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Witold J. WILCZYŃSKI   
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie    

 
 

UKRAINA A. D. 2017  
 
 
 

Abstrakt: 
 Ukraina jest dzisiaj państwem, którego przyszłość wydaje się bardzo trudna do 
przewidzenia z uwagi na krzyżujące się na jej terytorium sprzeczne interesy mocarstw, 
rodzące się w poszczególnych jej częściach tendencje separatystyczne, bardzo trudną 
sytuację gospodarczą, oraz nasilający się z roku na rok exodus ludności. W opracowaniu 
przedstawiono geograficzne uwarunkowania określające ogromny potencjał Ukrainy, 
który z uwagi na zaszłości historyczne jak i obecną sytuację polityczną, nie może zostać 
wykorzystany dla dobra państwa i narodu. Powoduje to, że dysponując najlepszymi 
warunkami dla rozwoju rolnictwa oraz ogromnym potencjałem przemysłowym, Ukraina 
pozostaje jednym z najbiedniejszych państw naszej części świata. Największą 
przeszkodą uniemożliwiającą nie tylko rozwój, ale samo przetrwanie państwa, nie są 
separatystyczne ugrupowania wspierane przez Moskwę, prowadzące operacje przeciwko 
armii ukraińskiej na wschodzie kraju, ale patologiczny system rządzenia, który 
umożliwia skrajnie niesprawiedliwy i nieefektywny rozkład dochodów w 
społeczeństwie oraz wyprowadzanie bogactwa z kraju przez uprzywilejowaną 
mniejszość. 
  
Słowa kluczowe: geografia, geopolityka, Ukraina. 
 
 
Ziemia 
 Ukraina należy do największych pod względem obszaru państw naszej 
części świata. Większość jej terytorium mieści się w obrębie rozległej Równiny 
Ruskiej (ros. Русская Равнина, ang. Russian Plain, wł. Pianura Sarmatica), która u 
nas najczęściej nazywana jest niezbyt poprawnie Niziną Wschodnioeuropejską1. 
Jest to zwarty obszar między Karpatami i Bałtykiem na zachodzie a Uralem na 

                                                 
1 Obszar nazywany w Rosji Równiną Ruską jest zróżnicowany morfologicznie i w znacznej 

części nie stanowi niziny, tylko wyżynę; z kolei jej europejskość może być 

zakwestionowana, skoro rozdzielenie Europy od Azji wzdłuż Uralu, przyjęte przez 

Międzynarodową Unię Geograficzną, de facto nie stanowi granicy i posiada jedynie status 

„linii umownej”, występującej ponadto w wielu wariantach. Kwestie te analizował m.in. W. 

Wilczyński (2014). 
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wschodzie, od mórz Oceanu Arktycznego na północy do Morza Kaspijskiego, 
Kaukazu i Morza Czarnego na południu. Rozczłonkowany i silnie zróżnicowany 
krajobrazowo półwysep Europy rozszerza się tu i przechodzi w znacznie mniej 
urozmaiconą, zwartą masę lądową kontynentu Eurazji. Względną monotonię 
Równiny Ruskiej tłumaczą jej dzieje geologiczne. W przeciwieństwie do Europy, 
której podłoże składa się z bardzo wielu fragmentów różnego pochodzenia i 
wieku (co tłumaczy znaczne urozmaicenie rzeźby), Równina Ruska mieści się w 
całości w obrębie kontynentalnej platformy, czyli dużego i stabilnego fragmentu 
skorupy ziemskiej, skonsolidowanego już na najwcześniejszym etapie 
geologicznych dziejów Ziemi. W jej strukturze można jedynie wyróżnić 
wyniosłości krystalicznego fundamentu, gdzie na powierzchni występują 
najstarsze na Ziemi skały magmowe i metamorficzne, oraz obszary, na których 
fundament ten jest obniżony i pokryty płasko leżącymi warstwami skał 
osadowych. Urozmaicenie to jest przyczyną, dla której większa część Równiny 
Ruskiej stanowi wprawdzie równinę, ale nie jest to bynajmniej obszar płaski, 
pozbawiony nierówności.  Dotyczy to także jej południowej połaci, położonej 
na północ od Morza Czarnego, która znajduje się w granicach Ukrainy.  
 Terytorium Ukrainy rozciąga się ze wschodu na zachód na odległość 
ponad 1200 km, obejmując północne wybrzeża Morza Czarnego i Azowskiego, 
oraz leżące w głębi lądu równiny wraz z fragmentem łuku Karpat. Ze względu 
na zróżnicowanie fizjograficzne Ukraina dzieli się na trzy równoleżnikowe pasy: 
południowy nizinno-górski, środkowy wyżynny i północny nizinny. Do pasa 
południowego zaliczamy Nizinę Czarnomorską i Krym z Górami Krymskimi 
oraz Karpaty wraz z Niziną Zakarpacką, stanowiącą fragment Niziny 
Panońskiej. Pas środkowy obejmuje Wyżynę Wołyńsko-Podolską, 
Naddnieprzańską, oraz Grzbiet Doniecki. Na północ od wymienionych krain 
położone są obniżenia Polesia i Niziny Naddnieprzańskiej. Góry Krymskie i 
Karpaty to jedyne części terytorium Ukrainy wychodzące poza obręb Równiny 
Ruskiej. 
 Z uwagi na uwarunkowania klimatyczne, południowa i środkowa część 
(ca 40% powierzchni) Ukrainy znajduje się w strefie stepu, którą przerywają 
jedynie góry porośnięte w dolnych partiach lasami. Naturalną formacją roślinną 
północnej połowy terytorium Ukrainy jest lasostep, zajmujący około 1/3 
terytorium. Obejmuje on step łąkowy oraz lasy liściaste z grabem, dębem, lipą, 
wiązem, wierzbą i topolą. Północno-zachodnia część Ukrainy należy do strefy 
lasów, gdzie przeważają drzewostany sosnowe, sosnowo-dębowe, olszyny i 
grądy.      
 Geograficznym centrum a zarazem trzonem geologicznym dzisiejszej 
Ukrainy jest Wyżyna Naddnieprzańska, położona między zakolem dolnego 
Dniepru a doliną Bohu, od okolic Żytomierza i Berdyczowa po Zaporoże. 
Występujący tu blisko powierzchni, odporny na wietrzenie, krystaliczny 
fundament jest przyczyną, dla której płynący na południe Dniepr przed swoim 
ujściem, wykonuje wielkie zakole ku wschodowi, starając się ominąć rozciągającą 
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się równoleżnikowo przeszkodę. Jego koryto  na odcinku między miastami 
Czerkasy i Nikopol częściowo wyżłobione jest w twardym, krystalicznym 
podłożu, co sprawia, że dno jest nierówne, rzeka płynie niespokojnie i pojawiają 
się porohy, których nie byłoby, gdyby koryto uformowane było w materiale 
bardziej podatnym na erozję. Porohy odgrywały ważną rolę w dziejach tych 
ziem, utrudniając żeglugę od czasów Waregów i częstokroć oddzielając od siebie 
odmienne kultury i państwa. Z punktu widzenia I Rzeczypospolitej, obszary za 
porohami (Zaporoże, Kozaczyzna zaporoska, Sicz) stanowiły często źródło 
zagrożenia dla obszarów kresowych po prawej stronie Dniepru. Obecnie, z 
uwagi na spiętrzenie wód Dniepru za pomocą zapór, porohy zostały ukryte pod 
powierzchnią wód sztucznych zbiorników. Powierzchnia Wyżyny 
Naddnieprzańskiej wznosi się od 150 do 250 m n.p.m., osiągając maksimum 324 
m na południe od Berdyczowa. Charakteryzuje się płaskimi wierzchowinami 
wododziałowymi oddzielonymi od siebie głębokimi dolinami rzek i bałkami, 
czyli suchymi dolinami wykorzystywanymi przez cieki okresowe. W dnach 
obniżeń i zboczach dolin odsłaniają się zwietrzeliny skał krystalicznego 
fundamentu, które na wierzchowinach pokrywają jeszcze grube płaty lessu. 
Stanowi on podłoże bardzo urodzajnych czarnoziemów, powstałych w 
warunkach roślinności stepowej. Są one wykorzystywane w rolnictwie 
zorientowanym na uprawę pszenicy, kukurydzy, buraków cukrowych i tytoniu. 
Jedynie północno-zachodni fragment Wyżyny Naddnieprzańskiej (okolice 
Żytomierza) znajduje się w strefie lasostepu, gdzie przeważa uprawa lnu i 
konopi oraz ziemniaków. Prekambryjskie skały tarczy ukraińskiej zawierają 
wielkie złoża rud żelaza a także rud manganu we wschodniej części tarczy w 
zakolu Dniepru, oraz rud tytanu koło Żytomierza. Wszystkie te surowce są 
podstawą ukraińskiej metalurgii, której ośrodki zlokalizowane są m.in. w 
naddnieprzańskich miastach takich jak Zaporoże, Dnipro (d. Dniepropietrowsk, 
d. Jekaterynosław), Nikopol, Krzemieńczug. Ponadto, środkowa część tarczy 
ukraińskiej to także ważny obszar wydobycia rud uranu, które stanowią bazę 
surowcową dla ukraińskiej energetyki atomowej.  
 Przedłużeniem Wyżyny Naddnieprzańskiej po wschodniej, zaporoskiej 
stronie Dniepru jest Grzbiet Doniecki (Донецкий Кряж), którego wschodnia 
część znajduje się już na terytorium Rosji. Jego północno-wschodnią granicą jest 
dolina rzeki Doniec. Pod względem rzeźby obszar ten przypomina Wyżynę 
Naddnieprzańską, ale podłoże krystaliczne obniża się na wschód od zakola 
Dniepru, chowając się pod osadami paleozoicznymi, zawierającymi bogate złoża 
węgla kamiennego (około 100 pokładów o miąższości 0,5-2,5 m). Fakt ten 
spowodował, że krajobraz tej części Równiny Ruskiej został całkowicie 
przekształcony. Na miejscu części dawnych stepów zaporoskich, które Kozacy 
odebrali w przeszłości tatarskim ordom (Донщина) znajduje się dzisiaj wielki 
obszar zurbanizowany i okręg przemysłowy, zwany Zagłębiem Donieckim 
(Donbas, od ros. Донецкий Угольный Бассейн). Jest to najgęściej zaludniona część 
Ukrainy i jej największe skupisko ludności (około 5 mln). Największym 
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ośrodkiem jest liczący milion mieszkańców Donieck (d. Stalino, d. Juzowka, od 
nazwiska szkockiego przemysłowca z XIX wieku Johna Hughesa). Podstawą 
rozwoju Donbasu jest wydobycie węgla kamiennego, które przed wybuchem 
konfliktu z Rosją przekraczało 60 mln ton rocznie. Węgiel stanowi surowiec dla 
miejscowego przemysłu chemicznego i metalurgii, a także jest wykorzystywany 
w elektroenergetyce i ciepłownictwie. Ponadto Donbas to największa na 
Ukrainie koncentracja przemysłu elektromaszynowego, w tym także zakładów 
pracujących na potrzeby armii.  
 Zachodnią część wyżynnego pasa Ukrainy tworzy Wyżyna Wołyńsko-
Podolska, której kontynuacją w kierunku zachodnim jest Wyżyna Małopolska. 
Fundament prekambryjski pokrywają tu osady paleozoiczne, mezozoiczne i 
trzeciorzędowe o miąższości rosnącej ze wschodu na zachód. Wzdłuż górnego 
Bugu prowadzona jest eksploatacja złóż węgla kamiennego (Sokal), których 
przedłużeniem jest nasze Zagłębie Lubelskie. Skały paleozoiczne i mezozoiczne 
pokryte są lessem i odsłaniają się w zboczach i dnach licznych dolin rzek 
(przede wszystkim Dniestru i jego dopływów), głęboko rozcinających 
powierzchnię Wyżyny. W północno-zachodniej części charakterystyczne są 
krawędzie, znane także w Małopolsce, wytworzone w utworach mezozoiku, 
osiągające wysokość względną 65 m. Tutaj też Wyżyna osiąga kulminacje w 
obrębie Roztocza, Gołogór (472 m, Kamuła), Woroniaków i tzw. Gór 
Krzemienieckich (408 m). Jej powierzchnia obniża się bardzo łagodnie w 
kierunku południowo-wschodnim, podczas gdy od północy, od strony Polesia 
widoczna jest wyraźna krawędź w morfologii o wysokości 20-60 m. Obniżenie 
w obrębie Wyżyny ciągnie się także wzdłuż frontu Karpat (Podkarpacie, w pd.-
wsch. części nosi ono nazwę Pokucie). Odpowiada ono strukturalnemu 
zapadlisku przedkarpackiemu, wypełnionemu seriami morskich osadów 
paleogenu i neogenu, z których prowadzi się eksploatację ropy naftowej i gazu 
ziemnego w okolicach Borysławia i Daszawy, a także soli (Kałusz, Stebnik) i 
siarki (Nowy Rozdół).   
 Północny pas Ukrainy obejmuje przede wszystkim Polesie – rozległe, 
częściowo bagniste, w znacznej części porośnięte lasami obniżenie, położone na 
wysokości 140-160 m n.p.m., wypełnione utworami fluwioglacjalnymi i 
aluwialnymi o miąższości do 200 m. Znajduje się ono w dorzeczu Prypeci i 
Desny (dopływy Dniepru) i dzieli się na 5 części: Wołyńskie, Żytomierskie, 
Kijowskie, Czernihowskie i Nowgorodzko-Sewerskie. Na Polesiu Wołyńskim 
pod cienką pokrywą piaszczystą zalegają wapienie kredowe, w których rozwijają 
się zjawiska krasowe, co tłumaczy występowanie jezior wypełniających głębokie 
zapadliska. Z kolei na Polesiu Czernihowskim w podłożu występują skały 
magmowe, m.in. bazalty. Polesie Wołyńskie na zachodzie przechodzi w Polesie 
Lubelskie, podczas gdy we wschodniej części przedłużeniem Polesia 
Czernihowskiego i Nowgorodzko-Sewerskiego jest niemal równie płaska Nizina 
Naddnieprzańska (po lewej stronie Dniepru), która stanowi obszar przejściowy 
do Wyżyny Środkoworuskiej (położonej w większości na terytorium Rosji) i do 
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Grzbietu Donieckiego. Nizina Naddnieprzańska stanowi strukturalne obniżenie 
między tarczą ukraińską a położonym dalej na północ krystalicznym masywem 
woroneskim, wypełnione młodszymi osadami, pokrytymi utworami 
polodowcowymi na północy i lessem na południu. Osadowe skały wypełniające 
wspomniane obniżenie zawierają znaczne złoża gazu ziemnego (Szebelinka na 
pd. od Charkowa, Priłuki). O ile Polesie posiada krajobraz leśno-rolny z 
rozległymi łąkami, uprawami ziemniaków i konopi na przeważnie piaszczystych 
glebach bielicowych, Nizina Naddnieprzańska to obszar prawie pozbawiony 
lasów, gdzie rolniczo wykorzystywane są czarnoziemy (pszenica, buraki 
cukrowe, słonecznik).  
 Największą część południowego, najbardziej zróżnicowanego pasa 
Ukrainy, zajmuje Nizina Czarnomorska, przylegająca do Morza Czarnego i 
Azowskiego aż po deltę Dunaju. Jest to płaska, sucha równina stepowa, 
nieznacznie nachylona na południe. Jej podłoże stanowią grube warstwy osadów 
morskich pokryte lessami i utworami lessopodobnymi. Rozcinają ją szerokie 
doliny rzek (z seriami teras), m.in. Dniepru, Bohu i Dniestru. Dla płaskich 
wododziałów charakterystyczne są tzw. pody, czyli rozległe na kilkaset m i 
głębokie do kilku m obniżenia utworzone na skutek procesów sufozji (osiadanie 
gruntu w efekcie wypłukiwania składników głębiej znajdujących się skał). Na 
brzegu morskim w zachodniej części liczne są urwiska z osuwiskami oraz 
głęboko wcinające się w ląd limany (z których największe to zatopione dolne 
odcinki dolin rzek i bałek), niektóre na skutek braku dopływu wody odcięte 
piaszczystymi mierzejami od morza i zasolone. Wschodnia część wybrzeża jest 
płaska z mierzejami. Nizina Czarnomorska to przeważnie obszar użytkowany 
rolniczo, przy czym przeważa sadownictwo, uprawa tytoniu, słonecznika, 
kukurydzy, pszenicy oraz hodowla bydła. W części zachodniej dużą rolę pełni 
także uprawa winnej latorośli i hodowla owiec. Czarnoziemy, które dominują na 
całym obszarze, na wybrzeżu między Odessą a Chersoniem oraz nad Morzem 
Azowskim ustępują glebom kasztanowym z płatami sołońców. Przedłużeniem 
Niziny Czarnomorskiej jest północna i środkowa (nizinna) część półwyspu 
Krym, połączonego z lądem stałym wąskim na 8 km przesmykiem 
Perekopskim. Stepowy Krym posiada płytkie doliny okresowych rzek i słone 
jeziora. Wzdłuż wybrzeża wschodniego znajduje się rozległa płytkowodna 
zatoka Siwasz, oddzielona od Morza Azowskiego mierzeją o nazwie Arabacka 
Striełka. Wzdłuż południowo-wschodniego wybrzeża przebiegają Góry 
Krymskie, stanowiące element systemu alpejskiego, osiągające w nadmorskiej 
części wysokość 1545 m (Roman-Kosz). Główne pasmo budują przeważnie 
mezozoiczne skały wapienne, tworzące w górnych partiach bezleśne, płaskie, 
skrasowiałe stoliwa (яйлá – nazwa w języku tureckim oznaczająca letnie 
pastwisko). Stoki gór w dużej części porastają lasy dębowe, bukowe i sosnowe, a 
na wierzchowinach przeważają stepy górskie. Na wybrzeżu południowo-
wschodnim Krymu, u stóp gór panuje klimat podzwrotnikowy. Wśród 
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tutejszych lasów dębowych i jałowcowych pojawiają się liczne gatunki wiecznie 
zielonej flory śródziemnomorskiej.  
 Ważną częścią państwa ukraińskiego, zaliczoną tutaj do pasa 
południowego jest odcinek łuku karpackiego, wraz z fragmentem nizinnego 
zapadliska znajdującego się wewnątrz tego łuku. Karpaty na odcinku 
ukraińskim, podobnie jak polskie Beskidy, składają się z równoległych do siebie 
grzbietów o wyrównanych wierzchowinach, często asymetrycznych w przekroju 
poprzecznym (stoki północno-wschodnie bardziej strome od południowo-
zachodnich). Najwyższe wzniesienia przekraczają nieznacznie 2000 m (Howerla 
w masywie Czarnohory, 2061 m). Charakterystyczne są doliny przebiegające 
równolegle do grzbietów, oraz poprzeczne odcinki przełomowe, utworzone 
przez Dniestr, Czeremosz i ich dopływy. Karpaty są w dolnych partiach 
porośnięte lasami bukowymi i świerkowo-jodłowymi. Wyżej znajdują się lasy 
świerkowe i zarośla kosodrzewiny, zaś od wysokości 1850 m pojawiają się 
rozległe łąki górskie (połoniny). Są one wykorzystywane przez rusińskich górali 
(Hucułów) jako sezonowe pastwiska dla owiec. Huculi poza tym uprawiają 
niewielkie kawałki ziemi w dolinach i trudnią się pozyskaniem drewna. Po 
wewnętrznej stronie łuku karpackiego (od strony południowo-zachodniej) 
znajduje się podzielone dolinami dopływów Cisy pasmo Karpat Wulkanicznych. 
Na ich stokach i na otaczającej aluwialnej Nizinie Zakarpackiej rozwija się 
uprawa winnej latorośli i sadownictwo, a także uprawa tytoniu i kukurydzy.   
 
Zaludnienie 
 Patrząc na mapę zachodniej części Eurazji nie sposób uniknąć 
spostrzeżenia, że terytorium Ukrainy znajduje się w miejscu szczególnym. 
Szeroki pas stepowy na północ od Morza Czarnego to odwieczny szlak łączący 
wnętrze kontynentu z Europą (zauważył to m.in. Wacław Nałkowski, który użył 
określenia „droga narodów”). Dopóki Europa pozostawała w mrokach 
barbarzyństwa, droga ta nie miała większego znaczenia. Stepy czarnomorskie 
były wówczas zamieszkane przez ludy scytyjskie i sarmackie2 opisane przez 
Herodota, które utrzymywały stosunki z Grekami, posiadającymi na wybrzeżach 
swoje kolonie i faktorie handlowe. Dopiero kiedy w Europie powstało 
mocarstwo (Rzym) rozszerzające swoje granice i zwiększające swój potencjał, 
stało się ono przedmiotem zainteresowania ludów, do których docierały 
informacje o jego bogactwie i potędze. Dotyczy to zwłaszcza ludów irańskich, 
ugrofińskich, tureckich i mongolskich, które koczowały ze swoimi stadami na 
stepach i pustyniach Kipczaku. Pierwszymi, którzy w dążeniu do Cesarstwa 
Rzymskiego nawiedzili czarnomorskie stepy u schyłku ery starożytnej i podbili w 
III wieku greckie kolonie, byli Goci pochodzący ze Skandynawii oraz 

                                                 
2 Według Czesława Białczyńskiego (2012), Scytowie i Sarmaci to najbardziej 

prawdopodobni przodkowie Słowian, na co wskazują wyniki badań genetycznych (obecność 

haplotypu Y-STR).  
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indoirańscy Alanowie. Już w IV wieku ulegli oni tureckiemu (a według 
niektórych badaczy słowiańskiemu) ludowi Hunów, i zmuszeni do schronienia 
się na terytorium Cesarstwa Rzymskiego. Po upadku imperium Hunów w V 
wieku terytorium dzisiejszej Ukrainy znalazło się w granicach państwa innego 
ludu tureckiego – Proto-Bułgarów, których w VII wieku wyparli na Bałkany 
pochodzący z Kaukazu Awarowie. Już w końcu VIII wieku pojawili się 
ugrofińscy Madziarowie, którzy w X wieku musieli opuścić czarnomorskie stepy 
i przesunąć się dalej na zachód pod naporem ałtajskich Pieczyngów i Połowców. 
Potomków tych ostatnich spadkobiercy kniaziów wareskich (Rusów) pokonali 
dopiero w XII wieku. W wieku XIII nastąpiła wielka inwazja Mongołów, która 
zapoczątkowała istnienie chanatów tatarskich, obecnych na wschodzie ziem 
ukraińskich aż do XVIII wieku.  
 Od ostatnich wieków starożytności ziemia ukraińska należy do 
najbardziej niespokojnych miejsc, gdzie dochodziło do częstych, pełnych 
okrucieństwa wojen, eksterminacji i prześladowań. Sytuacja nie uległa 
bynajmniej poprawie w erze nowożytnej, kiedy obszary te stały się przedmiotem 
rywalizacji Rzeczypospolitej, Moskwy, Chanatu Krymskiego i Turcji. O 
zwycięstwie Moskwy zdecydowali miejscowi Kozacy, którzy postanowili zwrócić 
się przeciwko Polsce. Włączony w granice Cesarstwa Rosyjskiego kraj został 
nazwany Małorosją, co oznaczało m.in. wyeliminowanie miejscowego języka 
rusińskiego z życia publicznego i zapoczątkowanie procesów wynaradawiania. 
Wschodnia i środkowa Ukraina doznała największych klęsk w latach 1932-33 
oraz 1946-47, kiedy sprowokowane przez Sowietów klęski głodu doprowadziły 
do śmierci ponad 10 milionów ludzi (Serczyk 2001; Chojnowski, Bruski 2006). 
Setki tysięcy mieszkańców Ukrainy pochodzenia polskiego oddało życie z 
rozkazu Stalina w latach 1937-39. Wielkie katastrofy humanitarne nie ominęły 
także zachodniej Ukrainy, kiedy ostatecznie przestała być ona częścią 
Rzeczypospolitej. Doznały ich wszystkie narodowości zamieszkujące te obszary, 
włączając w to Polaków. Chodzi tu m.in. o wielką tragedię kilkudziesięciu tysięcy 
obywateli II Rzeczypospolitej,  którzy w czerwcu i lipcu 1941 roku ponieśli 
śmierć męczeńską z rąk uciekających przed Niemcami bolszewików (Milewski, 
Pyżewska, red., 2003), a także masakrę dokonaną na obszarze Wołynia i Galicji 
wschodniej przez Ukraińską Powstańczą Armię w latach 1943-44, kiedy ponad 
100 tysięcy polskich mieszkańców (a także Ukraińców odmawiających udziału w 
mordach) zostało zamordowanych ze szczególnym okrucieństwem (Siemaszko 
2008). W wyniku walk i akcji odwetowych zginęło wówczas także 30 tysięcy 
Ukraińców.  
 Pomijając wspomniane akty ludobójstwa, na strukturze etnicznej 
współczesnej Ukrainy silne piętno odcisnęła polityka prowadzona przez władze 
Związku Sowieckiego, której wyrazem były masowe deportacje ludności 
polskiej, ukraińskiej i żydowskiej do Turkiestanu i na Syberię, i jednoczesne 
zasiedlanie ludnością rosyjską miejscowości opuszczonych lub wymarłych 
podczas klęsk głodu (zaludnienie wielu obwodów środkowej i wschodniej 
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Ukrainy zmniejszyło się w wyniku śmierci głodowej w latach 1932-33 o ponad 
20%). Efekt tego jest taki, że dzisiaj Ukraińcy stanowią w swoim kraju 78% 
ludności, a we wschodnich i południowych obwodach Ukrainy znaczącą 
mniejszością są Rosjanie (w obwodach donieckim i ługańskim stanowią oni 
większość, podobnie jak na Krymie). W czasach Związku Sowieckiego znaczna 
część Ukraińców zamieszkujących w centrum i na wschodzie kraju zaprzestała 
używać języka ukraińskiego, przyjmując rosyjski, co nie przeszkadza im jednak 
uważać się za Ukraińców. Według danych statystycznych rosyjskim posługuje 
się w życiu codziennym 15% Ukraińców, ale jest wielce prawdopodobne, że jest 
ich znacznie więcej, wziąwszy pod uwagę, że dominują oni nawet na 
Kijowszczyźnie, a nie brakuje ich także w większych miastach na zachodzie 
kraju. W obwodzie donieckim, ługańskim i na Krymie język rosyjski jako 
ojczysty deklaruje odpowiednio 75, 69 i 77% ludności, a w takich ośrodkach jak 
Kijów, Dnipro, Odessa jest to 30-40%. Tak więc pod względem językowym, a 
także identyfikacji, wschodnia i południowa Ukraina („Noworosja”) różni się 
znacznie od środkowej i zachodniej części, znacznie silniej przywiązanej do idei 
niepodległości i częściej używającej języka ukraińskiego (Malanchuk 2005). 
Upowszechnieniu rosyjskiego sprzyjał fakt, że nawet po 20 latach niepodległego 
bytu, ludność wielu części Ukrainy korzystała najczęściej z rosyjskojęzycznych 
stacji telewizyjnych. Osobom uważającym się za Ukraińców, ale nie znającym 
języka ukraińskiego przysługuje miano „chochły”. Dominują oni wśród 
Ukraińców zamieszkujących przede wszystkim obszary pozostające poza 
terytorium II Rzeczypospolitej. Język którym się oni posługują nie zawsze jest 
tożsamy z literackim rosyjskim. Wielu „chochłów” używa w życiu codziennym 
tzw. surżyku, czyli dialektu mieszanego, który jest bardzo łatwo rozpoznawalny 
przez etnicznych Rosjan. Posługuje się nim także duża część kilkumilionowej 
rzeszy Ukraińców zamieszkujących różne regiony Rosji. Surżyk posiada wiele 
wariantów i jest językiem mieszanym, w którym wymowa i gramatyka pozostaje 
ukraińska, zaś w słownictwie występuje bardzo wiele zapożyczeń z rosyjskiego. 
Nie jest on zupełnie znany na zachodzie Ukrainy, podczas gdy w obwodach 
centralnych i wschodnich używa go ponad 20% ludności (Olszański 2015, s. 42). 
Oprócz istnienia wielu wariantów surżyka, w obrębie języka ukraińskiego mamy 
do czynienia ze zróżnicowaniem regionalnym i istnieniem lokalnych dialektów, 
spośród których szczególnie wyróżniają się stopniowo zanikające dialekty 
huculskie i bojkowskie używane przez mieszkańców Karpat (Kibycz 2015). 
Daleko idące różnice świadomościowe jakie są dziedzictwem przeszłości i dzielą 
społeczeństwo Ukrainy, są podstawą rozwijających się separatyzmów, które w 
przyszłości mogą przyczynić się do rozpadu państwa (Skalski 2017; Zapałowski 
2017). 
 Podział językowy ludności Ukrainy w dużym stopniu pokrywa się z jej 
zróżnicowaniem pod względem wyznaniowym. Spośród chrześcijan 
stanowiących przeszło 70% ludności, większość stanowią wyznawcy 
prawosławia (ponad 80%), podlegający patriarchatowi kijowskiemu bądź 
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moskiewskiemu. Na zachodzie Ukrainy (w granicach II Rzeczypospolitej) liczną 
grupę stanowią także grekokatolicy. Pozostali chrześcijanie to wyznawcy 
kościoła rzymsko-katolickiego i wielu wyznań protestanckich. Poziom 
religijności wśród ukraińskich chrześcijan jest niski, gdyż tylko około 20% z nich 
odbywa regularnie praktyki religijne. Wyróżniają się na tym tle Huculi, w 
większości wyznawcy prawosławia podlegający patriarchatowi moskiewskiemu, 
gdzie wskaźnik ten przekracza 60%. Mimo pozornie małego znaczenia religii w 
życiu Ukraińców, w okresie istnienia niepodległej Ukrainy pojawiło się tam wiele 
wyznań protestanckich wcześniej całkowicie nie znanych, a także mnóstwo 
małych sekt. Nawet w średniej wielkości miastach ukraińskich zarejestrowanych 
jest po kilkadziesiąt różnych związków wyznaniowych. Oprócz chrześcijan, 
około 2% ludności Ukrainy stanowią muzułmanie, wśród których ogromna 
większość to Tatarzy krymscy.     
 Ukraina to jedno z najszybciej wyludniających się państw świata. 
Katastrofa demograficzna, jaka aktualnie ma tam miejsce, nie ma precedensu w 
historii wszystkich narodów poza okresami wojen, eksterminacji i klęsk 
żywiołowych. Od początku istnienia państwa ukraińskiego jego zaludnienie 
maleje na skutek ujemnych współczynników przyrostu naturalnego, a w 
ostatnich latach także na skutek masowej emigracji. Obecnie (styczeń 2018) 
ludność Ukrainy liczy niespełna 42,3 mln 3 (czyli tyle samo, co 60 lat temu i o 
prawie10 mln mniej niż w szczytowym 1993 roku) i zmniejsza się w tempie 200-
400 tys. rocznie (Чисельнicть... 2017; Tymoshenko 2014; Sokołowski 2015). 
Ujemny od wielu lat współczynnik przyrostu naturalnego nieco się poprawia (z -
7.5 w 2003 roku do -5.1 promila obecnie), co wynika z współczynnika 
płodności, który obecnie wynosi ok. 1,5 dziecka na kobietę, ale na przełomie 
wieków osiągnął najniższy poziom 1,1 (Perelli-Harris 2007). Bardzo niski 
przyrost naturalny powoduje, że coraz mniejszy udział w całkowitym 
zaludnieniu mają osoby w wieku przedprodukcyjnym (około 16%), podczas gdy 
wzrasta udział ludzi starszych (30% stanowią osoby w wieku poprodukcyjnym). 
Ten ostatni wskaźnik byłby zapewne znacznie wyższy, gdyby nie stosunkowo 
krótki średni okres trwania życia, który wynosi zaledwie 68,6 lat (według danych 
Państwowej Służby Statystycznej Ukrainy – 71 lat). Kobiety żyją na Ukrainie 
średnio tylko 74 lata, podczas gdy mężczyźni o 10 lat mniej (wiek emerytalny dla 
mężczyzn w związku z tym jest tam ustalony na poziomie 58 lat). Według 
badacza rosyjskiego Bułata Nigmatulina, pod względem  średniej długości 
trwania życia dystans jaki dzieli Ukrainę od państw zachodnich jest taki sam, jak 
przed wiekiem za carskiej Rosji. Dramatyczne zmniejszenie zaludnienia Ukrainy 
wiązane jest z tzw. dodatkowymi zgonami (сверхсмертность) związanymi z 
przemianami społeczno-gospodarczymi. Według Nigmatulina, ceną jaką 

                                                 
3 Jest to zaludnienie Ukrainy bez Krymu, ale wraz z obwodem ługańskim i donieckim, 

których części znajdują się poza kontrolą władz ukraińskich. Szacuje się, że zajęte przez 

separatystów obszary zamieszkuje 4,1 mln osób, co oznacza, że na terytorium 

kontrolowanym przez Kijów zamieszkuje obecnie ok. 38,2 mln ludzi. 
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Ukraina zapłaciła za niezależność jest 3,8 mln przedwczesnych zgonów 
(Нигматулин 2014, s. 9). Ich przyczyny to grabieżcza prywatyzacja majątku 
narodowego, czemu towarzyszył wzrost ubóstwa, spadek standardu życia i 
zarazem koncentracja kapitału w rękach oligarchów. Na Ukrainie znajdują się 
miasta o najwyższej umieralności na świecie (Dnipro, Donieck, Zaporoże, 
Charków, Odessa i Ługańsk). Za przyczynę uważa się dramatyczny spadek 
standardu życia, likwidację miejsc pracy (kopalnie i fabryki), coraz mniejsze 
zarobki i alkoholizm. Przedwczesna śmiertelność mężczyzn oraz fakt, że to oni 
częściej emigrują powoduje silną deformację struktury ludności według płci: na 
100 kobiet przypada na Ukrainie tylko 86 mężczyzn.    
 Średnia gęstość zaludnienia Ukrainy wynosi nieco poniżej 80 osób na 1 
km². Ludność rozmieszczona jest jednak w sposób bardzo nierównomierny, co 
sprawia, że znajdują się tam bardzo rozległe pustkowia. Należą do nich obszary 
Polesia wzdłuż granicy z Białorusią, część stepów czarnomorskich na wschód 
od Dniepru i po obydwu stronach doliny Bohu, a także trudno dostępne części 
Karpat. 68% ludności skupia się w miastach i osiedlach typu miejskiego, których 
łącznie jest ponad 1300. Największą koncentrację ludności stanowi rozległa 
konurbacja obejmująca miasta Donbasu, zgrupowane w trójkącie, którego rogi 
wyznaczają Donieck, Ługańsk i Sławiańsk. Przed rozpoczęciem konfliktu 
zamieszkiwało tam ponad 5 mln ludzi. Drugim wielkim skupiskiem ludności jest 
Kijów, zamieszkany przez 2,6 mln osób. Oprócz tego Ukraina ma  jeszcze trzy 
miasta milionowe: Charków, Dnipro i Odessa. Razem wymienione miasta 
wschodniej połowy Ukrainy grupują ponad 1/4 ludności kraju. Z miast 
liczących ponad 500 tysięcy mieszkańców (Zaporoże, Lwów, Krzywy Róg, 
Mikołajów), tylko jedno (Lwów) znajduje się na zachodzie Ukrainy. Świadczy to 
o silnym wpływie ciężkiego przemysłu na rozmieszczenie miast i ludności 
Ukrainy. W Związku Sowieckim, gdzie największy nacisk kładziono na rozwój 
przemysłu ciężkiego, preferowane były obszary donieckiego zagłębia 
węglowego, i ośrodki górnictwa żelaza (Krzywy Róg), oraz miasta położone nad 
Dnieprem, w pobliżu wielkich zbiorników wodnych i elektrowni (Dnipro, 
Zaporoże, Kijów, Krzemieńczug, Czerkasy). Ze względów ideologicznych 
starano się wzmacniać także obwody tzw. Noworosji, zwłaszcza miasta 
nadmorskie, w których najliczniejszy był też żywioł rosyjski  (Charków, 
Mikołajów, Chersoń, Mariupol, Odessa). W obwodach zachodnich nowych 
inwestycji lokalizowano niewiele, dlatego rozwój miast był znacznie wolniejszy a 
ich przemysł w dużej mierze „odziedziczony” po II Rzeczypospolitej.  
 Mimo znacznego tempa depopulacji, Ukraina nie jest wolna od 
problemu bezrobocia, którego powodem jest narastający kryzys gospodarczy 
(wg https://pl.tradingeconomics.com, ponad 10% w 2017 roku). Jego przyczyną 
jest fiasko reform strukturalnych, podjętych w latach 90-tych ubiegłego wieku. 
W następstwie pojawiło się zjawisko masowej migracji robotników i specjalistów 
do pracy za granicą, m.in. do ośrodków wydobycia ropy naftowej i gazu 
ziemnego w Rosji, pracowników fizycznych i kobiet jako pomocy domowych do 

https://pl.tradingeconomics.com/
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Polski, Czech i na Węgry, a także do Włoch i Niemiec. Obecnie 2/3 dorosłych 
Ukraińców wyraża chęć wyjazdu z kraju, a 20% planuje wyjazd na stałe. Średnio 
rocznie wyjeżdża z Ukrainy 6-9 mln osób w celach zarobkowych. Najwięcej z 
nich trafia do naszego kraju: w roku 2015 było to 700 tys. osób, w roku 
następnym już 1,2 mln, a w 2017 już ponad 2 mln. W ślad za pracownikami 
wyjeżdża młodzież, która podejmuje naukę na uczelniach wyższych, także w 
Polsce. Duża część migrantów to osoby, które szybko asymilują się w nowym 
otoczeniu i nie wiążą swojej przyszłości z krajem pochodzenia. W szczególności 
wielu mieszkańców Ukrainy, nawet tych nie posiadających udokumentowanego 
polskiego pochodzenia, podejmuje starania o możliwość osiedlenia się w Polsce. 
Sprzyja temu bliskość etniczna, geograficzna, a także bardzo pozytywne 
nastawienie do Polski wśród mieszkańców środkowej i częściowo wschodniej 
Ukrainy, co niestety nie dotyczy Ukraińców z Wołynia i Podola, czyli dawnej 
wschodniej Małopolski.  
 
Gospodarka 
 U podłoża wspomnianych wyżej bardzo niekorzystnych procesów 
demograficznych leżą problemy gospodarcze Ukrainy. Jest to kraj, który do tej 
pory nie osiągnął w większości dziedzin poziomu produkcji z roku 1990, a jego 
PKB jest wciąż o 1/4 mniejszy niż u zarania niepodległego bytu. Według B. 
Nigmatulina gospodarka ukraińska potrzebuje dodatkowych 175 mld dolarów 
na inwestycje w środki trwałe, aby do roku 2021 przywrócić stan z 1990.  Aby 
było to możliwe, wzrost gospodarczy w najbliższych latach nie powinien być 
niższy od 5.5% w skali roku (Нигматулин 2014, s. 26). Tymczasem produkcja 
przemysłowa na Ukrainie spadała w okresie 2011-2016 (wg 
https://pl.tradingeconomics.com wzrost o 2% nastąpił w roku 2016 i od tego 
czasu oscyluje wokół zera), inflacja przekracza 14% rocznie (w 2015 ponad 
48%), spada też wartość wymiany z zagranicą. Według Observatory of 
Economic Complexity w 2015 eksport zmniejszył się o 30%, spadek miał też  
miejsce w kolejnych latach (https://atlas.media.mit.edu). Według danych Banku 
Światowego maleje także produkt krajowy brutto. Spadł on w okresie 2012-2017 
z 173 do 93 mld dolarów, czyli z 3,8 do 2,2 tys. dolarów per capita 
(https://www.gfmag.com/global-data/country-data/ukraine). Utrata 1/5 
ludności i najbardziej niekorzystne w skali światowej wskaźniki demograficzne, 
dług zagraniczny sięgający 80% PKB, oraz upadek gospodarczy mierzony 
zmniejszeniem produkcji w większości branż, to są wszystko argumenty na rzecz 
tezy, że osiągnięcie niepodległości dla Ukrainy okazało się nadzwyczaj 
kosztowne (Ukraine Economic... 2017). 
 Obecna trudna sytuacja gospodarcza Ukrainy jest konsekwencją upadku, 
jaki miał miejsce w pierwszych latach niepodległego bytu. Jego główne 
przyczyny to rozpad sterowanego z Moskwy systemu gospodarczego, którego 
Ukraina była bardzo ważnym ogniwem. Dostarczała ona na rynek ZSRS 
znaczną część żywności (1/4 zbóż, 4/5 cukru) oraz produktów górniczych (1/4 

https://pl.tradingeconomics.com/
https://atlas.media.mit.edu/
https://www.gfmag.com/global-data/country-data/ukraine
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węgla i rudy żelaza) i hutniczych (1/3 stali). Na Ukrainie zlokalizowane były 
wielkie fabryki należące do sowieckiego kompleksu zbrojeniowego. Zerwanie 
wieloletnich powiązań kooperacyjnych między Ukrainą i podmiotami 
zlokalizowanymi w innych częściach byłego ZSRS i utrwalonych przez 
dziesięciolecia łańcuchów dostaw, co nastąpiło w związku z uzyskaniem 
niepodległości, doprowadziło do poważnych trudności w zbycie wielu 
produktów. Jednocześnie na rynku ukraińskim pojawiły się produkty 
zagraniczne, często lepsze od rodzimych pod względem jakościowym. Nic więc 
dziwnego, że setki ukraińskich zakładów produkcyjnych zawiesiło działalność, 
do czego dodatkowo przyczyniła się hiperinflacja (od 1993). Na trudności 
związane z otwarciem rynku nałożyły się kolejne, będące następstwem 
prywatyzacji, której efektem jest skupienie kluczowych firm produkcyjnych i 
usługowych w rękach oligarchów stojących na czele wielkich konsorcjów 
finansowo-przemysłowych. Według Bułata Nigmatulina była to grabieżcza 
prywatyzacja państwowego majątku, będąca w istocie procederem kryminalnym 
(„грабительская приватизация государственной собственности сопровождавшаяся 
криминальными войнами”) (Нигматулин 2014). W ciągu ostatniej dekady 
ubiegłego wieku produkcja w większości dziedzin rolnictwa i przemysłu spadła 
o połowę, natomiast wydatki inwestycyjne zmniejszyły się 5 krotnie. Powolny 
wzrost produkcji zaczął się w ostatnich latach ubiegłego stulecia, dając nadzieję 
na rozwój. Nadzieje te nie są jednak silne z uwagi na brak stabilności politycznej, 
co powoduje nawroty recesji (ostatnio w latach 2012-2015) i utrudnia 
przeprowadzenie niezbędnych reform.    
 
Rolnictwo 
 Ukraina dysponuje wielkim potencjałem w dziedzinie produkcji rolnej, 
który tkwi w warunkach glebowych i klimatycznych, a przede wszystkim w 
ogromnym areale użytków rolnych. Jest ich tam więcej niż łącznie we Francji i w 
Polsce. Ukraińskie czarnoziemy, które stanowią 1/4 światowych zasobów tego 
typu gleb, pokrywające większą część terytorium, pozwalają na uprawę 
wszystkich roślin strefy umiarkowanej. Klimat jest także dogodny dla większości 
roślin uprawnych, jeśli pominąć niedostatek opadów w części południowo-
wschodniej (konieczność sztucznego nawadniania). Użytki rolne zajmują ponad 
2/3 terytorium, z czego na grunty orne przypada aż 58%. O kondycji 
ukraińskiego rolnictwa i o jego efektywności ekonomicznej w większym stopniu 
niż warunki klimatyczne i glebowe decydują czynniki polityczne i ekonomiczne, 
a zwłaszcza przekształcenia strukturalne realizowane w ostatnich dwóch 
dekadach. Wielkość produkcji rolnej na Ukrainie, która mogłaby z 
powodzeniem pełnić rolę spichlerza Europy i Rosji, od powstania niepodległego 
państwa spadła w sposób dramatyczny (Tab. 1). Spadek w latach 90-tych 
ubiegłego wieku był tak głęboki, że mimo wzrostu w kolejnych latach, do dzisiaj 
Ukraina nie osiągnęła poziomu produkcji z czasów sowieckich. Poziom ten  
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Tab. 1. Rolnictwo ukraińskie w okresie 1990-2017 

Wyszczególnienie Jednostka miary 1990 2001 2017 

Zbiory pszenicy mln ton 30,4 16,7 26,6 

Zbiory jęczmienia mln ton 9,2 7,1 8,6 

Zbiory owsa mln ton 1,3 0,9 0,5 

Zbiory prosa mln ton 0,3 0,4 0,2 

Zbiory buraków cukrowych  mln ton 44,3 15 15,7 

Zbiory ziemniaków mln ton 16,7 13,5 20,8 

Zbiory kukurydzy mln ton 4,7 3,8 19,3 

Zbiory słonecznika mln ton 2,6 2,8 11,2 

Zbiory rzepaku mln ton 1,9 0,7 2,3 

Pogłowie bydła mln sztuk 26,6 9,4 3,6* 

Pogłowie trzody chlewnej mln sztuk 20,1 7,6 6,1* 

Pogłowie owiec i kóz mln sztuk 8,4 1,9 1,3* 

Pogłowie drobiu mln sztuk 246.1 123,7 205,1* 

Produkcja mięsa wieprzowego tys. ton 1576,3 675,9 219,4 

Produkcja mięsa. wołowego tys. ton 1985,4 754,3 53,8 

Produkcja mięsa drobiowego tys. ton 708 193 315,7 

Produkcja mleka mln ton 24,5 12,7 10,3 

Produkcja wełny tys. ton 29,8 3,4 2,0 

Produkcja jaj mld sztuk 16,3 8,8 15,5 

Produkcja miodu tys. ton 50,9 52,4 63,6 

Źródła: Kusiński 2005; Prokopenko 2016a, 2016b; State Statistics Service… 2018. 
*- stan na 1 stycznia 2018 

 
rzepaku, został przekroczony jedynie w produkcji ziarna i oleju 
słonecznikowego, kukurydzy i produkcji drobiarskiej. Przyczyną tej głębokiej 
recesji był upadek dotychczasowych struktur organizacyjnych, jakie 
funkcjonowały w okresie Związku Sowieckiego (spółdzielnie produkcyjne i 
gospodarstwa państwowe, czyli kołchozy i sowchozy), oraz wielkich i 
kosztownych programów realizowanych w ramach gospodarki sterowanej za 
pomocą centralnego planowania. W momencie odejścia od tego utrwalonego 
systemu gospodarczego, społeczeństwo ukraińskie okazało się słabo 
przygotowane do nowych realiów ekonomicznych i politycznych oraz zupełnie 
pozbawione doświadczeń rynkowych. Brakowało ponadto kapitału na 
inwestycje, a nawet spójnej wizji elit politycznych co do sposobu 
przeprowadzenia transformacji. Mimo to zlikwidowane zostały kolektywne  
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Tab. 2. Największe przedsiębiorstwa rolnicze Ukrainy w 2017 roku 

Nazwa Właściciel lub 
główny 
akcjonariusz 

Areał użytków 
[tys. ha] 

Rodzaje działalności 

UkrLandFarming Ołeh 
Bachmatiuk 

605 Produkcja i eksport zbóż 

Kernel Andrij 
Werewski 

603 Produkcja i eksport zbóż i 
oleju 

Agroprosperis NCH George Rohr, 
Moris Tabacinic 

430 Produkcja zbóż i 
słonecznika 

Mironowski Chliboprodukt Jurij Kosiuk 370 Produkcja zbóż i drobiu 

Astarta - Kijów Wiktor 
Iwanczyk 

250 Produkcja zbóż i cukru 

Mriya Agroholding Iwan Huta 185 Produkcja zbóż i cukru 

Argoton Grupa spółek 
(Ługańsk) 

151 Produkcja i przetwórstwo 
pszenicy i słonecznika 

Na podstawie: latifundist.com/rating/top100 

 
formy władania ziemią, w tym około 12 tysięcy kołchozów, a ich majątek 
przeszedł na własność nowo utworzonych przedsiębiorstw niepaństwowych. 
Siedem milionów byłych kołchoźników, którzy stali się pracownikami nowo 
utworzonych firm, otrzymało udziały w ziemi (tzw. paje, średnio po około 4 ha). 
Ponadto każdy z nich otrzymał działkę (do 0,4 ha) do prowadzenia 
przydomowego gospodarstwa indywidualnego. Działki te są w wielu 
przypadkach podstawą uzyskiwania środków egzystencji (Sarna 2014, s. 2-3). 
Ponieważ wydaniu aktów własności ziemi byłym kołchoźnikom (co nastąpiło w 
2003 roku) nie towarzyszyło uwolnienie rynku ziemi, zaczęła się rozwijać 
gospodarka rolna w oparciu o dzierżawę gruntów. Obecnie ponad połowa 
użytków rolnych na Ukrainie jest zagospodarowana przez 50 tysięcy firm 
działających w oparciu o dzierżawę ziemi (mniej niż 40% użytkowane jest przez 
indywidualne gospodarstwa). Koszty dzierżawy są bardzo niskie mimo ustalenia 
przez rząd minimalnego poziomu opłaty na 3% wartości ziemi i są regulowane 
za pomocą produktów oraz usług, świadczonych często po zawyżonych cenach. 
System taki doprowadził do powstania wielkich prywatnych tzw. 
agroholdingów, które korzystają z niskich kosztów pracy, a także z 
państwowych dotacji na rozwój produkcji rolnej. Część z nich powstała na bazie 
gospodarstw farmerskich zakładanych w latach 90-tych przez byłych 
dyrektorów kołchozów.  W wyniku fuzji i konsolidacji gospodarstw farmerskich 
i spółek, niektóre agroholdingi przybrały postać latyfundiów, gospodarujących w 
różnych regionach Ukrainy (Tab. 2). Największym z nich jest obecnie należący 
do oligarchy Ołeha Bachmatiuka UkrLandFarming, dysponujący areałem ponad 
600 tys. ha i eksportujący rocznie 5 mln ton zboża. Wielkie holdingi rolne 
posiadają też inni oligarchowie, m.in. Ihor Kołomojski (120 tys. ha), Petro 
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Poroszenko (100 tys. ha), Rinat Achmetow (100 tys. ha). Do 10 największych 
agroholdingów należy ponad 15% obszaru użytków rolnych (3,1 mln ha). 
Zajmują się one głównie ekstensywną uprawą pszenicy i słonecznika oraz 
eksportem zbóż, cukru, oleju i pasz. Mimo dominującej pozycji na rynku, 
sytuacja wielkich agroholdingów nie jest łatwa. Wiele z nich jest zadłużonych, a 
niektórym grozi przejęcie przez zagraniczne koncerny. M.in. amerykański 
Cargill, który wybudował pod Odessą wielki terminal zbożowy o możliwości 
przeładunkowej 5 mln ton ziarna i jest właścicielem kilku tłoczni oleju 
słonecznikowego na Ukrainie, ma szansę na przejęcie dużej części 
UkrLandFarming oraz Mriya. 
 Na obszarach wiejskich wielkie agroholdingi są często jedynym 
dostarczycielem miejsc pracy i źródłem inwestycji (elewatory, terminale). Zdarza 
się, że wyręczają oni państwo i samorządy remontując drogi i inwestując w 
infrastrukturę socjalną. Jednocześnie postępuje proces feudalizacji stosunków 
społecznych, który polega na umacnianiu się wąskiej klasy przedsiębiorców 
rolnych przy jednoczesnej pauperyzacji większości właścicieli pajów, którzy są 
coraz bardziej uzależnieni od dzierżawców, oferujących im jedyną możliwość 
zatrudnienia. Jak podaje Sarna, większość właścicieli oddała swoje paje w 
dzierżawę, a wielu z nich nigdy nie widziało swojej ziemi (op.cit., s. 7). Znaczna 
część z nich to osoby w wieku emerytalnym, nie zainteresowane prowadzeniem 
własnych gospodarstw. Ponieważ ceny produktów rolnych na Ukrainie rosły 3-
krotnie wolniej niż ceny innych produktów, spadek poziomu życia na wsi był 
dotkliwszy, co wpłynęło na szybką depopulację i całkowite wyludnienie ponad 
600 wsi.  
 Mimo tej niekorzystnej sytuacji, rolnictwo jest dzisiaj najprężniej 
rozwijającą się dziedziną gospodarki ukraińskiej, osiągającą coraz lepsze wyniki 
nawet w latach ogólnej recesji. Dlatego rośnie udział rolnictwa w ukraińskim 
PKB (około 10%) oraz w krajowym eksporcie (30%). Najważniejsza w 
rolnictwie Ukrainy jest produkcja roślinna, będąca domeną największych 
gospodarstw i agroholdingów produkujących na eksport. Produkcja zbóż 
łącznie przekracza już 60 mln ton, z czego połowa przeznaczana jest na eksport. 
Podstawową rośliną uprawną Ukrainy jest pszenica, uprawiana w całym kraju, a 
zwłaszcza w pasie wyżynnym (czarnoziemnym) i na stepach czarnomorskich. 
Podobne rozmieszczenie ma uprawa kukurydzy (która jest traktowana jako 
roślina pastewna lub eksportowa), której udział w strukturze upraw zwiększa się 
w kierunku południowym. Z innych zbóż uprawia się jęczmień, żyto, owies, 
grykę i proso. Spośród roślin przemysłowych największe znaczenie mają buraki 
cukrowe oraz słonecznik, soja i rzepak. Buraki cukrowe uprawia się w całym 
pasie wyżynnym, zwłaszcza w jego części zachodniej i środkowej, natomiast 
słonecznik przeważa na południu i wschodzie kraju. W pasie nizinnym 
(północnym) oprócz zbóż uprawia się ziemniaki i len. W strefach podmiejskich 
duże znaczenie ma uprawa warzyw (zwłaszcza roślin dyniowatych, m.in. 
melonów i kawonów), zaś na Krymie, Zakarpaciu i w obwodzie odeskim – 
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winnice. Na stepach i w strefie leśno-stepowej pasa wyżynnego znajdują się 
wyspecjalizowane okręgi sadownictwa, uprawy tytoniu oraz chmielu.   
 Hodowlą zwierząt zajmują się na Ukrainie przeważnie małe 
gospodarstwa indywidualne, w większości na potrzeby własne. Dlatego 
produkcja zwierzęca, tak ważna dla wyżywienia ludności, ma o wiele mniejsze 
znaczenie rynkowe w porównaniu z uprawą roślin. Jedynym obszarem, gdzie 
jest odwrotnie, są Karpaty. Wynika to z uwarunkowań morfologicznych 
(górzyste tereny niezbyt dogodne do uprawy), obecności rozległych połonin 
nadających się do wypasu, oraz tradycji zamieszkujących góry Hucułów. 
Znaczenie komercyjne ma na Ukrainie hodowla bydła, trzody chlewnej i drobiu. 
Połowę bydła stanowią krowy mleczne. Hodowla mleczno-mięsna dominuje na 
Polesiu i obszarach podmiejskich. W Karpatach i na południu przeważa z kolei 
hodowla ras mięsno-mlecznych. Jeśli chodzi o trzodę chlewną i drób, hodowla 
rozwija się najbardziej intensywnie w strefach podmiejskich. Obwód żytomierski 
i mikołajowski to ważne okręgi pszczelarstwa, a produkcja miodu osiąga 70 tys. 
ton, co stawia Ukrainę w grupie największych światowych producentów i 
eksporterów. Pszczelarstwo to chyba jedyny rodzaj produkcji rolnej na Ukrainie, 
który opiera się na drobnej i średniej własności, i który nie uległ recesji, w jaką 
popadła większość ukraińskiego rolnictwa.  
 Mimo wielu niekorzystnych zjawisk, które przejawiają się ubożeniem 
wiejskiej części społeczeństwa i degradacją infrastruktury na obszarach 
wiejskich, rolnictwo ukraińskie jest tą dziedziną gospodarki, która daje nadzieję 
na pomyślny rozwój w przyszłości. Jak zauważył Sarna (2014), jest to jedyny 
dział gospodarki, który nie uległ fali recesji jaka nastąpiła po roku 2012. 
Produkcja roślinna systematycznie wzrasta, wpływając pozytywnie na krajowy 
PKB. Zbiory zbóż (60 mln ton rocznie) pozwalają na rozwój eksportu (rocznie 
około 30 mln ton), co stawia Ukrainę wśród największych potentatów 
światowych, obok Stanów Zjednoczonych i Kanady. Ukraina zajmuje też 3 
miejsce w świecie pod względem eksportu rzepaku (za Kanadą i Australią) i 1 
miejsce w eksporcie oleju słonecznikowego. Oznacza to, że po utracie rynku 
rosyjskiego Ukraina zdołała dokonać skutecznej reorientacji swojego eksportu, 
w czym pomocne jej było zniesienie większości ceł importowych przez Unię 
Europejską, jak również umowy handlowe podpisane przez władze ukraińskie z 
rządem chińskim.    
  
Przemysł 
 Mimo stosunkowo długiego okresu, jaki upłynął od rozpadu ZSRS, 
struktura przemysłu Ukrainy pozostała taka, jaką stworzyli projektanci 
moskiewscy. W ramach sowieckiej gospodarki Ukraina miała być przede 
wszystkim dostarczycielem stali oraz maszyn. Dlatego najważniejszymi gałęziami 
przemysłu jest górnictwo (zarówno węgla kamiennego jak i rud żelaza i 
manganu), metalurgia oraz przemysł maszynowy. Z uwagi na strukturę 
gałęziową jak i przestarzały charakter dużej jego części, przemysł ukraiński 
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cechuje się bardzo dużą energochłonnością. Dlatego tak wielką rolę odgrywa na 
Ukrainie zaopatrzenie w energię. Główne jej nośniki to węgiel kamienny, paliwo 
jądrowe, ropa naftowa i gaz ziemny, oraz energia wodna. Rola węgla 
kamiennego zmniejsza się stopniowo, zwłaszcza w obecnych okolicznościach 
konfliktu na wschodzie kraju, który rozgrywa się na obszarze największego 
zagłębia górniczego, Donbasu. Przed rozpoczęciem konfliktu zbrojnego 
pracowało tam 35 kopalń: po 5 w Doniecku i Swierdłowsku, po 3 w Antracycie 
i Rowieńkach, po 2 w Krasnodonie i Dobropolu, a także w Gorłowce, 
Jenakijewe, Kirowskie, Krasnoarmiejsku, Krasnym Łuczu, Lisiczańsku, 
Makiejewce, Pierwomajsku, Selydowe, Stachanowie, Szachtarsku, Ternówce, 
Torez, Udaczne i w Ukraińsku. Obecnie wydobycie na terytorium 
kontrolowanym przez Ukrainę prowadzone jest zaledwie w  kilku kopalniach na 
zachodzie i północy Donbasu: w Krasnoarmiejsku, Dobropolu, Lisiczańsku i 
Pierwomajsku, oraz w Pawłogradzie, odosobnionym ośrodku położonym na 
zachód od Zagłębia. Z tego względu wzrosło znaczenie kopalń węgla Zagłębia 
Lwowsko-Wołyńskiego. Nie chroni to jednak Ukrainy przed rosnącym 
deficytem węgla, stanowiącego jedno z głównych paliw stosowanych w 
elektrowniach i elektrociepłowniach. 
  Po zajęciu przez separatystów kopalń węgla kamiennego, wzrosło 
znaczenie energetyki atomowej, dla której surowiec (ruda uranu) dostarczany 
jest z ośrodków górniczych Kropiwnicki (d. Kirowograd, d. Elisavetgrad) i 
Smolino na Wyżynie Naddnieprzańskiej (nie podjęto jeszcze eksploatacji złóż 
rudy uranowej w dolinie rzeki Kałka koło Słowiańska). Aktualnie na Ukrainie 
pracują 4 elektrownie atomowe, które dostarczają 54% krajowej produkcji 
energii elektrycznej (Chmielnicka, Zaporoska, Rówieńska i 
Południowoukraińska). Około 4% energii dostarczają elektrownie wodne 6-
stopniowej kaskady Dniepru, a pozostałą jej część produkują elektrownie 
cieplne Donbasu, Naddnieprza i Kijowa opalane węglem lub gazem ziemnym 
(Petrenko 2016). Bardzo poważnym problemem Ukrainy jest duży stopień 
zużycia bloków energetycznych, których ponad 80% ma już nie mniej niż 35 lat 
(Kwinta 2010). W bilansie energetycznym Ukrainy ważne miejsce zajmują 
węglowodory, wykorzystywane w energetyce (gaz), a przede wszystkim jako 
źródło energii pierwotnej do napędu pojazdów z silnikami spalinowymi (ropa) 
oraz w gospodarstwach domowych (gaz).  
 Zaopatrzenie w węglowodory Ukraina zmuszona jest pokrywać 
dostawami z importu, gdyż krajowe wydobycie pokrywa zaledwie 
zapotrzebowanie w zaledwie 30% jeśli chodzi o ropę naftową jak i gaz ziemny. 
Ropę naftową uzyskuje się ze złóż Niziny Naddnieprzańskiej (Ochtyrka w 
obwodzie sumskim, Priłuki w obwodzie czernihowskim) oraz z obszaru 
podkarpackiego (Dolina, Daszawa). Nadzieję na uniezależnienie się Ukrainy od 
importu ropy naftowej dawała możliwość zagospodarowania złóż podmorskich 
zlokalizowanych na południe od Krymu (pola naftowe: Scytyjskie, Foroskie, 
Przykerczeńskie i Taurydzkie), a także nie rozpoznanych jeszcze pod względem 
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zasobów złóż Krasnyj Oskoł i Nikołajew w obwodzie donieckim oraz 
Markowskoje i Staniczno w ługańskim. Obecnie jednak te ważne złoża są poza 
kontrolą rządu ukraińskiego, dlatego Ukraina importuje rocznie znaczne ilości 
ropy naftowej i produktów jej rafinacji. Największym dostawcą do niedawna 
była Rosja, ale jej udział szybko maleje na skutek dążeń Ukrainy do 
dywersyfikacji dostaw. Obecnie z Rosji pochodzi zaledwie około 1/4 
importowanej przez Ukrainę ropy naftowej podczas gdy wzrasta udział 
Białorusi (35%), Litwy, Polski i Rumunii. Dostawy odbywają się za 
pośrednictwem rurociągu Przyjaźń (z Rosji), tankowcami do portu Piwdenny k. 
Odessy, oraz cysternami kolejowymi. W wyniku aneksji Krymu przez Rosję, 
Ukraina utraciła dużą bazę naftową w porcie Teodozja, gdzie można 
przeładowywać 1 mln ton ropy naftowej rocznie. Nie działają rurociągi systemu 
naddnieprzańskiego ani rurociąg Odessa-Brody. Prowadzące przez Ukrainę 
rurociągi tranzytowe z Rosji na zachód są wykorzystywane w coraz mniejszym 
stopniu. Tranzyt rosyjskiej ropy na zachód przez terytorium Ukrainy zmalał od 
roku 2008 ponad 2,5-krotnie (Voytyuk 2015, s. 137), co wiąże się z 
uruchomieniem przez Rosjan rurociągu BTS-2 w roku 2012 (jest to połączenie 
rurociągu Przyjaźń z terminalem naftowym  Ust' Ługa nad Zatoką Fińską, 
pozwalające na eksport ropy z Rosji bez korzystania z tranzytu przez terytoria 
Białorusi, Ukrainy i Polski). Spośród istniejących na Ukrainie siedmiu rafinerii 
ropy naftowej aktualnie pracuje tylko jedna (Krzemieńczug), zaś pozostałe 
oczekują modernizacji, na którą wciąż nie decydują się ich właściciele (są one 
zlokalizowane w Lisiczańsku, Odessie, Drohobyczu, Chersoniu, Nadwórnej i 
Szebelince). Niedobór produktów naftowych Ukraina pokrywa importem, 
głównie z białoruskiej rafinerii Mozyrz. Paliwem powszechnie 
wykorzystywanym w ukraińskim przemyśle, ciepłownictwie oraz w 
gospodarstwach domowych jest gaz ziemny, wydobywany w Szebelince koło 
Charkowa, a także w okolicach Borysławia i Nadwórnej na Podkarpaciu. 
Wydobycie to (około 20 mld m3) nie pokrywa zapotrzebowania. Sytuację 
mogłoby poprawić podjęcie eksploatacji rozpoznanych złóż znajdujących się w 
północnej części Donbasu, w czworoboku Starobielsk – Ługańsk – Swatowo – 
Kremiennaja (głównie na północ od doliny Dońca). Ponadto, pod dnem Morza 
Czarnego i Azowskiego zalegają wielkie złoża hydratów gazowych, których 
eksploatacja pozwoliłaby Ukrainie nie tylko zrezygnować z importu gazu, ale 
także osiągnąć pozycję ważnego eksportera tego paliwa 
(http://novorus.info/news/economy/25403). Złoża te są obecnie 
zaanektowane przez Rosję, która do 2012 roku pozostawała głównym dostawcą 
gazu na Ukrainę. Rosyjski koncern Gazprom sprzedawał na Ukrainę rocznie 
nawet ponad 50 mld m3 gazu. Dążenia władz ukraińskich do dywersyfikacji 
dostaw pozwoliły na uniezależnienie się od rosyjskiego gazu. Było to możliwe 
dzięki dostawom z krajów Unii Europejskiej poprzez gazowe połączenia z 
Polską, Słowacją i Węgrami, a także dostawy rewersowe gazociągiem 
„Braterstwo”, który jest główną magistralą tranzytową gazu z Rosji na zachód. 

http://novorus.info/news/economy/25403
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Już w 2013 roku z Gazpromu pochodziło nieco ponad 30% importu gazu, a 
obecnie zakupy gazu w Rosji spadły niemal do zera. Stało się to możliwe z 
powodu znacznego spadku zużycia gazu na Ukrainie (z około 70 do 34 mld m3 
w 2015 roku), co tłumaczy się wyłączeniem znacznej części przemysłu 
donieckiego, załamaniem gospodarczym (spadek PKB w 2015 roku o 10%), 
urynkowieniem cen dla odbiorców indywidualnych jak również stosunkowo 
ciepłymi zimami (Iwański 2016).   
 
