proces szkolenia był oparty na doświadczeniach batalionu austriackiego  

w operacji UNDOF prowadzonej na wzgórzach Golan (wybór nie był przypadkowy, gdyż 

Austriacy byli tam wspierani przez polski batalion logistyczny POLLOG). Polski batalion 

wysłany do byłej Jugosławii wykonywał następujące zadania:  

− kontrolowanie i obserwacja, 

− kontrolowanie i deponowanie broni będącej w posiadaniu osób cywilnych, 

− przeciwstawianie się wkraczaniu na teren chroniony uzbrojonym w ciężką broń 

pododdziałom serbskiej obrony terytorialnej, 

− konwojowanie i eskortowanie uchodźców i przedstawicieli Organizacji Narodów 

Zjednoczonych oraz państw biorących udział w misjach, 

− udzielanie w wąskim zakresie pomocy humanitarnej, 

− wystawianie posterunków przy magazynach zdeponowanej broni serbskiej, 

− protestowanie w przypadkach stwierdzenia naruszeń zawieszenia broni83. 

Początkowy okres działania batalionu charakteryzował się dużą dynamiką przemieszczeń  

i zmian położenia. W późniejszym okresie  w związku ze wzrostem napięcia i ogłoszeniem 

pełnej  mobilizacji  przez stronę serbską  zostały wprowadzone ograniczenia  

w funkcjonowaniu batalionu. W obawie przez atakami Serbów zostały zmniejszona liczba 

posterunków oraz został zmniejszony ruch pojazdów, koncentrując się jedynie na 

zaopatrzeniu i prowadzeniu obserwacji. Wykonywanie zadań mandatowych natrafiało na 

coraz większe trudności – Serbowie atakowali enklawy muzułmańskie i chorwackie, 

ostrzeliwali członków organizacji humanitarnych oraz coraz częściej żołnierzy UNPROFOR. 

 
82 Tamże, s. 214 – 215. 
83 Tamże, s. 221. 
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W związku z tymi wydarzeniami polski batalion został wzmocniony szóstą kompanią, która 

przybyła do Chorwacji w lipcu 1994 roku. W nowej silniejszej strukturze POLBATT 

otrzymał następujące zadania: 

− nadzorowanie porozumienia o przerwaniu ognia, 

− kontrolowanie ruchu wojsk i działania stron konfliktu w obszarze odpowiedzialności, 

− utrzymywanie punktów przekroczenia linii przerwania ognia, 

− kontrolowanie składów broni ciężkiej (we współdziałaniu z obserwatorami wojskowymi), 

− organizowanie i zabezpieczanie spotkań między stronami prowadzonych na różnych 

szczeblach84.  

Od sierpnia 1994 roku nowym zadaniem polskim żołnierzy było niesienie pomocy 

humanitarnej uchodźcom . W ramach tej pomocy POLBATT: 

− organizował dwa obozy dla uciekinierów, 

− koordynował współdziałanie pomiędzy elementami UNPROFOR oraz agendami 

Organizacji Narodów Zjednoczonych odpowiedzialnymi za pomoc humanitarną, 

− organizował transport wody i żywności, 

− zabezpieczał pomoc medyczną, 

− rozbudowywał infrastrukturę socjalno – bytową dla uchodźców i personelu działającego 

na rzecz uchodźców, 

− prowadził rozminowanie terenu, 

− ochraniał personel Organizacji Narodów Zjednoczonych85.  

Zadania te były realizowane bez większych zmian aż do sierpnia 1995 roku, kiedy to strona 

chorwacka rozpoczęła działania ofensywne przeciwko Republice Serbskiej Krajiny.   

Już w styczniu 1995 roku prezydent Chorwacji zapowiedział, że nie wyrazi zgody na 

przedłużenie mandatu UNPROFOR, który kończy się 31 marca 1995 roku. Dlatego też na 

mocy rezolucji 982 Rada Bezpieczeństwa zdecydowała o restrukturyzacji UNPROFOR, 

zastępując ją trzema osobnymi operacjami pod wspólną nazwą Zjednoczone Siły Pokojowe 

(UNPF). Jednostki w Chorwacji otrzymują nazwę Operacja Organizacji Narodów 

Zjednoczonych Przywrócenia Zaufania w Chorwacji (UNCRO), w Macedonii zostają 

utworzone Siły Zapobiegania Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNPREDER),  

a UNPROFOR został skierowany do Bośni. Polacy służyli w UNCRO, której misja trwała od  

 
84 Tamże, s. 230. 
85 Tamże, s. 230. 
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31 marca 1995 roku do 15 stycznia 1996 roku, a do głównych zadań mandatowych 

POLBATTU  należało:  

− kontrola wycofania wojsk i uzbrojonej ludności ze Strefy Separacji, 

− ustanowienie Połączonych Komisji Szczebla Lokalnego i Nadzorowania, 

− ustanowienie dwóch rubieży wycofania wojska i ciężkiego sprzętu o szerokości dziesięciu 

i dwudziestu kilometrów, 

− nadzór nad przestrzeganiem porozumienia, 

− meldowanie o wszelkich naruszeniach tego porozumienia86.  

Wiele z tych zadań było całkowicie niewykonalnych bądź możliwych do zrealizowania tylko 

częściowo – głównie z powodu braku współpracy stron. W dniu 4 sierpnia 1994 roku wojska 

chorwackie rozpoczęły ofensywę na Krajinę, co eliminowało potrzebę istnienia UNCRO.  

