
85

Dr Marcin Sińczuch 
Zastępca kierownika Wojskowego Biura Badań Społecznych 

Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej 
im płk. dypl. Mariana Porwita

W iedza historyczna a postawy 
żołnierzy

Wstęp

Wojsko Polskie posiada długą i  dobrze udokumentowaną historię. Jest 
ona trwale wpisana w historię państwowości polskiej i dzieje całego narodu. 
Stanowi również istotny punkt odniesienia w procesie budowania tożsamości 
grupowej, etosu i kultury organizacyjnej wojska. Każda armia narodowa wy-
korzystuje historię nie tylko jako źródło wartości i symboli, lecz również cen-
ny materiał w procesie edukacji. O ile znajomość historii wojskowości w ob-
szarze nauczania strategii i  taktyki jest dosyć oczywisty, to nie można nie 
doceniać jego wagi i znaczenia w procesie budowania identyfikacji żołnierzy 
z wojskiem, jednostką wojskową, przyswajania zestawu pożądanych warto-
ści oraz postaw. Badania pamięci i świadomości historycznej stanowią ważny 
wątek w dorobku socjologii. Socjologia od samego początku swojego istnienia 
interesowała się społeczną interpretacją i rolą historii w funkcjonowaniu róż-
nych zbiorowości. Próbując określić przyczyny i konsekwencje kryzysu spo-
łecznego o  charakterze społeczno-kulturowo-cywilizacyjnym, który wiązał 
się z powstaniem współczesnego społeczeństwa przemysłowego, liczna grupa 
socjologów podjęła badania w celu określenia przyczyny i przebiegu proce-
sów zmiany społecznej w wymiarze historycznym. Przedstawiono wówczas, 
opierające się na różnych przesłankach, modele historycznej ewolucji społe-
czeństwa. Druga grupa socjologicznych zainteresowań obejmuje studia nad 
oddziaływaniem specyficznych, historycznych wydarzeń na funkcjonowanie 
społeczeństw i jednostek. Przy czym najpilniej studiowano w tym wypadku 
wydarzenia generujące lub towarzyszące gruntownym zmianom społecznym 
i często mające w związku z tym znamiona zbiorowej traumy, a więc przede 
wszystkim: wojny, rewolucje, zmiany kulturowe, kryzysy ekonomiczne itp. 
W tej grupie szczególnie wyróżniają się studia nad pokoleniem, rozpoczęte 
przez Karla Mannheima, jako wspólnotą ukształtowaną przez oddziaływanie
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na, pozostającą w  okresie socjalizacji i  budowania tożsamości, jednostkę 
określonego zastawu bodźców „historycznych”1. Kolejny obszar badań, doty-
czących szeroko rozumianej historii, obejmują studia nad społeczną percepcją 
czasu, czyli: jak różne rodzaje czasu, jakościowo inne „kalendarze” organizu-
ją trwanie i przemiany poszczególnych elementów życia społecznego; w jaki 
sposób stosunek do czasu i pamięci różnicuje grupy społeczne czy kultury; 
jak przemiany cywilizacyjne są powiązane z  przemianami w  postrzeganiu 
czasu, trwania, historii2. Wreszcie socjologia w swych krańcowych formach 
odwołuje się do pamięci jako podstawowego elementu definiowania społecz-
nej rzeczywistości, jak to ma miejsce w przypadku Jurija Łotmana3. Definiu-
je on kulturę jako niedziedziczną pamięć społeczną i  opisuje szczegółowo 
proces kulturotwórczy jako budowę zbiorowej pamięci polegającej, ogólnie 
rzecz biorąc, na reorganizacji hierarchii kluczowych dla danego porządku 
kulturowego tekstów zawierających mity, pamięć i zasady życia społecznego. 
Stosunek wobec historii ogólnej, historii Polski i Wojska Polskiego oraz histo-
rii wojskowości są przedmiotem badań socjologii wojska. W Polsce badania 
takie w przeprowadzono w 2009 i 2015 r.4 W niniejszym artykule przedstawię 
najważniejsze wyniki badań, dzięki którym można odpowiedzieć na pytanie 
o rolę i znaczenie historii w procesie kształtowania świadomości i budowa-
nia identyfikacji z  wojskiem żołnierzy zawodowych współczesnego Wojska 
Polskiego. W  dalszej części artykułu wykorzystane zostaną dane z  badań 
przeprowadzonych przez Wojskowe Biuro Badań Społecznych oraz Wojskowe 
Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Zainteresowanie historią

