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Márk SIMA  
Uniwersytet Loránda Eötvösa, Budapeszt    

 
 

GEOPOLITYCZNE ZNACZENIE  
IDEI WIELKICH WĘGIER  

 
 
 
Abstrakt: 
 Celem opracowania jest przedstawienie historii idei Wielkich Węgier jako 
elementu węgierskiego nacjonalizmu i wskazanie jej geopolitycznego znaczenia. 
Sformułowano ją w XVI wieku i od tej pory wpływała ona na kształt węgierskiej 
polityki. Początkowo nie miała ona charakteru nacjonalistycznego, ale zmieniło się to w 
wieku XIX, a zwłaszcza po traktacie w Trianon, kiedy stała się podbudową węgierskich 
dążeń niepodległościowych i wyrazem sprzeciwu wobec postanowień tegoż traktatu. W 
artykule wyjaśniono jak idea Wielkich Węgier przetrwała okres komunizmu i odrodziła 
się w latach 90-tych ubiegłego wieku. Chociaż nie ma ona już charakteru politycznego, 
wywiera bardzo duży wpływ na węgierski patriotyzm narodowy i tendencje 
irredentystyczne. Chociaż nie jest ona elementem programu politycznego, jest głęboko 
zakorzeniona w zbiorowej świadomości Węgrów,  wpływając na postrzeganie Węgier i 
ich pozycję geopolityczną.  
  
Słowa kluczowe: tożsamość narodowa, traktat w Trianon, Węgry, Wielkie 
Węgry. 
 
 
Wstęp 

Traktat w Trianon jest powszechnie uważany za największą tragedię 
narodową Węgrów. Przyniósł on znaczące okrojenie terytorium Węgier, co 
istotnie zredukowało pozycję geopolityczną tego państwa, determinując jego 
politykę zagraniczną, odciskając głębokie piętno na mentalności węgierskiego 
społeczeństwa. W Trianon udaremnione zostały wszelkie programy polityczne 
związane z ideą Wielkich Węgier. Mimo, że idea ta nie jest dzisiaj celem 
geopolitycznym ani nie stanowi idealnej wizji węgierskiego „złotego wieku”, jest 
głęboko zakorzeniona w świadomości społecznej, wpływając na sposób 
myślenia ludzi, ich duchową spójność, będąc niewątpliwym czynnikiem siły 
narodowej Węgrów. Idea Wielkich Węgier jest głęboko zakorzeniona w historii 
narodu i ma silne aspekty religijne, dlatego aby zrozumieć współczesne do niej 
podejście, należy odwołać się do historii. Mimo, że nie jest ona od dawna 
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obecna w bieżącej polityce na Węgrzech, w ostatnich latach nawiązywano do 
niej w debacie publicznej w Rumunii i na Słowacji. Miało to miejsce w 
konkretnych uwarunkowaniach geopolitycznych Europy Wschodniej lat 90-tych. 
Należy rozumieć różnicę między ideą Wielkich Węgier jako koncepcją 
zjednoczenia ziem Basenu Karpackiego1, a dążeniem do zjednoczenia 
wszystkich Węgrów w jednym państwie. Rozróżnienie to jest bardzo ważne 
także dlatego, że większość państw zajmujących terytoria Królestwa Korony Św. 
Stefana to obecnie członkowie Unii Europejskiej.  

 
Idea Królestwa Węgierskiego 

Królestwo Węgierskie zostało ustanowione w roku 1000 przez Św. 
Stefana. Podobnie jak inne średniowieczne państwa, było ono obszarem, na 
którym obowiązywało jednolite prawo, rządzonym przez jedną polityczną elitę 
wywodzącą się z węgierskiego rycerstwa. Nie było to więc państwo narodowe 
ale twór polityczny ustanowiony na zasadzie podległości dynastycznej. 
Królestwo było wieloetniczną wspólnotą, w której językiem urzędowym była 
łacina. Konfliktom o podłożu etnicznym zapobiegała polityka prowadzona 
zgodnie z genialną myślą Św. Stefana, wyrażoną w słowach: Unius linguae, 
uniusque moris regnum imbecille et fragile est (za: Seton-Watson 1945, s. 
341-342).  

István Werbőczy w 1514 roku  w dziele Tripartitum zawarł historię 
Świętej Korony, która była dobrze znana jeszcze przed powstaniem 
wspomnianego utworu. Jak głosi powszechnie znana legenda, święty Michał 
Archanioł przekonał papieża Sylwestra II, aby ten przekazał koronę 
wysłannikowi węgierskiemu, a nie emisariuszowi z Polski. Akt ten uzasadnia 
uznanie korony węgierskiej za świętą2.  Mimo że legenda nie stanowi argumentu 
w dyskusji naukowej, jednakże wywarła ona wpływ na politykę węgierską w 
ciągu kolejnych wieków. W tym kontekście podważanie autentyczności Korony 
(która de facto została wykonana znacznie później), przechowywanej w Sali pod 

                                                 
1 Basen Karpacki (węg. Kárpát-medence)  jest tożsamy terytorialnie z Królestwem Korony 

Św. Stefana i jest geograficznym odpowiednikiem Wielkich Węgier. W polskiej geografii 

nie ma nazwy na oznaczenie  Niziny Panońskiej wraz z otaczającymi ją pasmami górskimi 

położonymi wewnątrz łuku karpackiego, dlatego w tekście zachowano proponowaną przez 

autora nazwę Basen Karpacki. Sama Nizina Panońska to jednostka fizycznogeograficzna, 

która na Węgrzech rozumiana jest dzisiaj jako odpowiednik terytorium Węgier okrojonym w 

wyniku traktatu  w Trianon (przyp. red.). 
2 W literaturze historycznej wątek legendarny jest zazwyczaj pomijany, natomiast podkreśla 

się, że przekazanie korony i błogosławieństwa przez papieża, odbyło się za aprobatą cesarza 

Ottona III (Lendvai, 2016, s. 64). Fakt ten sprawił, że Królestwo Węgierskie pozostało 

niezależne w stosunku do Cesarstwa, w przeciwieństwie do Czech, Polski i Moraw. 

Niezależność kraju wzmacniało też to, że kościół węgierski podlegał bezpośrednio Rzymowi 

(Kristó 1993).  
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Kopułą Parlamentu Węgier, należy uznać nie tylko jako wyraz skrupulatności, 
ale przede wszystkim świadectwo niechęci wobec heroicznych momentów w 
historii Węgrów oraz roli, jaką odegrało w niej chrześcijaństwo. Podczas gdy w 
wielu krajach królewskie insygnia i klejnoty stanowiły jedynie przedmioty 
niezbędne w ceremoniach koronacyjnych, na Węgrzech Korona to właściciel 
całego kraju. Tylko ten kto jest w jej posiadaniu, ma tytuł do sprawowania 
władzy nad krajem, który z tego powodu nie może zostać podzielony 
(Werbőczy 1990). Teza o niepodzielność była wystawiana na ciężkie próby, 
kiedy Węgry znajdowały się na krawędzi politycznej i demograficznej zagłady 
(rok 1241, 1526). Podczas wojen z Turcją Osmańską przez długi czas Węgry 
były podzielone na trzy części i były obszarem nie kończących się wojen. Ale 
nawet w okresie, kiedy południowe i środkowe Węgry były opanowane przez 
Turków, kraj traktowany był tak, jak gdyby jego granice nie były w ogóle 
naruszone. Szlachta węgierska nawet wówczas potrafiła ściągać podatki z 
obszarów okupowanych przez Turcję. Polityczna i religijna idea jedności ziem 
Świętej Korony mogła dzięki temu przetrwać nawet w okresach, kiedy 
zdecydowana większość terytorium znalazła się pod władzą innych państw. Po 
wycofaniu się Turcji terytoria węgierskie znalazły się w orbicie wpływów 
Habsburgów. Stosunki Węgrów z Habsburgami były zmienne aż do roku 1722, 
kiedy zgromadzenie węgierskie przyjęło dokument zatytułowany Pragmatica 
Sanctio.  Normalizował on relacje między Habsburgami i Węgrami wzmacniając 
integralność Królestwa. Cesarze austriaccy, aby być uznanymi królami Węgier, 
musieli być koronowani przy użyciu Świętej Korony, gdyż szlachta węgierska 
ślubowała lojalność Królowi, a nie cesarzowi (Pállfy 2010, rozdział 10, s. 319; 
Zlinszky 2013, rozdział 16, s. 227-245; por. też Felczak 1983).  

 
Powstanie narodu 

Pod koniec wieku XVIII w Europie zaczęły się upowszechniać nowe 
ideologie. Na Węgrzech pojawił się liberalizm i nacjonalizm, nie znajdując tam 
jednak licznych zwolenników. Relacje z dynastią Habsburgów były bardzo 
dobre, czego wyrazem było odrzucenie przez szlachtę węgierską napoleońskiej 
propozycji wzniecenia powstania przeciw Habsburgom. Dopiero po roku 1830 
nastąpiły poważne zmiany na węgierskiej scenie politycznej. Wśród szlachty 
węgierskiej powstał ruch zmierzający do modernizacji kraju, a zwłaszcza do 
likwidacji przeżytków feudalizmu i do ustanowienia państwa obywatelskiego. Na 
czele tego ruchu stanęli Istvan Széchenyi oraz Lajos Kossuth – najbardziej 
wpływowy przedstawiciel liberalizmu tego okresu. Dążyli oni wspólnie do 
konsolidacji narodu węgierskiego poprzez upowszechnienie we wszystkich 
grupach społecznych tożsamości węgierskiej, oraz asymilację mniejszości nie-
węgierskich. Węgrzy mieli stać się jedynym narodem, któremu przysługiwało 
prawo do posiadania państwa, co nie oznacza jednakże celów ani skłonności 
szowinistycznych. Każdy człowiek, bez względu na pochodzenie, miał prawo 
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zgłosić akces do narodowości węgierskiej, ale wszelkie mniejszości miały 
zapewnione prawo do autonomii. Wykluczone były natomiast wszelkie próby 
osłabienia integralności terytorialnej państwa. Ze statusu autonomicznego 
skorzystali tylko Chorwaci, których kraj uznano za pół-niezależne królestwo w 
ramach państwa węgierskiego. Specjalny status miała także Transylwania, ale był 
to raczej oddzielny region zarządzany przez Węgrów, podczas gdy Królestwo 
Chorwacji było zarządzane przez Chorwatów.  Wiele kontrowersji wzbudziły 
próby ustanowienia prawa, zgodnie z którym jedynym językiem urzędowym 
państwa miał być węgierski. Sprzeciwiały się temu mniejszości etniczne, 
natomiast Habsburgowie starali się łagodzić spór i nie dopuszczać do wybuchu 
powstań narodowych, które uważali za niebezpieczne. Nastroje nacjonalistyczne 
na obszarze Cesarstwa zwykle towarzyszyły procesom modernizacji 
społeczeństwa. Kiedy spór polityczny przeradzał się w konflikt zbrojny, 
Habsburgowie wspierali mniejszości narodowe, nakłaniając je do walki przeciw 
Węgrom. W roku 1848 wybuchły antywęgierskie powstania Słowaków, 
Rumunów i Serbów. Oficerami wspierającej powstania armii cesarskiej byli 
znani przedstawiciele mniejszości (np. gen. Josip Jelačic, ban Chorwacji), 
podczas gdy wielu przedstawicieli tychże mniejszości walczyło po stronie 
węgierskiej, przeciw Habsburgom. W armii węgierskiej służyły tysiące 
Słowaków, a generałami byli w niej m.in. Janos Damjanich, z pochodzenia Serb, 
oraz Károly Knézich, którego ojciec był Chorwatem. Przytoczone przykłady 
pokazują, jak skomplikowane były relacje międzyetniczne oraz jak 
niejednoznaczny był stosunek poszczególnych narodowości do Królestwa i 
Cesarstwa. Przede wszystkim, tożsamość etniczna społeczności 
mniejszościowych była jeszcze bardzo słaba. Dlatego dla większości osób 
podstawą podejmowanych decyzji była  lojalność w stosunku do Królestwa 
Węgierskiego. Idea Królestwa, jak się okazuje, była bardzo silna jeszcze w 
połowie XIX wieku. Nacjonalizm, który się wówczas pojawił, przyczynił się do 
wielu konfliktów w Basenie Karpackim, a także poza jego obrębem (Czesi 
rządzeni przez Habsburgów, Rumuni i Serbowie pozostający pod władzą 
Turków). Powstania narodowe wzniecane przez mniejszości ominęły terytoria 
samych Węgier. Niemniej przywódcy węgierscy zdawali sobie sprawę z tego, że 
Habsburgowie wykorzystywali przeciwko nim mniejszości etniczne. Kossuth 
starał się porozumieć z mniejszościami, jednak negocjacje nie przyniosły 
rezultatów w postaci podpisania porozumień, gdyż nie chciał on zrezygnować z 
zachowania nadrzędnego statusu Węgrów w państwie, oraz niezłomnie strzegł  
integralności terytorialnej. Dla przywódców węgierskich oczywiste było, że 
Węgry Świętego Stefana muszą pozostać nietknięte, oraz że naród węgierski ma 
sprawować władzę w państwie Świętej Korony. Niepodzielność terytorium 
okazała się możliwa do zaakceptowania przez mniejszości. Tym, co 
powodowało zdecydowany sprzeciw mniejszości i prowadziło do wojny były 
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węgierskie działania mające przyspieszyć procesy asymilacji (Gergely 2005, 
rozdział VI, VII).   

Węgierska wojna o niepodległość została zakończona klęską w 1849 
roku. Rozstrzygnięcie to nie przyniosło również realizacji jakichkolwiek celów 
mniejszości etnicznych, chociaż według popularnego powiedzenia, klęska 
Węgrów była ich zwycięstwem.  Habsburgowie ustanowili na Węgrzech bardzo 
represyjne prawo, mające na celu zapobieganie kolejnym incydentom 
wynikającym z rozwoju ruchu narodowego. Represje jakie dotknęły Węgrów 
były jedyną korzyścią mniejszości narodowych.  Dopiero w 1867 roku elity 
węgierskie otrzymały ofertę złagodzenia represji i wprowadzenia rozwiązań 
kompromisowych, które miały też na celu rozwiązanie problemów 
narodowościowych w Królestwie. Inną propozycję wysunął Lajos Kossuth. 
Polegała ona na stworzeniu Federacji Dunajskiej – państwa o ustroju 
republikańskim zrzeszającego narody w ramach Cesarstwa (Pajkossy 2006, s. 
434-437). Przed elitami węgierskimi stanął dylemat: doprowadzić do 
porozumienia z Habsburgami, czy też budować przyszłość w oparciu o 
współpracę z mniejszościami etnicznymi. Za sprawą jednego z przywódców, 
którym był Ferenc Deák, zwyciężyła wówczas opcja habsburska. Jej 
zwolennikiem nie był m.in. Lajos Kossuth, który swoje wątpliwości wyraził w 
swoim słynnym Liście Kasandry (Cassandra-levél), skierowanym do Ferenca Deák 
i jego zwolenników. Przewidywał on już wówczas przyszły upadek Imperium 
Habsburgów, a z nim nieuchronny upadek Węgier (Pajkossy 2006, s. 460-466).  

Lata od 1867 do I wojny światowej to jeden z najpomyślniejszych 
okresów w historii Węgier, a zarazem bardzo trudny czas dla mniejszości 
etnicznych (Ryc. 1). O ile Węgrzy osiągnęli większość ze swoich celów z 1848 
roku, mniejszości etniczne nie uzyskały nic. Elity węgierskie wspierane przez 
Wiedeń z powodzeniem realizowały program asymilacji mniejszości, mimo ich 
sprzeciwu niejednokrotnie prowadzącego do konfliktów. Druga połowa XIX 
wieku przyniosła istotne zmiany na mapie Europy Wschodniej. Ustanowione 
zostało Królestwo Rumunii, co sprzyjało rozwojowi rumuńskiego ruchu 
niepodległościowego w Besarabii oraz węgierskiej Transylwanii. Początkowo 
Rumuni starali się uzyskać Besarabię przy wsparciu państw centralnych, ale 
podczas wojny stanęli po stronie Ententy. Ekonomicznie rozwinięta 
Transylwania byłaby dla nich o wiele cenniejszym nabytkiem, i w tym świetle 
decyzja Rumunów wydaje się zrozumiała. Także nowo utworzona Serbia 
popadła szybko w konflikt z Austro-Węgrami. Ich głównym celem była Bośnia, 
ale o wiele cenniejsza była Wojwodina. Wśród Słowaków upowszechniała się 
idea czechosłowakizmu. Z powodu represji ze strony Węgier, wiele mniejszości 
etnicznych zwróciło się ku ideom, które implikowały rozpad Imperium 
Habsburgów, co oznaczało też upadek Królestwa Węgierskiego (Gergely 2005, 
rozdziały VIII-XII, Tóth 2001, s. 50-58; Felczak 1983). 
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Ryc. 1. Zróżnicowanie etniczne Ziemi Świętej Korony 

 
Źródło: F. Réthey, 1880. 
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Arcyksiążę Franciszek Ferdynand był wrogo nastawiony do Węgrów. 
Był raczej skłonny wspierać społeczności słowiańskie w ramach Cesarstwa. 
Tymczasem Węgry przystąpiły do wojny po jego zamordowaniu w Sarajewie. 
Uczyniły ten krok, chociaż z punktu widzenia Królestwa było to bezcelowe. 
Aneksja Bośni spowodowała zwiększenie liczby Słowian w Cesarstwie, co 
oznaczało zmniejszenie znaczenia Węgrów. Kiedy Węgry przystępowały do 
wojny, nikt nie zdawał sobie sprawy, że mogło to oznaczać koniec Królestwa 
Świętego Stefana (Gergely 2005, rozdział XIV).  
 