Tab. 3. Wielkość produkcji przemysłowej 

Rodzaj produkcji Jednostka miary 1991 2001 2017 

Energia elektryczna Mld kWh 270 173 157 

Węgiel kamienny Mln t 190 84 64 

Ropa naftowa Mln t 5,8 3,7 1,5 

Rafinacja ropy Mln t 58,1 12,1 3,5 

Gaz ziemny Mld m3 42 17,6 20,1 

Ruda żelaza Mln t 120 48 165 

Stal Mln t 55 33,5 20,9 

Obrabiarki Tys. sztuk 35 1,2 0,1 

Traktory Tys. sztuk 136 2,2 5,2 

Kwas siarkowy Mln t 4,6 1,4 0,54 

Soda kaustyczna Mln t 1,2 0,6 0,1 

Nawozy mineralne Mln t 5,1 2,2 0,1 

Papier Tys. t 299 126 431 

Cement Mln t 22 6,2 6,3 

Cegła budowlana Mld sztuk 9 2,4 1 

Tkaniny bawełniane Mln m2 539 42 30 

Oleje roślinne Mln t 0,8 0,9 5,3 

Cukier mln t 6,2 1,9 2,0 

Źródła: Kusiński 2005; Ovdenko 2011; przegląd aktualności… 2017; Output… 2018; strony 
internetowe organizacji gospodarczych i agencji prasowych. 

  
 Jednym z największych odbiorców energii jest ukraińskie hutnictwo, 
stanowiące tradycyjnie wiodącą gałąź przemysłu. Koncentruje się ono w 
Donbasie z uwagi na sąsiedztwo kopalń dostarczających niezbędny węgiel 
koksujący (Donieck, Ługańsk, Makiejewka, Gorłówka), w miastach 
naddnieprzańskich korzystających z zasobów wody i energii wodnej oraz 
pobliskich kopalń rud żelaza i manganu (Dnipro, Zaporoże, Krzywy Róg, 
Nikopol) a także w nadmorskim Mariupolu. Większość zakładów Donbasu 
znajduje się obecnie na terenach zajętych przez prorosyjskich separatystów, 
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dlatego nie mają one znaczenia dla gospodarki ukraińskiej. Bardzo korzystną 
okolicznością z punktu widzenia rozwoju przemysłu ciężkiego jest lokalizacja 
wielkich złóż rud żelaza i manganu w sąsiedztwie Donbasu, po zachodniej 
stronie Dniepru. Rudy żelaza eksploatowane są w Krzywym Rogu i okolicach, 
oraz w pobliżu Krzemieńczuga, podczas gdy mangan pozyskuje się w ośrodkach 
górniczych Pokrov (d. Ordżonikidze) i Marganiec koło Nikopola. Nieco dalej, w 
Irszańsku koło Żytomierza wydobywa się rudę tytanu wykorzystywanego w 
metalurgii oraz w przemyśle lotniczym, rakietowym i chemicznym. Chociaż 
produkcja hutnicza Ukrainy spada głównie z powodu konfliktu ogarniającego 
główny okręg przemysłowy, dział ten zatrudniający około 1 milion 
pracowników dostarcza wciąż 1/5 przychodów z eksportu. Faktem bardzo 
istotnym z punktu widzenia interesów państwa ukraińskiego jest struktura 
własnościowa sektora górniczo-metalurgicznego. Państwo utraciło bowiem 
niemal całkowicie kontrolę nad tą strategiczną gałęzią ukraińskiej gospodarki. 
Obecnie jest ona własnością kilku oligarchicznych grup wywodzących się z 
obszaru postsowieckiego, przy nieznacznym udziale potentatów zachodnich. 
Największy jest utworzony w roku 2006 i zarejestrowany w Holandii Holding 
Metinvest B.V., koncern należący do oligarchy Rinata Achmetowa, który 
produkuje 38% ukraińskiej stali (zakłady Donbasu, Mariupola i Zaporoża). Inni 
potentaci to Przemysłowy Związek Donbasu (ISD) posiadający zakłady w 
Ałczewsku i Kamiańskie (d. Dnieprodzierżyńsk), holding Evraz rosyjskiego 
oligarchy Romana Abramowicza (zakłady w Dnipro), koncern Interpipe 
oligarchy Wiktora Pińczuka (Dnipro), grupa Privat Ihora Kołomojskiego i 
Henadiya Boholiubowa (zakłady produkcji żelazostopów w Zaporożu, 
Nikopolu i Stachanowie), VS Energy rosyjskiego oligarchy Aleksandra 
Babakowa (huta stali specjalnych w Zaporożu), itd. Jedynie zakłady 
metalurgiczne w Krzywym Rogu należą do międzynarodowej korporacji 
Arcelor-Mittal. Niemal wszyscy oligarchowie wysyłając na eksport produkty 
ukraińskiego hutnictwa, korzystają z firm pośredniczących zarejestrowanych w 
rajach podatkowych (Cypr, Kajmany, Brytyjskie Wyspy Dziewicze, Vanuatu i 
in.) w celu tzw. optymalizacji podatków. W ten sposób eufemistycznie określa 
się proceder uchylania się od płacenia podatków. Według Władimira Osipowa z 
Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, 13 z 14 przedsiębiorstw metalurgicznych 
sprzedaje towar specjalnie utworzonym firmom z rajów podatkowych po 
zaniżonych cenach, aby one mogły zyskiwać sprzedając go po cenach 
rynkowych. W ten sposób odbywa się drenaż pieniędzy z Ukrainy kosztem 
interesów narodu i państwa (Kozak 2016). Ale nawet mimo tych niekorzystnych 
operacji finansowych, eksport stali to wciąż wielkie źródło przychodów z 
eksportu (21% w 2015 roku; nieco więcej daje tylko eksport płodów rolnych). 
Oprócz metalurgii do rajów podatkowych przeniesiono  dużą część handlu 
zbożem, prawie cały handel z Rosją i Białorusią wraz z rynkiem gazu ziemnego i 
produktów naftowych. Przez pierwsze 20 lat niepodległości Ukraina straciła w 
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ten sposób 167 mld dolarów, z czego 53 mld przypada jedynie na lata 2010-2011 
(Дергачев 2013). 
 W przeciwieństwie do metalurgii, państwo ukraińskie zachowało 
kontrolę nad rozbudowanym w czasach sowieckich przemysłem zbrojeniowym, 
który dzięki temu generuje największe wpływy do państwowego budżetu. 
Większość zakładów zbrojeniowych należy do państwowego koncernu 
Ukroboronprom, który dzięki wzrostowi wydatków zbrojeniowych państwa (w 
roku 2015 było to 90 mld hrywien, czyli 5% PKB, w 2016 - 116 mld), 
podejmuje przedsięwzięcia modernizacyjne i działania mające na celu 
zmniejszenie uzależnienia od dostaw rosyjskich komponentów. Najważniejsze z 
nich to Zakłady im. Małyszewa w Charkowie (główny producent czołgów i 
pojazdów opancerzonych), Kijowskie Państwowe Zakłady Lotnicze Aviant (d. 
Antonow), zakłady Motor Sicz oraz Iwczenko-Progress w Zaporożu (silniki do 
myśliwców i helikopterów), fabryka Chartron w Charkowie (systemy sterowania 
rakiet),  fabryka Jużmasz w Dnipro (rakiety i systemy przenoszenia rakiet), 
Zakłady Zoria-Maszprojekt w Mikołajowie (gazowe turbiny okrętowe), stocznia 
w Odessie (kutry artyleryjskie).  Przemysł ten posiada rozbudowane zaplecze 
naukowo badawcze, które tworzą m.in.: Biuro Konstrukcyjne Morozowa w 
Charkowie, Biuro Konstruktorskie Jużnoje w Dnipro, Badawczo Projektowe 
Centrum Budowy Okrętów w Mikołajowie i in. Mimo wielu lat zaniedbań w 
okresie po uzyskaniu niepodległości, ukraiński przemysł zbrojeniowy zdaje się 
pokonywać trudności wynikłe z utraty rosyjskiego rynku i rosyjskich 
kooperantów. Rozwój produkcji zbrojeniowej na Ukrainie jest ściśle związany z 
potrzebami modernizacyjnymi ukraińskiej armii (Górska-Winter 2015). 
Uzbrojenie jest jednym z najważniejszych pozycji w ukraińskim eksporcie, który 
rozwija się dzięki korzystnym kontraktom na dostawy m.in. do Indii, 
Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Tajlandii, Turcji, Wietnamu, Arabii 
Saudyjskiej, Chin i państw afrykańskich. Dzięki tym kontraktom Ukraina należy 
do grona kilku największych światowych eksporterów broni (Sokołowski 2014).   
 O wiele gorsza jest sytuacja w sektorach przemysłu ukraińskiego nie 
związanych z obronnością. W wielu zakładach produkcja jest ograniczona lub 
zatrzymana, jak np. w branży motoryzacyjnej, która dostarcza na rynek rocznie 
zaledwie 4,9 tys. pojazdów ciężarowych (KRAZ w Krzemieńczugu), około 70 
tys. aut osobowych (zaporoski ZAZ,  AvtoVAZ w Łucku i Chersoniu), i 
niespełna 3 tys. autobusów (Lwów). Podobnie jest w branży ciągników 
rolniczych (Charków), obrabiarek (Kijów, Charków, Odessa), maszyn 
rolniczych, budowlanych i sprzętu AGD (Tab. 3). Potencjał silnie 
rozbudowanego w czasach sowieckich przemysłu chemicznego wykorzystywany 
jest w około 1/3. Dotyczy to zwłaszcza takich kluczowych produktów jak kwas 
siarkowy (Sumy, Winnica, Odessa), nawozy azotowe (Czerkasy, Równe), 
fosforowe (Odessa) i potasowe (Kałusz), włókna syntetyczne (Kijów, Sokal, 
Żytomierz). Jeszcze gorzej jest w branży koksochemicznej, której zakłady 
mieszczą się głównie na terenach zajętych przez prorosyjskich separatystów. 
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Stosunkowo dobrze prosperują niektóre zakłady farmaceutyczne (Kijów, 
Odessa, Charków), kijowska fabryka polimerów, zakład produkcji farb w 
Dnipro, oraz fabryki należące do koncernu Oriana produkujące m.in. kwas 
solny, sodę i nawozy potasowe.  
 W pozostałych dziedzinach przemysłu koniunktura i wielkość produkcji 
jest silnie uzależniona od formy własności. Najlepiej prosperują i rozwijają się 
zakłady należące do wielkich oligarchów, którzy dzięki posiadanym koneksjom 
uzyskują rządowe subsydia i korzystają z różnorodnych form unikania 
opodatkowania. W szczególności na uwagę zasługuje przemysł rolno-
spożywczy, ponieważ w niektórych jego branżach (produkcja olejów roślinnych, 
cukru, wyrobów cukierniczych), wielkość produkcji zwiększyła się kilkakrotnie 
nawet w porównaniu do czasów sowieckich. W dziedzinie produkcji tłuszczów 
roślinnych Ukraina stała się w ostatnich latach światowym potentatem, 
dostarczając 1/4 światowej produkcji i ponad połowę światowego eksportu 
(głównie do Indii, Iranu, Turcji, Egiptu i UE). Dostawcami są prywatne spółki, 
które w większości powstały w pierwszej dekadzie bieżącego stulecia: ViOil IG z 
Winnicy, Investagrokapital z Krzywego Rogu, Dniprooliya LLC z Dnipro i 
Radema Ltd. z Równego. Olbrzymią większość olejów ukraińskich stanowi olej 
słonecznikowy, ale rośnie także produkcja oleju sojowego i rzepakowego. 
Wielkim potentatem na skalę europejską w branży cukierniczej stała się 
założona zaledwie 20 lat temu w Winnicy (przez jednego z oligarchów Petra 
Poroszenkę – obecnego premiera rządu) firma Roshen Corporation. Produkuje 
ona rocznie pół miliona ton wyrobów w zakładach na Ukrainie (Winnica, 
Kijów), w Rosji (Lipieck), na Litwie (Kłajpeda) i na Węgrzech (Budapeszt), które 
za pośrednictwem wielkich centrów logistycznych w Yahotin na Ukrainie i w 
Lipiecku są eksportowane do ponad 30 państw świata. 
  
Zakończenie 
 Lokalizacja, rozległość terytorium i jego zwartość, a także potencjał 
wynikający z różnorodności zasobów, to poważne argumenty uzasadniające 
wielkie geopolityczne aspiracje Ukrainy. Państwo to obejmuje najlepsze użytki 
rolne w tej części świata i ogromne zasoby mineralne, położone jest na 
strategicznej „drodze narodów” łączącej Europę z cywilizacjami Azji. Geografia 
Ukrainy spowodowała, że Zbigniew Brzeziński uznał Ukrainę za jeden z 
geopolitycznych sworzni Eurazji (Nowak 2017). Geograficzne właściwości tego 
kraju powodują też, że władze Rosji tak bardzo nie mogą pogodzić się z utratą 
swoich wpływów na Ukrainie, co jest następstwem przemian politycznych, jakie 
nastąpiły tam w 2014 roku.  
 Geografia Ukrainy, jak w przypadku wszystkich państw powstałych z 
rozpadu ZSRS, od momentu uzyskania niepodległości ulega istotnym, 
dynamicznym zmianom. Przejawiają się one w sytuacji politycznej i 
gospodarczej kraju, odciskając silne piętno na codziennym życiu społeczeństwa i 
na charakterze krajobrazów poszczególnych regionów. Do procesów najbardziej 
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wpływających na geograficzną rzeczywistość Ukrainy należy upadek rolnictwa i 
przemysłu w pierwszej dekadzie niepodległego bytu i odradzanie się niektórych 
dziedzin produkcji w kolejnych latach już w nowych, odmiennych formach 
organizacyjnych. To odradzanie się, widoczne zwłaszcza w sektorze 
zbrojeniowym oraz produkcji zbóż i roślin oleistych pokazuje ogromne 
możliwości Ukrainy, wyrażone udziałem w produkcji światowej i eksporcie 
poszczególnych produktów. Upadek z lat 90-tych ubiegłego wieku i późniejsze 
wahania koniunktury wywoływane przyczynami politycznymi (m.in. wojny 
handlowe z Rosją), spowodowały jednak dotkliwe straty dla państwa, spadek 
produkcji i eksportu (produkt krajowy brutto spadł w 2014 roku o 6% i w 
kolejnym roku o 12% po czym oscyluje wokół zera), czego konsekwencją jest 
kryzys finansowy, przejawiający się m.in. zaległościami w wypłatach pensji, rent i 
emerytur, a zwłaszcza realnym obniżeniem dochodów ludności i spadkiem siły 
nabywczej.  Średnia płaca realna, która w 2011 roku wynosiła 450 dolarów, 
spadła w 2017 do zaledwie 200 dolarów, co spowodowało, według wyliczeń 
MFW, spadek Ukrainy pod względem wielkości siły nabywczej na 105 miejsce w 
świecie. Redukcji dochodów ludności towarzyszy inflacja (25% w 2014, 43% w 
2015) i jednoczesny wzrost cen (np. gaz podrożał 3,5 krotnie, elektryczność i 
wiele artykułów spożywczych o 70%). Coraz trudniejsze warunki egzystencji 
powodują, że miliony Ukraińców zmuszonych jest szukać pracy za granicą, a 
wielu z nich przestaje wiązać swoją przyszłość z rodzinnym krajem. Efektem 
jest szybkie tempo wyludniania, co musi przynieść niekorzystne skutki dla 
potencjału państwa w przyszłości. Tym, co w największym stopniu utrwala 
pesymistyczny obraz Ukrainy jest trwająca na wschodzie kraju wojna z 
separatystami wspieranymi przez Rosję. Wschodnie i południowe regiony wraz z 
Krymem, nazywane są oficjalnie Noworosją, co ma podkreślać ich odmienność 
etniczną i uzasadniać tendencje odśrodkowe, które stanowią realne zagrożenie 
dla jedności państwa. Nie wydaje się obecnie, aby Ukraina odzyskała kontrolę 
nad utraconymi terenami, zwłaszcza nad Krymem. Przetrwanie państwa 
ukraińskiego w pierwotnych granicach nie jest więc możliwe. Ale wspierane z 
Moskwy ugrupowania separatystyczne walczące z oddziałami ukraińskiej armii 
nie są jedynym zagrożeniem dla jedności kraju. Równie niebezpieczny wróg 
kryje się wewnątrz samej Ukrainy. Jest to patologiczny system prawno-ustrojowy 
umożliwiający skrajnie niesprawiedliwy i nieefektywny rozkład dochodów w 
społeczeństwie, w którym wąska grupa oligarchów gromadzi ogromne bogactwa 
kosztem reszty narodu i ukraińskiego państwa. Sytuacja ta rodzi wszechobecną 
korupcję, która stanowi jedną z najbardziej rzucających się w oczy cech 
krajobrazu Ukrainy. Jej przyszłość zależy od tego, na ile skuteczne okażą się 
próby ograniczenia tego zjawiska. Zdecydują one o tym, czy Ukraina obejmująca 
peryferyjne obszary Europy, w przyszłości się do niej upodobni, czy też stanie 
się, tak jak w wielu okresach w przeszłości, obszarem na którym brak stabilności 
politycznej i działalność wpływowych oligarchów, udaremnią naturalne dążenie 
społeczeństwa do stworzenia normalnych warunków rozwoju. Pogłębianie się 
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obecnych trudności doprowadzić może w niedalekiej przyszłości do upadku 
ukraińskiego państwa w jego obecnym kształcie, czemu sprzyja trwający konflikt 
z Rosją oraz nie zawsze przyjazne stosunki Ukrainy z jej pozostałymi sąsiadami. 
Współczesne państwo ukraińskie jest miejscem batalii, od której wyników 
zależy, czy przetrwa ono w obecnym kształcie, czy też ulegnie dekompozycji. 
Od wyników tej batalii zależeć będzie przyszła mapa geopolityczna tej części 
świata, a w szczególności przebieg granicy między cywilizacją zachodnią a 
terytoriami podporządkowanymi Moskwie. W interesie Polski i Zachodu jest, 
aby biegła ona jak najdalej na wschód. Nie zapominając o konsekwencjach 
trwającej wojny informacyjnej, o przebiegu tej granicy na terytorium Ukrainy 
powinni jednak zadecydować sami mieszkańcy tego kraju. Kilka wieków temu 
Kozaczyzna opowiedziała się jednoznacznie po stronie Moskwy, a przeciwko 
Rzeczypospolitej. Obecnie dużo zależy od tego, na ile naród ukraiński jest 
zdolny wyciągnąć wnioski z historycznych skutków tamtej decyzji. 
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Ukraine A.D. 2017 
 
Ukraine is today a country whose future seems to be very difficult to predict because of 
the conflicting interests of the superpowers that intersect on its territory, the separatist 
tendencies emerging in its various parts, the very difficult economic situation, and the 
exodus of the population, growing year by year. The study presents the geographical 
conditions determining the huge potential of Ukraine, which due to historical 
circumstances and the current political situation, can not be utilized for the good of the 
state and the people. As a result, having the best conditions for agricultural development 
and huge industrial potential, Ukraine remains one of the poorest countries in our part 
of the world. The greatest obstacle preventing not only development, but the very 
survival of the state, are not separatist groups supported by Moscow, conducting 
operations against the Ukrainian army in the east of the country, but the pathological 
system of government that allows an extremely unjust and inefficient distribution of 
income among the population, and the extraction of wealth abroad by the privileged 
minority. 
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EKOLOGICZNE ASPEKTY KONFLIKTU ZBROJNEGO 
NA WSCHODZIE UKRAINY  

 
 
 

Abstrakt: 
 Konflikt zbrojny na wschodzie Ukrainy rozgrywa się na obszarze okręgu 
przemysłowego, który już w okresie pokoju należał do najbardziej zagrożonych pod 
względem stanu czystości wody i jakości powietrza. W pracy, omówiono oddziaływanie 
walczących stron zarówno na elementy przyrody żywej (lasy, rośliny, zwierzęta, 
ekosystemy) jak i na dostępne zasoby wody. Wskazano na niszczące działania 
walczących stron, których skutki zagrażają materialnym podstawom bytu miejscowej 
ludności. Poddano analizie problematykę związaną emisjami zanieczyszczeń gazowych, 
w tym z pożarami składów amunicji. Autorzy podejmują także zagadnienie 
wykorzystania problemów środowiska w wojnie informacyjnej toczonej przez obie 
strony konfliktu.  
 
Słowa kluczowe: wojna, wschodnia Ukraina, zanieczyszczenia wody i 
powietrza, pożary. 
 
 
Wstęp 
 Dopiero w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych minionego 
stulecia, w następstwie doświadczeń wojen indochińskich (1946-1979) 
rozpoczęto badania ekologicznych problemów związanych z prowadzeniem 
konfliktów zbrojnych. Z jednej strony podjęto badania wpływu konfliktów 
zbrojnych na sytuację ekologiczną, która warunkuje możliwości działania armii 
jak i przetrwanie miejscowej ludności. Z drugiej zaś skonstatowano, że wojna 
zubaża całkowitą pulę istniejących zasobów, poprzez ich bezpośrednie 
zniszczenie lub pogorszenie możliwości ich wykorzystania. Dotyczyło to 
szczególnie elementów biotycznych. Zdano sobie przy tym sprawę, że zasoby 
przyrody ożywionej i nieożywionej stanowią od wieków przedmiot rywalizacji 
(Westing 1980, s 54). Analiza roli czynników ekologicznych w konfliktach 
zbrojnych wymaga wprowadzenia do dyskusji o konfliktach militarnych pojęcia 
usług ekosystemowych. 
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Ryc. 1. Relacje między systemem społecznym a ekosystemem 

 
Źródło: Marten, 2001, s. 4. Grafika zmieniona i zaadaptowana na potrzeby artykułu. 

 
 Usługi ekosystemowe to zbiór wytworów oraz funkcji ekosystemu, które 
są przydatne ludziom. Z jednej strony wytwory obejmują dobra materialne 
bezpośrednio wykorzystywane. Z drugiej przydatne funkcje realizowane przez 
ekosystemy takie jak te podtrzymujące możliwość życia ludzi (np. funkcje 
wytwarzania tlenu i oczyszczania powietrza, dostarczania pokarmu, ochrony 
przed erozją) oraz podnoszące jego jakość (np. walory estetyczne i dobra 
kulturowe czy naukowe). Nie bez znaczenia są także usługi krajobrazowe 
związane z procesami zachodzącymi w ekosystemach. Obejmują pobór materii, 
energii i informacji z otoczenia mając bezpośredni lub pośredni wpływ na 
ludzkie zdrowie lub wpływają na dobrobyt ludzi (Solon 2008, s. 1).  
 W kontekście pojęcia usług ekosystemowych najłatwiej jest analizować 
wojny i konflikty między państwami, takie jak „saletrzana wojna” (ang: guano war 
(1879-1884) między sojuszem Boliwii i Peru przeciwko Chile, lub „wojny 
dorszowe” (ang: „cod war ”) pomiędzy Islandią a Wielką Brytanią trwające od 
końca lat 50 do końca 70. Były to de facto wojny o dostęp do usług 
ekosystemowych z wykorzystaniem istniejących zasobów przyrody żywej i 
nieożywionej. W wielu innych konfliktach dostęp do usług ekosystemowych nie 
był wprawdzie celem stron walczących, a mimo to doszło do spustoszenia 
krajobrazu i zniszczeń różnorodnych zasobów na wielką skalę, tak jak podczas 
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wojen w Indochinach (1946-79), w Afganistanie (1979-89) oraz w Zatoce 
Perskiej 1990-91. 
  
Obszar konfliktu zbrojnego na terenie wschodniej Ukrainy 
 
Ryc. 2. Teren konfliktu zbrojnego na wschodzie Ukrainy 

 
Źródło: Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 
https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/komentarze-osw/2015-06-17/republiki-wojenne-w-
donbasie-rok-po-wybuchu-konfliktu, data odczytu: 6.12.2017 r.  

 
 Obszar działań wojennych obejmuje teren obwodów ługańskiego  
i donieckiego. Jest to wysoce industrializowana i wysoce zurbanizowana strefa 
cechująca się w okresie pokoju bardzo złymi parametrami stanu powietrza jak i 
wody. Dla obwodu ługańskiego brakuje dostępnych danych dotyczących tych 
parametrów w okresie poprzedzającym starcia zbrojne. W przypadku obwodu 
donieckiego dla okresu bezpośrednio poprzedzającego konflikt interesujących i 
stosunkowo rozległych danych w tym zakresie dostarczyło opracowanie 
Tretyakova i Averina (2010).  
 Tretyakov i Averin (2010, s.1) dla obszaru obwodu donieckiego 
podawali, że w 2008 r. działających tam 1140 przedsiębiorstw produkowało  
1 533 400 ton skażeń gazowych, stanowiących 34% całkowitej emisji substancji 
szkodliwych na obszarze całej Ukrainy. Najbardziej skażonymi miastami 

https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/komentarze-osw/2015-06-17/republiki-wojenne-w-donbasie-rok-po-wybuchu-konfliktu
https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/komentarze-osw/2015-06-17/republiki-wojenne-w-donbasie-rok-po-wybuchu-konfliktu
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obwodu były: Mariupol, Donieck, Makijiwka, Debalcewe oraz Jenakijewe. 
Pośród zanieczyszczeń gazowych dominowały: tlenek węgla, metan i dwutlenek 
siarki, a około 20% obszaru okręgu donieckiego znajdowało się na terenach, 
gdzie skażenia powietrza określono jako: podwyższone wysokie i ekstremalnie 
wysokie (Tretyakov, Averin 2010, s. 1).  
 Rozważany obszar już w okresie poprzedzającym konflikt zbrojny miał 
poważne problemy z wodą, czego dowodem jest drastyczny spadek zużycia wód 
przez gospodarstwa domowe. W latach 1990-2008 spadło ono z 135 m3 do 58 
m3 na jednego mieszkańca. Na powyższe deficyty wody nakłada się ich wysoka 
emisja ścieków. W 2007 i 2008 na obszarze okręgu donieckiego wyemitowano 
do wód powierzchniowych odpowiednio: 1,699 i 1,546 mln m3 ścieków 
(Tretyakov, Averin 2010, s. 6). Poważnym problemem są zanieczyszczenia i 
odpady stałe. W samym 2008 r. wytworzono 0,3 mln ton odpadów 
komunalnych. Liczbę wszystkich składowanych odpadów stałych szacowano na 
6 mln ton. Składowiska odpadów zajmowały 2% powierzchni całego okręgu 
donieckiego. 
 Również inni autorzy zwracali uwagę na bardzo poważne problemy 
ekologiczne na obszarze wschodniej Ukrainy. Pośród nich Stepanenko (2013, s. 
16) akcentuje deficyty wody oraz zauważa niezwykle szybki zanik wielu 
gatunków roślin i zwierząt. 
 
Woda  
 Woda jest nieodnawialnym zasobem przyrody niezwykle istotnym dla 
funkcjonowania zarówno systemów społecznych jak i układów biologicznych 
(Porporato, Daly, Rodriguez-Iturbe, 2004; Francis, 2011, s. 885). Jak wskazano 
na początku niniejszego opracowania, obszar wschodniej Ukrainy to teren o 
dużych deficytach wodnych. Świadomość tego mają strony konfliktu i 
wykorzystują to jako element taktyki prowadzonych działań oraz czynnik presji 
w okresach pokoju. Przypomina to sytuację z innych obszarów konfliktów 
zbrojnych rozgrywających się na obszarach, gdzie mają miejsce deficyty wody 
(Selby, Hoffmann, 2014, s. 366 ) . 
 Dostępne informacje docierające ze zbuntowanych terenów wskazują, że 
odcinanie dostępu do wody było narzędziem nacisku stosowanym przez obie 
strony konfliktu. I tak podczas walk o Kramatorsk i Donieck zakłady 
uzdatniania wody na terenach opanowanych przez rebeliantów były poddawane 
ostrzałowi1. Prawdziwymi lub domniemanymi przypadkami ostrzelania 
zakładów tłumaczono brak dostaw wody stronie przeciwnej konfliktu2. 
Ukraińska spółka „Ługańskie Stowarzyszenie Energetyczne” jesienią 2017 

                                                 
1 ,,Ukraina - wojna domowa 18.08.2014 r.”, http://adnovum.neon24.pl/post/112081,ukraina-

wojna-domowa-18-08-2014r, dostęp: 8.12.2017 r. 
2 ,,Doniecka stacja przerwała dostawy wody do Awdijiwki” 

https://pl.sputniknews.com/swiat/201705035383622-sputnik-ukraina-donieck-woda, 

dostęp:8.12.2017r.  

http://adnovum.neon24.pl/post/112081,ukraina-wojna-domowa-18-08-2014r
http://adnovum.neon24.pl/post/112081,ukraina-wojna-domowa-18-08-2014r
https://pl.sputniknews.com/swiat/201705035383622-sputnik-ukraina-donieck-woda
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odłączyła prąd Pietrowskiej Stacji Pomp, która dostarczała wodę mieszkańcom 
Ługańskiej Republiki Ludowej. Przyczyną odłączenia był dług Popasnianskiego 
Kanału Wodnego za energię elektryczną wynoszący około 157 milionów 
hrywien3. Wcześniej doniecka stacja filtracyjna przerwała dostawy wody do 
kontrolowanej przez ukraińskie siły Awdijiwki w obwodzie donieckim4. 
Problemy z wodą zaczęły się pojawiać znacznie wcześniej. Już na początku 
sierpnia w niektórych miejscowościach Republiki Ługańskiej wprowadzono stan 
wyjątkowy z powodu problemów z zaopatrzeniem w wodę5.  
 Narzędzie odcinania wody oponentom jest także stosowane jako 
element oddziaływania na Autonomiczną Republikę Krymu. Kiedy Krym 
wchodził w skład Ukrainy, woda na półwysep docierała z Dniepru Kanałem 
Północno-Krymskim ze Zbiornika Kachowskiego. Po przejściu pod kuratelę 
Rosji, władze Ukrainy stopniowo ograniczały przesył wody aż do pełnego 
zamknięcia kanału wiosną 2014 roku. Kanałem Północno-Krymskim 
transportowano wtedy około 3 mld m3 wody rocznie, co zaspokajało około 
75% potrzeb półwyspu, w tym większość zapotrzebowania na słodką wodę dla 
krymskiego systemu irygacyjnego (Gocłowski 2016, s.  72-74).  
 Rozważając problemy zaopatrzenia Donbasu w wodę, należy wskazać na 
wyjątkowo niebezpieczne zagrożenie jakim jest proceder celowego zalewania 
kopalń, by nie dostały się one w ręce strony przeciwnej. Niekiedy ich zalanie 
było efektem problemów związanych z utrzymaniem ciągłego ruch pomp 
odwadniających, spowodowanych celowym wstrzymywaniem dostaw prądu. 
Przypadki zalewania kopalń nabierają nowego szczególnie niebezpiecznego 
wymiaru w kontekście małej, wykonanej dla celów pokojowych, eksplozji 
nuklearnej. Miała ona miejsce 16 września 1979 r. w kopalni „Junyi 
Kommunar”. Jej celem była eliminacja zagrożeń ze strony gazów kopalnianych, 
szczególnie metanu (Bondarenko et al 2012, s. 516). Kopalnie w zagłębiu 
donieckim są niezwykle silnie zagrożone wybuchami ze strony zbierającego się 
w wyrobiskach i chodnikach metanu. Jak każdej eksplozji nuklearnej 
towarzyszyła jej emisja radionuklidów do otoczenia. Kopalnię zamknięto nie 
zalewając jej (Bondarenko et al 2012, s. 516). Zalanie sąsiednich kopalni 
zwiększa prawdopodobieństwo przedostania się radionuklidów do wód 
gruntowych Donbasu, a następnie rozprzestrzenienie skażeń do wód Morza 
Azowskiego i Morza Czarnego6.  

                                                 
3 ,,Kijów wstrzymał dostawy wody do ŁRL” 

https://pl.sputniknews.com/swiat/201711076648216-sputnik-ukraina-lrl-woda, dostęp: 

20.11.2017 
4 ,,Doniecka stacja przerwała….”, op. cit.  
5 „ŁRL ma problemy z wodą pitną”, https://pl.sputniknews.com/swiat/201709086245124-

sputnik-lrl-ukraina-woda, dostęp: 25.11.2017r. 
6 ,,Katastrofa atomowa w kopalni na Ukrainie”, 

http://www.fakt.pl/wydarzenia/swiat/katastrofa-w-kopalni-w-donbasie-radioaktywne-

zagrozenie/gg0cdkx, dostęp: 12.11.2016  

https://pl.sputniknews.com/swiat/201711076648216-sputnik-ukraina-lrl-woda
https://pl.sputniknews.com/swiat/201709086245124-sputnik-lrl-ukraina-woda
https://pl.sputniknews.com/swiat/201709086245124-sputnik-lrl-ukraina-woda
http://www.fakt.pl/wydarzenia/swiat/katastrofa-w-kopalni-w-donbasie-radioaktywne-zagrozenie/gg0cdkx
http://www.fakt.pl/wydarzenia/swiat/katastrofa-w-kopalni-w-donbasie-radioaktywne-zagrozenie/gg0cdkx
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Emisje skażeń gazowych  
 Jak wskazano powyżej Ukraina wschodnia, a szczególnie obwód 
doniecki i ługański to teren, gdzie już przed rozpoczęciem rebelii sytuacja 
ekologiczna, a szczególnie stan atmosfery pozostawiał wiele do życzenia. 
Konflikt spowodował pojawienie się nowych niebezpiecznych źródeł emisji. 
Takimi źródłami są nawet niewielkich rozmiarów pożary. Mogą one powstać w 
wyniku ostrzału zakładów przemysłowych przetwarzających substancje, których 
zapłon prowadzi do powstawania skażeń gazowych.  
  W wyniku różnych form ostrzału realizowanego przez obie strony 
konfliktu ucierpiały: koksownia w Awdijewce, rafineria ropy naftowej w 
Lisiczańsku i Fabryka obrabiarek w Kramatorsku, zakład do produkcji 
materiałów wybuchowych w Ługańsku. Zbombardowana w połowie lipca 2014 
roku rafineria w Lisiczańsku w momencie ataku składowała: 50 tys. szlamów 
olejowych, 20 ton skroplonego gazu oraz nieznane ilości siarki. W następstwie 
tego doszło do pożaru podczas którego zapaleniu uległy szlamy olejowe i 
składowana tam siarka (Вайганг, Марценюк, 2015, s. 20, Sustanaiable Security, 
2015).  
 Do znaczących emisji skażeń gazowych dochodzi podczas pożarów 
składów amunicji. Poważny pożar wybuchł 23.03.2017 r. w największym (ok. 
350 ha) składzie amunicji armii ukraińskiej w miejscowości Bałaklija (obw. 
charkowski). Był on najprawdopodobniej efektem dywersji . Doprowadził on 
do powstania ogromnej ilość zanieczyszczeń gazowych7. Spowodowało to 
ewakuację około 20 tys. okolicznych mieszkańców. Natomiast pożar dużych 
składów amunicji w Kalinówce (obwód winnicki) z końca września 2017, poza 
zanieczyszczeniami gazowymi , doprowadził do ewakuacji prawie 30 tys. 
mieszkających w jego pobliżu ludzi oraz dużych zniszczeń obszarów leśnych w 
otoczeniu obiektu. Stepanenko (2013) szacował, że na Ukrainie jest jeszcze 
zmagazynowane około 2,5 miliona ton broni po-sowieckiej.  
 
Pożary lasów i stepów i inne formy destrukcji zasobów 
 Pożary lasów są nieodłączną cechą konfliktów zbrojnych (Smirnov, 
1989, s. 319; Westing, 1992, s. 346, Francis, 2011, s. 990). Są one niszczone jako 
miejsca schronienia sprzętu lub siły żywej przeciwnika. Lasy są także podczas 
konfliktów zbrojnych bardzo często są rabunkowo eksploatowane celem 
pozyskiwania opału (Westing, 1992, s.77,78; Black, 1994, s. 272, Biswas, 
Tortajada-Quiroz, 1996, s. 405, Draulans, Van Krunkelsven, 2002, s. 37).  
 Vasyliuk et al 2015 (s. 156) podają, że w okresie od 1 czerwca do 30 
września 2014, na obszarze konfliktu, definiowanego jako strefa operacji 
antyterrorystycznej (ATO) w rozumieniu władz w Kijowie, wykryto na 

                                                 
7,,Ukraina: Seria eksplozji w wojskowym składzie amunicji w mieście Bałaklija”, 

http://www.polskatimes.pl/fakty/swiat/a/ukraina-seria-eksplozji-w-wojskowym-skladzie-

amunicji-w-miescie-balaklija,11913834/ dostęp 25-03-2017 

 

http://www.polskatimes.pl/fakty/swiat/a/ukraina-seria-eksplozji-w-wojskowym-skladzie-amunicji-w-miescie-balaklija,11913834/
http://www.polskatimes.pl/fakty/swiat/a/ukraina-seria-eksplozji-w-wojskowym-skladzie-amunicji-w-miescie-balaklija,11913834/


 

Kitowski, I., Oskierko, M., 2018, Ekologiczne aspekty konfliktu zbrojnego na wschodzie 

Ukrainy, Przegląd Geopolityczny, 24, s. 35-44. 

 

 

- 41 - 

podstawie zdjęć satelitarnych 2901 pożarów. Stanowiło to liczbę 14.1 razy 
większą w porównaniu z rokiem 2013 oraz 2. 4 większa w stosunku do 2010 
roku. Badania pożarów z 2014 roku z wykorzystaniem technik GIS (Geographic 
Information Systems ) wskazują, że zniszczyły one obszar przeszło 330 tys. ha. 
To jest aż 14 % obszaru strefy ATO (w której jest prowadzona tzw. operacja 
antyterrorystyczna). Wykazano (Vasyliuk et al 2015, s. 152) że 36,226.2 ha lasów 
zostało uszkodzonych co stanowi 18 % lasów w strefie ATO oraz 113,735.2 ha 
stepów, co stanowi 23.19 % stepów w strefie konfliktu.  
 Autorzy podkreślają znaczenie usług ekosystemowych świadczonych 
społeczeństwu przez parki oraz skwery miejskie (Chiesura, 2004, s. 129, 130) na 
obszarach silnie uprzemysłowionych i zurbanizowanych. W toku badań 
prowadzonych w strefie konfliktu (Stankevich et al 2016, s. 68) wykazano 
istnienie problemu jakim jest destrukcja znaczących obszarów zieleni w obrębie 
miast podczas konfliktu. Na obszarze silnie zanieczyszczonym jakim jest 
wschodnia Ukraina ma to niebagatelne znaczenie dla warunków życia lokalnej 
ludności.  
 Na skutek walk związanych z tłumieniem rebelii cierpią obszary uznane 
za chronione.  Vasyliuk et al. (2015, s. 149) podają, że miały miejsce większe lub 
mniejsze pożary w następstwie prowadzonych walk w następujących 
rezerwatach: ,,Prowalski Step”, ,,Triohzibeński Step”, ,,Donecki Kriaż”, 
,,Zujwiński”, ,,Alioszkin Bugor”, ,,Balka Płoska”, ,,Biłoriczeński”, 
,,Wołnuksziński”, ,,Jeremusowy Szyl”, ,,Znamiański Jar”, ,,Nagolny Kriaż”, 
,,Nagolczański”, ,,Nowozwaniwski”, ,,Obuszok”, ,,Pisczany” oraz w pomnikach 
przyrody ,,Murzine”, ,,Skelewska Balka”, a także Park Narodowy „Swiaty Hory”. 
 Wycinka lasów, konstrukcje fortyfikacji, okopów, transzeje oraz przekształcanie 
siedlisk w obrębie rezerwatów przez stacjonujące tam siły dotyczyły rezerwatów 
,,Kreidiana Flora” oraz ,,Kramatorski”, ,,Dworiczański” (Vasyliuk et al. 2015, s. 
149). Z kolei w parku narodowym „Oleszkiwski Piski” doszło do manewrów 
wojsk ukraińskich, w następstwie których powstały leje po wybuchach (Vasyliuk 
et al. 2015, s. 20).  
 
Zagrożenia dla rzadkich i chronionych gatunków zwierząt 
 Tak jak w przypadku innych konfliktów zbrojnych (Westing, 1992, s. 
348, Biswas, Tortajada-Quiroz, 1996, s. 405, Plumptre, 1997, s. 266) niszczenie 
środowiska, a szczególnie siedlisk niesie zagrożenia dla rzadkich gatunków 
zwierząt. Teren walk omawianego tu konfliktu, a szczególnie obwód doniecki 
charakteryzuje, w porównaniu z pozostałymi obszarami Ukrainy bardzo duża 
liczba stanowisk rzadkich węży (Vasyliuk et al. 2015, s. 153) ujętych w 
Czerwonej Księdze tego kraju. Stwierdzono tam występowanie między innymi 
gniewosza plamistego Coronella austriaca, połoza kaspijskiego Dolichophis caspius, 
węża diony Elaphe dione, węża czteropasiastego Elaphe sauromates. Występują tam 
także rzadkie żmije: Vipera nikolskii oraz Vipera renardi. Prowadzone tam 



 

Kitowski, I., Oskierko, M., 2018, Ekologiczne aspekty konfliktu zbrojnego na wschodzie 

Ukrainy, Przegląd Geopolityczny, 24, s. 35-44. 

 

 

- 42 - 

działania wojenne, a szczególnie pożary zagrażają tym gadom (Vasyliuk et al. 
2015, s. 153). 
 W kontekście zagrożeń dla fauny warto wskazać, że również na 
obszarach objętych konfliktem zbrojnym we wschodniej Ukrainie mają miejsce 
przypadki kłusownictwa celem zaspokojenia potrzeb żywnościowych 
(Загороднюк І. 2016, s. 47; Vasyliuk et al. 2015; s. 149). Kłusownictwo, 
szczególnie na zwierzętach o dużej masie (głownie ssaki kopytne), gwarantujące 
szybkie pozyskiwanie dużej ilości pokarmu wydaje się stałą cechą wielu 
konfliktów zbrojnych ( Westing, 1992, s. 348, Plumptre, 1997, s. 267, 
Kanyamibwa, 1998, s. 1402). Jest ono także cechą opisywanego tu konfliktu. 
Jednak wydaje się ono mieć poza nielicznymi wyjątkami charakter doraźny. W 
przypadku konfliktu na wschodzie Ukrainy niekiedy dochodzi do 
instytucjonalizowania tego procederu na obszarach przyfrontowych 
kontrolowanych przez wojska obu stron, na przykład poprzez tworzenie przez 
walczące strony sprzyjającej kłusownictwu infrastruktury ( wieże) (Vasyliuk et al, 
2015, s. 149). 
 
Wykorzystanie problemów środowiska w wojnie informacyjnej  
 Na koniec warto wskazać, że w toczonej wojnie informacyjnej wokół 
konfliktu na wschodzie Ukrainy obie strony w równym stopniu wykorzystują 
oręż w postaci oskarżeń przeciwnika o niszczenie zasobów przyrody i 
pogarszanie warunków życia lokalnych mieszkańców. Przykładem jest 
komunikat rebeliantów następującej treści wydany przez przedstawiciela resortu 
obrony Donieckiej Republiki Ludowej: ”W wyniku złamania zasad techniki 
bezpieczeństwa na terytorium Awdijiwskiej Fabryki Koksowo-Chemicznej doszło do pożaru. 
Władze republiki nie wykluczają, że strona ukraińska może oskarżyć DRL o 
przeprowadzenie ostrzałów i podpalenia na terenie fabryki” (Sputnik 2017). Komunikat 
wynikał najprawdopodobniej z chęci usprawiedliwienia własnego ostrzału tej 
fabryki. Warto wskazać, że w wojnie informacyjnej argumenty polegające na 
obwinianiu strony przeciwnej o destrukcję przyrody są często używane. A w 
podawanie informacji z tego zakresu są często zaangażowane ogólnokrajowe i 
globalne stacje telewizyjne takie jak RT –Russian TV ( RT 2014).  
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Ecological aspects of the armed conflict in the east of Ukraine  
 
The armed conflict in the east of Ukraine is taking place in the area of the industrial 
district, which in the period of peace was one of the most endangered in terms of water 
and air quality. At work, the impact of the warring parties on the elements of living 
nature (forests, plants, animals, ecosystems) as well as on the available water resources 
was discussed. The destructive actions of the fighting parties were pointed out, the 
effects of which threaten the material foundations of the local population very existence. 
Issues related to emissions of gaseous pollutants, including ammunition storage fires, 
were analyzed. The authors also take up the issue of the use of environmental problems 
in the informational war waged by both sides of the conflict.  
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Abstrakt: 
 Biuro Prac Politycznych, instytucja powołana przez władze emigracyjnego 
Rządu Polskiego przebywającego w Londynie przygotowało w październiku 1940 roku 
opracowanie, w którym przedstawiono roszczenia terytorialne Polski wobec Niemiec i 
przebieg nowej, przewidywanej powojennej granicy polsko-niemieckiej. To mało znane 
opracowanie zostało w artykule przypomniane i poddane dokładnej analizie i ocenie 
geopolitycznej i geostrategicznej.  
 
Słowa kluczowe: II wojna światowa, emigracyjny Rząd Polski w Londynie, 
granica polsko-niemiecka, Biuro Prac Politycznych. 
 
 
Okoliczności powstania dokumentu 
 Polski Rząd Emigracyjny po pokonaniu przez III Rzeszę Niemiecką 
Francji i przeniesieniu się do Londynu reaktywował Biuro Prac Politycznych1. 
Była to odrębna instytucja rządowa mająca za zadanie przygotowywanie 
dokumentów politycznych dla Rady Ministrów oraz osobiście dla gen. 
Władysława Sikorskiego pełniącego wówczas funkcje premiera oraz naczelnego 
wodza armii polskiej działającej na wychodźstwie. Ta komórka organizacyjna 
funkcjonująca w ramach Polskiego Rządu Emigracyjnego przekształciła się 
później w Ministerstwo Prac Kongresowych. Jednym z ważniejszych opracowań 
studialnych zrealizowanych przez Biuro Prac Politycznych był dokument z dnia 
17 października 1940 roku p.t. „Projekt zarysu granic Rzeczypospolitej 

                                                 
1 Pełna nazwa tej jednostki administracyjnej to: Biuro Prac Politycznych, Ekonomicznych i 

Prawnych. Powstało w sierpniu 1940 roku po likwidacji Biura Celów Wojny. Kierowane 

było przez Mariana Seyde. Dzieliło się na trzy Wydziały. Politycznym kierował Jerzy 

Karbowski, Ekonomicznym Bohdan Winiarski, zaś Prawnym Tadeusz Mincer, a następnie 

Adam Pragier. Na podstawie dekretu Prezydenta RP z 6 lipca 1942 roku przekształciło się w 

Ministerstwo Prac Kongresowych 
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Polskiej”, który dotyczył wyłącznie przyszłej powojennej granicy polsko-
niemieckiej. To zawężenie treści geograficznej zostało we wstępie odnotowane. 
Było to opracowanie częściowo o charakterze poufnym i miało stanowić 
merytoryczną podstawę do dyskusji w ramach Rządu Polskiego. Uważano 
również że ten dokument może stać się użyteczny dla wypracowania oficjalnego 
stanowiska Polski, które będzie trzeba wyartykułować mocarstwom zachodnim 
po oczekiwanej klęsce Niemiec. 
  
Ryc. 1. Polskie propozycje granicy polsko-niemieckiej z roku 1940 

 
Źródło: opracowanie własne. 

 
 Przygotowanie i zredagowanie przypomnianego elaboratu tekstowego 
odbywało się w niesprzyjających dla Polski warunkach politycznych. 
Hitlerowskie Niemcy były u szczytu swoich powodzeń militarnych. Pokonana 
została Francja, okupowane zostały kraje Beneluksu, Dania i Norwegia. Wojska 
niemieckie przygotowywały się do inwazji na Wyspy Brytyjskie, zaś Stany 
Zjednoczone formalnie były neutralne. Faszystowskie Niemcy dzięki 
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podpisanemu w końcu września 1939 r. porozumieniu o „przyjaźni i granicach” 
z ZSRR zapewniły sobie bezpieczeństwo na wschodzie. W tak dramatycznej 
sytuacji geopolitycznej przygotowanie dokumentu projektującego przesunięcie 
na zachód granicy polsko-niemieckiej i postulującego przyłączenie w granice 
przyszłej odrodzonej Polski nadgranicznych prowincji niemieckich wymagało 
skrajnego optymizmu i całkowitego oderwania się od istniejących realiów 
politycznych w Europie. Przyjęto w tym dokumencie założenie, że wojna 
zakończy się definitywną klęską III Rzeszy Niemieckiej. Umożliwi to narzucenie 
jej przez zwycięskie mocarstwa zachodnie będące sojusznikami Polski 
bezwzględnych, niczym w zasadzie nieograniczonych warunków kapitulacji . 
Wiązać się one będą musiały z daleko posuniętą weryfikacją granicy polsko-
niemieckiej. Miały być te przyszłe rozstrzygnięcia terytorialne maksymalnie 
korzystne dla Polski z punktu widzenia jej interesów państwowych i 
narodowych2. 
 
Propozycja Oddziału III Sztabu Naczelnego Wodza 
 Omawiany projekt Biura Prac Politycznych nie był pierwszą koncepcją 
przesunięcia zachodniej granicy Polski opracowaną po wrześniu 1939 roku 
przez środowiska emigracyjne. We Francji bezpośrednio przed jej klęską, a 
mianowicie 2 kwietnia 1940 roku Oddział III Sztabu Naczelnego Wodza 
przygotował opracowanie p.t. „Studium przyszłej granicy polsko-niemieckiej z 
punktu widzenia wojskowego”. W nim również przewidywano klęskę militarną 
Niemiec i możliwość ustalenia nowej granicy polsko-niemieckiej. W tym 
obszernym dokumencie zarysowano podstawowe warunki terytorialnego 
bezpieczeństwa Polski. Polegać to miało na odsunięciu niebezpieczeństwa 
niemieckiego od północy. Wymagało to likwidacji Prus Wschodnich jako 
prowincji Rzeszy Niemieckiej i podzielenia jej między Polskę i Litwę. 
Następnym postulatem było zapewnienie bezpieczeństwa dla przemysłu 
polskiego na Śląsku, czyli odsunięcia na tym odcinku granicy na zachód. 
Trzecim koniecznym warunkiem było zabezpieczenie pełnego dostępu Polski 
do morza. To zaś musiało się nieodwołalnie wiązać z przyłączeniem do Polski 
dużej części Pomorza Zachodniego. 
 W dalszym ciągu omawianego studium opracowanego we Francji przed 
samą inwazją niemiecką określono powojenne granicę na terenie podzielonych 
Prus Wschodnich. Do Polski łączono Królewiec, całą Sambię oraz centralną 
część prowincji, zaś do Litwy okolicę Tylży i rejony nadniemeńskie. Bardzo 
szczegółowo odniesiono się do przyszłej granicy zachodniej. Rozpatrywano 
różne warianty. Odrzucono pomysł wyznaczenia granicy na Odrze i Nysie 
Łużyckiej. Wymagałoby to według autorów wysiedlenia zbyt dużej liczby 
ludności niemieckiej. Zmierzając do ograniczenia liczebności potencjalnych 

                                                 
2 Obszerną bibliografię dotyczącą problematyki zachodniej granicy Polski w okresie II 

wojny światowej zawarto w opracowaniu autora (Eberhardt 2013) 
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przymusowych przesiedleń zaproponowano wariant bardziej minimalistyczny. 
Ostatecznie wykreślono granicę od Zalewu Szczecińskiego, ale bez Szczecina, 
który miał pozostać po stronie niemieckiej. Następnie granica miała przebiegać 

południkowo wzdłuż jeziora Miedwie (Madűti) i Płonno (Plὂne) i dalej na 

południe bezpośrednio na zachód od Kłodzina (Kloxin), Jesionowa (Schὂnow), 
Dziedzic (Deetz), Mostkowa (Chursdorf) i Karska (Karzig)3. Następnie nadal po 
linii prostej na południe poprzez lasy aż do Lubna (Liebienow), położonego na 
zachód od Gorzowa Wielkopolskiego (Landsberg). Kolejnym wyznaczonym 
punktem granicznym miała być już środkowa Odra, Na linii Frankfurt – Poznań 
granica miała być wytyczona tak aby objąć całe przedpole o szerokości około 50 
km na zachód od jezior zbąszyńskich i Obry. Następnie rozgraniczenie polsko-
niemieckie miało przebiegać nurtem Odry. Miasto Wrocław (Breslau) z 
rejonami podmiejskimi po wschodniej stronie rzeki, w tym połączenie kolejowe 
Wrocław–Głogów (Glogau) miało pozostać poza Polską. Zamierzano przy tym 
ewentualnie utworzyć wolne miasto Wrocław i zdemilitaryzować Dolny Śląsk. 
Na południe od Wrocławia zaprojektowana granica miała dotrzeć ponownie do 
Odry i w miejscu ujścia Nysy Kłodzkiej zmienić kierunek na południkowy, 
pozostawiając Opolszczyznę w granicach Polski a Dolny Śląsk w składzie 
Niemiec. Nysa Kłodzka miała być już zachodnią granicą Polski, aż do 
rozgraniczenia z Czechosłowacją. Styk granicy polsko-niemiecko-
czechosłowackiej miał być usytuowany w pobliżu Nysy (Neisse) i Otmuchowa 
(Ottmachau). Ustalenie granicy według przedstawionego projektu przynosiło w 
rezultacie wcielenie do Polski obszaru o powierzchni 77 tys. km kwadratowych, 
zamieszkałego przez 7,0–7,1 mln mieszkańców.  
 