Zainteresowanie historią i historią wojskowości jest stosunkowo częstym 
zjawiskiem, aczkolwiek ustępuje innym obszarom zainteresowań. Historię 
jako swoje hobby uznaje 30%, badanych, odsetek ten jest zbliżony wśród 
wszystkich korpusów osobowych żołnierzy. Nie różnicują go znacząco: płeć, 
wykształcenie, staż służby, rodzaj zajmowanego stanowiska ani inne zmien-
ne społeczno-demograficzne. Najpopularniejszą wśród żołnierzy formą kon-
taktu z historią są wśród żołnierzy programy telewizyjne i filmy. Często lub

1 K. Mannheim, Problem pokoleń „Colloquia Communia”, 1992, nr 1/12, s. 136–169.
2 Przegląd koncepcji na gruncie polskiej socjologii por. E. Tarkowska, 1987, Czas w społe-
czeństwie. Problemy, tradycje, kierunki badań, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wy-
dawnictwo PAN, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź; o społecznym konstruowaniu 
czasu przeglądowo również P. Macnaghten, J. Urry, Alternatywne przyrody. Nowe myślenie 
o przyrodzie i społeczeństwie, Wyd. „Scholar”, Warszawa 2005, s. 180–228.
3 J. Łotman, Kultura i eksplozja, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1999. 
4 M. Sińczuch, J. Zauer, Świadomość historyczna oraz poczucie patriotyzmu wśród żołnie-
rzy zawodowych, sprawozdanie z badań, Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, War-
szawa 2015; M. Sińczuch, J. Branicka, Generalny sondaż nastrojów. Wiosna 2009, Wojskowe 
Biuro Badań Społecznych, Warszawa 2009. 
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od czasu do czasu korzysta z nich ponad 83% badanych. Strony interneto-
we lub portale o tematyce historycznej odwiedza 54% respondentów, a blisko 
połowa badanych czyta książki (46%) oraz czasopisma historyczne (43%). 
Najmniej popularną formą kontaktu z wiedzą historyczną jest udział w pik-
nikach, imprezach i rekonstrukcjach wydarzeń historycznych. Ponad połowa 
badanych (55%) korzysta przynajmniej z jednej spośród wymienionych wyżej 
form upowszechniania wiedzy historycznej. Grupa żołnierzy, która nigdy nie 
poszerzała swojej wiedzy historycznej, korzystając z choćby jednej spośród 
wymienionych powyżej metod, jest marginalna (2%). 

Wszyscy żołnierze interesujący się historią posiadają na ogół sprecy-
zowane zainteresowania dotyczące konkretnego okresu lub okresów hi-
storycznych. Zdecydowanie najwięcej żołnierzy WP (32%) interesuje się 
historią II wojny światowej. Kolejne wskazywane przez badanych, jako 
interesujące, okresy historyczne to: średniowiecze (8%), I wojna światowa 
(6%), historia współczesna po II wojnie światowej (5,5%), dwudziestole-
cie międzywojenne (5%) oraz XIX wiek (2,5%). Tylko nieliczni żołnierze 
(1,5%) – jako obszar swoich szczególnych zainteresowań historycznych – 
wskazali inne okresy (czasy I Rzeczpospolitej, starożytność itp.).