Traktat w Trianon 

Wysoce niekorzystny rezultat Wielkiej Wojny był prawdziwym szokiem 
dla Węgrów. Nie tylko Ziemie Świętej Korony były utracone, ale także obszary 
zamieszkane przez ludność czysto węgierską znalazły się pod okupacją obcych 
armii. Czechosłowacja zajęła północne Węgry, Królestwo Serbów, Chorwatów i 
Słoweńców, przy wsparciu Francji, atakowało od południa, podczas gdy 
Rumunia, również dzięki francuskiej pomocy, okupowała Transylwanię. Naród 
był głęboko politycznie podzielony. 

Rok 1919 był prawdopodobnie najbogatszym w ważne wydarzenia i 
najbardziej dramatycznym w całej węgierskiej historii. Po okresie wojny 
domowej Miklós Horthy zdobył kontrolę nad krajem oraz uznanie społeczności 
międzynarodowej. Węgry były gotowe do podpisania traktatu pokojowego 
kończącego przegraną wojnę. Utrzymanie integralności  terytorialnej Królestwa 
Świętego Stefana nie było już możliwe. Celem węgierskiej delegacji na 
rokowania pokojowe było jedynie utrzymanie wszystkich obszarów 
zamieszkanych przez ludność węgierską. W Transylwanii Węgrzy zamieszkiwali 
przede wszystkim miasta, więc zajmowali znacznie mniejsze terytoria niż 
Rumuni, którzy przeważali na terenach wiejskich. Rozmieszczenie grup 
narodowościowych ukazane zostało na specjalnej mapie, której autorem jest graf 
Pál Teleki, gdzie tereny zamieszkane przez Węgrów oznaczono czerwonym 
kolorem (ryc. 2). 

Ta tzw. „czerwona mapa” stała się bardzo znana i wśród Węgrów była 
uznana za dokument ogromnej krzywdy, jaka spotkała ich w Trianon. 
Monarchia Habsburgów, przez jej wrogów nazywana była niejednokrotnie 
„więzieniem narodów”. Tymczasem państwa nowo utworzone po jej rozpadzie 
okazały się również wieloetniczne i represyjne. Decydenci którzy zatwierdzili 
nowe granice państwowe nie brali pod uwagę zasięgu grup etnicznych, łamiąc 
wielokrotnie przyjętą wcześniej zasadę Wilsona. W ten sposób Węgry utraciły na 
rzecz Czechosłowacji znaczny obszar zamieszkany w większości przez Węgrów, 
ciągnący się wzdłuż całej granicy, który był bardzo istotny dla 
czechosłowackiego rolnictwa. Straty Węgier były znacznie większe, niż kara jaka 
spotkała Niemcy i Austrię.  Terytorium kraju zostało zmniejszone o 2/3. Jak 
podaje I. Romsick (2010) terytorium Węgier przed wojną, bez terenów 
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chorwackich, obejmowało 282 tys. km², i było zamieszkane przez 18,2 mln 
ludności. Po traktacie w Trianon terytorium liczyło 93 tys. km² a ludność 
zaledwie 7,6 mln (tab. 1; ryc. 3). 
 
Ryc. 2. Rozmieszczenie Węgrów w okresie międzywojennym 

 
Źródło: P. Teleki (1920). 
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Tab. 1. Obszary oderwane od Węgier w wyniku traktatu w Trianon 

 
Wcielone do: 

Powierzchnia 
[w tys. km²] 

Ludność utracona przez Węgry w tys. 

 ogółem w tym Węgrzy 

Rumunia 130 5000 1600 

Królestwo Serbów, 
Chorwatów i 
Słoweńców 

20 1500 500 

Czechosłowacja 61 3500 1000 

Polska 0,6 24 0,25 

Źródło: Romsics 2010, rozdział II/5: A trianoni békeszerződés. 

 
Ryc. 3. Straty terytorialne Węgier po traktacie w Trianon 

 
Źródło: Márk Sima (2017). 

 
W wyniku realizacji postanowień traktatu w Trianon, ponad 3,2 mln 

Węgrów znalazła się w obrębie innych państw. Nawet badacze odlegli w swoich 
postawach od nacjonalizmu podkreślają, że „od rozbiorów Polski w XVIII wieku 
wielkie mocarstwa z żadnym państwem nie postąpiły tak bezlitośnie i niesprawiedliwie, jak z 
historycznymi Węgrami” (Lendvai 2016, s. 542). Nic więc dziwnego, że 
sformułowane po Trianon wyznanie wiary, choć bardzo oszczędne w słowa, tak 
silnie przemawia do węgierskich sumień po dziś dzień:  
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Wierzę w Boga, w ojczyznę, w wiecznej Prawdy trwanie, 
Wierzę w dawnych Węgier świetne zmartwychwstanie. Amen.3 
 
Rewizjonizm okresu międzywojennego 

Po podpisaniu traktatu w 1920 roku, głównym tematem debaty 
politycznej była jego rewizja. Politycznie podzielone społeczeństwo  
zjednoczyło się pod hasłem powrotu do utraconych ziem. Inspiracją były 
najczęściej dwie tradycje intelektualne. Pierwszą była idea Królestwa Świętego 
Stefana, która wydawała się nierealistyczna ale dotyczyła kwestii legitymizacji. 
Wypowiedzi jakie pojawiły się w tym nurcie debaty były następnie 
wykorzystywane w propagandzie irredentystycznej. Jedną z nich było popularne 
wśród społeczeństwa hasło „Przywrócić wszystko” (Mindent vissza!), chociaż 
trudno byłoby wyobrazić sobie przyjęcie go jako zasady polityki zagranicznej 
Węgier. Drugą tradycyjną ideą jest zjednoczenie wszystkich Węgrów. Pierwszym 
zadaniem podjętym przez rząd Horthy’ego było znalezienie wpływowych 
sojuszników. Cel ogólny to doprowadzenie do rewizji traktatu z Trianon i 
zastąpienie go nowym, który byłby bardziej korzystny dla Węgier. 
Wschodnioeuropejscy triumfatorzy wojenni stworzyli nowy sojusz, nazwany 
Małą Ententą. Sojusz Rumunii, Jugosławii i Czechosłowacji miał właśnie 
powstrzymać Węgry od tego typu działań. Z kolei rozczarowany zwycięzca – 
Włochy, wykazywał zainteresowanie sojuszem przeciw Jugosławii. Węgry były 
nawet gotowe sprzymierzyć się z Sowietami, co wzmocniłoby ich potencjał 
przeciw Rumunii. Okazało się jednak, że różnice polityczne między 
konserwatywnym, zbliżonym do monarchii systemem Horthy’ego a 
bolszewizmem były zbyt wielkie. Niemcy z kolei mogły być potencjalnym 
sojusznikiem przeciw Czechosłowacji, ale pod rządami Stresemanna były zbyt 
dalekie od wszczynania jakiegokolwiek nowego konfliktu. Polityka Niemiec 
zmieniła się dopiero w 1933 roku. Niemcy były nie tylko najważniejszym 
partnerem handlowym Węgier, ale państwem wyraźnie zainteresowanym zmianą 
porządku politycznego w Europie Wschodniej. Horthy pragnął przejąć utracone 
ziemie przy szerokim poparciu międzynarodowym, ale tak, aby uniknąć 
wybuchu wojny.  

Podczas gdy Horthy myślał o odzyskaniu ziem zamieszkanych przez 
ludność węgierską, społeczeństwo miało o wiele bardziej sentymentalne i 
nostalgiczne nastawienie. Coraz bardziej popularna była idea Świętej Korony. 
Elity polityczne ery Horthy’ego kładły duży nacisk na monarchiczne skłonności 
Węgrów. System rządzenia pozostawał monarchiczny, chociaż nie było króla. 
Horthy był tytułowany regentem i miał kompetencje podobne do władzy 
królewskiej w monarchii konstytucyjnej. Kult jego osoby narastał i przypominał 

                                                 
3 Węg.: Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, hiszek egy Isteni örök igazságban, hiszek  

Magyarország feltámadásában! Ámen. 
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kult rodziny królewskiej z czasów Cesarstwa. Godło w okresie jego rządów 
zawierało wizerunek Świętej Korony podobnie jak przed rokiem 1918. 
Wcześniejsze lewicowe rządy używały republikańskiego herbu Kossutha, 
pozbawionego Korony (ryc. 4). W dokumentach rządowych kraj często 
tytułowany był „Tysiącletnie Królestwo Węgier”. Wielkie Węgry były 
przedstawiane w granicach przedwojennych. Nawet Chorwacja, zamieszkana 
przez nielicznych Węgrów, która miała wówczas status autonomiczny, włączana 
była do tego idealnego, starego Królestwa. Ten wyidealizowany obraz Królestwa 
obejmującego 64 regiony (vármegye), był przedmiotem szerokiego 
zainteresowania społeczeństwa. 

 
Ryc. 4. Godło republikańskie Kossutha oraz godło tradycyjne z czasów rządów 
Horthy’ego 

 
Źródło: Wikipedia 
 

Wkrótce po podpisaniu układu w 1920 roku, słowo Trianon stało się 
koncepcją i symbolem: symbolem śmierci starego królestwa. W propagandzie 
okresu międzywojennego Węgry są ukazywane jako Jezus Chrystus, a Trianon 
jako krzyż. W takiej wizji społeczeństwo węgierskie oczekiwało 
zmartwychwstania (Zeidler 2002; Romsics 1998). 
 
Ryc. 5. Męczeństwo Węgier na popularnej ilustracji 

 
Źródło: Wikipedia 
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Znaczny oddźwięk w społeczeństwie zyskiwały pojawiające się 
koncepcje geopolityczne, nawiązujące do idei Wielkich Węgier. M.in. Oszkár 
Jászi (1918) opracował projekt federacji pięciu państw o nazwie Pentarchia 
(Czechy, Austria, Iliria, Polska i Węgry), która miała wypełnić pustkę powstałą 
po rozpadzie imperium Habsburgów. Miała ona stanowić namiastkę 
naumannowskiej Mitteleuropa, ale już bez elementu niemieckiej dominacji. 
Zadaniem Pentarchii było skuteczne przeciwstawienie się naciskom ze strony 
panslawizmu i germańskiego imperializmu (Jászi, op.cit. s. 76-77). Potencjalnym 
separatyzmom miała zapobiec unia celna i współpraca ekonomiczna. 

W okolicznościach generalnego odwrócenia się społeczeństwa 
węgierskiego od Zachodu i poczucia krzywdy, pojawiały się kolejne koncepcje 
rekonstrukcji Wielkich Węgier. Według László Ottlika federacja wolnych 
narodów Basenu Karpackiego to najlepszy sposób na pokojowe współistnienie 
narodów, wyzwolenie Słowaków z zależności od Pragi, Chorwatów spod 
hegemonii Serbów, zapewnienie praw politycznych Rumunom 
siedmiogrodzkim, itd. Aby podkreślić wielonarodowy charakter proponowanej 
konfederacji Ottlik zastąpił nazwę Węgier łacińskim słowem Hungaria (Ottlik 
1929). W niektórych koncepcjach pojawiła się myśl o politycznym zwrocie na 
wschód. Cytowany wyżej Oszkár Jászi przewidywał spadek znaczenia 
gospodarczego i politycznego Europy, i nadziei na rozwój w przyszłości 
upatrywał we współpracy z narodami Azji (Gereben 2005). Niektóre koncepcje 
geopolityczne nawiązujące do węgierskiej tradycji stały się pożywką dla 
ideologów faszystowskich, jednak żadna z nich nie została wprowadzona w 
życie, głównie z uwagi na sprzeciw Niemiec. Po II wojnie światowej, w 
warunkach komunizmu, idee tego typu straciły rację bytu. 
 
Węgry podczas II wojny światowej 

W następstwie tzw. Anschlussu Austrii w 1938 roku, Niemcy stały się 
bezpośrednim sąsiadem Węgier. Po układzie monachijskim obszarem rosnących 
wpływów Niemiec stała się Czechosłowacja. Węgry tymczasem prowadziły 
negocjacje z Czechosłowacją na temat południowych obszarów Słowacji, 
zamieszkanych w większości przez ludność węgierską. Negocjacje nie przyniosły 
rezultatu, ale terytoria będące ich przedmiotem zwrócono Węgrom na mocy 
pierwszego układu podpisanego w Wiedniu (First Vienna Award). W ten sposób 
pierwsze fragmenty utraconych ziem wróciły pod zarząd węgierski. Nie odbyło 
się to jednak w pełni zgodnie z planem. Układ który podpisany był tylko przez 
Niemcy i Włochy, nigdy nie uzyskał szerokiego międzynarodowego poparcia. 
Jego skutkiem był wzrost wpływów niemieckich na Węgrzech. W 1939 roku, po 
rozpadzie Czechosłowacji, Węgry anektowały niepodległą Ruś Zakarpacką. 
Zrobiły to samodzielnie, ale za niemieckim przyzwoleniem. Horthy starał się 
jednak zachować niezależność od Niemiec, skutecznie odmawiając im zgody na 
zaatakowanie Polski z wykorzystaniem węgierskiego terytorium. Później Horthy 
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udostępnił Węgry polskim żołnierzom uciekającym z okupowanego kraju. W 
1940 roku Włochy i Niemcy podpisały drugi układ w Wiedniu (Second Vienna 
Award), na mocy którego Węgry odzyskały północną Transylwanię. Celem 
Niemiec było doprowadzenie do sytuacji, w której zarówno Węgry jak i 
Rumunia byłyby uzależnione od woli Niemiec. Aby odzyskać utracone ziemie 
Węgry musiały stanąć po stronie Niemiec. Podobnie jak poprzedni, drugi układ 
z Wiednia też nie zyskał poparcia międzynarodowego, jednak elity węgierskie nie 
mogły nie przyjąć jego warunków. Aby zachować sympatię Ententy, Węgry 
zawarły „Układ o Wieczystej Przyjaźni” z Jugosławią. W 1941 roku Niemcy 
planowały atak na Jugosławię i zaproponowały Węgrom kolejne utracone ziemie 
w zamian za ich udział w operacji militarnej. Ówczesny węgierski premier, Pál 
Teleki, uznał propozycję za niemożliwą do przyjęcia. Po tym, jak nie udało mu 
się zapobiec pełnemu podporządkowaniu Węgier woli Niemiec, popełnił 
samobójstwo. Węgry zaatakowały następnie terytorium Jugosławii i okupowały 
obszar zamieszkany przez ludność węgierską. 

Społeczeństwo było jednak usatysfakcjonowane tym, że terytorium 
państwa zostało powiększone z 93 do 171 tys. km² w ciągu zaledwie 3 lat (ryc. 
5). Horthy otrzymał od narodu przydomek „Ten który powiększa kraj” 
(Orszaggyarapitó). Jego kult był jeszcze większy niż w czasie, gdy dążył do 
odzyskania utraconych ziem Królestwa. Wraz z odzyskanymi terytoriami do 
Węgier wróciły liczne miasta posiadające duże społeczności węgierskie. W 
Kolozsvar (rum. Cluj-Napoca) i Kassa (słow. Košice) Horthy’emu urządzono 
defilady, podczas których jechał on na białym koniu wśród wiwatujących na 
jego cześć mieszkańców. W roku 1942 prawie wszyscy Węgrzy Basenu 
Karpackiego byli zjednoczeni w swoim państwie. Odzyskane ziemie miały 
jednak cenę, którą była współpraca z Hitlerem. Węgry przystąpiły do wojny po 
stronie Niemiec przeciwko Sowietom. Już w 1944 roku stało się jasne, że nie 
będą w stanie utrzymać pozyskanych ziem po zakończeniu wojny. 
 
Ryc. 5. Zdobycze terytorialne Węgier w latach 1938-1941 

 
Źródło: www.pl.pinterest.com/pin/836332593276003485/ 

http://www.pl.pinterest.com/pin/836332593276003485/
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Na mocy traktatu paryskiego z 1947 roku Węgry utraciły wszystkie 
terytoria anektowane po roku 1938, a ponadto pewne strategiczne lokalizacje w 
pobliżu Bratysławy. W przeciwieństwie do Węgier, Rumunia zdołała zmienić 
swoje sojusze tuż przed zakończeniem działań wojennych. Ale i to nie uchroniło 
jej od utraty (na rzecz Związku Sowieckiego) Besarabii zamieszkanej przez 
ludność rumuńskojęzyczną, oraz Bukowiny Północnej. Ponadto Rumuni musieli 
oddać Bułgarii południową Dobrudżę. Jedyne co udało im się zachować to 
odebrana Węgrom północna Transylwania. Po zakończeniu II wojny światowej, 
będąc częścią podporządkowanej Moskwie Europy Wschodniej, Węgry nie 
mogły już nawet marzyć o rewizji ustaleń traktatów pokojowych (Zeidler 2001; 
Romsics 2010). 
 