Założenia ogólne i szczegóły koncepcji Biura Prac Politycznych 
 Autorzy projektu przygotowanego przez Biuro Prac Politycznych 17 
października 1940 r. w Londynie przypuszczalnie znali opracowanie swoich 
poprzedników, ale się na niego nie powoływali. Ich propozycja była odmienna 
w wielu szczegółach geograficznych, chociaż uzasadnienie i wysuwane 
argumenty merytoryczne nie wiele się różniły w swojej wymowie historycznej, 
strategicznej i politycznej4. Twórcy projektu na początku elaboratu starali się 
uzasadnić, że ich propozycja znacznie się różni od tej, która była wysuwana 

                                                 
3 W przedstawianych dokumentach polscy autorzy stosowali w sposób niezbyt konsekwentny 

nazewnictwo geograficzne miejscowości w wersji polskiej bądź niemieckiej. W celu 

zapewnienia precyzji terminologicznej w niniejszym artykule podane będzie podwójne 

nazewnictwo. Wykorzystano tu opracowanie: (Battek, Szczepankiewicz-Battek 2002). 
4 Opracowanie Oddziału III Sztabu Naczelnego Wodza jak i najważniejsze fragmenty 

studium Biura Prac Politycznych pt. „Projekt zarysu nowych granic Rzeczypospolitej 

Polskie”, łącznie z opiniami o nim przygotowanymi przez emigracyjnych ekspertów zostały 

opublikowane w zbiorze dokumentów (W stronę 1990).  
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przez Delegację Polską na Konferencji Pokojowej w Wersalu w 1919 roku5. 
Poprzednia kierowała się tzw. zasadą „samostanowienia narodów”, czyli granice 
miały się maksymalnie pokrywać z rozgraniczeniami etnicznymi i o 
przynależności poszczególnych obszarów miała decydować wola zamieszkałej 
na niej ludności, która mogła to wyrazić poprzez wolne plebiscyty. Według 
autorów koncepcja ta została skompromitowana, gdyż nie gwarantowała 
sprawiedliwych rozstrzygnięć, w dodatku wytwarzała w rejonach 
przygranicznych strefy potencjalnych konfliktów etnicznych. Zasada ta została 
w 1939 roku podważona przez hitlerowskie Niemcy, które po inkorporacji 
zachodnich ziem polskich do III Rzeszy Niemieckiej rozpoczęły masowe 
wysiedlenia ludności polskiej, zmierzające do totalnej germanizacji tych ziem. 
Wprowadzony został precedens, który musi również dotyczyć w przyszłości 
pokonanych Niemiec. Z tego powodu przy wyznaczeniu przyszłej granicy  
polsko-niemieckiej nie należy dopasowywać się do rozgraniczeń 
narodowościowych, zaś kierować się wyłącznie przesłankami politycznymi, 
zapewniającymi bezpieczeństwo strategiczne Polski. W rozpatrywanym 
dokumencie zostało to stanowisko jednoznacznie sformułowane: „Podstawową 
zasadą w tym zakresie winno być dążenie do zbudowania dzieła, nie 
obliczonego na jedno czy dwa pokolenia, ale dzieła trwałego, które by 
zapewniło Polsce bytowanie w pokoju przez długie wieki, sprzyjało rozwojowi 
jej siły politycznej i gospodarczej oraz dałoby jej korzystne warunki obrony 
przed przyszłymi recydywami zaborczości sąsiadów” (W stronę..., 1990 s. 25–26). 
Kierując się tą nadrzędną zasadą należy dążyć, według wspomnianego 
dokumentu, do inkorporacji do Polski stosunkowo długiego wybrzeża 
morskiego. Wymaga to przede wszystkim włączenia w skład Polski Prus 
Wschodnich oraz przesunięcia na zachód granicy  polsko-niemieckiej na 
Pomorzu Zachodnim. Dzięki temu Polska uzyska szeroki dostęp do morza. 
Podobne przesunięcie na zachód jest konieczne na odcinku śląskim. Niemiecki 
klin oddzielający Polskę od Czechosłowacji też powinien ulec likwidacji. 
Wpłynie to na wydłużenie granicy polsko-czeskiej. Zapewni to bezpieczeństwo 
obu państwom. 
 Autorzy dokumentu wyraźnie stwierdzają, że zmiany graniczne 
pozbawione będą praktycznego znaczenia i rękojmi trwałości jeżeli nie będą 
połączone z całkowitym wysiedleniem z Polski ludności niemieckiej. 
Wyprostowane i skrócone powojenne granice Polski i Niemiec powinny się 
pokrywać w przyszłości z zasięgami rozmieszczenia ludności polskiej i 
niemieckiej, Zlikwiduje to potencjalne konflikty o podłożu etnicznym. Po 
zreferowaniu ogólnych zasad przystąpiono w opracowaniu do konkretnych 
postulatów terytorialnych i określenia przebiegu linii granicznej. Nowa 

                                                 
5 Tematyka stosunków polsko-niemieckich oraz problematyka zachodniej granicy zachodniej 

była obiektem zainteresowania polskich historyków i geografów w całym okresie 

międzywojennym (Mroczko 1986, Pasierb 1990).  
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projektowana granica na północy wiązała się nieodłącznie z likwidacją Wolnego 
Miasta Gdańska i Prus Wschodnich. Te ostatnie prawie w całości miały być 
włączone do Polski, z wyjątkiem małej części północno-wschodniej, które 
uzyskałaby Litwa6. Dzięki tej inkorporacji obszar Polski powiększony zostałby o 
33 181 km2. 
 Bardziej kontrowersyjną i złożoną kwestią było wyznaczenie zachodniej 
granicy Polski. Autorzy z góry rezygnują ze Szczecina i Zalewu Szczecińskiego 
oraz wytyczenia granicy wzdłuż dolnej Odry. Polska miałaby uzyskać na 
zachodnim wybrzeżu jedynie Kołobrzeg (Kolberg). Dla wiernego oddania 
zaproponowanego przebiegu granicy polsko-niemieckiej na najważniejszym 
odcinku od Bałtyku do Karpat można zacytować odpowiednią część 
oryginalnego tekstu: „Projektowana linia graniczna rozpoczyna się na zachód od 
Kołobrzegu (Kolberg) koło miejscowości Mrzeżyno (Deep), biegnąc następnie 
wzdłuż rzeki Regi. Pozostawiając po stronie polskiej linię jezior i miast 
Choszczno (Arnswalde) linia dochodzi do spływu Warty i Noteci koło starego 
słowiańskiego grodu Santoka (Zantock), stamtąd zaś biegnie do dzisiejszych 
granic województwa poznańskiego do Krosna (Krossen) nad Odrą . Ciągnąc się 
następnie wzdłuż Odry – z wyłączeniem jednak Wrocławia, jako wielkiego 
ośrodka niemczyzny – dochodzi do m. Brzegu (Brieg), a stamtąd przechodzi na 
bieg Nysy Śląskiej (Kłodzkiej). Odginając się od kolana Nysy, łączy się na 
południe stamtąd z granicą czesko-słowacką” (W stronę 1990 s. 27-28). 
 Autorzy wysuwają szereg argumentów historycznych i politycznych 
uzasadniających zaproponowany projekt terytorialny. Na Pomorzu Zachodnim 
Polska uzyskuję wschodnią część Pomorza Szczecińskiego (Hinterpommern) z 
miastami Lębork (Lauenborg), Bytów (Bűtow), Słupsk (Stolp), Koszalin 

(Kὂslin), Kołobrzeg (Kolberg), Białogard (Belgard), Szczecinek (Neustettin) i 
Choszczno (Arnswalde). Były to obszary stosunkowo późno zgermanizowane z 
resztkami ludności kaszubskiej i słowińskiej. Następnie w składzie Polski byłaby 
ta część Pomorza i Poznańskiego, które należały do niej przed 1772 rokiem, 
których jednak traktat wersalski Polsce nie przekazał. Niemcy po I wojnie 
światowej utworzyli z nich tzw. Grenzmark Posen–Westpreussen). Był to 
obszar całkowicie zniemczony, z wyjątkiem części powiatów Złotów (Flatow) i 
Babimost (Bomst). Do tego obszaru należały powiaty: Człuchów (Schlochau), 
Wałcz (Deutsch–Krone), Piła (Schneideműhl), Skwierzyna (Schwerin), 
Miedzyrzec (Meseritz) i Wschowa (Fraustadt). 
 Zamierzano do Polski włączyć część Brandenburgii z miastami 
Świebodzinem (Schwiebus) i Sulechowem (Zűllichau), ale bez Zielonej Góry 
(Grűnberg) i Nowej Soli (Neusalz). Oba te miasta były już usytuowane po 
zachodniej stronie Odry, która na tym odcinku miała być linią graniczną. 
Podobnie zresztą zrezygnowano z bardziej położonego na północy a leżącego 

                                                 
6 Problematyka przynależności politycznej Prus Wschodnich, w tym również Królewca 

latach II wojny światowej zostało przedstawiona w opracowaniu  Wrzesińskiego (1993).  
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nad dolną Wartą Gorzowa Wielkopolskiego (Landsberg), Na linii środkowej 
Odry przyszła granica dwukrotnie odchodziła od rzeki. Miasto Głogów 
(Glogau) wraz z przyczółkiem mostowym leżące po zachodniej stronie Odry 
miało być włączone do Polski. Podobna sytuacja była z Wrocławiem, gdzie 
prawobrzeżne jego dzielnice wraz z najbliższym zapleczem miały pozostać w 
granicach państwa niemieckiego. Granica na Odrze docierała do ujścia Nysy 
Kłodzkiej (zwanej również Nysą Śląską lub Wschodnią). Terytorium położone 
na północ od tego rozgraniczenia w tym między innymi takie miasta jak: 
Trzebnica (Trebnitz), Oleśnica (Oels), Syców (Gross–Wartenberg), Namysłów 
(Namslau) czy Kluczbork (Kreuzburg) miały być włączone do Polski. 
Analogicznie cała Opolszczyzna położona na wschód od Nysy Kłodzkiej miała 
być też częścią Polski. Pozostały Dolny Śląsk pozostałby w granicach Niemiec, 
tyle że usytuowane po zachodniej stronie rozgraniczenia tzw. Hrabstwo 
Kłodzkie miało powrócić do Czech. Zrezygnowano również na rzecz Czech z 
niewielkiego obszaru leżącego na styku Moraw i Śląska w rejonie Głubczyc 
(Leobschűtz) Przebywała tam resztka ludności rodowodu morawskiego.  
 Według przeprowadzonych wyliczeń cały obszar położony między 
przedwojenną zachodnią granicą Polski a zaproponowaną przez Biuro Prac 
Politycznych miało mieć powierzchnię 41 012 km2. Doliczając do tego obszar 
Wolnego Miasta Gdańska oraz Prusy Wschodnie (bez części litewskiej) 
terytorium Polski w razie spełnienia się tych żądań powiększyłoby się o 74 193 
km2. Na wyznaczonym terytorium położonym jedynie po zachodniej stronie 
granicy z 1939 roku na podstawie szacunków autorów projektu znajdowało się 
3,0 mln obywateli niemieckich, w tym wg dość optymistycznych wyliczeń miało 
być - 676 tys. Polaków. Doliczając do tego wschodniopruskich i gdańskich 
Niemców dochodzimy do liczebności 5,0 mln ludności niemieckiej, Po 
dokonaniu tego bilansu twórcy projektu krytycznie odnoszą się do wysuwanej 
propozycji domagania się wytyczenia zachodniej granicy Polski na linii Odry i 
Nysy Łużyckiej, Przy tym wariancie liczba Niemców powiększyłby się 
dodatkowo o 4,0 mln. 
 W dalszym ciągu swoich wywodów kreatorzy projektu granicznego 
omawiają konsekwencje jakie przyniesie Polsce korektura jej granicy zachodniej. 
W wyniku przedstawionych nabytków terytorialnych długość polskiego 
wybrzeża morskiego powiększyłaby się o 484 km. Wynosiła ona do wojny tylko 
140 km, z tego jednak 68 km przypadało na Zatokę Pucką. Po wojnie może 
wynosić 624 km (a po pominięciu Zatoki Puckiej) – 556 km. Przedwojenna 
Polska posiadała jeden jedynie port – Gdynię. W efekcie zmian granicznych w 

posiadaniu Polski znajdzie się ponadto: Królewiec (Kὂnigsberg), Piława (Pillau), 
Elbląg (Elbing), Gdańsk (Danzig) i Kołobrzeg (Kolberg). 
 Międzywojenne państwo polskie graniczyło z Niemcami na długości 
1912 km, z czego na granicę z Prusami Wschodnimi przypadało 607 km, a z 
Wolnym Miastem Gdańskiem – 121 km. W tym czasie granica francusko-
niemiecka liczyła niespełna – 350 km. W rezultacie zaprojektowanych zmian 
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granica polsko - niemiecka skróciłaby się bardzo poważnie i wynosiłaby po 
wojnie - 875 km. Zapewniałoby to możliwość w miarę bezpiecznej obrony 
przed potencjalną agresją 
 Zmieniłaby się znacznie również pozycja strategiczna Polski na południu 
kraju. Powiększenie terytorialne Czech a zwłaszcza przyłączenie do nich saskich 
i pruskich Łużyc zmieniłoby sytuacje polskiego pogranicza zachodniego. 
Autorzy związani z Biurem Prac Politycznych odrzucając zdecydowanie 
koncepcje ustalenia granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej stoją na stanowisku 
pełnej demilitaryzacji obszaru o powierzchni 32 185 km2, położonego na 
wschód od tej linii, aż do nowych granic Polski. W dokumencie uwzględniono 
również status polityczny Rugii, konieczność demilitaryzacji Kanału Kilońskiego 
oraz polskiej bazy morskiej na Bornholmie. W tych wszystkich sprawach 
przestrzegano jednak przed radykalnymi żądaniami.  
 W końcowej części tekstu poruszono kwestie ludności niemieckiej, która 
zamieszkuje w sposób zwarty obszary, które Polska zamierza inkorporować. W 
tej sprawie stanowisko jest zdecydowane. Wiadomo, że ludność ta nie będzie 
lojalna wobec polskiej państwowości. W takich warunkach nie może pozostać w 
miejscach swojego zamieszkania. Jedynym wyjściem jest jej totalne wysiedlanie 
do macierzystych Niemiec, Na miejsce jej napłynie ludność polska, która te 
obszary skolonizuje i przejmie w swe władanie. 
 
Dokument Biura Prac Politycznych w opiniach ekspertów 
 Po opracowaniu przez Biuro Prac Politycznych całości dokumentu 
podjęto decyzje wysłania go do celowo dobranych ekspertów. Mieli oni go 
ocenić i wypowiedzieć swoje opinie wobec całego projektu, w tym przede 
wszystkim do ustalenia po wojnie nowej granicy polsko-niemieckiej, 
zapewniającej Polsce bezpieczeństwo przed nową agresją niemiecką. Między 
innymi otrzymali to studium, tacy znani działacze polityczni jak: Adam Pragier. 
August Zaleski, Adam Żółtowski, Jerzy Kuncewicz i Jerzy Świrski. Wszyscy 
wymienieni odpowiedzieli w formie pisemnej, przedstawiając swoje uwagi 
ogólne i szczegółowe. Nie jest potrzebne referowanie w sposób dokładny tych 
indywidualnych opinii, których poziom merytoryczny był dość zróżnicowany. 
Wszyscy dyskutanci ocenili dokument pozytywnie jako wartościowy punkt 
wyjścia do dalszych prac studialnych, których rezultatem końcowym będzie 
oficjalne stanowisko Rządu Polskiego wobec państw sojuszniczych. 
Najciekawszym wynikiem tej ankiety była podzielana przez niektórych z nich 
opinia, że dezyderaty zawarte w dokumencie są za bardzo radykalne, zwłaszcza 
te dotyczące wysiedleń ludności niemieckiej i mogą być nie zaakceptowane przez 
wielkie mocarstwa. Nie wątpiono przy tym w zwycięstwo aliantów i klęskę 
hitlerowskich Niemiec. Niektórzy z opiniodawców wręcz stwierdzili, że należy 
wysunąć postulaty bardziej ograniczone terytorialnie, gdyż te zaproponowane w 
studium są przez swój swoisty maksymalizm mało realne a przez to taktycznie 
niekorzystne dla sprawy polskiej. 
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Adam Pragier7 odniósł się do konieczności skrócenia długości granicy 
zachodniej Polski i współdziałania z Czechosłowacją z którą łączą nas wspólne 
interesy obrony zachodniego pogranicza. Zaznaczył równocześnie, że 
zaproponowana granica jest za daleko posunięta na zachód, co spowoduje 
potrzebę wysiedlenia zbyt dużej liczby ludności niemieckiej. Utrudni to 
uzyskanie zgody aliantów zachodnich. Według jego przekonania granica 
powinna być wytyczona od miejsca na wybrzeżu morskim położonego na 

północ od Koszalina (Kὂslin), następnie przebiegać południkowo do punktu 
granicznego usytuowanego na starej polskiej granicy z 1939 roku, przy rzece 
Warcie. W dalszym przebiegu powinna się pokrywać z przedwojenną granicą na 
Obrze, tyle, że bardziej na południu powinna zmienić ukierunkowanie bardziej 
na zachód i dotrzeć do Odry w rejonie Głogowa (Glogau). Dalszy przebieg 
granicy aż do granicy z Czechami miał być zgodny z przegotowanym projektem 
Biura Prac Politycznych. Dodatkowo proponował dodatkowo powiększyć 
nabytki terytorialne Czechosłowacji kosztem niemieckiego Dolnego Śląska. 
 August Zaleski8 w zasadzie zaakceptował propozycje przebiegu nowej 
granicy. Uważał jedynie, że w pierwszej fazie trzeba przedstawić postulaty 
bardziej maksymalne a mianowicie: linię Odry i Nysy Kłodzkiej, a następnie 
zrezygnować z linii dolnej Odry na rzecz prostego rozgraniczenia 
południkowego od wybrzeża morskiego do Piły (Schneideműhl) i od tego 
miasta do Głogowa i dalej na południe wg rozgraniczenia zawartego w 
projekcie. 
 Znacznie bardziej umiarkowane propozycje wysunął Adam Żółtowski9. 
Starał się uzasadnić, że najważniejszym polskim postulatem jest uzyskanie Prus 
Wschodnich i Gdańska. Granica zachodnia jest mniej ważna i tu należy 
domagać się jedynie drobnych weryfikacji. Zaznaczył, że przedwojenna granica 
między Obrą a Notecią na linii jezior zbąszyńskich była racjonalna i nie wymaga 
korektury. Na odcinku północnym granica powinna powrócić do stanu jaki 
istniał w 1772 roku. Do Polski powinien powrócić powiat Wałcz (Deutsch 
Krone), Złotów (Flatow) i Człuchów (Schlochau). Dwa powiaty a mianowicie : 
Lębork (Lauenburg) i Bytów (Bűtow) utracone w 1657 roku też należy włączyć 

                                                 
7 Adam Pragier (1886–1976) – ekonomista, polityk, działacz Polskiej Partii Socjalistycznej. 

W latach międzywojennych poseł na Sejm RP. Współuczestniczył w powołaniu 30.IX.1939 

r. Rządu gen. W. Sikorskiego w Paryżu. Minister Informacji i Dokumentacji R.P. na 

emigracji. W okresie powojennym wieloletni członek Rady Narodowej Rządu Polskiego na 

emigracji. 
8 August Zaleski (1889–1972), polityk i dyplomata. Związany z ruchem wolnomularskim. W 

okresie międzywojennym uczestniczył w pracach Ligi Narodów. Wieloletni minister Spraw 

Zagranicznych Rządu R.P. W latach 1947–1954 Prezydent Polskiego Rządu na emigracji. 
9 Adam Żółtowski (1881–1958), filozof, profesor na wyższych uczelniach. Uczestnik III 

Powstania Śląskiego. W okresie międzywojennym działacz polityczny i społeczny. 

Uczestniczył w pracach Rządu Polskiego na emigracji. Twórca Polskiego Towarzystwa 

Naukowego na Obczyźnie i Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie. Dyrektor Polskiego 

Ośrodka Naukowego w Londynie.  
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do Polski. Natomiast na odcinku południowym jego postulaty były jeszcze 
bardziej skromne. Nie domagał się granicy na Odrze. Uważał, że należy 
nawiązać do koncepcji Komitetu Narodowego Polskiego działającego w 1919 
roku w Paryżu, który domagał się dla Polski Górnego Śląska z Bytomiem 
(Beuthen) i Gliwicami (Gleiwitz) oraz zachodniej Opolszczyzny z Kluczborkiem 
(Kreuzburg). W celu zapobieżenia agresji niemieckiej sądził, że należy dokonać 
demilitaryzacji i kontroli międzynarodowej takich miast jak: Szczecin (Stettin), 
Kostrzyn (Kűstrin), Frankfurt, Głogów (Glogau) i Wrocław (Breslau).  
 Następnym ekspertem, który ustosunkował się do projektu granicznego 
był Jerzy Kuncewicz10. Według jego opinii granica polsko-niemiecka na 
wybrzeżu bałtyckim powinna znajdować się w punkcie położonym w pobliżu 
Trzebiatowa (Treptow), usytuowanego na zachód od Kołobrzegu (Kolberg), 
następnie granica po linii południkowej powinna być wytyczona do ważnego 
węzła kolejowego jakim jest miejscowość Krzyż (Kreutz), który powinien zostać 
po stronie polskiej. Na południe od tego miasta rozgraniczenie dochodziłoby do 
przedwojennej granicy, która na znacznym odcinku nie uległaby przesunięciu na 
zachód. Dopiero w niedalekiej odległości od Głogowa zmieniłaby kierunek 
bardziej na zachód. Wspomniane miasto wraz z fortyfikacjami powinno zostać 
przyłączone do Polski. Na południe od Głogowa Polska powinna kontrolować 
oba brzegi Odry, aż do miejsca usytuowanego nad rzeką o 5 km za mostem 
kolejowym, łączącym Głogów z Wrocławiem. W tym miejscu granica 
zmieniałaby kierunek na wschodni i docierała do miejscowości Oleśnica (Oels), 
która pozostałaby po stronie niemieckiej. Tutaj znowu przyszłe rozgraniczenie 
między obu państwami zmieniałaby kierunek i dochodziło do Odry w pobliżu 
Brzegu (Brieg). Na odcinku południowym granica byłaby ustalona między 
Brzegiem a Nysą (Neisse). To miasto można byłoby przekazać Czechosłowacji. 
 Opinia kolejnego dyskutanta jakim był wiceadmirał Jerzy Świrski11 nie 
wiele wniosła merytorycznego do poruszonej problematyki. Skoncentrował 
swoją wypowiedź na kwestiach bezpieczeństwa morskiego Polski. Interesujące 
było jego stanowisko wobec przynależności politycznej Szczecina. Uzasadnił, że 
port ten jest niezmiernie ważny dla Polski i Czechosłowacji i powinien być 
wcielony do Polski wraz z wyspami Uznam i Wolin. Ponadto na wyspie 
Bornholm powinna być zlokalizowana polska lub brytyjska baza wojenna. 
 
Zakończenie 
 Odnotowane stanowisko Oddziału III Sztabu Naczelnego Wodza z 
kwietnia 1940 roku oraz bardziej dokładnie przedstawione studium Biura Prac 

                                                 
10 Jerzy Kuncewicz (1893–1984), literat, autor wielu książek, prawnik, działacz społeczny . 

Emigracyjny działacz polityczny. Współtwórca i prezes Stronnictwa Ludowego „Wolność” 

działającego na emigracji 
11 Jerzy Świrski (1882–1959), oficer floty Cesarstwa Rosyjskiego, kontradmirał Marynarki 

Wojennej R.P., szef Kierownictwa Marynarki Wojennej R.P., wiceadmirał Marynarki 

Wojennej Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. 
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Politycznych z października 1940 roku, dotyczące przyszłej powojennej 
zachodniej granicy państwa polskiego były pierwszymi opracowaniami po klęsce 
wrześniowej, dotyczącymi tej niezmiernie ważnej problematyki politycznej. 
Powstały te dokumenty w okresie ekspansji terytorialnej Niemiec i Związku 
Sowieckiego oraz utraty przez Polskę niepodległości. Najbliższa przyszłość nie 
dawała nadziei na poprawę sytuacji militarnej. W takich warunkach 
konstruowanie bardziej ambitnych projektów wymagało dużej śmiałości 
twórczej. Z tego powodu z dzisiejszej perspektywy plany te były dość ostrożne i 
nie były w stanie przewidzieć zbliżającej się koniunktury politycznej. Zresztą 
wówczas wszelkie rozważania na temat odległej przyszłości miały charakter 
dość luźnych dywagacji. Dopiero w miarę upływu wojny i oczekiwanej klęski 
hitlerowskich Niemiec stawały się coraz bardziej aktualne. Postulat przesunięcia 
Polski daleko na zachód i wyznaczenia nowej granicy zachodniej nie budził już 
zastrzeżeń wielkich mocarstw. Kwestią dyskusyjną był jedynie zakres tej 
korektury terytorialnej. Społeczność polska bardzo długo nie spodziewała się 
jedynie, że będzie się to wiązało z bezpowrotną utratą ziem zabużańskich. 
Konieczność uzyskania rekompensaty terytorialnej, też w późniejszym czasie 
stymulowała walkę polskich sił politycznych o jak najbardziej korzystną granicę 
zachodnią. Było to przyczyną kształtowania się koncepcji definitywnego 
ustalenia granicy na linii Odry i Nysy Łużyckiej12. Zostało to zrealizowane z 
powodzeniem po decyzjach Konferencji Poczdamskiej. W takiej sytuacji 
wszelkie inne wcześniejsze projekty zatracały przydatność polityczną i nabierały 
już znaczenia historycznego  
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niemieckiej zostało zreferowane w studium Hartensteina (2006).  
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Post-war western Polish border according to the design  
of the Political Works Office of October 1940  

 
The Political Works Office, an institution established by the Polish Government-in-exile 
in London, prepared in October 1940 a study in which Poland's territorial claims on 
Germany and the course of the new post-war Polish-German border were overworked. 
This little-known study was reminded in the article and subjected to thorough analysis 
as well as political and geographical assessment.  
 
Key words: II World War, Polish Government-in-exile in London, polish-
german border, Political Works Office. 
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W KIERUNKU NUKLEARNEJ HEGEMONII.  
NOWY WYŚCIG ZBROJEŃ  

W ŚWIETLE NUCLEAR POSTURE REVIEW 
 
 
 

Abstrakt: 
 Przegląd stanu broni nuklearnej Nuclear Posture Review jest najważniejszym 
dokumentem prezentującym doktrynę nuklearną Stanów Zjednoczonych oraz plany w 
zakresie rozwoju arsenału nuklearnego. Dokument opublikowany na początku 2018 
roku stanowi odbicie stanu bezpieczeństwa międzynarodowego obecnych czasów. 
Przynosi perspektywę powrotu rywalizacji wielkich mocarstw, poświęcając wiele uwagi 
wyzwaniu ze strony broni nuklearnej Federacji Rosyjskiej. Zwraca uwagę na rosyjski 
potencjał w zakresie taktycznej broni nuklearnej, domniemane łamanie traktatu INF 
oraz doktrynę nuklearnej deeskalacji. Pentagon postuluje więc rozwój broni nuklearnej 
małej mocy, by odstraszanie uczynić bardziej elastycznym i lepiej dostosowanym do 
groźby użycia i ewentualnego użycia broni nuklearnej w sposób ograniczony. 
Równocześnie jednak Nuclear Posture Review prezentuje wizję forsownego, 
nienotowanego od zakończania zimnej wojny, rozwoju strategicznego arsenału Stanów 
Zjednoczonych. Amerykanie nie zamierzają zadowolić się w tym zakresie statusem 
równorzędnym z Rosją, ale pragną zostać jedynym niekwestionowanym liderem.  
 
Słowa kluczowe: Nuclear Posture Review, broń nuklearna, nuklearna deeskalacja, 
wyścig zbrojeń, odstraszanie „szyte na miarę”. 
 
 
Wprowadzenie 
 W lutym 2018 opublikowano kolejną edycję przeglądu stanu 
amerykańskiej broni nuklearnej Nuclear Posture Review (NPR). Dokument ten 
określa kierunku rozwoju amerykańskiej broni nuklearnej oraz precyzuje 
towarzyszące jej doktrynalne założenia. Pierwszy tego typu dokument 
opublikowany został podczas kadencji Billa Clintona w 1994 roku, kolejne 
zostały opracowane w 2002 roku (administracja George’a W. Busha) oraz w 
2010 roku (administracja Baracka Obamy). Każda z edycji NPR stanowi nie 
tylko świadectwo poglądów urzędującej administracji na kwestie związane z 
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bronią nuklearna, ale jest wymownym odzwierciedleniem stanu bezpieczeństwa 
międzynarodowego w danym okresie. Przykładowo, najgłośniejszym elementem 
NPR 2002 była zapowiedź stworzenia broni nuklearnej do użycia przeciwko 
tzw. państwom zbójeckim rozwijającym broń masowego rażenia, w kolei NPR 
2010 stał pod znakiem pod znakiem resetu i dążenia, przynajmniej 
deklaratywnego, do nuklearnego rozbrojenia. Co przyniosła najnowsza edycja 
NPR? 
 
Powrót rywalizacji wielkich mocarstw 
 Dokument wskazuje, że środowisko bezpieczeństwa międzynarodowego 
podlega zasadniczym zmianom. Najważniejszą z nich jest koniec strategicznej, 
pozimnowojennej pauzy. NPR 2018 wprost mówi o powrocie rywalizacji 
wielkich mocarstw (Nuclear…, 2018, s. 6). W tym kontekście wskazuje na Rosję i 
Chiny jako konkurentów Stanów Zjednoczonych. Dokument sporo uwagi 
poświęca przede wszystkim rosnącym nuklearnym możliwościom Federacji 
Rosyjskiej, wyzwania ze strony innych krajów traktując cokolwiek zdawkowo. 
Oprócz Chin, w przypadku których wskazano m.in. na rozwój mobilnych 
wyrzutni kołowych, wielogłowicowych wersji pocisków balistycznych oraz 
atomowych okrętów podwodnych przeznaczonych do wystrzeliwania pocisków 
balistycznych, przywołano zagrożenia ze strony Korei Północnej oraz Iranu. W 
pierwszym przypadku, oprócz oczywistej wzmianki o testach nuklearnych oraz 
rozwoju środków przenoszenia, dokonano wyprzedzającego oskarżenia 
Pjongjangu o dalszą proliferację horyzontalną. Zasugerowano bowiem, że Korea 
Północna stać się może źródłem broni nuklearnej oraz materiałów służących do 
jej budowy dla innych państw wykazujących takie ambicje. W przypadku Iranu, 
który broni nuklearnej nie posiada i podpisał porozumienie Joint 
Comprehensive Plan of Action (JCPOA) narzucające ograniczenia na program 
nuklearny, arbitralnie – i zapewne nadmiernie alarmistycznie – stwierdzono, że 
zachował możliwości techniczne pozwalające zbudować broń nuklearną w ciągu 
roku od podjęcia decyzji politycznej. Szacunki te współgrają z tonem 
wypowiedzi przedstawicieli administracji Donalda Trumpa i samego prezydenta 
sugerującego, że z powodu rzekomego wielokrotnego łamania porozumienia 
przez Iran Stany Zjednoczone powinny się z niego wycofać (Crowley, 2018). 
 W przypadku Rosji znaczenie broni nuklearnej w okresie 
pozimnowojennym było cały czas ogromne. W latach 90., ze względu na 
szczupłość środków finansowych i konieczność utrzymania statusu 
supermocarstwa przyjęto następujące, niezmienione do dziś założenie. Priorytet 
uzyskały nuklearne siły strategiczne, w drugiej kolejności modernizowano 
wybrane systemy operacyjne, a konwencjonalne środki walki z naciskiem na 
poziom taktyczny znalazły się na końcu listy priorytetów i musiały czekać na 
poprawę sytuacji finansowej Rosji. Taka hierarchizacja wskazuje na dążenie do 
zapewnienia sobie przez Rosję przede wszystkim bezpieczeństwa oraz 
mocarstwowego statusu. W obliczu relatywnej słabości Rosji lat 90. jedynie siły 
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nuklearne – będące jedną z niewielu pozostałości po czasach radzieckiej potęgi, 
która nadal mogła budzić respekt wśród potencjalnych przeciwników – mogły 
być wiarygodnym fundamentem rosyjskiej polityki bezpieczeństwa.  
 Rosjanie, mimo ogromnego wysiłku i przy pozornym zaniedbywaniu 
sfery zbrojeń nuklearnych w USA, tylko zmniejszyli dystans dzielący ich od 
Amerykanów. W Stanach Zjednoczonych co prawda przez z górą dwie dekady 
praktycznie zarzucono realizację nowych programów, ale gotowość i stan 
techniczny arsenału nuklearnego cały czas były na wysokim poziomie. W 
ramach dostosowania do zapisów układu New Start po 2010 roku dokonano 
znaczących redukcji. Traktat zobowiązuje obie strony do redukcji liczby 
operacyjnie rozmieszczonych strategicznych głowic nuklearnych do 1550 (w 
rzeczywistości nieco więcej, ze względu na skomplikowany sposób obliczania 
liczby głowic, traktujący np. samolot bombowy przenoszący bomby 
grawitacyjne jako ekwiwalent pojedynczej głowicy niezależnie od liczby 
rzeczywiście przenoszonych głowic). Traktat ustanawia także łączny limit 
operacyjnie rozmieszczonych strategicznych rakiet balistycznych bazowania 
lądowego i morskiego oraz bombowców strategicznych zdolnych do 
przenoszenia broni nuklearnej ustalony na 700 sztuk uzbrojenia oraz łączny 
limit operacyjnie rozmieszczonych oraz nierozmieszczonych lądowych i 
morskich wyrzutni strategicznych rakiet balistycznych oraz bombowców 
strategicznych zdolnych do przenoszenia broni nuklearnej ustalony na 800 sztuk 
uzbrojenia. 
 By spełnić te zapisy wycofano bombowce B-1B jako nosiciele broni 
nuklearnej (zachowano je w roli nosicieli broni konwencjonalnej), ograniczono 
do 66 sztuk liczebność floty bombowców B-52H jako nosicieli broni nuklearnej, 
pozostawiając także 19 sztuk najnowocześniejszych bombowców B-2. 
Ostatecznie wycofano ciężkie pociski balistyczne LGM-118 Peacekeeper. 
Decyzja ta wynikała z racjonalnej kalkulacji – biorąc pod uwagę limity ustalone 
przez New Start, bardziej opłacalne z punktu widzenia przeżywalności było 
rozproszenie potencjału i pozostawienie pojedynczych głowic na pociskach 
LGM-30 Minuteman niż dalsza eksploatacja 10-głowicowych Peacekeeperów. 
Liczbę rozmieszczonych w silosach Minutemanów ograniczono przy tym do 
400 pocisków, w tym 350 jest aktywnych, a 50 ma zdemontowane głowice. 
Arsenał przenoszonych przez strategiczne okręty podwodne typu Ohio 
pocisków balistycznych Trident D5 zredukowano do 288 sztuk (14 
pozostawionych w linii okrętów z 18 zbudowanych, może teoretycznie 
przenosić 336 rakiet, po 24 na okręt). Co więcej, by sprostać limitom 
ustanowionym przez New Start ograniczono liczbę ładunków na każdej rakiecie 
z 8 do 4 (Bączyk, Kwasek, 2018, s. 10). 
 W efekcie obustronnych redukcji Rosja posiada nieco więcej głowic na 
nośnikach: 1561 w 2017 roku (w 2018 roku liczba ta spadnie do traktatowych 
1550), podczas gdy Amerykanie posiadają 1393 głowice o analogicznym statusie. 
Stany Zjednoczone jednak cieszą się wyraźną przewagą w aktywnych nośnikach 
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– 660 do 551. To świadczy o wyższej gotowości i generalnie większym 
potencjale arsenału amerykańskiego. Liczba głowic jest bowiem przewagą tylko 
„na papierze”, gdyż obie strony mają znacznie więcej głowic w rezerwie i można 
je szybko przywrócić do służby, ale opóźnienia w zakresie pozostających w 
służbie nośników nie można nadrobić niewielkim wysiłkiem i w krótkim czasie. 
Amerykanom przy tym łatwiej utrzymać swój strategiczny potencjał nuklearny, 
gdyż jest on dalece zunifikowany i praktycznie ograniczony do dwóch typów 
rakiet (Trident i Minuteman) i jednego typu okrętu podwodnego (Ohio). 
Tymczasem rosyjski arsenał jest znacznie bardziej zróżnicowany. 
 
Nowe wyzwania – realne zagrożenie czy kolejna odsłona „rakietowej 
paniki”? 
 W ostatnim okresie Rosjanie podjęli rozwój kilku projektów, które 
stanowią nie tyle ekwiwalent istniejących już systemów amerykańskich, ale mają 
zaoferować nowe możliwości, przede wszystkim w zakresie pokonywania 
środków obrony przeciwrakietowej, intensywnie rozwijanych przez USA. Układ 
New Start pozwolił im uzyskać i utrzymać względną równowagę w zakresie 
liczebnym i skupić się na rozwoju jakościowym. Skuteczność amerykańskich 
systemów antyrakietowych ma być podważona zarówno metodami klasycznymi 
(nowe typu pocisków balistycznych), jak i z pomocą nowatorskich typów broni 
w rodzaju podwodnych dronów. 
 O systemach takich wspomina NPR 2018, mówił też o nich prezydent 
Władimir Putin podczas orędzia wygłoszonego 1 marca 2018 roku. Wśród nich 
znalazł się nowy ciężki międzykontynentalny pocisk balistyczny 15A28 Sarmat 
rozwijany w ramach systemu RS-28. Ma to być rakieta na paliwo ciekłe, 
wyposażona w 10 niezależnie naprowadzanych głowic. Sarmat ma 
wykorzystywać silosy po rakietach 15A18 Wojewoda, które mają być wycofane 
ze względu na problemy eksploatacyjne (zaplecze serwisowe tych 
wyprodukowanych w czasach ZSRR w Dniepropietrowsku pocisków w dużej 
części znajduje się na Ukrainie). Zasięg rakiety ma pozwalać na atakowanie 
celów na terytorium USA po locie nad biegunem północnym lub południowym, 
co w pewnym stopniu nawiązuje do idei rakiety o zasięgu globalnym 8K713 
(projekt GR-1) z początku lat 60. Zimnowojenny radziecki projekt zakładał 
jednak budowę rakiety, która wprowadzałaby głowicę nuklearną na niską orbitę 
okołoziemską, czyniąc z niej de facto sztucznego satelitę Ziemi. Głowica byłaby 
następnie poddawana deorbitacji i zmierzała do celu w sposób odmienny niż 
rakiety balistyczne, co – wraz z nieoczekiwanym kierunkiem ataku – miało 
zmylić systemy antyrakietowe (Gyűrösi, 2010). Sarmat tymczasem 
prawdopodobnie posiadać będzie szybujący, hipersoniczny blok bojowy (Szulc, 
2015, s. 37).  
 Rozwijana jest również lekka rakieta kompleks RS-26 Rubież. Budzi ona 
wątpliwości o tyle, że wedle szacunków biorących za punkt wyjścia gabaryty 
rakiety oraz jej kołowej wyrzutni prawdopodobnie będzie to rakieta tzw. 
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pośredniego zasięgu, czyli poniżej 5500 km. Broń tego rodzaju jest tymczasem 
zakazana przez podpisany w 1987 roku traktat INF (Treaty on Intermediate-
range Nuclear Forces). Nowe rosyjskie pociski balistyczne mają być wyposażone 
w głowice MaRV (Maneuverable Reenetry Vehicle) – hipersoniczne ładunki 
zdolne do intensywnego manewrowania. Właśnie zdolność do intensywnych 
manewrów, mających utrudnić estymację paraboli lotu, a tym samym „oszukać” 
systemy antyrakietowe, różni tego rodzaju głowice od wcześniejszych głowic 
MIRV (Multiple Independently Targetable Reentry Vehicle). Głowice Ju-74 
rozwijane w ramach projektu 4202 testowane były w 2016 roku (Batchelor, 
2016). Warto zaznaczyć, że podobne głowice DF-ZF (WU-14) rozwijają także 
Chiny (Saalman, 2017).  
 Kolejną ciekawą, ale jak się wydaje trudną do realizacji w najbliższej 
przyszłości koncepcją, jest pocisk manewrujący z napędem nuklearnym. Ona 
także znalazła się w marcowej prezentacji. Napęd ma zapewnić praktycznie 
nieograniczony zasięg i długotrwałość lotu, w celu – jak ujął to prezydent Putin 
w komentarzu do prezentacji - „uniknięcia obrony antyrakietowej”. W 
towarzyszącej wystąpieniu wizualizacji rakieta manewruje i atakuje kontynent 
północnoamerykański z nieoczekiwanej strony – od południa. W NPR 2018 
autorytatywnie przyznano, że Rosja rozwija co najmniej dwa nowatorskie 
systemy o międzykontynentalnym zasięgu – pocisk hipersoniczny oraz atomowy 
podwodny pojazd bezzałogowy, określony jako „międzykontynentalna, 
wyposażona w głowicę nuklearną, podwodna autonomiczna torpeda o napędzie 
atomowym” (Nuclear…, 2018, s. 9). Pierwszy z tych systemów może mieć pewne 
odniesienie do rzeczywistości – według oficjalnych informacji w 2018 roku 
oficjalnie przyjęto do uzbrojenia pocisk Kindżał osiągający prędkość Mach 10 
(Kofman, 2018). Na udostępnionym przez Rosjan filmie z testów widać 
przenoszony przez myśliwiec MiG-31 dość prosty pocisk, będący zapewne 
adaptacją lądowego aerobalistycznego Iskandera. Prawdopodobnie znaczną 
część lotu pokonuje więc po torze balistycznym. Jest to rozwiązanie mniej 
wyrafinowane względem rozwijanych w USA (X-51) i Indiach (HSTDV) 
manewrujących pocisków z silnikiem strumieniowym z naddźwiękową komorą 
spalania (tzw. scramjet). Rosjanie rozwijają analogiczną broń (pocisk Cirkon), ale 
zapewne projekt ten jest daleki od finalizacji.  
 Informacja o drugim systemie odnosi się do systemu Status-6, który 
według amerykańskich źródeł wywiadowczych został przetestowany w grudniu 
2016 roku. Do informacji tych należy jednak podchodzić z dystansem – być 
może test, jeśli rzeczywiście miał miejsce, obejmował tylko niektóre elementy 
lub funkcjonalności systemu. Analitycy wskazują, że Rosjanie nie mają 
praktycznie żadnych kompetencji w budowie autonomicznych pojazdów 
podwodnych, a nawet znacznie prostsze pojazdy zdalnie sterowane kupują za 
granicą (Dura, 2018). Trudno więc oczekiwać, że właśnie ten kraj dokona 
przełomu i opracuje system wyprzedzający pod względem technologicznym o 
wiele długości wszystko, co dotychczas powstało na świecie. Kolejną barierą jest 
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stworzenie małogabarytowego i bezpiecznego reaktora atomowego do napędu 
pojazdu. Jeśli Amerykanie mają świadomość ogromu wyzwań stojących przed 
rosyjskim przemysłem zbrojeniowym, które praktycznie wykluczają pojawianie 
się takiej broni w arsenale w perspektywie krótko- i średnioterminowej, pojawia 
się pytanie, jaki jest cel umieszczenia takiej informacji w NPR 2018. Być może 
chodzi o powtórkę „paniki rakietowej”, gdy administracja prezydenta Johna F. 
Kennedy’ego świadomie podsycała strach przed domniemaną strategiczną 
przewagą ZSRR (tzw. missile gap), by uzyskać zgodę Kongresu na program 
forsownych zbrojeń i zwiększenie budżetu obronnego o 15% (Preble, 2004). W 
sytuacji, gdy wydatki Stanów Zjednoczonych na siły odstraszania nuklearnego w 
ciągu najbliższych 30 lat mają sięgnąć 1,2 biliona dolarów, potrzebują one 
solidnego uzasadnienia. Kreowanie zagrożeń po to, by uzyskać środki na 
budowę rzekomo niezbędnych metod przeciwdziałania jest typowym modus 
operandi amerykańskiego kompleksu militarno-przemysłowego (Dunne, Sköns, 
2014, s. 282), będącym swoistym „ekosystemem” łączącym sfery polityki, sił 
zbrojnych, przemysłu zbrojeniowego, lobbystów, think-tanków i uniwersytetów. 
 
Powrót broni małej mocy 
 NPR 2018 zwraca uwagę, że amerykański arsenał niestrategicznej broni 
nuklearnej jest ograniczony tylko do grawitacyjnych bomb B-61. Odstraszanie 
oparte tylko i wyłącznie na broni strategicznej staje się zbyt potężne, by jego 
zastosowanie było adekwatne w wielu sytuacjach. Jest to „odwieczny” dylemat 
towarzyszący nuklearnemu odstraszaniu – wybór między surowością a 
nieuniknionością „nuklearnej kary”. Użycie broni strategicznej o ogromnej sile 
rażenia w ewentualnej wojnie z przeciwnikiem dysponującym symbolicznym 
arsenałem nuklearnym (Korea Północna) czy też dopiero go budującym (Iran) 
jest trudno wyobrażalne z powodów politycznych. Podobnie Rosja cały czas 
zachowuje pokaźny i zróżnicowany arsenał taktycznej broni nuklearnej. Na tym 
poziomie eskalacji możliwości adekwatnej odpowiedzi ze strony USA są bardzo 
ograniczone.  
 Niepokój w zakresie rosyjskiej broni niestrategicznej budzą dwie kwestie. 
Chodzi po pierwsze o doktrynę nuklearnej deeskalacji, po drugie zaś o łamanie 
traktatu INF. Należy zaznaczyć, że w obu przypadkach są to domniemania, 
niepotwierdzone oficjalnie przez Rosjan, chociaż oparte na dość solidnych 
przesłankach. Nuklearna „deeskalacja przez eskalację” zakłada wykonanie 
ograniczonego ataku nuklearnego, najprawdopodobniej przy pomocy broni 
taktycznej, w sytuacji gdy konflikt zbrojny rozwija się nie po myśli Moskwy. 
Atak taki ma nastąpić nie w sytuacji zagrożenia egzystencji państwa i narodu 
rosyjskiego, ale ma być przeprowadzony na stosunkowo niskim poziomie 
eskalacji. Ma uzmysłowić przeciwnikowi, że „sprawy zaszły za daleko” i należy 
przerwać działania wojenne i przystąpić do stołu negocjacji. W taki sposób 
eskalacja ma doprowadzić do deeskalacji. Nie trzeba dodawać, że Rosja 
rozpoczęłaby owe negocjacje w znacznie korzystniejszym położeniu niż 
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miałoby to miejsce bez ataku. Należy przypomnieć, że doktryna nuklearnej 
deeskalacji nie jest oficjalną doktryną Rosji, ale przypuszczeniem na bazie 
pewnych okoliczności (Oliker, 2016, s. 4), w tym ćwiczeń w zakresie tego typu 
ataku podczas manewrów wojskowych (Somerville, Kearns, Chalmers, 2012, s. 
3).  
 Inne ewentualne scenariusze mogą obejmować ograniczony (konflikt na 
małą lub średnią skalę) atak militarny na NATO (szczególnie państwa bałtyckie) 
pod parasolem groźby użycia taktycznej broni nuklearnej, tak by NATO nie 
zaangażowało się z całą mocą i cofnęło się w tej sytuacji. Kolejny, jeszcze 
bardziej złowrogi scenariusz, to rzeczywiste zastosowanie przez Rosję taktycznej 
broni nuklearnej na małą skalę (podobnie jak we francuskiej koncepcji 
ostatecznego ostrzeżenia), połączone z groźbą dokonania kolejnego ataku, tym 
razem już na znacznie większą skalę, jeżeli Stany Zjednoczone nie wycofają się z 
konfliktu (Harries, 2018). W takiej sytuacji USA stanęłyby przed wyborem – 
opuścić sojuszników, co oznaczałoby całkowite załamanie Sojuszu 
Północnoatlantyckiego, albo podążać po drabinie eskalacji w kierunku użycia 
broni strategicznej. 
 Obawy dotyczące ewentualnego złamania przez Rosję zapisów traktatu 
INF, który zakazuje systemów rakietowych bazowania lądowego o zasięgu 
pomiędzy 500 a 5500 km, wynikają nie tylko z rozwoju wspomnianego 
wcześniej systemu Rubież, ale także systemu Iskander. Oficjalnie system ten, 
zdolny do odpalania zarówno rakiet balistycznych, jak i manewrujących, podlega 
ograniczeniom INF. W przypadku rakiet balistycznych szacuje się jednak, że 
zasięg wynosi nie 500, ale około 700 km. Należy jednak zaznaczyć, że rakiety 
balistyczne stają się niezgodne z INF dopiero w momencie, gdy zastaną 
przetestowane na „zakazaną” odległość. W tym przypadku nic takiego nie 
nastąpiło. Większy niepokój budzą pociski manewrujące. Tu przekroczenie 
zapisów INF ma być znacznie większe, gdyż według szacunków ich zasięg to nie 
500 km, ale nawet 2000-2500 km (Kwasek, 2018, s. 35). Rakieta 9M729 jest 
bowiem niezwykle podobna do rakiet morskiego systemu 3M14 Kalibr, które 
dysponują takim właśnie zasięgiem, a odpalano je bojowo na cele w Syrii leżące 
w odległości ponad 1500 km od miejsca startu. 
 USA postanowiły zwrócić większą uwagę na niestrategiczną broń 
nuklearną, tzw. low-yield option (Nuclear…, 2018, s. 54). Określenie niestrategiczna 
jest bardziej adekwatne niż taktyczna, gdyż Amerykanie zastrzegają, że broń ta 
nie ma w założeniu być narzędziem nuklearnego pola walki. Można tu wysnuć 
pewną analogię do francuskiej koncepcji „ostatecznego ostrzeżenia”, które 
miałoby być dokonywane przy pomocy pocisków rakietowych o zasięgu około 
500 km z głowicami nuklearnymi przenoszonymi przez samoloty sił 
powietrznych i marynarki wojennej (Gregory, 2000, s. 144-145). Pod względem 
konstrukcyjnym broń tę można więc określić jako taktyczną, ale ze względu na 
jej zadania Francuzi stosują określenie sub-strategiczna.  
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 Amerykanie, oprócz rozpoczętej już wcześniej modyfikacji 
wykorzystywanych w programie nuclear sharing bomb B-61 oraz przystosowania 
samolotów F-35 do ich przenoszenia, zapowiedzieli w NPR 2018 rozwój dwóch 
typów broni. Pierwszą ma modyfikacja pewnej liczby głowic istniejących rakiet 
balistycznych tak, by mogły wybuchać z małą mocą. Trzeba zaznaczyć, że jest to 
pomysł bardzo kontrowersyjny. Przeciwnik nie będzie bowiem miał możliwości 
oszacowania, czy zmierzająca w jego kierunku rakieta balistyczna wybuchnie z 
pełną mocą, czy z ograniczoną. Za ostrzeżenie powinien posłużyć pomysł 
wykorzystania międzykontynentalnych rakiet balistycznych do przenoszenia 
głowic konwencjonalnych w ramach programu Prompt Global Strike (Woolf, 
2017, s. 33). Chociaż koncepcja ta pod względem technicznym idealnie 
wpasowywała się w założenia programu mówiące o budowie uderzeniowego 
systemu z głowicami konwencjonalnymi o zasięgu globalnym i krótkim czasie 
reakcji, to zarzucono ją właśnie z powodu możliwości niekontrolowanej 
eskalacji konfliktu. Dotychczasowa, wypracowana w przeciągu kilkudziesięciu lat 
praktyka wykorzystania międzykontynentalnych rakiet balistycznych zakłada po 
prostu, że przenoszą one „pełnowymiarowe” głowice nuklearne i każdy 
przeciwnik będzie oczekiwał, że taka właśnie opcja została uruchomiona.  
 W dalszej perspektywie ma być opracowany wyposażony w głowicę 
małej mocy pocisk manewrujący wystrzeliwany z okrętów, prawdopodobnie 
podwodnych. Okazało się, że niestrategiczna broń nuklearna powinna jednak 
być czymś więcej niż deklaracją polityczną. Taką jest program nuclear sharing, 
zakładający możliwość udostępnienia sojusznikom składowanych w Europie 
bomb B-61. Stanowi on mocny sygnał spójności NATO (przywoływana jest 
nawet metafora nuclear sharing w NATO jako obrączki w małżeństwie – 
Murdock, Yates, 2007, s. 31) i amerykańskiego zaangażowania w 
bezpieczeństwo transatlantyckie. Proste bomby grawitacyjne przenoszone przez 
samoloty w obliczu przeciwnika dysponującego zintegrowaną obroną 
przeciwlotniczą nie oferują jednak adekwatnego potencjału militarnego. Powrót 
do koncepcji okrętowych rakiet manewrujących pokazuje też, że decyzja o 
wycofaniu pocisków TLAM-N (były na uzbrojeniu jeszcze do 2013 roku), była 
przedwczesna. Broń ta oferowała potencjał odstraszający bez angażowania 
państw trzecich (jak to się dzieje w przypadku nuclear sharing) i była bardzo 
użytecznym narzędziem zwłaszcza w Azji, pozwalając w sposób wiarygodny 
rozciągnąć amerykański parasol nuklearny nad sojusznikami w tym rejonie 
świata. 
 Sam program nuclear sharing wreszcie zyskał więcej uwagi decydentów, 
przynajmniej w USA. Od wielu lat podtrzymywany był on siłą inercji i 
niewypowiedzianym głośno transatlantyckim konsensusem politycznym 
polegającym na tym, że programu ani nie likwidowano, ani też nie 
podejmowano zbyt wielu wysiłków, by go rozwijać (Kopeć, 2016, s. 87). 
Pierwszym światełkiem w tunelu jest realizowana już modernizacja bomb B-61 
do standardu B-61-12. NPR 2018 zapowiada także modernizację systemu NC3 
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(Nuclear Command, Control and Communications) oraz intensyfikację działań 
w zakresie planowania misji i utrzymania gotowości bojowej (Nuclear…, 2018, s. 
VIII). Wraz ze stopniowym rozwiązywaniem kwestii przyszłości samolotów 
DCA (Dual Capable Aircraft) – Włochy, Turcja i Holandia zamówiły samoloty 
F-35 mające mieć zdolność przenoszenia broni nuklearnej, samolot ten ma duże 
szanse w przetargu belgijskim, a Niemcy rozważają go jako następcę Tornado – 
powinno to zapewnić programowi nuclear sharing spokojną przyszłość na 
najbliższe lata.  
  Dyskusja nad bronią nuklearną małej mocy przypomina nieco 
kontrowersje, które pojawiły się po zamieszczeniu w NPR z 2002 roku 
zapowiedzi rozwoju tzw. mini-nukes w postaci penetratora nuklearnego małej 
mocy Nuclear Earth Penetrator Weapon (Medalia, 2003). Broń miała być zdolna 
do penetracji podziemnych umocnień i niszczenia znajdujących się tam 
instalacji, przede wszystkim składów i fabryk broni masowego rażenia 
(Excerpts…, 2002, s. 34-35). Przy odpowiednim zagłębieniu i stosunkowo małej 
mocy głowicy planowano osiągnąć zdolność do tzw. wybuchu zakrytego, czyli 
niepowodującego wydostawania się produktów eksplozji na powierzchnię 
(Butcher, 2003, s. 64). Koncepcja ta, porzucona ostatecznie z powodów 
politycznych i technicznych, była wyrazem konwencjonalizacji broni nuklearnej, 
czyli postrzegania pewnych rodzajów broni nuklearnej jako nieco bardziej 
potężnej broni konwencjonalnej (Tannenwald, 2007, s. 176). Ich użycie, 
niewiążące się z ogromnymi zniszczeniami i masowymi ofiarami śmiertelnymi, 
miałoby być bardziej wyobrażalne i akceptowalne politycznie.  
 Różne odmiany konwencjonalizacji, zarówno zimnowojenna koncepcja 
nuklearnego pola walki z wykorzystaniem broni taktycznej, jak i 
pozimnowojenny pomysł wykorzystania niewielkich ładunków nuklearnych 
przeciwko tzw. państwom zbójeckim, łączył jeden element – zwiększenie 
wiarygodności przez stworzenie takiej broni i doktryny jej użycia, by przeciwnik 
musiał realnie liczyć się z jej zastosowaniem, nie tylko w sytuacji 
egzystencjalnego zagrożenia. Co prawda NPR 2018 deklaruje, że za nowymi 
zdolnościami nie pójdzie obniżenie progu użycia broni nuklearnej (Nuclear…, 
2018, s. 54), ale trudno bezwarunkowo przyjmować takie deklaracje. Broń 
niższej mocy zawsze oznacza obniżenie progu. Z drugiej jednak strony 
założenia doktrynalne są odmienne od poprzednich prób konwencjonalizacji – 
nie mówi się o użyciu broni nuklearnej przy niskich kosztach politycznych, nie 
chodzi też o zastosowanie jej na polu walki, by zniwelować przewagę 
konwencjonalną przeciwka. Zasadniczym celem ma być uelastycznienie 
odstraszania. Bardziej odpowiednią analogią wydaje się więc przejście od 
doktryny zmasowanego odwetu do elastycznego reagowania w latach 60. 
 
Nowe elastyczne reagowanie 
 NPR 2018 deklaruje elastyczne podejście w kwestii możliwości użycia 
broni nuklearnej. Ta współczesna odmiana elastycznego reagowania określana 
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jest terminem tailored deterrence (odstraszanie „szyte na miarę”). Stany 
Zjednoczone mają być zdolne  adekwatnie odpowiedzieć na każdym szczeblu 
drabiny eskalacji. Oczywiście nie na każdym szczeblu będzie to odpowiedź 
nuklearna, ale liczba szczebli, w przypadku których przeciwnik będzie musiał 
obawiać się zastosowania opcji nuklearnej przez USA nie będzie ograniczona 
tylko do najwyższych. 
 Stany Zjednoczone nigdy nie wprowadziły zasady wykluczenia 
pierwszego uderzenia (no first use). Odnosi się ona do deklaracji wystosowanej 
przez państwo nuklearne, w ramach której zobowiązuje się ono do 
niestosowania broni nuklearnej jako środka walki do momentu, gdy samo nie 
zostanie zaatakowane przy pomocy broni nuklearnej (Feiveson, Hogendoorn, 
2003, s. 91-93). NPR 2018 wręcz podkreśla, że odmowa wprowadzenia takiej 
zasady wynikała z chęci zachowania skuteczności odstraszania, a w 
szczególności wzmocnienia gwarancji, których USA udzieliły swoim 
sojusznikom i partnerom. Tym bardziej więc w obecnym środowisku 
bezpieczeństwa nie ma mowy o wprowadzeniu takiej formuły (Nuclear…, 2018, 
s. 22). Oznacza to, że amerykańska broń nuklearna może być użyta także w 
odpowiedzi na atak nienuklearny.  
 W poprzednim dokumencie, Nuclear Posture Review z 2010 roku, 
chociaż nie wprowadzono formuły no first use, zadeklarowano redukcję roli broni 
nuklearnej w odstraszaniu przed nienuklearnymi atakami. Znalazło to wyraz w 
sformułowanych na nowo negatywnych gwarancjach bezpieczeństwa. 
Możliwość użycia broni nuklearnej określono jako „wąski margines możliwości” 
(Nuclear…, 2010, s. 16), który USA sobie pozostawiają. Co więcej, Stany 
Zjednoczone zadeklarowały dążenie do ustanowienia takich warunków, że 
odstraszanie przed atakiem nuklearnym stanie się jedyną rolą broni nuklearnej 
(Nuclear…, 2010, s. 48). Porównując obie edycje NPR, pozostała generalna 
zasada stanowiąca, że broń nuklearna ma odstraszać nie tylko przed atakiem 
nuklearnym, czy też – szerzej – atakiem z użyciem broni masowego rażenia, lecz 
także przed atakiem konwencjonalnym. Kontekst się jednak znacząco zmienił, i 
co za tym idzie, odmienne jest przesłanie zasady. W czasach prezydentury 
Baracka Obamy widoczne było dążenie do wprowadzenia no first use, 
obwarowane zastrzeżeniem, że jeszcze nie jest to możliwe. W realiach roku 2018 
podkreśla się brak tej formuły jako jeden z kluczowych elementów 
wzmacniających odstraszanie, szczególnie odstraszanie rozszerzone (obejmujące 
również sojuszników i partnerów).  
 Najnowszy amerykański dokument szczególnie uwypukla, że 
odstraszanie nuklearne obejmuje także agresję nienuklearną oraz ograniczoną 
eskalację nuklearną (Nuclear…, 2018, s. VII). Wyraźnie widoczne są odniesienia 
do rosyjskiej doktryny nuklearnej deeskalacji. Wprost skomentowano 
przekonanie żywione przez Moskwę, jakoby groźba użycia lub użycie broni 
nuklearnej, szczególnie ograniczone zastosowanie broni małej mocy, mogło jej 
przynieść przewagę, przede wszystkim w sytuacji kryzysu międzynarodowego 
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oraz na niskich poziomach konfliktu. NPR stwierdza, że imperatywem 
strategicznym jest skorygowanie tego błędnego przekonania (Nuclear…, 2018, s. 
XI-XII).  
 Temu służy rozwój broni o większych możliwościach militarnych niż 
bomby przenoszone przez samoloty (które mogłyby nie przedrzeć się przez 
system obrony powietrznej), ale sile rażenia mniejszej niż broń strategiczna 
(której użycie bezpośrednio groziłoby rozpętaniem pełnoskalowej wojny 
nuklearnej). Opcja pośrednia jest potrzebna, by Rosja nie nabrała przekonania, 
że może bezkarnie grozić ograniczonym użyciem broni nuklearnej, a 
Amerykanie nie zdecydują się na odpowiedź, czy to w obawie o brak 
skuteczności oraz utratę samolotów i załóg, czy też ze strachu przed 
niekontrolowaną eskalacją. Tailored deterrence względem Rosji ma obejmowa 
 zagrożenie wszystkiego, co rosyjscy przywódcy uznają za wartościowe (jest to 
podejście typu countervalue) i groźbę nieakceptowalnych strat w przypadku agresji 
względem USA, ich sojuszników i partnerów (Nuclear…, 2018, s. 30). Temu ma 
służyć posiadanie szerokiego wachlarza środków, pozwalających na 
stopniowanie opcji, w tym różnorodność środków przenoszenia oraz mocy 
głowic. Podobna deklaracja została wystosowana względem Chin – odstraszanie 
ma ich zniechęcić do agresji nienuklearnej oraz nuklearnej, w tym ograniczonego 
użycia broni nuklearnej. 
Groźba ograniczonego użycia broni nuklearnej i konieczność posiadania 
adekwatnych i różnorodnych środków odpowiedzi stanowi jeden z 
dominujących wątków NPR 2018. Trudno jednak nie dostrzec zapowiedzi 
zakrojonej na ogromną skalę modernizacji arsenału strategicznego. 
  