Zdecydowana większość badanych (95%) uważa, że znajomość historii 
własnego kraju jest potrzebna współczesnemu człowiekowi. Równie ważne 
jest przekonanie respondentów o tym, że znajomość różnych aspektów histo-
rii jest potrzebna żołnierzom zawodowym, ponieważ 93% badanych uznało, 
że żołnierze powinni posiadać wiedzę z zakresu historii Polski, 88% – historii 
wojskowości, a 87% – z historii oręża polskiego oraz z historii i tradycji macie-
rzystej jednostki/instytucji wojskowej.

Nieco niższe były odsetki wskazań dotyczące potencjalnego wpływu 
znajomości historii na poszczególne aspekty służby wojskowej. Najczęściej 
dostrzegano wpływ posiadanej wiedzy historycznej na patriotyzm (89%) 
i poczucie dumy z przynależności do Sił Zbrojnych RP (83%). Blisko trzy 
czwarte badanych (73%) uznało, że znajomość historii przekłada się na mo-
rale, a ponad połowa (57%), że zwiększa zaangażowanie w pełnienie obo-
wiązków służbowych przez żołnierzy, ich gotowość bojową (53%), poprawia 
relacje międzyludzkie (50%) oraz pozytywnie oddziałuje na gotowość i chęć 
do podnoszenia kwalifikacji i profesjonalnego rozwoju (50%).

Badanych żołnierzy cechują przekonania pozytywnie wartościujące wie-
dzę historyczną. Tylko co ósmy ankietowany jest przekonany, że znajomość 
historii do niczego w życiu się nie przydaje, 15% deklaruje orientację na te-
raźniejszość i przyszłość, a jedna czwarta uważa, że historia własnego kraju 
nie jest niezbędna do funkcjonowania we współczesnym świecie. Najwięk-
szy odsetek badanych (blisko lub powyżej 90%) zgadza się z twierdzeniami 
odnoszącymi się do konieczności kultywowania, ochrony i  przekazywania 
kolejnym pokoleniom zbiorowej pamięci narodu. Nieco mniej (ok. 80%) wi-
dzi w znajomości historii narodu element integrujący i budujący więź wspól-
notową. Taki sam odsetek zgadza się z  tezą, że znajomość historii pomaga 
zrozumieć teraźniejszość.
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Stosunek do ważnych wydarzeń z historii Polski

Większość badanych w 2015 r. żołnierzy (82%) jest dumnych z całej hi-
storii Polski. Podobnie wysoki odsetek (79%) uważa, że w historii Polski są 
wydarzenia, z których Polacy mogą być dumni. Najczęściej wymieniane są 
tu wydarzenia z okresu odzyskania niepodległości w 1918 r. (odzyskanie nie-
podległości, wojna polsko-bolszewicka), z  okresu drugiej wojny światowej 
oraz z czasów przed XIX w. – głównie z epoki jagiellońskiej i czasów Rze-
czypospolitej szlacheckiej. O wiele rzadziej, jako powód do dumy, żołnierze 
wskazują na wydarzenia z najnowszej historii Polski, takie jak wejście Polski 
do UE i NATO, transformacja systemowa itp.

Wykres 1. Czy Pana/Pani zdaniem są w historii Polski wydarzenia, z których 
możemy być dumni jako Polacy? Jeśli tak, to proszę wymienić te 
wydarzenia:*

* Pytanie wielokrotnego wyboru. Dane nie sumują się do 100%.
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Formy kształcenia historycznego i wykorzystanie 
wiedzy historycznej

Co trzeci badany ocenia zdecydowanie wysoko (lub raczej wysoko) 
efektywność kształcenia i popularyzacji wiedzy historycznej w swojej jed-
nostce (instytucji) wojskowej. Negatywnie o efektywności tego typu dzia-
łań wyraża się prawie połowa badanych (49%), z czego 12% w sposób zde-
cydowany. Częściej opinię pozytywną na temat efektywności kształcenia 
i popularyzacji wiedzy historycznej w swojej jednostce wojskowej/instytucji 
wyrażają oficerowie starsi, natomiast bardziej krytyczni są przedstawiciele 
pozostałych korpusów5.

