
Temat: Przeszłość i teraźniejszość. Wobec współczesnych zbrodniarzy 
wojennych. 

Jakiś czas temu zastanawialiśmy się, czy istnieje współczesny holokaust. Omawialiśmy 
wtedy fragment książki reportera Wojciecha Tochmana, Jakbyś kamień jadła. Jej bohaterki – 
ocalałe kobiety, które straciły swoich mężczyzn, wspominają o Srebrenicy, miejscu 
największego ludobójstwa od czasów II wojny światowej. Oblężeniem Srebrenicy i Sarajewa 
kierował Ratko Mladić. 

Na dzisiejszej lekcji zapoznacie się z artykułem Ratko Mladić wydany do Hagi, który 
ukazał się w 2011 roku w Gazecie Wyborczej. Odszukacie informacje, czym jest Trybunał 
Karny w Hadze, zastanowicie się, dlaczego Serbowie bronią Mladicia oraz, na podstawie 
artykułu, określicie cechy stylu publicystycznego.   

Przeczytajcie, proszę, poniższy tekst, a potem artykuł: 

W maju 2011 roku, po 16 latach poszukiwań, zatrzymano generała Ratko Mladicia,  
który był odpowiedzialny za masakrę muzułmańskiej ludności cywilnej. Aresztowanie 
podzieliło naród serbski. Jedni widzieli w nim zbrodniarza wojennego, inni bohatera 
narodowego. „Mladić jest bohaterem, to dzięki niemu tutaj jeszcze jesteśmy” – mówią 
mieszkańcy Republiki Serbskiej w Bośni. W związku z aresztowaniem Mladicia wybuchały 
zamieszki w Belgradzie i innych miastach Serbii. Serbia zobowiązana była do poszukiwania 
wszystkich swoich zbrodniarzy wojennych z czasów wojny jugosłowiańskiej w latach 1992-
1995. Mladić był ostatnim z dowódców poszukiwanych za masakrę ludności muzułmańskiej, 
który miał być wydany Trybunałowi Karnemu w Hadze. 

 

„Gazeta Wyborcza”, Ratko Mladić wydany do Hagi 

- Podpisałam odpowiednie dokumenty. Ekstradycja Mladicia właśnie się rozpoczęła - 
oświadczyła na konferencji prasowej serbska minister sprawiedliwości Sneżana Malović. 
Ścigany za ludobójstwo dowódca bośniackich Serbów wyleciał do Hagi. 

Gdy minister Malović kończyła mówić, specjalny samolot kołował na pasie belgradzkiego 
lotniska im. Nikoli Tesli. Mladicia przywieziono tam z aresztu w jednym z kilku eskortowanych 
przez opancerzone policyjne dżipy konwojach, które po południu krążyły po ulicach Belgradu. 
Mladicia strzegło kilkudziesięciu funkcjonariuszy w kamizelkach kuloodpornych i karabinami 
w dłoniach. Władze obawiały się próby odbicia - w zeszłą niedzielę w przeciwko ekstradycji 
Mladicia w Belgradzie demonstrowało 10 tys. ludzi. Doszło wówczas do walk z policją. 
Generał, choć ma na rękach krew m.in. 10 tys. Bośniaków zabitych podczas rozpoczętego na 
jego rozkaz oblężenia Sarajewa i 8 tys. ofiar masakry w Srebrenicy, przez wielu rodaków 
ciągle uważany jest za bohatera.  
 



O tym, że ekstradycja aresztowanego w zeszły czwartek Mladicia potoczy się błyskawicznie, 
było jasne już w południe. Serbski trybunał ds. zbrodni wojennych odrzucił wówczas zażalenie 
na piątkową decyzję o wydaniu Mladicia Międzynarodowemu Trybunałowi Karnemu dla byłej 
Jugosławii w Hadze, który od kilkunastu lat ściga generała za ludobójstwo i zbrodnie wojenne 
oraz zbrodnie przeciwko ludzkości. O wstrzymanie ekstradycji wnosił jego obrońca, twierdząc, 
że generał jest zbyt chory, by stawać przed sądem. Kilka godzin późnej na ekstradycję 
zgodziła się minister Malović. Policja zablokowała wówczas drogę z aresztu, w którym 
przebywał Mladić, na lotnisko, a generał pożegnał się z synem Darko.  
 
Nad ranem policyjny konwój zawiózł Mladicia na podbelgradzki cmentarz Topcidersko, gdzie 
pochowano jego córkę Anę, która w 1994 r. popełniła samobójstwo. 23-letnia studentka 
belgradzkiej akademii medycznej zastrzeliła się z pistoletu ojca, gdy przeczytała w jednej        
z gazet niezwykle ostry artykuł o działalności Mladicia w Bośni. Autor, znany serbski 
dziennikarz jako jeden z pierwszych napisał, że generał przekroczył wszelkie granice 
okrucieństwa i bez wątpienia odpowiada za zbrodnie wojenne. Według władz dziewczyna 
zabiła się ze wstydu. Mladić zapalił na jej grobie świece i złożył mały bukiet kwiatów.  
 
W haskim areszcie spotka się ze swoim dawnym zwierzchnikiem - przywódcą bośniackich 
Serbów Radowanem Karadzicem, którego aresztowano w Belgradzie w 2008 r. 

Źródło: B. Chuderska, Odkrywamy na nowo. Język polski, podręcznik, Gdynia, 2013. 

 

Zapiszcie, proszę, temat lekcji i zróbcie w zeszycie notatkę. 

1. Odszukaj informację, czym jest Międzynarodowy Trybunał Karny? – krótka 
informacja. 

2. Odszukaj informację, kiedy i jaki wyrok zapadł w sprawie Mladicia. Czy kara 
zadośćuczyni krzywdom przez niego popełnionym? 

3. Dlaczego Serbowie bronią Mladicia? Czy ich ocena jest obiektywna? 
4. Na podstawie powyższego artykułu wskaż cechy stylu publicystycznego. Wybierz        

w tym celu prawidłowe określenia: 
 
Język prosty i zrozumiały; subiektywny charakter; emocjonalność i ekspresja; terminy 
używane w danej dziedzinie wiedzy; omawia aktualne tematy z życia społecznego; 
zawiera informacje faktograficzne (liczby, nazwy własne); podział tekstu na punkty, 
podpunkty, paragrafy; niski stopień spójności tekstu; nastawienie perswazyjne 
(dążność do kształtowania opinii publicznej).  

Zróbcie, proszę, zdjęcie notatki i prześlijcie mi je do 11.05.2020r. na adres agga.wika@gmail.com  

Za brak notatki będę wstawiała minusy!  