Nowy wyścig zbrojeń 
 Amerykanie od zakończenia zimnej wojny generalnie redukowali swój 
arsenał nuklearny. W epoce Billa Clintona była to część pozimnowojennej 
dywidendy, w czasach Baracka Obamy redukcje stanowiły element koncepcji 
świata bez broni nuklearnej, a wcześniej – podczas kadencji George’a W. Busha 
u ich podstaw stała walka o jednoznaczny prymat militarny USA. Uznano że 
czas porzucić rywalizację w zakresie broni nuklearnej, gdzie USA mogły być co 
najwyżej równym współkonkurentem Rosji. Nawet jeśli uzyskano by przewagę 
nad Rosją, to nadal obowiązywała zasada wzajemnego gwarantowanego 
zniszczenia. Powodowała ona, że na pewnym poziomie arsenałów jakakolwiek 
przewaga traciła na znaczeniu, bo na poziomie strategicznym tak czy inaczej 
rezultatem była równowaga. Zamiast rywalizować z Rosją pod względem 
nuklearnym dążono do uzyskania bezprecedensowej przewagi USA w siłach 
konwencjonalnych, w tym do rozbudowy narzędzi projekcji siły w skali 
globalnej, a także do forsownej rozbudowy systemów antyrakietowych, które 
miały podważyć znaczenie broni masowego rażenia i środków jej przenoszenia. 
Temu celowi służyło m.in. wycofanie z traktatu ABM (Anti-Ballistic Missile 
Treaty). Ten kierunek – mimo ograniczenia budowy najpotężniejszych rakiet 
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GBI – jest nadal utrzymywany, na nawet wzmocniony. Tarcza opiera się 
bowiem obecnie przede wszystkim na rakietach SM-3, które, choć 
umiejscowione szczebel niżej od GBI, mają coraz większe możliwości 
przestrzenne. SM-3 rozmieszone będą w bazach lądowych Aegis Ashore 
(Polska, Rumunia) i na pokładach okrętów (amerykańskich i japońskich), więc 
duża część potencjału jest mobilna. Razem daje to możliwość dość ścisłego 
otoczenia Rosji systemami antyrakietowymi. Według deklaracji system ma być 
wymierzony w kraje takie jak Korea Północna (i jeśli będzie skuteczny, może 
praktycznie zniwelować możliwość ataku ze strony kraju o takim potencjale). 
Może on jednak znacznie ograniczyć skutki ataku ze strony Chin, przede 
wszystkim jednak jest w stanie znacznie zredukować możliwości ofensywne 
rosyjskiego potencjału strategicznego (choć Stany Zjednoczone nigdy nie 
wyraziły wprost takiego zamiaru). System może teoretycznie przechwytywać 
pociski z wyrzutni z Tatiszczewa i Kozielska w stosunkowo wczesnej fazie lotu. 
Rosja, zarówno z powodów technicznych, jak i przede wszystkim 
geograficznych, nie może odpowiedzieć analogiczną tarczą (nie ma gdzie jej 
umieścić). Amerykanie dążą więc konsekwentnie do zburzenia równowagi, jaką 
dawało gwarantowane zniszczenie i traktat ABM, i do uzyskania bezwzględnej 
przewagi militarnej. 
 Rosja może odpowiedzieć przede wszystkim jakościową modernizacją 
swojego potencjału strategicznego. Ma on być przede wszystkim nowoczesny i 
charakteryzować się wysoką gotowością i sprawnością, poza tym kluczowe jest 
wdrażanie rozwiązań, które podważą skuteczność systemów antyrakietowych. 
Generalnie intensywny wysiłek Rosjan doprowadził do względnego zrównania 
się potencjałem z USA, które broni nuklearnej przez ponad dwie dekady 
praktycznie nie rozwijały. Amerykanie mają jednak nadal ogromną przewagę w 
niektórych dziedzinach (np. bombowce B-2 o utrudnionej wykrywalności dla 
radarów nie mają swojego odpowiednika w rosyjskim arsenale), a wiele 
rozwiązań nadal uchodzi za bardzo nowoczesne (rakiety Trident, okręty Ohio). 
Co więcej, cały amerykański arsenał dzięki modernizacjom, wymianie części na 
nowe i regularnemu serwisowi, charakteryzuje się wysoką gotowością i dobrym 
stanem technicznym. Kluczem do tego jest konsekwentnie realizowany Life 
Extension Program.  
 Stany Zjednoczone nie mają więc pilnej potrzeby realizowania 
programów wymiany kluczowych elementów odstraszania nuklearnego. Mimo 
to, NPR 2018 zapowiada forsowny wysiłek modernizacyjny. Rozwój ten będzie 
miał charakter jakościowy, gdyż poziomy ilościowe ogranicza układ New Start. 
Wydaje się on być korzystny zarówno dla Stanów Zjednoczonych, jak i dla 
Rosji, która nie byłaby w stanie udźwignąć kosztów utrzymania i modernizacji 
większego arsenału. Spodziewać się więc można przedłużenia ważności traktatu 
poza rok 2021 (zapisy przewidują możliwość przedłużenia ważności traktatu do 
2026 roku).  
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  Dotychczas ton w zakresie wprowadzania i produkcji nowych systemów 
strategicznych nadawali Rosjanie. Uznali, że nie mają szans w typowym, 
„wszystkoogarniającym”, prowadzonym na zimnowojenną modłę, wyścigu 
zbrojeń i skupiali się na wybranych elementach (strategicznym potencjale 
nuklearnym oraz zdolnościach operacyjnych opartych na ofensywnym i 
defensywnym uzbrojeniu rakietowym). To właśnie Rosja w ostatnich latach 
wyprodukowała najwięcej na świecie strategicznych pocisków balistycznych – 
około 180 w ciągu dekady (Bączek, Kwasek, 2018, s. 9). Sytuacja jednak 
zapewne zmieni się diametralnie. 
 Według Biura Budżetowego Kongresu wydatki na modernizację i rozwój 
sił strategicznych mają sięgnąć do 2046 1,2 biliona dolarów (Approaches…, 2017). 
Rozpoczyna się więc nowy wyścig zbrojeń. Punkt wyjścia i możliwości (przede 
wszystkim finansowe) są po stronie USA. Przykładowo, budowane dopiero 
rosyjskie okręty typu Boriej traktowane są jako równoważniki zbliżających się 
powoli do kresu swojej służby amerykańskich okrętów Ohio. Co więcej, to 
amerykańskie okręty mają większe możliwości, nie tylko przez proste 
porównanie potencjałów (24 wyrzutnie na okręt zamiast 16), ale także z uwagi 
na fakt, że rosyjskie okręty są jednostkami „kryzysowymi”, pełnymi 
kompromisów, budowanymi w wykorzystaniem fragmentów kadłubów 
niedokończonych okrętów myśliwskich typu 971. Amerykanie tymczasem 
przystępują do budowy następców typu Ohio. To pokazuje skalę zapóźnienia 
Rosji. Podejmuje ona olbrzymi wysiłek, ale w coraz mniejszym stopniu może 
korzystać ze spuścizny po ZSRR. W efekcie nie jest w stanie dorównać USA. W 
tej sytuacji Amerykanie uznali, że nie chcą utrzymania względnego parytetu 
strategicznego z Rosją, lecz także na tym polu zamierzają być 
niekwestionowanym hegemonem. 
 W Stanach Zjednoczonych prowadzone są równolegle następujące 
programy w zakresie strategicznej broni nuklearnej: 
- Ground Based Strategic Deterrent (GBSD) – nowa rakieta 
międzykontynentalna bazowania lądowego; planowana jest budowa 400 
pocisków, które maję całkowicie zastąpić ciągle eksploatowane Minutemany; 
- SSBN-X Future Follow-On Submarine – nowe strategiczne okręty podwodne 
– nosiciele rakiet balistycznych; planowana jest budowa 12 okrętów typu 
Columbia, które mają zastąpić okręty typu Ohio; 
- Long Range Strike Bomber (LRS-B) – strategiczny bombowiec dalekiego 
zasięgu o cechach utrudnionej wykrywalności przez radary; planowana jest 
budowa 100 samolotów, które mają uzupełnić, a docelowo zastąpić B-52H i B-
2;  
- Long Range Stand-Off (LRS-O) – nowe pociski manewrujące dla bombowców 
strategicznych; mają one zastąpić obecnie używane AGM-86. 
Jak widać, Amerykanie mają zamiar całkowicie wymienić wszystkie elementy 
strategicznej triady nuklearnej. 
 



 

Kopeć, R., 2018, W kierunku nuklearnej hegemonii. Nowy wyścig zbrojeń w świetle 

Nuclear Posture Review, Przegląd Geopolityczny, 24, s. 57-72. 

 

 

- 70 - 

Wnioski 
 Celem Stanów Zjednoczonych od rozpadu ZSRR jest uzyskanie 
hegemonii w każdej dziedzinie. Amerykanom nie chodzi o równowagę, ale o 
dominację. Nowy nuklearny wyścig zbrojeń jest kolejnym etapem dążenia do 
dominacji, tym razem na polu, gdzie Rosjanie dotychczas wydawali się równie 
silni. Być może również chodzi o pokazanie, że w sytuacji, gdy światowe 
przywództwo USA jest coraz częściej kwestionowane, przynajmniej w zakresie 
militarnym państwo to nie będzie miało w przewidywalnej przeszłości żadnego 
rywala. Nawet Rosja, która właśnie w dziedzinie strategicznego uzbrojenia 
nuklearnego (i w zasadzie tylko tu) zachowała resztki dawnego mocarstwowego 
statusu, nie będzie już mogła liczyć na względną równowagę z USA. W 
najlepszym przypadku będzie musiała zadowolić się drugim miejscem, z 
wyraźnym dystansem do lidera.  
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Towards nuclear hegemony. New arms race  
according to Nuclear Posture Review 2018  

 
Nuclear Posture Review is the most important document presenting the nuclear doctrine 
of the United States and roadmap of the American nuclear arsenal development. The 
2018 edition of the Review is a reflection of contemporary security environment. It 
brings the view of return of the great powers competition, so much attention is drawn to 
challenge posed by Russian nuclear weapons. Nuclear Posture Review focuses on 
Russian tactical nuclear weapons, breaking the INF-Treaty and nuclear de-escalation 
doctrine. Pentagon plans to develop low-yield nuclear weapons as a means of more 
flexible deterrence, adjusted to threat and hypothetical limited use of nuclear weapons, 
to a greater extent. However, the document also announces the tremendous development 
of strategic nuclear weapons, in a way unparalleled in the post-cold war era. The 
Americans will not be content with status equivalent to Russia, but desire to be the 
undisputed leader.  
 

Key words: Nuclear Posture Review, nuclear weapons, nuclear de-escalation, 
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STATUS QUO  
W STOSUNKACH MIĘDZYNARODOWYCH W ARKTYCE 

 
 
 

Abstrakt: 
 Zmiany klimatu obserwowane w Arktyce przekształcają geopolityczne 
znaczenie tego regionu. Oznaczają łatwiejszą eksploatację surowców mineralnych oraz 
otwarcie nowych tras żeglugowych. Wzmaga się więc międzynarodowa rywalizacja, co 
przejawia się choćby w roszczeniach terytorialnych do części Oceanu Arktycznego. 
Niewykorzystanym potencjałem w oczach autora wydaje się być stosunkowo mała 
obecność realizmu strukturalnego Kennetha N. Waltza jako ram teoretycznych w 
badaniach nad stosunkami międzynarodowymi w Arktyce. Celem artykułu jest 
operacjonalizacja tej koncepcji w badaniach geopolitycznych Arktyki. Autor analizuje 
stosunki międzynarodowe w Arktyce szczególnie przez pryzmat realistycznej zasady 
równowagi sił i wynikającej z niej koncepcji status quo. Opisany jest potencjał 
geopolityczny, rywalizacja państw arktycznych i kwestia konfliktu, a także 
intensyfikacja stosunków międzynarodowych w regionie, przejawiająca się w pomyśle 
współpracy w ramach tzw. arktycznej piątki. Autor wyjaśnia, dlaczego w tej dziedzinie 
można zaobserwować istnienie status quo, zgodnie z zasadami realizmu strukturalnego 
i to pomimo zmian zachodzących w regionie.  
 
Słowa kluczowe: Arktyka, status quo, arktyczna piątka, realizm strukturalny, 
Waltz. 
 
 
Wprowadzenie 
 Arktyka staje się w XXI wieku obszarem istotnych przemian. Angażują 
one zarówno badaczy z wielu dyscyplin naukowych, jak i decydentów z państw 
arktycznych, globalne koncerny energetyczne i biznes, ekologów, jak i lokalne 
społeczności. Zmiany klimatu o nieobserwowanym wcześniej wysokim tempie, 
wpływają na warunki egzystencji oraz działalność gospodarczą, zwłaszcza jeśli 
chodzi o eksploatację surowców mineralnych oraz otwarcie nowych szlaków 
żeglugowych. 
 Stan badań naukowych nad Arktyką, która z powodu dość niskiego 
zainteresowania świata do początku lat 90. XX w.  jawi się jako region in statu 
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nascendi, jest najbardziej zaawansowany w państwach arktycznych. Wynika to w 
naturalny sposób z bliskości omawianych zagadnień oraz, co za tym idzie, ze 
związania z nimi prowadzonej przez te państwa polityki wewnętrznej i 
zagranicznej. Niewykorzystanym potencjałem w oczach autora wydaje się być 
stosunkowo mała obecność realizmu strukturalnego Kennetha N. Waltza jako 
ram teoretycznych badań nad stosunkami międzynarodowymi w Arktyce. Użycie 
tej teorii umożliwia łatwy ich opis oraz eksplanację.  
 
Realizm strukturalny Kennetha N. Waltza 
 Warstwę teoretyczną niniejszego artykułu konstytuuje realizm 
strukturalny Kennetha N. Waltza. Metodą użytą w badaniu jest analiza 
systemowa. Została ona zastosowana do opisu przedmiotu pracy, ponieważ 
zapewnia całościowe spojrzenie na problem. Z powyższego powodu, jest 
obecna w badaniach prowadzonych z perspektywy realizmu strukturalnego, 
zwracając uwagę na strukturę systemu, jego części składowe oraz ich wzajemne 
relacje. Poprzez syntezę zebranego materiału badawczego zostaną wyciągnięte 
wnioski odnoszące się do tezy o zachowaniu status quo w stosunkach 
międzynarodowych w Arktyce, pomimo zmian obserwowanych w regionie. 
 Operacjonalizacja realizmu strukturalnego Kennetha N. Waltza w 
badaniach nakłada na autora obowiązek przyjęcia odpowiednich założeń 
epistemologicznych. Realizm strukturalny wywodzi się z tradycji realistycznego 
myślenia o stosunkach międzynarodowych. Z różnymi nurtami realizmu łączy 
go, np. pojęcie potęgi (ang. power), wykazywanie błędu myślenia utopijnego oraz 
twierdzenie, że polityka nie jest funkcją etyki. Za twórcę realizmu we 
współczesnych stosunkach międzynarodowych uznaje się Hansa Morgenthau. 
Sformułował on sześć zasad realizmu politycznego oraz wprowadził kluczową 
kategorię dla tego sposobu myślenia, jaką jest interes definiowany w kategoriach 
potęgi, związany z pojęciem racji stanu (Morgenthau 2010, s. 20–30). 
 Dla Kennetha N. Waltza kluczowy jest systemowy poziom analizy. 
System posiada swoją strukturę, dzięki której jego części składowe są 
nieprzypadkowym zbiorem elementów. Są nimi państwa narodowe wśród 
których dominującą rolę pełnią wielkie mocarstwa. Założeniem o charakterze 
epistemologicznym w realizmie strukturalnym jest istnienie międzynarodowej 
anarchii, która zmusza kraje do maksymalizacji własnej potęgi, realizowanej 
poprzez zasadę samopomocy (ang. self–help). Mimo to, ograniczenia strukturalne 
systemu utrudniają ich działania, bowiem państwa przy planowaniu własnych 
ruchów muszą skupiać się na zyskach relatywnych, a nie absolutnych. Z 
powyższego twierdzenia wynika kolejna podstawowa zasada jaką powinny się 
kierować, mianowicie zasada równowagi sił (ang. balance of power) (Waltz 2010, s. 
106–111). 
 Realizm strukturalny głosi prymat kwestii politycznych nad innymi, co 
unaocznia się w używaniu przez Kennetha N. Waltza pojęcia polityka 
międzynarodowa (ang. international politics) dla opisania podnoszonej w tej pracy 
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dziedziny. Dla uproszczenia wywodu i jego spójności, w niniejszym artykule 
pojęcie stosunki międzynarodowe będzie używane jako jego synonim. 
Paradoksalnie, uważa on zaawansowanie mikro– i makroekonomii za przykład, 
do jakiego powinni dążyć badacze przy unaukowianiu dyscypliny. Stosunki 
międzynarodowe są dziedziną ograniczoną, odbywającą się na wyższym 
poziomie analizy, niż poziom jednostkowy i państwowy. Są grą o sumie zerowej, 
zbiorem regularności oraz sposobem ich wyjaśniania (Waltz 1990, s. 24–29). 
  Główne zarzuty wysuwane w literaturze wobec realizmu strukturalnego 
dotyczą potencjalnego niedoszacowania roli organizacji międzynarodowych, 
proliferacji integracji w świecie oraz zjawiska prymatu ekonomii nad polityką. 
Kwestie te mogłyby być uznane za istotne przy przyjęciu perspektywy 
neoliberalnej stosunków międzynarodowych Ponadto, w realizmie 
strukturalnym państwa w odniesieniu do innych muszą zakładać najgorszy 
scenariusz, przez co waltzowski świat jest światem strachu, gdzie kraje muszą 
nieustannie oglądać się przez ramię. Równowaga jawi się w tym ujęciu jako 
równowaga strachu. Koresponduje to silnie ze współczesnym przekazem G. 
Friedmana ze znanej agencji wywiadowczej Stratfor, przytoczonym m.in. przez 
W. Wilczyńskiego (2016). 
 
Arktyka i państwa arktyczne 
 Arktyka jest najbardziej na północ wysuniętym obszarem na Ziemi. Jej 
najbardziej popularną definicją, a przez to najprostszą delimitacją jest 
stwierdzenie, że jest to obszar położony na północ od koła podbiegunowego 
północnego. Powyższe konstatacje wydają się być tautologią. Fakty te mają 
jednak implikacje polityczne, gdyż osiem krajów posiadających swoje terytoria w 
obrębie koła podbiegunowego północnego oficjalnie tytułuje się państwami 
arktycznymi oraz prowadzi politykę w tej zamkniętej grupie (Valko 2014, s. 115). 
Chodzi o Stany Zjednoczone (USA) dzięki Alasce, Kanadę, kraje nordyckie 
(Danię dzięki Grenlandii, Islandię, Norwegię, Szwecję, Finlandię) i Rosję (patrz 
rys. 1). 
 Rywalizacja jest elementem strategii prowadzonej przez państwa w 
polityce międzynarodowej. Poprzez nią określają one strategie swoich działań, 
które jednak ze względu na strukturę, fakt istnienia innych aktorów 
posiadających również swoje strategie, nigdy nie osiągną celu maksimum, jakim 
jest światowa dominacja. Celem minimum jest przetrwanie i zachowanie 
autonomii (Waltz 2000a, s. 39–41). Powyższe twierdzenia, Kenneth N. Waltz 
wprost ujmuje następująco: 
 Silne poczucie zagrożenia i groźby zagłady może skłonić do jasnego zdefiniowania 
celów, które trzeba osiągnąć, ale niekoniecznie umożliwi ono ich realizację. Możliwość 
skutecznego działania zależy od zdolności uzyskania potrzebnych środków, a zwłaszcza od 
istnienia warunków, które pozwalają państwom i innym organizacjom na wprowadzenie 
odpowiednich rozwiązań i strategii (Waltz 2010, s. 113). 
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Rys. 1. Zasięg Arktyki wg różnych kryteriów 

 
Źródło: The Arctic: location & geography, Dive and Discover. Deeper Discovery, 
http://www.divediscover.whoi.edu/arctic/images/arctic-boundaries.gif (data odczytu: 

16.04.2018). 
 
 Według Kennetha N. Waltza, polityka międzynarodowa jest tworzona w 
znacznej mierze przez mocarstwa. W kontekście Arktyki, co też podkreśla jej 
wyjątkowość, większego znaczenia nabierają państwa raczej nie zaliczane do 
tego ścisłego grona, jak Kanada, Norwegia i Dania, choć wpływające w 
znaczącym stopniu na kształt stosunków międzynarodowych w regionie. 
 W skali makro, można obecnie zaobserwować zmiany klimatu w regionie 
(Symon 2005). Ich pośrednimi implikacjami w Arktyce jest możliwość 
komercyjnego wykorzystania nowych tras żeglugowych oraz łatwiejszy dostęp 
do surowców mineralnych na lądzie, jak i pod dnem morskim. Możliwości 
transportowe oraz eksploatacja surowców energetycznych są ważnymi 
składnikami dzisiejszej potęgi państw. Są to istotne kwestie w obecnym 

http://www.divediscover.whoi.edu/arctic/images/arctic-boundaries.gif
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megatrendzie globalizacji, a kontrola nad nimi to wypadkowa celu 
maksymalizacji własnego potencjału przez kraje (French, Scott 2009, s. 634). 
 
Rys. 2. Odkryte złoża ropy naftowej i gazu ziemnego oraz arktyczne szlaki żeglugowe 

 
Źródło: D. Lipnickas, The Arctic’s thawing oil bonanza, CNN Money, 
http://money.cnn.com/infographic/news/economy/arctic-oil-map/arctic-map-963.png (data 
odczytu: 16.04.2018). 

 
 Realizowanie praw suwerennych w Arktyce jest naturalnym działaniem 
podejmowanym przez państwa arktyczne. Wyjątkowości sytuacji politycznej w 
regionie nadaje jednak fakt istnienia wód międzynarodowych na Oceanie 
Arktycznym oraz wynikające z tego roszczenia terytorialne oraz spory 
terytorialne między zainteresowanymi krajami. Głównym przedmiotem 
rywalizacji są w tym wypadku wymienione poniżej surowce mineralne, kontrola 
nad trasami żeglugowymi oraz w mniejszym stopniu morskie łowiska, co wynika 
z wagi strategicznej obecnych tam dóbr (Knecht, Keil 2013, s. 6). 
 Nawigacja na nowych szlakach morskich w Arktyce jest możliwa dzięki 
zmniejszaniu się występowania morskiego lodu stałego. W domyśle, Północna 
Droga Morska (wzdłuż wybrzeży Rosji) i Przejście Północno-Zachodnie (przez 
kanadyjski Archipelag Arktyczny i Alaskę) mają skrócić odległość i czas podróży 
dla statków handlowych, łącząc Ocean Atlantycki z Oceanem Spokojnym. 
Obydwa szlaki mogą zmienić globalną żeglugę morską, a Kanada i USA oraz 
Rosja będą czerpały z tego polityczne profity, co ma wynikać z jurysdykcji nad 
tymi akwenami (Weber 2012, s. 301–304). 
 Zwiększenie wydobycia surowców mineralnych z pewnością 
zintensyfikuje żeglugę na wodach arktycznych. Strategicznymi surowcami jest 
tutaj ropa naftowa i gaz ziemny. Według United States Geological Survey, Arktyka 

http://money.cnn.com/infographic/news/economy/arctic-oil-map/arctic-map-963.png
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kryje 30% nieodkrytych światowych złóż gazu oraz 13% ropy. Zdecydowana 
większość tych surowców, tj. około 80%, ma znajdować się na dnie mórz i to w 
obecnych obszarach wyłącznej jurysdykcji państw arktycznych (rys. 2) (Stauffer 
2008). 
  
Rys. 3. Roszczenia terytorialne na Oceanie Arktycznym 

 
Źródło: Denmark rejects Russia call for swift talks on Arctic rights, Financial Times, 
https://www.ft.com/__origami/service/image/v2/images/raw/http%3A%2F%2Fcom.ft.imag
epublish.prod.s3.amazonaws.com%2Fe10ee2d2-76b5-11e6-bf48-
b372cdb1043a?source=next&fit=scale-down&width=599 (data odczytu: 16.04.2018). 

 
 Wraz ze zmianą podejścia do spraw Arktyki, wynikającą z zakończenia 
układu zimnowojennego, zaczął powstawać nowy reżim prawny odnoszący się 
do tego regionu (Kubiak 2013). Należy zauważyć, że do początku lat 90. XX w., 
Arktyka nie była postrzegana jako region w stosunkach międzynarodowych, 
posiadający własne cechy, dynamikę, podmioty polityczne i instytucje (Graczyk 
2013; Łuszczuk, Stępień 2015, s. 21–30). Stąd, bierze się określenie Arktyki jako 
regionu in statu nascendi. Sprawa suwerenności w Arktyce wiąże się z jej statusem 
prawnym. Część jej obszaru nie jest pod jurysdykcją żadnego kraju i zgodnie z 
prawem międzynarodowym stanowi morze pełne (ang. High Sea) (Mieczkowski 
2013, s. 21–34). Suwerenność państw na morzu została określona w Konwencji 
Narodów Zjednoczonych o prawie morza (ang. United Nations Convention on the 

https://www.ft.com/__origami/service/image/v2/images/raw/http%3A%2F%2Fcom.ft.imagepublish.prod.s3.amazonaws.com%2Fe10ee2d2-76b5-11e6-bf48-b372cdb1043a?source=next&fit=scale-down&width=599
https://www.ft.com/__origami/service/image/v2/images/raw/http%3A%2F%2Fcom.ft.imagepublish.prod.s3.amazonaws.com%2Fe10ee2d2-76b5-11e6-bf48-b372cdb1043a?source=next&fit=scale-down&width=599
https://www.ft.com/__origami/service/image/v2/images/raw/http%3A%2F%2Fcom.ft.imagepublish.prod.s3.amazonaws.com%2Fe10ee2d2-76b5-11e6-bf48-b372cdb1043a?source=next&fit=scale-down&width=599
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Law of the Sea – UNCLOS) (ONZ 1982). Dokonano w niej podziału obszarów 
morskich. Do 12 mil morskich od linii podstawowej (tu: brzegu) rozciąga się 
morze terytorialne. Państwa posiadają jurysdykcję także w wyłącznej strefie 
ekonomicznej, nazywanej dawniej strefą rybołówstwa, która może sięgać aż do 
200 mil morskich od linii podstawowej. Pokazuje to tendencję w prawie 
międzynarodowym do zwiększania suwerenności państw na morzu. W zgodzie z 
powyższym, wprowadzono jeszcze kategorię szelfu kontynentalnego. Jest to 
podwodne przedłużenie lądu, jego część zalana morzem płytkim, dzięki czemu 
poszczególne kraje mogą przedłużyć obszar własnej suwerenności. 
Problematyczne jest jednak jednoznaczne wydzielenie tego obszaru. Z tego 
powodu, powołano przy UNCLOS Komisję Granic Szelfu Kontynentalnego 
(ang. Commission on the Limits of the Continental Shelf – CLCS). Zajmuje się ona 
analizą zasadności wniosków państw o uznanie granic szelfu kontynentalnego, 
które muszą być potwierdzone przeprowadzonymi badaniami naukowymi oraz 
rozstrzyga w tej sprawie. Taka sytuacja ma miejsce w Arktyce (patrz rys. 3) 
(Przygodzka–Markiewicz 2013, s. 56–72). 
 
Arktyczna piątka 
 W skład ośmiu państw arktycznych wchodzą trzy kraje nie mające 
bezpośredniego dostępu do Oceanu Arktycznego. Z tego powodu pojawiła się 
propozycja spotkań w formacie arktycznej piątki. Mowa tu o USA, Kanadzie, 
Danii, Norwegii i Rosji. Ocean jest też jej głównym obiektem zainteresowania, 
co przedstawia grenlandzka Deklaracja z Ilulissat z 2008 r. (Arctic Ocean 
Conference 2008). Oprócz udziału wybranych tylko państw arktycznych, 
omawiano tam również sprawę roszczeń terytorialnych w Arktyce, uznając za 
kluczową delimitację szelfu kontynentalnego w ramach CLCS, co pozostaje 
zagadnieniem wciąż nierozstrzygniętym. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że 
rozpatrywanie tego problemu implikuje podział surowców naturalnych Arktyki, 
a zwłaszcza ropy naftowej i gazu ziemnego. Drugą pochodną tego faktu może 
być określenie formalne statusu Północnej Drogi Morskiej i Przejścia 
Północno–Zachodniego, które mogą mieć w najbliżej przyszłości duże 
znaczenie dla międzynarodowej żeglugi. 
 Obecny polityczny kształt Arktyki ewoluował w trakcie rywalizacji 
międzynarodowej państw. Problematyczna materia tego regionu in statu nascendi 
rodzi kolejne pytania o liczbę i status podmiotów w niej partycypujących. Prócz 
światowego mocarstwa, jakim są USA i aspirującej do powrotu do tego miana 
Rosji, w arktycznej rywalizacji bierze udział jeszcze kilku głównych graczy. Dwaj 
powyżsi wraz z Norwegią, Danią i Kanadą mają największy wpływ na 
kształtowanie polityki międzynarodowej na tym obszarze na poziomie 
systemowym. Są to państwa posiadające bezpośredni dostęp do wód Oceanu 
Arktycznego, co w świetle argumentów przytoczonych w pracy jest conditio sine 
qua non do odgrywania kluczowej roli. 
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 W Deklaracji z Ilulissat kraje arktycznej piątki odniosły się do kwestii 
suwerenności w regionie. Potwierdzono w niej zasady prawa 
międzynarodowego, że to państwa narodowe kontrolują własne terytorium, a 
przedmiot wód międzynarodowych jest zarządzany zgodnie z postanowieniami 
UNCLOS. Uznają ponadto, że Arktyka to „normalny region” w systemie 
stosunków międzynarodowych z „normalną praktyką” ich polityki. W wymiarze 
geopolitycznym, chodzi tutaj o potwierdzenie tego na wypadek, gdyby inne 
państwo chciało twierdzić inaczej, tj. przedstawiało poglądy rewizjonistyczne, 
które naruszyłyby równowagę sił kształtowaną przez arktyczną piątkę. Z jej 
punktu widzenia, Deklaracja z Ilulissat jawi się jako próba wykluczenia innych 
państw z dyskusji o kluczowych problemach regionu, gdyż kwestia 
suwerenności jest najważniejszym tematem w polityce międzynarodowej 
(Kubiak 2012, s. 292). 
 Ujawniający się potencjał surowcowy oraz transportowy w regionie 
podnosi jego międzynarodowe znaczenie i arktyczna piątka zdaje sobie z tego 
sprawę. Z jej punktu widzenia, inkluzja innych podmiotów międzynarodowych 
do rywalizacji mogłaby naruszyć regionalną stabilność. Dlatego oparcie się na 
rozstrzygnięciach CLCS jest zgodne z powyższymi twierdzeniami i nikt 
oficjalnie tego nie kwestionuje. 
 Zagadnieniem interesującym jest fakt, iż formatowi arktycznej piątki 
sprzeciwia się wyraźnie Islandia, której rząd konsekwentnie uważa, że powinien 
być włączony do tej grupy z powodu wyspiarskiego charakteru tego państwa. Z 
drugiej strony, wyzwaniem dla tej grupy jest akcentowanie przez Rosję własnej 
hard power, które to wywołuje wyraźny niepokój w pozostałych krajach. 
Dochodzi do tego kwestia ewentualnie nachodzących na siebie roszczeń 
terytorialnych dotyczących znacznych obszarów Oceanu Arktycznego. 
Interesujące, że obszar wspólnego dziedzictwa ludzkości, za jaki jest obecnie 
uważana centralna część tego akwenu w zgodzie z postanowieniami UNCLOS, 
po złożeniu wniosku do CLCS i jego uznaniu, może zostać uznany za obszar 
suwerenny państwa. Rozpatrywanie ewentualnych wniosków jest długotrwałe, 
co wynika z jej praktyki i z tego powodu dla państw najważniejsze jest 
zachowanie regionalnego status quo. Dopiero na drugim miejscu znajduje się 
ewentualne rozszerzanie suwerenności przy sprzyjających warunkach, tj. 
przychylności CLCS w swoim orzecznictwie (Czarny 2014, s. 252–253). 
 
Zagadnienie konfliktu w Arktyce 
 W ramach systemu międzynarodowego, państwa rywalizują ze sobą o 
potęgę. Kalkulując zyski relatywne z możliwych do podjęcia działań są w niej 
ograniczane przez strukturę systemu, co skutkuje preferencją dążenia do 
równowagi sił. Wynika to również z faktu, że droga do zapewnienia sobie 
bezwzględnego bezpieczeństwa przez państwo, rozumiane jako podmiot 
rywalizacji międzynarodowej, jest zagrożeniem dla innego. Przedmiotem 
rywalizacji w polityce międzynarodowej jest wszystko, bo również wszystko 
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może być przyczyną wojny. Istnieje również wiele płaszczyzn na jakich kraje ze 
sobą rywalizują, choć i tutaj płaszczyzna polityczna ma kluczowe znaczenie, 
ponieważ jest sferą inicjującą wykorzystanie potencjału danego państwa (Waltz 
2000b, s. 49–51). 
 Chęci rozszerzania suwerenności w regionie doprowadziły do roszczeń i 
sporów terytorialnych między państwami arktycznymi. Źródła konfliktu mogą 
być zarówno regionalnie endogeniczne oraz wynikające z procesów lub 
wydarzeń globalnych. Wynika to ze składników potęgi kształtujących je 
podmiotów międzynarodowych. Należy zauważyć, że Rosja jest w regionie 
uważana za państwo prowadzące najbardziej mocarstwową politykę. Uwypukla 
to jej charakter rewizjonistyczny, czyli wolę odzyskania utraconej pozycji w 
stosunkach międzynarodowych. Zwiększona częstotliwość manewrów 
wojskowych jest przykładem elementu rywalizacji w której Rosja, tak jak każdy 
inny racjonalny uczestnik polityki międzynarodowej, chce odgrywać 
pierwszoplanową rolę. Do przyjęcia takiej postawy może Rosję skłaniać fakt, że 
z ośmiu państw arktycznych, pięć jest w NATO zdominowanym przez USA, a 
kolejne dwa z nim ściśle współpracują. Wynika z tego zbliżenie rosyjsko–
chińskie dotyczące wielowymiarowej współpracy w Arktyce, by równoważyć 
państwa NATO. Co więcej, Północna Droga Morska jest kluczową kwestią 
podkreślaną w dyskursie o suwerenności przedstawianym przez Rosję, stąd 
internacjonalizacja tej trasy żeglugowej w jakimkolwiek stopniu, będzie 
sprzeczna z rosyjskim interesem narodowym (Morozov 2009). 
 Arktyka nie jest obecnie regionem, w którym występuje wysokie napięcie 
międzynarodowe, jak miało to np. miejsce w czasach zimnej wojny, choć 
bezsprzecznie można mówić o zwiększonej tam aktywności wojskowej 
(Griffiths 2011, s. 18–19). Według strategii arktycznych państw, obecność 
militarna za kołem podbiegunowym północnym ma zapewniać bezpieczeństwo 
dla obszarów eksploatacji surowców mineralnych oraz szlaków żeglugowych 
(Bailes, Heininen, 2012). Koniec zimnej wojny przyspieszył zmiany 
geopolityczne w regionie i inkluzję do okołobiegunowej rywalizacji pozostałych 
krajów z arktycznej piątki, choć skutki zmian klimatu również mają w tym swój 
udział (Byers 2017, s. 11–12). Bazy wojskowe są położone we wszystkich tych 
krajach wzdłuż basenu Oceanu Arktycznego, a ten akwen, jak i przestrzeń 
powietrzna nad nim jest nieustannie patrolowana, co prowadzi niekiedy do 
incydentów międzynarodowych (Szpyra 2013, s. 153; Wezeman 2016). 
 Państwa poprzez zwiększanie obecności wojskowej w Arktyce, państwa 
zabezpieczają się przed użyciem siły militarnej przez inne państwa arktyczne. Z 
racjonalnego punktu widzenia, jakikolwiek konflikt o surowce na omawianym 
obszarze nie przyniósłby zwycięzcy znaczących zysków relatywnych, co wynika 
z rozproszenia złóż kluczowych surowców na obszarze Oceanu Arktycznego. 
Doprowadziłby on ponadto do zniszczeń w delikatnych, arktycznych 
ekosystemach. Zwiększona aktywność militarna zwiększa również znaczenie 
strategiczne Arktyki. Rozwój sytuacji powoduje wzrost rywalizacji 
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międzynarodowej oraz zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia konfliktu. 
Państwa arktyczne mają jednak relatywnie mało do zyskania poprzez 
rozpoczęcie otwartego konfliktu militarnego. Konflikt doprowadziłby do 
radykalnej zmiany istniejącej sytuacji, sprzyjającej rozwojowi inwestycji i żeglugi. 
Jednak znaczenie strategiczne Arktyki zmienia się i z poziomu regionu 
peryferyjnego zostaje ona włączona w globalną rywalizację systemową z własną, 
lecz istotną dynamiką geopolityczną (Łuszczuk 2015, s. 265). Większa 
możliwość włączenia się do rywalizacji okołobiegunowej dla podmiotów 
międzynarodowych takich, jak np. Chiny, ma znaczące i wielowymiarowe 
implikacje dla państw arktycznych (Käpylä, Mikkola 2013, s. 2). 
 
Arktyczne status quo 
 Z biegiem czasu potencjał poszczególnych krajów może się zmieniać. 
Zmieni się zatem ich wzajemna pozycja w systemie. Zajdzie ona jednak w 
obrębie systemu, a nie na poziomie systemowym, co determinuje jego 
niezmienna struktura i konstytuująca ją anarchia, zasada samopomocy i 
równowagi sił. Na poziomie systemowym zmiana więc nie zajdzie, z powodu 
niezmiennych cech systemu. Zmiany w obrębie systemu zaś mogą zajść, 
ponieważ państwa nieustannie modyfikują formę oraz cel własnej polityki. 
Największe zmiany w obrębie systemu zachodzą dzięki działaniu jego 
najważniejszych elementów składowych, czyli wielkich mocarstw. Pokazuje to 
fakt, że zmiany zachodzą cały czas, tylko jedne są ważniejsze, a inne mniej 
(Waltz 1993, s.71–76). Sama teoria polityki międzynarodowej nie może jednak 
wyjaśnić samej zmiany. Wiadomo tylko, że ona zajdzie ze względu na różnice we 
wzroście potencjałów elementów składowych systemu, czyli państw. 
 Należy zauważyć, że Deklaracja z Ilulissat jest podtrzymaniem status quo w 
polityce międzynarodowej w Arktyce i że jest to świadomy akt państw arktycznej 
piątki. Pomimo jej geopolitycznej wymowy skierowanej na zewnątrz, domyślnie 
przestrzegającej inne kraje przed nadmiernym mieszaniem się w sprawy 
arktyczne, ma wymiar wewnętrzny, gdyż może być również postrzegana jako 
chęć równoważenia relatywnie dominującej pozycji Rosji przez pozostałych 
członków tej nieformalnej grupy. Obserwowana aktywność w sferze wojskowej, 
w oczach sygnatariuszy, również nie może doprowadzić do pojawienia się 
groźby spirali militaryzacji w Arktyce, gdyż spowodowałoby to destabilizację 
regionu. Wówczas pojawiłyby się tendencje do ustanowienia specjalnego 
traktatu wprowadzającego nowy reżim polityczny za kołem podbiegunowym, co 
podkopałoby dominującą pozycję arktycznej piątki. 
 W grze o sumie zerowej, problemy dotykające sfery stosunków 
międzynarodowych w regionie mogą zostać wykorzystane przez państwa o 
największej potędze w systemie. Rywalizacja mocarstw będzie miała dodatkowy 
wpływ na wyznaczanie nowych granic w Arktyce, gdyż z powodu obecności 
mocarstw, owa rywalizacja zyskuje jeszcze większe znaczenie symboliczne. 
Wynikające z sytuacji międzynarodowej presje wewnętrzne wpływające na rządy 
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mogą przekształcić marginalne zagadnienia, jakim była do tej pory np. kwestia 
geograficznego poszerzania suwerenności w regionie, w materię 
intersubiektywnie prestiżową (Janicki 2012, s. 90–91). Sytuacja taka nie miałaby 
jednoznacznego zwycięzcy, lecz grupę oczywistych przegranych. 
 Dynamika regionalna w Arktyce przyciąga uwagę globalną ze względu na 
możliwość zysków strategicznych, ekonomicznych i geopolitycznych z powodu 
skutków obserwowanych tam zmian klimatu. Państwa arktycznej piątki 
wystosowują roszczenia dotyczące akwenów uznawanych obecnie za wody 
międzynarodowe. Ta rywalizacja powiązana z lukami w prawie 
międzynarodowym uwypukla grę o sumie zerowej, w której kraje postępując w 
zgodzie z własnym racjonalnym interesem podejmują działania zdeterminowane 
przez rachunek ich kosztów i zysków relatywnych (Keil 2014, s. 166). Z drugiej 
strony, wzrost napięcia doprowadziłby do większego zaangażowania podmiotów 
zewnętrznych wykorzystujących zamieszanie. Stąd, chęć zbytniego 
nieeskalowania sporów pośród arktycznej piątki. Krótko mówiąc, demontaż 
arktycznego status quo nie sprzyja ich interesom (Kubiak 2012, s. 289–292). 
Może to również obrazować pewien paradoks, jaki można wyprowadzić z 
przyjętych w tej pracy ram teoretycznych: państwa dążą do maksymalizacji 
własnej potęgi, gdzie w przypadku Arktyki chodzi o jej maksymalne 
wykorzystanie w sensie ekonomicznym. Jak zaznacza Kenneth N. Waltz, taki 
ruch może jednak zaburzyć równowagę obecną w regionie, więc będzie 
niewłaściwe dla systemu i nie korzystne dla państw (Waltz 2010, s. 110). 
 
Konkluzje 
 By zrozumieć wydarzenia mające miejsce w Arktyce, niezbędne jest 
zastosowanie perspektywy globalnej, czy też systemowej. Region ten nie jest 
hermetyczny, zamknięty na wpływy z zewnątrz, a jego dynamika regionalna jest 
wysoce zależna od polityki światowej. To samo można powiedzieć o zjawisku 
zmian klimatu, które mają charakter transnarodowy. Ekonomiczny potencjał 
obszarów położonych za kołem podbiegunowym, przejawiający się w możliwej 
zwiększonej eksploatacji surowców mineralnych ze szczególnym 
uwzględnieniem węglowodorów, nabiera różnych znaczeń zależnych od 
światowych rynków energii i fluktuacji cen jego najważniejszych dóbr, od 
których uzależnione są gospodarki wielu państw. 
 Wyścig po surowce obrazuje zwiększoną rywalizację geopolityczną. 
Arktyka spełnia warunki regionu istotnego geopolitycznie, ponieważ jest bogata 
w surowce mineralne, w przyszłości mogą przez nią przebiegać globalnie 
kluczowe trasy żeglugowe oraz grupuje różne regiony i mocarstwa. W XXI w. 
obszar za kołem podbiegunowym staje się miejscem rywalizacji w celu 
maksymalizacji potęgi państw. Przejawia się to w zmianie jego pozycji 
strategicznej. W czasach zimnej wojny oraz wcześniej, był uważany za strefę 
buforową, region zewnętrzny dla prowadzonej przez państwa aktywności w 
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ujęciu geopolitycznym. Obecnie, zaczyna on być postrzegany przez państwa 
arktyczne jako przestrzeń rywalizacji bezpośredniej. 
 Status quo obserwowane w stosunkach międzynarodowych w Arktyce, 
pomimo zmian obserwowanych w regionie, wydaje się naturalnym następstwem 
aktywności państw arktycznych, które przedkładają zyski relatywne nad 
absolutne. Zachowanie to jest zgodne z myślą realistyczną, która prócz opisu i 
wyjaśnienia fenomenu w omawianej dziedzinie, niesie ze sobą wymiar 
praktyczny, stanowiąc swojego rodzaju podręcznik dla decydentów. 
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International relations status quo in the Arctic 
 
Climate change observed in the Arctic transforms its geopolitics. It means easier mineral 
resources exploitation and opening of the new shipping routes. These factors combined 
result in increasing competition for power there, territorial claims over Arctic Ocean 
parts for example. Author claims that relatively small presence of Kenneth N. Waltz’s 
structural realism is an untapped potential as a theoretical framework within the Arctic 
international relations research. It seems as an useful tool for its description and 
explanation. The aim of the article is therefore the operationalization of a given theory 
into the object of research. Author analyses the Arctic international relations especially 
from the realistic perspective through the balance of power principle and its status quo 
concept. He describes geopolitical potential of the region, Arctic States rivalry, conflict 
capability and intensification of the international relations manifested in the idea of 
cooperation within so–called Arctic Five. Author explains, why the status quo is 
observed in this research area, following the rules of structural realism, despite the 
changes occurring in the Arctic, what constitutes its hypothesis.  
 
Key words: Arctic; status quo; Arctic Five; structural realism; Waltz. 
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Abstrakt: 
 Artykuł obejmuje dwie części. W pierwszej z nich autor opisał geopolityczne 
źródła konfliktów w zachodniej części Bałkanów, wyróżniając zarówno geopolityczną 
teorię, jak i dotychczasowe realia omawianego obszaru z perspektywy tej teorii. 
Natomiast w drugiej przeanalizowano poszczególne geopolityczne czynniki zapalne 
potencjalnych konfliktów w zachodniej części Bałkanów, wyróżniając takie 
geopolityczne źródła konfliktów, jak graniczność oraz tranzytowość, zróżnicowanie 
ludności, kryzysy potęgi i/lub spoistości państw, rywalizacja ośrodków siły oraz 
załamanie systemu geopolitycznego i/lub przekształcenie równowagi sił.  
 
Słowa kluczowe: geopolityka, geopolityczne źródła konfliktów, konflikty 
zbrojne, Bałkany. 
 
 
Wprowadzenie 
 W latach 90. XX w., w zachodniej części Bałkanów doszło do wielu 
napięć na tle etnicznym, religijnym i terytorialnym. Doprowadziły one do kilku 
konfliktów zbrojnych, spośród których część charakteryzowała się szczególnie 
krwawym przebiegiem. Nie były to bynajmniej pierwsze konflikty tego typu na 
omawianym obszarze, ponieważ Bałkany ogólnie charakteryzują się bogatą 
historią w zakresie różnego rodzaju sporów, kryzysów i konfliktów, dzięki 
którym zyskały miano m. in. kotła, tygla, a nawet beczki prochu i miękkiego 
podbrzusza Europy (Mihajić 2008: 298). Przyczyny które w przeszłości 
doprowadziły do wojen domowych towarzyszących, czy też wynikających z 
rozpadu Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii (SFRJ), do dzisiaj 
zachowują aktualność, a ponadto dołączyły do nich nowe, wynikające ze zmian 
sytuacji na arenie międzynarodowej. 
 Zachodnia część Bałkanów obejmuje osiem jednostek, w tym siedem 
państw (Albania, Bośnia i Hercegowina (BiH), Chorwacja, Czarnogóra, 
Macedonia, Serbia oraz Słowenia), a także sporne Kosowo, które de iure nie 
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uzyskało jeszcze uznania na arenie międzynarodowej, de facto od 10 lat 
funkcjonuje jako państwo.  
 
Geopolityczne źródła konfliktów 
 Zarówno studia literatury przedmiotu, jak i analiza poszczególnych 
konfliktów na arenie międzynarodowej pozwalają wyróżnić siedem źródeł 
konfliktów, które można, a wręcz należy uznać za tego typu źródła o 
charakterze geopolitycznym. Zaliczają się do nich: 

1) graniczność terytorium; 
2) tranzytowość terytorium; 
3) zróżnicowanie ludności zamieszkującej terytorium; 
4) występowanie surowców mineralnych; 
5) kryzysy potęgi i/lub spoistości państw; 
6) rywalizacja ośrodków siły; a także 
7) załamania systemu geopolitycznego i/lub przekształcenia równowagi sił. 

 Graniczność terytorium sprowadza się do występowania na danym 
terytorium granic między państwami oraz różnego rodzaju grupami etnicznymi i 
religijnymi, strefami wpływów, kulturami lub regionami. Tranzytowość 
terytorium wynika z przebiegających przez dane terytorium szlaków 
tranzytowych, zwłaszcza tych, przy użyciu których dokonuje się przepływ 
ludności oraz transport towarów. Zróżnicowanie ludności zamieszkującej 
terytorium jest czynnikiem konfliktogennym przede wszystkim w przypadkach, 
kiedy ludność danego terytorium jest zróżnicowana etnicznie i/lub religijnie. 
Występowanie surowców na danym terytorium ma bardzo konfliktogenny 
wpływ zwłaszcza w przypadku surowców energetycznych. Kryzysy potęgi i/lub 
spoistości państw wiążą się z polityczną niestabilnością w państwach 
dotkniętych sporami, kryzysami i konfliktami wewnętrznymi, przede wszystkim 
dążeniami niepodległościowymi pomniejszych regionów oraz tendencjami 
dezintegracyjnymi i rewizjonistycznymi. Rywalizację ośrodków siły jako 
kategorię geopolitycznych źródeł konfliktów warunkuje zwłaszcza rywalizacja 
pomiędzy podmiotami o dużym potencjale na arenie międzynarodowej. 
Załamania systemu geopolitycznego i/lub przekształcenia równowagi sił mają 
miejsce, kiedy dochodzi do zmian w ładzie międzynarodowym i systemie 
geopolitycznym, przede wszystkim przekształceń w równowadze sił między 
podmiotami stosunków międzynarodowych oraz w posiadanym przez te 
podmioty potencjale do realizacji celów na arenie międzynarodowej. Należy 
natomiast zaznaczyć, że przybliżone wyżej geopolityczne źródła konfliktów 
zazwyczaj występują na danym terytorium wspólnie i są od siebie zależne, 
ponieważ każdy kolejny czynnik konfliktogenny przeważnie wynika z 
poprzedniego (Bukowski 2014: 79-81, 84-85, 87-88, 95-97; Dzieciński 2010: 65-
68, 76; Legucka 2013: 30-50; Moczulski 1999: 455, 463-464; Potulski 2011: 185-
186, 205-206). 
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Zachodniobałkańskie realia 
 Wyróżnienie geopolitycznych źródeł konfliktów w zachodniej części 
Bałkanów należy uznać za zadanie stosunkowo łatwe, ponieważ na omawianym 
obszarze występują prawie wszystkie czynniki konfliktogenne, które zostały 
wyżej przytoczone. Bałkanów nie dotyczy tylko jeden z wymienionych 
czynników konfliktogennych, jakim jest bogactwo zasobów mineralnych. 
Położenie geograficzne Bałkanów jest na tyle unikalne, iż zyskało nawet miano 
bałkańskiego węzła geopolitycznego (Mihaylov 2011: 61). Bałkany stanowią 
region graniczny pod wieloma względami, a przede wszystkim są obszarem 
ścierania się wpływów trzech cywilizacji: zachodniej, rusko-prawosławnej (w 
przeszłości bizantyńskiej) oraz islamu. Już w Starożytności region ten leżał de 
facto w centrum znanego ówcześnie świata, przez który przebiegało wiele 
ważnych szlaków komunikacyjnych, np. słynna Via Egnatia (Olchowski, 
Pawłowski 2009: 78; por. także Petrović i inni, 2017: 16). Przyciągało to 
zainteresowanie mocarstw, których celem było zdobycie wpływów oraz 
przejęcie nad tymi szlakami kontroli (Dzieciński 2010: 66). 
 Przemieszczanie się ludności przez Bałkany miało znaczący wpływ na 
zróżnicowanie etniczne ludności, co w znaczący sposób uwidoczniło się właśnie 
w zachodniej jego części. Narody i grupy etniczne zamieszkujące państwa 
pojugosłowiańskie i Albanię posiadają zróżnicowaną etnogenezę, 
przedstawiciele większości z nich posługują się własnym językami, a także 
wyznają właściwe sobie religie. Poza ogólnym zróżnicowaniem etnicznym, cechą 
charakterystyczną państw leżących w tym obszarze jest również występowanie 
licznych mniejszości narodowych. Z tego powodu zróżnicowanie etniczne, a 
wraz z nim językowe i religijne, stanowiło przyczynę wielu konfliktów 
wewnętrznych i międzynarodowych, utrudniając tym samym procesy 
kształtowania się zachodniobałkańskich państw, a nawet je uniemożliwiając 
(Donnan, Wilson 2007: 17; Olchowski, Pawłowski 2009: 77). Należy również 
mieć na uwadze, że narodowość na Bałkanach – zarówno w perspektywie 
całego regionu, jak i jego zachodniej części – stanowi nie tylko kategorię 
socjologiczną, ale także kwestię polityczną. W historii regionu niejednokrotnie 
manipulowano narodowościami, mając na celu uzyskanie doraźnych bądź 
długoterminowych celów politycznych, czego najbardziej klarownym 
przykładem było nadanie wyznawcom islamu w BiH statusu odrębnego narodu, 
do czego doszło w okresie istnienia SFRJ (Eberhardt 2004: 81; Mihajić 2008: 
299-300). 
 Omówione do tej pory geopolityczne źródła konfliktów miały charakter 
zdeterminowany przez geografię. Choć każdy z tego typu czynników jest 
konfliktogenny, dużo silniejszymi zapalnikami konfliktów były i są 
geopolityczne źródła konfliktów o uwarunkowaniach nacechowanych 
politycznie. Najbardziej konfliktogennym czynnikiem tego typu jest polityczna 
niestabilność, która stanowi konsekwencję kryzysu potęgi i spoistości państw 
oraz tendencji dezintegracyjnych i rewizjonistycznych. W przypadku państw 
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zachodniobałkańskich głównym powodem występowania niestabilności 
politycznej zarówno w poprzednich wiekach, jak i obecnie, są nierozwiązane 
problemy terytorialno-narodowościowe (Gołembski 1982: 54). Problem ten 
starały się stłumić władze SFRJ, tworząc strukturę federacji, mającą zaspokoić 
możliwie największą liczbę roszczeń politycznych tworzących ją narodowości, a 
także osłabi pozycję najsilniejszej grupy etnicznej, którą stanowili Serbowie. W 
wyniku podjętych działań, w ramach SFRJ powstało sześć republik: Bośni i 
Hercegowiny, Chorwacji, Czarnogóry, Macedonii, Serbii (z wydzielonymi 
dwoma prowincjami autonomicznymi: Kosowem i Wojwodiną) oraz Słowenii. 
Czarnogórę i Macedonię powołano wówczas dla osłabienia pozycji 
najliczniejszych Serbów (Petrović, op.cit., s. 19-20, 22), natomiast Bośnię i 
Hercegowinę aby zakończyć spór serbsko-chorwacki o wchodzące w jej skład 
terytorium i zamieszkującą je ludność (Kuczyński 1999: 24). Skalę 
nieskuteczności podjętych i zrealizowanych działań obrazują późniejsze 
wydarzenia towarzyszące rozpadowi SFRJ, takie jak krwawe wojny domowe w 
Chorwacji, w Bośni i Hercegowinie oraz w Kosowie. 
 Historia zachodniej części Bałkanów obfituje w liczne próby 
irredentystycznego oddzielania poszczególnych obszarów od reszty terytorium 
państw. Zaistnienie w zachodniej części omawianego regionu irredenty świadczy 
o występowaniu tam tendencji dezintegracyjnych i rewizjonistycznych, natomiast 
ich skuteczność o słabości instytucji państwa, nie radzącego sobie z problemami 
wewnętrznymi o charakterze politycznym, gospodarczym i etnicznym 
(Mojsiewicz 2007: 158; Tanty 2003: 5-6). Sytuacja ta utrzymuje się do dziś, 
natomiast po rozpadzie SFRJ proces fragmentaryzacji regionu i towarzyszące 
mu powstawanie na jego obszarze niezależnych bądź quasi-niezależnych 
podmiotów o charakterze państwowym, pomiędzy którymi występują wrogie 
relacje, zaczęto określać mianem bałkanizacji (Lacoste 2010: 293; Sykulski 2009: 
10). 
 Destabilizacja polityczna jako geopolityczne źródło konfliktu może mieć 
również charakter zewnętrzny. W tym przypadku wpływ na wystąpienie bądź 
wzrost liczby czynników konfliktogennych mają albo obce podmioty, albo są 
one efektem załamania występującego na danym terytorium systemu 
geopolitycznego. Najbardziej transparentny przypadek wystąpienia tego typu 
geopolitycznego źródła konfliktów w zachodniej części Bałkanów stanowi 
rozpad SFRJ. Zbiegł się on w czasie ze znacznie ważniejszymi w skali świata 
wydarzeniami na arenie międzynarodowej, jakimi były rozpad bloku 
wschodniego, a następnie Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich 
(ZSRR). Nagłe przekształcenie zarówno systemu geopolitycznego, jak i ładu 
międzynarodowego stanowiło czynnik zapalny dla wielu konfliktów, w tym dla 
pojugosłowiańskich wojen domowych. Pomimo tak fundamentalnej zmiany 
realiów zarówno z perspektywy geopolityki, jak i stosunków międzynarodowych, 
rozpad SFRJ nie przyczynił się bynajmniej do zaprzestania rywalizacji mocarstw 
na omawianym obszarze. Co więcej, zjawisko to uległo wzmocnieniu. Obecnie 
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uważa się, że rywalizacja mocarstw w trakcie trwania wojen domowych w 
Chorwacji, w Bośni i Hercegowinie oraz w Kosowie przyczyniła się nie tylko do 
ich przedłużania, a wręcz do zaostrzania ich przebiegu (Bieleń 2009: 28-29). 
 
Geopolityczne czynniki zapalne potencjalnych konfliktów w zachodniej 
części Bałkanów: graniczność i tranzytowość 
 Choć graniczne położenie regionu i wynikająca z niego tranzytowość nie 
odgrywają już tak istotnej roli konfliktogennej, jak miało to miejsce jeszcze w 
poprzednich stuleciach, w przypadku zachodniej części Bałkanów oba te 
geopolityczne źródła konfliktów nadal mają swoje przełożenie na wzrost 
napięcia zarówno we wzajemnych relacjach pomiędzy państwami leżącymi na 
omawianym obszarze, jak i w relacjach pomiędzy państwami 
zachodniobałkańskimi i europejskimi oraz światowymi mocarstwami. 
Czynnikiem konfliktogennym nierozerwalnie związanym z granicznym 
położeniem zachodniej części Bałkanów i granicznością tego obszaru jest 
trwający od 2015 r. kryzys migracyjny, ponieważ przez zachodnią część 
Bałkanów przebiegają dwa z ośmiu głównych szlaków migracyjnych 
wyróżnionych przez Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej 
(Frontex, Migratory routes map, http://frontex.europa.eu/trends-and-
routes/migratory-routes-map/, dostęp: 29. 12. 2017 r.). 
 Albańsko-grecki szlak migracyjny o charakterze wahadłowym przez 
wiele lat stanowił jedną z dróg dla imigrantów spoza UE. W latach 2008-2010 na 
tymże szlaku odnotowano odpowiednio ok. 42 tys., 40 tys. oraz 35,3 tys. 
nielegalnych przekroczeń zewnętrznej granicy UE, co stanowiło przeszło 1/3 
ogółu tego typu przypadków. Liczbę tę należy jednak uznać za zawyżoną, 
ponieważ korzystający ze szlaku Albańczycy, po wykryciu na terytorium Grecji, 
byli zawracani do Albanii, a następnie podejmowali kolejne próby nielegalnego 
przedostania się do Grecji. Proceder ten znacząco zmalał w 2011 r., po 
ustanowieniu ruchu bezwizowego dla obywateli Albanii. W 2015 r. odnotowano 
8 932 przypadki nielegalnego przekraczania granic UE na tymże szlaku, w 2016 
r. jedynie 5 121, natomiast w dwóch pierwszych kwartałach 2017 r. liczba ta 
wyniosła 3 196 przypadków (Frontex, Circular route from Albania to Greece, 
http://frontex.europa.eu/trends-and-routes/circular-route-from-albania-to-
greece/,  dostęp: 29. 12. 2017 r.). 
 Zupełnie inaczej przedstawiała się sytuacja na zachodniobałkańskim 
szlaku migracyjnym, który przebiega z południa Półwyspu Bałkańskiego do 
Chorwacji i na Węgry. Wśród korzystających z niego migrantów dominują 
Syryjczycy, następnie Irakijczycy oraz Afgańczycy. Zauważalny jest również 
odsetek osób będących obywatelami Kosowa. Kryzys migracyjny spowodował, 
iż na omawianym szlaku odnotowano ponad siedemnastokrotny wzrost liczby 
zarejestrowanych nielegalnych przekroczeń zewnętrznej granicy UE 
przebiegającej przez zachodnią część Bałkanów. W 2014 r. miało miejsce 43 360 
tego typu przypadków, a w 2015 r. już 764 038. Dane z 2016 r. – kiedy to 

http://frontex.europa.eu/trends-and-routes/migratory-routes-map/
http://frontex.europa.eu/trends-and-routes/migratory-routes-map/
http://frontex.europa.eu/trends-and-routes/circular-route-from-albania-to-greece/
http://frontex.europa.eu/trends-and-routes/circular-route-from-albania-to-greece/
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zarejestrowano 122 779 przypadków nielegalnych przekroczeń granicy UE przy 
wykorzystaniu tego szlaku – świadczą o już zdecydowanym spadku liczby 
migrującej ludności. Spadkowy trend utrzymał się również w 2017 r., ponieważ 
w dwóch pierwszych kwartałach zarejestrowano tylko 5 731 tego typu przypadki 
(Fiałkowska 2015: 10; Frontex Risk Analysis Network Quarterly Report, 2017, 
Quarter 2, April-June; Frontex, Western Balkan route, http://frontex.europa.eu/trends-
and-routes/western-balkan-route/, dostęp: 29. 12. 2017 r.). 
 Pomimo optymistycznych danych należy mieć na uwadze, że problem 
pozostaje aktualny, ponieważ nierozwiązane pozostają jego przyczyny (więcej: 
Borońska-Hryniewiecka 2015: 15-16; Duszczyk 2015: 1-2; Potyrała 2016: 295-
296; Tendera-Właszczuk 2016: 13-15). 
 