Wśród wskazówek dotyczących optymalizacji wykorzystania wiedzy 
historycznej w procesie szkolenia SZ RP znalazły się: uatrakcyjnienie form 
zajęć i zwiększenie ich liczby (17,5%), zwrócenie uwagi na ukazywanie prak-
tycznych wniosków i  związków z  aktualną sytuacją (11%) oraz potrzebę 
uwzględnienia w programie zajęć szeroko rozumianego podnoszenia mora-
le, kształtowania postaw patriotycznych, budowania tożsamości narodowej 
i kreowania właściwych postaw obywatelskich (5,5%). 

Wśród najczęściej wymienianych form propagowania wiedzy o historii, 
czy upamiętniania wydarzeń historycznych w jednostce (instytucji) wojsko-
wej respondenta6 znalazły się wydarzenia o  charakterze ceremonialnym: 
uroczyste apele, akademie związane z rocznicami wydarzeń historycznych, 
patronem jednostki wojskowej itp. oraz uroczystości w  miejscach pamięci 
narodowej z  udziałem kadry jednostki wojskowej/instytucji. Blisko połowa 
respondentów deklarowała, że ich jednostki/instytucje organizowały podró-
że historycznowojskowe, a 40% – spotkania z młodzieżą, weteranami, kom-
batantami, innymi grupami, obejmujące problematykę historii wojskowości, 
historię jednostki wojskowej oraz zajęcia, kursy, szkolenia, pogadanki itp. 
o tematyce historycznej.

Stosunkowo najrzadziej, w  jednostkach i  instytucjach osób badanych, 
organizowano: rekonstrukcje wydarzeń historycznych, bitew, festyny hi-
storyczne, koncerty, widowiska, projekcje filmów o  tematyce historycznej 
oraz spotkania z historykami, uczestnikami wydarzeń historycznych. Skala 
uczestnictwa badanych w  poszczególnych formach propagowania wiedzy 
o  historii i  upamiętniania wydarzeń historycznych w  jednostce/instytucji 
respondenta jest zróżnicowana. Najczęściej żołnierze biorą udział w  wy-
darzeniach o  charakterze ceremonialnym (akademie, apele, uroczystości 
w  miejscach pamięci), nieco rzadziej w  zajęciach, kursach, szkoleniach, 
pogadankach o tematyce historycznej, a także w spotkaniach z młodzieżą 
i  kombatantami. Co piąty badany deklarował swój udział w  rekonstruk-
cjach lub piknikach historycznych oraz w  koncertach, widowiskach lub

5 Zależność istotna statystycznie p < 0,05, V Cramera = 0,215.
6 Pytanie dotyczyło roku poprzedzającego badanie.
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projekcjach filmów historycznych. Najrzadziej, w  roku poprzedzającym ba-
danie, respondenci uczestniczyli w podróżach historycznowojskowych oraz 
w  spotkaniach z  historykami lub uczestnikami wydarzeń historycznych. 
Szczegółowe wyniki prezentuje tabela 1.

Tabela 1. Jakiego rodzaju formy propagowania wiedzy o historii/upamiętniania 
wydarzeń historycznych miały miejsce w  Pana/Pani jednostce/
instytucji (lub z  jej wsparciem, udziałem) w  ostatnim roku i  czy 
brał/a w nich Pan/Pani udział?*

Lp. Formy popularyzacji wiedzy historycznej 
i kształtowania postaw obywatelskich

Były 
organizowane 

Brałem/am 
udział

1.

uroczyste apele, akademie związane z rocz-
nicami wydarzeń historycznych, patronem 
jednostki wojskowej itp. organizowane 
przez jednostkę/instytucję

64% 67%

2.
uroczystości w  miejscach pamięci narodo-
wej z udziałem kadry jednostki wojskowej/
instytucji

59% 50%

3. podróże historycznowojskowe 49% 16%

4.

spotkania z  młodzieżą, weteranami, kom-
batantami, innymi grupami obejmujące 
problematykę historii wojskowości, historię 
jednostki wojskowej itp.