W związku z tym rozpoczynało się wycofywanie oddziałów tej misji, której mandat wygasł 

15 stycznia 1995 roku. Misja dobiegała końca, ale sytuacja jaka panowała w regionie 

przerastał możliwości i rozwiązania, jakie w dziedzinie utrzymania pokoju stosowano do tej 

pory pod flagą Organizacji Narodów Zjednoczonych. Koncepcja, według której zostają 

sformułowane cele misji oraz instrumenty prawno – militarne, jakimi ona dysponuje, nie 

okazały się na tyle skuteczne, aby stłumić konflikt i przywrócić pokój w byłej Jugosławii. 

Wprowadzono zatem formułę procedury operacji wymuszania pokoju, a ten zamysł stał się 

podstawą do utworzenia i wysłania do Bośni i Hercegowiny oddziałów składających się  

z żołnierzy państw Sojuszu Północnoatlantyckiego. Obok jednostek NATO w skład tych sił 

wchodziły również kontyngenty wojskowe państw uczestniczących w programie 

„Partnerstwo dla Pokoju”, wśród których znajdują się żołnierze Wojska Polskiego. Miało to 

już jednak miejsce pod auspicjami Sojuszu Północnoatlantyckiego. 

 

Zakończenie 
 

Charakter, zakres i skuteczność działań Polski w Organizacji Narodów Zjednoczonych 

– od momentu jej powstania do chwili obecnej – pozostają w istotnej mierze odbiciem jej 

pozycji  w świecie, jej międzynarodowego autorytetu oraz jej rzeczywistych  możliwości 

oddziaływania na środowisko międzynarodowe. Decydujący wpływ na aktywność Polski w 

Organizacji Narodów Zjednoczonych wywierają warunki zewnętrzne, w jakich przychodzi 

Polsce oddziaływać oraz sytuacja wewnętrzna w kraju. Ale aktywność ta – co podkreśla S. 

 
86 Tamże, s. 232.  
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Parzymies – jest także efektem przygotowania, zdolności oraz talentów kolejnych ministrów 

spraw zagranicznych i podległego im aparatu urzędniczego zajmującego się Organizacją 

Narodów Zjednoczonych87. Udział Polski na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych 

dzieli się na określone fazy, które różnią się między sobą przede wszystkim stopniem 

samodzielności kraju na arenie międzynarodowej, co oczywiście znajduje odbicie  

w postępowaniu jego przedstawicieli na forum Organizacji. Ale mimo to Polska uczestniczy 

aktywnie w działaniach Organizacji Narodów Zjednoczonych od początku jej istnienia, gdzie 

odnosi zarówno sukcesy, jak i niepowodzenia. 
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STUDIA PODYPLOMOWE 

Organizowane przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie przy 

współpracy Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum. 

Jesteśmy placówką publiczną świadczącą usługi szkoleniowe na wysokim poziomie,  

co potwierdzone jest akredytacją Mazowieckiego Kuratora Oświaty. 

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł 

licencjata, magistra lub inżyniera, pragnących pogłębić wiedzę zdobytą w czasie studiów,  

a także uzyskać dodatkowe kwalifikacje. 

NOWE KIERUNKI: 

✓ Neurologopedia  

(warunkiem przyjęcia na studia jest ukończenie podyplomowych studiów lub magisterskich  

z logopedii) 

✓ Edukacja, wspomaganie i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu 

(absolwenci oligofrenopedagogiki lub diagnozy i terapii pedagogicznej – tylko 1 semestr)  

✓ Integracja sensoryczna 

POZOSTAŁE KIERUNKI: 

✓ Diagnoza z elementami terapii pedagogicznej 

✓ Przygotowanie pedagogiczne 

✓ Organizacja i zarządzanie w oświacie (absolwenci kursów kwalifikacyjnych – tylko  

1 semestr) 

✓ Logopedia, logopedia szkolna 

✓ Edukacja, wspomaganie i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną 

(Oligofrenopedagogika z rewalidacją) 

✓ Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (absolwenci oligofrenopedagogiki lub 

diagnozy i terapii pedagogicznej – tylko 1 semestr) 

✓ Wczesne nauczanie języka angielskiego w wychowaniu przedszkolnym i edukacji 

wczesnoszkolnej 

✓ Doradztwo zawodowe, przedsiębiorczość 

✓ Informatyka, technika, historia, biologia, chemia, geografia, fizyka, przyroda, 

matematyka, plastyka, język polski, wychowanie fizyczne, filozofia, EDB, WDŻ 

✓ Bibliotekoznawstwo z elementami zarządzania informacją cyfrową 

Uwaga! 

✓ Drugi kierunek 50% 

✓ Zajęcia odbywają się online lub stacjonarnie w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia 

Nauczycieli w Mławie co dwa tygodnie (sobota, niedziela) oraz niektóre kierunki w dni 

powszednie (po uzgodnieniu z grupą). 

Studia trwają od października 2022r. do czerwca 2023r.  

 

Więcej informacji: 

PODN Mława, ul. Władysława Stanisława Reymonta 4, tel. 23 654-32-47 

www.podnmlawa.pl e-mail odnmlawa@wp.pl 

http://www.podnmlawa.pl/
mailto:odnmlawa@wp.pl
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Dyrekcja i doradcy metodyczni zachęcają do skorzystania

z prezentowanych form doskonalenia zawodowego.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach


