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Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Straty kultury polskiej w następstwie konfliktów zbrojnych 

Nazwa w języku angielskim:   Losses of polish culture during armed conflicts 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Gospodarka przestrzenna.   

Jednostka realizująca:   INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  
FAKULTATYWNY 

 
 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  PIERWSZY 

Rok studiów:   I i II 

Semestr:  II i IV 

Liczba punktów ECTS:   3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: Dr Rafał Roguski 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Rafał Roguski 

Założenia i cele przedmiotu: 

Zapoznanie studentów ze stratami polskiej kultury w 

wybranych dziedzinach w sferze materialnej i duchowej, 

ukazanie znaczenia dziedzictwa narodowego dla trwania narodu 

w warunkach niewoli politycznej, przedstawienie przykładów 

niszczenia dorobku kulturowego narodu polskiego, 

uświadomienie młodemu pokoleniu troski o zachowanie 

polskiego dziedzictwa kulturowego. 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 
Ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk humanistycznych w systemie nauk 

oraz zna podstawową terminologię nauk humanistycznych. 
H1A_W01  

H1A_W02 

W_02 

Ma podstawową wiedzę o powiązaniach dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, 

właściwych dla studiowanego kierunku studiów z innymi dziedzinami nauki i 

dyscyplinami naukowymi głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych 

osiągnięciach naukowych. 

H1A_W05 

H1A_W06 

W_03 
Ma podstawową wiedzę o instytucjach kultury i orientację we współczesnym życiu 

kulturalnym. H1A_W10 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze, kierując się 

wskazówkami opiekuna naukowego. H1A_U03 

U_02 

Potrafi rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury właściwych dla studiowanej 

dyscypliny w zakresie nauk humanistycznych oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i 

interpretację z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, 

oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym. 

H1A_U05 

U_03 

Posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku 

obcym uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, 

właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z 

wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł. 

H1A_U08 



 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 Ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, 

kraju, Europy. 
H1A_K05 

K_02 Uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form. H1A_K06 

Forma i typy zajęć: Wykład 30 godzin (18 godzin na studiach niestacjonarnych*). 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Podstawowa wiedza z historii Polski wyniesiona z poprzednich etapów edukacji. 

Treści modułu kształcenia: 

1. Prawo wojenne dotyczące ochrony dóbr kultury.  

2. Działania przeciwko polskiej kulturze w czasie potopu szwedzkiego oraz wojen XVII w.  

3. Wojny napoleońskie. Okres zaborów i powstania narodowe. 

4. Straty kultury polskiej w czasie I wojny światowej.  

5. Straty gospodarcze i straty demograficzne w czasie wojen o granice 1918-1921.  

6. Traktat ryski i jego wpływ na rewindykację polskich dóbr kultury. 

7. Straty w czasie II wojny światowej. Organizacja grabieży. Kampania wrześniowa (2 godz.). 

8. Powstanie warszawskie, rabunek własności żydowskiej w gettach. 

9. Straty demograficzne. Zbrodnia na polskiej inteligencji. (Inteligenzaktion, zbrodnie katyńskie). 

10. Grabież sowiecka.  

11. Rewindykacja zagrabionych dzieł sztuki. Prawne aspekty odzyskania dóbr kultury.  

12. Czarny rynek dzieł sztuki. 

13. Przemiany kulturowe Polski po II wojnie światowej (przemiany społeczne, demograficzne oraz 

geograficzne) (2 godz.). 

Literatura podstawowa: 

Bogucka Maria, Kultura. Naród. Trwanie. Dzieje kultury polskiej od zarania do 1989 roku, Warszawa 

2008. 

Paszyński Jan, Dziedzictwo kultury Polski. Tom I i II, Kraków 2001. 

Międzynarodowe prawo konfliktów zbrojnych: prawo przeciwwojenne: zbiór dokumentów, red. Marian 

Flemming, Warszawa 1991 

Paweł Żarkowski Wrzesień 1939 w świetle międzynarodowego prawa wojennego: W:Bezpieczeństwo 

militarne Polski 1918-1945. T 1, Aspekty koncepcyjno-doktrynalne, prawne i organizacyjne, Siedlce 2017. 

Sławomir Dąbrowa, Ludność cywilna w konfliktach zbrojnych, Warszawa 1974. 

Barbara Janusz-Pawletta, Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych, Warszawa 2013. 

Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych: zbiór dokumentów, Marian Flemming uzup. i 

red. Marek Gąska, Elżbieta Mikos-Skuza Warszawa, 2003. 

Wojciech Kowalski Likwidacja skutków II wojny światowej w dziedzinie kultury, Warszawa 1994. 

Lista strat kultury polskiej: (1 IX 1939 - 1 III 1946) / zest. Bolesław Olszewicz, Warszawa 1947. 

Witold Pruski, Dzieje państwowej stadniny w Janowie Podlaskim 1817-1939, Poznań 1948. 

Witold Pruski, Dwa wieki polskiej hodowli koni arabskich (1778-1978) i jej sukcesy na świecie. Warszawa 

1983. 

Magdalena Ogórek, Lista Wächtera: generał SS, który ograbił Kraków: gdzie zniknęły polskie dzieła sztuki, 

Warszawa 2017. 



Literatura dodatkowa: 

Bieńkowska Barbara, Straty bibliotek polskich w czasie II [drugiej] wojny światowej, Warszawa 1994. 

Dybiec Julian, Nie tylko szablą: nauka i kultura polska w walce o utrzymanie tożsamości narodowej 1795-

1918, Kraków 2004. 

Iłowiecki Maciej, Okręty na oceanie czasu. Historia nauki polskiej, Warszawa 2001.  

Legalne/nielegalne poszukiwanie zabytków i obrót zabytkami na styku archeologii i prawa, pod redakcją 

Iwony Gredki-Ligarskiej, Dariusza Rozmusa, Sosnowiec 2017.  

Suchodolski Bogdan, Dzieje kultury polskiej, wyd. 3 rozszerzone, Warszawa 1997. 

Tyczyńska Anna, Malarstwo polskie: straty wojenne: obrazy olejne, pastele, akwarele artystów polskich i w 

Polsce działających utracone w latach 1939-1945 w granicach Polski po 1945, Warszawa 2012. 

Żarnowski Janusz, „Ojczyzną był język i mowa..”. Kultura polska a odbudowa niepodległości w 1918 r., 

Warszawa 1978. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład z elementami konwersatorium, prezentacje multimedialne. 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Obecność na zajęciach, aktywność. Zaliczenie na ocenę w formie pisemnej. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Obecność na zajęciach (1-3 p.) 

Aktywność , przygotowanie do zajęć (1-2 p.) 

Zaliczenie na ocenę (1-5 p.) 

Ocena: bdb – od 7 pkt.; db + - 6 pkt.; db – 5 pkt.; dst + - 4 pkt.; dst – 3 pkt.; ndst. – poniżej 3 pkt. 

Bilans punktów ECTS*: 

 Studia stacjonarne 

Wykład 30 

Konsultacje z prowadzącym moduł 10 

Przygotowanie zaliczenia 35 

Sumaryczne obciążenie studenta 75 

Punkty ECTS za przedmiot 
3 

* na studiach niestacjonarnych 

 

 

 

 