40% 22%

5. zajęcia, kursy, szkolenia, pogadanki itp. 
o tematyce historycznej 39% 24%

6.
rekonstrukcje wydarzeń historycznych, bi-
tew, festyny historyczne współorganizowa-
ne przez jednostkę wojskową/instytucję

31% 20%

7.
koncerty, widowiska, projekcje filmów o te-
matyce historycznej organizowane przez 
jednostkę wojskową/instytucję 

30% 20%

8. spotkania z historykami, uczestnikami wy-
darzeń historycznych 24% 12%

* Pytanie wielokrotnego wyboru. Dane nie sumują się do 100%.

Uroczystości i imprezy organizowane w jednostkach i instytucjach woj-
skowych stanowić mogą okazję do umacniania więzi między żołnierzami, 
budowania identyfikacji z miejscem służby oraz z Siłami Zbrojnymi RP jako 
całością. Zdaniem badanych, najwyższy potencjał integracyjny niosą w sobie 
obchody: Narodowego Święta Niepodległości, święta Wojska Polskiego, Świę-
ta Narodowego Konstytucji 3 maja oraz święta jednostki wojskowej. Nieco 
mniejsze znaczenie badani przypisują świętom relatywnie niedawno wpro-
wadzonym – Dniu Flagi Narodowej oraz Dniu Weterana Działań poza Grani-
cami Państwa. Grupą wydarzeń o stosunkowo najmniejszym oddziaływaniu 



91

integracyjnym są imprezy okolicznościowe (spotkania wielkanocne, bożo-
narodzeniowe) lub osobiste (śluby, inne imprezy organizowane w  klubach 
garnizonowych, jednostkach wojskowych). Wyjątek stanowią tu dość wysoko 
ocenione, ze względu na ich integrujący charakter, uroczyste pogrzeby z ce-
remoniałem wojskowym (wykres 2). 

Wykres 2. Jak ocenia Pan/Pani rolę (znaczenie) wymienionych niżej uroczystości 
(świąt) dla umacniania poczucia więzi wśród żołnierzy zawodowych:*

* Badani oceniali znaczenie poszczególnych świąt, imprez i wydarzeń w procesie inte-
gracji środowiska wojskowego na skali, gdzie 5 oznaczało „duże znaczenie”, a 1 „małe 
znaczenie”. Na wykresie przedstawiono średnie arytmetyczne z ocen uzyskanych dla 
poszczególnych kategorii.
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Podsumowanie 

Prezentowane wyniki badań pozwalają na postawienie tezy o  istotnej 
roli historii w  kształtowaniu postaw żołnierzy. Świadczy o  tym zarówno 
stosunkowo wysoki odsetek pasjonatów historii w  szeregach Wojska Pol-
skiego, jak i docenianie jej roli w procesie kształtowania postaw, identyfika-
cji z wojskiem, jednostką wojskową i ogólnie – z etosem służby wojskowej. 
Propagowanie wiedzy historycznej zajmuje poczesne miejsce w programach 
kształcenia obywatelskiego realizowanych w jednostkach wojskowych. Obok 
działalności edukacyjnej, historia pojawia się w kontekście ceremonialnym, 
związanym z rocznicami, świętami narodowymi, jak i bardziej ludycznym, 
w formie tematycznych imprez plenerowych, pikników i rekonstrukcji histo-
rycznych. W podsumowaniu należy podkreślić, iż pomimo postępującego na-
sycenia sił zbrojnych nowoczesnymi technologiami, które zmieniają relacje 
międzyludzkie na polu walki, środowisko żołnierzy postrzega w znajomości 
historii, zwłaszcza historii oręża polskiego, istotny czynnik, który ma wpływ 
na takie aspekty służby, jak wartości, morale, ale również zaangażowanie 
w wypełnianiu codziennych obowiązków, jakość szkolenia i przygotowania 
na polu walki.  
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