Oceny traktatu w Trianon w okresie komunistycznym 

Sytuacja mniejszości węgierskich mieszkających poza krajem była bardzo 
trudna. Od traktatu w Trianon zwycięzcy starali się asymilować Węgrów 
przymusowo. Sytuacja pogorszyła się jeszcze bardziej po II wojnie światowej. 
Okrucieństwo w stosunku do Węgrów stało się elementem codziennej 
rzeczywistości. W Czechosłowacji zgodnie z dekretem Benesza Węgrów uznano 
na równi z Niemcami za odpowiedzialnych za wojnę. Traktowano ich jak 
obywateli drugiej kategorii. Duża liczba Węgrów mieszkających na terenach 
podkarpackich znalazła się w granicach Związku Sowieckiego (Kárpátalja). Ale 
najbardziej anty-węgierskie normy wprowadził komunistyczny przywódca 
Rumunii – Ceausescu. 

Na Węgrzech komunizm nie miał charakteru nacjonalistycznego. 
Przywódcy byli raczej nastawieni internacjonalistycznie i pacyfistycznie. 
Węgrami nazywano tylko ludzi mieszkających na obszarze Węgier. W 
dokumentach rządowych kwestie różnic etnicznych były mało obecne, 
zastąpione przez o wiele bardziej dla komunistów istotne, różnice klasowe. 
Rządy Horthy’ego zaklasyfikowano jako faszystowskie i tak zostały określone w 
nowych podręcznikach historii. Irredentyzm rozważano w związku z nazizmem. 
Horthy’ego charakteryzowano jako kolaboranta nazistów, zaś ideę Wielkich 
Węgier uznano za element ideologii faszystowskiej. W Jugosławii, Rumunii i 
Związku Sowieckim posługiwanie się językiem węgierskim w miejscach 
publicznych nie było rekomendowane. Na Węgrzech natomiast kary groziły za 
wypowiadanie się na temat niesprawiedliwości traktatu w Trianon. Tak więc po 
II wojnie światowej Węgrom nie pozwalano nawet opłakiwać poniesionych 
strat. 

W latach 1947-1956 dyktatura komunistyczna miała bardzo represyjny 
charakter. Stalinowski system został wprowadzony przez Mátyása Rákosi’ego. 
Po Rewolucji 1956 roku władze przejął nowy lider János Kádár, którego 
bardziej łagodna dyktatura miała zabezpieczyć przed kolejnym narodowym 
powstaniem. Celem systemu było stworzenie społeczeństwa, które nie jest 
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świadome prawdziwych problemów społecznych. W zamian gwarantowano 
wyższy niż w innych komunistycznych krajach standard życia. Podróżowanie do 
Transylwanii stało się zwyczajem w dekadzie lat 80-tych. Dzięki temu 
powiązania między Węgrami i węgierskimi mieszkańcami utraconych ziem 
zostały przywrócone. Jednakże idea Wielkich Węgier została zakazana i na 
krótko zapomniana (Romsics 2010, rozdział V, VII). 
 
Po upadku komunizmu 

Ostatnia dekada ubiegłego wieku to okres upadku komunizmu i rozpadu 
niektórych komunistycznych państw w Europie Wschodniej. Wszystkie 
zdezintegrowane państwa, zarówno dawna Czechosłowacja, Jugosławia, jak i 
Związek Sowiecki, obejmowały obszary zamieszkane przez Węgrów. Dla 
Węgier możliwe było włączenie się do wojen na obszarze Jugosławii, w celu 
odzyskania węgierskiej części Wojwodiny. W tamtym okresie Węgry były 
społeczeństwem głęboko pacyfistycznym. Idea Wielkich Węgier znikła wówczas 
z debaty publicznej. Węgry nie były zainteresowane wszczynaniem nowych 
konfliktów z sąsiadami. Priorytetowe znaczenie miało przestrzeganie prawa 
międzynarodowego. Trudną kwestią było ustalenie, która władza była legalna: 
okupacja niemiecka po 19 marca 1944 roku, rządy komunistyczne, czy te, które 
nastały po pokojowym przejęciu władzy w 1990 roku. Duża część 
społeczeństwa traktowała nowe władze jako demokratyczną kontynuację ery 
Kadara. Podejście do Horthy’ego było zróżnicowane wśród społeczeństwa. 

Mała część konserwatywnego skrzydła społeczeństwa była nastawiona 
nostalgicznie wobec Horthy’ego. Wracała idea Wielkich Węgier, ale już bez 
ducha irredenty i w granicach obowiązującego prawa. Upadek dyktatury 
pozwolił społeczeństwu na ponowną ocenę okresu międzywojennego. 
Przypomniano także niesprawiedliwość, którą w tym okresie kraj cierpiał. Święta 
Korona wróciła do państwowego godła. Lewicowe skrzydło społeczeństwa 
potępiało nostalgiczne nastawienie do epoki Horthy’ego, tak więc idea Wielkich 
Węgier dla prawej strony sceny politycznej miała wydźwięk antykomunistyczny. 
W latach 30-tych popularność uzyskało stwierdzenie, że „ten jest Węgrem, kogo 
boli Trianon” (Magyar az akinek faj Trianon), które stało się ważnym elementem 
narracji radykalnej prawicy. Ocena traktatu z Trianon stała się kwestią 
polityczną. Tylko prawa strona sceny politycznej widziała w nim tragedię 
narodową. Kwestia Wielkich Węgier była jedynie częścią debaty prowadzonej 
przez partie polityczne, i nie była obecna w węgierskiej polityce zagranicznej. 
Zaczęto ponownie pisać o wspólnocie losów narodów Basenu Karpackiego, lecz 
samo wspomnienie o jedności tego terytorium było źle odbierane w sąsiednich 
krajach (Hajdu 2005; Romsics 2007). 

W nowo ustanowionej Słowacji wybory wygrał Vladimír Mečiar, który 
stworzył autorytarne państwo nacjonalistyczne, prowadzące wybitnie anty-
węgierską politykę. Rząd węgierski nie podejmował odpowiednich działań w 
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celu obrony Węgrów mieszkających na Słowacji. Tendencje neo-
nacjonalistyczne narastały nie tylko na Słowacji, ale także w Serbii i Rumunii 
(Kusy 2002). Nacjonalizm serbski był przede wszystkim skierowany przeciw 
Chorwatom i Albańczykom, ale nacjonalizm na Słowacji i w Rumunii był 
antywęgierski. Historie tych państw były napisane tak, jakby głównym motywem 
ich dziejów była walka z węgierskim zaborcą.  Jak relacjonował Hugh Seton-
Watson (1945, s. 127), wśród Słowaków rozpowszechniony był wówczas mit o 
zniszczeniu ich pierwszego państwa przez barbarzyńskich Madziarów. Z kolei 
Rumuni uważali się za pierwszych mieszkańców Siedmiogrodu (tzw. teoria 
dako-romańska), co usprawiedliwiać miało ich prawa do tej ziemi. Nienawiść do 
Węgrów była wbudowana w tożsamość narodową w Rumunii Ceaucescu, 
dlatego nie mogło to pozostać bez skutków w latach 90-tych. Pomimo tej 
sytuacji węgierska polityka zagraniczna była skoncentrowana na dążeniach do 
integracji w ramach wspólnot europejskich i przynależności do cywilizacji 
Zachodu. Węgry wspomagały Słowację i Rumunię w ich staraniach o przyjęcie 
do NATO i Unii Europejskiej. Realizowano politykę mającą na celu poprawę 
relacji z sąsiadami, aby w ten sposób wpłynąć na poprawę sytuacji mniejszości 
węgierskich. Liczebność Węgrów rzadko zwiększała się w tych państwach, lecz 
wszędzie mniejszości węgierskie przetrwały (ryc. 6) (Kantor 2014). 
 
Ryc. 6. Rozmieszczenie Węgrów w końcu XX wieku 

 
Źródło: Sebők László (1998). 
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Rozwój sytuacji w wieku XXI 
Postawa w stosunku do Węgrów mieszkających za granicą dzieliła 

społeczeństwo. Lewa strona sceny politycznej, a zwłaszcza sukcesorzy byłej 
partii komunistycznej podejmowali ten temat niechętnie. Podkreślali oni 
nieistotność tej kwestii w porównaniu z problematyką integracji i współpracy 
europejskiej, od której zależy poziom życia Węgrów w kraju jak i za granicą. Z 
kolei partie prawicowe domagały się pomocy dla mniejszości węgierskich w 
innych krajach. 

W roku 2004 stowarzyszenie Magyarok Világszövetsége zebrało 
wystarczającą liczbę podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie pomocy 
dla Węgrów za granicą. Magyarok Világszövetsége jest międzynarodowym 
stowarzyszeniem ustanowionym dla zachowania kultury węgierskiej i 
podtrzymania więzi między społecznościami węgierskimi rozrzuconymi po 
całym świecie. Wnioskowało ono aby każdy Węgier, bez względu na miejsce 
zamieszkania, miał prawo ubiegać się o węgierskie obywatelstwo. Referendum 
nie poparł rząd stworzony przez koalicję partii lewicowych, MSZP i SZDSZ. 
Premier Ferenc Gyurcsány prowadził kampanię mającą na celu odrzucenie 
wniosku dotyczącego możliwości przyznawania węgierskiego obywatelstwa 
Węgrom z innych państw. Mimo to, niewielką przewagą głosów (51,57%), 
referendum prawo takie przyznało. Okazało się ono jednak nieważne z racji 
zbyt małej liczby głosujących. Fiasko referendum spowodowało, że 
społeczności węgierskie za granicą i ich przywódcy poczuli się zdradzeni. Idea 
narodu węgierskiego utożsamianego ze społeczeństwem samych Węgier 
dominowała jeszcze do roku 2004, co należy interpretować jako efekt 
wieloletniej komunistycznej propagandy (Kantor 2014, op.cit). 

Na początku wieku XXI idea Wielkich Węgier była nieobecna w debacie 
publicznej. Przedmiotem sporu politycznego był jedynie stosunek do 
zagranicznych społeczności węgierskich.  O Wielkich Węgrzech nie zapomniano 
natomiast w innych państwach, zwłaszcza na Słowacji, gdzie 
ultranacjonalistyczna Słowacka Partia Narodowa (SNS) współtworzyła rząd. 
Antywęgierskie stwierdzenia stanowiły dużą część dokumentów tej partii. W 
2010 roku przywódca tej partii, Jan Slota ogłosił, że armia węgierska ćwiczy 
forsowanie Dunaju, aby przygotować się do okupacji Słowacji. Aby uzyskać 
większą popularność Slota przedstawił Węgry jako zagrożenie narodu 
słowackiego. Po roku 2010 jednak jego partia do rządu już się nie dostała. 
Słowacka ustawa językowa przyjęta przez rząd Roberta Fico spowodowała 
poważne trudności dla mniejszości węgierskiej. Polityka rządu Słowacji w 
stosunku do Węgrów stała się bardziej łagodna w ostatnich latach, kiedy rząd 
słowacki dba o dobre relacje z rządem Viktora Orbána w związku ze wspólną 
polityką anty-imigracyjną. 

Węgrzy są także tematem debaty publicznej w Rumunii. W roku 2016 
Péter Szijjártó, minister spraw zagranicznych Węgier, zakazał węgierskim 



 

Sima, M., 2019, Geopolityczne znaczenie idei Wielkich Węgier,  

Przegląd Geopolityczny, 28, s. 9-30. 

 

 

- 26 - 

dyplomatom w Rumunii uczestnictwa w uroczystościach upamiętniających 
przyłączenie Transylwanii do Rumunii. Były prezydent Rumunii Traian Basescu 
uznał to za oznakę agresji wobec Rumunii i stwierdził, że granica rumuńsko-
węgierska przebiega wzdłuż Cisy, przypominając epizod  rumuńskiej okupacji 
obszarów na wschód od tej rzeki w roku 1919. Jak z tego widać idea Wielkich 
Węgier przetrwała za granicą, gdzie stanowiła element demagogicznej narracji 
nacjonalistycznej w Rumunii i na Słowacji. Współczesne Węgry nie mają 
potencjału demograficznego, ekonomicznego, militarnego niezbędnego do 
odtworzenia Królestwa Świętego Stefana. A przede wszystkim społeczeństwo 
węgierskie nie posiada woli niezbędnej do realizacji takich dążeń. Wielkie Węgry 
żyją jedynie w pamięci społeczeństwa. Wszelkie dekoracje przypominające 
Wielkie Węgry mają jedynie umocnić pamięć o złotym wieku Królestwa 
Węgierskiego. Symbolika ta ma także wydźwięk nacjonalistyczny i znaczenie 
antykomunistyczne, ujawniając sympatię wobec okresu rządów Horthy’ego oraz 
Świętej Korony. Po roku 2010 nowy rząd węgierski umożliwił Węgrom żyjącym 
za granicą ubieganie się o obywatelstwo węgierskie. Polityka ta ma przyczynić się 
do zachowania i umocnienia węgierskich społeczności i kultury. Dzień 
ratyfikacji traktatu z Trianon, 4 czerwca, ustanowiono oficjalnym Dniem 
Narodowej Jedności. Rząd stara się zachować dobre relacje z sąsiadami, dążąc 
jednocześnie do wspierania interesów węgierskich mniejszości. Budapeszt jest 
dla nich centrum krajów Basenu Karpackiego, do którego coraz częściej migrują 
(Kantor 2014, op.cit). 
 
Współczesne pozostałości Wielkich Węgier 

Dawne terytorium Wielkich Węgier obejmuje ziemie należące dzisiaj do 
9 państw. Słowacja i Węgry znajdują się w całości w granicach Wielkich Węgier. 
Poniższy wykaz podaje aktualne nazwy regionów. Obszar, który jest obecnie w 
granicach Polski został pominięty, gdyż nie posiada specyficznej nazwy w języku 
węgierskim (Ryc. 7). 
 1) Őrvidék, czyli zachodni region Austrii, znany tam jako Burgenland. 
Obecnie zamieszkuje tam  znikoma liczba Węgrów. 
 2) Muravidék, czyli należące do Słowenii Prekmurje. 
 3) Muraköz (chorwackie Medimurje) i Drávaköz lub Drávaszög 
(chorwackie Baranja) – tereny po północnej stronie Drawy, która była granicą 
węgiersko-chorwacką, zamieszkane przez znikomą liczbę Węgrów. 
 4) Vajdaság, czyli serbski okręg autonomiczny Vojvodina, do którego 
należą trzy historyczne regiony: Szerémség, Bánság (czyli Banat) i Bácska. 
Obszar ten nazywany jest także Délvidék, (pol. ziemia południowa, przyp. red.) 
ponieważ stanowił południową część Królestwa. Obecnie żyje tam 250 tys. 
Węgrów. W ramach Serbii Vajdaság posiada autonomię, ale jest to autonomia 
terytorialna, a nie ze względu na obecność mniejszości etnicznych. Znajdują się 
tam miasta z ludnością węgierską: Újvidék (Nowy Sad) i Szabadka (Subotica). 



 

Sima, M., 2019, Geopolityczne znaczenie idei Wielkich Węgier,  

Przegląd Geopolityczny, 28, s. 9-30. 

 

 

- 27 - 

 5) Erdély, czyli Transylwania, oraz Partium4 czyli Banat, Crisana i 
Maramures – terytoria utracone na rzecz Rumunii. W Erdély zamieszkuje 
węgierskojęzyczna społeczność Seklerów (Székelyföld), walcząca o autonomię. 
Spośród 1,2 mln Węgrów zamieszkujących w Rumunii, 0,7 mln to Seklerzy. Do 
najważniejszych miast węgierskich na terenie Rumunii należą; Nagyvárad 
(Oradea), Kolozsvár (Cluj-Napoca) i Csíkszereda (Miercurea Ciuc). 
 6) Kárpátalja5 – należący do Ukrainy obwód zakarpacki, zamieszkany 
przez 150 tys. Węgrów. Ważne miasta zamieszkane przez Węgrów to Ungvar 
(Użhorod) i Munkacs (Mukaczewo). 
 7) Felvidék (Górny Kraj, Górne Węgry), czyli całe obecne terytorium 
Słowacji. Tamtejsi Węgrzy nazywani są felvidéki magyarok. Obszar zamieszkany 
przez Węgrów na Słowacji nie ma specyficznej nazwy. Liczebność ich wynosi 
około 0,5 mln. 
 