Zróżnicowanie ludności 
 Pomimo niewielkich rozmiarów pod względem terytorium i zaludnienia, 
państwa zachodniej części Bałkanów charakteryzują się stosunkowo wysokim 
zróżnicowaniem ludności pod względem etnicznym i religijnym. W przypadku 
zróżnicowania etnicznego, najbardziej jaskrawe przykłady wieloetniczności 
stanowią Bośnia i Hercegowina (BiH), Czarnogóra oraz Macedonia, a także 
Autonomiczna Prowincja Wojwodiny w ramach Serbii. Według danych ze spisu 
powszechnego z 2013 r., wiodące grupy etniczne spośród ludności BiH 
stanowili Bośniacy (50,11% ogółu mieszkańców), Serbowie (30,78%) oraz 
Chorwaci (15,43%), jednakże 92,11% ogółu Serbów zamieszkiwało terytorium 
Republiki Serbskiej (RS), natomiast 91,39% ogółu Chorwatów i 88,23% ogółu 
Bośniaków w Federacji Bośni i Hercegowiny (FBiH). Dane dotyczące 
Bośniaków zostały jednak zakwestionowane przez władze RS z powodu użycia 
w spisie terminu „Bośniacy” zamiast „Muzułmanie z narodowości” (Popis... 
2016: 54; Toe 2016). Kuriozalna wręcz sytuacja ma miejsce w Czarnogórze. W 
państwie o populacji bliskiej średniej wielkości europejskich miast, według 
danych ze spisu powszechnego z 2011 r. Czarnogórcy stanowili jedynie 44,98% 
ludności, nie byli zatem większością we własnym państwie. Drudzy pod 
względem liczebności Serbowie stanowili 28,73% ogółu mieszkańców, Bośniacy 
– 8,65%, Albańczycy – 4,91%, natomiast w spisie wyróżniono również 
Muzułmanów z narodowości – 3,31% (MONSTAT – Statistical Office of 
Montenegro, Census 2011 data, 
http://www.monstat.org/eng/page.php?id=393&pageid=57, dostęp: 29. 12. 
2017 r.). W przypadku Macedonii, według danych z ostatniego spisu 
powszechnego przeprowadzonego jeszcze w 2002 r., Macedończycy stanowili 
64,18% ogółu mieszkańców, natomiast istotną liczebnie mniejszością byli 
Albańczycy – 25,17% (Vkupno naselenie..., 2002: 62). Jeśli zaś chodzi o 
Wojwodinę, większość spośród 1 931 809 jej mieszkańców stanowili Serbowie 
(66,76%), jednak podmiot ten zamieszkiwała spora mniejszość węgierska 
(13,00%) (Попис… 2012: s. 20-23). 

http://frontex.europa.eu/trends-and-routes/western-balkan-route/
http://frontex.europa.eu/trends-and-routes/western-balkan-route/
http://www.monstat.org/eng/page.php?id=393&pageid=57
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 Zróżnicowanie religijne w państwach zachodniej części Bałkanów jest 
silnie powiązane ze zróżnicowaniem etnicznym, co bynajmniej nie powinno 
dziwić. W przypadku BiH podziały religijne zasadniczo stanowią odwzorowanie 
podziałów etnicznych, ponieważ w państwie tym muzułmanie stanowią 50,70% 
ogółu mieszkańców, prawosławni – 30,75%, a katolicy – 15,19% (Agencija… 
2016: s. 68). W Czarnogórze większość stanowią wyznawcy prawosławia 
(72,07%), ponieważ wyznają je zarówno Czarnogórcy, jak i Serbowie. Natomiast 
na wielkość czarnogórskiej populacji muzułmanów (19,11%), przekłada się 
liczba osób pochodzenia bośniackiego i albańskiego (MONSTAT…). Na 
terytorium Macedonii odsetek macedońskich prawosławnych1 (64,78%) 
odpowiada odsetkowi Macedończyków, natomiast populację muzułmanów 
(33,33%) – obok mieszkańców pochodzenia albańskiego – zwiększają pozostałe 
mniejszości (Vkupno naselenie..., 2002: 334). Z kolei w Wojwodinie wpływ na 
wysoki odsetek prawosławnych (70,25%) oprócz Serbów mają również 
mniejszości rumuńska i czarnogórska, natomiast w przypadku populacji 
wyznającej katolicyzm (17,43%) są to mniejszości węgierska i chorwacka 
(Попис… 2013: 38-39). 
 
Kryzysy potęgi i/lub spoistości państw 
 Zarówno kryzysy potęgi, jak i spoistości państw stanowiły w XX w. 
podstawowe geopolityczne źródło konfliktów w zachodniej części Bałkanów. 
Obecnie biorąc pod uwagę ten czynnik należy zwrócić uwagę na trzy państwa 
leżące w omawianym obszarze. Są to BiH, Macedonia oraz Serbia. W przypadku 
Serbii oczywistym problemem jest kwestia niepodległości Kosowa. Dopiero trzy 
lata po ogłoszeniu jego niepodległości, władze Kosowa i Serbii, pod naciskiem 
UE, rozpoczęły dialog mający doprowadzić do normalizacji stosunków. 
Wcześniej Serbowie zrealizowali szereg działań, których celem było 
zakwestionowanie suwerenności oraz utrudnienie funkcjonowania Kosowa. 
Wcześniej  władze Serbii wykluczały jakiekolwiek ustępstwa, uznając Kosowo za 
własne terytorium, natomiast władze Kosowa uzależniały rozpoczęcie rozmów 
zmianą stanowiska przez Serbię. W trakcie negocjacji zarówno Serbia, jak i 
Kosowo kierowały się jedynie korzyściami, które mogły uzyskać ze strony UE, 
co powoduje, że szanse na osiągnięcie porozumienia maleją. Władze Serbii 
jednoznacznie wykluczają możliwość uznania niepodległości Kosowa. Kwestia 
Kosowa odgrywa coraz mniejszą rolę w polityce wewnętrznej Serbii, natomiast 
na arenie międzynarodowej państwo to w istotny sposób podbudowało swoją 
pozycję dzięki roli, jaką odgrywa w rozwiązywaniu przez UE kryzysu 
migracyjnego (Szpala 2016b). 
 Macedonię destabilizują zarówno wewnętrzne kryzysy polityczne, jak i 
spory między słowiańskimi Macedończykami i liczną mniejszością albańską. W 

                                                 
1 Macedoński Kościół Prawosławny jest autokefaliczny (niezależny), jednak autokefalii tej 

nie uznają wszystkie kanoniczne Kościoły prawosławne. 
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ostatnich latach politykę wewnętrzną władz Macedonii charakteryzuje 
umacnianie autokratycznych metod rządzenia przy wykorzystaniu 
nacjonalistycznych haseł i wybiórczego wzmacniania macedońskiej tożsamości 
narodowej, co dodatkowo pogłębia macedońsko-albańskie antagonizmy. Co 
więcej, na terytorium Macedonii funkcjonuje albańska partyzantka – Narodowa 
Armia Wyzwolenia (alb. Ushtria Çlirimtare Kombëtare, UÇK), wywodząca się z 
Armii Wyzwolenia Kosowa (alb. Ushtria Çlirimtare e Kosovës, UÇK). Jej 
działalność doprowadziła w 2001 r. do wybuchu walk z macedońską armią i 
policją. Problemy etniczne potęguje niekorzystna sytuacja gospodarcza, 
ponieważ Macedonia pozostaje najbiedniejszym pojugosłowiańskim państwem 
(poza Kosowem). Z tego powodu eskalacji napięć towarzyszą gwałtowne 
demonstracje, kończące się starciami ze służbami mundurowymi (Szpala 2016a). 
W kontekście kryzysu potęgi i spoistości państw najbardziej wyrazisty przypadek 
stanowi BiH, która jest państwem de facto utworzonym sztucznie i 
utrzymywanym jedynie w wyniku zabiegów politycznych i środków finansowych 
przeznaczanych na ten cel przez organizacje międzynarodowe, głównie 
Organizację Narodów Zjednoczonych (ONZ) i UE. W BiH panuje zła sytuacja 
gospodarcza oraz kryzys polityczny, a wewnętrzne napięcia potęgują rozbieżne 
roszczenia integracyjne lub dezintegracyjne, które prezentują przedstawiciele 
trzech głównych grup etnicznych zamieszkujących terytorium tego państwa. O 
skali rozkładu instytucji państwa w BiH najdobitniej świadczy rola, jaką w jej 
ustroju pełni urząd Wysokiego Przedstawiciela dla BiH, który wraz ze swoim 
Biurem jest tam reprezentantem społeczności międzynarodowej. Oznacza to, że 
obecność międzynarodowa w wewnętrznej polityce BiH ma 
zinstytucjonalizowaną formę, co stanowi ewenement na skalę światową, a sam 
Wysoki Przedstawiciel posiada niezwykle szerokie kompetencje, do których 
zaliczają się prawo do delegalizacji partii politycznych, rozwiązywania 
parlamentu, unieważniania ustaw, a nawet wprowadzania zmian w konstytucji. Z 
kolei Biuro Wysokiego Przedstawiciela nierzadko spełnia funkcję środka 
zastępczego dla instytucji tego państwa, kiedy te okazują się nieudolne w 
sprawach administracyjnych, gospodarczych, konstytucyjnych czy sądowniczych 
(Walkiewicz 2011: 263-264). BiH od 1995 r. dotknięta jest permanentnym 
kryzysem konstytucyjnym. Powoduje go swoista potrójna reprezentacja etniczna 
w organach państwowych, która wynika z postanowień zawartych w 
wywodzącej się z porozumień zawartych w Dayton ustawie zasadniczej. 
Rozwiązania ustrojowe w BiH umożliwiają każdej z trzech grup etnicznych 
blokowanie decyzji podejmowanych przez organy szczebla federalnego. Choć w 
założeniach autorów rozwiązania te miały przyczynić się do wygaszenia 
wieloletnich konfliktów etnicznych, w realiach wewnętrznych tego państwa 
dodatkowo zaostrzyły wewnętrzne spory polityczne (Stanisławski 2008: 38-41; 
Szilági 2008: 52-57). Co więcej, kryzys konstytucyjny potęguje patologie w 
strukturach władzy każdego szczebla, ponieważ dominuje w nich kryterium 
przynależności etnicznej. Poszczególne organy są zdominowane przez 
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przedstawicieli którejś z trzech grup etnicznych, realizujących tylko i wyłącznie 
własne interesy własnej grupy (Babić 2011: 273). Choć bośniacki kryzys 
konstytucyjny jako zarzewie wewnętrznej rywalizacji ma charakter sensu largo 
polityczny, w realiach BiH spełnia kryteria uwarunkowania o charakterze 
geopolitycznym. 
 
Rywalizacja ośrodków siły 
 W pierwszych latach po rozpadzie SFRJ w wydarzenia w zachodniej 
części Bałkanów angażowały się przede wszystkim państwa Europy Zachodniej, 
zarówno indywidualnie, jak i poprzez UE, a także Stany Zjednoczone oraz 
NATO, budując i zaznaczającym tym samym swoje wpływy na omawianym 
obszarze. Obecnie, zachodniobałkańskie państwa nadal znajdują w strefie 
wpływów europejskich (wszystkie) i euroatlantyckich (poza Serbią, która nie 
bierze pod uwagę członkostwa w NATO). Główną siłą pozostaje UE, do której 
wnioski akcesyjne złożyły wszystkie państwa poza Kosowem, które formalno-
prawnie nie zostało przez ten podmiot uznane (co jednak nie oznacza braku 
zaangażowania UE w Kosowie). Natomiast do NATO należą Albania i 
Czarnogóra, a status oficjalnych kandydatów posiadają BiH oraz Macedonia. 
Państwa z zachodniej części Bałkanów podejmują integrację w ramach obu 
organizacji, ponieważ – zwłaszcza w przypadku UE – widzą w tym działaniu 
szansę na przeprowadzenie niezbędnych reform gospodarczych, które 
umożliwią pokonanie ciężkiej  sytuacji ekonomicznej, a także poprawy swojego 
bezpieczeństwa na arenie międzynarodowej (Jagusiak 2014: 144-145). 
 Swoją pozycję w zachodniej części Bałkanów sukcesywnie odbudowuje 
Federacja Rosyjska (FR), która – z powodu problemów wewnętrznych – nie 
była w stanie wpływać na sytuację na omawianym obszarze w latach 90. XX w. 
w takim stopniu, w jakim czyniła to w poprzednich dekadach. FR wykorzystuje 
do tego swoje szczególne relacje z Serbią, które stanowią kontynuację rosyjskiej 
polityki jeszcze z okresu caratu. Sama Serbia potrafi  balansować między 
wpływami rosyjskimi oraz unijnymi, np. poprzez wykorzystanie protekcji FR 
jako argumentu w stosunkach z UE. Podobnie jak w przypadku EU i NATO, 
aktywność FR w zachodniej części Bałkanów ma przede wszystkim wymiar 
gospodarczy, co przekłada się również w wydatny sposób na politykę 
(Włodkowska 2009:  111-112). 
 Trzecią siłą posiadającą istotne wpływy w zachodniej części Bałkanów 
stanowią państwa posiadające złoża ropy naftowej i środowiska muzułmańskie. 
Ich zainteresowanie omawianym obszarem wynika z zamieszkiwania zachodniej 
części Bałkanów przez dużą liczbę wyznawców islamu. Z tego powodu, m. in. 
Arabia Saudyjska (AS), Iran i Turcja w czasie wojny domowej w Bośni wspierały 
Bośniaków (Jean 2007: s. 250; Mihajić 2008: s. 304-305). Istotna jest również 
działalność radykalnych mułłów na terenie Kosowa, wspierana przez 
organizacje muzułmańskie o zasięgu światowym (Petrović, op.cit., s. 26-27). Na 
omawianym obszarze wzrasta również aktywność gospodarcza Chin, które 
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budują w ten sposób swoją pozycję na arenie międzynarodowej (np. Pavlićević 
2017). 
 
Załamania systemu geopolitycznego i/lub przekształcenia równowagi sił 
 Nakreślenie prawdopodobnego scenariusza dla potencjalnego załamania 
systemu geopolitycznego albo przekształcenia równowagi sił, które 
doprowadziłoby do wybuchu konfliktu w zachodniej części Bałkanów jest 
zadaniem trudnym. Niemniej, można wskazać czynniki, które do takiego 
zdarzenia mogłyby doprowadzić. Na pewno istotnym problemem pozostaje 
wspomniany już kryzys migracyjny i napływ ludności wyznającej islam, choć 
państwa pojugosłowiańskie i Albania nie stanowią dla niej miejsca docelowego. 
Tragiczny w skutkach dla państw zachodniej części Bałkanów byłby natomiast 
ewentualny rozpad UE. Utrata protekcji UE musiałaby doprowadzić do kolejnej 
krwawej wojny w BiH, wznowienia wojny serbsko-albańskiej o Kosowo, a 
możliwe, iż również do wojny albańsko-macedońskiej. Co prawda rozpad UE 
należy obecnie uznać za mało prawdopodobny, jednakże dotychczasowa 
formuła funkcjonowania tego podmiotu wydaje się wyczerpywać, co zauważają 
zarówno naukowcy (Fiszer 2015), jak i organy samej UE (Biała Księga… 2017). 
 Ponieważ zachodnia część Bałkanów dotknięta jest występowaniem 
większości czynników uznawanych za geopolityczne źródła konfliktów, w 
momentach wzrostu napięć z nich wynikających istnieje poważne ryzyko, że 
mogą one doprowadzić do pojawienia się konfliktu o charakterze zbrojnym. 
Wielość czynników destabilizujących sprawia, że zachodnia część Bałkanów 
należy do obszarów najbardziej zagrożonych konfliktami zbrojnymi (Wilczyński 
2017). Z powodu liczby tychże czynników, a także ich charakteru, konflikty tego 
mogą okazać się podobne w skutkach do tych, które miały miejsce w latach 90. 
XX w.  
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Geopolitical sources of potential conflicts  
in the western part of the Balkans  

 
The article analyzes the geopolitical inflammatory factors which may constitute a 
potential cause of further armed conflicts in the western part of the Balkans. The article 
includes two parts. In the first one, the author described the geopolitical sources of 
conflicts in the western part of the Balkans, distinguishing both the geopolitical theory 
and the current realities of the discussed area from the perspective of this theory. On the 
other hand, in the second one, particular geopolitical factors of potential conflicts in the 
western part of the Balkans were analyzed, distinguishing geopolitical sources of 
conflicts such as borderlines and transitability, population diversity, crises of power 
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and/or cohesion of states, rivalry between the power centers and collapse of the 
geopolitical system and/or transformation of the balance of power. 
 
Key words: geopolitics, geopolitical reasons of conflicts, armed conflicts, 
Balkans. 
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RELACJE SAUDYJSKO-IRAŃSKIE I UKŁAD SIŁ  
NA BLISKIM WSCHODZIE  

 
 
 

Abstrakt: 
 W ostatnich latach wzrasta napięcie pomiędzy Iranem a Arabią Saudyjską. 
Wśród badaczy pojawiło się określenie „nowa” lub „bliskowschodnia” zimna wojna na 
określenie panującego pomiędzy Teheranem a Rijadem stanu napięcia. Określenie to jest 
uzasadnione, bowiem obydwa mocarstwa nie są zainteresowane bezpośrednim 
zaangażowaniem w konflikt zbrojny. Celem opracowania jest opis relacji saudyjsko-
irańskich wraz z osadzeniem ich we współczesnym układzie sił w regionie poprzez 
wskazanie znaczenia dla obu mocarstw poszczególnych konfliktów lokalnych 
dla budowania ich pozycji regionalnej. Tym samym, praca odpowie na pytanie, czy 
stosunki między mocarstwami oraz bieżąca sytuacja geopolityczna sprzyjają wybuchowi 
nowego konfliktu, czy też istniejący spór jest możliwy do zażegnania na relatywnie 
niskim poziomie intensywności, metodami pokojowymi.  
 
Słowa kluczowe: Arabia Saudyjska, Iran, konflikty zastępcze, Arabska Wiosna. 
 
 
Płaszczyzny sporów między Iranem a Arabią Saudyjską 
 Na wzajemną wrogość między Islamską Republiką Iranu a Arabią 
Saudyjską wpływa wiele czynników, począwszy od religijnych. Arabia Saudyjska 
i Iran to państwa wyznaniowe, muzułmańskie, które posiadają bogate 
dziedzictwo i historię w odniesieniu do wartości islamu. Obydwa państwa 
aspirują do roli przywódcy w regionie islamu, co stanowić może już, samo 
w sobie, źródło sporów. W kwestiach religijnych istnieją jednak istotne różnice, 
bowiem, mimo, iż obydwa państwa są muzułmańskie, wskazać trzeba, że Arabia 
Saudyjska jest państwem sunnickim, w którym dominuje wahhabizm, zaś w 
Iranie władzę sprawują szyiccy duchowni (Belica 2016: 50-51; Rizwan i inni, 
2014: 19). Różnice na tym polu w dużym stopniu determinują wzajemne relacje i 
wpływają na podziały. 
 Drugim czynnikiem jest poczucie wyższości kulturowej wśród obydwu 
społeczności. Arabia Saudyjska nie może zaakceptować irańskiej chęci dominacji 
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w regionie, zwłaszcza biorąc pod uwagę swoją dotychczasową pozycję w świecie 
arabskim – Arabia Saudyjska stanowi bowiem miejsce narodzin języka 
arabskiego oraz islamu, posiada w swoich granicach także dwa święte meczety – 
w Mekce i Medynie, wobec których saudyjski monarcha sprawuje funkcję 
Strażnika Dwóch Świętych Meczetów. Iran zaś powołuje się na swoją spuściznę 
historyczną oraz odwołanie do perskiej cywilizacji i jej znaczenia dla regionu w 
przeszłości (Abassy 2010; Hyra 2016: 51). Na te kwestie dodatkowo nakłada się 
przewaga militarna i ludnościowa Iranu nad Arabią Saudyjską, a także irańskie 
starania o pozyskanie zdolności do produkcji broni jądrowej. Przedstawione 
czynniki wpływają na poczucie zagrożenia Arabii Saudyjskiej i państw regionu ze 
strony Iranu i podsycają wzajemną wrogość. Relacje saudyjsko-irańskie 
określane są mianem nowej zimnej wojny (Ehteshami 2013: 206). 
 
Stosunki irańsko-saudyjskie po rewolucji islamskiej 
 Przed 1979 rokiem rywalizacja między Iranem a Arabią Saudyjską 
przebiegała na poziomie dość niskiej intensywności, kontrolowana była bowiem 
przez Stany Zjednoczone (Pastusiak 1973). Należy jednak wskazać, że punkty 
sporne we wzajemnych relacjach istniały i wiązały się z chęcią uzyskania pozycji 
regionalnego mocarstwa. Przykładem działań, wskazujących na chęć 
dominowania w regionie, było chociażby zbrojne zajęcie przez Iran już w 1971 
roku wysp Mały Tunb i Wielki Tunb, położonych w pobliżu strategicznie 
istotnej Cieśniny Hormuz. Do 1979 roku zarówno Iran, jak i Arabia Saudyjska, 
były jednak regionalnymi sojusznikami Stanów Zjednoczonych, co wpływało na 
niską temperaturę pojawiających się sporów (Dzisiów-Szuszczykiewicz 2014: 
182-183; Osiewicz 2009: 69-70). 
 Rewolucja islamska w Iranie w 1979 roku oraz związane z nią obalenie 
szacha Rezy Pahlawiego, a następnie objęcie władzy przez ajatollaha Ruhollaha 
Chomeiniego spowodowały wzrost zaniepokojenia sąsiednich państw, w tym 
Arabii Saudyjskiej, o możliwość rozlania się rewolucji poza irańskie granice. 
Dodatkowo, dla saudyjskich władz niepokojąca była krytyka skierowana w ich 
kierunku ze strony zwolenników rewolucji. Rewolucja zdeterminowała 
podstawowe zasady prowadzenia polityki zagranicznej przez irańską dyplomację. 
Do podstawowych zasad należy zaliczyć propagowanie szyickiej interpretacji 
islamu, ograniczenie zagranicznych wpływów w Iranie, próby eksportu dorobku 
rewolucji, nieustępliwość wobec USA, kontynuowanie prac w ramach programu 
atomowego. Mimo, iż już przed 1979 roku Iran posiadał ambicje mocarstwowe, 
po rewolucji zmieniła się podstawa, która doprowadzić miała do prymatu 
państwa a regionie: przed 1979 roku irańskie władze zakładały osiągnięcie celu 
poprzez atrakcyjność militarną oraz gospodarczą, po 1979 roku zmieniły to na 
atrakcyjność wyznaniową (Osiewicz, op.cit., s. 74-75; Rizwan i inni, op.cit. s. 96). 
W reakcji na przemiany rewolucyjne saudyjscy duchowni wydali fatwy, w 
których uznali szyitów za heretyków. Spowodowało to podział społeczności 
muzułmanów na dwa wrogie obozy. Wrogość pogłębiona została przez nową 
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amerykańską strategię równoważenia wpływów Iranu w regionie poprzez 
zacieśnianie relacji z Saudami i innymi państwami arabskimi. Relacje pogarszały 
się w ciągu kolejnych lat, zwłaszcza pod wpływem wojny iracko-irańskiej z lat 
1980-1988 oraz zaangażowanie Stanów Zjednoczonych i Arabii Saudyjskiej w 
konflikt. Wojna spowodowała także wzrost izolacji Iranu na scenie 
międzynarodowej. 
 Po 1989 roku prezydenci Islamskiej Republiki Iranu, Ali Akbar Haszemi 
Rafsandżani oraz Mohammad Chatami, prowadzili politykę zmierzającą do 
odprężenia we wzajemnych stosunkach irańsko-saudyjskich. Obustronne 
animozje pogłębiły się jednak w 2005 roku, kiedy na funkcję prezydenta 
Islamskiej Republiki Iranu wybrany został Mahmud Ahmadineżad, zaś w Arabii 
Saudyjskiej tron objął król Abdullah. Okres po 2005 roku stanowił także czas 
bardzo niespokojny dla regionu Bliskiego Wschodu, co nie sprzyjało ociepleniu 
wzajemnych relacji między wrogimi mocarstwami (Czulda 2016:343). Wśród 
wydarzeń istotnych w punktu widzenia stabilności i bezpieczeństwa regionu 
należy wymienić m. in. II wojnę libańską i wzrost pozycji Hezbollahu, zabójstwo 
premiera Libanu Rafika Haririego oraz skutki amerykańskiej inwazji na Irak i 
ustanowienia szyickiego rządu w Iranie. Również Arabska Wiosna z 2011 roku 
pogłębiła animozje pomiędzy państwami regionu oraz opisywanymi 
mocarstwami. Nadzieją na ustabilizowanie wzajemnych relacji wydawała się 
zmiana na stanowisku prezydenta Iranu w 2013 roku. Wówczas radykalnego 
Mahmuda Ahmadineżada zastąpił Hassan Rouhani, który deklarował znacząco 
łagodniejsze podejście do polityki zagranicznej. Wyrazem dobrej woli 
przywódców w kwestii uregulowania stosunków z Iranem jest porozumienie 
genewskie z listopada 2013 roku między Iranem a grupą P5+1 (w skład grupy 
wchodzi pięcioro stałych członków Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów 
Zjednoczonych i Republika Federalna Niemiec). Porozumienie traktowane było 
przez scenę międzynarodową jako krok w stronę normalizacji relacji irańsko-
saudyjskich oraz eliminacji wzajemnego zagrożenia występującego w regionie. 
Przez Arabię Saudyjską i jej władze było jednak postrzegane jako zdrada sojuszu 
łączącego ją ze Stanami Zjednoczonymi. Obydwa państwa postrzegają zatem 
niedawno zaistniałe zdarzenia w regionie jako zagrożenie, w obydwu państwach 
wciąż żywe są także wspomnienia dotyczące dawnych stosunków i panujących w 
nich napięć. 
  
Zaangażowanie obu mocarstw w konflikty i spory w regionie 
 Na regionalny kontekst pozycji obu mocarstw wpłynęła w dużym 
stopniu Arabska Wiosna, która spowodowała upadek władz w państwach 
istotnych dla Iranu oraz Arabii Saudyjskiej. Zaostrzenie rywalizacji pomiędzy 
mocarstwami nastąpiło m. in. w Egipcie, Bahrajnie, Syrii, Jemenie, Libanie oraz 
w Iraku. Przemiany wpłynęły na układ sił w regionie, wywołały więc 
konieczność podjęcia określonych działań przez podmioty zainteresowane 
utrzymaniem swej dotychczasowej pozycji. Należy także wskazać na odmienną 
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od zachodniej percepcję zdarzeń, które nastąpiły w państwach regionu w wyniku 
Arabskiej Wiosny. Iran i Arabia Saudyjska, w przeciwieństwie do świata 
zachodniego, nie postrzegały regionalnych protestów jako szansy na 
zaprowadzenie demokratycznych reform w regionie. Dla Arabii Saudyjskiej 
przemiany stanowiły zagrożenie dla stabilności i bezpieczeństwa narodowego; 
Iran zaś postrzegał destabilizację jako szansę na wzmocnienie własnej pozycji. 
W przypadku wpływu Arabskiej Wiosny na bezpieczeństwo narodowe Arabii 
Saudyjskiej istotne jest wskazanie, że państwo to w około 90% zamieszkują 
sunnici. Istnieje jednak, istotna pod względem wielkości, mniejszość szyicka (2 
mln osób, 10% ludności Arabii Saudyjskiej), której aktywizacji w ramach 
protestów obawiała się Arabia Saudyjska (Belica, op.cit., s. 50; Dzisiów-
Szuszczykiewicz, op.cit., s. 186). Dominującym nurtem w Arabii Saudyjskiej jest 
wahhabizm, który zabrania przeciwstawiania się ziemskim przywódcom 
politycznym, tym samym to szyici byli jedyną grupą, która mogła doprowadzić 
do wybuchu niezadowolenia społecznego skierowanego przeciw władzy. Szyici 
są bowiem mniejszością, która w Arabii Saudyjskiej jest dyskryminowana pod 
względem zarówno ekonomicznym, jak i politycznym. Na to nakłada się duże 
rozwarstwienie społeczne – pomimo wysokiego poziomu PKB zauważyć należy, 
że jest ono zawyżane przez najbogatszych mieszkańców, istnieje zaś duża grupa 
ludzi, zwłaszcza młodych, którzy pozostają bezrobotni bądź pracują za bardzo 
niewysokie stawki. Średnia wieku przywódców państwowych wynosi ok. 65 lat, 
co nie odzwierciedla młodej struktury demograficznej saudyjskiego 
społeczeństwa. Tym samym można wskazać, że to religijny konserwatyzm 
pozwala utrzymać się monarchii przy władzy w niezmienionej formie (Pohl 
2014: 145).  
 Ponadto, szyici – grupa dyskryminowana w ramach społeczeństwa 
saudyjskiego – zamieszkują wschodnią część kraju (Wschodnią Prowincję, Al-
Hasa), zasobną w ropę naftową. Wzrost niezadowolenia z ich strony może 
wpłynąć na stabilność monarchii, poprzez wzrost tendencji separatystycznych, 
zmierzających do zjednoczenia z szyitami z sąsiednich krajów. W tych 
okolicznościach saudyjski król Abdullah II przeznaczył 36 miliardów dolarów, 
by uspokoić niepokoje grup gorzej sytuowanych i zaspokoić ich potrzeby 
socjalne (Gause 2011: 6; Pohl, op.cit. s. 146). Niemniej jednak, saudyjskie 
aspiracje do odgrywania przywódczej roli w regionie powodują, że saudyjskie 
władze w prowadzonej polityce odnosić się muszą nie tylko do sytuacji 
wewnętrznej, ale również kształtować sytuację w swym najbliższym otoczeniu. Z 
uwagi na powyższe uwarunkowania wewnętrzne oraz powiązania z 
poszczególnymi państwami regionu, władze saudyjskie odmiennie oceniały 
wydarzenia Arabskiej Wiosny w poszczególnych krajach – warto jednak 
zauważyć, że łagodniej oceniały wydarzenia za granicą niż protesty wewnątrz 
kraju. 
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Stosunki Iranu i Arabii Saudyjskiej z Syrią, Bahrajnem, Jemenem, 
Egiptem i Libanem 
 W Syrii istotny wpływ na przebieg rywalizacji saudyjsko-irańskiej ma 
struktura ludności. 74% mieszkańców stanowią tam sunnici, zaś 16% - szyici 
(w tym druzowie i alawici). Po objęciu władzy przez Hafiza Assada w 1970 roku, 
u władzy znaleźli się alawici. Znaczna większość sunnicka stałą się wówczas 
grupą dyskryminowaną przez znajdującą się u władzy mniejszość szyicką. Od 
tego czasu państwo było sprzymierzone z Iranem, który, z biegiem czasu, stawał 
się coraz bardziej skłócony z zachodem (Baghishadbad 2016:130-132). Dlatego 
też, protesty Arabskiej Wiosny, które wybuchły w Syrii w 2011 roku, były dla 
Arabii Saudyjskiej szansą na osłabienie sojuszu syryjsko-irańskiego oraz 
wymianę władz. Odsunięcie alawitów od władzy w Syrii oznaczałoby 
jednocześnie osłabienie irańskich wpływów w Libanie oraz Palestynie. Iran 
bowiem, poprzez syryjskie władze wspierał Hamas i Hezbollah (Pohl, op.cit., s. 
149). 
 W kwietniu 2011 roku saudyjscy przywódcy odwołali swojego 
ambasadora z Damaszku oraz wezwali syryjskie władze do zaprzestania rozlewu 
krwi. Jednocześnie, opowiadali się za sankcjami dla Syrii, m. in. poprzez 
zawieszenie jej w prawach członka Ligii Arabskiej. Wraz z Katarem i Turcją, 
Arabia Saudyjska wspierała rebeliantów z Wolnej Armii Syryjskiej. Dodatkowym 
czynnikiem, mobilizującym Arabię Saudyjską do opowiedzenia się po stronie 
Wolnej Armii Syryjskiej był wzrost znaczenia Państwa Islamskiego, które 
stanowiło zagrożenie dla królestwa Saudów (Gambhir, 2015). Zauważyć trzeba, 
że w przypadku zaangażowania w Syrii, Arabia Saudyjska zdecydowała się 
zaryzykować swoją regionalną pozycję. W przypadku obalenia władz uzyskałaby 
bowiem możliwość ukształtowania sytuacji w Syrii zgodnie z własnymi 
interesami, jednakże, w przypadku utrzymania się Baszara Assada u władzy 
doszłoby do wzmocnienia roli Iranu w regionie oraz do znacznego pogorszenia 
stosunków z syryjskimi władzami.  
 Kolejnym polem rywalizacji Arabii Saudyjskiej i Iranu w regionie jest 
Bahrajn. Stanowi on 1,2 milionowe państwo wyspiarskie, którego społeczność 
jest bardzo zróżnicowana. Połowę stanowi miejscowe społeczeństwo, zaś resztę 
– pracownicy napływowi (Pohl, op.cit., s. 150). 25% mieszkańców stanowią 
sunnici, 45% - szyici, zaś 30% - chrześcijanie i wyznawcy innych religii. Kraj 
znajduje się pod rządami sunnitów, posiada również sojusz z Arabią Saudyjską. 
Podobnie jak w przypadku Syrii, zauważyć należy polityczną dominację 
mniejszości religijnej (Downs 2012: 211). Z powodu uwarunkowań religijnych, 
jak i politycznych, Arabia Saudyjska obawiała się wzrostu niezadowolenia i 
wybuchu protestów ze strony bahrajńskich szyitów. Zmiana układu sił 
politycznych w Bahrajnie wpływałaby bowiem na regionalne sojusze – władze w 
stolicy Bahrajnu – Manamie z pewnością zaczęłyby szukać nowych sojuszy, zaś 
naturalnym sojusznikiem nowych władz stałby się szyicki Iran. Ponadto, 
zaistniałby podatny grunt do wybuchu szyickich protestów w Arabii Saudyjskiej, 
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co nie jest korzystne z punktu widzenia saudyjskiej monarchii (Downs, op.cit., s. 
150-151). Dlatego też, władze Arabii Saudyjskiej starają się wspomóc 
bahrajńskie władze w utrzymaniu porządku i bezpieczeństwa w kraju. Sytuacja 
tam wpływa bowiem także na stabilność Arabii Saudyjskiej. Gdy w lutym 
2011 roku w Manamie wybuchły protesty, władze Bahrajnu starały się je 
spacyfikować, jednak nie posiadały wystarczających sił, by to uczynić. W wyniku 
prośby, skierowanej do Rady Współpracy Państw Zatoki, Arabia Saudyjska i 
Zjednoczone Emiraty Arabskie skierowały do Bahrajnu odpowiednio 
1000 żołnierzy wyposażonych w wozy bojowe oraz 500 policjantów. 
Zauważalna jest różnica w reakcji obu rywalizujących mocarstw wobec kryzysu 
w Bahrajnie. O ile Arabia Saudyjska zaangażowała się militarnie po stronie 
sunnickich władz, o tyle Iran wspierał szyitów jedynie poprzez nawoływanie 
Rady Współpracy Państw Zatoki i sił Tarczy Półwyspu (sił zbrojnych Rady 
Współpracy Państw Zatoki) do wycofania się z Bahrajnu (Pohl, op.cit., s. 151). 
 W przypadku zaangażowania saudyjskiego i irańskiego w Jemenie, 
sytuacja jest odmienna od pozostałych, opisanych wcześniej państw. Przed 
wybuchem Arabskiej Wiosny, Arabia Saudyjska starała się utrzymać dobre 
stosunki z szyickim prezydentem Alim Abd Allahem Salehem, który 
gwarantował stabilność państwa. Wybuch Arabskiej Wiosny spowodował 
jednak uwydatnienie wszystkich problemów, z którymi borykało się to państwo. 
Na znaczeniu zyskało wspierane przez Iran szyickie plemię Houti, które chciało 
wprowadzenia państwa religijnego, wzrosła także pozycja al-Qaidy Półwyspu 
Arabskiego, a w południowo-wschodniej części kraju ujawniły się tendencje 
separatystyczne. W ofensywę przeciwko plemieniu Houti Arabia Saudyjska 
angażowała się od 2009 roku, podczas gdy ofensywa władz jemeńskich trwała 
zaś już od 2004 roku (Salisbury 2015: 9-10). Wybuch Arabskiej Wiosny i 
wydarzenia, które w związku z tym nastąpiły w Jemenie spowodowały, że 
władze saudyjskie podjęły decyzję o zintensyfikowaniu działań w tym kraju. 
Tym samym, protesty Arabskiej Wiosny w Jemenie oznaczać mogły nie tylko 
destabilizację Jemenu, ale także całego Półwyspu Arabskiego. Spowodowało to 
niepokój ze strony Arabii Saudyjskiej. Chciała ona, by zmiana władzy nastąpiła 
jednak bez rozlewu krwi. Dlatego też wzywała prezydenta Saleha do ustąpienia 
oraz przekazania władzy. Nastąpiło to 27 lutego 2012 roku, kiedy rządy objął 
zastępca Saleha - Abd Rabbu Mansur al-Hadi. 
 Przekazanie władzy nie uspokoiło jednak sytuacji w kraju, bowiem do 
ofensywy przystąpili Houti, którzy szybko odnieśli sukcesy. Przyczyniło się do 
tego przede wszystkim wsparcie płynące ze strony Iranu. Były prezydent, Saleh, 
po utracie władzy zawarł z przywódcami plemienia porozumienie, na mocy 
którego zachował on wpływy w armii jemeńskiej. Zmusiła ona nowego 
przywódcę Abd Rabbu Mansur al-Hadiego do ucieczki z kraju (Hyra, op.cit. s. 
56). 
 Sytuacja w Jemenie jest niezwykle istotna dla Arabii Saudyjskiej, na co 
wpływa przede wszystkim bliskie sąsiedztwo tych państw. Ponadto, w 
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przypadku osłabienia wpływów saudyjskich w Jemenie wzmocni się tam pozycja 
Iranu, który będzie posiadał bezpośredni przyczółek przy granicy z Arabią 
Saudyjską. Sytuacja społeczno-gospodarcza czyni z Jemenu atrakcyjne 
terytorium do prowadzenia konfliktu zastępczego między Iranem a Arabią 
Saudyjską. Zagrożenie z tym związane dotyczy zarówno kwestii naruszenia 
terytorium, jak też kwestii stricte gospodarczych, istotnych dla Saudów, bowiem 
silne plemię Houti byłoby w stanie zablokować cieśninę Bab al-Mandab, przez 
którą wiodą liczne szlaki handlowe (O'Driscoll 2017; Fraihat 2016). Z tych, 
istotnych w punktu widzenia szeroko pojętego bezpieczeństwa Arabii 
Saudyjskiej, powodów, władze saudyjskie zdecydowały się na dokonanie szeregu 
nalotów na pozycje Houti. 
 Kolejnym polem rywalizacji regionalnej jest Egipt. Władze saudyjskie aż 
do czasu wybuchu Arabskiej Wiosny związane były silnym sojuszem z 
prezydentem Egiptu, Hosnim Mubarakiem. Sojusz ten miał równoważyć 
regionalne wpływy Iranu. Arabska wiosna i obalenie dotychczasowych egipskich 
władz spowodowały, że Saudowie musieli nawiązać relacje z nowymi władzami 
– w tym można zatem upatrywać przyczyn pomocy dla nowych egipskich władz 
ze strony Arabii Saudyjskiej. Niemniej jednak, egipsko-saudyjski sojusz uległ 
ochłodzeniu na skutek objęcia władzy przez Bractwo Muzułmańskie. Dlatego 
też, władze w Arabii Saudyjskiej przyjęły z zadowoleniem wiadomość o 
przewrocie wojskowym w Egipcie i ponownym objęciu władzy przez armię na 
czele z generałem Abd al-Fattah as-Sisi (Dzisiów-Szuszczykiewicz, op.cit., s. 
187-188). 
 Osłabienie władz saudyjskich w Egipcie starały się wykorzystać władze 
Iranu, które dotychczas nie utrzymywały relacji dyplomatycznych w Egiptem. 
Po obaleniu Hosniego Mubaraka wojskowe władze Egiptu nie zamierzały 
zmieniać polityki zagranicznej państwa, dlatego też istniała szansa na poprawę 
stosunków egipsko-irańskich. Obydwa państwa uświadomiły sobie wagę 
wzajemnej współpracy, zwłaszcza w dziedzinie bezpieczeństwa. Animozje 
nastąpiły jednak na polu konfliktu w Syrii, gdyż egipskie władze wspierały 
opozycję Baszara Assada, oraz na polu utrzymywania relacji z Izraelem. Dla 
Iranu przewrót wojskowy generała Abd al-Fattah as-Sisi stanowił porażkę 
polityki regionalnej. Mimo pojawiających się różnic, egipskie władze wciąż 
stanowiły potencjalnego sojusznika. 
 Liban jest państwem, w którym od już lat toczy się konflikt zastępczy 
między Iranem a Arabią Saudyjską. Nasilenie konfliktu w Syrii spowodowało 
wzrost zmagań o supremację między mocarstwami (tug of war). Irańskie wpływy 
w Libanie były silne od czasu rewolucji islamskiej w Iranie. Wzrosły ponadto po 
1982 roku, kiedy Iran rozmieścił swoje siły, wspierając szyitów wobec 
izraelskiego ataku w Dolinie Bekaa w czasie I wojny libańskiej. Iran wspierał siły 
szyickie zarówno militarnie, jak i finansowo, stał się siłą napędową Hezbollahu i 
do chwili obecnej jego wpływy w Libanie pozostają silne (Salloukh 2013, s. 35). 
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Stosunki libańsko-saudyjskie pozostają zaś napięte. Tym samym, sytuacja tam 
panująca stanowi swego rodzaju barometr, odzwierciedlający sytuację w 
regionie. Po 2011 roku – po upadku libańskiego rządu Saada Haririego i 
utworzeniu rządu przez Nadżiba Mikatiego wpływy saudyjskie w Libanie 
zmalały całkowicie. Wybuch konfliktu w Syrii w 2011 roku spowodował jednak, 
że saudyjskie władze podjęły decyzję o wzmocnieniu swojej pozycji w Libanie 
(Dzisiów-Szuszczykiewicz, op.cit., s. 198). 
 Saudyjskie władze starały się, poprzez przewodniczącego libańskiego 
parlamentu Nabiha Berriego (będącego jednocześnie przewodniczącym drugiej 
po Hezbollahu, szyickiej partii w Libanie) znaleźć kanały komunikacji między 
szyitami i sunnitami i doprowadzić do pojednania politycznego partii sunnickich 
i szyickich. Jednocześnie jednak, po zadeklarowaniu wsparcia Hezbollahu dla 
reżimu Baszara Assada saudyjskie władze wzmogły propagandę w celu 
wskazywania Hezbollahu jako największego wroga, sprzymierzonego z Iranem. 
Zatem, równocześnie z działaniami koncyliacyjnymi, Arabia Saudyjska zmierzała 
do wzmożenia wrogości i napięcia, m. in. przekazując libańskiej armii 3 mln 
dolarów na działania zmierzające do przeciwstawienia się Iranowi (ibidem, s. 
199). 
 Znamienny jest także ostatni wzrost napięcia i rezygnacja Saada 
Haririego z funkcji premiera w dniu 4 listopada 2017 roku. Stwierdził on,  że 
obecna sytuacja w regionie przypomina tę z 2005 roku, gdy doszło do zabójstwa 
premiera Rafika Haririego (ojca Saada Haririego). Dymisja nastąpiła podczas 
wizyty w Arabii Saudyjskiej. Saad Hariri stwierdził wówczas, że Iran sieje 
niepokój i chaos w regionie1. Ostatnio Hariri zapowiedział, że jest w stanie 
wrócić do polityki pod warunkiem nieangażowania się Hezbollahu w regionalne 
konflikty. Wskazuje się jednak, że dymisja oraz niedawna deklaracja były 
działaniem wymuszonym w celu osłabienia wpływów Teheranu. Nie sprzyja to 
uspokojeniu sytuacji i grozi wzmożeniem konfliktu, tym bardziej, że Prezydent 
Libanu, Michel Aoun, sugerował 13 listopada 2017 roku, że wolność premiera 
Haririego jest ograniczona, sugerując, że został on porwany. 
 Przejawem wzmożenia konfliktu i wzrostu wrogości między państwami, 
są ostatnie działania w regionie, m. in. atak rakietą balistyczną na lotnisko w 
Rijadzie ze strony Jemenu. Władze saudyjskie sugerowały, że jest to działanie 
inspirowane przez Iran i zapowiedziały odwet. Saudyjski książę Mansour bin 
Muqrin zginął w katastrofie śmigłowca na południu kraju, w pobliżu granicy z 
Jemenem. Był to członek dynastii bardzo niewygodny dla rządzących. Został 
zastąpiony, jako Książę Tronu, przez Muhammada bin Salmana, który jest 
jednocześnie wicepremierem i ministrem obrony2. Śmierć byłego następcy tronu 
nastąpiła w czasie, kiedy w Arabii Saudyjskiej nastąpiły czystki polityczne i 

                                                 
1 https://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/liban-premier-podal-sie-do-dymisji-w-

obawie-o-swe-zycie,7872 96.html/ (dostęp: 30.12.2017). 
2 http://www.defence24.pl/693449,arabia-saudyjska-dymisje-aresztowania-kryzys-wojna-

analiza/ (dostęp: 30.12.2017). 

https://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/liban-premier-podal-sie-do-dymisji-w-obawie-o-swe-zycie,7872%2096.html/
https://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/liban-premier-podal-sie-do-dymisji-w-obawie-o-swe-zycie,7872%2096.html/
http://www.defence24.pl/693449,arabia-saudyjska-dymisje-aresztowania-kryzys-wojna-analiza/
http://www.defence24.pl/693449,arabia-saudyjska-dymisje-aresztowania-kryzys-wojna-analiza/
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szereg aresztowań pod pretekstem walki z korupcją. Wskazywano przy tym, że 
celem jest modernizacja islamu przez saudyjskie władze w zgodzie z programem 
reform „wizja 2030”. 

* 
*                                        * 

 Należy zauważyć, że zarówno Iran, jak i Arabia Saudyjska, od wielu lat 
aspirują do pozycji mocarstwa regionalnego na Bliskim Wschodzie. Swoje 
aspiracje argumentują szeregiem czynników o charakterze historycznym i 
kulturowym, dodając argumenty gospodarcze oraz militarne. Państwa te, chcąc 
uzyskać wpływy w regionie i nie doprowadzić do otwartej wojny, angażują się w 
konflikty zastępcze w państwach sąsiednich. Wzrost wzajemnej wrogości 
zauważalny jest w wydarzeniach, jakie miały miejsce w Arabii Saudyjskiej w 
ostatnich dwóch latach, które zapowiadają możliwość wzrostu niepokojów w 
regionie. 
 Obecnie Bliski Wschód znajduje się o wiele bliżej wybuchu konfliktu 
zbrojnego niż podczas protestów Arabskiej Wiosny w 2011 roku. Niepokoje, 
które wówczas wybuchły, zmieniły swój charakter, gdyż w krótkim czasie 
przewagę wśród protestujących uzyskały siły o charakterze religijnym i 
fundamentalistycznym. W ramach przyszłych konfliktów zbrojnych należy 
prognozować, że zarówno Arabia Saudyjska, jak też Iran, będą angażowały się w 
konflikty, prowadząc konflikty zastępcze w dużo większej skali niż dotychczas. 
Na zwiększenie skali zaangażowania może wpłynąć m. in. zdjęcie sankcji 
ekonomicznych z Iranu. Na podstawie porównania sił armii obu mocarstw 
można jednak założyć, że ani Iran, ani Arabia Saudyjska nie zaryzykują 
bezpośredniego starcia zbrojnego. Gdyby do takiego doszło, przeniosłoby ono 
poziom konfliktów zbrojnych w regionie do stanu niebezpiecznego dla rozwoju 
sytuacji w skali świata. 
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Saudi-Iranian relations and balance of power in the Middle East  
 
In recent years, tension has grown between Iran and Saudi Arabia. Among the 
researchers appeared the term "new" or "cold” war to describe the state of tension 
prevailing between Tehran and Riyadh. This term is justified because both powers are 
not interested in direct involvement in armed conflict. The aim of the study is to describe 
the Saudi-Iranian relations along with embedding them in the present-day balance of 
power in the region by indicating the significance for both powers of individual local 
conflicts for building their regional position. Thus, the work will answer the question 
whether relations between the great powers and the current geopolitical situation are 
conducive to the outbreak of a new conflict, or whether the existing dispute can be 
resolved at a relatively low level of intensity, by means of peaceful methods.  
 
Key words: Saudi Arabia, Iran, Middle East, proxy wars, Arab Spring. 
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Abstrakt: 
 Celem artykułu jest wyjaśnienie genezy oraz przedstawienie przebiegu konfliktu 
zbrojnego w Mali, rozpoczętego w styczniu 2012 r. W rozwiązanie tego konfliktu 
zaangażowane były także siły zbrojne Polski, które wspólnie z innymi krajami Unii 
Europejskiej szkoliły malijskie siły zbrojne. Konflikt ten jest doskonałym przykładem 
ukazania możliwości organizacji terrorystycznych w zderzeniu ze słabym państwem, 
przy biernej postawie środowiska międzynarodowego. Wojna w Mali pokazuje także, 
jak zaangażowanie się środowiska międzynarodowego w jeden konflikt – w tym 
przypadku w Libii – może mieć wpływ na destabilizację sytuacji bezpieczeństwa w 
drugim kraju – tj. w Mali. W artykule omówiono skutki upadku dyktatury Muammara 
Kadafiego dla wybuchu rebelii w Mali, przedstawiono także najważniejsze organizacje 
zbrojne zaangażowane w konflikt, ich rolę oraz skutki kilkumiesięcznych rządów na 
północy Mali. Zaprezentowano również działania, podjęte przez środowisko 
międzynarodowe w celu zakończenia konfliktu oraz stworzenia warunków do 
przywrócenia demokratycznych rządów w Mali.  
 
Słowa kluczowe: Azawad, Mali, terroryzm islamski, Tuaregowie, wojna. 
 
 
Konsekwencje wojny w Libii dla sytuacji w Mali 
 Mali jest jednym z tzw. państw Sahelu, czyli strefy przejściowej 
oddzielającej Afrykę Północną, przeważnie pustynną i zamieszkaną przez ludy z 
rodziny semicko-chamickiej, od Afryki Subsaharyjskiej („Czarnej”), której 
mieszkańcami są ludy murzyńskie. Północna część Mali to pustynia i 
półpustynia (65% terytorium), natomiast południowa obejmuje tereny sawanny 
przeciętej przez zakole rzeki Niger. Północne tereny kraju zamieszkują 
Tuaregowie (Kel Tamaszeq), którzy dopiero w połowie XIX wieku zaczęli 
przechodzić na osiadły tryb życia. Ponadto mieszkają tam Arabowie oraz 
Songhai, stanowiący większość w regionach Timbuktu i Gao, oraz nomadyczni 
pasterze Peuls, znani także jako Foulani lub Fulbe. Tuaregowie są większością 
głównie w regionie Kidal, w Menaka i Bourem (region Gao) oraz w regionie 
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Timbuktu. Arabowie zamieszkują miasta Timbuktu, Bourem, Kidal, Kounta i 
Tilemsi (Sidibé, 2013) (ryc. 1). 
 
Ryc. 1. Podział administracyjny Mali. 

 
Źródło: opracowanie autora. 
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 Rebelie w Mali miały związek głównie z ruchami niepodległościowymi 
Tuaregów, zainicjowanymi w 1958 r., a więc jeszcze przed uzyskaniem 
niepodległości przez Mali. Starszyzna Tuaregów wysłała wówczas petycję do 
Francji, która rządziła wtedy kolonią zwaną Sudanem Francuskim. Francja 
zastanawiała się wówczas, czy utworzyć dla saharyjskich Tuaregów i Arabów 
samodzielne państwo Azawad1, czy też scalić ich w jeden organizm państwowy z 
Murzynami subsaharyjskimi. Ponieważ wybrano wariant drugi, po uzyskaniu 
niepodległości przez Mali w 1960 r. Tuaregowie kilkukrotnie wszczynali 
powstania – m.in. w latach: 1963–1964, 1990–1996 oraz 2006–2009. Wszystkie 
one zostały zakończone w wyniku operacji przeciwpartyzanckich i negocjacji 
pokojowych (Flood 2013).  
 Pierwsze powstanie Tuaregów wybuchło w 1963 r. Zostało ono 
brutalnie zdławione przez armię malijską, która przez kolejne lata zarządzała 
terenami Tuaregów. W konsekwencji wielu z nich emigrowało do Algierii, Libii, 
Nigru, Mauretanii i Burkina Faso. Tereny północnego Mali były i są 
ekonomicznie bardzo zaniedbane, co dobrze oddaje arabskie znaczenie słowa 
Tuareg – „zapomniany przez Boga” (Morgan 2014). 
 Powstanie z 1990 r. zostało wywołane przez jednego z liderów 
Tuaregów – Iyad Ag Ghalego, który z grupą żołnierzy powracających z obozów 
wojskowych w Libii zaatakował miasto Menaka. Ghali był wtedy liderem ruchu 
o nazwie Ruch na Rzecz Wyzwolenia Azawadu (Popular Movement for the 
Liberation of Azawad – MPLA). Powstanie zakończyło się porozumieniem 
wynegocjowanym dzięki pomocy Algierii (National Pact of 1992), które nie 
zostało zaakceptowane przez wszystkich Tuaregów. W konsekwencji MPLA 
rozpadła się na cztery różne frakcje, a część żołnierzy Tuaregów i liderów 
wstąpiła do armii malijskiej. Niestety, większości ustaleń paktu nigdy nie 
wprowadzono w życie, co powodowało dodatkowe frustracje wśród Tuaregów. 
Podpisanie tego porozumienia spowodowało także niechęć części Tuaregów do 
samego Ghalego, co miało swoje późniejsze konsekwencje. 
 Kolejne powstanie wybuchło 23 maja 2006 r., kiedy to grupa 
Democratic Alliance of May 23 for Change (ADC) zaatakowała obiekty 
wojskowe w Kidal i Menaka. Rebelianci wycofali się następnie w rejon gór 
Tegharghar na północy Kidal. Ponownie pokój został zawarty dzięki mediacji 
Algierii (Algiers Accord). W większości porozumienie zawierało te same treści, 
co National Pact of 1992, tj. gwarantowało większą autonomię dla regionu 
Kidal, wzrost znaczenia języka tamaszek, wzrost roli i promocja kultury 
tuareskiej w mediach narodowych i szkolnictwie, sformowanie lokalnych sił 
bezpieczeństwa opartego na ludności Tuaregów, rozwój ekonomiczny, otwarcie 
portu lotniczego w Kidal oraz wprowadzenie specjalnego systemu podatkowego 
zachęcającego do inwestycji w regionie. Jednym z liderów rewolty był Ibrahim 

                                                 
1 Termin „Azawad” tradycyjnie dotyczy obszarów na północ od rzeki Niger, tj. prowincji 

Gao, Timbuktu i Kidal. 
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Ag Bahanga. Sam Bahanga wycofał się z podpisania porozumienia i przez 
kolejne 6 lat prowadził działania zbrojne przeciwko armii malijskiej. 
 Rząd Mali próbował walczyć z Tuaregami w różny sposób. Jednym z 
nich było powołanie milicji rządowej składającej się głównie z ludności Songhai. 
Wysyłanie południowych Malijczyków do walki na północ dawało bardzo 
marne efekty z uwagi na brak świadomości sytuacyjnej oraz nieznajomość terenu 
i języka. Rząd w Bamako próbował także innych metod paraliżowania ruchów 
na północy. Najgroźniejsze dla samych Tuaregów było rozgrywanie ich 
wewnętrznych podziałów. Rząd Mali wykorzystał m.in. lidera Tuaregów z klanu 
Imghad, El Hadj Gamou, który dowodził własną jednostką wojskową, lojalną 
wobec rządu w Bamako. Klan ten był wasalny wobec dominującego klanu 
Ifoghas, z którego wywodził się m.in. Ag Bahanga. Innym liderem, tym razem 
Arabem, wykorzystywanym przez rząd w Bamako, był maj. płk Abderahmane 
Ould Meydou. Obaj przyczynili się w dużej mierze do pokonania Tuaregów 
Bahangi w styczniu 2009 r. Rząd w Bamako miał cichą nadzieję, że podobnie 
będzie w przypadku rebelii z 2012 r. 
 Ostatnie powstanie Tuaregów w 2012 r., miało bardzo mocne 
zabarwienie radykalnego islamu (szerzonego przez salafitów2). Podobnie jak 
wcześniej, przyczynami ostatniego powstania w dużej mierze było odczucie 
Tuaregów, że są ekonomicznie marginalizowani przez elity z południa (Flood 
2013). Ostatnie powstanie Tuaregów miało także ścisły związek z upadkiem 
władzy Muammara Kadafiego w Libii.  
 Historia kontaktów Kadafiego z Tuaregami ma długą tradycję, sięgającą 
lat 70. Kadafi powołał wówczas Legion Islamski, mający walczyć o zjednoczenie 
państw islamskich północy Afryki. Wielu Tuaregów z różnych krajów regionu 
wstąpiło do Legionu, szczególnie w czasach ogromnej suszy na północy Afryki. 
Legion ten brał później udział m.in. w wojnie w Czadzie, Sudanie i Libanie, po 
czym pod koniec lat 80. został rozwiązany. Po jego rozwiązaniu wielu Tuaregów 
wstąpiło do regularnych sił zbrojnych Libii. Kadafi był także oskarżany o 
wspieranie wcześniejszych rebelii Tuaregów w Mali i Nigrze. Mimo to, pomagał 
później w zawarciu pokoju pomiędzy siłami rządowymi a rebeliantami w obu 
wymienionych  państwach. Kadafi, realizował tam także wiele projektów 
infrastrukturalnych i pomocowych – zarówno na rzecz Tuaregów, jak i rządów 
centralnych. Nic więc dziwnego, że po wybuchu wojny w Libii najwięcej wieców 
poparcia dla Kadafiego odbyło się w Bamako. Tysiące ludzi protestowało 
przeciwko polityce USA, Wielkiej Brytanii, Francji i ONZ.  
 W trakcie powstania w Libii w 2011 r. tysiące Tuaregów przystąpiło do 
sił Kadafiego. Tylko z rejonu Kidal mogło to być około 2300 ludzi. Według 
świadków spotykano konwoje liczące nawet po 40 samochodów, udające się z 

                                                 
2 Salafizm jest radykalnym odłamem islamu, nawołującym do wprowadzenia czystego 

islamu z czasów Proroka Mahometa. Salafici dążą do utworzenia państwa islamskiego z 

szariatem jako źródłem obowiązującego prawa. Są odpowiedzialni, jako tzw. salafi jihadis, 

za wiele ataków terrorystycznych na całym świecie. 
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Kidal przez Algierię do Libii. Krążyły wówczas informacje o możliwości 
zarobienia aż 10 000 dol. na starcie oraz po około 1000 dol. za każdy dzień 
walki (Vogl 2013). Według innych danych mieli oni otrzymywać po 400 euro, 
broń i amunicję. Źródła podają, że część najemników Kadafiego wcześniej 
walczyła po stronie rebeliantów w Mali i Nigrze. Niektórzy z komentatorów z 
kolei uważają, że większość Tuaregów walczących po stronie Kadafiego wcale 
nie musiała wyjeżdżać do Libii, ponieważ przebywała tam już od lat, pracując 
sezonowo, zajmując się handlem i przemytem papierosów, paliwa itp. W 
przypadku nowych wyjeżdżających dużym ułatwienie była obecność w Libii 
całej rzeszy Tuaregów przebywających tam od lat. Jednym z najważniejszych 
czynników, które miały wpływ na emigrację, było odczucie marginalizacji 
politycznej i ekonomicznej Tuaregów w Mali i Nigrze. Zachęcające do udziału w 
wojnie w Libii informacje była rozpowszechniane przez jej ambasadę w 
Bamako. Po wybuchu wojny w Libii bardzo często używano określenia 
„najemnicy tuarescy w Libii”. 
 Rząd Mali od początku był przeciwnikiem wyjazdów do Libii. Na 
podstawie wcześniejszych doświadczeń spodziewał się bowiem poważnych 
problemów z weteranami po zakończeniu konfliktu. Ludzie jednak, mimo oporu 
władzy, wyjeżdżali. Ułatwiało im to doświadczenie, jakie część z nich miała z 
udziału we wcześniejszych rebeliach antyrządowych w Mali, służby w armii 
malijskiej czy wcześniej – libijskiej, a część, dzięki posiadanym kontaktom, z 
zaangażowania w saharyjską kontrabandę. Do przedostania się na teren Libii 
wykorzystywali bowiem drogę przez Saharę, która była tylko w niewielkim 
stopniu kontrolowana. Przedostanie się z Kidal do południowej Libii wymaga 
dwóch dni. Dla Tuaregów, którzy często żyli w nędzy, możliwość zarobienia 
dużych pieniędzy była bardzo silnym magnesem, któremu wielu nie mogło się 
oprzeć, nawet mimo protestów ze strony rodzin. 
 W trakcie wojny w Libii Kadafi starał się w pierwszej kolejności wysyłać 
do walki na froncie najemników werbowanych w państwach Afryki. Najlepsze 
siły, w tym Brygada 32, dowodzona przez jego syna Khamisa, służyły głównie 
do obrony stolicy Libii, Trypolisu. Zatrudnianie najemników było tańsze, a 
kilkaset dolarów dziennie za człowieka z reguły wypłacano gotówką. Pomimo 
zamrożenia kont Kadafiego przez instytucje międzynarodowe jego rezerwy 
walutowe w gotówce były ogromne i pozwalały mu na werbowanie tysięcy 
najemników. Według „New York Times” w swoim kompleksie Bab al-Azizija w 
Trypolisie miał on miliardy dolarów w gotówce. Według niektórych analityków 
Kadafi mógł wynająć nawet 25 tys. najemników. 
 Po zakończeniu konfliktu w Libii do Mali zaczęły wracać tysiące byłych 
żołnierzy Kadafiego. Odnotowano ponad sto samochodów terenowych 
przekraczających granice Mali od północy. Wielu z powracających dosłużyło się 
poważnych stopni oficerskich, także w elitarnych jednostkach. Większość po 
powrocie nie chciała mówić o swojej przeszłości i podjęła działania mające na 
celu szybką integrację ze społeczeństwem. Pewien przedstawiciel rządu 
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malijskiego poinformował, wielu Tuaregów opuściło Kadafiego w krytycznym 
momencie walk, co spowodowało, że jego upadek nastąpił szybciej, niż gdyby 
dalej walczyli po jego stronie. Przyczynili się oni w ten sposób do zakończenia 
walk w Libii i jednoczesnej eskalacji konfliktu w Mali (Oumar, Yahya 2011). 
Stosunek Tuaregów do Kadafiego i jego rola w kreowaniu sytuacji wewnętrznej 
Mali zostały bardzo dobrze ujęte przez jednego z liderów Tuaregów Bahangę w 
wywiadzie udzielonym dla magazynu El Watan, na kilka dni przed swoją 
śmiercią w 2011 r. W wywiadzie miał powiedzieć m.in. takie słowa: Upadek 
Kadafiego jest dobrą informacją dla wszystkich Tuaregów i całego regionu. Cele pułkownika 
zawszy były sprzeczne z naszymi aspiracjami. Każdorazowo wykorzystywał on Tuaregów 
tylko dla swoich celów. Jego odejście z Libii otwiera lepszą przyszłość i pozwoli na postępy 
naszych politycznych aspiracji. Kadafi był barierą do każdego, pozytywnego rozwiązania 
problemów Tuaregów (Morgan, 2014). 
 

