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Krystyna Gełdon

KONFERENCJA NAUKOWA 
„WYBRANE PROBLEMY II WOJNY ŚWIATOWEJ”

15 czerwca 1982 r. w  auli W yższej Szkoły Pedagogicznej w  Olsztynie (da
lej WSP) odbyła się konferencja naukowa poświęcona zagadnieniom  zw iąza
nym  z historią II w ojn y  św iatow ej, zorganizowana przez Zakład Historii WSP. 
Program  konferencji przew idyw ał 4 referaty oraz dyskusję.

Otwarcia dokonał rektor WSP, prof, dr hab. S tanisław  Szteyn, a słowo  
w stępne w yg łosił kierownik Zakładu Historii, doc. dr Stanisław  Szostakowski.

Pierw szym  z referujących był doc. dr hab. Tadeusz Maria G elew ski z Za
kładu Historii WSP, który przedstawił poglądy i  kontrow ersje dotyczące przy
czyn II w ojny  św iatow ej. D zielił je na ogólne, które w idział w  m iędzynaro
dowym  im perializm ie oraz na bezpośrednie —  agresję N iem iec na Polskę  
w e w rześniu  1939 r., której konsekw encją było w ypow iedzenie w ojn y  N iem 
com przez A nglię i Francję, przez co nabrała ona św iatow ego charakteru. 
Referujący szeroko rozwinął sw oją tezę krytykując poglądy n iektórych za
chodnich autorów o w in ie  lub choćby o w spółw in ie Polski za w ybuch II w o j
ny św iatow ej.

Referat dr Jacka Ślusarczyka z Polskiej Akadem ii Nauk w  W arszawie 
poświęcony był stosunkom polsko-radzieckim  w  latach 1939— 1941. Od agresji 
N iem iec na Polskę do rozpoczęcia w ojny niem iecko-radzieckiej n ie  istniały  
formalne polsko-radzieckie stosunki dyplomatyczne, a strony b y ły  do siebie 
w rogo nastawione. Po klęsce Francji w  1940 r. poprawiły się  stosunki angiel- 
sko-radzieckie, a co za tym  idzie, w zm ógł się nacisk A nglii na rząd polski 
W ładysława Sikorskiego, w  celu skłonienia go do ustępstw . Od czerwca 1941 r. 
Sikorski poczynił w ie le  kroków zmierzających do ew entualnego wznowienia  
polsko-radzieckich stosunków  dyplomatycznych, co znalazło sw ój w yraz w  ro
kowaniach Sikorski —  Majski w  lipcu 1941 r.

K olejny referujący, dr Jacek W ilczur z Zakładu Historii WSP, przedsta
w ił wkład P olaków  w  zw ycięstw o nad Trzecią Rzeszą Niem iecką i jej sa te li
tami. Podkreślił niedoceniane zasługi narodu polskiego w e  wrześniu 1939 r., 
om ów ił udział Polaków  w  krajowym  i europejskim ruchu oporu, różnorodność 
jego form i  znaczenie. W skazał na liczący się  stan polskich s i ł  zbrojnych  
w  chw ili zakończenia wojny, a także na dużą aktyw ność w  ściganiu i kara
niu zbrodniarzy wojennych.

Ostatni referat, dr M ałgorzaty Szostakowskiej z Zakładu H istorii WSP, 
poświęcono w iedzy i nauczaniu o II w ojn ie św iatow ej. Badania w yn ików  nau
czania dowodzą m ałej efektyw ności, zaś przyczyny tego są różnorodne i  do
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tyczą zarówno nauczycieli i uczniów, jak treści i w arunków nauczania. W yj
ście z tego im pasu m ożliw e jest m.in. dzięki stosowaniu przez nauczycieli no
w oczesnych m etod i środków dydaktycznych, m etod eksponujących sam odziel
ną pracę m łodzieży i w ychow aw cze w alory treści historycznych.

W  dyskusji głos zabrało kilka osób. U w agi krytyczne do w ystąpienia  
T. M. G elew skiego zgłosili doc. Z. Lietz z Ośrodka Badań N aukow ych w  Ol
sztynie —  który w skazał na jednostronne spojrzenie na spraw ę polską ■— 
oraz dr J. W ilczur —  podkreślając niecelowość przytaczania trudno dostępnej, 
obcojęzycznej, literatury. Na temat w ysiłku  zbrojnego Polaków  na różnych  
frontach II w ojn y  św iatow ej w ypow iedzieli się płk W ładysław  Sierakowski 
oraz dr Józef Pleban, uczestnik w alk  w  Afryce. Dr J. Ślusarczyk raz jeszcze 
nawiązał do kam panii w rześniow ej podkreślając, że ze w zględu na chaos na 
froncie niem ieckim , który panow ał do 12 września, zdecydowane wkroczenie  
wojsk alianckich m ogłoby powstrzym ać Niem ców. W yjaśnił też okoliczności 
wyprowadzenia Arm ii Polskiej z ZSRR twierdząc, że stało się to za sprawą  
A nglików. Dr Zdzisław Taźbierski poruszył spraw y dyplom acji państw euro
pejskich w  przededniu II w ojny św iatow ej. Pow rócił też do problemu zasług  
Polaków  i w skazał na konieczność m ów ienia o tym  przede w szystk im  z m ło
dzieżą, m.in. ze względu na poważne w alory w ychow aw cze om awianych za
gadnień. W spraw ie nauczania historii w  szkole zabrała też głos doc. Eugenia  
D yner z W SP, która podkreśliła znaczenie spotkania dla pedagogów w  ich 
codziennej pracy dydaktycznej.

Krótkiego podsum owania konferencji dokonał doc. dr S. Szostakowski. 
Stwierdził, m.in., że sesja raz jeszcze udowodniła, iż praca badawcza z zakresu  
historii najnowszej nie jest łatwa. Przybliża jednak w iele  zagadnień szczegó
łowych, a na polem ikach w łaśn ie opiera się rozwój nauki. Zagadnieniom  
z m etodyki nauczania historii towarzyszyła pożyteczna refleksja dydaktyczna.