Ryc. 7. Obecne nazwy poszczególnych części Ziemi Świętej Korony 

 
Źródło: opracowanie własne autora z wykorzystaniem scribblemaps.com 

                                                 
4 Nazwa Erdély bierze się od słowa Erdő = las, i oznacza „kraj za lasami”, co jest 

odpowiednikiem Transylwanii; z kolei nazwa Partium pochodzi z okresu Księstwa 

Siedmiogrodzkiego, które w wyniku wojen z Turkami i Habsburgami powiększyło się o 

terytoria wschodnich Węgier. Książę Siedmiogrodu przyjął wówczas tytuł dominus partium 

regni Hungariae, czyli władca części Królestwa Wegierskiego. Słowo Partium do dzisiaj 

używane jest przez Węgrów na określenie ziem utraconych na rzecz Rumunii, ale nie 

należących do regionu Transylwanii (przyp. tłum.).  
5 Dosłowne znaczenie wyrażenia Kárpátalja to „podnóże Karpat” lub „Podkarpacie”, 

natomiast słownikowy odpowiednik to Ruś Podkarpacka (przyp.tłum.). 
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Podsumowanie 
Mniejszości węgierskie w poszczególnych państwach cechuje dzisiaj 

bardzo silne poczucie tożsamości. Székelyföld posiada własną flagę i ruch 
samorządowy, który jest wspierany przez parlament węgierski. Swoje flagi mają 
także Partium i Transylwania. Są także propozycje ustanowienia flagi Felvidék 
(Górnych Węgier). Tworzenie symboli przez społeczności mniejszościowe 
pomaga w zachowaniu tożsamości i rozwoju życia kulturalnego przez grupy 
zagrożone asymilacją i stopniowo zmniejszające swoją liczebność. Pamięć o 
Wielkich Węgrzech może stanowić narzędzie użyteczne w przedsięwzięciach 
mających na celu przetrwanie kultury węgierskiej w Basenie Karpackim, a także 
w działaniach nacelowanych na wzmacnianie siły narodowej Węgrów. 
Eksponowanie obrazów przedstawiających w sposób realistyczny lub 
symboliczny historyczną Ziemię Korony Św. Stefana (nawet w siedzibie 
węgierskiego przedstawicielstwa w Brukseli) niewątpliwie służy realizacji tych 
celów. 

Dlatego należy podkreślić, że idea Wielkich Węgier, bardzo żywa w 
świadomości społeczeństwa, stanowiąca ważny element węgierskiej tożsamości, 
po roku 1945 nie była i nie jest celem polityki zagranicznej Państwa. Węgry po 
roku 1989 wielokrotnie zapewniały swoich sąsiadów, że nie zgłaszają pretensji 
do żadnej części utraconych ziem. Żaden rząd Węgier ani żadna duża partia 
polityczna nie ma na celu ich odzyskania. Priorytetem polityki zagranicznej 
współczesnych Węgier jest rozwój wszechstronnej współpracy między narodami 
Basenu Karpackiego i całej Europy Wschodniej.6 Mimo to, obserwacja sceny 
politycznej na Słowacji, w Rumunii, i na Ukrainie pokazuje, że istnieją tam 
poważne siły starające się na wiele sposobów, aby obawa przez „węgierskim 
rewizjonizmem”, wzmagana aktami troski rządu węgierskiego o mniejszości 
zamieszkujące za granicą, nie gasła. Mocarstwa od zawsze preferowały sytuację, 
w której sąsiedzi są podzieleni i skłóceni. Węgry obecnie stanowić będą swoisty 
poligon wojny niejawnej, której celem jest doprowadzenie do konfliktów na tle 
narodowościowym na obszarze Basenu Karpackiego. Wrogie oddziaływanie na 
świadomość społeczeństwa będzie się nasilać wraz z rozwojem inicjatyw 
gospodarczych, politycznych i kulturalnych, które jednoczą narody nie tylko 
krajów Świętej Korony, ale całej Europy Wschodniej. 

 
(Przekład z języka węgierskiego: Zuzanna Wilczyńska) 

 
 
 
 

                                                 
6 Potwierdzeniem tej tezy jest przemówienie premiera Viktora Orbana w lipcu 2018 w 

Tusnádfürdő (https://mandiner.hu/cikk/20180728_orban_viktor_tusnadfurdoi_beszed). 

https://mandiner.hu/cikk/20180728_orban_viktor_tusnadfurdoi_beszed
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The geopolitical significance of the idea of Great Hungary 
 
The aim of the study is to present the history of the idea of Great Hungary as an element 
of Hungarian nationalism, and to indicate its geopolitical significance. It was 
formulated in the sixteenth century and from that time it influenced the shape of 
Hungarian politics. Initially, it did not have a nationalist character, but it changed in 
the nineteenth century, especially after the Treaty of Trianon, when it became the 
foundation of Hungarian independence aspirations and the expression of opposition to 
the provisions of this treaty. The article explains how the idea of Great Hungary 
survived the communist period and was reborn in the 90s of the last century. Although it 
is no longer political in nature, it has a great influence on Hungarian national patriotism 
and irredentist tendencies. Although it is not part of the political program, it is deeply 
rooted in the collective consciousness of Hungarians, affecting the perception of 
Hungary and their geopolitical position.  
 
Key words: Great Hungary, Hungary, national identity, St. Stephen’s Crown, 
Treaty of Trianon. 
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GEOPOLITYCZNE UWARUNKOWANIA 
PRZENIKALNOŚCI GRANIC I DYFUZJI IDEI 

W EUROPIE ŚRODKOWEJ  
 
 
 
Abstrakt: 
 W odróżnieniu od końca XX wieku, kiedy miała miejsce ekspansja standardów 
demokratycznych, świat współczesny staje się raczej światem silnej władzy 
autorytarnej. Dlatego interesująca badawczo wydaje się ocena zmian w dyfuzji 
standardów demokratycznych w Europie Środkowej, a więc w regionie w którym 
systemy demokratyczne nie mają ani długiej historii, ani utrwalonej pozycji. Dyfuzję tę 
można przedstawić z punktu widzenia kilku czynników, które determinują i 
charakteryzują jej przebieg, zwłaszcza położenia geograficznego i sytuacji 
geopolitycznej kraju – celu dyfuzji. Wśród czynników wpływających na tempo i 
wielkość dyfuzji wyróżniamy czynniki endogeniczne i egzogeniczne. Do pierwszych 
należą polityka wewnętrzna państwa – celu dyfuzji, w tym stopień otwartości granic, 
zakres wolności mass mediów, w tym represyjność systemu władzy w stosunku do 
mediów, polityka prowadzona w stosunku do mniejszości narodowych, stopień 
samorządności lokalnej oraz geograficzne, transportowe i ekonomiczne warunki dla 
współpracy transgranicznej. Do czynników egzogenicznych należą polityka 
zagraniczna kraju będącego celem dyfuzji, polityka zagraniczna państw sąsiednich, 
funkcjonowanie ugrupowań ekonomicznych, politycznych i militarnych w regionie, 
stopień otwartości politycznej państwa celu dyfuzji. Celem niniejszej pracy jest próba 
określenia stopnia przenikalności granic państw Europy Środkowej na początku XXI 
wieku, klasyfikacja tych granic oraz wskazanie wpływu położenia geopolitycznego na 
proces dyfuzji standardów demokratycznych.  
  
Słowa kluczowe: dyfuzja, Europa Środkowa, granice, standardy 
demokratyczne. 
 
 
Europa Środkowa i czynniki dyfuzji demokracji 

Za wyodrębnieniem Europy Środkowej jako samodzielnego regionu 
przemawia wiele argumentów. Można podzielić je na kryteria ekonomiczne, 
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historyczne, polityczne, geograficzne i kulturowe. Złożenie ich wskazuje na 
istnienie osobnego swoistego tworu przestrzennego wyraźnie różniącego się od 
terenów otaczających, aczkolwiek z trudną do liniowego określenia granicą. 
Centrum obszaru Europy Środkowej stanowią obecne terytoria  Polski, Czech, 
Słowacji i Węgier. W strefie granicznej znajdują się Litwa, Łotwa, Białoruś, 
okręg królewiecki, zachodnia część Ukrainy, północna Rumunia z 
Siedmiogrodem, Wojwodina w Serbii, Słowenia, wschodnia część Austrii i 
wschodnia część Niemiec obejmująca dawną NRD. Graniczą z tym obszarem 
jasno określone regiony: Europa Zachodnia, Skandynawia, europejska część 
Rosji i Bałkany. 

Tak określona Europa Środkowa kształtowała się głównie jako region 
przejściowy pomiędzy dwoma silnie zróżnicowanymi ośrodkami cywilizacyjnymi 
na wschodzie i na zachodzie kontynentu (Cohen 1963, s. 78).  Nie bez wpływu 
na powstanie „regionu środka” pozostają też warunki geograficzne kształtujące 
centrum Europy. Na północy przejściowy charakter ukształtowania terenu 
odzwierciedla przejściowość niziny Polskiej, w środku regionu pasma wyżyn, 
starych gór i łuk karpacki w wyraźny sposób oddzielają kraje regionu od 
sąsiadów zamykając wręcz w nizinie węgierskiej plemiona Madziarów, a w 
otoczeniu pasm Rudaw, Szumawy i Sudetów - państwo czeskie. Powyższa 
przejściowość odzwierciedla się także w kulturze, w której wyraźnie widać 
charakter przejściowy pomiędzy zachodem a rosyjsko-azjatyckim wschodem. 
Wydaje się nawet, że określenie B. Barbiera (1991) „Zwischen-Europa” (Europa 
Przejściowa) lepiej tłumaczy rzeczywistość niż Mitteleuropa.1 

Położenie Europy Środkowej jest zdeterminowane nie tylko jej 
geograficznymi współrzędnymi – w połowie odległości pomiędzy przylądkami 
Północnym w Skandynawii i Matapan w Grecji oraz Roca na Półwyspie 
Iberyjskim i górami Ural, ale także wspólną historią i podobnymi przemianami w 
gospodarce. Pojęcie Europy Środkowej jest więc również pojęciem 
historycznym a może przede wszystkim ekonomicznym. O wspólnocie 
historycznej świadczą zbliżony czas przyjęcia chrześcijaństwa, wspólne 
problemy z sąsiadami - czy to polsko-węgierskie z Tatarami i Turkami czy 
polsko- czeskie z Niemcami. Pominąwszy nieliczne we wczesnym średniowieczu 
konflikty żadne z wymienionych państw (Czechy, Polska, Słowacja, Węgry) nie 
toczyło ze sobą wojen, a wręcz przysłowiowe braterstwo połączyło Węgrów i 
Polaków. Oczywiście nie obywało się bez napięć (np. czesko-polski konflikt o 
Zaolzie, mniejszość węgierska na Słowacji), ale jak dotychczas nie zamieniły się 

                                                 
1 W geografii anglosaskiej, włoskiej i innych zachodnich, a nawet w niektórych publikacjach 

rosyjskich, obszar nazwany przez Autora Europą Środkową stanowi część Europy 

Wschodniej, co wynika z uznania Rosji za odrębny region równorzędny z Europą, jak 

również z odrzucenia sztucznego, a u nas powszechnie akceptowanego uznania Europy jako 

osobnego „kontynentu” (por. W. Wilczyński 2016b, s. 38-50; przyp. red.). 
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one nawet w lokalne konflikty zbrojne. Można wprawdzie wskazywać na 
przykłady słowackiej agresji przeciwko Polsce z 1939 r., czy wcześniej udział 
Polski i Węgier w rozbiorze Czechosłowacji, jednak w porównaniu do 
Bałkanów czy nawet Europy Zachodniej, miały one minimalne znaczenie i 
skalę. A przecież dodatkowym elementem jednoczącym region była monarchia 
Habsburgów, wspólne walki narodowowyzwoleńcze przeciwko Świętemu 
Przymierzu, sięgając jeszcze bardziej w głąb historii, lub współpraca polsko-
węgierska.  

Wydaje się że decydującym czynnikiem, zwłaszcza w okresie ostatnich 
90-lat, jest zbliżony rozwój gospodarczy ziem wchodzących w jego skład. Do I 
wojny światowej dominujący w gospodarce rozwój rolnictwa (oczywiście na 
różnym poziomie w każdej z części regionu), ustępuje procesom industrializacji 
w okresie międzywojennym, aby po II wojnie światowej rozpocząć gwałtowny 
okres „socjalistycznej industrializacji” z nastawieniem na rozwój przemysłu 
wydobywczego i hutniczego a także nacjonalizacją przedsiębiorstw, zmianą 
stosunków własności na wsi i kolejnymi etapami w rozwoju gospodarki 
socjalistycznej w ramach Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej. W okresie po 
1989 r. uwalniające się od komunizmu państwa uzyskały status rynku 
wykwalifikowanej siły roboczej dla koncernów zachodnich (np. montownie 
samochodów) i rynku zbytu dla produkcji państw „starej UE”.   

Rozwiązanie Związku Radzieckiego położyło kres zależności politycznej 
i gospodarczej od Moskwy, spowodowało zmianę funkcjonowania gospodarki, 
w której nastąpiło przejście od gospodarki centralnie sterowanej do quasi 
wolnorynkowej, z obecnie silnym rysem oligarchicznej (Ukraina, Rosja, w 
pewnym stopniu Węgry). Tempo przemian, kierunek transformacji 
gospodarczej, zmiany w handlu zagranicznym, tworzenie regionalnych 
ugrupowań (Trójkąt, a następnie Czworokąt Wyszehradzki, Pentagonale czy 
późniejsze Oktogonale, obecne Trójmorze) oraz wyniki transformacji 
gospodarki w wymienionych państwach również charakteryzują się zbieżnością 
osiągnięć i tempem rozwoju, co pozwoliło tym krajom, jako pierwszym z 
dawnych radzieckiej strefy wpływów przystąpić do NATO a następnie do Unii 
Europejskiej (Wendt 1998).  

Do kolejnych czynników zewnętrznych na początku XXI wieku, poza 
„wielkim” rozszerzeniem UE o osiem państw szeroko definiowanego regionu 
Europy Środkowej i jego sąsiadów w 2004 r. oraz w 2007 r. o Bułgarię i 
Rumunię (Wendt 2004), dochodzi bieżąca polityka Federacji Rosyjskiej w 
regionie i w jego sąsiedztwie, co bezpośrednio rzutuje na politykę wewnętrzną 
zainteresowanych państw oraz wpływa na stopień przenikalności granic i proces 
dyfuzji standardów demokratycznych. Istotną rolę w zakresie dyfuzji systemów 
demokratycznych odgrywa polityka Unii Europejskiej w stosunku do jej 
sąsiadów, co znalazło swój wyraz w politycznych teoriach integracji europejskiej 
(Borkowski 2007, 2009; Wendt 2004a). 
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Dyfuzja standardów demokratycznych, a szerzej idei kształtujących 
prawne i polityczne aspekty zarządzania państwem ma swoje szczególne 
znaczenie dla obszaru – państw sąsiadujących z UE, zwłaszcza dla państw 
powstałych po rozpadzie dawnego Związku Radzieckiego i Jugosławii. Państwa 
te po uzyskaniu niepodległego statusu rozpoczęły trudną drogę budowy 
suwerenności, a część podjęła starania wydobycia się ze strefy „drżenia” 
pomiędzy Rosją i UE oraz przystąpienia do NATO i struktur europejskich 
(Wendt 2001). Uwieńczone one zostały sukcesem w przypadku państw 
bałtyckich, państw Europy Środkowej oraz Słowenii, a w dwa lata później także 
Bułgarii i Rumunii, które zostały przyjęte do Unii Europejskiej oraz do NATO 
(Wendt 2002), podobnie jak nieco później Chorwacja. W tym aspekcie 
najważniejsze zmiany dotyczą Ukrainy, która utraciła de facto Krym włączony do 
Rosji, oraz kontrolę nad swoimi dwoma wschodnimi obwodami, Ługańskim i 
Donieckim. Dla dyfuzji transgranicznej ważne są także relacje gospodarcze i 
polityczne Rosji z Białorusią. Wprawdzie Związek Rosji i Białorusi z 2000 r. 
(Союзное государство России и Беларуси), określany czasem jako ZBiR, którego 
celem jest przyszła integracja walutowa i gospodarcza obydwu państw, obecnie 
poza działaniem Zgromadzenia Parlamentarnego Związku Białorusi i Rosji nie 
zmierza ku dalszej integracji, pomimo wyraźnej presji Rosji, jednak działa 
szersza, obejmująca jedenaście dawnych republik związkowych ZSRR – 
Wspólnota Niepodległych Państw (Содружество Независимых Государств) 
zapoczątkowane podpisaniem układu w 1991 r. oraz Eurazjatycka Unia 
Gospodarcza (Евразийский экономический союз), powołana do życia w 2014r. 
przez trzy państwa założycielskie, Białoruś, Kazachstan i Rosję, do której 
przystąpiły Armenia i Kirgizja. Unia ta pozwala obywatelom państw 
członkowskich na bezwizowy ruch transgraniczny oraz ułatwia przekraczanie 
granic państw członkowskich. Zmianie uległo geopolityczne i geostrategiczne 
znaczenie obwodu Kaliningradzkiego, Polski (Wendt 1999) i całej Europy 
Bałtyckiej (Wendt 2001; Wendt, Ilies 2012), Finlandia przystąpiła do UE, a po 
rozwiązaniu ZSRR, jego dawne republiki przystąpiły do NATO i UE.  