Ugrupowania antyrządowe 
NMLA 
 Najważniejszym uczestnikiem konfliktu w Mali, szczególnie na początku 
2012 r., był Narodowy Ruch Wyzwolenia Azawadu (The National Movement 
for the Liberation of Azawad), NMLA. Powstanie NMLA jest związane przede 
wszystkim z osobą Ibrahima Ag Bahangi. Bahanga, jak wcześniej wspomniano, 
był weteranem rebelii z 1990 r. oraz z 2006 r. wspólnie z Iyad Ag Ghaly, 
Hassanem Ag Fagaga i Ahmedem Ag Bibi. Ibrahim Ag Bahanga odegrał dużą 
rolę w podpisaniu porozumienia w Algierze zawartego w 2006 r. Było ono 
wynegocjowane m.in. przez Algierię i zgodnie z nim w zamian za rezygnację z 
autonomii północy Mali trzy prowincje: Kidal, Timbuktu i Gao, miały otrzymać 
pomoc w rozwoju ekonomicznym. W zamian za to Tuaregowie mieli złożyć 
broń. Bahanga ostatecznie odmówił złożenia broni i założył w 2007 r. 
organizację Northern Malian Tuareg Alliance for Change (ATNMC), 
podejmując ponownie działania zbrojne. W odpowiedzi na to prezydent Mali 
Amadou Toumani Toure wysłał na północ Mali siły malijskie, które ostatecznie 
zlikwidowały obóz Bahangi, zmuszając go do ucieczki do Libii w lutym 2009 r. 
 Czas spędzony w Libii został wykorzystany na przygotowanie planu 
kolejnego powstania, nawiązania kontaktów oraz zdobycia niezbędnego 
wyposażenia wojskowego. Podczas pobytu w Mali Bahanga nawiązał kontakty z 
weteranami z powstania 1990 r. Został oficerem armii libijskiej, służył m.in. w 
elitarnej jednostce specjalnej armii libijskiej specjalizującej się w walkach na 
pustyni. Jednym z wyższych oficerów był tam też płk Mohammed Ag Najm. Po 
pierwszych starciach w Bengazi w Libii w lutym 2011 r. zdołał on przekonać 
Najma oraz innych wysokich oficerów Tuaregów do opuszczenia swoich 
stanowisk oraz – po zabraniu dużej ilości broni i amunicji – ucieczki do Mali. 
Kiedy było wiadomo, że system Kadafiego pęka, plan Bahangi był już w trakcie 
realizacji. W drodze do Mali była już duża część uzbrojenia, w tym m.in.: broń i 
amunicja strzelecka, wyrzutnie rakiet BM21, pojazdy opancerzone BTR60 czy 
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pociski ziemia-ziemia i ziemia-powietrze. Po powrocie założono obozy 
wojskowe w Zakak, Tin Assalak i Takalote, zlokalizowane na północ od Kidal w 
górach Tegharghar. 
 Po upadku Kadafiego tysiące Tuaregów wróciło do Mali, wstępując, w 
zależności od pochodzenia klanowego, do armii malijskiej. Pozostali pod 
przywództwem przyszłego prezydenta NMLA Bilal Ag Acherif czy przyszłego 
szefa sztabu NMLA Mohameda Ag Najma po powrocie wspólnie z młodymi 
Tuaregami rozpoczęli przygotowania do kolejnego zbrojnego zrywu (Lecocq, 
Mann, i inni, 2013). Do Mali powróciło w sumie od 1000 do 1500 dobrze 
uzbrojonych Tuaregów z Libii. Około 400 z nich pod dowództwem płk. 
Mohameda Ag Bachira z wspomnianego klanu Imghad i Kel Antessar pozostało 
lojalnych rządowi w Bamako. 18 października 2011 r., z inicjatywy płk. Ag 
Gamou, wzięli oni udział w uroczystości, w której ogłosili oficjalnie swoją wolę 
służenia państwu Mali. Druga część Tuaregów powróciła do Mali z zamiarem 
podjęcia walki o wolny Azawad. Niestety, jeden z głównych liderów, Bahanga, 
zginął w wypadku samochodowym 26 sierpnia 2011 r., w związku z tym 
kolejnym został płk Ag Najm. Od 7 do 15 października w bazie Zakak odbyło 
się spotkanie założycielskie NMLA. W trakcie spotkania swoją kandydaturę na 
stanowisko sekretarza generalnego NMLA zgłosił Iyad Ag Ghaly. Kandydatura 
Ghalego została odrzucona z uwagi na jego przeszłość oraz związki z rządem 
Mali i Algierii. Ostatecznie stanowisko sekretarza generalnego NMLA zajął 
kuzyn Bahangi, Bilal Ag Acherif . 
 Zanim powołano do życia NMLA, istniały dwie inne organizacje 
zrzeszające zwolenników wolnego Azawadu, tj. Mouvement national de 
l’Azawad (MNA ) oraz Mouvement touareg du Nord-Mali (MTNM), którym 
kierował Bahanga. Po połączeniu wymienionych organizacji 16 października 
2011 r. ogłoszono powołanie nowej organizacji NMLA. Szefem sztabu został 
Mohammed Ag Najm. W skład NMLA weszło około 1500 ludzi, z czego 600 
było żołnierzami, którzy powrócili z Libii, a około 500 – młodzieżą tuareską z 
regionu. Później w związku z dezercjami z armii malijskiej siły NMLA wzrosły 
do około 2500 ludzi na początku 2012 r. Powołano m.in. do życia biuro 
polityczne odpowiedzialne za kwestie polityczne ruchu oraz radę zarządzającą, w 
skład której weszło 40 najważniejszych liderów Tuaregów z Mohammedem Ag 
Najmem na czele (Morgan, 2014). 
 NMLA stawiała sobie za cel stworzenie własnego państwa Azawadu, 
które obejmowałoby nie tylko Tuaregów, ale także ludność Songhai, Arabów 
czy Fulbe. Zgodnie z ich planami w skład Azawadu miały wejść trzy północne 
prowincje Mali, tj. Gao, Kidal i Timbuktu, co stanowiłoby około 50% 
powierzchni obecnego Mali. Według oficjalnych oświadczeń w skład Azawadu 
nie wchodziłyby tereny zamieszkałe przez Tuaregów z Nigru, Algierii czy Libii. 
W wywiadzie dla El Watan rzecznik prasowy NMLA stwierdził: NMLA nie jest 
grupą zbrojną czy rebeliancką. To jest ruch rewolucyjny, który pracuje na rzecz 
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wyzwolenia północnych regionów Mali, zwanych Azawadem. Bazą NMLA 
został Zakak . 
 NMLA od początku odcinała się od jakichkolwiek korzeni czy 
zabarwienia religijnego. 19 stycznia 2012 r. rzecznik NMLA Mossa Ag Attaher 
powiedział: Chcemy jasno powiedzieć, że NMLA nie jest związana z 
jakimkolwiek islamistycznym ruchem i nie jest także radykalnym odłamem 
opierającym się na wizji religijnej. Chcemy także powiedzieć, że nie 
potrzebujemy AQIM ani żadnego innego ruchu religijnego, aby praktykować 
którąkolwiek z religii. Ruch nasz jest świecki zgodnie z naszą historią, naszymi 
tradycjami i kulturą. Nie mamy związków politycznych czy religijnych z AQIM. 
Należy podkreślić, że ci, którzy przybyli na nasze terytorium z ambicjami 
religijnymi czy mafijnymi, muszą natychmiast opuścić nasze tereny, bo inaczej 
staną się celem działań NMLA .  
 Ciekawie prezentowała się struktura pochodzenia członków NMLA, w 
jego skład bowiem wchodzili: Mohammed Ag Najm, który powrócił z Libii ze 
swoimi oficerami i żołnierzami, żołnierze, którzy zdezerterowali z armii 
malijskiej, w tym co najmniej sześciu wyższych oficerów, ludzie Bahangi 
wchodzący wcześniej w skład ATNMC, oraz młode pokolenie Tuaregów z 
MNA, którzy doskonale posłużyli się internetem, aby zmotywować i 
zmobilizować nowe pokolenie Tuaregów w Azawadzie. Osobiście podróżowali 
po całym rejonie, agitując do swoich idei. Dodatkowo w trakcie tworzenia 
NMLA i prowadzenia przygotowań do powstania aktywnie zmobilizowano 
swoich liderów i zwolenników w Mauretanii, Burkina Faso czy Francji, 
prowadzących intensywne działania propagandowe, mające zapewnić niezbędne 
wsparcie logistyczne dla NMLA. Powstanie NMLA początkowo było 
pozytywnie przyjmowane przez polityków we Francji i Mauretanii jako możliwa 
i skuteczna siła zdolna przeciwstawić się działaniom AQIM w regionie. Rząd 
Mali i jego siły zbrojne były bardzo krytykowane za brak skutecznych działań 
skierowanych przeciwko tej organizacji. 
 Można zatem stwierdzić, że w 2012 r. Tuaregom udało się zrealizować 
skutecznie stary plan głównego wroga rządu w Mali, Ibrahima Ag Bahangi – tj. 
zebrania w tym samym czasie oficerów, żołnierzy Tuaregów oraz ogromnych 
ilości broni, amunicji – i rozpocząć powstanie. Wszystkie te czynniki dawały 
NMLA historyczną szansę na utworzenie własnego państwa. Warto zauważyć, 
że przyłączenie byłych libijskich najemników do NMLA znacznie 
zradykalizowało samo ugrupowanie, co – jak się później okazało – było 
powodem porażki. 
 Początkowo NMLA była największym przeciwnikiem salafitów 
dążących do dźihadu, jednocześnie w tym samym czasie zaczęło się zbliżenie z 
Ansar Dine. Współpraca z Ansar Dine, który także skupiał Tuaregów, dawała 
większe szanse na końcowy sukces w postaci wolnego Azawadu. 
Najważniejszym spornym punktem, który utrudniał dalsze zbliżenie NMLA i 
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Ansar Dine, była widoczna obecność liderów AQIM na terenach 
kontrolowanych przez Ansar Dine (Flood 2012). 
 
ANSAR DINE 
 Ansar Dine oznacza „obrońców” lub „wyznawców wiary”, a powstanie 
Ansar Dine związane jest z nazwiskiem Lyad Ag Ghaly. Ghaly, podobnie jak El 
Hadj Gamou i Bilal Ag Acherif, był jednym z liderów rebelii Tuaregów w latach 
90 (Morgan 2013). Później ich drogi się rozeszły, Gamou został liderem 
prorządowych Tuaregów z klanu Imghad i dowódcą rządowego 8 regionu 
wojskowego Mali, a Acherif – jednym z założycieli NMLA (Lecocq, Mann, 
op.cit.). 
 Od końca lat 90. Ghaly sukcesywnie stawał się coraz bardziej radykalny 
w swoich poglądach. Pozostawał pod silnym wpływem islamskiej pakistańskiej 
sekty – Tablighi Jamat, która działała w Kidal w latach 90. i pierwszej dekadzie 
XXI wieku. Sekta ta ma na świecie około 20 mln wyznawców i – co ciekawe – 
nie jest zwolennikiem walczącego dżihadyzmu.  
 W latach 1998– 2001 Ghaly odbył nawet podróż do siedziby sekty – 
Lahore w Pakistanie – w celu odbycia głębszych studiów. Odbył także 
pielgrzymkę do Mekki (Morgan, 2013). Później spędził jakiś czas w meczecie St. 
Denis na północy Paryża. Część zwolenników Ghalego początkowo także 
interesowała się wartościami wyznawanymi przez sektę, jednak z czasem 
powróciła do bardziej umiarkowanych i tradycyjnych form islamu. W 2003 r. 
Ghaly odegrał dużą rolę w uwolnieniu 32 zakładników ze Szwajcarii, Niemiec i 
Holandii porwanych przez komórkę algierskiego ugrupowania zbrojnego Group 
for Preaching and Combat (GSPC), dzięki czemu częściowo zyskał zaufanie i 
kontakty w rządzie w Bamako. Był to moment, w którym Ghaly wszedł, 
prawdopodobnie po raz pierwszy, w kontakt z terrorystyczną organizacją GSPC, 
która później przekształciła się w AQIM. Po tej operacji nazwisko Ghalego 
zaczęło być łączone z organizacjami terrorystycznymi i algierskim służbami 
specjalnymi DRS (Département du Renseignement et de la Sécurité). W 2006 
był liderem kolejnego powstania wywołanego przez Tuaregów. Po podpisaniu 
porozumienia pokojowego został w nagrodę wysłany w 2007 r. do konsulatu 
Mali w Arabii Saudyjskiej w charakterze doradcy. W związku z utrzymywaniem 
kontaktów z ekstremistami w Arabii Saudyjskiej został z tego kraju wydalony, po 
czym przez Paryż powrócił do Kidal. Po powrocie zaczął propagować idee 
wprowadzenia szariatu na terenie Azawadu. Dla większości Tuaregów były one 
nie do zaakceptowania. 
 Najważniejszym czynnikiem, który popchnął Ag Ghalego do utworzenia 
w 2011 r. własnej organizacji Ansar Dine, było odrzucenie jego propozycji 
większej integracji NMLA wokół radykalnego islamu salafi, tożsamego z 
wyznawanym przez AQIM (Lecocq, Mann, op.cit.). Drugim powodem było 
odrzucenie kandydatury Ghalego na stanowisko sekretarza generalnego NMLA. 
Tuaregowie mieli do niego także pretensję, że samoistnie odgrywał lidera 
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wszystkich Tuaregów. Zarzucano mu brak krytyki wobec poczynań rządów Mali 
i Algierii w kwestiach dotyczących Tuaregów (Morgan 2012, op.cit). 
 Po porażce w Zakak Ghaly zaproponował swoją osobę na stanowisko 
lidera politycznego Tuaregów z klanu Ifoghas, do którego on sam należał. 
Zaproponował także, aby klan zezwolił mu na wprowadzenie islamskiej wizji 
niepodległego Azawadu. Także w tym przypadku przegrał głosowanie, a wybory 
wygrał inny lider Tuaregów – Alghabass Ag Intallah. Po utworzeniu Ansar Dine 
Ag Ghaly przeciągnął na swoją stronę, także z NMLA, wielu młodych 
Tuaregów, oferując lepsze warunki finansowe i wyposażenie. Prawdopodobnie 
duża część tych środków mogła pochodzić od AQIM, służb specjalnych Algerii 
czy Kataru, a także od darczyńców z Arabii Saudyjskiej. Innym czynnikiem 
przyciągającym młodych Tuaregów do Ansar Dine była możliwość członkostwa 
w najlepiej wyposażonym i finansowanym ruchu (Morgan 2013). 
 Po upadku reżimu Kaddafiego w Libii z magazynów dyktatora Ghalemu 
udało się kupić lub przejąć ogromne ilości broni i amunicji po bardzo niskich 
cenach. Doprowadził także do bliższej współpracy z AQIM, której komórki 
działały w Algierii, Libii, Mauretanii i Mali. Jednym z jego najbliższych 
sojuszników był Mokhtar Belmokhtar , ps. Jednooki, ekstremista algierski, który 
już jako nastoletni bojownik został ranny w wojnie rosyjsko-afgańskiej. Dla 
Ansar Dine sprawą kluczową było wprowadzenie prawa szariatu na terenie 
Azawadu, jak również kwestie rozwoju ekonomicznego na północy oraz walki o 
prawa zamieszkujących tam ludzi. 
 
AQIM 
 Al-Kaida Islamskiego Magrebu (Al-Qaeda in the Islamic Maghreb – 
AQIM) jest organizacją terrorystyczną nawiązującą do działalności islamskiej 
grupy zbrojnej GIA – Armed Islamic Group. Powstanie GIA miało związek z 
decyzją armii algierskiej o anulowaniu wyborów parlamentarnych w 1992 r., w 
których szanse na zwycięstwo miała umiarkowana partia islamska – the Islamic 
Salvation Front lub the Islamic Salvation Army (FIS). W konsekwencji 
unieważnienia wyborów FIS przeszedł do działalności podziemnej, 
rozpoczynając brutalną kampanię terroru, która kosztowała życie 200 000 ludzi 
(Mben, Puhl, Thielke, 2013). GIA stanowiła zbrojną islamską partyzantkę 
występującą przeciwko świeckiemu rządowi w Algierii. Szybko zyskała sławę z 
powodu okrucieństwa (Vriens 2013). 
 Dla GIA cele zostały określone w latach 90. w następujący sposób: „W 
naszej wojnie nie ma neutralności, z wyjątkiem tych którzy są z nami, reszta to 
renegaci”. Dużą część ofiar stanowili dziennikarze oraz intelektualiści, którzy 
pisali lub wypowiadali się negatywnie na temat GIA. Najczęstszym sposobem 
pozbawiania ich życia było podcinanie gardła lub obcinanie głowy. Liderzy GIA 
motywowali to w następujący sposób: „Ci, którzy walczą przeciwko nam, 
wykorzystując pióro, zostaną zabici za pomocą noża”. Największą nienawiścią 
darzono media, a w szczególności Algierczyków, którzy pisali po francusku, 
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czyli w języku byłego kolonizatora. Także wobec kobiet GIA odnosiła się z 
pogardą: kobiety zmuszone były nosić chusty, te, które chciały robić karierę 
zawodową, lub odrzucały tzw. tymczasowe małżeństwa , były bardzo często 
mordowane. GIA była także słynna z mordowania kobiet i dzieci żołnierzy 
armii algierskiej. Dla usprawiedliwienia mordów dokonywanych na 
muzułmanach wykorzystywano radykalną koncepcję zwaną takfir, oznaczająca 
ekskomunikę pewnej grupy społecznej. W tym przypadku dotyczyła ona 
muzułmanów, mających związki z reżimem wojskowym – uznano ich za 
niewiernych. Inną grupą atakowaną przez GIA byli obcokrajowcy, których w 
trakcie wojny domowej zginęło około 120. GIA dopuszczała się także aktów 
terroryzmu, jakim było np. porwanie samolotu Air France w 1994 r., oraz 
ponosiła odpowiedzialność za dwa ataki bombowe na metro w Paryżu w 1995 r. 
W tym samym roku GIA wydała oświadczenie, w którym żądała zamknięcia 
zachodnich placówek dyplomatycznych, oskarżając je o mieszanie się w sprawy 
Algierii. Wśród potencjalnych celów GIA byli żydzi, chrześcijanie, a także 
umiarkowani muzułmanie. W swoich magazynach „Al Ansar” czy „The 
Supporters”, wydawanych w stolicach europejskich, GIA publikowała swoje 
antyżydowskie i antychrześcijańskie hasła. Magazyny te służyły także do 
publikowania przypadków egzekucji dokonywanych na muzułmanach, którzy 
chcieli negocjować z rządem. Bezmyślne przypadki zabijania muzułmanów były 
jednym z powodów utraty poparcia w społeczeństwie i upadku grupy. Do 1994 
r. GIA werbowała prawie 500 młodych osób tygodniowo. Oficjalnie ostatni 
duży atak, według amerykańskiego departamentu stanu, GIA zrealizowała w 
2001 (Ryc. 2). 
 W 1998 r. część liderów GIA zauważyła, że z powodu stosowanych 
przez nich brutalnych metod walki ludność się od nich odsuwa. W związku z 
tym powstała nowa organizacja Salafist Group for Preaching and Combat 
(GSPC). Początkowo ugrupowanie to uzyskało poparcie ludności dzięki hasłom 
walki, w której miano nie zabijać cywilów, jednak późniejsza amnestia oraz 
kampania antyterrorystyczna na początku lat 2000 wprowadziła chaos w szeregi 
obu ugrupowań (Masters 2013). Ostateczny upadek nastąpił w 2004 r. po 
masowych aresztowaniach dokonanych przez policję algierską, kiedy to w ręce 
policji wpadło około 400 członków GIA. Stopniowo następowało także 
zbliżenie GSPC z Al-Kaidą, co skutkowało powstaniem AQIM, który krytykując 
zabijanie cywilów, przejął większość infrastruktury oraz środków finansowych w 
Europie. Odnośnie związków GIA z AQ zdania są podzielone. Sayyed Imam 
Al-Sharif, jeden z ideologów globalnego dżihadu, napisał, że AQ rozwinęła 
działania GIA w bardziej powszechny dżihad światowy. Z drugiej jednak strony, 
Osama Bin Laden dystansował się od GIA, popierając GSPC, co dodatkowo 
powodowało zmniejszanie znaczenia GIA (Vriens, 2012). 
 Powstanie GSPC, a następnie przekształcenie go w AQIM, wiąże się z 
nazwiskiem Abdelmaleka Droukdel, urodzonego w Algierii w 1970 r., który już 
jako pełnoletni człowiek dołączył do mudżahedinów w Afganistanie i walczył 
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przeciwko Rosjanom. Po swoim powrocie zaangażował się w tworzenie GSPC, 
a później AQIM. 24 stycznia 2007 r. Droukdel oficjalnie ogłosił, że w 
konsekwencji przyłączenia się GSPC do Al-Kaidy powstała AQIM.  
 
Ryc. 2. Obszar zamieszkiwania Tuaregów i działalności AQIM 

 
Źródło: opracowanie autora. 

 
 Głównymi celami AQIM są: zwalczanie zachodnich wpływów i 
interesów w północnej Afryce oraz rządów niewiernych w Algierii, Libii, Mali, 
Mauretanii, Maroku i Tunezji, a także wprowadzenie prawa szariatu. AQIM w 
swojej retoryce łączy elementy ideologii salafi-dżihad z elementami 
historycznymi i kulturowymi Północnej Afryki, łącznie z nawiązaniem do 
wcześniejszego panowania Arabów w państwach Maghrebu oraz na Półwyspie 
Arabskim. Niektóre elementy ich filozofii, odnoszące się do czasów, kiedy 
Hiszpania była pod panowaniem arabskim, nawołują do jej ponownego 
zdobycia. AQIM wypowiedział wojnę Francji i Hiszpanii. Obecnie w związku z 
sukcesami Algierii w walce z AQIM jej bazy z wybrzeża Morza Śródziemnego 
zostały przeniesione do Nigru, Mauretanii i Mali. Zatrzymania osób 
powiązanych z AQIM następowały także w takich państwach, jak: Wielka 
Brytania, Niemcy, Włochy, Portugalia i Holandia. W 2012 r. amerykański 
Departament Stanu wyraził obawy w związku z kontaktami AQIM z innymi 
ugrupowaniami terrorystycznymi w regionie, jak: Boko Haram w Nigerii, Al-
Shabaab w Somali i AQAP (Al-Kaida Półwyspu Arabskiego) w Jemenie. AQIM 
liczy około kilkuset ludzi, trudno jednak jest ustalić dokładną liczbę. Większość 
z liderów AQIM odbyła szkolenie i zbierała doświadczenie bojowe w trakcie 
wojny w Afganistanie w latach 1979–1989. Wchodzili oni w skład tzw. 
ochotników arabskich z północnej Afryki. Po powrocie z wojny głosili hasła 
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radykalnego islamu. AQIM jest wewnętrznie podzielony na katibas lub brygady, 
dzielące się na mniejsze, działające niezależnie komórki. Wszyscy liderzy AQIM 
są Algierczykami, od 2004 r. funkcję tę pełni Abdelmalek Droukdel, zwany też 
Abou Mossab Abdelwadoud. Innym założycielem AQIM jest Mokhtar 
Belmokhtar, który w 2012 utworzył własną organizację pod nazwą Signed-in-
Blood Battalion. Odpowiada także za brutalny atak na instalację wydobycia gazu 
naturalnego w Algierii w styczniu 2013 r. (Masters, op.cit.). 
 W ostatnich latach AQIM wziął na celownik zagranicznych turystów, 
pracowników oraz siły rządowe w takich krajach, jak: Mali, Mauretania czy 
Niger. Porywani ludzi są następnie przetrzymywani w rejonach granicznych na 
pustyni dla okupu lub zabijani w przypadku braku możliwości otrzymania 
takiego okupu czy akcji sił specjalnych. 
 
MUJAO 
 MUJAO to organizacja terrorystyczna, nazwana tak od skrótu 
francuskiej nazwy organizacji: Mouvement pour le Tawhîd et du Jihad en 
Afrique de l’Ouest. Organizacja powstała w 2011 r. w niejasnych 
okolicznościach. Mogło być to wynikiem swego rodzaju sprzeciwu członków 
AQIM, którzy nie są Algierczykami i przez to nie są dopuszczani do władzy w 
AQIM (Cristiani 2012). Pomimo deklaracji o zamiarze wprowadzenia dżihadu w 
zachodniej Afryce wiele z jej ataków zostało przeprowadzonych w Algierii i 
innych państwach Maghrebu, zaczynając od porwania trzech Europejczyków w 
październiku 2011 r. z obozu uchodźców Tindouf w Algierii. MUJAO jest 
często opisywane jako odprysk ekspansji AQIM, utrzymujący ideologiczną 
odmienność. Inne źródła mówią nawet o konkurowaniu z AQIM (Flood, 
op.cit.). Świadczy to o utracie kontroli przez AQIM nad niealgierskimi liderami 
AQIM. Nie można wykluczyć, że tak zwane odpryski z AQIM są sztuczne i 
mają na celu głównie wprowadzenie w błąd służb specjalnych co do prawdziwej 
odpowiedzialności AQIM za niektóre zamachy, jak np. porwania dla okupu.  
Odejścia z AQIM i zakładanie nowych grup może być także związane z buntem 
młodego pokolenia przeciwko władzy starszyzny. Liderem MUJAO jest 
Mauretańczyk Hamada Ould Mohamed Kheirou (alias Abou Qumqum). 
 MUJAO odwołuje się do swoich związków z Osamą Bin Ladenem, 
Mullahem Omarem oraz kilkoma innymi ważnymi historycznie osobami, 
zaangażowanymi w historię dżihadu w zachodniej Afryce i regionalną walkę z 
kolonistami. MUJAO wysyła m.in. groźby pod adresem Francji, obwiniając ją za 
przeszłość kolonialną oraz obecną sytuację w regionie. 
 Nie wiadomo, czy MUJAO jest grupą autonomiczną działającą pod 
parasolem Al-Kaidy, czy też konkuruje z AQIM o władze i wpływy w regionie. 
Rywalizować może także o rekrutów, którzy chcą walczyć z własnymi rządami 
(Cristiani 2012). MUJAO ponosi odpowiedzialność za kilka spektakularnych 
ataków terroru w regionie Afryki północnej i zachodniej, jak m.in. atak na 
kwaterę żandarmerii w mieście Tamanrasset na południu Algierii, 
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przeprowadzony 4 marca 2012 r. Został on przeprowadzony prawdopodobnie 
przez dwóch zamachowców samobójców, Malijczyków, z wykorzystaniem 
toyoty wypełnionej 200 kg TNT. W swoim komunikacie MUJAO 
poinformowało o odpowiedzialności za śmierć 15 żandarmów, 5 cywilów oraz 3 
przechodniów. Miasto Tamanrasset nie zostało zaatakowane przypadkowo, 
ponieważ znajduje się w nim kwatera główna Połączonego Wojskowego 
Dowództwa Państw Sahelu (Unified Military Command of the Sahel Countries). 
Koordynuje ona wymianę informacji rozpoznawczych oraz prowadzenie 
operacji przeciwko Al-Kaidzie w takich państwach, jak Algieria, Mali, 
Mauretania i Niger (Ramzi 2012). 
 W kwietniu 2012 r. MUJAO uprowadziło 7 dyplomatów algierskich z 
konsulatu w Gao w Mali. Po miesiącu MUJAO zażądało uwolnienia 
odpowiednich więźniów oraz 15 mln euro okupu. W lipcu 2012 r. trzech z 
dyplomatów zostało uwolnionych. 26 sierpnia MUJAO przekazało film wideo, 
na którym widać pozostałych porwanych proszących o pomoc. Kilka dni 
później jeden z nich został zamordowany. Rząd Algierii odmówił płacenia 
jakiegokolwiek okupu oraz negocjacji z terrorystami. Z informacji ujawnionych 
przez ministra spraw zagranicznych podczas obrad parlamentu algierskiego 
wiadomo jednak, że w negocjacje byli zaangażowani przedstawiciele NMLA 
oraz Ansar Dine (Ramzi, Gueye, 2013). 
 
Wybuch wojny 2012 
 Ugrupowaniem, które rozpoczęło rebelię w 2012 r., było NMLA. 
Działania zbrojne skierowane przeciwko armii malijskiej rozpoczęły się 17 
stycznia 2012. Doskonale uzbrojeni rebelianci  zaatakowali jednostki malijskie w 
Menaka, Tessalit i Adaramboukare. Przez kilka dni trwały zacięte walki z dużą 
ilością ofiar. 20 stycznia doszło do poważnych strać w Aguelhoc. W trakcie walk 
dochodziło do wielu aktów okrucieństwa. 24 stycznia 2012 r. żołnierze 713 
kompani stacjonującej w garnizonie Aguelhoc, ze względu na brak amunicji, 
poddali się po około tygodniu walk. Następnie dżihadżiści, najprawdopodobniej 
z Ansar Dine i AQIM, dokonali egzekucji ponad pięćdziesięciu z nich. 
Początkowe dane mówiły, że miało tam zostać zamordowanych nawet 82 ze 
128 wziętych do niewoli żołnierzy malijskich. 
 Do poważnych walk doszło także w Tessalit, które jest jednym z 
najważniejszych strategicznie miast na północy ze względu na stacjonujący tam 
silny garnizon wojskowy, lotnisko oraz strategiczne położenie. Do 4 marca trzy 
jednostki żołnierzy malijskich odpierały ataki NMLA. Tydzień później jednak 
musieli się oni wycofać do Algierii, w wyniku czego miasto wraz z obiektami 
wojskowymi znalazło się w rękach NMLA. Pierwsze dni wojny przyniosły duże 
straty po stronie źle wyposażonej armii malijskiej. Brak dokładnych danych na 
temat sytuacji na północy i pojawiające się, niepokojące rodziny żołnierzy 
malijskich informacje, spowodowały protesty na ulicach Bamako (Nossiter 
2012). Szacuje się, że po wybuchu powstania w 2012 r. z armii malijskiej mogło 
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zdezerterować około 1000–1500 żołnierzy, by następnie przejść na stronę 
NMLA. W trakcie dwóch miesięcy walk prawdopodobnie dodatkowy tysiąc 
żołnierzy malijskich został zabitych, dostał się do niewoli lub zdezerterował. 
 Po rozpoczęciu ofensywy Tuaregów na północy Mali, wydarzenia 
oceniano jako skutek konfliktu w Libii i napływu tysięcy Tuaregów walczących 
uprzednio dla Kadafiego lub też efekt działalności islamskich fundamentalistów 
(Morgan 2012, op.cit.). 
 System polityczny Mali upadł w ciągu zaledwie dwóch miesięcy. Od 17 
stycznia 2012 r. grupy rebeliantów sukcesywnie wypierały armię malijską z 
północy. 22 marca prezydent Mali Amadou Toumani Toure (ATT) został 
odsunięty od władzy przez juntę wojskową kierowaną przez kpt. Sanogo. Tylko 
te dwa wydarzenia doprowadziły do poważnego kryzysu politycznego w Mali i w 
regionie. Rozkładowi uległ cały aparat polityczno-wojskowy, także władze 
przejściowe były zbyt słabe, aby zapanować nad pogłębiającym się chaosem. 
 NMLA do marca kontrolował region Kidal, Gao i Timbuktu. 31 marca 
2012 r. poddało się Gao, a 1 kwietnia – Timbuktu. 2 kwietnia biuro polityczne 
NMLA wydało oświadczenie, w którym informowało, że powołanie Azawadu 
wzmocni bezpieczeństwo jego ludności, pozwoli na rozwój ekonomiczny i 
lepszą integrację ludności zamieszkującej Azawad. 5 kwietnia NMLA ogłosiło 
zawieszenie broni, a 6 kwietnia 2012 r. – deklarację niepodległości Azawadu.  
 Niestety dla NMLA, jej sukcesy były tylko chwilowe i sama zaczęła być 
wypierana przez Ansar Dine, z którym wcześniej miała nieformalny układ o 
współpracy. Po przejęciu kontroli nad północą Ansar Dine zawarł pakt z 
różnego rodzaju ugrupowaniami islamskimi, w tym szczególnie z AQIM i 
MUJAO (Ryc. 3; Ryc. 4). 
 Ansar Dine nie był zainteresowany budową postkolonialnego państwa 
Mali, tylko wprowadzeniem islamskiego prawa szariatu na terenie całego 
państwa. NMLA i Ansar Dine pomimo wzajemnej walki o dominację w takich 
miastach, jak Kidal, Gao i Timbuktu, 27 maja   ogłosiły utworzenie Islamskiego 
Państwa Azawad – Islamic State of Azawad. Ogłoszono także, wspólną 
deklarację: „My wszyscy jesteśmy zwolennikami wolnego Azawadu... my 
wszyscy akceptujemy islam jako religię”. Niedługo później, w trakcie wywiadu w 
Kidal, już po porażce NMLA w Gao, lider Ansar Dine – Lyad ag Ghaly – 
określił swój cel słowami: „My nie prosimy o zbyt wiele: tylko o wprowadzenie 
prawa szariatu na północy i południu Mali. Jesteśmy Malijczykami i jesteśmy 
przeciwni podziałom w Mali”. 28 czerwca 2012 r. Ansar Dine ostatecznie 
ogłosił, że wyrzucił NMLA z trzech najważniejszych miast, tj. Gao, Kidal oraz 
Timbuktu (Flood 2012). 
 Po przejęciu kontroli na północy Ansar Dine rozpoczął bardziej 
agresywne działania, zachęcając islamistów z regionu do budowania swojej 
własnej administracji. Świadkowie z Gao wspominali o obecności w mieście 
m.in. członków ugrupowania Boko Haram  z Nigerii. W konsekwencji dwie 
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Ryc. 3. Terytorium kontrolowane przez rebeliantów w początku stycznia 2013 roku 

 
Źródło: opracowanie własne autora. 
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Ryc. 4. Sytuacja militarna w styczniu 2013 r. 

 
Źródło: opracowanie autora. 
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trzecie terytorium Mali, szczególnie regionu północnego, dostało się pod 
kontrolę Ansar Dine, AQIM i MUJAO. Z początkowej współpracy między 
NMLA oraz dżihadystami z Ansar Dine zostały tylko wspomnienia i oba obozy 
rozpoczęły rywalizację o władzę nad kontrolowanymi rejonami. W 
konsekwencji NMLA została wyparta z miast i wsi na niezamieszkałe pustynne 
tereny. 15 lipca 2012 r. słabnąca NMLA, której liderzy znaleźli schronienie w 
Mauretanii, ogłosiła, iż wycofuje się ze swoich planów utworzenia niepodległego 
państwa. W listopadzie 2012 r. Bilal Ag Acherif przybył do Paryża na rozmowy 
dotyczące ewentualnego wsparcia materialnego dla NMLA w postaci broni i 
wyposażenia. Szef NMLA sprzeciwiał się interwencji zbrojnej państw obcych, 
potrzebował natomiast wyposażenia wojskowego, aby samodzielnie wyrzucić 
islamistów z Mali. 
 AQIM od początku zdawał sobie sprawę z ryzyka międzynarodowej 
interwencji wojskowej po przejęciu władzy na północy Mali przez islamistów. 
Intencją AQIM, według tajnego dokumentu odnalezionego w lutym 2013 r. w 
Timbuktu, było kontrolowanie sytuacji w Mali za pomocą słabego, fasadowego 
rządu Tuaregów z NMLA. Dokument podpisany był przez lidera AQIM 
Abdelmaleka Droukdela. Napisany w lipcu 2012 r. dokument składał się z 
sześciu rozdziałów i był zatytułowany: Generalny Przewodnik dla Islamskich 
Dżihadystów w sprawie projektu Azawad (General Guidelines for Islamic 
jihadist project Azawad [a desert area located in the north of Mali]). Lider 
AQIM sugerował, aby AQIM nie występował jako samodzielna władza w Mali, 
ponieważ mogłoby to sprowokować międzynarodową interwencję. Pisał on: 
„Zagraniczna interwencja jest nieunikniona i szybka, jeżeli będziemy sprawowali 
władzę. Dla wrogów będzie trudniejsza, jeżeli rządy będą sprawowane w imieniu 
większości ludności Azawadu”. Droukdel sugerował konieczność zdobycia serc 
i umysłów lokalnej ludności jeszcze przed wprowadzeniem szariatu. Znając 
rozwój sytuacji w Timbuktu oraz treść dokumentu, jasno widać, że lider AQIM 
nie kontrolował w pełni sytuacji w zajętym przez siebie mieście. Bardzo szybko 
ludzie AQIM przez swój radykalizm stracili poparcie  ludności. 
 
Przewrót wojskowy kpt. Sanogo i jego konsekwencje 
 Bardzo istotnym wydarzeniem, które przyspieszyło upadek instytucji 
państwowych w Mali i miało konsekwencje dla rozwoju sytuacji wewnętrznej 
kraju na długie miesiące, był wspomniany wcześniej zamach wojskowy 
przeprowadzony przez kpt. Amadou Sanogo. Do zamachu doszło na fali 
niezadowolenia społecznego, spowodowanego pogarszającą się sytuacją 
bezpieczeństwa na północy Mali. Do stolicy Bamako dochodziły informacje o 
masakrze żołnierzy malijskich w Aguelhoc. W środowisku wojskowych 
narastało niezadowolenie ze sposobu kierowania działaniami wojennymi oraz 
faktu niedoinwestowania wojska, któremu brakowało broni i amunicji. Na 22 
marca 2012 r. żołnierze z bazy wojsk malijskich w Kati, znajdującej się 15 km od 
Bamako, zaplanowali protest. Dzień wcześniej do bazy przybył minister obrony, 
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który miał uspokoić sytuację. Sytuacja wymknęła się jednak spod kontroli, 
minister został obrzucony kamieniami, a późnym wieczorem przejęto kontrolę 
nad pałacem prezydenckim. Następnego dnia powołano Narodowy Komitet dla 
Uzdrowienia Demokracji i Odbudowy Państwa (the National Committee for the 
Recovery of Democracy and the Restoration of the State – CNRDRE), 
jednocześnie zawieszono obowiązywanie konstytucji. Dodatkowo żołnierze 
junty nakazali aresztowanie wszystkich dowodzących jednostkami malijskimi na 
północy, oskarżając ich o korupcję (Sidibe 2014).  
 Po zamachu wojskowym nastąpił wyraźny podział na dwa zwalczające 
się obozy, tj. Zielone Berety, które były odpowiedzialne za zamach wojskowy, 
oraz Czerwone Berety. Czerwonymi Beretami nazywano żołnierzy służących w 
33 Pułku Spadochronowym (33rd Paratroop Regiment), odpowiedzialnych za 
ochronę prezydenta Ahmadou Toumani Toure. Przewrót nastąpił na miesiąc 
przed końcem drugiej i ostatniej jego kadencji. Toure został prezydentem w 
2002 r. w wyniku demokratycznych wyborów, co w tym rejonie Afryki należało 
raczej do rzadkości (Fessy 2013).  
 W trakcie trwania zamachu Czerwonym Beretom udało się wyprowadzić 
prezydenta z pałacu i przetransportować go do Dakaru w Senegalu. Ostatecznie 
zrezygnował on ze swojej funkcji 8 kwietnia 2012 r., co pozwoliło na 
utworzenie nowego tymczasowego rządu w Bamako, co jednak nie zakończyło 
wewnętrznych tarć wewnątrz armii. W nocy z 30 kwietnia na 1 maja 2012 r. 
Czerwone Berety, pod dowództwem pułkownika Abidine’a Guindo, 
przeprowadziły tzw. antyzamach wojskowy. W trakcie walk, trwających całą 
noc, starano się przejąć kontrolę nad lotniskiem, koszarami wojskowymi 
różnych jednostek wojskowych w Bamako, telewizją państwową oraz kwaterą 
główną Sanogo w Kati. Antyzamach zakończył się po zdobyciu bazy 
Czerwonych Beretów w miejscowości Djicoroni oraz ukryciu się płk. Guindo. 
W trakcie walk zginęło 14 żołnierzy, a 40 innych zostało rannych. Po 
niepowodzeniu zamachu nastąpiła fala represji skierowana przeciwko 
Czerwonym Beretom. Wielu żołnierzy zniknęło po ich aresztowaniu, a inni 
zostali wysłani do nowych jednostek . 
 W związku z konfliktem i przewrotem wojskowym w Mali państwo to 
poniosło ogromne starty materialne. Bank Światowy zamroził wartą miliard 
dolarów pomoc. Upadła turystyka oraz wyjechali prywatni inwestorzy. 
Całkowite koszty sytuacji kryzysowej w Mali są szacowane na 2 miliardy funtów 
(Hirsch 2012). 
 Przed marcem 2012 roku wiele amerykańskich organizacji rządowych – 
m.in. U.S. Agency for International Development (USAID) czy Peace Corps – 
realizowało szereg projektów mających na celu poprawę sytuacji ekonomicznej i 
społecznej w Mali, w tym także na północy kraju. Amerykański departament 
obrony realizował kilka projektów w zakresie wzmocnienia możliwości Mali w 
rozwiązywaniu wewnętrznych problemów bezpieczeństwa. W 2006 r. the 
Millennium Challenge Corporation podpisał pięcioletni program w Mali mający 
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na celu poprawę wydajności rolnictwa oraz poprawę dostępu produktów z Mali 
do rynków zewnętrznych. W związku z zamachem wojskowym Stany 
Zjednoczone zakończyły pomoc dla rządu Mali.  
 Ciekawym wydaje się fakt, że USA wydały miliony dolarów na programy 
szkoleniowe, które w zamyśle miały poprawić skuteczność działań 
antyterrorystycznych takich państw jak Mali, Niger czy Mauretania. Programy te 
były realizowane przez amerykańskie Dowództwo Afryka (Africa Command ¬– 
AFRICOM). Niestety wielu z uczestników tych kursów, w tym kpt. Sanogo, 
brało udział w przeprowadzonym przewrocie wojskowym w Mali. W związku z 
rebelią i zamachem wojskowym zostały odwołane, zaplanowane wcześniej 
ćwiczenia Flintlock, w których brać miało udział wiele państwa afrykańskich. 
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Armed conflict in Mali in 2012-2013 (part I)  
 
The aim of the article is to explain the origins and the course of the armed conflict in 
Mali, launched in January 2012. The Polish armed forces, which together with other 
European Union countries trained the Malian armed forces, were also involved in 
resolving this conflict. This conflict is a perfect example of showing the possibilities of 
terrorist organizations in the face of a weak state, with the passive attitude of the 
international environment. The war in Mali also shows how the involvement of the 
international environment into one conflict - in this case in Libya - may have an impact 
on the destabilization of the security situation in the other country – i.e. in Mali. The 
article discusses the effects of the collapse of Muammar Gaddafi's dictatorship on the 
outbreak of the insurrection in Mali, as well as the most important armed organizations 
involved in the conflict, their role and the effects of several-month rule in the north of 
Mali. Actions taken by the international community to end the conflict and create 
conditions for the restoration of democratic rule in Mali were also presented.  
 
Key words: Azawad, Mali, Islamic terrorism, Tuaregs, war. 
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DZIAŁALNOŚĆ UNHCR W AFRYCE 
 I NA BLISKIM WSCHODZIE  

 
 
 

Abstrakt: 
 Jednym z czynników destabilizujących międzynarodowy ład ekonomiczny i 
społeczny jest niekontrolowana migracja. Przemieszczanie się ludność między krajami, 
które nie jest uregulowane prawnie i organizacyjnie, prowadzi do sytuacji zagrażających 
bezpieczeństwu. Konflikty w Afryce i na Bliskim Wschodzie, doprowadziły do 
rekordowo wysokiej liczby osób opuszczających swoje miejsca zamieszkania. W ich 
wyniku aż 65,6 milionów osób zostało zmuszonych do przesiedlenia. W celu ochrony 
ludności został powołany United Nations High Commissioner for Refugees (Wysoki 
Komisarz Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców), który jest upoważniony do 
kierowania i koordynowania międzynarodowych działań na rzecz światowej ochrony 
uchodźców oraz rozwiązywania ich problemów. Działa on głównie w Afryce, gdzie 
problem z migracją istnieje od lat 60-tych XX wieku, kiedy to wiele państw uzyskiwało 
swoją niepodległość. Spory terytorialne, międzyplemienne, oraz autorytarna władza 
prowadziły do przemieszczania się ludności wewnątrz kontynentu. Państwa 
przyjmujące, takie jak Kenia, Etiopia, czy Uganda, nie były w stanie zapewnić 
wystarczających warunków dla uchodźców, dlatego też we współpracy z UNHCR, 
utworzono specjalne obozy dla osób przybywających. Obecnie są to quasi miasta, które 
poprzez wsparcie Organizacji Narodów Zjednoczonych i rządów państw, dają 
schronienie uchodźcom. Liczba miejsc w obozach nie jest nieograniczona, co powoduje 
coraz większe nasilenie migracji z Afryki do Europy.  
 
Słowa kluczowe: migracja, Afryka, UNHCR, obóz, konflikt. 
 
 
Uchodźstwo – skala problemu 
 Problem uchodźców istnieje od zarania dziejów, podobnie jak wojny. Po 
każdej wojnie swoje miejsca pochodzenia porzucały kolejne grupy, zmuszone 
szukać nowego schronienia.  Afryka od 17 wieku pozostaje regionem zapalnym, 
gdzie oprócz rywalizacji wewnętrznej między plemionami oraz grupami, 
poszczególne kraje walczyły o niepodległość z europejskimi kolonizatorami. 
Współcześnie organizacje międzynarodowe szukają rozwiązań, które pozwolą 
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ochronić jak najwięcej ludzkich istnień, przy jednoczesnym zachowaniu 
proporcji uchodźców w danym kraju. Jeśli wszyscy uciekną do jednego obozu, 
nie sposób będzie zapewnić im warunków do życia. 
 Ochrona uchodźców jest obecnie priorytetem dla organów 
międzynarodowych. Niekontrolowany napływ kilku milionów migrantów z 
Afryki do Europy, stanowi obecnie największe zagrożenie dla bezpieczeństwa. 
Współpraca w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych jest kluczowa przy 
zapewnieniu podstawowych warunków egzystencji dla uchodźców. Postępujące 
konflikty na Czarnym Lądzie od 1950 roku, spowodowały, że liczba osób 
opuszczających swoje ojczyzny przekroczyła 20 milionów rocznie. 
Niekontrolowana migracja stanowi zagrożenie dla innych państw, przez co 
niezbędna jest interwencja organizacji międzynarodowych, takich jak: Wysoki 
Komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców (UNHCR), Światowa 
Organizacja Zdrowia (WHO) oraz Unia Europejska (UE). Współpraca oraz 
ciągły nadzór są jedynym gwarantem dla utrzymania uchodźców w Afryce, 
poprzez zapewnienie im podstawowych warunków do życia. Organizacja 
Narodów Zjednoczonych powołała urząd Wysokiego Komisarza Narodów 
Zjednoczonych do spraw Uchodźców - United Nations High Commissioner for 
Refugees (UNHCR), w celu ochrony uchodźców i rozwiązywania ich 
problemów na całym świecie. Głównym zadaniem jest pomoc azylowa oraz 
wspieranie powrotów do krajów.  
 W ciągu ostatnich dwudziestu lat globalna populacja osób przymusowo 
przesiedlonych prawie dwukrotnie wzrosła, z 33,9 milionów osób w 1997 roku 
do około 70 milionów w styczniu 2018 r. Przyczyna wzrostu liczby uchodźców 
to przede wszystkim eskalacja konfliktu w Syrii w latach 2012-2015, a ponadto w 
Iraku i Jemenie, a także w Afryce Subsaharyjskiej, w tym w Burundi, Republice 
Środkowoafrykańskiej, Demokratycznej Republice Konga, Sudanie 
Południowym i Sudanie. Pogłębienie problemu uchodźców w ostatnich latach 
doprowadziło do znacznego zwiększenia liczby przesiedleń: z około 1 na 160 
osób w 2007 roku do 1 na 113 osób w 2017 roku. Spośród uchodźców 
porzucających swój kraj w latach 2016/17 ponad połowa pochodzi z trzech 
państw: Syrii, Afganistanu i Sudanu Południowego (Global trends... 2017).  
Skala przemieszczeń ludności wymuszonych konfliktami zbrojnymi, była 
rekordowo wysoka w 2016 roku, kiedy aż 65,6 milionów osób zostało 
zmuszonych do przesiedlenia. Rok wcześniej było to 65,3 milionów, a w 2014 
roku 59,5 milionów. Według bieżących statystyki UNHCR obecnie na świecie 
jest zarejestrowanych 17 187 488,1 podczas gdy prawie dekadę wcześniej, w roku 
2008, było to 13 740 330 osób (UNHCR global..., 2008). 
  

                                                 
1 United Nations High Commissioner for Refugees, The world in numbers, 

http://popstats.unhcr.org/en/overview#_ga=2.248647617.772376957.1511952229-

416215083.1511952229, dostęp: 10.11.2017. 

http://popstats.unhcr.org/en/overview#_ga=2.248647617.772376957.1511952229-416215083.1511952229
http://popstats.unhcr.org/en/overview#_ga=2.248647617.772376957.1511952229-416215083.1511952229
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UNHCR 
 W 1951 roku w Genewie uchwalono Konwencję dotyczącą statusu 
uchodźców (weszła w życie  dnia 22 kwietnia 1954 roku), następnie w 1967 roku 
w Nowym Jorku  podpisano protokół, którego głównym założeniem było 
rozszerzenie postulatów konwencji na kraje pozaeuropejskie. Usunięto granice 
geograficzne i czasowe Konwencji z 1951 roku, która jako instrument po II 
wojnie światowej, była pierwotnie ograniczona do osób uciekających przed 
wydarzeniami, które miały miejsce przed 1 stycznia 1951 roku w Europie. 
Protokół z 1967 r. usunął te ograniczenia, a tym samym dał powszechny zasięg 
Konwencji. Do chwili obecnej 148 państw jest stronami umowy dotyczącej 
statusu uchodźców lub jej Protokołu z 1967 r. (Convention and... 2011). Polska 
przystąpiła do obu układów w 1991 roku, oferując schronienie zwolennikom 
upadających reżimów komunistycznych pochodzących z Grecji i Chile. Obecnie 
Polska współpracuje z UNHCR oraz Czerwonym Krzyżem w kierowaniu 
ruchem ludności ze wschodu (Kosowicz, 2007, s. 3-7). 
 UNHCR - United Nations High Commissioner for Refugees (Wysoki 
Komisarz Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców), jako organ 
Organizacji Narodów Zjednoczonych został ustanowiony 14 grudnia 1950 roku, 
na początku z 3-letnim mandatem.  Jednakże z powodu konfliktów zbrojnych w 
wielu krajach, które były pokłosiem drugiej wojny światowej przedłużono jego 
działalność. Pierwsze z zadań były wykonywane w Europie, a w latach 60-tych, z 
powodu dekolonizacji, również w Afryce. Na przełomie lat 70-tych i 80-tych 
organizacja ta funkcjonowała także w Azji i Ameryce Południowej. Od 2000 
roku UNHCR działa już tylko na terenach Afryki i Azji. Oba regiony wymagały 
i wciąż wymagają pomocy humanitarnej. Liczba osób zatrudnionych w 
momencie powstawania organizacji to zaledwie 34 osoby, a obecnie ma w 
swoich szeregach około 8000 członków. Głównym zadaniem UNHCR jest 
ochrona uchodźców oraz udzielanie im pomocy (UNHCR in 2017..., 2017). 
Siedziba znajduje się w Genewie (Szwajcaria), a obecnie Wysokim Komisarzem 
jest Włoch Filippo Grandi, wybrany poprzez Zgromadzenie Ogólne ONZ 1 
stycznia 2016 roku na pięcioletnią kadencję. Uprzednio z ramienia ONZ 
zajmował się on pomocą dla uchodźców palestyńskich. 
 UNHCR podlega Zgromadzeniu Ogólnemu ONZ oraz Radzie 
Gospodarczej i Społecznej ONZ (ECOSOC). Wysoki Komisarz ds. 
Uchodźców jest upoważniony przez ONZ do koordynowania 
międzynarodowych działań na rzecz światowej ochrony uchodźców oraz 
rozwiązywania ich problemów. Podstawowym celem UNHCR jest ochrona 
praw i dobrobytu uchodźców. Dwuletnie programy i budżet agendy zatwierdza 
Komitet Wykonawczy, aktualnie składający się z 85 członków. Programy i 
budżet prezentuje mianowany przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Wysoki 
Komisarz NZ ds. Uchodźców. UNHCR prowadzi działalność w ponad 130 
krajach, a najwięcej przedstawicieli pracuje w Afryce, która jednocześnie 
generuje największą liczbę uchodźców. Organizacja zajmuje się pomocą 
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kryzysową, która ratuje życie dostarczając schronienie, pokarm, czystą wodę, 
artykuły sanitarne oraz opiekę medyczną. Najważniejszym z działań jest 
rejestracja uchodźców oraz pomoc przy składaniu odpowiednich wniosków. 
UNHCR współpracuje z organizacjami międzynarodowymi przy zapewnianiu 
transportu, edukacji, pracy oraz budowanie infrastruktury. Prowadzi także 
działania lokalne i integracyjne. 
 W Polsce przedstawicielstwo działa od 1992 roku. Główna siedziba 
znajduje się w Warszawie. UNHCR funkcjonuje na podstawie umów między 
Wysokim Komisarzem Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców, a Rządem 
Rzeczypospolitej Polskiej.2  
 W 2003 Zgromadzenie Ogólne ONZ zniosło konieczność przedłużania 
mandatu UNHCR na kolejne lata do czasu, aż problem uchodźców nie zostanie 
rozwiązany. United Nations High Commissioner for Refugees stara się 
zapewnić akceptowalne i zgodne z międzynarodowymi standardami warunki 
recepcyjne, w tym zakwaterowanie i opiekę zdrowotną dla nowych uchodźców. 
Wraz z Protokołem dotyczącym statusu uchodźców z 1967 roku, Konwencja z 
1951 roku zainspirowała także utworzenie takich ważnych regionalnych 
instrumentów ochrony uchodźców jak: Konwencja Unii Afrykańskiej z 1969 
roku oraz Deklaracja z Kartageny z 1984 roku, dotycząca uchodźców w 
państwach Ameryki Łacińskiej. UNHCR otrzymał dwie Pokojowe Nagrody 
Nobla, w 1954 oraz 1981 roku. 
 Konwencja z 1951 r. Dotycząca statusu uchodźców, potwierdzona przez 
Komitet Wykonawczy UNHCR, zachęca państwa-sygnatariuszy do współpracy 
w znalezieniu trwałych rozwiązań dla uchodźców. Oznacza to, że UNHCR oraz 
państwa zrzeszone, są kluczowymi podmiotami zapewniającymi ochronę i 
trwałe rozwiązanie problemu. Kompleksowe działania mają wymiary prawne, 
gospodarcze, kulturowe, polityczne i obywatelskie oraz muszą zostać 
uwzględnione w taki sposób, aby uchodźca, osoba wewnętrznie przesiedlona lub 
bezpaństwowiec, mogła korzystać z tych samych praw co obywatel. UNHCR 
ma na celu poprawę korzystania z praw dla całej ludności przemieszczającej, 
stopniowo zmierzając do kompleksowych i trwałych rozwiązań. Kompleksowe 
działania wymagają czasu i angażują wiele organizacji międzynarodowych. 
Komisarz działający z ramienia ONZ opracował wieloletnie strategie dla 
osiągnięcia długoterminowych celów. Bez bezpiecznego środowiska 
administracyjnego oraz prawnego, dążenie do formalnych i poprawnych 
rozwiązań dla uchodźców, nie może zostać osiągnięte. 
 W Afryce 21,3 miliona osób to uchodźcy. Około 18,1 milionów pod 
mandatem Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw 
Uchodźców oraz 3,2 miliona zarejestrowanych przez Agendę Narodów 

                                                 
2 United Nations High Commissioner for Refugees , Historia UNHCR  - Globalna 

organizacja humanitarna o skromnych początkach, http://www.unhcr.org/pl/185-plo-

nashistoria-unhcr-html.html, dostęp: 25.11.2017. 

http://www.unhcr.org/pl/185-plo-nashistoria-unhcr-html.html
http://www.unhcr.org/pl/185-plo-nashistoria-unhcr-html.html
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Zjednoczonych dla Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie 
(UNRWA). Dla porównania w 2011 roku było to tylko 10,4 milionów osób 
(Kenya.... 2016, s. 13-14).  
 Jeśli chodzi o całość potrzebnych pieniędzy na działalność UNHCR w 
2016 roku, to instytucja uzyskała 162,3 mln dolarów, a kwota potrzebna dla 
zapewnienia odpowiednich warunków uchodźcom to 337 mln dolarów. 
Brakująca suma to aż 174,7 mln dolarów. Według danych na zapewnienie 
odpowiednich warunków w 2017 roku potrzebne jest 314 milionów dolarów, a 
obecnie zebrano (dane z 13.11.2017 roku) 87,6 milionów. Największe dotacje 
pochodziły od Stanów Zjednoczonych (39,4 mln). Unia Europejska przekazała 
5,86 mln dolarów.3  
 
Uchodźcy w 2017 (2015) roku  
 Dzisiejszy kryzys uchodźczy stanowi poważne wyzwanie dla porządku 
międzynarodowego. Podczas gdy wiele uwagi międzynarodowej skupiało się na 
uchodźcach przybywających do Europy, w Afryce oraz na Bliskim Wschodzie 
nastąpił kolejny kryzys migracyjny. Nasilająca się przemoc w Południowym 
Sudanie, Afganistanie i Syrii oraz nowe konflikty w Nigerii, Etiopii, Somalii oraz 
Kenii, zmusiły tysiące kobiet, mężczyzn i dzieci do opuszczenia swoich domów. 
Oczekuje się, że niestabilność w tych regionach utrzyma się w 2018 roku, w 
związku z czym przesiedlenia przez granicę państw będą kontynuowane. 
 Problem uchodźców w 2017 roku uległ eskalacji w porównaniu do 
danych z 2015 roku. Widać ciągły wzrost ilości osób opuszczających swoje 
ojczyzny, zwłaszcza w Afryce oraz na Bliskim Wschodzie. Na podstawie 
cytuwanych wyżej dokumentow UNHCR, poniżej zestawiono państwa, które 
przyjęły największą liczbę uchodźców w roku 2017 (w nawiasie podano 
analogiczne dane za rok 2015): 
• Turcja – 2,9 mln (2,5mln); 
• Pakistan – 1,4 mln (1,6 mln); 
• Liban - 1 mln (1,1 mln); 
• Iran – 979,4 tys. (979,4 tys.); 
• Uganda – 940,8 tys. (490 tys.); 
• Etiopia – 791,6 tys. (736 tys.); 
• Jordania – 685 tys. (664 tys.); 
• Kenia – 451 tys. (510 tys.). 
 Aż 55% uchodźców, którzy opuścili swój kraj w 2016 roku pochodziło z 
3 państw: Syria (5,5 mln), Afganistan (2,5 mln), Sudan Południowy (1,4 mln). W 

                                                 
3 United Nations High Commissioner for Refugees, West Africa 2017 funding update as of 

13 November 2017, https://data2.unhcr.org/fr/documents/download/60823, dostęp: 

20.11.2017. 

https://data2.unhcr.org/fr/documents/download/60823
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2015 roku również dominowały dwa kraje: Syria (4,9 mln), Afganistan  (2,7 mln) 
oraz Somalia (1,1 mln).4  
 Według danych UNHCR na dzień 16 listopada 2017 roku, poza Syrią 
pozostawało 5 379 644 uchodźców. Najwięcej z nich wyjechało do Turcji (3 320 
814), Libanu (1 001 051), Jordanii (655 056) oraz Iraku (246 592). Potrzebne 
fundusze na 2017 rok, aby zapewnić im podstawowe warunki to 4 633 mln 
dolarów, a uzyskana dotychczas kwota to 2 359 mln (49% wymaganej sumy). 
Między kwietniem 2011 roku, a wrześniem 2017 roku, aplikacje o azyl w 
Europie (aż 64% dotyczyło Niemiec i Szwecji) złożyło 987 571 osób.5  
 Państwa przyjmujące uchodźców otrzymują wsparcie od United Nations 
High Commissioner for Refugees w postaci dofinansowań, edukacji, maszyn 
rolniczych, czy środków sanitarnych. Tylko w ciągu 2016 roku przybyło w 
Afryce 728 500 uchodźców. Istotnym był wybuch przemocy w Burundi, który 
zmusił do ucieczki z kraju aż 221 600 osób. W konsekwencji blisko 123 400 
osób udało się m.in. do Tanzanii, co spowodowało iż utworzyły się tam kolejne 
obozy. Problem pojawił się również w Sudanie Południowym z którego uciekło 
162 tys. osób (Kenya..., 2016). 
 