Kolejnym z geopolitycznych uwarunkowań egzogenicznych jest trwający 
proces rozszerzenia Unii Europejskiej i NATO na państwa bałkańskie. Trwają 
zaawansowane rozmowy o przystąpieniu do UE Serbii, której problemem jest 
dyskusyjny z serbskiego punktu widzenia stan prawny Kosowa oraz Macedonii. 
Dokładniej nazwę precyzując z punktu widzenia UE, a zwłaszcza Grecji, 
Macedonii zwanej FYROM (Former Yugoslav Republic of Macedonia), w której 
przeprowadzono referendum nad zmianą nazwy. Wprawdzie zaproponowana 
przez dodanie określenia geograficznego w 2018 r. nowa nazwa państwa, 
Macedonia Ilindeńska, skrytykowana została przez partie opozycyjne zarówno w 
macedońskim jak i w  greckim parlamencie, jednak udało się uzyskać 
kompromis przy nazwie Republika Macedonii Północnej, co otwiera pole do 
kontynuacji rozmów nad przystąpieniem Macedonii (Północnej) do UE.  
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Geopolityka w klasycznym ujęciu szkoły niemieckiej 
Modne i szeroko dyskutowane współcześnie pojęcie geopolityki, 

pomimo pokaźnej już literatury nadal pozostaje w dużym stopniu 
niedookreślone. Tym bardziej, że jest jednym z istotnych pojęć w geografii 
politycznej, jak i w naukach o polityce. Porządkując te pojęcia należy wskazać 
podstawowe różnice pomiędzy geografią polityczną a geopolityką. Wychodząc z 
klasycznego paradygmatu, w ujęciu historycznym na gruncie polskiego dorobku 
nauk geograficznych, ta pierwsza jest dziedziną zajmującą się wzajemnym 
oddziaływaniem przestrzeni geograficznej i procesów politycznych. Określa się 
ją również jako badanie zjawisk politycznych w ich kontekście przestrzennym 
lub jako studium przestrzennych różnic i podobieństw o charakterze 
politycznym. Współcześnie, podręcznikowo ujęta geografia polityczna dzieli się 
na trzy zasadnicze nurty: 1) krajobrazowy – zajmujący się badaniem efektów 
działalności organizacji politycznych w środowisku geograficznym; 2) 
ekologiczny, który próbuje przedstawić i wyjaśnić sposób przystosowania się 
ludzi i struktur politycznych do warunków środowiska geograficznego oraz 3) 
organiczny, wychodzący z koncepcji traktowania państwa jako modelu 
organizmu,2 który zaowocował powstaniem geopolityki. 

Niestety, wśród klasycznych badaczy szkoły niemieckiej początku XX 
wieku panuje znaczny chaos definicyjny. R. Kjellen (1917), autor pojęcia 
geopolityka, w pracy „Der Staat als Lebensform” zdefiniował ją bardzo 
enigmatycznie i obszernie, jako naukę „o państwie jako organizmie geograficznym lub 
zjawisku w przestrzeni". Wyznaczył dodatkowo szereg gałęzi wiedzy opisujących 
pole zainteresowań nauk o państwie, wśród których obok geopolityki znaczącą 
rolę odgrywały polityka władzy, polityka gospodarcza, etnopolityka i polityka 
społeczna.3 R. Sieger (1924, s. 110) pod pojęciem geopolityki przedstawia 
politykę geograficzną, to znaczy określenie sztuki władania państwem z 
geograficznego punktu widzenia. Geopolityka zaczyna się tam, gdzie mamy do 
czynienia z prognozowaniem politycznym w aspekcie przestrzennym z 
uwzględnieniem potencjału gospodarczego i demograficznego państwa. 

Z wielu różnych definicji najlepiej istotę geopolityki oddają chyba prace 
geopolityków szkoły monachijskiej, którzy zdefiniowali ją w następujący sposób: 
„Die Geopolitik ist die Lehre von der Erdgebundenheit der politischen Vorgange. Sie fußt auf 
der breiten Grundlage der Geographie, insbesondere der Politischen Geographie als der Lehre 
von den politischen Raumorganismen und ihrer Struktur. Die Geopolitik will Rüstzeug zum 
politischen Handeln liefern und Wegweiser im politischen Leben sein. Damit wird sie zur 
Kunstlehre, die die praktische Politik bis zur notwendigen Stelle des praktische Absprungs 
vom festen Boden zu leiten fähig ist. Nur so wird dieser Sprung von Wissen zum Können und 

                                                 
2 Czołowym przedstawicielem kierunku organicznego był F. Ratzel (1896, 1897, 1901).  
3 Krytykę poglądów R. Kjellena, patrz zawarła w swojej pracy A. Wolff-Powęska (1979, s. 

113 i nast.).  
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nicht vom Nichtwissen aus erfolgen, woher er sicher weiter und gefährlicher ist. Die Geopolitik 
will und muß zum geographischen Gewissen des Staates werden.“ (Haushofer i in., 1928, 
s. 27; por także Hennig 1931, s. 8). Podobnie pojmowali geopolitykę E. 
Huntington, H. J. Mackinder, A.T. Mahan. Wśród polskich badaczy szczególny 
wkład w rozwój geografii politycznej i geopolityki włożyli M. Kiełczewska, J. 
Loth, W. Nałkowski, S. Pawłowski, E. Romer, J. Smoleński, S. Srokowski.  

Po 1989 r. widoczny jest stopniowy rozwój badań nad geopolityką w 
Europie, w tym zwłaszcza w Polsce. Wśród wielu badaczy, reprezentujących 
nauki geograficzne i o polityce, którzy starali się przedstawić istniejący dorobek 
naukowy geopolityki, dali impuls nowym badaniom, ujęciom metodologicznym, 
stworzyli cenne prace z zakresu teorii, jak i studiów przypadku, wymienić należy, 
w subiektywnej ocenie autora,4 w kolejności alfabetycznej,  P. Eberhardta 
(2006), M. Gawryckiego (2007), Z. Lacha (2007), L. Moczulskiego (1999), A. 
Piskozuba (1987, 1995), J. Potulskiego (2011), Z. Rykla (2006), J. Skrzypa 
(1998), M. Sobczyńskiego (2003), M. Sułka (2004), L. Sykulskiego (2009), R. 
Szula (2009), J. Wendta (2009), P. Wilczyńskiego (2010) i W. Wilczyńskiego 
(2015, 2016a).  

Różnicę pomiędzy geopolityką a geografią geopolityczną K. Haushofer 
przedstawił w następujący sposób: "Geografia polityczna rozpatruje państwo pod kątem 
przestrzeni, geopolityka zaś przestrzeń pod kątem widzenia państwa." (za: Barbag 1971, s. 
13; por. też Hennig, op.cit. s.9-12). K. Haushofer traktował geopolitykę jako 
sposób na zrozumienie historii i polityki poprzez wyciągnięcie odpowiednich 
wniosków z wzajemnego oddziaływania na siebie dwóch czynników: siły i 
przestrzeni (Wolff-Powęska op.cit. s. 13; Piskozub 1994, s. 74; Braudel 1977, s. 
224). Jednak po wykorzystaniu geopolityki do podbudowy teoretycznej dla 
ekspansji kolonialnej oraz użycia jej przez propagandę Niemiec hitlerowskich 
(Volk ohne Raum, Lebensraum, Herrenvolk, Mitteleuropa) uznano, że stała się z nauki 
próbującej wyjaśnić wpływ elementów krajobrazu na rozwój społeczeństw i 
prawidłowości politycznych, pseudonauką o wątpliwym dorobku badawczym, 
który nawet bez poddania krytyce merytorycznej był rugowany z oficjalnej nauki 
ze względu na powiązania z propagandą Rzeszy.5 Wśród kontynuatorów badań 
geopolitycznych po 1945 r. nie było liczących się, pod względem dorobku 
naukowego i publikacyjnego badaczy z byłych tzw. krajów demokracji ludowej. 
W tym czasie geopolityka rozwijała się w Europie Zachodniej i Stanach 
Zjednoczonych, zwłaszcza że środowisko geograficzne bez względu na 
współczesne „państwotwórcze” kojarzenie pojęcia geopolityki, odgrywa istotną 
rolę w rozwoju społeczeństw (Szczurkiewicz 1969, s. 130), organizmów 

                                                 
4 Szerzej literaturę przedmiotu prezentuje praca L. Sykulskiego (2014).  
5 Krytykę geopolityki opartą raczej na argumentach etycznych niż merytorycznych 

przedstawiają: J. Litwin (1956), A. Piskozub (1968), A. Wolff-Powęska (1979), J. Barbag 

(1987). 
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państwowych, w dziedzinie społecznej, ekonomicznej i militarnej (Rice 1990), a 
także znacząco wpływa na położenie polityczne państwa. Cytując Spykmana, 
Robert D. Kaplan podejmuje kwestię związku geografii i geopolityki. W swojej 
najnowszej książce „The Revenge of Geography”, były członek Rady Obrony 
USA (2009-2011) uważa, że geografia pozostaje matrycą większości walk o 
władzę na świecie. Geopolityka jest zatem bezpośrednią córką geografii, jak to 
już podsumował Napoleon: „Polityka państwa leży w jego geografii”.6 Można 
wnioskować, iż chodzi tu przede wszystkim o to, jaka jest zależność jednego 
państwa od drugiego pod względem ekonomicznym, politycznym i 
strategicznym, czyli obronnym. Przy czym oczywistą jest rzeczą, iż samo 
położenie geograficzne wywiera nieraz wpływ decydujący na charakter 
położenia politycznego (Arnold 1929; Huntington 1945). Powyższa zależność, 
relacje pomiędzy państwami, położenie geopolityczne, w prosty sposób 
prowadzą do wniosku o wpływie geopolityki na relacje międzynarodowe.  

Wśród kontynuatorów badań geopolitycznych w szeroko rozumianym 
nurcie geografii politycznej przodują obecnie badacze z krajów Europy 
Zachodniej oraz USA, którzy rozszerzając badania państwa w aspekcie 
przestrzeni stworzyli szereg nowych koncepcji geopolitycznych – „heartlandu” 
H. J. Mackindera (1942), teoria obszarów kresowych N.J. Spykmana (1969), 
strefy drżenia (pogranicza) – „Shatter-belt” S. B. Cohena (1983). Dynamicznie 
rozwijają się również badania powiązań geografii konfliktów zbrojnych – w 
geograficznym aspekcie, czego przykładem są prace Y. Lacoste (1976), P. O 
Sullivan i  J. W. Millera (1983), A. Jenkinsa i D. Peppera (1985), M. Rösslera 
(1990), J.R. Shorta (1993) lub G. Parkera (1998). 
 
Położenie geograficzne 

Z dyskusji nad położeniem geograficznym można wnioskować, że 
położenie geopolityczne jest wynikiem złożenia się położenia fizyczno-
geograficznego państwa lub regionu zajmującego określoną przestrzeń w 
środowisku geograficznym (wraz z jego elementami) ze stosunkami 
politycznymi panującymi w określonym czasie pomiędzy poszczególnymi 
państwami. Tak więc z punktu widzenia polityki i gospodarki miejsce 
(przestrzeń) zajmowane w środowisku geograficznym przez państwo można 
określać jako mniej lub bardziej korzystne geopolitycznie. Dodatkowe zmienne 
wraz ze zmianą poszczególnych składowych w gospodarce lub polityce państw 
sąsiednich powodują zmianę położenia geopolitycznego. Na jakość położenia 
geopolitycznego oprócz położenia fizycznogeograficznego i sytuacji politycznej 
w regionie znaczący wpływ wywiera usytuowanie w stosunku do szlaków 

                                                 
6 Szerzej por. http://notes-geopolitiques.com/lecture-dete-la-revanche-de-la-geographie/. 

Zaważył to już Napoleon, por. list Napoleona do króla Prus (z 10.11.1804; „La politique 

d’un État est dans sa géographie”).  

http://notes-geopolitiques.com/lecture-dete-la-revanche-de-la-geographie/
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transportowych, odległość od morza oraz położenie w stosunku do 
występowania bogactw naturalnych (głównie surowców energetycznych i rud 
metali) i wielkich skupisk ludności (Barbag, 1987, s. 89-90). 

W przypadku rozpatrywania położenia geograficznego czynniki 
fizycznogeograficzne stanowić mogą barierę dla rozprzestrzeniania się innowacji 
lub ułatwienie w jej rozprzestrzenianiu. Może od wpływać na dyfuzję w dwóch 
wymiarach, blokując lub ułatwiając przepływ innowacji na granicy, które w 
większości przypadków w Europie są oparte na tak zwanych granicach 
naturalnych lub wpływać na tempo dyfuzji w kraju. W tym ostatnim przypadku 
bariery naturalne stanowić będą czynnik ograniczający tempo wewnętrznej 
percepcji innowacji, co szczególnie wyraźnie widoczne jest przy porównaniu 
przebiegu innowacji na przykładzie Polski i Rumunii. Klasycznym czynnikiem 
stanowiącym barierę dla procesów dyfuzji są wszelkiego typu utrudnienia 
komunikacyjne ograniczające pola kontaktów osobistych, przenikanie 
informacji, jak morza, pasma górskie, rzeki lub inne bariery naturalne (Łoboda 
1974, s. 256). Natomiast dogodne warunki dla dyfuzji innowacji, tak jak dla 
wszelkiego rodzaju komunikacji stanowią tereny o nizinnej rzeźbie sprzyjającej 
budowie połączeń transportowych, tereny o dogodnym położeniu 
komunikacyjnym (przejścia przez rzeki, przełęcze, doliny), a w przypadku 
państw wyspiarskich dogodna dla żeglugi linia brzegowa.  

Poza barierami natury fizycznogeograficznej i relacjami geopolitycznymi, 
przenikanie idei zależne jest także od stopnia przenikalności granic. Dlatego dla 
pokazania dyfuzji innowacji konieczna jest ocena granicy z punktu widzenia 
stopnia jej przenikalności. Problem granic jest więc zjawiskiem kluczowym dla 
procesu dyfuzji, gdyż właśnie one determinują jego powstanie. Granice zawsze 
odgrywały istotną rolę w historii ludzkości, określając terytorialną tożsamość 
państwa. Pierwotnie nie miały charakteru liniowego, stanowiąc przeważnie strefę 
lub pas przygraniczny o nieokreślonej przynależności państwowej (Haushofer 
1927). 
 
Granica jako bariera dyfuzji 

Powstanie granic, czyli określenie przestrzennego zasięgu dominacji, 
wiąże się prawdopodobnie z immanentną potrzebą zaznaczenia praw własności 
do terytorium  przez społeczeństwa. Ważną rolę w rozwoju granic odegrał 
również potencjał demograficzny i ekonomiczny. Na obszarach gęściej 
zaludnionych i zagospodarowanych proces ten przebiegał szybciej, na terenach 
bezludnych i mało pod względem ekonomicznym aktywnych, powoli. Pierwotne 
granice, przeważnie o charakterze pasowym, spełniały funkcje nie tyle buforu, w 
stosunku do działalności człowieka, co głównie funkcję obronną. Podobnie jak 
mur chiński, mający wprawdzie charakter linearny, który nie stanowił granicy 
państwa, lecz był zabezpieczeniem osiadłej ludności osiemnastu prowincji 
chińskich przed napadami nomadów (Schwind 1927; Hennig op.cit. s. 110-112). 
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Jednak oprócz funkcji obronnej stanowił on również barierę, bronił Państwo 
Środka przed wpływami z zewnątrz. Typ granicy jako pasa umocnień 
utrzymywał się w Europie do końca panowania Karola Wielkiego, który obronę 
państwa powiązał z nowo utworzonymi nadgranicznymi hrabstwami zwanymi 
marchiami. Za okres przełomowy dla kształtowania się granic można uznać 
przełom XIX i XX w.,7 kiedy cała prawie Europa pokryta została gęstą siecią 
granic, stanowiących bariery dla handlu. 

W wieku, w którym wprowadza się kosmiczne systemy obronne, granice 
straciły swoje pierwotne znaczenie. Współcześnie granica państwowa określa 
zasięg terytorialny zwierzchności państw i oddziela terytorium jednego państwa 
od innych. Granica państwa rozdziela również przestrzeń powietrzną i obejmuje 
obszar podziemny. Zasięg granicy w przestrzeni jest jednak trudno definiowalny, 
gdyż z przyczyn technicznych niemożliwe jest do dziś niedopuszczenie 
działalności jednych państw w atmosferze (zależy od wysokości) ponad 
terytorium innych, czego wyrazem jest istnienie np. satelitów szpiegowskich. 
Natomiast rosyjskie badania szelfu w Arktyce pokazują, jak jego określenie z 
geologicznego punktu widzenia wpływać może na prawo do eksploatacji 
znajdujących się pod nim zasobów. Podobnie wygląda kwestia ograniczenia 
dyfuzji idei w sieci internetu, czemu towarzyszą z jednej strony wszelkie 
niebezpieczeństwa związane z cyberterroryzmem (Bógdał-Brzezińska Gawrycki, 
2003), a z drugiej próby ograniczenia dostępu do sieci lub jej kontroli (Rosja, 
Chiny). We współczesnej dobie tzw. fake news i trolli, istotna jest też presja 
polityczna wywierana przez polityków na portale informacyjne i 
społecznościowe czy prasę i media (Wendt, Kozak, Telepski, 2004; Wendt 
2002). Ma to swój wyraźny wyraz w funkcji granicy jako bariery dyfuzji 
innowacji i idei. W okresie istnienia krajów tak zwanej demokracji ludowej 
granice naziemne skutecznie oddzielały wrogo do siebie nastawione państwa, ich 
instytucje, rządy i zwykłych ludzi (np. mur berliński). Jednak nie potrafiły 
zablokować dyfuzji informacji i idei demokratycznych, które poznawano dzięki 
telewizji (była NRD, szeroki pas przygraniczny na Węgrzech i w dawnej 
Czechosłowacji) czy też programom radiowym lub telewizyjnym (np. Radio 
Wolna Europa, Biełsat TV). 

Poza prawnopolitycznymi funkcjami granice odgrywają ważną rolę 
ekonomiczną. Każda granica jest w większym lub mniejszym stopniu barierą 
ograniczającą  migrację ludzi, dyfuzji, swobodną wymianę towarów, środków 
finansowych, a także wzajemnego oddziaływania kulturalnego i ideologicznego. 
Międzynarodowe linie graniczne stanowią zawsze sumę punktów określających 
przerwanie ciągłości pewnych zjawisk ekonomicznych i społecznych, 

                                                 
7 Doskonałą prezentację typów granic fizycznych, morskich, rzecznych, górskich, 

geometrycznych, etnicznych, strategicznych i gospodarczych przedstawia R. Hennig, op. cit., 

s. 113-149. Szerzej o granicach w pracy R. Sieger, 1925, s. 661. 
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charakterystycznych dla sąsiadujących państw. Problem przerwania ciągłości 
procesów ekonomicznych i ideologicznych jest wyraźnie widoczny zwłaszcza w 
dziedzinie transportu, ale też przy porównaniu systemów demokratycznych 
funkcjonujących w obrębie jednolitego, jak się wydaje obszaru cywilizacyjnego.  

Przy określaniu stopnia otwartości granic najczęściej uwzględnia się 
liczbę sąsiadów, liczbę i dostępność przejść granicznych oraz wielkość ruchu 
transgranicznego. Ponieważ stopień przenikalności granic jest kluczowym 
czynnikiem w dyfuzji innowacji przy analizie dyfuzji instytucji demokratycznych 
uwzględniono wpływ barier i ułatwień w przekraczaniu granicy. T. Komornicki 
(1999) wyróżnia  szereg mierników statystycznych i miar opisowych. 
Przenikalność granic zależna jest od liczby przecinających ją dróg, wielkości 
ruchu pasażerskiego i towarowego, stopnia koncentracji ruchu, barier 
środowiskowych, formalnych (wizy, vouchery), ekonomicznych, 
psychologicznych, funkcjonowania i roli „małego ruchu granicznego”, stopnia 
redukcji ceł w wymianie dwustronnej, problemów technicznych przy 
przekraczaniu granicy (koleje, infrastruktura przejść granicznych).  
 
Granice – próba klasyfikacji pod względem stopnia dyfuzji 

Jak starano się wykazać powyżej, na dyfuzję idei, w tym standardów 
demokratycznych, wpływ mają czynniki egzogeniczne i endogeniczne 
(Zupančič, Wendt, Efe 2017; Zupančič, Wendt, Ilieş, 2018). Należą do nich 
uwarunkowania fizycznogeograficzne, położenie geopolityczne, stopień 
przenikalności granic, stopień rozwoju infrastruktury transportowej oraz trudna 
do zdefiniowana, chociaż wydaje się, że łatwa w opisie wzajemna atrakcyjność 
obszarów, z którego rozprzestrzeniają się wzorce na obszar ich percepcji. Mając 
powyższe na względzie oraz uwzględniając sytuację prawną, polityczną, 
ekonomiczną państw regionu, można w Europie Środkowej wskazać trzy 
główne typy granic. Granice pomiędzy państwami należącymi do Unii 
Europejskiej, granice państw UE i krajów nie należących do niej oraz granice 
pomiędzy krajami, z których żaden nie należy do UE.  

Wśród granic państw, w przypadku gdy państwa emisji i przyjęcia są 
członkami UE można wyróżnić kilka podtypów. Pierwszy z nich ma miejsce, 
gdy obydwa państwa należą do strefy Schengen, drugi gdy jeden z nich nie jest 
członkiem sygnatariuszem tego układu. W tym podtypie, z punktu widzenia 
stopnia trakcyjności przy dyfuzji standardów demokratycznych, można wskazać 
trzy dodatkowe podzbiory. Kraj nadania jest bardziej atrakcyjny od kraju 
percepcji, dyfuzja zachodzi; kraj percepcji jest atrakcyjniejszy od kraju emisji, 
brak lub niski poziom dyfuzji; poziom atrakcyjności obydwu państw jest 
podobny, brak dyfuzji (Ilieş, Wendt, Grama 2007; Ilieş, Wendt, Ilieş, Grama, 
2013). Wybrane przykłady takich granic pokazuje tab. 1. 
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Tab. 1. Klasyfikacja granic pomiędzy państwami, członkami UE 

Atrakcyjność źródła 
emisji w relacji do kraju 
recepcji 

Wybrane przykłady granic 

Kraje emisji i recepcji należą 
do Schengen 

Kraje emisji i/lub recepcji nie 
należą do Schengen 

Wyższa (przenikalna) 
 

Niemcy – Polska; 
Austria – Węgry; 

Słowenia – Chorwacja; 
 

Podobna (neutralna) Czechy – Polska; 
Łotwa – Litwa; 

Bułgaria – Rumunia; 
Chorwacja – Węgry; 

Niższa (zamknięta) Litwa – Polska; 
Węgry – Słowenia; 

Chorwacja – Włochy; 
 

Źródło: opracowanie własne. 

 
Drugi rodzaj dyfuzji zachodzi przez granice państw, członków UE z państwami, 
które do UE nie należą. W tym przypadku mamy do czynienia najczęściej z 
wyższym poziomem atrakcyjności kraju należącego do UE (Sobczyński 2001; 
Derlaga, Wendt 2006; Wendt 2007; Ilieş, Grama, Wendt, Bodocan, 2009; . Ilieş, 
Ilieş, Wendt, Tatar, 2011). Jednak w zależności od polityki wewnętrznej kraju 
niebędącego członkiem UE oraz jego położenia geopolitycznego, dyfuzja 
ludności, towarów i usług zachodzi w różnym stopniu. Natomiast dyfuzja 
standardów demokratycznych zachodzi jednokierunkowo, od kraju UE, ośrodka 
emisji do kraju jego sąsiada, lub jest przez ten kraj blokowana. Zagadnienie to na 
wybranych przykładach ilustruje tab. 2. 
 
Tab. 2. Klasyfikacja granic pomiędzy krajem członkiem UE i krajem z poza UE 

Rodzaj granicy 
 

Wybrane przykłady granic 

Przenikalna dwustronnie (ludność, towary, usługi bez 
problemu; idee, standardy jednokierunkowo, przyjmowane 
przez kraj recepcji; przenikalna) 

Polska – Ukraina; 
Rumunia – Mołdawia; 
Rumunia – Serbia; 
Chorwacja – Serbia; 
Chorwacja – BiH; 

Przenikalna jednostronnie (ludność, towary, usługi z 
ograniczeniami, idee, standardy demokratyczne nie 
przyjmowane przez kraj recepcji; neutralna) 

Polska – Białoruś; 
Węgry – Serbia; 
Łotwa – Białoruś; 

Niski poziom przenikalności (brak atrakcyjności, 
potencjalne zagrożenie; wroga) 

Polska – Rosja; 
Estonia – Rosja; 

Źródło: opracowanie własne. 

 
Kolejny typ granic z punktu widzenia dyfuzji standardów demokratycznych 
(idei) opisuje granice pomiędzy państwami z poza Unii Europejskiej, co na 
podanych przykładach prezentuje tab. 3. Granice jak zawsze, także w tym 
przypadku pełnią rolę barier o różnym stopniu utrudnienia procesu dyfuzji. 
Zależy on od położenia geopolitycznego państwa, jego siły oddziaływania, w 
przypadku Rosji dodatkowo od jej polityki energetycznej, od polityki 
wewnętrznej i zagranicznej i od stanu zaawansowania rozmów z UE o 



 

Wendt, J. A., 2019, Geopolityczne uwarunkowania przenikalności granic i dyfuzji idei w 

Europie Środkowej, Przegląd Geopolityczny, 28, s. 31-48. 

 

 

- 42 - 

przystąpieniu lub braku starań o przyjęcie do UE. Mając te kryteria na względzie 
granice można sklasyfikować jako wirtualne, przenikalne, osmotyczne lub 
wrogie.    
 
Tab. 3. Klasyfikacja granic pomiędzy krajami regionu nie należącymi do UE 

Typ granic 
 

Wybrane przykłady granic 

Wirtualna 
 

Rosja – Białoruś; 
Kosowo – Albania; 

Przenikalna Ukraina – Białoruś; 
Ukraina – Mołdawia; 
Serbia – BiH; 
Serbia – Macedonia; 
Serbia – Czarnogóra; 

Wroga (dyfuzja częściowo lub w pełni 
ograniczona) 

Serbia – Kosowo; 
Rosja – Ukraina; 

Źródło: opracowanie własne. 

 
Poza czynnikami geograficznymi i ekonomicznymi znaczący wpływ na dyfuzję 
idei wywiera położenie geopolityczne stanowiące wypadkową położenia 
geograficznego, potencjału demograficznego, militarnego i ekonomicznego oraz 
funkcjonowania układów politycznych w regionie. 

Do podstawowych czynników dyfuzji w przypadku percepcji 
standardów systemu demokratycznego należą:  
A. uwarunkowania geopolityczne pomiędzy krajami stanowiącymi źródło i cel 
dyfuzji instytucji demokratycznych (Wendt 1996); 
B. stopień otwartości politycznej, ekonomicznej i społecznej państwa (Cohen, 
Rosenthal 1971), skorelowany z istnieniem współpracy transgranicznej w 
euroregionach lub w innych układach partnerskich;  
C. zróżnicowanie i funkcjonowanie po obydwu stronach granicy mniejszości 
etnicznej (Parucki 1966, s. 34-35)) i wielkość ich wzajemnych powiązań, 
definiowany np. przez liczbę wzajemnych kontaktów, wspólnych projektów, etc.  

Pierwszy z tych czynników można określić  na drodze analizy położenia 
geopolitycznego badanych państw, przy porównaniu wielu czynników 
składających się uwarunkowania tego położenia i relacji pomiędzy 
poszczególnymi państwami. Przy badaniu stopnia otwartości państwa pomocne 
są także badania podstawowych wskaźników statystycznych, jak liczba 
przedstawicielstw dyplomatycznych, liczba ratyfikowanych traktatów czy liczba 
wizyt dyplomatycznych oraz ocena ich ważności w zależności od szczebla 
wizyty. W przypadku analizy mozaiki etnicznej stosunkowo proste jest 
określenie stopnia jej zróżnicowania. Jednak udział mniejszości narodowych w 
procesie dyfuzji standardów demokratycznych wymaga dodatkowych badań i 
oceny rzeczywistego stanu ich oddziaływania na kraj, w którym dana mniejszość 
zamieszkuje.   
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Zakończenie 
Dyfuzja idei, zgodnie z prawami fizyki, ma miejsce zawsze z kraju o 

większym natężeniu  badanego zjawiska do kraju o mniejszym natężeniu tego 
zjawiska. Z tego powodu ważne jest określenie kraju, regionu stanowiącego 
źródło idei demokratyzacji. Jest to o tyle istotne, iż percepcja innowacji 
następuje na zasadzie przyjęcia lepszych w zarządzaniu wzorów, stanowiących o 
poprawie warunków życia, zarówno jednostek jak i społeczności. W przypadku 
państw Europy Środkowej mamy do czynienia zarówno z krajami o niższym 
stopniu rozwoju samorządności i niższym potencjale ekonomicznym niż kraje 
Unii Europejskiej. Dlatego przebieg idei demokracji związany jest z percepcją 
innowacji przebiegającej generalnie z kierunku zachodniego na wschód.  

Wśród państw Europy Środkowej jej sąsiadów możemy wyróżnić 
następujące relacje w dyfuzji ekspansywnej systemów demokratycznych i ich 
instytucji (w relacji źródło i cel dyfuzji): 
- determinujące przenikanie jednokierunkowe, przy przenoszeniu dyfuzji z kraju 
o większym stopniu demokratyzacji życia i wyższym stopniu rozwoju 
ekonomicznego (mierzonego produktem narodowym na jednego mieszkańca), 
np. Niemcy i Polska; Austria i Węgry; Włochy i Słowenia; 
- przenikanie jednokierunkowe, przy przenoszeniu dyfuzji pomiędzy krajami o 
podobnym stopniu rozwoju instytucji demokratycznych, lecz różnym poziomie 
rozwoju ekonomicznego, np. Węgry i Rumunia; Polska i Ukraina;   
- przenikanie interferencyjne, pomiędzy państwami o podobnych warunkach 
społeczno-ekonomicznych, np. Polska i Czechy, Łotwa i Litwa; Austria i 
Niemcy; 
- przenikanie zablokowane absorbujące, przy którym przy istnieniu źródła 
innowacji następuje pochłonięcie dyfuzji nie wykazujące zmian źródła i celu 
dyfuzji, np. Polska i Białoruś; Węgry i Serbia; Grecja i Albania; 
- przenikanie zablokowane odchylające, przy którym dyfuzja innowacji nie 
zostaje przyjęta, lecz następuje jej przechodzenie do innego, najbliższego w 
stosunku do źródła celu, np. Słowenia i Chorwacja – odchylenie do Bośni i 
Hercegowiny; Polska i Rosja – odchylenie do Litwy; Grecja i Macedonia – 
odchylenie do Serbii. 

Można wykazać istnienie zależności pomiędzy tempem zmian 
demokratycznych i upodobnianiem się systemów politycznych w państwie celu 
dyfuzji w zależności od wielkości zróżnicowania systemu w stosunku do 
państwa źródła dyfuzji. Proces percepcji innowacji zachodzi najszybciej w 
przypadku państw o podobnych podstawach systemu politycznego powiązanych 
współpracą w międzynarodowych ugrupowaniach politycznych. Natomiast w 
przypadku państw o skrajnie odmiennych systemach politycznych przebieg 
dyfuzji instytucji demokratycznych wykazuje najsłabsze tempo, co wynika z tak 
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dużej odmienności systemów, przy którym w kraju celu dyfuzji nie funkcjonują 

podmioty zdolne do jej percepcji. 
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Geopolitical conditions of permeability of borders and diffusion of ideas 

in Central Europe  
 
In contrast to the end of the twentieth century, when the expansion of democratic 
standards took place, the modern world is becoming a world of strong authoritarian 
power. Therefore, it seems interesting to examine the changes in the diffusion of 
democratic standards in Central Europe, that is in a region in which democratic systems 
have neither a long history nor a consolidated position. This diffusion can be presented 
from the point of view of several factors that determine and characterize its course, 
especially the geographic location and geopolitical situation of the country being the 
target of diffusion. Among the factors affecting the rate and size of diffusion, we 
distinguish endogenous and exogenous factors. The first includes the internal policy of 
the state being the target of diffusion, including the degree of openness of borders, the 
scope of mass media freedom, including the repressive power system in relation to the 
media, policy towards national minorities, the degree of local self-government and 
geographical, transport and economic conditions for cross-border cooperation. Exogenous 
factors include the foreign policy of the country being the target of diffusion, the foreign 
policy of neighboring countries, the functioning of economic, political and military 
groups in the region, the degree of political openness of the state to diffuse. The aim of 
this work is to determine the degree of permeability of the Central European states' 
borders at the beginning of the 21st century, to classify these borders and to indicate the 
impact of the geopolitical location on the process of diffusion of democratic standards.  
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PROCESY MEGALOPOLIZACYJNE I ICH 
KONSEKWENCJE DEMOGRAFICZNO-SPOŁECZNE 

ORAZ GEOPOLITYCZNE  
 
 
 
Abstrakt: 
 Za jedną z najbardziej charakterystycznych cech współczesnej urbanizacji 
uważa się tzw. procesy megalopolizacji. Polegają one na formowaniu się wielkich 
aglomeracji i metropolii liczących po kilkanaście milionów mieszkańców. Te wielkie 
koncentracje osadnicze przyjęły nazwę „megalopolis”. Nie tylko są one wielkimi 
skupiskami ludności, lecz również pełnią różnorodne  funkcje ekonomiczne i polityczne. 
Pierwsze z nich powstały w  Europie i w Ameryce Północnej. Obecnie najwięcej ich jest 
na wschodzie i południu Azji. Najważniejsze z nich nazywane są w literaturze 
miastami światowymi lub miastami globalnymi. Znaczenie ich jest coraz większe i ich 
rozwój  przynosi wiele pozytywnych i negatywnych implikacji społecznych i 
gospodarczych.  Z tego też powodu stały się obiektem analiz i ocen naukowych, także w 
zakresie geopolityki.  
  
Słowa kluczowe: megaurbanizacja, megalopolis, miasta globalne.  
 