Uchodźcy z poszczególnych państw Afryki w 2017 roku 
  Pojawiające się konflikty w poszczególnych krajach Afryki powodują 
coraz częstsze i liczniejsze migracje. Uchodźcy uciekając przed zagrożeniami 
pokonują dziesiątki kilometrów, zazwyczaj nielegalnie przekraczając granice i 
szukają schronienia w obozach UNHCR. 
 Konflikt w Sudanie Południowym spowodował, że aż 3,3 miliona osób 
musiało opuścić swoje domy. Oznacza to, że jedna na cztery osoby zmieniła 
miejsce zamieszkania. 1,4 miliona przeniosło się do państwa sąsiednich: Etiopii, 
Ugandy, Kenii i Demokratycznej Republiki Konga. Ze względu na wciąż 
trwającą wojnę, ataki na delegatów ONZ, gwałty, zamieszki oraz wcielanie dzieci 
do armii, Sudańczycy Południowi nie mogą wrócić do kraju (Global trends... 
2017, s. 31). 
 Łączna liczba uchodźców z Sudanu Południowego w dniu 24.11.2017 to 
2 006 259 osób. Oczekujących na rejestrację i szukających azylu jest 116 976. 
Łącznie z Sudanu Południowego pochodzi 2 123 235 osób. Najwięcej 
przeniosło się do Ugandy (1 035 326), Sudanu (425 707) oraz Etiopii (356 956). 
Tylko w 2017 roku Sudan Południowy opuściło 641 911 osób. W 2016 roku 
było to 761 550 osób. 63% populacji uchodźców z Sudanu Południowego to 
dzieci (w wieku poniżej 18 lat). Według prognoz, Sudan Południowy do stycznia 
2018 roku, opuści łącznie 2 130 500 osób. Do obecnych w Ugandzie dołączy 
dodatkowo 172 719 Sudańczyków, w Sudanie nastąpi wzrost ich liczby do 477 

                                                 
4 United Nations High Commissioner for Refugees, Home publications statistiques, 

http://www.unhcr.org/dach/ch-fr/publications/statistiques, dostęp: 05.09.2017. 
5 United Nations High Commissioner for Refugees, Syria regional refugee response, 

http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php, dostęp: 24.11.2017. 

http://www.unhcr.org/dach/ch-fr/publications/statistiques
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php
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000, w Kenii do 108 000, w Etiopii do 405 000, w Demokratycznej Republice 
Konga do 105 000, a w Republice Środkowoafrykańskiej do 10 500. Łączna 
kwota jaka jest potrzebna dla tych 6 państw, aby udzielić wystarczającej pomocy 
to 1 383 mln dol. (South Sudan... 2017, s. 6-8). 
 Uchodźcy z Demokratycznej Republiki Konga w liczbie 473 376 (dane z 
czerwca 2017 roku) udali się w głównej mierze do Ugandy (230 357), Rwandy 
(73 474), Tanzanii (62 505) oraz Burundi (61 427).6  
 Uchodźcy z Burundi (472 792) przenieśli się do Tanzanii (255 714), 
Rwandy (88 929), Demokratycznej Republiki Konga (44 859) oraz Ugandy (39 
289). Przewiduje się, że w styczniu 2018 roku populacja uchodźców wzrośnie do 
534 000. Potrzebna kwota na ich utrzymanie to 355 mln dolarów, a dotychczas 
uzbierano 74 mln.7  
 Według UNHCR poza Mozambikiem w lipcu 2017 roku pozostawało 9 
642 uchodźców. 6 569 przeniosło się do Zimbabwe i 3 073 do Malawi. Będą oni 
transferowani do obozu Tongogara w Zimbabwe.8  
 Uchodźcy z Somalii (870 895 osób), wyemigrowali do Kenii (313 255), 
Jemenu (256 169), Etiopii (249 903), Ugandy (36 245), Dżibuti (13 077) oraz 
Erytrei (2 246). Najgorsza sytuacja była w lipcu 2013 roku, gdy kraj opuściło 1 
015 502 osób. Od stycznia do czerwca 2017 r. 28 757 somalijskich uchodźców z 
Kenii zostało dobrowolnie repatriowanych do Somalii przez UNHCR, w 
ramach programu powrotnego.9  
 Z Republiki Środkowoafrykańskiej pochodzi 538 432 uchodźców, a 
najwięcej wyemigrowało do Kamerunu (241 354), Demokratycznej Republiki 
Konga (167 353) i Czadu (75 635). Ilość i tak uległa pomniejszeniu, gdyż we 
wrześniu 2015 roku liczba uchodźców była równa 690 560. 
 Kraje Afryki Zachodniej pozostają w nieustabilizowanej sytuacji 
migracyjnej. Wpływ ma na to sytuacja polityczna – zagrożenia dla demokracji, 
zamachy terrorystyczne oraz przemyt narkotyków i broni. Uchodźcy pod 
jurysdykcją UNHCR pochodzący z Mali w 2017 roku (133 316 osób), udali się 
do Nigru (57 405), Mauretanii (51 828) oraz Burkina Faso (24 083). Łączne 
koszta potrzebne na ich utrzymanie to prawie 90 mln dolarów. W dniu 28 
stopada 2017 roku, uzyskana kwota wynosiła 23,7 mln. Największe kwoty 

                                                 
6 United Nations High Commissioner for Refugees, DRC regional refugee response, 

http://data.unhcr.org/drc/regional.php, dostęp: 23.11.2017. 
7 United Nations High Commissioner for Refugees, Refugees from Burundi: breakdown by 

location, http://data2.unhcr.org/fr/situations/burundi,  dostęp: 23.11.2017. 
8 United Nations High Commissioner for Refugees, Total persons of concern from 

Mozambique, http://data2.unhcr.org/fr/situations/mozambique, dostęp: 23.11.2017. 
9 United Nations High Commissioner for Refugees, Refugees from Somalia, 

https://data2.unhcr.org/en/situations/horn?id=22&country=110&region=3, dostęp: 

23.11.2017. 

http://data.unhcr.org/drc/regional.php
http://data2.unhcr.org/fr/situations/burundi
http://data2.unhcr.org/fr/situations/mozambique
https://data2.unhcr.org/en/situations/horn?id=22&country=110&region=3
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pochodziły od Stanów Zjednoczonych (7,8 mln), Japonii (4,8) oraz Niemiec 
(3,3).10  
 Uchodźcy z Wybrzeża Kości Słoniowej w 2017 roku udali się do Liberii 
(11 949), Ghany (6 656), Gwinei (4 577) oraz Togo (2 092). Od 2011 roku 
łącznie przesiedliło się 68 tys. osób.11  
 Nigerię w 2017 roku opuściło 208 089 osób, z czego 108 470 udało się 
do Nigru, 90 428 do Kamerunu (88 672 nigeryjskich uchodźców znajduje się w 
Basenie Jeziora Czad przesiedlonych przez kryzys wywołany przez organizację 
terrorystyczną Boko Haram stacjonującą w Nigerii) oraz 9 191 do Czadu. 
Nigeria potrzebowała w 2017 roku 179,5 milionów dolarów na utrzymanie 
uchodźców, a uzyskała kwotę o 127,4 miliony niższą. Najwyższe 
dofinansowania pochodziły od Stanów Zjednoczonych (13,4 mln) oraz Unii 
Europejskiej (6,9 mln). Łącznie w region Jeziora Czad, które jest położone na 
granicy Czadu i Kamerunu, od 2014 roku przeniosło się 2 254 957 osób.12  
 Także w Gwinei Bissau znajdują się uchodźcy pod protekcją UNHCR. 
Jest ich obecnie (dane z kwietnia 2017) 9 327, z czego aż 8 374 pochodzi z 
Senegalu. Program oraz strategia ochrony koncentrują się na opracowaniu 
lokalnego pakietu integracyjnego na rzecz naturalizacji uchodźców pragnących 
nabyć obywatelstwo Gwinei Bissau i zamieszkać na jej terenach (UNHCR in 
Guinea... 2017, s. 1-3).  
 Problem uchodźstwa obejmuje współcześnie już cały kontynent, 
destabilizując go i wpływa na Europę i Bliski Wschód. Do 2015 roku na 
migrację była narażona Afryka środkowa i północna. Obecnie coraz więcej 
ludności ucieka z Afryki południowej i środkowej na zachód kontynentu. 
Według specjalistów Organizacji Narodów Zjednoczonych do 2020 roku, 
działalność UNHCR będzie prowadzona w każdym z państw Afryki. 
 
Obozy UNHCR 
 Od 1972 roku, kiedy utworzono w Afryce pierwszy obóz UNHCR, 
liczba uchodźców wzrasta, osiągając w 2017 roku rekordową liczbę ponad 20 
milionów osób. Mimo braku wystarczających warunków socjalnych, długich 
pieszych podróży oraz zmagań o żywność, obozy UNHCR są jedynym 
dostępnym domem dla tych ludzi. 
 Obozy w Afryce goszczą średnio od 30 do 100 tysięcy uchodźców. Ich 
pochodzenie różni się w zależności od położenia geograficznego kraju. Migranci 
nie wybierają konkretnych państw, a szukają najbliższego schronienia. W 

                                                 
10 United Nations High Commissioner for Refugees, Tendances des réfugiés maliens depuis 

2012, http://data2.unhcr.org/fr/situations/malisituation, dostęp: 21.11.2017. 
11 United Nations High Commissioner for Refugees, Côte d'Ivoire Portail de partage de 

l'information, http://data2.unhcr.org/fr/situations/ivorianreturnee, dostęp: 21.11.2017. 
12 United Nations High Commissioner for Refugees, Nigeria situation 2017 funding update 

as of 28 November 2017, https://data2.unhcr.org/fr/documents/download/60938, dostęp: 

22.11.2017. 

http://data2.unhcr.org/fr/situations/malisituation
http://data2.unhcr.org/fr/situations/ivorianreturnee
https://data2.unhcr.org/fr/documents/download/60938
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większości przypadków w obozach przeważa jedna z nacji, która z powodu 
konfliktu we własnym kraju, opuszcza go, przemieszczając się do najbliżej 
położonego bezpiecznego miejsca. Do pracy w Afryce jest obecnie 
oddelegowanych 7 394 pracowników UNHCR. Prowadzą oni 42 krajowe biura 
oraz 4 ośrodki regionalne (UNHCR in..., 2017, s. 1-2). 
 
Kenia 
 W zależności od warunków i umów z rządem państwa przyjmującego, 
które wydaje zezwolenie na założenie obozu, przy jednoczesnym ustaleniu jego 
potencjalnej wielkości, obozy nie różnią się wiele od siebie. W każdym z nich 
istnieje centrum tranzytowe dla tymczasowego pobytu nowo przybyłych, 
oczekujących na rejestrację lub oczekujących na relokację. Przykładowy obóz 
Ifo w Kenii zajmuje obszar 12,3 km2. W większości jego mieszkańcami są 
Somalijczycy. Podstawowa działka określana jako gospodarstwo domowe ma 
wielkość 12m x 15m. Każdy z obozów wybiera przewodniczących, których w 
Ifo jest dwóch, a wywodzą się oni z 16 liderów, którzy nadzorują 202 liderów 
bloków (nadzorują oni kilka gospodarstw domowych w jednym z dystryktów). 
Ze względu na silne tradycje kulturowe większość decyzji podejmowanych jest 
przez mężczyzn bez konsultacji z kobietami. Jak widać mamy silnie 
ugruntowaną hierarchizację, nawet w punkcie oficjalnie nadzorowanym przez 
Organizację Narodów Zjednoczonych. 
 Ifo posiada 6 punktów zdrowia (polowe szpitale), a na każdy z nich 
przypada 10 000 pacjentów. Tylko jeden z nich oferuje usługi chirurgiczne. 
Zwykle przychodnie są przepełnione, a lekarze mają mało czasu na obsługę 
pacjenta, co ma negatywny wpływ na jakość świadczonych usług. Sukcesem 
obozowej służby zdrowia jest to, że 100% kobiet w ciąży biorących udział w 
opiece przedporodowej, jest dobrowolnie testowanych na obecność wirusa 
HIV. Obóz ma siedem studni, a średnia dostępu do wody to 21,2 litra na dzień 
dla osoby (odpowiada to światowym standardom). Jest 21 704 łazienek, które 
dają średnią 6 osób na toaletę (globalny standard to do 20 osób). Aby 
przeciwdziałać degradacji środowiska oraz niszczeniu obszarów naturalnych 
spowodowanych przeludnieniem, ustanowiono "Green belts", które zajmują 
powierzchnię 4,12 km2. W obozie znajduje się osiem szkół podstawowych, dwie 
szkoły średnie, centrum nauki czytania i pisania dla dorosłych oraz jedno 
centrum młodzieżowe. Wskaźnik przyjęć do szkół podstawowych wynosi 37% 
(63% dla chłopców), a wskaźnik przyjęć do szkół średnich wynosi 23,4% 
(76,6% chłopców). Głównym wyzwaniem dla pracowników UNHCR są 
wysokie wskaźniki rezygnacji z edukacji z powodu braku materiałów 
dydaktycznych i szkolnych, trudności w zakupie mundurków oraz brak 
wykwalifikowanych nauczycieli (Ifo camp..., 2015).  
 W obozie Ifo zarejestrowano różne incydenty związane z 
bezpieczeństwem, z których część była umotywowana politycznie. Obejmowały 
one ataki IED (improwizowane ładunki wybuchowe), granaty, zabójstwa oraz 
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przypadki bandytyzmu i rabunku. Istotą tych zagrożeń jest to, że w każdym z 
obozów UNHCR zanotowano incydenty zagrażające bezpieczeństwu. 
Zazwyczaj są to konflikty narodowościowe (w Ifo między Somalijczykami i 
Etiopczykami) lub z miejscową ludnością, kiedy migranci opuszczają obóz 
kierując się do wiosek i miast. Wszelkie negatywne sytuacje powodują, że 
państwa przyjmujące zamykają się na współpracę z UNHCR, odmawiając 
przyjmowania nowych uchodźców. 
 Obozy dla uchodźców w Kenii charakteryzują się surowymi warunkami 
życia, ograniczonymi możliwościami prowadzenia działalności gospodarczej, 
niepewnymi warunkami środowiskowymi, a przede wszystkim położone są w 
odległych, suchych rejonach, gdzie uchodźcy i lokalna ludność konkurują, np. o 
deficytowe zasoby wody lub opał. Najsłynniejszy obóz dla uchodźców w 
Dadaab znajduje się w północno-wschodniej Kenii, około 470 km od Nairobi i 
100 km od granicy z Somalią. Region otaczający Dadaab jest pustynią o rzadkiej 
roślinności i nie ma wód powierzchniowych. Na Dadaab Refugee Camp składają 
się obozy: Dagahaley, Ifo i Hagadera (powstałe na przełomie 1991/1992 roku, 
po napływie uchodźców somalijskich uciekających z powodu wojny domowej), 
Ifo 2 utworzony w 2007 roku oraz obóz Kambioos założony i oddany do 
użytku w 2011 roku (Fernandez, Kisingu, Wanambwa 2014, s. 12) . 
 Dla wielu tysięcy uchodźców zamieszkujących Dadaab w północno-
wschodniej Kenii, przejście z jednego kryzysu humanitarnego do drugiego, nie 
jest niczym nowym. Dadaab składa się z pięciu campów i obecnie (dane z 
28.02.2017r.) zamieszkuje go łącznie około 260 923 uchodźców.  Do stycznia 
2017 roku był największym kompleksem dla uchodźców na świecie. Trzy 
czwarte ludności to dzieci poniżej 12 roku życia, kobiety i osoby starsze. Mimo 
ponad dwudziestu lat istnienia, tutejsza ludność nadal walczy o przetrwanie oraz 
żyje wśród skutków przedłużającej się sytuacji krytycznej. Przeważająca część to 
Somalijczycy, którzy uciekli ze swojego  kraju z powodu zagrożenia wojną 
domową oraz prześladowaniami (Dadaab... 2017, s. 1-2). 
 Trójstronna umowa między rządami Kenii, Somalii i UNHCR, 
podpisana w Nairobi 10 listopada 2013 roku, przedstawiała praktyczne i prawne 
procedury dotyczące dobrowolnego powrotu setek tysięcy uchodźców z Kenii 
do Somalii. Niestety procedura nie sprawdza się tak jak powinna i rządy państw 
oraz UNHCR, nie są w stanie zapewnić bezpieczeństwa ani uchodźcom żyjącym 
w Kenii, ani tym, którzy powracają do Somalii (Fernandez, op.cit., s. 12-13). 
 Istotnym jest też, że w kompleksie obozów Dadaab UNHCR chce 
przeprowadzić weryfikacje wszystkich uchodźców. Kenijski rząd podkreślił, że 
kluczowym jest aby zaktualizować ilość osób oraz zweryfikować 
zapotrzebowanie na pomoc i opiekę humanitarną. Spis migrantów ma objąć 
odciski palców i pobranie obrazu siatkówki. Rząd chce też zdecydować o 
przeniesieniach do innych obozów w celu poprawy warunków bytowych 
(Kenya..., op.cit. s. 11-12). Coraz częściej pojawiają się informacje, że w obozie 
przebywają terroryści, na co uwagę zwrócił w oficjalnym raporcie rząd Kenii, a 
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swoje śledztwa prowadzą dziennikarze ukazując w mediach coraz więcej 
zagrożeń dla bezpieczeństwa obywateli (Projected global..., 2016, s. 25). 
 Kolejnym dużym obozem w Kenii jest Kakuma, której populacja 
uchodźców jest równa 147 324 (w 2015 roku było to 184 550). Znajduje się ona 
w północno-zachodniej Kenii i utworzono go w 1992 roku. Obóz jest 
zarządzany przez Kenijski Departament Spraw Uchodźczych i UNHCR.13  Jest 
to obecnie dom dla 77 750 Południowych Sudańczyków, 36 543 Somalijczyków, 
9900 mieszkańców DRK oraz 9348 Sudańczyków. Większość uchodźców 
została wypędzona z ich ojczyzn ze względu na trwające wojny domowe. 
Łącznie w obozie są migranci z blisko 20 różnych państw (Kakuma..., 2017). W 
2017 roku do obozu przybyło 22 131 osób (w 2016 roku było to 26 604), w tym 
15 986 z Sudanu Południowego. 
 W 2015 roku na obóz Kakuma przeznaczono 64,6 milionów dolarów. W 
roku 2016 udało się pozyskać tylko 31,6 mln dolarów, z czego 19,2 mln 
pochodziło z funduszu UNHCR, a 12,4 mln od partnerów organizacji. 
Pieniądze są przeznaczone m.in. na edukację, schronienia, potrzeby domowe, 
bezpieczeństwo, wodę i energię (Kenya..., op.cit., s. 47). Obóz podzielony jest 
na 4 sekcje: Kakuma I (mieszane narodowości), Kakuma II (przeważnie 
Somalijczycy), Kakuma III (mieszane narodowości) i Kakuma IV (głównie 
osoby pochodzące z Somalii oraz z Darfuru w Sudanie). Obóz wciąż się 
rozrasta, a w 2009 roku przeniesiono tutaj 15 000 osób z Dadaab. Obecnie 
najważniejsze problemy w Kakuma to deficyt terenów dla nowych uchodźców - 
przyjezdni są często odsyłani, gdyż chcą rejestrować całej rodziny. Znaczna ilość 
mieszkańców odczuwa również utrudniony dostęp do wody i edukacji. Ponadto, 
duże zróżnicowanie etniczne mieszkańców obozu utrudnia zrozumienie i 
prowadzi do konfliktów (szkoły prowadzą w tej sytuacji naukę angielskiego). 
 Drugim co do wielkości obozem w Kenii jest Hagadera, który również 
powstał w 1992 roku. Należy on do kompleksu Dadaab. Jest to obecnie 
przystań dla ponad 106 765 uchodźców. Aż 95% mieszkańców pochodzi z 
Somalii. Obóz w ciągu 25 lat istnienia przekształcił się w prawdziwe miasto. 
Istnieją podziały na dystrykty oraz dzielnice. Ze względu na przepełnienie i 
przesuwające się granice, postanowiono kolejne przybywające grupy kierować 
do obozu Kambioos.14  
 Kambioos jest najnowszym z pięciu obozów Dadaab. Osada została 
założona w sierpniu 2011 roku i oficjalnie uznana przez rząd Kenii w styczniu 
2013 roku. Obóz był pierwotnie planowany na 100 000 mieszkańców. Jego 
zadaniem jest przejmowanie uchodźców z innych przepełnionych obozowisk. 
Obecnie przebywa tam 4423 osób. W 2015 roku mieszkało w nim 20 480 
uchodźców, w tym 20 196 Somalijczyków (Kambioos..., 2015). 

                                                 
13 United Nations High Commissioner for Refugees, Inside the World's 10 Largest Refugee 

Camps, https://storymaps.esri.com/stories/2016/refugee-camps, dostęp: 30.10.2017. 
14 United Nations High Commissioner for Refugees, Inside the World's 10 Largest Refugee 

Camps, https://storymaps.esri.com/stories/2016/refugee-camps, dostęp: 30.04.2017. 
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 Trzecim co do wielkości na świecie jest Dagahaley - również w 
kompleksie Dadaab – który założony został w 1992 roku. Obecnie jest w nim 
72 044 uchodźców. Jest to jeden z obozów, który ze względu na powtarzające 
się akty przemocy i agresji, może zostać zamknięty. Problem trwa od 2011 roku, 
kiedy to rozpoczęły się starcia z obywatelami Kenii, gdyż uchodźcy wychodzą 
poza granice obozu. Rząd kenijski zagroził, że jeśli sytuacja się nie poprawi, 
obóz zostanie zamknięty. W lutym 2014 roku mieszkało tam aż 117 010 osób. 
W 2013 roku w obozie odbyło się aż 216 597 konsultacji medycznych, 8 632 
hospitalizacji i przeprowadzono 10 827 badań psychologicznych (Dagahaley..., 
2015). 
 Czwarte miejsce zajmuje najstarszy ze wszystkich obozów z kompleksu 
Dadaab, przedstawiony wyżej Ifo. Jest on przepełniony, a dziewięć dystryktów, 
które posiada już od dawna nie są w stanie nikogo nowego przyjąć. Duża część 
campu znajduje się w strefach zagrożonych powodzią. Aby odciążyć ten obiekt, 
utworzono Ifo 2. Obóz ten został utworzony w lipcu 2011 roku i jest 
najnowszym obozem dla uchodźców w kompleksie Dadaab. Dzieli się na dwa 
podobozy Ifo 2 East i Ifo 2 West, obejmujące 18 sekcji. Średnia wielkość działki 
na gospodarstwo domowe to 12m x 15m w Ifo 2 East i 10m x 12m w Ifo 2 
West. Obecnie mieszka w nim 31 847 uchodźców. W 2015  roku było 51 436 
uchodźców (49  961 pochodziło z Somalii) (Dadaab..., 2017, s. 1). 
 Aktualnie w Kenii (dane z 31 października 2017 roku) przebywa 489 239 
uchodźców, z czego 238 617 w kompleksie Dadaab, 185 993 w Kakuma oraz 64 
629 w Nairobi. Jeszcze do końca 2016 roku istniał obóz Alinjugur, który w 
momencie największe nasilenia w 2013 roku przyjmował 135 855 osób. Obecnie 
przebywa tam 14 uchodźców (dane z 31 sierpnia 2017). Do swoich państw z 
kenijskich obozów w 2017 roku powróciło 34 057 osób (Statistical...., 2017, s. 
10.). Uchodźcy pochodzą w zdecydowanej większości z Somalii (286 568), 
Sudanu Południowego (111 040), Demokratycznej Republiki Konga (35 202), 
Etiopii (27 828), Burundi (12 564) oraz Sudanu (9 925). 78% mieszkańców 
wszystkich obozów na terenie Kenii to kobiety i dzieci. Apogeum jeśli chodzi o 
liczbę przybywających do Kenii, miało miejsce w 2015 roku. Łączna liczba 
uchodźców była równa 593 881, w tym 418 913 stanowili Somalijczycy. 
Liczba uchodźców w Kenii będzie stopniowo zmniejszana, ponieważ dochodzi 
do coraz częstszych starć z miejscową ludnością. Brak odpowiedniej reakcji 
może doprowadzić do kolejnych wojen domowych, tym razem między 
uchodźcami i obywatelami. Największe zagrożenie stanowią Somalijczycy, 
którzy regularnie opuszczają obóz i atakują mieszkańców. Obecnie trwa proces 
repatriacji, który ma odsyłać rocznie około 100 000 uchodźców somalijskich do 
ich kraju. 
 Zamachy terrorystyczne, które miały miejsce na terenie Kenii, w Garissa 
University College oraz atak terrorystyczny w Nairobi, spowodowały, że rząd 
kenijski dąży do zmniejszenia liczby uchodźców w kraju. Wspomniane zamachy 
były zorganizowane przez somalijskich islamistów z ugrupowania Asz-Szabab. 
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Ugrupowanie to liczy ponad 14 tys. bojowników, którzy walczą w somalijskiej 
wojnie domowej o przejęcie władzy, wprowadzenie prawa szariatu i 
ustanowienie kalifatu. Kenijski rząd poinformował również, że w obozie 
Dadaab znajdowali się przedstawiciele tej organizacji, a sympatyzuje ona z Al-
Ka’ida. Obóz był już zamknięty w listopadzie 2016 roku, ale po interwencji ze 
strony Kenijskiej Komisji Praw Człowieka obóz utrzymano. 
 
Jordania 
 Szósty na liście największych obozów w Afryce jest Zaatari w Jordanii, 
który powstał w lipcu 2012 roku. Do tej pory przez 5 lat w obozie mieszkało 
blisko 400 000 uchodźców. Większość z nich zasymilowała się ze społecznością 
lokalną i przeniosła się pod jurysdykcję organizacji jordańskich. Niektórzy 
podjęli trud i wrócili dobrowolnie do Syrii (Zataari..., 2016). Obecnie obóz jest 
domem dla około 78 922 uchodźców (w kwietniu 2013 roku mieszkało tam aż 
202 993 osób), zamieszkałych w 12 dystryktach. Zlokalizowany jest 12 
kilometrów od granicy z Syrią. Zajmuje powierzchnie 530 hektarów, a jego 
dzienne utrzymanie kosztuje 500 tys. dolarów. Finansowany jest przez 
Organizacje Narodów Zjednoczonych (ONZ), organizacje partnerskie oraz rząd 
Jordanii (Ledwith 2014). 
 Na terytorium Jordanii znajduję się także kilkanaście innych obozów: 
Amman (185 tys.), Irbid (135 tys.), Zarqa (108 tys.), Balqa (19 tys.), Mabda (12 
tys.), i Karak (8 tys.).  Łączna liczba uchodźców w tym kraju w grudniu 2017 
roku była równa 655 056.15  
 
Etiopia 
 Etiopia w 2017 roku była szóstym państwem na świecie z największą 
ilością przyjętych uchodźców. Na jej terytorium prowadzonych jest aktualnie 8 
obozów pod mandatem UNHCR: Gambella (397 tys.), Melkadida (215 tys.), 
Assosa (60 tys.), Shire (38 tys.), Jijiga (37 tys.), Afar (36 tys.), Addis Ababa (20 
tys.), Borena (4 tys.). Łączna liczba uchodźców i szukających azylu na terenie 
Etiopii (dane z 30 września 2017) to 883,5 tys. W zdecydowanej większości są to 
przybywający z Sudanu Południowego (417 tys. - 47,2%), Somalijczycy (252 tys. 
- 28,6%) i Erytrejczycy (163 tys. - 18,5%). W 2017 roku do etiopskich obozów 
przyjechało 100 tys. nowych uchodźców. Potrzebny budżet na zapewnianie 
podstawowych warunków do życia na rok 2017 to 330 mln dolarów (kwota 
pozyskana: 260 mln). Średnia kwota na osobę dziennie to 1,02 dolara. Oprócz 
wydatków na jedzenie i transport, organizacja UNHCR inwestuje w edukację dla 
dzieci, opiekę medyczną, szczepionki, artykuły domowe, współpracę partnerską, 
wsparcie operacyjne i logistyczne dla pracowników oraz pomoc finansową dla 
powracających do swoich krajów (Ethiopia..., 2017). 

                                                 
15 United Nations High Commissioner for Refugees, Jordan - total persons of concern, 

http://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=107, dostęp: 04.12.2017. 

http://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=107
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Rwanda 
 Rwanda przyjmuje obecnie 163 904 uchodźców. Większość z nich 
pochodzi z Burundi (88 469) oraz DR Konga (74 933). Na terytorium Rwandy 
znajduje się 7 obozów UNHCR. Camp Gihembe (12,5 tys.) położony jest 
północy kraju i został założony w grudniu 1997 roku. Na jego terenie 
przebywają głównie obywatele Demokratycznej Republiki Konga. Na wschodzie 
kraju znajduję się Nyabiheke Camp, (14,5 tys.) który założono w 2005 roku i 
przyjmuje w większości uchodźców z DR Konga. Obóz Mahama (56 tys.) jest 
najnowszym obozem UNHCR w Rwandzie ale w zaledwie cztery miesiące od 
otwarcia stał się największym w kraju. Na południu Rwandy są dwa obozy: 
Kigeme Camp (20 tys.) utworzony w 2012, oraz Mugombwa (9 tys.) otworzony 
w 2014 roku. Na zachodzie kraju znajduje się Kiziba, który uruchomiono w 
1996 roku, gdy rozpoczęła się wojna domowa w  Demokratycznej Republice 
Konga. Jest najstarszym istniejącym obozem dla uchodźców w Rwandzie. 
Obecnie przebywa w nim 17 tys. osób (Rwanda..., 2017). 
 
Sudan Południowy 
 Kolejnym bardzo istotnym faktem jest to, że mimo ogromnej liczby 
uciekających z Sudanu Południowego, na jego terenach również prowadzone są 
obozy UNHCR. Najpopularniejszy jest Yida, który znajduje się w hrabstwie 
Pariang w północnej części kraju, tuż przy granicy z Sudanem (prowincja 
Kordofan Południowy). Sytuacja w nim nie jest stabilna, ani bezpieczna, dlatego 
UNHCR przestrzega przed korzystaniem z niego. Powstał on po konfliktach 
zbrojnych między Sudanem, a Sudanem Południowym. W 2015 roku 
przebywało tam około 70 tys. uchodźców, z czego obecnie pozostało 55 tys. 
osób. 
 W Sudanie Południowym jest prowadzonych jeszcze kilka innych, 
mniejszych obozów dla uchodźców. Największy w kraju jest Doro (57 tys.), 
następnie Yusuf Batil (43 tys.),  Adjoung Thok (38 tys.), Kaya (24 tys.), 
Gendrassa oraz Pamir (po 17 tys.). Łączna ilość uchodźców na dzień 14 grudnia 
2017 roku to 282 tys., z czego aż 92% stanowią Sudańczycy (59 084).16  
 
Tanzania 
 Katumba to najstarszy z tanzańskich obozów UNHCR, powstały w 
1972 roku. Utworzono go kiedy ludność z Burundi uciekała przed czystkami 
etnicznymi. Nie był to planowany obóz, a powstał samoistnie.  W 2000 roku 
rząd Tanzanii zaoferował ponad 200 tysiącom uchodźców z Burundi wybór 
pomiędzy repatriacją i naturalizacją. Ponad trzy czwarte zdecydowało się zostać 
obywatelami Tanzanii. ONZ przyjęła działania Tanzanii jako pozytywny 

                                                 
16 United Nations High Commissioner for Refugees, South Sudan Situation, 

http://data.unhcr.org/SouthSudan/country.php?id=251, dostęp: 14.12.2017. 

http://data.unhcr.org/SouthSudan/country.php?id=251
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przykład współczucia i życzliwości, a także zachęciła inne kraje przyjmujące 
uchodźców do podążania za tym przykładem.17  
 Drugim obozem w Tanzanii, gdzie jest bardzo wielu uciekinierów z 
Burundi jest Nyarugusu. Został utworzony 16 listopada 1996 roku. Według 
najnowszych danych UNHCR, w Nyarugusu znajduje się obecnie około 150 tys. 
osób, z czego ok. 70 tys. to obywatele Burundi. W Tanzanii są jeszcze cztery 
duże obozy UNHCR: Nduta (127 tys.), Mtendeli (50 tys.), Ulyankulu oraz 
Mishamo, a łączna ilość uchodźców na terytorium tego kraju to: 320 tys. - stan 
na 31.08.2017, z czego 76% to kobiety i dzieci. W lipcu 2016 roku w 
zainteresowaniu UNHCR na terenie Tanzanii pozostawało 404 tys. osób, a w 
2015 roku 253 tys. (Tanzania...., 2017; UNHCR factsheet..., 2016). 
 
Uganda 
  W Ugandzie do sierpnia 2016 roku były 4 obozy UNHCR, w większości 
zamieszkałe przez uchodźców z Sudanu Południowego: Adjumani Camp w 
którym obecnie przebywa 210 tys. uchodźców, Rhino Camp (51 tys.), 
Kiryandongo (50 tys.) oraz Kampala (10 tys.). W 2017 roku doszło do przełomu 
jeśli chodzi o ilość emigrantów na terenie kraju. Oprócz prowadzonych 
dotychczas obozów, w sierpniu 2017 roku otworzono ośrodek Bidi Bidi. W 
ciągu pół roku stał się on największym obozem dla uchodźców na świecie. 
Obecnie w tej małej do niedawna wiosce na północy Ugandy mieszka 272 000 
osób. Organizacja Narodów Zjednoczonych przewiduje, że do końca 2017 
roku, w obozie Bidi Bidi, będzie 300 000 uchodźców. Obóz jest nieogrodzony, a 
ziemie do uprawy są ofiarowywane w formie darowizny przez obywateli. 
Polityka migracyjna Ugandy jest nastawiona na współpracę z uchodźcami w 
ramach rozwoju gospodarki i edukacji w kraju - m.in. pojawienie się szkół dla 
dzieci. Do Ugandy uciekło łącznie 1 031 tys. uchodźców z Sudanu 
Południowego,18  z czego 62% to dzieci.  
 
Liban 
 W Libanie znajdują się 4 duże obozy dla uchodźców. Zarejestrowaną 
liczbę przez UNHCR stanowią Syryjczycy, których jest 998 tys. Mieszkają na 
terenach czterech obozów: Bekka (357 tys.), Beirut (267 tys.), North Lebanon 
(254 tys.) oraz South Lebanon (120 tys.). Łączna wymagana suma na ich 
utrzymanie w 2017 roku to 2 035 mln dolarów (pozyskano jedną trzecią tej 
kwoty). 
 

                                                 
17 United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR welcomes Tanzania’s decision 

to naturalize tens of thousands of Burundian refugees, 

http://www.unhcr.org/news/latest/2010/4/4bc833f16/unhcr-welcomes-tanzanias-decision-

naturalize-tens-thousands-burundian-refugees.html, dostęp: 10.12.2017. 
18 United Nations High Commissioner for Refugees, Refugees from South Sudan in Uganda, 

http://data.unhcr.org/SouthSudan/country.php?id=229, dostęp: 16.12.2017. 

http://www.unhcr.org/news/latest/2010/4/4bc833f16/unhcr-welcomes-tanzanias-decision-naturalize-tens-thousands-burundian-refugees.html
http://www.unhcr.org/news/latest/2010/4/4bc833f16/unhcr-welcomes-tanzanias-decision-naturalize-tens-thousands-burundian-refugees.html
http://data.unhcr.org/SouthSudan/country.php?id=229
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Alternatywne sposoby podejścia do kwestii uchodźców 
  Niewystarczająca współpraca międzynarodowa w zakresie ochrony 
uchodźców nie pozwala określić liczby migrantów, którzy opuszczą swoje kraje, 
nie tylko na przestrzeni następnych dziesięciu lat, ale w ciągu najbliższego 
miesiąca. Trwające obecnie wojny domowe, konflikty plemion, obecność 
organizacji terrorystycznych, oraz przepełnienie obozów, będą prowadziły do 
kolejnych ruchów migracyjnych, także w stronę Europy. W przypadku braku 
wystarczających funduszy dla UNHCR oraz wsparcia państw przyjmujących 
uchodźców, kolejne fale imigrantów staną się przyczyną następnych konfliktów, 
generujących jeszcze większe przemieszczenia ludności.  
 Według działaczy UNHCR obozy powinny stanowić wyjątek i 
tymczasowy środek zaradczy na wymuszone przesiedlenia. Dostępne 
alternatywy są zróżnicowane i zależą od wielu czynników takich jak: kultura, 
prawodawstwo, czy polityka krajowa. Uchodźcy mogą mieszkać w otrzymanych 
mieszkaniach, na wyznaczonych terenach lub w ramach prywatnego hostingu. 
Dostępne alternatywy pozwolą uchodźcom skorzystać ze swoich praw i 
wolności, dokonywać wyborów mających wpływ na ich byt, żyć z  godnością i 
niezależnością oraz decydować o powrocie do ojczyzny lub o asymilacji. 
 Jeśli zamieszkanie w obozie jest nieuniknione, mieszkańcy powinni mieć 
możliwość nawiązania relacji z obywatelami danego kraju, oraz otrzymać dostęp 
do użytkowania i rozwijania lokalnej gospodarki, infrastruktury i systemów 
świadczenia usług. Celem UNHCR jest zapewniać w przyszłości jedynie 
ograniczone wsparcie humanitarne. Organizacja ma świadomość, że osoby 
przesiedlone będą musiały w przyszłości wrócić do swoich państw lub radzić 
sobie z kolejnymi wyzwaniami ze względu na ograniczone środki do życia 
oferowane uchodźcom.19  
 Dnia 29 sierpnia 2017 roku w Paryżu, odbyło się spotkanie przywódców 
europejskich i rządów państw afrykańskich dotyczące migracji, azylu oraz 
kontroli granic w Afryce. Przywódcy europejscy chcieliby uporządkowania i 
kontroli przepływu ludności w tzw. "hot spot", czyli punktach granicznych które 
byłyby miejscem oczekiwania migrantów (np. na granicy czadu z Libią). 
Przedstawiciele Afryki są jednak przeciwko temu rozwiązaniu, gdyż już teraz na 
terytorium Czadu jest ponad 400 tysięcy osób oczekujących na azyl. Istotnym 
jest też fakt, że nie chcieliby oni, aby młodzi ludzie wyjeżdżali z Afryki i zasilali 
gospodarkę Europy, ale by pracowali w swoich krajach. Przedstawiciele z Afryki 
preferują rejestrowanie  zmian w systemach UNHCR oraz współpracę ze 
Stanami Zjednoczonymi i Europą w celu unormowania statusu uchodźców. 
 
 
 

                                                 
19 United Nations High Commissioner for Refugees, Alternatives to Camps, 

http://www.unhcr.org/alternatives-to-camps.html, dostęp: 21.11.2017. 

http://www.unhcr.org/alternatives-to-camps.html
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Podsumowanie 
 Problem uchodźców w Afryce istnieje od kilkudziesięciu lat. Mimo 
wysiłków ONZ i instytucji międzynarodowych (w tym organizacji 
charytatywnych), uchodźców wciąż przybywa. Uciekają z pochłoniętych 
wojnami regionów, często wiedząc, iż stracili szansę na powrót. Obozy UNHCR 
są dla nich jedyną szansą na przeżycie, ale jednocześnie przekleństwem. Według 
danych setki osób rodzi się i umiera w obozach dla uchodźców. Żyją w tzw. 
"camp city" (duże obozowiska, gdzie kwitnie handel) i nigdy ich nie opuszczają. 
Jedynym słusznym rozwiązaniem wydaje się współpraca państw w celu przyjęcia 
grup uchodźców i ich asymilacji. Obecnie największe ucieczki są z Sudanu i 
Somalii, ale jeśli w innych krajach dojdzie do wojen domowych, uchodźcy 
zaczną opuszczać kontynent w poszukiwaniu schronienia. Wtedy problem 
uchodźców z Afryki stanie się realny zarówno w Europie, na Bliskim Wschodzie 
i w Azji. Nikt nie będzie w stanie przyjąć milionów uchodźców z kilku 
afrykańskich państw. Konflikty wzniecane w odległych państwach  zagrażają 
stabilności całych regionów. Współpraca państw Europy, Stanów 
Zjednoczonych oraz organizacji humanitarnych, jest jedynym właściwym 
rozwiązaniem problemu migracji. Problemy uchodźców powinno się 
rozwiązywać w państwach pochodzenia, aby ograniczać migracje, które 
powodują eskalację konfliktów na kolejne kraje. Zaangażowanie UNHCR ma 
miejsce wewnątrz państw przyjmujących i jest to jedyna słuszna idea, 
pozwalająca w sposób wysublimowany zadbać o migrantów. A wszystko 
wskazuje, że liczba uchodźców będzie ulegać zwiększeniu.  
 W 2016 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych rozpoczęła 
kampanię #WithRefugees, która ma na celu do 2018 roku zebranie 5 milionów 
podpisów. Działania proklamujące wsparcie dla uchodźców, mają zmobilizować 
500 różnych organizacji do współpracy i działania rzecz empatii i solidarności z 
migrantami. W 2018 roku kampania ta, poprzez rosnącą koalicję zwolenników 
będzie miała również na celu pokazanie oddolnych wysiłków, które wspierają 
uchodźców i dostarczają lokalnych przykładów wspólnej odpowiedzialności 
wzmacniając pozytywną narrację dotyczącą włączania ich w życie społeczeństw 
(Contribution..., 2017). 
 Niekontrolowana i rosnąca liczba uchodźców będzie miała wpływ na 
sytuację w Europie. Migranci będą szukać możliwości przedostania się do 
Europy, walcząc w ten sposób o przetrwanie. Rządy europejskich państw nie są 
i nie będą w stanie zatrzymać napierających migrantów, a obecne 
dofinansowania dla organizacji humanitarnych, aby zatrzymać ich w krajach 
pochodzenia są zbyt niskie. Problemy związane z niechcianymi migrantami będą 
więc ewoluowały i eskalowały. Prognozy na 2018 rok pokazują, że uchodźcy 
będą przemieszczali się w stronę Europy szukając tu schronienia, gdyż obozy 
UNHCR w Afryce są nieprzerwanie przepełnione od 2014 roku. 
 
 



 

Olech, A. K., 2018, Działalność UNHCR w Afryce i na Bliskim Wschodzie,  

Przegląd Geopolityczny, 24, s. 134-152. 

 

 

- 151 - 

 
Literatura 
 
Dutka, J., 2016, Geopolityczna wieża Babel, Przegląd Geopolityczny, 17, s. 9-25. 
Fernandez, D., Kisingu, J., Wanambwa, D., 2014, Dadaab and Kakuma refugee 

camps market assessment, World Food Programme,  Nairobi. 
Fogaš, A., Verba, V., Wilczyński, P. L., 2016, Aktualne konflikty na Bliskim 

Wschodzie i ich wpływ na sytuację w Europie, Przegląd Geopolityczny, 17, s. 41-
49. 

Kosowicz, A., 2007, Working Together - 15 lat UNHCR w Polsce, Warszawa. 
Ledwith, A., 2014, Zaatari: The instant city, an affordable housing institute publication, 

Boston. 
Noviello, M., 2016, Napływ ludności do Włoch ze szczególnym uwzględnieniem osób 

niepełnoletnich, Przegląd Geopolityczny, 17, s. 85-99. 
Zupančič, J., Wilczyński, P. L., 2017, Fala imigracji do Europy z perspektywy krajów 

tranzytowych, Przegląd Geopolityczny, 19, s. 70-83.   
 
Contribution to the fifteenth coordination meeting on international migration, 2017, New 

York. 
Convention and protocol relating to the status of refugees, 2011, Geneva.  
Dadaab refugee camp update, 2017, Geneva.  
Dagahaley Camp profile, 2015, Nairobi. 
Ethiopia: refugees and asylum-seekers as of 30 september 2017, 2017, Addis Abeba. 
Global trends forced displacement in 2016, 2017, Geneva.  
Ifo Camp profile, 2015, Geneva. 
Kakuma Camp population statistics, 2017, Geneva. 
Kambioos Camp Profile, 2015, Nairobi. 
Kenya comprehensive refugee programme - Programming for Solutions, 2016, Nairobi. 
North-West Tanzania Nyarugusu Camp profile,2017, Geneva. 
Projected global resettlement needs 2017, 2016, Geneva. 
Rwanda population of concern to UNHCR, 2017, Rwanda.  
South Sudan regional refugee response plan - revised, 2017, Geneva.  
Statistical summary as of 31.10.2017 - refugees and asylum seekers in Kenya, 2017, 

Nairobi. 
Tanzania - refugee population update, 2017, Geneva. 
UNHCR factsheet –Tanzania, 2016, Geneva.  
UNHCR global report 2007,2008, Geneva.  
UNHCR in Guinea-Bissau, 2017, Geneva. 
UNHCR in 2017 – Mission,  2017, Geneva. 
Zaatari Refugee Camp, 2016, Mafraq Governorate, Jordan. 
 
 
 



 

Olech, A. K., 2018, Działalność UNHCR w Afryce i na Bliskim Wschodzie,  

Przegląd Geopolityczny, 24, s. 134-152. 

 

 

- 152 - 

 
Activities of UNHCR in Africa and Middle East  

 
One of the reasons destabilizing the international economic and social order is 
uncontrolled migration. Movement of people between countries, which is not regulated 
legally and organizationally, leads to situations threatening the security of the state and 
citizens. National and armed conflicts in Africa and the Middle East have led to a 
record number of people leaving their places of residence. As a result of persecution, 
conflicts, violence and violations of human rights, as many as 65.6 million people have 
been forced to resettle. In order to protect the population, UNHCR was established. 
United Nations High Commissioner for Refugees, which is mandated by the United 
Nations to direct and coordinate international efforts to protect refugees worldwide and 
solve their problems. The primary goal of UNHCR is to protect rights and prosperity. It 
is currently most active in Africa, where the problem of migration has existed since the 
1960s, when many countries gained their independence. Territorial disputes and 
totalitarian forced people to move within the continent. Host countries such as Kenya, 
Ethiopia and Uganda were not able to provide sufficient conditions for refugees, which 
is why special camps for arrivals were created in cooperation with UNHCR. Currently, 
changed into quasi cities that provide refuge to refugees through the support of the 
United Nations and the governments of the States. The number of places in the camps is 
not unlimited, which causes an increasing number of migrations from Africa to Europe.  
 
Key words: migration, Africa, UNHCR, camp, conflict. 
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ODZYSKANIE NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ W 
PERSPEKTYWIE GEOPOLITYCZNEJ  

CZĘŚĆ I: OFIARA KRESÓW NA OŁTARZU 
NIEPODLEGŁOŚCI OJCZYZNY  

 
 Odzyskanie niepodległości przez Polskę to akt o wielkim znaczeniu dla 
narodu polskiego i jednocześnie wydarzenie o wielkiej geopolitycznej 
doniosłości dla całej Europy. W wielu historycznych podręcznikach polska 
droga do niepodległości ukazana jest jako rezultat czynu zbrojnego Legionów i 
sprzyjających okoliczności politycznych w latach I wojny światowej. W 
dostępnych relacjach z różnych powodów brakuje spojrzenia na te brzemienne 
w skutki wydarzenia sprzed przeszło wieku, jakie posiadali mieszkańcy ziem, 
które wkrótce miały zmienić polityczną przynależność. Fakt, że II 
Rzeczpospolita w stosunku do dzisiejszej Polski miała terytorium znacznie 
bardziej przesunięte na wschód może powodować złudzenie, że odrodzona 
Rzeczpospolita istotnie obejmowała całe zamieszkane przez Polaków Kresy. A 
przecież Kresy to nie tylko Wołyń i Podole, które znalazły się w granicach II 
Rzeczypospolitej, ale także wielkie obszary dzisiejszej środkowej Ukrainy... 
Wszędzie tam zamieszkiwała ludność polska, która chociaż liczebnie ustępowała 
Rusinom, odgrywała ogromną rolę gospodarczą, wpływając wydatnie na 
krajobraz i oddziałując kulturowo na rusińskie otoczenie. Polskie dwory były na 
rozległych stepowych obszarach najważniejszymi ośrodkami życia 
gospodarczego i kulturalnego. W granicach imperium rosyjskiego Polacy byli nie 
tylko w stanie zachować swoją własność, ale istniały warunki do imigracji 
Polaków poszukujących możliwości zatrudnienia z Polski centralnej i zachodniej 
Galicji.  
Życie Polaków na Kresach, a zwłaszcza atmosferę panującą tam w gorących 
latach I wojny światowej przybliża relacja zawarta w zapomnianej dzisiaj książce 
Janiny Marii Chojeckiej, zatytułowanej Opętańcy. Publikacja ta stanowi połączenie 
osobistych wspomnień autorki, pochodzącej z ziemiańskiej rodziny, od wielu 
pokoleń związanej z Rusią Kijowską, z systematycznym zapisem historycznym 
wydarzeń, jakie miały miejsce na Ukrainie w latach 1914-1918. Poniżej znajdują 
się fragmenty relacji Janiny Marii Chojeckiej z lat 1914-1917. Zawierają one 
istotne z geopolitycznego punktu widzenia informacje o roli ziem kresowych w 
pierwszej fazie Wielkiej Wojny i stanowią świadectwo dramatycznej sytuacji 
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Polaków wcielonych do wrogich sobie armii, a zarazem ich bohaterstwa i 
patriotyzmu. W specyficzny, typowy dla kresowej mentalności sposób ukazuje 
Chojecka cynizm mocarstw zaborczych i jednocześnie ich bestialstwo w 
stosunku do Polaków jak i Rusinów. Relacja Chojeckiej zawiera także obszerne 
wywody o stosunku Kresowian do caratu w związku z abdykacją Mikołaja II, a 
także do Niemiec, a zwłaszcza do rewolucji. Nadzieje na lepszą przyszłość 
Kresowianie wiązali z początkiem tworzenia armii polskiej przez gen. Dowbor-
Muśnickiego w Bobrujsku, co w relacji Chojeckiej, w związku z wieściami 
nadchodzącymi z Petersburga, spotykało się z przyjaznym odbiorem także 
wśród Rosjan, Ukraińców, a nawet Żydów. Z przejawami braterstwa ze strony 
przedstawicieli tych narodów ostro kontrastuje praktyka polityczna, a zwłaszcza 
antypolskie nastawienie utworzonej Centralnej Rady Ukraińskiej. Nastawienie to 
doprowadziło do barbarzyńskich aktów grabieży, niszczenia i mordów 
dokonywanych na ziemiaństwie polskim. Ofiarą ich został m.in. wielce 
zasłużony dla wszystkich mieszkańców Wołynia książę Roman Sanguszko ze 
Sławuty (wówczas przeszło 90-letni). We fragmentach zawierających informacje 
dotyczące przewrotu komunistycznego, Zofia Chojecka jako świadek tamtych 
czasów w pełni potwierdza opartą na dokumentach relację Igora Bunicza 
(Przegląd Geopolityczny, t. 22, s. 140-169), zwłaszcza w zakresie metod walki, 
okrucieństwach tzw. internacjonalistów, powszechnym rabunku mienia i 
bestialskich, masowych mordach.  
Zamieszczone poniżej fragmenty książki Janiny Marii Chojeckiej zostały 
wyselekcjonowane na podstawie kryterium tematycznego. Książka zawiera dzieje 
rodziny Chojeckich podczas I wojny światowej, w które wplecione są fragmenty 
opisujące sytuację geopolityczną. Fragmenty te właśnie zostały wyodrębnione z 
całości i opublikowane. Nie poprawiano pisowni pragnąc zachować oryginalną 
składnię a ingerencja redakcyjna dotyczy wyłącznie interpunkcji. W tekście 
gwiazdkami oddzielono fragmenty pochodzące z kolejnych rozdziałów.  
  
 
 
Janina Maria Chojecka  

Opętańcy. Czasy wojny światowej i przewrotów na Ukrainie  

Wydawnictwo: Bibljoteka Dobrych Książek, Łomża, 1936 (wyd. II)  

 

 
 Było to latem 1914 roku. Pod koniec czerwca dziwnie ciężka 
atmosfera zaczęła się gromadzić na horyzoncie politycznym starej Europy!... 
Dzienniki coraz częściej przebąkiwały o możliwości zbrojnych konfliktów, o 
niezadowoleniach w Bośni i Hercegowinie, świeżo zaanektowanych przez 
Austrję, aż wreszcie, jak grzmot podziemny, rozległa się z Sarajewa wieść o 
zamordowaniu austrjackiego następcy tronu: arcyksięcia Ferdynanda 
d’Esta!... W dwa tygodnie później zarządzono [...] pospieszną mobilizację, 
skonsygnowano rezerwistów, a 19 lipca starego stylu, usłyszano pierwszy 
huk armat z przeciwnego krańca kraju, i Kalisz został zajęty przez Niemców.  
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 Tymczasem żywioł wojny rozpętał się na dobre!... Z początkiem 
zawieruchy wszyscy ogólnie przypuszczali, że będzie to nawałnica, zapewne 
straszna nawałnica, która pochłonie tysiące, nawet miljony ofiar, lecz jak 
nawałnica: przeleci i minie!...   
 Skłębiło się w całej Europie, od Wschodu do Zachodu, od Północy do 
Południa!... Kto chciał i nie chciał, wciągnięty został do tych zapasów. Nic nie 
pomogły układy, traktaty, przymierza... Wywlekano odwieczne niechęci, 
zawiści, porachunki [….] Uruchomiono tanki, pociągi pancerne, łodzie 
podwodne, dreadnoughty, krążowniki, torpedowce, monitory, travellery, 
holowniki, całą potęgę morską! Wreszcie powietrze zaszumiało od 
tysięcznych samolotów i gęste obłoki gazów trujących przysłoniły słońce, by 
nieść śmierć i spustoszenie. A wszystko to działo się w drugim dziesiątku 
dwudziestego stulecia ery chrześcijańskiej! Ludzkość wysiliła cały swój 
geniusz na to, by wzajemnie tępić się, mordować, by z jakąś bezrozumną 
zaciekłością niszczyć dotychczasowy dorobek kultury. 
 Z pobojowisk w stronę Kijowa szły całe pociągi nieszczęśliwych ofiar. 
Można tam było widzieć wszelakiego rodzaju kalectwa i nędze. Ślepcy, 
nerwowo porażeni, wykrzywiający co chwilę w niemożliwy sposób swe 
zbolałe oblicza, ludzie bez rąk, bez nóg, z przestrzelonemi płucami lub jamą 
brzuszną, wszystko to przepełniało całe eszelony, ciągnące się z pod 
Przemyśla, Lwowa w głąb Ukrainy na Chwastów1 do Kijowa i dalej na 
Wschód! W Chwastowie urządzono dłuższy postój, tu więc samorzutnie 
zawiązał się „Komitet Obywatelski”, z Polaków i Rosjan złożony, by nieść 
pomoc tym nieszczęśliwym. W chwili gdy taki pociąg stawał na dworcu, 
grono ludzi dobrej woli przebiegało wagony, roznosząc posiłek i napoje, 
owoce i papierosy tym ofiarom wojny […]. 

* 
 Jeśli każdy naród, biorący udział w tych krwawych zapasach był w 
ciężkim położeniu, cóż mówić o narodzie polskim? Synowie Polski rozdartej 
na części, grupujący się w trzech wrogich sobie armjach, siłą faktów byli 
zmuszeni do walczenia przeciwko sobie! Takiej tragedii żaden naród nie 
przeżył. To też widzimy w samym początku wojny, przy zajęciu 
nieszczęsnego Kalisza tak wstrząsające sceny, że na ich opisanie brak słów 
w mowie ludzkiej! Widzimy jak nasi wielkopolscy Wojtkowie własnoręcznie 
swe własne życie skracają, by tylko z rozkazu zdziczałego Preusskera nie 
godzić w serca bratnie. Widzimy, jak w Lubelskiem cały najbitniejszy pułk 
„Dzieci Krakowa” pokotem się kładnie, aby z ciał swoich utworzyć pomost, 
po którym zwycięsko przejdą ci, którym danem będzie dojść szczęśliwie do 
murów Warszawy, by z niej wygnać znienawidzonego Moskala! A znów pod 

murami Lwowa i Przemyśla, widzimy synów kresowych, walczących z iście 
lwią zajadłością. Moskale pierzchają, a oni idą, idą naprzód. W charakterze 
wywiadowców przedostają się do zaklętej fortecy i walczą tak długo, aż o 
mury Wiednia obija się okrzyk: „Przemyśl ist gefallen”. 
 I cóż w tym dziwnego? Oni idą, bo miłość do Ojczyzny pcha ich 
naprzód! Idą, bo w każdym wypadku, w każdem posunięciu się naprzód 
działań wojennych widzą tę Jedną Umiłowaną, Upragnioną, przez ojców i 

                                                 
1 ob. Fastów, ukr. Фастів, miasto w obwodzie kijowskim, 60 km na południowy-zachód od 

Kijowa. 
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dziadków Wyśnioną, Wolną i Niepodległą Polskę!  Tylko każdy ją po 
swojemu rozumie, po swojemu widzi! 
 Ten, wzrosły w atmosferze „tolerancji” austriackiej, widzi ją pod 
berłem Habsburgów! Tamtego porywają słowa odezwy Naczelnego Wodza, 
Mikołaja Mikołajewicza! Ów może jeszcze będzie szukał oparcia o koronę 
pruską, bo ta pierwsza decyduje się na wybicie orła białego na nowej 
walucie, którą składa w ręce Polskiej Rady Regencyjnej. Nie każdemu dane 
jest być wytrawnym politykiem, lecz każdemu jest dane kraj swój Ojczysty 
miłować, a ten egzamin zdaliśmy w zupełności. Nikt z nas nie zachwiał się, 
gdy przyszła chwila złożenia ofiary dla tej Ojczyzny. Każda dzielnicą swą 
cząstkę przyniosła, a nieraz bardzo krwawą. To też Pan ulitował się nad 
naszą nędzą, nad serdeczną ofiarą pokoleń tylu, i wrócił nam tę Wyśnioną, 
Wolną, Niepodległą i Zmartwychwstałą, w chwili, kiedy się może tego 
najmniej spodziewano, bo wszak On jeden jest Panem życia i śmierci!... Z 
Jego rąk tylko mogliśmy oczekiwać wyzwolenia z tej długotrwałej a potrójnej 
niewoli! Nieprawdę mówi, kto twierdzi inaczej, kto temu lub owemu 
przypisuje zasługę odbudowania Polski. Bo nie ten, nie ów jest 
wskrzesicielem jej, lecz cały wysiłek narodu. Wysiłek pokoleń wielu, przyjęty 
jako czyn ekspjacyjny przez Tego, Który sam mocen jest i zabrać i dać! 
 I tej wróconej nam przez Boga Ojczyzny nie damy sobie wydrzeć 
nikomu, bo to święty depozyt, w ręce nasze złożony, który mamy przekazać 
młodszym pokoleniom! Przy Niej, w Niej i dla Niej do ostatniego tchnienia, 
wedle myśli Bożej i na Jego chwałę: żyć, pracować i walczyć!  

* 
 Rok 1915 i 16-ty napędziły do całej Kijowszczyzny, a zatem i do 
Tomaszówki2, pełno rozbitków wojennych z Małopolski i Kongresówki. Były 

tam rodziny ziemiańskie i przedstawiciele inteligencji miejskiej, profesorowie 
uniwersytetów, świat przemysłowy i artystyczny, były samotne wdowy i 
dzieci, od ognisk rodzinnych falą wojny oderwane, był nade wszystko lud 
Polski, ławą z siedlisk swych gnanym na głód, chłód, pomór i wszelką 
niedolę skazany. Odbywała się jakby nowa wędrówka ludów. 
  Zaczynał się rok 1917, a wojna szalała w najlepsze! Bjuletyny 
urzędowe przynosiły mętne wiadomości o położeniu wojsk, tak rosyjskich, 
jak i sprzymierzonych. Właściwie nic nie można było dowiedzieć się z nich, 
jednak w powietrzu wyczuwało się niepewność i niezadowolenie. Po 
zwycięskim pochodzie wojsk rosyjskich aż pod Kraków i hen w Karpaty, 
rozpoczął się haniebny odwrót. Nawała pruska z okrzykiem: „Gott mit uns!” 
na ustach, parła naprzód zmiatając wszystko i niszcząc, co miała przed 
sobą! 