 
Wprowadzenie 

Najbardziej znamienną i spektakularną formą współczesnej urbanizacji 
są tzw. procesy megalopolizacji. Polegają one na tworzeniu gigantycznych 
zespołów miejskich, liczących po kilkanaście milionów mieszkańców i 
obejmujących duże obszary zabudowane gęstą tkanką mieszkaniowo - usługową 
i intensywną siecią dośrodkowych powiązań infrastrukturalnych. Zakłada się, że 
powstanie tak wielkich koncentracji miejskich, zwanych powszechnie wielkimi 
aglomeracjami lub metropoliami oznacza nową jakość w procesach 
urbanizacyjnych. Wynika to nie tylko z ich wielkości, lecz ze złożoności 
urbanistycznej, potencjału wytwórczego i pełnienia przez nie zróżnicowanych 
funkcji,  a zwłaszcza z ich wzrastającego udziału w międzynarodowej wymianie 
towarów, usług i informacji. Przyjmuje się dość umownie, głównie ze względów 
statystycznych, że przekroczenie  symbolicznej granicy 10 mln mieszkańców 
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upoważnia do zaliczenia danego ośrodka lub zespołu miejskiego do grona miast 
godnych nazwy „megalopolis”1. Nie można tego kryterium traktować 
rygorystycznie, gdyż bywają miasta przekraczające tę umowną barierę, ale ze 
względu na ubóstwo ekonomiczne lub położenie geograficzne nie odgrywają 
istotniejszej roli w systemie międzynarodowych powiązań gospodarczych i w 
konfiguracji geopolitycznej2. Bywa zaś odwrotnie, że ośrodek miejski nie mający 
10 mln mieszkańców, dzięki pełnieniu tradycyjnie ważnych funkcji 
dyspozycyjnych, może być zaliczany do kategorii megalopolis. Niemniej skala 
demograficzna jest ważna, gdyż skupienie na niewielkim obszarze kilkunastu 
milionów ludzi zazwyczaj bezpośrednio lub pośrednio generuje po pewnym 
czasie wielki potencjał produkcyjno – usługowy i  stymuluje powstanie licznych 
funkcji metropolitalnych o dużym zasięgu oddziaływania. Równocześnie 
nabierają one znaczenia geopolitycznego, gdyż tak wielkie koncentracje stają się 
nie tylko węzłami działalności w wymiarze gospodarki i łączności, ale i 
ośrodkami znaczącej siły politycznej.  
        Uformowanie wielkich koncentracji osadniczych przyniosło istotne 
skutki demograficzne, gospodarcze. urbanistyczne i ekologiczne (Szymańska 
2007).  Problematyka megaurbanizacji została dość szczegółowo rozpracowana 
w literaturze geograficznej, przy czym geopolityczny aspekt zagadnienia był 
uwzględniony w niewielkim stopniu. Ta kwestia jest raczej marginalizowana i 
przyjmuje się, że ich implikacje społeczno–ekologiczne są bardziej interesujące. 
Pomija się fakt, że ich zagęszczenie w niektórych częściach świata oraz tworzące 
się między nimi  powiązania gospodarczo–finansowe w formie  sieciowej, a nie 
hierarchicznej, zmieniają dotychczasowe układy zależności i podporządkowania 
nie tylko gospodarczego, ale i politycznego. Ewolucja w zakresie usytuowania 
ośrodków dyspozycji, informacji i zarządzania, a zwłaszcza ich koncentracja i 
polaryzacja, zaczyna wpływać  na  ewolucję układów  geopolitycznych. 
Megalopolizacja i skupienie działalności finansowej i informatycznej w 

                                                 
1 Pierwszym autorem , który wprowadził pojęcie „megalopolis” był J. Gottmann (1961). 

Określił tym terminem zespół miast blisko siebie położonych, usytuowanych w północno – 

wschodniej części Stanów Zjednoczonych. Inni uczeni wprowadzali pojęcia 

„makropolizacji”  i „gigapolizacji”  dla oznaczenia tych wielkich i policentrycznych 

zespołów osadniczych.   
2 Dotyczy to wielkich koncentracji osadniczych w krajach Trzeciego Świata. Grupują one 

miliony mieszkańców w strefach podmiejskich wielkich miast.  Pozbawione są one 

odpowiedniej infrastruktury technicznej i skupiają w prymitywnych „slumsach” miliony 

biednych migrantów z terenów wiejskich , poszukujących zatrudnienia. W państwach 

wysoko rozwiniętych ekstensywnie zabudowane strefy podmiejskie składają się z dzielnic 

willowych o wysokim standardzie powiązanych z centrami gęstą siecią powiązań 

infrastrukturalnych. Dane o samym tylko potencjale demograficznym bez uwzględnienia 

innych kryteriów wartościujących mogą być więc zawodne. 
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nielicznych , wybranych ośrodkach miejskich, coraz bardziej stymuluje procesy 
globalizacji  i internacjonalizacji współczesnego świata3.  
         Równocześnie zachodzi w skali świata zjawisko policentryzmu. Polega 
ono na tym, że powstaje coraz więcej gigantycznych zespołów miejskich, które 
współpracują i konkurują między sobą na rynku. W każdym z nich działają 
instytucje finansowe operujące kapitałem, w nich też zapadają decyzje dotyczące 
przepływu środków. Zasięg ich oddziaływania nie jest ograniczony granicami 
państwowymi. Powstanie i rozwój wielkich zespołów osadniczych skupiających 
po kilkanaście, a w przyszłości po kilkadziesiąt milionów mieszkańców, będzie 
jedną z charakterystycznych cech przyszłego świata4. Rewolucyjność tych 
przeobrażeń osadniczych, będących objawem współczesnej cywilizacji wyraża 
się zarówno w ich wielkości, jak i narastaniu ich stopnia złożoności 
funkcjonalnej. Te nowe formy megaurbanizacji stały się obiektem 
wszechstronnych analiz  naukowych. Określa się ich wielkość demograficzną, 
potencjał ekonomiczny, rozległość  terytorialną, oddziaływanie  funkcjonalne, 
które zazwyczaj nie jest ograniczone granicami pojedynczych państw. Procesy 
megapolizacyjne dopasowują się do uwarunkowań politycznych integrującego 
się, ale spolaryzowanego a równocześnie zróżnicowanego geopolitycznie świata. 
Są odzwierciedleniem układu sił finansowych i gospodarczych, które warunkują 
znaczenie i rozwój poszczególnych wielkich zespołów miejskich. Powstaje 
sprzężenie zwrotne, w którym narastająca koncentracja zasobów ludzkich i 
materialnych na pewnych obszarach świata  wpływa na układ sił 
geopolitycznych, a te z kolei stymulują dalszą megalopolizację potencjału 
demograficzno–ekonomicznego w największych zespołach osadniczych. 
 

Procesy megalopolizacji     

     W rezultacie rewolucji przemysłowej zapoczątkowanej w XVIII wieku 
rozpoczął się dynamiczny rozwój demograficzny miast. Początkowo procesy 
urbanizacyjne objęły nieznaczne obszary w Europie i  w Ameryce Północnej. 
Na przełomie XIX i XX wieku na całym świecie było zaledwie 11 miast o 
zaludnieniu przekraczającym graniczną wielkość jednego miliona mieszkańców. 
Wskaźnik udziału ludności miejskiej w zaludnieniu świata wynosił zaledwie 
13,6% Największymi miastami był Nowy Jork, Paryż i Londyn. W ciągu 
pierwszej połowy XX wieku liczba ludności miejskiej wzrosła z 218,7 mln do 

                                                 
3 Problematyka globalizacji i jej konsekwencje nie tylko ekonomiczne, ale również 

geograficzne stały się obiektem licznych analiz naukowych ( np. Globalizing 2000, Global 

2001 ). Cenną książką przetłumaczoną na język polski jest dzieło S. Sassen (2007). 
4 Powstające w rezultacie megaurbanizacji wielkie megamiasta w literaturze są różnie 

definiowane. Stosuje się takie terminy jak: ecumenopolis, metropolis, kosmopolis, miasto 

globalne, czy globalny region miejski. W ujęciach bardziej popularnych terminy  

„megalopolis” i „megalopolizacja” są już powszechnie stosowane.   
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704,0 mln i udział jej w zaludnieniu świata osiągnął poziom 28,2%. W latach 30-
tych XX wieku na świecie było zaledwie 36 miast o zaludnieniu powyżej jednego 
miliona mieszkańców, z czego 14 usytuowanych było w Europie, 10 w Azji, 9 w 
Ameryce, dwa w Australii i jedno w Afryce. Największym miastem ówczesnego 
świata był Nowy Jork, który z rozległymi przedmieściami liczył wówczas łącznie 
10,9 mln. Był więc jedynym miastem świata, które spełniałoby współczesne 
wymagania do uznania go jako: „megalopolis”. Listę największych ówczesnych 
miast ujęto w zestawieniu ( tab. 1): 
 
Tab. 1. Największe miasta świata około 1935 roku 

Miasto Liczba mieszkańców 
w mln 

Miasto Liczba mieszkańców 
w mln 

Nowy Jork 10,9 Szanghaj 2 

Londyn 8,6 Filadelfia 2 

Tokio 5,9 Wiedeń 1,9 

Paryż 4,9 Rio de Janeiro 1,7 

Berlin 4,2 Pekin 1,6 

Moskwa 3,6 Detroit 1,6 

Chicago 3,4 Sydney 1,3 

Osaka 3 Los Angeles 1,2 

Leningrad 2,7 Warszawa 1,2 

Buenos Aires 2,2   

Źródło: Mały Rocznik Statystyczny 1937, s. 38. 
        

Na całym świecie przed II wojną światową  miast przekraczających 
barierę 2,5 mln mieszkańców było zaledwie 9, w tym aż 5 było usytuowanych w 
Europie. Jedynie jedno miasto azjatyckie (Tokio) było wielką metropolią. Mało 
znanym faktem jest wysoka pozycja Warszawy, która wówczas pod względem 
wielkości demograficznej zajmowała 18 miejsce w świecie,  a wśród miast 
europejskich wysoką 7 pozycję. Obecnie na świecie znajduje się ona w trzeciej 
setce miast, a w samych Chinach jest około 40 miast większych od Warszawy.  
         W drugiej połowie XX wieku procesy megalopolizacji uległy 
przyspieszeniu. W połowie wieku, czyli w  1950 r. były jedynie dwa wielkie 
miasta na świecie liczące powyżej 10 mln mieszkańców: Nowy Jork i Tokio. 
Szacuje się, że w 1975 r. było ich już 5, gdyż granicę tę przekroczyły Szanghaj, 
Meksyk i São Paulo. Na przełomie zaś XX i XXI wieku tych megamiast było już 
18, w tym jedynie jedno w Europie. W pierwszych dwóch dekadach XXI wieku 
jesteśmy świadkami jeszcze bardziej dynamicznego rozwoju wielkich zespołów 
miejskich. Statystyki w tej dziedzinie są bardzo rozbieżne. Zależy to od 
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przyjętych kryteriów identyfikacyjnych i delimitacyjnych. Na podstawie 
opracowania autorskiego rosyjskiej badaczki, wykorzystującej źródłowe i 
najbardziej aktualne roczniki demograficzne Organizacji Narodów 
Zjednoczonych można zaprezentować listę megamiast, które przekroczyły 
barierę 10 mln mieszkańców w latach 2001 i 2018 (tab. 2).           
 
Tab. 2. Miasta o liczbie ludności powyżej 10 mln w XXI wieku 

Największe miasta w 
roku 2001 

Liczba mieszkańców w 
mln  

Największe miasta w 
roku 2018 

Liczba mieszkańców w 
mln  

Tokio  34,7 Tokio 37,5 

Osaka 18,7 Delhi 28,5 

Meksyk 18,6 Szanghaj 25,6 

Nowy Jork                   17,9 São Paulo 21,7 

São Paulo                     17,3 Meksyk 21,6 

Bombaj                                                                          16,5 Kair 20,1 

Delhi                            16,4 Bombaj 20 

Szanghaj                      14,8 Pekin 19,6 

Kair                                13,9 Dakka 19,6 

Kalkuta                          13,3 Osaka 19,3 

Buenos Aires               12,6 Nowy Jork 18,8 

Los Angeles                   11,8 Karaczi 15,4 

Rio de Janeiro               11,4 Buenos Aires 15 

Pekin                               10,8 Czonkin 14,8 

Dakka                                        10,7 Stambuł 14,8 

Moskwa                          10,2 Manila 13,5 

Manila                            10,1 Lagos 13,5 

Karaczi                             10,1 Rio de Janeiro 13,3 

  Tiencin                             13,2 

  Kinszasa 13,2 

  Kanton 12,6 

  Los Angeles                      12,5 

  Moskwa 12,4 

  Schenzhen                                                                                                      11,9 

  Lahore 11,7 

  Bangalore  11,4 

  Paryż  10,9 

  Bogota  10,6 

  Dżakarta 10,5 

  Madras 10,5 

  Lima 10,4 

  Bangkok 10,2 

Źródło: E. Szczerbakowa, 2018. 
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       Do poszczególnych wyliczeń statystycznych określających potencjał 
demograficzny największych „megalopolis” świata należy odnieść się dość 
sceptycznie. Jest tu wiele deformacji i niedokładności. Niemniej skala i  
dynamika przeobrażeń urbanizacyjnych pokazana jest dość wiernie. 
Koncentracja zaludnienia zachodzi w sposób żywiołowy i niekontrolowany. 
Niektóre zespoły miejskie usytuowane zwłaszcza w krajach Trzeciego Świata w 
ciągu ostatnich 20 lub 30 lat  powiększyły swój potencjał ludnościowy dwu lub 
trzykrotnie i z miast kilkumilionowych przekształciły  się w „molochy” liczące 
po kilkanaście milionów mieszkańców. Według aktualnych danych na świecie 
znajduje się 32 zespoły miejskie przekraczające granicę 10 mln mieszkańców. 19 
z nich usytuowanych jest w Azji Wschodniej i Południowej. Łącznie w Ameryce 
Północnej i Środkowej tej wielkości aglomeracji jest 6, w Europie i w Ameryce 
Północnej jedynie 4 (Paryż, Moskwa, Nowy Jork i Los Angeles). Jeszcze jedynie 
piąty pod względem wielkości Londyn oscyluje wokół tej symbolicznej granicy5. 
Podane informacje statystyczne dowodzą jednoznacznie przesuwania się 
potencjału demograficzno–gospodarczego w kierunku Azji Wschodniej i 
Południowej. 
      Procesy megalopolizacji polegają nie tylko na pojawieniu się 
pojedynczych wielkich zespołów miejskich liczących po kilkanaście milionów 
mieszkańców. Jednocześnie w rezultacie procesów dekoncentracyjnych 
polegających na ekspansji wielkich miast i pojawienia się rozległych stref 
podlegających urbanizacji (ang. urban sprawl) powstają zespoły tych 
gigantycznych megamiast. W przypadku gdy odległości miedzy nimi nie są zbyt 
duże, a każde z tych miast wchłania coraz większe zaplecze, to ma miejsce 
zjawisko ekspansji i  rozprzestrzenienia się miast w kierunku peryferii. Blisko 
położone od siebie miasta łączą się ze sobą i podlegają procesom wzajemnej  
integracji funkcjonalnej i dyfuzji przestrzennej. Tworzą one wówczas formy 
konurbacyjne o formach bardziej złożonych funkcjonalnie o znacznej 
rozległości.  Dla niektórych badaczy (w tym J. Gottmanna), one dopiero są 
odzwierciedleniem dojrzałej formy megalopolizacji. 
      Pierwszym takim policentrycznym megalopolis opisanym przez 
wspomnianego J. Gottmanna był wielki zespół miejski obejmujący północno–
wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych. Autor ten włączył w jego skład 
aglomeracje Nowego Jorku, Bostonu, Filadelfii, Waszyngtonu i Baltimore. Nie 
tylko określił zasięg tego wielkiego, zintegrowanego funkcjonalnie układu 
osadniczego, ale ponadto określił jego potencjał gospodarczy. Wykazał na 
podstawie wielu dobranych parametrów, że jego znaczenie ma wymiar 