    Co prawda, nie potrzebowała się bardzo wysilać, bo siły polskie, 
znajdujące się w armji rosyjskiej, te które nadawały wojsku dzielność i 
inicjatywę, z upoważnienia naczelnego wodza, od pewnego już czasu 
wydzielały się powoli dla tworzenia oddzielnej jednostki bojowej! Niemcy 
liczyli na to. To też gdy z impetem, a niespodziewanie rzucili się na pierwsze 
straże moskiewskie pod Krakowem, te nie wytrzymały naporu i zaczął się 
nie odwrót, lecz bezładna ucieczka. Pierwsi zawrócili z drogi popi, których 

                                                 
2 Dawny majątek rodu Chojeckich (od 1810 roku); obecnie Томашівка, wieś w rejonie 

fastowskim obwodu kijowskiego. 
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całe pociągi wysyłano na front do Małopolski, dla nawracania na 
prawosławie tamtejszych unitów. Łatwowierny ciemny lud brał się na lep 
tysięcznych obietnic, których mu nie szczędzono! Zaprzedawał dusze, 
wypierał się wiary ojców swoich. Za to rząd austriacki, ten sam rząd, 
który przez cały szereg lat starał się zwaśnić dwa bratnie narody z obawy, 
by zgodnie żyjąc na jego łonie, nie wytworzyły niebezpiecznej dla Austrji 
potęgi, ten sam rząd austriacki, powtarzam, tysiące tych chłopów ruskich 
brał teraz na stryczek! Krzyże i drzewa przydrożne były nimi obwieszone! 
 Gdy zaczął się odwrót wojsk rosyjskich z Małopolski, gdy tłumnie 
uciekali „misjonarze wschodu”, pozostawiając za sobą całe pociągi 
przedmiotów, służących im do propagandy, całe stosy „ikon” teraz i ci nowo 
nawróceni przez nich Rusini, nie czuli się pewni u siebie. Poczęli uchodzić na 
wschód, opuszczając dotychczasowe swe siedziby, spiesząc w głąb Ukrainy. 
Lecz rząd rosyjski, nie pozwalał im się osiedlić tu, pędząc ich dalej i dalej, aż 
hen na mroźny Sybir, zwodząc złudnemi obietnicami nadania tych ziem na 
własność. Zamiast ziemi wychodzi na ich spotkanie: chłód, głód i nędza, w 
której ucisku giną z dala swoich. 
 Tymczasem zdemoralizowana armia rosyjska pędzi przed siebie, byle 
dalej, byle prędzej… Szczątki poniszczonych zdobyczy wojennych zawalają 
dworce i tory kolejowe. Coraz to nowe eszelony odstawiają wojska przez 
Chwastów w głąb Rosji […]. Kawaleria, wedle zeznań oficerów, przebiega 
dziennie od 50-80 kilometrów drogi. Wzdłuż szos bitych pędzą samochody, 
uwożąc z terenów działań wojennych jeneralicję i innych dygnitarzy. Nikt nie 
umie opanować tych tłumów, nikt nie umie im nakazać posłuszeństwa i 
karności. Wiary i patrjotyzmu nie mają, rycerskość i honor opuściły ich 
szeregi, cóż dziwnego, że kolos ten runie wkrótce? 

 Iwan Groźny, który swojem okrucieństwem kładł podwaliny ich 
znaczenia, Piotr Wielki, który imperjum stwarzał, Katarzyna II-a, która cudzą 
krwią się tuczyła, Mikołaj I, który zbuntowany tłum na ulicach Piotrogrodu 
jednem słowem na kolana przed sobą rzucił, nawet Aleksander III, który 
żelazną ręką potrafił utrzymać w całości wzięte po ojcach dziedzictwo, 
wszyscy ci wielcy władcy, spoczywają dziś w monarszych sarkofagach, w 
podziemiach Petersburskiej twierdzy, a u steru rządów w tak ciężkich 
czasach stoi wątły, niepozorny i bezwolny Mikołaj II, parodja imperatora! Ma 
wszystkie wady swoich poprzedników, nie zdobył się na żaden przymiot 
konieczny na tak odpowiedzialnem stanowisku. Samowładny pan ogromnego 
państwa, który nie może zdobyć się na najmniejszy wysiłek woli! Cóż 
dziwnego, że i siebie i swoje imperjum pogrąży? 
 To też, gdy szeregi jego idą w rozsypkę, on nie umie się temu 

przeciwstawić. Mikołaj I, w podobnem położeniu, wyjechałby naprzeciw 
zdemoralizowanych szeregów, krzyknąłby wielkim, rozkazującym głosem: 
„Wpieriod!” i kto żyje runąłby za nim na wroga! Mikołaj II opuszcza swoją 
„stawkę” i kryje się w Pałacu Zimowym swej stolicy. A „kamarylla dworska” 
obmyśla haniebny układ Brzeski. Ona ma swoje plany i zamiary, chce mieć 
wolną rękę! Tymczasem podwaliny tronu Holstein-Gottarpów, pseudo-
Romanowych, trzeszczą na całej linji. Nieszczęsny samowładco Wszechrosji 
ze wszystkiemi przyległościami i tytułami, czy zdajesz sobie sprawę, że grób 
sobie kopiesz, a pęta strasznej niewoli dla ludu swego gotujesz? Niestety, 
umysł twój niezdolny, by jasno w przyszłość spojrzeć, rozproszyć 
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niepewności mroki. Wola zbyt słaba, by grożące niebezpieczeństwo 
zażegnać. Tam gdzie brak woli odpowiedzialnej jednostki, narzuca ją ktoś 
inny. Biada ci Mikołaju! Biada potomstwu temu. Zbyt późno otworzą ci się 
oczy! 
 Gazety, przywiezione nazajutrz, donosiły, że tej samej nocy i o tej 
samej godzinie, o której wyżej opisany fakt wydarzył się w Tomaszówce, 
Mikołaj II podpisywał swoją abdykację na ręce Szulgina, nie dojechawszy 
nawet do bram stolicy, w pociągu dworskim, gdzieś między Witebskiem a 
Petersburgiem. Władzę obejmował książę Lwow. Rozpoczynała się rewolucja 
rosyjska! Czy biedny zdetronizowany imperator, podpisując swoje 
zrzeczenie, przeczuwał wtedy, jak tragicznie skończy on i jego najbliżsi? 

* 
 Na razie wszyscy podziwiali w jak kulturalny sposób odbywał się ten 
przewrót. Nikomu włos z głowy nie spadł, czyż można to nawet porównać z 
okropnościami rewolucji francuskiej, w historji zanotowanemi? Tak mówili ci, 
którzy nie przeczuwali, w co przerodzi się ta „bezkrwawa”  wówczas 
rewolucja.  Ciocia moja, która już sporo lat przeżyła na świecie, pamiętała 
rok 63-i i wojnę krymską i inne okropności, mówiła:  
 - Poczekajmy, dziś jeszcze nic wiedzieć nie można. Z każdą rewolucją 
bywa tak, że wiadomo, gdzie zaczyna się, lecz nie wiadomo, gdzie  i na czem 
się skończy!... 
 Na razie ożywczy podmuch wolności wionął przez całe imperjum 
rosyjskie, od morza Białego do Czarnego, od Niemna, Dniepru, aż gdzieś hen 
w falach oceanu Wielkiego utonął! Powiał, zaszumiał, zatargał każdem 
sercem spragnionem wolności, swobodniejszego oddechu! Zaczęły się 
pochody, wiece, demonstracje. Rozbrzmiewały tysiączne przemówienia! Jęły 

się organizować szczególnie narody i ugrupowania, aby w nowo tworzącym 
się rządzie wywalczyć sobie prawa i przywileje. Stawiano świetne horoskopy 
na przyszłość rokowano sobie jak najlepsze nadzieje!... 
 W Bobrujsku pod wodzą jenerała Dowbor-Muśnickiego, tworzył się 
zawiązek formacji przyszłej armji Polskiej3. Tam gromadziły się legalnie 
jednostki, którym udało się wydzielić z wielkiej armji rosyjskiej. Z początkiem 
rewolucji rosyjskiej, część tej polskiej formacji, nie wiem z jakich powodów, 
została zakwaterowaną w Kijowie w koszarach za politechniką, przy tak 
zwanej Szosie Kadeckiej. Teraz wielka uroczystość oczekiwała mieszkańców 
Kijowa narodowości polskiej, wyznania katolickiego, mianowicie pierwsza 
„Msza polowa” [...].  
 Było to mniej więcej w połowie marca 1917 r. Już od wczesnego 
ranka nieprzeliczone tłumy spieszyły ową „Szosą Kadecką” za miasto. Mimo, 

iż po uciążliwej zimie wiosna zaledwie rozpoczynała się, a śniegu było po 
kolana, który zwłaszcza w południe wodą podpływał, lawina ludzka rosła, 
wzmagała się, potężniała, aż wreszcie wypełniła po brzegi, obszerny plac 
koszarowy. Wokół tego placu strzelcy, nasi Polscy Strzelcy byli w foremny 

                                                 
3 Gen. Dowbor-Muśnicki został mianowany dowódcą I Korpusu Polskiego w Rosji przez 

utworzony w czerwcu 1917 roku w Petersburgu Naczelny Polski Komitet Wojskowy. Po 

przewrocie bolszewickim zajął twierdzę Bobrujsk na Białorusi, która stała się ośrodkiem 

mobilizacyjnym Polaków. 
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czworobok ustawieni. Choć jeszcze w moskiewskich szynelach, wszyscy 
mieli już karmazynowe naramienniki [...].  
 „Więc to prawda, co widzę? Więc to polski zastęp przede mną stoi? 
Więc dałeś mi dożyć chwili zmartwychwstania Ojczyzny! Czemże Ci się za 
ten dar wywdzięczę, Panie? Co było marzeniem tylu pokoleń, za co szli na 
Sybir, za co krew przelewali, za co życiem płacili, dziś stało się 
rzeczywistością! Więc nic nas już od tej Wolnej i Niepodległej nie dzieli! Więc 
spełni się sprawiedliwość dziejowa! O! Panie!... Panie! [...]. 
 Nie mogliśmy oczu napaść tym rozkosznym widokiem, który się 
roztaczał przed nami! W środku obszernego placu na podwyższeniu wznosił 
się ołtarz polowy, spowity w niepokalaną biel, narodowe karmazyny i zieleń, 
symbol nadziei! Orły Polskie dopełniały reszty dekoracji. Opodal stała 
mównica. Wtem, tuż przy ołtarzu, jakby z pod ziemi wykwitły trzy sztandary 
w majestat lat przybrane. Jak głowa starca siwizną, tak one, znamieniem 
czasu przystrojone. Spłowiałe ich barwy szacunek wzbudzały. Pierwszy z 
nich, najsędziwszy dziad dziadów, pamiętał Naczelnika, co dał Polsce 
Racławic triumf. Drugi rdzą Listopada zbroczony. Trzeci to godło tragedji  63 
roku. Skąd się one wzięły, te szacowne relikwje narodu, nikt chyba z 
obecnych nie wiedział, nikt się nawet nie pytał o to. Dziatwa kresowa z 
dawien dawna przywykła w milczeniu święcić triumfy i bóle narodu, w 
milczeniu nieść mu ofiarę. Nikt nie wiedział, skąd się wzięły te sztandary, 
lecz zrozumieli wszyscy obecni, że one, te nieme świadki minionych bojów o 
wolność, nawiązują dziś tradycję między tem, co było, co jest, i co ma być w 
przyszłości. One brały cichą przysięgę serc od wszystkich obecnych, że tej 
Jedynej, Wymarzonej, Wyśnionej, z krwawicy ojców i dziadów powstałej, 
służyć będą do ostatniego tchnienia, do ostatniej krwi kropelki [...]. 

 Skąd się wzięły nikt nie pytał. Później słyszałam, że święte te 
relikwje nasze były przedmiotem usilnych poszukiwań rządów carskich, 
zwłaszcza za czasów panowania Aleksandra III. Tajemnicy ich ukrycia 
strzeżono zazdrośnie z pokolenia w pokolenie i ustrzeżono przed czujnością 
wrogów. Cześć tym, którzy tak święcie dotrzymali zobowiązania swego! 
Cześć, że w odpowiedniej chwili stawili te sztandary przed oczy dziatwy 
Kresowej, przypominając jej powinność dziejową! 
 Karmazynowy ołtarz polowy i mównicę barwnym wieńcem oplotły 
szkoły, harcerze, Polski Komitet Wykonawczy na Rusi, Macierz Polska, 
Polskie Towarzystwo Gimnastyczne, czyli Sokół, organizacje robotnicze i 
rzemieślnicze, ochrony, Koło Kobiet, Duchowieństwo. Dalej przedstawiciele 
fabryk i przedsiębiorstw polskich- wszystko, wszystko to stanęło do apelu, 
mimo ciężkich warunków klimatycznych i komunikacyjnych, stanęło w 

największym porządku, choć nikt nie pilnował, nikt nie rozkazywał. Każdy 
przechodził, zajmował miejsce w skupieniu i z powagą, należną tak 
wzniosłej uroczystości.  
 Jakaś orkiestra zaintonowała hymn „Boże, coś Polskę”. 
Wielotysięczne tłumy podjęły go z zapałem i nie mury ale obłoki zatrzęsły się 
na ten rzewny, błagalny głos polskiej dziatwy kresowej, której przez lat tyle 
nie było wolno modlić się publicznie Ojców mową! A tam przed ołtarzem 
kapelan sprawował już Najświętszą Ofiarę. Z serc wzruszonych rwały się w 
niebo modły, błagania i dziękczynienia zarazem. Następnie ku pokrzepieniu 
serc, kapłan wygłosił krótkie, lecz rzewne a wzniosłe słowa. Potem witały 
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nas delegacje różnych narodowości i ugrupowań, a więc: Rosjanie, Ukraińcy, 
Gruzini, Żydzi nawet. Na zakończenie odśpiewano Rotę i jeszcze parę pieśni 
narodowych [...].  
 Tak więc wszystko było przepromienione błogą nadzieją odrodzenia 
się, wzmocnienia, zbratania uciśnionych dotychczas ludów. Wiosna przyrody 
jakby sprzymierzała się z wiosną ducha, rozwijającego pierwsze pędy 
swobody na zmurszałej niwie „samodzierżawja”. Dusze, spragnione 
swobodniejszych wzlotów, rwały się ku słońcu wolności: niestety, kruki 
rewolucji miały je przyćmić w zaraniu.  

* 
 Blask pierwszych tygodni upajającej wolności zaczynał przyćmiewać, 
zmierzch nadciągał! Ideje przewrotowe, zaszczepione ręką wroga w duszach 
narodu rosyjskiego, zapuszczały korzenie, rozrastały się w krwawe, 
niszczące wszystko, drzewo rewolucji. Książe Lwow niedługo utrzymał się 
przy władzy. We wschodniem Imperjum starego świata wypadki mknęły jak 
błyskawice! Lwow- Kiereński ukazywali się na widowni i nikli. Do 
nadnewskiej stolicy, w oplombowanym wagonie, wieziono z nad Sprewy 
tego, który miał wstrząsnąć posadami państwa, krwi ocean wylać, stać się 
wszechwładnym bogiem rewolucji rosyjskiej. Był to Ilja Władimirowicz 
Uljanow, w partji Leninem zwany. Miał on stworzyć nowy raj na ziemi. Tak, 
miał stworzyć... Obietnic nie szczędzono. Tymczasem wszystko było osłonięte 
grubą mgłą tajemnicy [...].  
 Kto chciał mieć głowę całą na karku, musiał się wszystkim 
zachwycać, dąć fanfarę triumfalną w róg rewolucji, inaczej biada jemu, biada 
jego dzieciom i krewnym. W najlepszym razie, jeśli nie mógł zdobyć się na 
zachwyt, musiał patrzeć na wszystko, co się wokół niego działo, jak niemy 

posąg. Milczeć, jak grób. Inaczej każdej chwili mógł się spodziewać, że go 
porwą z domowego ogniska i pod stienkę postawią, by mu kulą w łeb 
dowieść swabody. 
 Ukraina zaczęła się organizować samodzielnie. Zawiązała się tak 
zwana Centralna Rada Ukraińska z Petlurą, Winniczenkiem i bat’kiem 
Hruszewskim na czele. Ta postanowiła oprzeć się na włościaństwie, a 
popierając wszystkie interesy tej klasy, ze szkodą innych, zagarnęła władzę 
w swe ręce. Rada Centralna, jak każda dorywcza i przejściowa władza, nie 
wypowiedziała się od razu jasno ze swymi postulatami. Wszak trzeba było 
najpierw zdobyć grunt pod nogami. Zatem pierwszy Uniwersał Rady był 
mglisty i niezdecydowany, oględny - nawet w stosunku do Polaków i żydów 
zachował przezorną życzliwość. Drugi Uniwersał był już bardziej 
wyzywający, mniej tolerancyjny. Na mocy jego we wszystkich szkołach i 

urzędach forsownie wprowadzono język ukraiński, a był to jakiś nowotwór 
językowy, skomponowany przez bat’kę Hruszewskiego i jego satelitów, 
którego pozatem nikt, poczynając od chłopów ukraińskich, a kończąc na 
urzędnikach Centralnej Rady, nie znał i nie rozumiał! A narzucano go tak 
bezwzględnie, że dzieci polskie, w szkołach polskich, musiały tracić 4-6 
godzin  tygodniowo na wyuczenie się tych dziwolągów językowych.  
 Dopiero w trzecim Uniwersale Rada Centralna odkryła karty. Po 
ogłoszeniu jego społeczeństwo polskie na Rusi jasno zrozumiało, o co chodzi. 
Tym razem broń była wymierzona przeciwko miejscowemu ziemiaństwu. 
Niszcząc je materjalnie, Radzie Centralnej zależało na wytępieniu żywiołu 
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polskiego na Rusi. Trzeci Uniwersał jednem pociągnięciem pióra wyzuwał z 
ziemi całą większą i średnią własność. Minimum obszaru jaki ziemiaństwu 
przyznawano na terenie Podola, Wołynia i Ukrainy, było tak nikłem iż  
przytem niepodobna było utrzymać się! A każdy, kto znał chociaż trochę 
stosunki na Rusi, wiedział, że dwór polski obok Kościoła katolickiego, był 
jedyną ostoją polskości w tych stronach. Tu, przez cały szereg pokoleń 
ogniskowała się praca kulturowo-oświatowa, która sprawiła, że miljon 
ludności polskiej, burzami dziejowemi zagnany na Kresy, a tu rozsypany w 
morzu Ukraińców po wsiach i miasteczkach, nie zatracił odrębności 
narodowej, nie odpadł od pnia ojczystego! 
 Tu, przy dworach polskich znajdowały pracę całe zastępy wyższych i 
niższych oficjalistów Polaków, którzy nie znalazłszy odpowiedniego zajęcia w 
rdzennej Polsce, ciągnęły dalej na wschód. Dzięki Tej pracy i uzyskiwanym z 
niej zarobkom, oficjaliści ci mogli starannie wychowywać i kształcić dzieci na 
pożytecznych członków narodu. Przy tychże dworach polskich, zazwyczaj 
były utrzymywane potajemne szkółki, w których dziatwa wiejska katolicka 
pochodzenia polskiego, nabywała najpotrzebniejszych wiadomości, uczyła 
się: mówić, czytać, pisać, a nadewszystko czuć po polsku. Dwory kresowe w 
lecie otwierały swoje podwoje dal licznie rozsianych Kolonji Letnich, 
organizowanych dla najbardziej upośledzonej dziatwy miejskiej. One 
wydatnie wspomagały w naturze i w gotówce ochrony, bursy, tajne szkoły 
zawodowe i przytułki miejskie. Dwory zazwyczaj prowadziły bibljoteczki 
ruchome, tak zwane: „latające” dla swych pracowników, utrzymywały 
popularne wydawnictwa perjodyczne, rozrzucając je wedle możności na wsi. 
Jednem słowem, dwory polskie na Rusi były świadome swego posłannictwa 
dziejowego. Nic też dziwnego, że Rada Centralna, jakby taranem, z całą furją 

uderzyła w ich podwalinę! Jednem pociągnięciem pióra wyzuła Polaków z 
odwiecznych ich posiadłości. Co więcej, tym trzecim Uniwersałem targnęła 
się na własność prywatną, siejąc tem samem demoralizację w szeregach 
włościaństwa, ucząc je deptać VII przykazanie Boże. Hasło to, w niedługiej 
przyszłości, miało się stać udręką tego samego włościaństwa ukraińskiego, 
pogrążając je w opętańczą moc bolszewicką, wydzierając mu prawo do 
mienia, krwawym potem zdobytego […].  
 To też młodzież nasza podążyła tłumnie pod znak wzbijającego się z 
pod gruzów w górę Orła Białego… I mimo usuwających się nam podstaw 
bytu materjalnego, słodko i nęcąco ów ptak srebrnopióry zaszumiał swemi 
skrzydły nad polami Wołynia, Podola i Ukrainy. 

* 
  Przez żyzne stepy Ukrainy – powiał zew nienawiści!... Wszelkiemi 

sposobami zohydzano miejscowej ludności Polaków i dwory polskie. 
Wydobyto z lamusów przeszłości i zapomnienia wszelkie odwieczne niechęci 
i antagonizmy. Wypuszczono całą sforę agitatorów – podżegaczy, którzy od 
wsi do wsi, od miasta do miasta, kraj przebiegając, rzucili wszędy zarzewie 
nieufności, chciwości, nienawiści, pchając wprost lud ten do rzezi! Grano na 
najniższych instynktach, podniecając apetyty, rozzuchwalając, wciągając w 
podziemne machinacje szumowiny wiejskie. To też posiew ten wydał rychłe 
plony! Przez kraj przelewać się wówczas poczęła falanga dezerterów z 
frontu, których najnowsze ideje leninowskie wyprowadziły z okopów 
wojennych, by rzucić na bezbronnych obywateli kraju. Setki, tysiące tych 
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dezerterów, w pełnem umundurowaniu, uzbrojonych, rozpoczęły dzieło 
pustoszenia. Po co im narażać się na śmierć z rąk wroga, po co tkwić 
miesiącami w okopach, po co znosić głód i chłód, gdy przecież oni z 
karabinem w ręku są panami sytuacji? A więc oficerowi któryby się ośmielił 
w imię obowiązku stawić im czoło: kula w łeb i dalejże na dwory i plebanje, 
grabić, pustoszyć, mordować tych, którzy coś posiadają! W ten sposób 
siedziba za siedzibą, stawała się pastwą tych dzikich instynktów! Każde 
powodzenie apetyt podniecało, każdy gwałt pchał do nowej zbrodni. 
Grabiono pieniądze, klejnoty, kosztowności, pamiątki rodzinne, broń, odzież 
cenniejszą, jednem słowem wszystko, co się unieść dało.  
 Do zbrojnych dezerterów z frontu chętnie przyłączały się miejscowe 
żywioły wywrotowe, dopomagając im w dziele pustoszenia. Co się unieść nie 
dało, niszczono zapamiętale na miejscu, a więc darto i palono księgozbiory, 
lub tak jak u nas, w Toliczyńcach pod Berdyczowem, w posiadłości będącej 
w rękach rodziny od 350 lat z górą, z cennego księgozbioru gromadzonego 
przez szereg pokoleń, ułożono ścieżkę w błocie, wzdłuż wsi. Kasy 
ogniotrwałe rozbijano. Nieraz cała gromada mozoliła się nad tem dziełem 
tygodniami, pracując na zmianę dniem i nocą, młotami, toporami, łomami, 
czem kto mógł. Cenne meble, fortepiany łamano na kawałki. Do dzieł sztuki 
strzelano lub cięto je pałaszami. Zdarzało się także, że z rzadkich malowideł, 
jak np. w Białej Cerkwi u hr. Marji Branickiej, z dzieł starej szkoły 
holenderskiej chłopi porobili zagrody dla chlewni. Ogromne weneckie 
zwierciadła tłuczono kolbami na kawałki, by obdzielić niemi całą gromadę! Z 
gobelinów zdobiących ściany, niejednokrotnie wycinano poszczególne 
postacie, lub nawet twarze, by je unieść do chat. Jeśli ktoś ośmielił się 
przeciwstawić wszystkim tym wandalizmom, najczęściej życiem za to płacił.  

 W ten sposób, jeden z pierwszych padł ofiarą tej krwawej orgji senjor 
ziemiaństwa kresowego, książę Roman Sanguszko, właściciel Sławuty i 
innych dóbr na Wołyniu, w okrutny sposób zamordowany jesienią 1917 r. 
mimo swoich 90 lat twardego życia z górą, spędzonych na służbie dla kraju. 
Za nim poszły inne, również krwawe, a niezliczone ofiary! Centralna Rada 
zdawała się nie widzieć wszystkich tych okropności, o pomstę do nieba 
wołających. Ale nie o pomstę nad biednym, ciemnym ludem ukraińskim, 
podżeganym przez nieuczciwych agitatorów, lecz właśnie nad tymi, którzy 
rozmyślnie i świadomie, zarzewie nienawiści w lud ten rzucili [...]. 
  Tymczasem niebezpieczeństwo zbliżało się. Niezadowolenie w 
masach rosło, pęczniało, nabrzmiewało, jak wrzód jakiś potworny, który lada 
chwila, miał pęknąć i jadem swym zatruć organizm olbrzymiego państwa. 
Tylko nie wszyscy odczuwali grozę położenia...  

* 
 Rewolucja na dobre rozgorzała!... Były nią zelektryzowane wszystkie 
umysły na całej przestrzeni ogromnego państwa. A w takim ogromie trudno o 
jedność. Nic też dziwnego, że zaczęto sobie wydzierać władzę. Że jedni 
przeciw drugim intrygowali, że się wzajemnie zwalczali, że wreszcie zabrali 
się do mordów i zbrodni. Zaledwie minęło pół roku, od chwili podpisania 
abdykacji przez Mikołaja II, a już jesienią 1917 r. place i ulice Nadnewskiej 
stolicy krwią spływają. Rosną olbrzymie mogiły ofiar, najczęściej niewinnych, 
po których dochodzą do znaczenia i władzy ci, co z lekkiem sercem tą krwią 
bratnią szafują […]. 
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 Pierwsza ofiara rozzuchwala, rozbestwia tłumy. Tak bywa zawsze. 
Zło musi być jako takie bezwzględnie napiętnowane i potępione, inaczej, 
deprawuje się dusza zbiorowa narodu. Deprawowała się też z dnia na dzień 
dusza narodu rosyjskiego, sobie na zagładę, innym na zbawienną 
przestrogę! 
 O! żal mi was szczerze, bo choć przez lat tyle byliście gnębicielami 
polskiego narodu, toć niemożliwe, by wśród was nie znalazły się szlachetne 
jednostki, gorąco kraj miłujące! A jeśli myśmy przez lat sto pięćdziesiąt za 
winy nasze cierpieli, to na wieleż lat kary was sprawiedliwość Boża pogrążyć 
może? Tylko, że wasza kara stokroć gorsza. Myśmy jęczeli pod jarzmem 
wrogów naszych, wyście wpadli w moc „Opętańców piekielnych”. U was 
duch narodu jest zatruty i póki nie odrodzicie się sami w Duchu Bożym, w 
duchu miłości, nie  myślcie nawet o odrodzeniu ojczyzny waszej […]. 
 Niestety, wypadki w kraju posuwały się naprzód prędzej, niż nasze 
sprawy osobiste i nim zdołaliśmy się cośkolwiek zdobyć, rozeszła się po 
mieście hiobowa wieść: że bolszewicy zbliżają się do Kijowa... 
 Wieść ta napełniła trwogą wszystkich!... Nie wygasły jeszcze w 
pamięci ogółu opisy wstrząsających scen, jakie się rozgrywały przed paru 
miesiącami na ulicach Piotrogradu, pod tchnieniem tych nieprzyjaciół 
ludzkości. Cóż więc dziwnego, że teraz lęk ogarnął wszystkich?... A były to 
pierwsze dni 1918 r. […]. 
 Powódź bandytów cały kraj zalewa, postanawia więc Kijów bronić do 
upadłego. Centralna Rada Ukraińska, która obojętnie patrzyła na to, jak 
rabowano dwory i plebanje, jak napadano i mordowano ziemian, dziś, gdy 
czuje się sama zagrożoną, jakby się ocknęła z letargu! Pospiesznie ściąga 
wszystkie swe siły do stolicy. Za późno! Cóż znaczą jej siły, wobec 

nadciągających krwawych „opętańców”! Fama „niezwyciężonych” poprzedza 
ich. – Opowiadają niestworzone rzeczy o odwadze i dzikości Łotyszów, lecz 
stokroć więcej o barbarzyństwie i zajadłości kosookich Chińczyków, których 
jakoby całe pułki pędzi przed sobą czerwona armja. Wieści te muszą być 
znacznie przesadzone, lecz chwila jest groźna. 
 Rada Centralna wydaje odezwę do ludności, wzywa wszystkich w 
imię wiary, kraju, własnego dobra, aby kto może, stawił się do szeregów i 
wziął udział we wspólnej obronie. Otwierają na oścież bramy arsenału, 
rozdają broń między mieszkańców. Zbroi się, kto chce i może. Każdy dom 
niemal w fortecę się zmienia. Słuchać już huk armat, jeszcze odległy lecz 
niemniej groźny!... 
 Już i flota powietrzna zaszumiała nad miastem, tylko jeszcze nie 
umieją sobie zdać sprawy: czy to samoloty ukraińskie śledzą postępy wroga, 

czy też wróg lustruje ze sfer powietrznych przyszłe swe łupy? Niepokój 
rośnie!... Padół, dzielnica Kijowa, położone nad Dnieprem, płonąć zaczyna! 
Więc to wróg przybliża się z tamtej strony? Więc to on pocisk ognisty z 
samolotu rzucił, bądź, by drogę sobie utorować, bądź też, co byłoby stokroć 
gorzej, by zniszczyć elektrownię, wszystkie najniezbędniejsze życia 
miejskiego instalacje, mieszczące się na Padole! Jeśli miał takie zamiary, to 
chybił, bo pocisk padł w sąsiednie składy, które teraz płoną. Łuna ta 
oświetla obóz wroga, który już przez Dniepr się przeprawia. W tej chwili, 
pada rozpaczliwy, obronny pocisk ciężkiej artylerji z Peczerska, za nim drugi i 
trzeci, dziesiąty. Kijów broni się zajadle. Niestety noc sprzymierza się z 
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wrogiem, który pod jej osłoną przypełza coraz bliżej... Nawet działa ucichły 
[...]. 
 Nie ulitował się święty Michał, nad swymi „mołojcami”, nad ich 
atamanem Petlurą, jak oni nie ulitowali się krzywd braci Lachów! Widać, 
godzina „pokarania” dla nich wybiła! Gore ci, Ukraino… gore! 

* 
 Jak szarańcza obsiada pola i do cna niszczy krwawicę rolnika, tak 
krwawi „opętańcy” nocy tej wdzierali się do miasta, obsiadując wzgórza, 
jary, ulice i place malowniczego grodu św. Włodzimierza. Wszędzie już ich 
pełno było, bo ze wszech stron zaczynają grać kulomioty. Dudni, jakby grad 
gęsty, po dachach Kijowa. Ulewa łez mu towarzyszy, jakby huraganem 
zalękłych serc ludzkich gnana. To początek walki ulicznej... 
 Teraz dzielnicę po dzielnicy, cerkiew po cerkwi, dom niemal każden, 
wydzierać sobie będą wzajemnie... Ulice puste, jakby miasto wymarło. Tylko 
gdzieniegdzie, przemyka się jakaś postać tajemnicza, pod osłoną nocy. To 
jakiś ojciec rodziny zapóźniony, który dla ważnej sprawy na mieście 
zatrzymany dotychczas, obecnie za wszelką cenę, mimo grodu kul, chce się 
przedrzeć do domu, bo nie wiadomo, co świt przyniesie. To znów, z 
narażeniem własnego życia, jakiś kapłan śpieszy do rannego, by mu nieść 
ostatnią pociechę. To wreszcie, wysłannicy miłosierdzia bocznemi uliczkami 
dźwigają chorego na noszach. Bocznemi, gdyż po głównych przebiegają 
samochody opancerzone, śmierć siejąc. Bramy domów szczelnie 
pozamykane. W każdej bramie czuwa komitet obywatelski, utworzony z 
mieszkańców tego domu. Na czele każdego komitetu stoi prezes, wybrany 
większością głosów, który wszystkiem kieruje, porozumiewa się z władzami, 
jest odpowiedzialnym za wszystko. Dyżurujący w bramie mężczyźni i 

kobiety, dniem i nocą, zmieniają się co dwie godziny. Kto chce się przedostać 
do wnętrza kamienicy, musi znać hasło dnia lub też być osobiście znanym 
jednemu z dyżurujących.  
 Gdy latające nad miastem pociski, stają się groźne dla mieszkańców 
wyższych pięter, prezes komitetu domowego zawiadamia o 
niebezpieczeństwie, usuwają się wtedy niżej. Gromadzą się na klatkach 
schodowych, lub i znajomych niższych pięter, wreszcie w tak zwanych w 
Kijowie „koczcharkach” czyli kotłowniach centralnego ogrzewania. Tu może 
najbezpieczniej...4 […]. 
 Ponieważ kotłownia jest w samem środku podziemi, okien nie ma, 
któreby mogły dzwonić, lecz zato zęby ze strachu dzwonią wszystkim 
obecnym. To znów jak ogon jakiejś piekielnej komety sypie się ołowiany grad 
kulomiotów. Dziurawi dachy, obcina konary drzew ulicznych. Ówdzie słychać 

salwy karabinowe. Tam bomba ręczna wybucha, zostawiając głęboki wykrot 
w chodniku. Szyby lecą z okien, tu i tam drzwi wypadają z zawias... Istne 
piekło! Kto dziś potrafi oko zmrużyć w Kijowie?... 
 Aliści nad ranem uspokaja się, milknie piekielna kanonada. Jakaś 
cisza złowieszcza opanowuje miasto. Co to?... Każdy nasłuchuje, uszom 
własnym nie wierzy. Co to?... Co dalej będzie? Co się stało, że tak raptem 
umilkli? 

                                                 
4 Jest to noc oblężenia Kijowa przez bolszewików z 24 na 25 stycznia 1918 roku (przyp.red.). 
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 Co się stało?... Kijów wpadł w moc „opętańców”! Krwawy sąd się 
zbliża! […]. 
 Tymczasem z parku Maryjskiego dolatują ponure głosy. Salwa za 
salwą pada. To pełnią się krwawe sądy rewolucji. W ciągu dwu dni 25-ego i 
26-ego stycznia 1918 r. rozstrzelano w Kijowie około siedmiu tysięcy ofiar. W 
tej liczbie przedewszystkiem moc oficerów armji carskiej. Dalej profesorów 
uniwersytetu i politechniki, lekarzy, chirurgów!... Między nimi zginął zacny, 
ceniony chirurg, Boczarow, który słynął z tego, że z największem 
poświęceniem przez cały czas wojny pracował dla ulżenia doli rosyjskiego 
żołnierza! Dalej inżynierów i adwokatów, artystów dramatycznych i 
operowych, jednem słowem, cały kwiat inteligencji miejskiej. Wreszcie zastęp 
sanitarjuszek za to, że odważyły się służyć innej armji niż bolszewickiej!... I o 
zgrozo: 163-ch gimnazistów w wieku od 12-18 lat, za przynależność do 
„Związku Narodu Rosyjskiego”! Kwit czerwony, stwierdzający tę 
przynależność, po egzekucji, wtykano nieszczęsnym ofiarom w zęby! Oto 
była bezkrwawa rewolucja rosyjska! A był to jej początek zaledwie! Ziemia 
parku Maryjskiego, tego cudnego parku, uroczo nad szeroką wstęgą Dniepru 
rozsiadłego, była nie tylko krwią przesiąknięta, lecz w jedną wielką bryłę 
krwi skrzepłej zmieniona! […]. 
 Czy w świecie zwierzęcym podobne okrucieństwa byłyby 
dopuszczalne? Stanowczo nie!... Więc nie możemy tego nazwać 
zezwierzęceniem! Podobnych okrutnych, wyrafinowanych zbrodni może się 
dopuścić nie człowiek, nie zwierzę nawet lecz chyba -  opętaniec piekielny. 
 

 . 
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 Z uwagi na skomplikowane uwarunkowania geopolityczne, przyszłość 
młodej państwowości ukraińskiej coraz częściej postrzegana jest jako niepewna. 
Stwierdzenie takie może wydać się skutkiem wyolbrzymienia pewnych 
negatywnych zjawisk, i jednoczesnego niedocenienia ogromnego potencjału 
gospodarczego, oraz samej wielkości państwa i jego lokalizacji. Ukraina posiada 
przecież największe połacie najlepszej jakości użytków rolnych w naszej części 
świata, ogromne zasoby mineralne oraz rozbudowany przemysł, zwłaszcza 
branże związane z obronnością. Historia gospodarcza tych ziem zna okres, kiedy 
Odessa była największym portem wywozowym płodów rolnych; zna ona też 
czas, kiedy tu właśnie znajdował się największy okręg górniczo-przemysłowy 
jednego z głównych światowych mocarstw, jakim był Związek Radziecki. Po 
rozpadzie radzieckiego imperium, kiedy Ukraina wybiła się na niepodległość, jej 
ziemie nie straciły przecież na urodzajności, nie skurczyły się mineralne złoża, 
pozostały też wielkie kombinaty przemysłowe i górnicze. Ale gospodarka w 
pierwszych kilkunastu latach niepodległości poniosła ogromne straty. Były one 
tak wielkie, że w wielu branżach do dzisiaj nie osiągnięto poziomu produkcji z 
okresu przed uzyskaniem niepodległości. Wielką cenę zapłacili Ukraińcy za 
niepodległość. Przyczyną gospodarczej zapaści była transformacja, która 
wymuszała konieczność zmiany sposobu zarządzania gospodarką, a zwłaszcza 
odejścia od gospodarki opartej na tzw. społecznej własności środków produkcji 
na rzecz modelu obejmującego elementy gospodarki rynkowej i własność 
prywatną. Społeczeństwo ukraińskie po dekadach sowietyzacji okazało się nie 
przygotowane do tych zmian. Dlatego ich beneficjentami stały się najczęściej 
dawne komunistyczne elity, które stworzyły oligarchiczny system rządzenia. Jego 
celem jest eksploatacja bogactw kraju nie dla zwiększenia jego potencjału i 
wzrostu dobrobytu ludności, ale dla wzbogacenia oligarchicznych elit. Tłumaczy 
to powszechne ubóstwo większości ukraińskiego społeczeństwa, rosnący deficyt 
budżetowy państwa, i jednoczesny ogromny rozrost fortun oligarchów i ich 
rodzin.  
 Skrajnie niesprawiedliwa dystrybucja dochodów i pogarszające się 
warunki egzystencji stanowią podatny grunt dla rozwoju tendencji 
separatystycznych w poszczególnych częściach Ukrainy, a także dla 
upowszechniania skrajnych poglądów nacjonalistycznych i szowinizmu. 
Organizacje i partie związane lub odwołujące się do tradycji Organizacji 
Ukraińskich Nacjonalistów nie są być może liczne i nie mają powszechnego 
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poparcia w społeczeństwie. Ich głośna działalność skutecznie niweczy jednak 
możliwość rozwoju przyjaznej współpracy z państwami sąsiednimi. Państwo 
ukraińskie dławione przez wszechobecną korupcję, biedne, z którego emigrują 
miliony obywateli, skłócone z sąsiadami i rozrywane separatyzmami na 
wschodzie i zachodzie, stanowi bardzo wygodny przedmiot agresji ze strony 
potężnego sąsiada aspirującego do pozycji mocarstwa – Rosji. Tragiczna sytuacja 
ekonomiczna, odpływ ludności, korupcja, tendencje separatystyczne, a przede 
wszystkim sąsiedztwo Rosji, stanowią najważniejsze powody, dla których 
przyszłość Ukrainy może wydawać się niepewna. Istotność tego ostatniego 
czynnika potwierdza i podkreśla recenzowana książka. Ukraina jest faktycznie w 
stanie wojny z putinowską Rosją, wojny niewypowiedzianej, ale trwającej i 
pochłaniającej każdego dnia nowe ofiary. Dlatego recenzowana książka wydaje 
się nad wyraz aktualna i potrzebna.  
 Olga i Sergiusz Wasiutowie to badacze doskonale orientujący się w 
realiach Ukrainy i Rosji, rozumiejący tamtejszą mentalność i posiadający 
najlepszy dostęp do informacji, zarówno ukraińskich i rosyjskich, jak również 
polskich i zachodnich. Obydwoje pracują na Uniwersytecie Pedagogicznym im. 
Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie: Olga jest kierownikiem Katedry 
Bezpieczeństwa Narodowego, natomiast Sergiusz – Zakładu Geopolityki, 
Geostrategii i Zagrożeń Cywilizacyjnych. Aktualny stan stosunków między 
Ukrainą i Rosją definiują oni użytym w tytule książki określeniem „Wojna 
hybrydowa Rosji przeciwko Ukrainie”. Chociaż Ukraina i jej przyszłość wydaje 
się przedmiotem troski Autorów, większa część opracowania poświęcona jest 
Rosji, ukazanej jako autorytarne i agresywne państwo zmierzające drogą aneksji 
do odbudowy utraconego imperium. W szczególności analizie poddane zostały 
metody i środki stosowane przez Rosję w działaniach przeciwko Ukrainie. 
Ponadto oceniono zróżnicowaną skuteczność poszczególnych rosyjskich 
działań, zwłaszcza propagandowych. Wszystko to ma służyć nadrzędnemu 
celowi, którym zgodnie z intencją Autorów, jest sformułowanie środków 
zaradczych i metod obrony społeczeństwa i państwa ukraińskiego przed rosyjską 
agresją i okupacją.  
 Książka składa się z czterech rozdziałów, z których pierwsze dwa 
poświęcone są wojnie hybrydowej w ogóle. W pierwszym Autorzy wyjaśniają 
podstawowe pojęcia dotyczące zagrożeń asymetrycznych i hybrydowych oraz 
współczesnego pola walki, uwzględniając dorobek zachodniej myśli wojskowej, 
badaczy rosyjskich jak i analityków polskich oraz ukraińskich. W rozdziale 
drugim zawarta jest analiza cech, elementów oraz metod prowadzenia wojny 
hybrydowej, przy czym główne argumenty są zilustrowane i uzasadnione 
przykładami zaczerpniętymi z trwającego konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. 
Rozdział trzeci, bardzo obszerny, poświęcony został prowadzonej przez Rosję 
wojnie informacyjnej. Zawarte w nim rozważania pozwalają przybliżyć się 
czytelnikowi do rozwiązania podstawowego dylematu, jaki leży u podstaw 
konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. Istotą tego dylematu jest pytanie, w jaki sposób 



 

RECENZJE, Przegląd Geopolityczny, 24, 2018, s. 166-170. 

 

 

- 168 - 

doszło do zantagonizowania Rosji i Ukrainy, bardzo bliskich sobie i wzajemnie 
potrzebujących się społeczeństw. Jak powszechnie wiadomo, społeczeństwo 
ukraińskie do roku 1991 stanowiło istotną część wielkiej, doskonale 
zharmonizowanej pod względem ekonomicznym, ideologicznym i kulturowym 
struktury, określanej potocznie pojedynczym słowem „sojuz”. Nawet po 
uzyskaniu niepodległości obywatele Ukrainy często postrzegani byli na zewnątrz 
jako „Ruskie”. Byli oni przecież, tak jak obywatele innych państw powstałych w 
wyniku rozpadu ZSRR, byłymi „ludźmi radzieckimi”, którzy jakże często 
wyrażali tęsknotę za „sojuzem” i na co dzień używali języka rosyjskiego. Czy w 
takich okolicznościach cokolwiek zapowiadało konflikt między Ukrainą a 
„matuszką Rossiją”? Ponadto, co bardzo istotne, na Ukrainie przez pierwsze 
dwie dekady niepodległego bytu jednym z głównych źródeł informacji była 
telewizja rosyjska! Co więc się stało, że między społeczeństwami Ukrainy i Rosji 
utworzył się tak wysoki mur niezrozumienia, a także daleko posuniętej 
nieufności i wrogości. Ta nieufność i wrogość dzieli dzisiaj nawet rodziny, które 
niegdyś mieszkały w jednym państwie – ZSRR – a dzisiaj poszczególni ich 
członkowie znaleźli się po przeciwległych stronach granicy. Nasuwa się w tym 
momencie pytanie: jaki błąd popełniła propaganda rosyjska, gdzie pomylili się 
rosyjscy stratedzy wojny informacyjnej, że doprowadziło to do tak silnego 
zantagonizowania Ukraińców? Wydawałoby się, że dla Rosji nie powinno być 
trudnym zadaniem takie oddziaływanie na społeczeństwo ukraińskie, które 
skutkowałoby trwałym podporządkowaniem Ukrainy politycznym i 
gospodarczym celom Rosji. Przykład Ukrainy pokazuje, jak trudnym zadaniem 
jest prognozowanie skutków pewnych działań i prognozowanie  przyszłej 
sytuacji geopolitycznej. Z dawnej i najnowszej historii Polski znanych jest wiele 
przykładów działań, które przynosiły skutki odwrotne do oczekiwanych. 
 Rozdział czwarty, najobszerniejszy, dotyczy „Ideologicznej ekspansji 
Rosji” na obszarze Ukrainy. Trzeba jednak zaznaczyć, że tematyka jego istotnie 
wykracza daleko poza kwestie czysto ideologiczne, wkraczając także w takie 
tematy jak rola Cerkwi prawosławnej, kwestie językowe oraz edukacyjne. 
Autorzy ukazują różnorodne formy oddziaływania Rosji na Ukrainę w taki 
sposób, aby jej przynależność do Rusi, jako nadrzędnej cywilizacji równorzędnej 
w stosunku do Europy, nie mogła być pod żadnym względem i w nawet 
najmniejszym stopniu kwestionowana.  To, co obecnie w Rosji określane jest 
mianem „russkiego miru” niewątpliwie stanowi wyraz odrębności cywilizacyjnej 
ludów zamieszkujących terytoria podlegające wpływom moskiewskim. „Russki 
mir” to istotnie część świata, w którym panują inne style rządzenia, inny sposób 
rozumienia prawa, poglądy na gospodarkę, edukację i religię. Jest to więc bez 
wątpienia odrębna cywilizacja, podkreślająca swoją odmienność zwłaszcza w 
stosunku do Zachodu. Problemem jest natomiast przynależność cywilizacyjna 
Ukrainy. Jej związki z Rusią są niekwestionowane i były niejednokrotnie 
potwierdzane przez decyzje samych Ukraińców, którzy przed wiekami 
postanowili  odwrócić się od Rzeczypospolitej, by związać się na trwałe z 
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Moskwą. Cywilizacja europejska, czyli łacińska, charakteryzuje się jednak silną 
skłonnością do ekspansji. Ta ekspansja odbywa się nie tylko drogą podbojów, 
ale przejmowaniem osiągnięć zachodniej technologii oraz zachodnich wzorców 
kulturowych przez ludy należące do innych kręgów kulturowych. W ten sposób 
do europejskiej cywilizacji włączyły się m.in. narody Bałkanów, które uprzednio 
należały do cywilizacji bizantyjskiej, a później do imperium osmańskiego. Dzisiaj 
już nikt nie kwestionuje europejskiej przynależności cywilizacyjnej Rumunów, 
Bułgarów, a zwłaszcza Greków. Wiele wskazuje, że Ukrainę czeka ta sama 
droga, którą mają za sobą prawosławne narody bałkańskie. Jeżeli tak się stanie, 
to będzie to oznaczało fiasko moskiewskiego projektu „russki mir” i porażkę 
Cerkwi prawosławnej uczestniczącej w rosyjskiej wojnie informacyjnej 
przeciwko Ukrainie. Antagonizm rosyjsko-ukraiński, bez względu na sytuację w 
Donbasie, sprzyja upowszechnianiu pro-zachodnich nastrojów. Są one także 
potęgowane w wyniku coraz częstszych wyjazdów Ukraińców do Polski i innych 
krajów europejskich. Społeczeństwo ukraińskie jest coraz silniej przekonane, że 
„russki mir” nie byłby dla Ukrainy odpowiednim wyborem, i że o wiele lepsze 
perspektywy i możliwości rozwoju wiążą się z przyjęciem tożsamości 
zachodniej. Problemem pozostaje jednak słusznie kwestionowana spójność 
społeczeństwa Ukrainy. Nie wszędzie opcja prozachodnia jest jednakowo 
akceptowana, z czym wiąże się, podkreślana przez Autorów, zróżnicowana 
terytorialnie skuteczność propagandy rosyjskiej. Wojna hybrydowa toczona 
przez Rosję przeciwko Ukrainie jest więc w wymiarze cywilizacyjnym próbą 
powstrzymania zachodniej cywilizacji przed opanowaniem kolejnego, dużego 
kraju. Jej wyniki będą więc miały ogromne znaczenie nie tylko dla Ukrainy i 
Rosji, ale zdecydują o sytuacji w naszej części świata, lub używając terminologii 
Zbigniewa Brzezińskiego – o nowej konfiguracji kształtującej się na 
geopolitycznej „wielkiej szachownicy” Eurazji. Cywilizacyjna przynależność 
Ukrainy, będącej jednym ze sworzni tejże „szachownicy” jest faktem o wielkiej 
geopolitycznej doniosłości. 
 Książka Olgi i Sergiusza Wasiutów kompetentnie wprowadza w kulisy 
toczącej się rozgrywki, ukazując ją z różnych punktów widzenia. Imponująca jest 
ilość i wszechstronność źródeł, na podstawie których powstała praca. Autorzy 
wykorzystali zarówno materiały o charakterze naukowym jak i informacje 
publicystyczne, dostępne na stronach internetowych  wiarygodnych agencji 
informacyjnych, instytucji pozarządowych itp. Bazę faktograficzną stanowią 
analizy i raporty instytucji zajmujących się stosunkami międzynarodowymi, a 
także dane pochodzące z osobistego rozeznania Autorów.  Oparta na dużym 
doświadczeniu i intuicji badawczej selekcja informacji pochodzących z ogromu 
danych obecnych w różnych źródłach stanowi o wartości recenzowanej pracy. 
Kończy ją bibliografia obejmująca ponad 500 pozycji opublikowanych w 
językach: polskim, rosyjskim, ukraińskim i angielskim, a także podobną liczbę 
adresów wykorzystanych stron internetowych. Prawie 500 nazwisk zawiera 
zamieszczony na końcu książki indeks. 



 

RECENZJE, Przegląd Geopolityczny, 24, 2018, s. 166-170. 

 

 

- 170 - 

 Podkreślając różnorodność treści przedstawionych w recenzowanej 
książce, wynikającą z rozległości wiedzy Autorów, należy wspomnieć o jej 
pewnym mankamencie. Nie ma on wpływu na wartość merytoryczną książki, ale 
znacznie obniża komfort jej czytania. Mianowicie, w wielu przypadkach Autorzy 
kilkakrotnie wracają do wcześniej omówionych kwestii, za każdym razem w 
innym kontekście. Wpływ na to ma niewątpliwie przyjęta struktura pracy, lecz 
mankament ten mogłoby znacznie zredukować staranne opracowanie 
redakcyjne. Wydaje się, że przy nieco zmienionej strukturze książki, mogłaby 
ona być znacznie mniej obszerna i bardziej spójna, nic jednocześnie nie tracąc 
na wartości merytorycznej. Jak to już zauważyli recenzenci „Przeglądu 
Geopolitycznego”, odczucie specyficznej rozwlekłości pisarskiej jest jednak 
odczuciem subiektywnym. Deficyt opracowania redakcyjnego książki, który 
przejawia się w wielu momentach, przyjmuje też różne formy. Oprócz licznych 
powtórzeń, najbardziej rzucającym się w oczy błędem, który powinien zostać 
usunięty przez redaktorów jest wielokrotnie powtarzane wyrażenie „w 
Ukrainie”.  Autorzy przyjęli je zapewne z angielskich publikacji tłumaczonych 
automatycznie na język polski. Zgodnie z dostępnymi słownikami języka 
polskiego, wyrażenie „w Ukrainie” nie jest poprawne, nie jest też ono zgodne z 
powszechnie przyjętym zwyczajem językowym. W odniesieniu do wszystkich 
krajów, które kiedykolwiek w przeszłości wchodziły w skład Rzeczypospolitej, 
lub były z nią politycznie związane, zamiast przyimka „w” stosuje się „na”. 
Dotyczy to wszystkich dzisiaj niepodległych państw okalających Polskę od 
wschodu, od Węgier aż po Łotwę włącznie, a także wszystkich regionów Polski. 
Wyjątkiem jest tu tylko Wielkopolska i Małopolska, które w pewnych okresach 
średniowiecza pełniły funkcje centralne, i w związku z tym utrwaliła się 
wymowa „w Wielkopolsce”. Tego typu zwyczaje językowe stanowią pewną 
osobliwość języka polskiego, w którym poprzez tego rodzaju formy zawarta jest 
wiedza historyczna. Dlatego stanowią one wartość, z której nie wolno 
rezygnować.   
 Krakowskie Wydawnictwo Arcana, które jest bardzo zasłużone dla 
geopolityki, w przypadku recenzowanej książki, nie wiadomo z jakiego powodu 
zrezygnowało z podania nazwiska redaktora, co zdarzyło się chyba po raz 
pierwszy. Mankamenty redakcyjne, choć zmniejszają komfort czytania, nie 
wpływają jednak na merytoryczną wartość książki, którą należy ocenić bardzo 
wysoko. Praca Olgi i Sergiusza Wasiutów wprowadza czytelnika w zagadnienia 
współczesnej wojny, oraz przybliża konflikt rozgrywający się na terenie państwa, 
będącego naszym bezpośrednim sąsiadem. Z tych względów powinna ona 
zainteresować nie tylko osoby zajmujące się geopolityką i studentów, ale 
wszystkich pragnących zrozumieć wydarzenia, których konsekwencje będą 
wywierać wpływ także na sytuację Polski w przyszłości.  
 

Witold J. Wilczyński 
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Noty o autorach 
 

Beata Belica – doktorantka w Wydziale Nauk Politycznych i Studiów 
Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, autorka publikacji z zakresu 
bezpieczeństwa międzynarodowego i konfliktów na Bliskim Wschodzie, 
członkini Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego. 
 
Patryk Bukowski – doktorant na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk 
Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie nauk o polityce; 
absolwent studiów politologicznych na Uniwersytecie Gdańskim. 
 
Krzysztof Danielewicz – płk. dr, oficer Wojska Polskiego. Naukowo zajmuje 
się działalnością służb specjalnych, rozpoznania wojskowego, problemem 
bezpieczeństwa i terroryzmu, bieżącymi problemami regionu Islamu. 
Wykładowca w Szkole NATO w Oberammergau (Niemcy). Stały 
współpracownik Przeglądu Geopolitycznego. 
 
Piotr Eberhardt -  profesor geografii i najskuteczniejszy propagator geopolityki 
w środowisku geografów; emerytowany pracownik Instytutu Geografii Polskiej 
Akademii Nauk w Warszawie oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego; 
przewodniczący Międzynarodowej Rady Naukowej Przeglądu Geopolitycznego; 
od 2014 laureat Nagrody Naukowej im. Oskara Żebrowskiego. 
 
Ignacy Kitowski – starszy wykładowca w Instytucie Nauk Rolniczych, 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, ekolog. 
 
Rafał Kopeć – adiunkt w Instytucie Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej 
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Badacz konfliktów zbrojnych i 
tendencji rozwojowych w zakresie techniki wojskowej. Członek Polskiego 
Towarzystwa Geopolitycznego.  
 
Aleksander Ksawery Olech – doktorant Akademii Sztuki Wojennej, członek 
Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego oraz twórca strony internetowej: 
www.narkobiznes.pl. Główne obszary badawcze to: bezpieczeństwo w 
Republice Francuskiej, produkcja i przemyt narkotyków z Afryki do Unii 
Europejskiej, ochrona informacji niejawnych, służby specjalne oraz grupy 
terrorystyczne.  
 
Marcin Oskierko – wykładowca w Katedrze Stosunków Międzynarodowych, 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie.  
 
Wojciech Szczerbowicz - doktorant w Instytucie Studiów Międzynarodowych 
Uniwersytetu Wrocławskiego; badacz stosunków międzynarodowych w Arktyce. 
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Członek sekcji badań regionów polarnych Polskiego Towarzystwa Studiów 
Międzynarodowych. 
 
Witold Wilczyński – profesor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, 
członek Rady Naukowej i wiceprezes Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego, 
redaktor naczelny Przeglądu Geopolitycznego; od 2014 roku laureat Nagrody 
Naukowej im. Oskara Żebrowskiego. 
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Zasady publikowania 
 
 1. W „Przeglądzie Geopolitycznym” (dalej PG) publikowane są artykuły, 
komunikaty, recenzje i sprawozdania z zakresu geopolityki, geografii politycznej 
i historycznej, stosunków międzynarodowych, nauk politycznych oraz historii i 
filozofii nauk społecznych.  
 2. Artykuły są recenzowane zgodnie z zasadą double-blind peer review przez 
ekspertów na podstawie jednolitego formularza. Podstawowe kryteria oceny to 
wartość merytoryczna, organizacja logiczna i forma językowa. 
 3. Objętość artykułu nie powinna przekraczać jednego arkusza 
wydawniczego (ok. 40 tys. znaków ze spacjami, tj. ok. 22 stron maszynopisu). 
Redakcja PG (dalej: redakcja) zastrzega sobie prawo do skracania oraz adjustacji 
tekstów. 
 4.  Redakcja przyjmuje materiały do publikacji w języku polskim. Do 
artykułów i komunikatów należy dołączyć streszczenie (do 200 wyrazów) i 
zestaw słów kluczowych, a także przekład tytułu, streszczenia i słów 
kluczowych na język angielski. Streszczenie powinno zawierać tezę lub cel 
opracowania oraz najważniejsze wnioski. 
 5. Proponowane teksty powinny być sporządzone w powszechnie 
dostępnych edytorach tekstów (np. Microsoft Word lub OpenOffice). Można je 
nadsyłać drogą elektroniczną na elektroniczny adres redakcji (podany na stronie 
redakcyjnej). Materiały do publikacji powinny spełniać poniższe kryteria: 
a) wielkość czcionki tekstu: 12 pkt, Garamond, czcionka przypisów: 10 pkt, 
Times New Roman, interlinia: 1,0 wiersza, wszystkie marginesy: 2,5 cm; 
b) na pierwszej stronie powinno znaleźć się imię i nazwisko autora (autorów) 
oraz pełny wyśrodkowany tytuł, który powinien być pogrubiony pisany 
kapitalikami; wszystkie śródtytuły w tekście powinny być pogrubione i 
wyjustowane do lewej strony oraz mieć wielkość 12 pkt; 
c) akapity i wszelkiego rodzaju przypisy powinny mieć wcięcie o szer. 
standartowej 1,25 cm; 
d) oznaczenia cytatów powinny zaczynać się w dolnej i kończyć w górnej frakcji 
tekstu; 
e) załączone do tekstu mapy powinny być sporządzone wyłącznie w kolorystyce 
czarno-białej lub odcieniach szarości (pismo jest drukowane w technologii 
monochromatycznej) a także dozwolone jest dodatkowo nadsyłanie 
odpowiedników tych map w kolorze (na stronę internetową); 
f) przypisy powinny być umieszczone na dole strony i ponumerowane; zaleca się 
ograniczenie ich liczby do niezbędnego minimum przez zastąpienie odesłaniem 
do bibliografii, co należy zapisywać w nawiasie okrągłym z podaniem nazwiska i 
roku wydania (ewentualnie także numerów stron). Spis literatury musi zawierać 
wszystkie pozycje, które pojawiają się w pracy (w tekście, ilustracjach, tabelach), 
powinien być przygotowany alfabetycznie, zgodnie z poniższymi przykładami: 
artykuł w czasopiśmie:  
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Kołodziej, M., 2016, Islam we współczesnych Chinach, Przegląd Geopolityczny, 16, 
s. 43-58.  
rozdział w pracy zbiorowej: 
Gul-Rechlewicz, V., 2015, Migracje w Europie – szanse i zagrożenia, [w:] T.Z. 
Leszczyński (red.), Bezpieczeństwo Europy. Uwarunkowania społeczne, Polskie 
Towarzystwo Geopolityczne, Kraków, s. 55-74. 
publikacja książkowa: 
Soroka, P., 2015, Bezpieczeństwo energetyczne. Między teorią a praktyką, Dom 
Wydawniczy Elipsa, Warszawa. 
Jeżeli w przytaczanym źródle brak nazwiska autora lub redaktora pracy 
zbiorowej, na pierwszym miejscu w zapisie bibliograficznym umieszcza się tytuł: 
Słownik Wyrazów Obcych, 1997, PWN, Warszawa. 
Opisy prac tego samego autora należy uszeregować chronologicznie. Prace tego 
samego autora wydane w tym samym roku należy oznaczać dodatkowo 
kolejnymi literami alfabetu przy roku wydania (np. 2011a, 2011b). 
g) pozycje bibliograficzne pisane cyrylicą piszemy wyłącznie w oryginale. 
Autorów prosi się o niedokonywanie samodzielnej transkrypcji ani transliteracji; 
h) w przypadku powtarzających się pozycji bibliograficznych wprowadzamy 
ogólnie znane skrótowce w wersji łacińskiej: idem, ibidem, op. cit, passim. 
 6. Na końcu tekstu należy załączyć krótką notę o autorze. 
 7. Polskie Towarzystwo Geopolityczne jako stowarzyszenie naukowe nie 
identyfikuje się z żadnym ugrupowaniem politycznym, ani z żadną ideą 
geopolityczną. Wszelkie materiały prezentowane na łamach PG, o ile nie 
zaznaczono tego wcześniej, nie mogą być utożsamiane z poglądami redakcji, ani 
też nie reprezentują oficjalnego stanowiska Towarzystwa. 
 8. Przesłanie artykułu, recenzji lub innego materiału (drogą 
elektroniczną lub tradycyjną) do redakcji "Przeglądu Geopolitycznego" jest 
równoznaczne z przeniesieniem praw autorskich na rzecz wydawcy czasopisma, 
chyba że strony dokonały uprzednio osobnych uzgodnień na piśmie. 
 9. Autorzy są zobowiązani do: 
a) złożenia oświadczenia o oryginalności artykułu (autorzy są zobligowani do 
potwierdzenia, że artykuł jest oryginalny i nie został złożony w żadnej innej 
redakcji), 
b) określenia wkładu poszczególnych osób w powstanie artykułów, 
c) złożenia oświadczenia o niewystępowaniu konfliktu interesów, 
d) złożenia oświadczenia o źródłach finansowania. 
 10. Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca i zastrzega sobie 
prawo do adiustacji, doboru tytułów i śródtytułów oraz dokonywania skrótów 
oraz drobnych korekt w przypisach w nadesłanych artykułach, recenzjach i 
innych materiałach. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam w 
czasopiśmie. 
       
     Redakcja „Przeglądu Geopolitycznego” 