                                                 
5 Rozbieżności w opracowaniach statystycznych odniesione do wielkości miast są dość 

znaczące. W niektórych  oszacowaniach Londyn jest znacznie większy od Paryża. Dane 

zależą od zaliczenia lub wyłączenia z miasta w sposób dość dowolny części strefy 

podmiejskiej dużej metropolii. 
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ogólnoświatowy. Nie tylko symbolicznym tego wyrazem było usytuowanie w 
ramach tego obszaru siedziby Organizacji Narodów Zjednoczonych, a także 
Światowej Organizacji Handlu. 
        W końcowych dekadach XX wieku zaczęły się  krystalizować dwa nowe 
policentryczne wielkie  zespoły miejskie.  Jedno z nich zwane „japońskim 
megalopolis” obejmuje układy metropolitalne wybrzeża Zatoki Tokijskiej, 
składające się z Tokio i  Jokohamy, łączące się z zespołem Nagoya i Kyoto – 
Osaka. Cały ten intensywnie zurbanizowany region miejski przekracza wielkość 
50 mln mieszkańców. Na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych 
wykształciło się dwubiegunowe „megalopolis”, łączące aglomeracje Los Angeles 
i San Francisco. Wielu badaczy przewiduje, że w pierwszej połowie XXI wieku 
istnieje możliwość uformowania się zachodnio – europejskiego „megalopolis”, 
łączącego zintegrowane funkcjonalnie zespoły miast Zagłębia Ruhry, krajów 
Beneluksu, północno – wschodniej Francji, w połączeniu z układem 
metropolitalnym Paryża.  Znacznie wcześniej ukształtują się dwa lub trzy 
gigantyczne zespoły miejskie w Chinach. Jedno z nich, bardziej monocentryczne 
z ośrodkiem centralnym w Szanghaju, i drugie bardziej policentryczne, też 
nadmorskie wokół Hongkongu. Nie wyklucza się powstania w Chinach jeszcze 
innych układów miejskich godnych miana „megalopolis”. 
        Wszelkie przesłanki wskazują, że procesy megalopolizacji ulegną w 
niedalekiej przyszłości przyspieszeniu. Według prognoz opracowanych przez 
agendy ONZ, wykorzystanych przez E. Szczerbakową, za kilkanaście lat , czyli  
w 2035 roku, liczba zespołów miejskich przekraczających granicę 10 mln 
mieszkańców osiągnie 48.  Największym miastem świata w 2035 roku ma być  
Delhi – 43,3 mln, a kolejne miejsca rankingu zajmą Tokio (36 mln), Szanghaj 
(34,3 mln), Dakka (31,2 mln), Kair (28,5 mln), Bombaj (27,3 mln), Kinszasa 
(26,7 mln), Meksyk (25,4 mln), i Pekin (25,4 mln).  
       Wskazano poprzednio, że potencjał demograficzny jest ważny, ale w miarę 
czasu staje się do studiów porównawczych niezbyt adekwatny, gdyż najszybciej 
wzrastają miasta biedne ulokowane w krajach Trzeciego Świata, które 
przyciągają miliony ubogich imigrantów z pobliskich terenów wiejskich. 
Pozbawione są one infrastruktury społecznej i technicznej. Skupiają one często 
miliony ludzi poszukujących pracy, pozbawionych kwalifikacji i zasobów 
finansowych. Niemniej stają się one stopniowo wielkimi ośrodkami produkcji, 
gdyż koszty pracy w nich są niskie. Są atrakcyjnymi miejscami masowej 
produkcji, do których napływa kapitał i rośnie ich rola w międzynarodowym 
podziale pracy. Nadal są jednak ubogie ekonomicznie i grozi tym ośrodkom 
miejskim katastrofa ekologiczna i infrastrukturalna. 
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Znaczenie tzw. „miast globalnych” 

         Badacze zajmujący się geografią osadnictwa, uwzględniając fakt, że 
czynnik demograficzny przy ocenie znaczenia miasta lub zespołu miejskiego jest 
zawodnym parametrem wyjaśniającym, zaczęli już od dawna uwzględniać inne 
czynniki sprawcze. Podobnie jak przy badaniu roli państw, kiedy uwzględnia się 
wiele aspektów potęgotwórczych, także przy analizie znaczenia miast 
wykorzystuje się wiele mniej lub bardziej wymiernych kryteriów wartościujących 
i oceniających (Szymańska, 2007). Nie jest to łatwe, gdyż współczesne procesy 
megalopolizacji są coraz bardziej złożone i trudne do ścisłej kwantyfikacji. 
Największe i najważniejsze zespoły miejskie świata połączone są ze sobą siecią 
powiązań ekonomicznych i informatycznych. Powstają wzajemne związki i 
współzależności opierające się na współpracy i konkurencyjności. Tworzy się 
jeden system światowy, w którym rolę wiodącą odgrywają  najbardziej aktywne i 
bogate, dysponujące funkcjami najbardziej wyspecjalizowanymi i nadrzędnymi. 
Poszczególne zespoły miejskie są w stałych interakcjach i na siebie wzajemnie 
oddziałują. Dysponują olbrzymim potencjałem finansowym, możliwościami 
informatycznymi i ważnymi funkcjami dyspozycyjno-politycznymi. Dzięki ich 
istnieniu i działalności mapa geopolityczna świata staje się coraz bardziej 
złożona, gdyż funkcjonują one nie w ramach izolowanych państw, lecz w skali 
globalnej. Ich powstanie oznacza, że procesy megalopolizacji  weszły już w fazę 
uniwersalną i stały się miernikami współczesnej urbanizacji. Wyznacznikiem zaś 
ich skali nie jest potencjał demograficzny, lecz potencjał ekonomiczny oraz 
potęga w wymiarze geopolitycznym. Te czynniki są trudniejsze do pomiaru i 
wymagają dokonania bardziej skomplikowanych studiów porównawczych. 
Niemniej i w tej dziedzinie mamy do czynienia z procesami megalopolizacji 
(por. Sułek, 2018). 
         W literaturze światowej najważniejsze zespoły miejskie świata przyjęły 
nazwę miast  światowych (world city), lub miast globalnych (global city). W polskim 
rozumieniu tych dwóch pojęć z powodu ich wielkości i złożoności bardziej 
adekwatny byłby termin: metropolie światowe (globalne). Zgodnie jednak z 
upowszechnieniem podanego pojęcia zachowano formę oryginalną. Należy 
jednak zdawać sobie sprawę , że world cities i global cities oznaczają nie pojedyncze 
miasta, lecz złożone zespoły miejskie. O ich wydzieleniu nie decydowała 
wielkość demograficzna, lecz zakres i złożoność funkcji, jakie wypełniają. 
Pierwszym badaczem, który wprowadził  pojęcie „miasto światowe” i „światowe 
centrum” do literatury był P. Geddes (1915). Do tych miast światowych zaliczył: 
Berlin, Boston, Chicago, Filadelfię, Nowy Jork, Londyn, Paryż i Wiedeń. Istotny 
wkład w upowszechnieniu koncepcji miasta światowego wniosły prace P. Halla 
(1984). Wydzielił te miasta na podstawie określenia i sparametryzowania funkcji 
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jakie one spełniają. W dalszych swoich badaniach, wspólnie z K. Painem 
rozwinął on teorię miast  globalnych (Hall, Pain 2006)6. 
      Wydzielenie tych ośrodków osadniczych wymaga wyboru określonych 
kryteriów dotyczących ich funkcjonowania i roli jaką odgrywają we 
współczesnym świecie. Twórcy koncepcji „miast globalnych„ skupiają uwagę na 
lokalizacji takich obiektów lub rodzajach działalności takich jak:  
- obecność międzynarodowych instytucji finansowych, firm prawniczych, 
siedzib wielkich korporacji, koncernów, banków o potężnych depozytach 
pieniężnych, giełd, itp.; 
- ulokowanie władzy administracyjnej podejmującej ważne decyzje o 
konsekwencjach geopolitycznych dla świata i dużych regionów politycznych; 
- umiejscowienie wpływowych organizacji międzynarodowych, instytucji 
kulturalnych lub naukowych o wysokim prestiżu; 
- rozpoznawalność medialną i dysponowanie środkami masowego przekazu dla 
dużej liczby odbiorców; 
- posiadanie dużego międzynarodowego lotniska o znacznym ruchu pasażerskim 
i mającego połączenia międzykontynentalne;  
- dysponowanie odpowiednią infrastrukturą informatyczną i telekomunikacyjną, 
umożliwiającą łączność z całym światem;  
- posiadanie rozbudowanej i nowoczesnej infrastruktury technicznej i 
społecznej. 
      Parametry te o charakterze trudnym do skwantyfikowania i często 
nieporównywalne ze sobą poddawane są odpowiedniej procedurze statystycznej. 
Określona jest punktacja, która odpowiada ich randze i znaczeniu w każdej 
badanej dziedzinie gospodarczej, społecznej i politycznej. Wielokryteryjność ma 
swoje ujemne i dodatnie reperkusje metodyczne. Uwzględnienie wielu 
parametrów ułatwia kompleksową ocenę. Z drugiej strony przyjęcie tak różnych 
mierników i cech utrudnia doprowadzenie w konsekwencji do wspólnej miary. 
W praktyce okazało się, że jest obciążone dużym subiektywizmem i 
przypadkowością, a weryfikacja końcowych wyników też bywa zawodna.  
      Przykładowo będą podane rezultaty tego typu procedury metodycznej, 
wykonane przez znany zespół profesjonalnych specjalistów (Globalization 
World Study Group – GAWC) związanych z brytyjskim uniwersytetem w 
Loughborough (Taylor, 2000). W opracowanej klasyfikacji uwypuklono funkcje 
najwyższego rzędu związane z tzw. czwartym sektorem działalności 

                                                 
6 Problematykę tę omówiła amerykańska socjolog i ekonomistka związana z Uniwersytetem 

Chicagowskim S. Sassen (2001 ). Równolegle  studia nad miastami globalnymi były 

prowadzone przez P.J. Taylora (2000, 2004 ), który określił znaczenie największych 

metropolii światowych. Zagadnienie to wywołało naukową dyskusje, w której wskazywano 

na zalety i wady koncepcji oraz prezentowano w sposób  ścisły założenia teoretyczne oraz 

procedury metodyczne (Matthiessen i  in. 2006; Beaverstock i in. 2008). Zagadnienie to 

podjęli również geografowie rosyjscy  (Percik 1999; Słuka 2008).  
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gospodarczej. W pierwszym etapie wybrane parametry dotyczyły bardzo 
różnych zagadnień ilustrujących potencjał miasta i jego relacje z innymi 
ośrodkami. Kolejność miast w rankingach była różna. Na przykład pod 
względem bogactwa wyrażonego globalnym dochodem narodowym pierwszą 
lokatę zajęło Tokio, kolejne zaś pozycje zajęły: Nowy Jork, Los Angeles, Paryż, 
Chicago i Londyn. W zakresie rozwoju działalności naukowo–badawczej na 
początku listy ponownie znalazło się Tokio, zaś po nim Londyn, San Francisco, 
Osaka – Kobe, Paryż i Nowy Jork. Największe na świecie porty lotnicze 
znajdują się w Londynie, Paryżu, Amsterdamie, Frankfurcie i Hongkongu. Duża 
liczba tego typu cech, a zwłaszcza właściwe określenie siły ich oddziaływania 
utrudniało wymierne oszacowanie ich znaczenia. Należało bowiem zbadać sieć 
połączeń i określić te miasta, które są najważniejsze w powiązaniach 
funkcjonalnych w takich branżach jak: finanse, banki, media, reklama, 
ubezpieczenia, dystrybucja towarów i usług. Dokonano tu odpowiednich 
wyliczeń i oszacowań. W zależności od sumy uzyskanych punktów ośrodki 
miejskie zostały podzielone na cztery klasy: Alfa (wiodące), Beta (główne), 
Gamma (drugorzędne) i Delta (kształtujące się). Na podstawie przyjętej 
procedury statystycznej wydzielono 55 miast globalnych, w tym 10 klasy Alfa, 10 
Beta, 35 Gamma i 65 miast, które w przyszłości mają szanse uzyskania wyższej 
rangi i zaliczenia ich do miast globalnych.  
      Do miast o randze Alfa, czyli najwyższej zaliczono: Londyn, Nowy Jork, 
Paryż i Tokio, a także Los Angeles, Mediolan, Singapur, Hongkong, Frankfurt i 
Chicago. Ośrodki miejskie o randze Beta podzielono ze względu na ich 
potencjał na trzy kategorie. Do pierwszej z nich włączono: San Francisco, 
Sydney, Toronto i Zurych; do drugiej Brukselę, Madryt, Meksyk i São Paulo; do 
trzeciej Moskwę i Seul. Nie jest celowe wymienianie kolejnych miast według 
rang i kategorii. Można jedynie stwierdzić, że istnieje jedynie luźna korelacja 
między wielkością demograficzną a potęgą społeczno-gospodarczą. W wykazie 
potęgotwórczym ze zrozumiałych względów nie znalazły się wielkie 
koncentracje demograficzne zlokalizowane w biednych państwach Trzeciego 
Świata. Natomiast stosunkowo niewielkie aglomeracje miejskie takie jak Zurych 
(finanse), czy Frankfurt (port lotniczy) zostały w rankingu ujęte bardzo wysoko. 
Zaskakująco wysoką pozycje zajął niespodziewanie Mediolan. Cztery miasta w 
których kształtują się losy polityczne świata a mianowicie: Waszyngton, 
Moskwa, Pekin i Bruksela, nie zostały specjalnie uprzywilejowane. Znaczy to, że 
rola geopolityczna państw i metropolii stołecznych została w tej procedurze 
zbagatelizowana. Stosunkowo wysoko zastała zakwalifikowana Warszawa. 
Znalazła się w randze A (Gamma) w 5 kategorii obok Bangkoku, Pekinu, 
Montrealu, Rzymu i Sztokholmu. Zaliczenie Warszawy i Pekinu do tej samej 
kategorii jest chyba dla naszej stolicy nieuzasadnionym wyróżnieniem 
(Eberhardt 2010, s. 30-32). Mimo że czynnik przypadkowości odegrał dużą rolę 
w dokonanej klasyfikacji, to same założenia metodyczne były właściwe i 
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umożliwiły ukazanie stopnia megalopolizacji życia gospodarczo – politycznego 
współczesnego świata (Abrahamson, 2004, s. 88-89).  
       Wyróżniając  miasta globalne przyjęto, że funkcje finansowe są 
nadrzędne. Wykorzystano trzy kryteria wyjściowe, które zdeterminowały 
końcowe rezultaty. Pierwsze z nich to usytuowanie giełdy, następnie skupienie 
największych banków i instytucji finansowych. Trzecim elementem było 
ulokowanie największych międzynarodowych korporacji oraz wielkich firm 
usługowych. Według autorów koncepcji funkcje dyspozycyjno-finansowe 
odzwierciedlają w sposób najbardziej wyrazisty procesy megaurbanizacji i 
megalopolizacji. Koncentrują się one w wybranych nielicznych ośrodkach 
świata. Dysponują funkcjami o znaczeniu strategicznym i od decyzji jakie 
podejmują zależą losy ogólnoświatowej gospodarki. Funkcje pełnione przez 
ponadnarodowe korporacje są niezmiernie złożone i muszą bazować na 
współpracy z dużą liczbą wyspecjalizowanych agend i organizacji. Posiadają 
centra informatyczne i współpracują z licznym instytucjami oferującymi 
najbardziej konkurencyjne wyroby i wyspecjalizowane usługi. Ważny jest 
bezpośredni i pośredni kontakt z ośrodkami innowacji, grupujący najbardziej 
utalentowanych wytwórców i menadżerów. To wszystko mogą oferować  
największe zespoły miejskie świata, którymi są istniejące i formujące się 
wielomilionowe „megalopolis”. Usytuowanie korporacji i firm o znaczeniu 
światowym w nielicznych, wybranych ośrodkach osadniczych działa na zasadzie 
sprzężenia zwrotnego i jest impulsem do dalszego rozwoju społeczno – 
gospodarczego (Węcławowicz, 2007). Zasięg ich oddziaływania nie jest 
ograniczony do skali państw czy kontynentów i wpływa na relacje w wymiarze 
globalnym. Tego rodzaju funkcje powstają w centrach powiązanych siecią 
informatyczną z ośrodkami tego samego rzędu oraz z ośrodkami im 
hierarchicznie podporządkowanymi. Tak wiele usług  najwyższego rzędu może 
być skoncentrowane jedynie w nielicznych bogatych metropoliach, zazwyczaj w 
tych, które są w ramach oraz w pobliżu wielkich „megalopolis”.  
     Równocześnie wskazuję, że tego typu wielkie koncentracje osadnicze 
najbardziej są narażone w przypadku wywołania wojen cybernetycznych. Jest tak 
dlatego, że atak na ośrodki o znaczeniu globalnym przynosi ofierze agresji 
dotkliwe straty ekonomiczne. Agresor uzyskuje spektakularne efekty polityczne, 
z czym mogą się wiązać korzyści geopolityczne. Zniszczenie lub 
unieruchomienie jednego z miast globalnych na zasadzie domina wywołuje 
destrukcje całego systemu wzajemnych powiązań informatycznych, który 
przestaje działać i ulega totalnemu paraliżowi funkcjonalnemu. 
 
Uwagi końcowe 

       Z przedstawionych wywodów wynika, że warunkiem powstania 
wielkiego i bogatego „megalopolis” jest pełnienie przez dany ośrodek miejski 
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funkcji światowych. Tylko one też mają największe szanse przekształcenia się w 
miasta globalne, czyli w takie które decydują o przyszłym układzie sił 
politycznych i gospodarczych w świecie. Równocześnie muszą mieć odpowiedni 
potencjał demograficzny i gospodarczy. Wiązać się z tym również powinno 
istotne znaczenie polityczne. Między światem gospodarki a polityki jest wiele 
powiązań przyczynowo-skutkowych. Procesy megalopolizacyjne wiążą się z 
koncentracją zasobów materialnych i środków finansowych. Przeobraża się 
układ sił geopolitycznych świata, który dostosowuję się do uwarunkowań 
demograficznych i gospodarczych. Jedynie państwa, które będą posiadały na 
swoim terytorium wielkie metropolie o funkcjach globalnych, będą w stanie 
sterować w przyszłości procesami rozwojowymi świata i uzyskiwać odpowiednie 
apanaże finansowe. Ze względu na dysponowanie potęgą  ekonomiczną ich rola 
polityczna i geopolityczna będzie również  znacząca. Odmienne będą 
konsekwencje w krajach Trzeciego Świata. Dalsza koncentracja ludności w 
gigantycznych zespołach osadniczych usytuowanych w krajach biednych i 
zacofanych przyniesie wiele zagrożeń i negatywnych implikacji społecznych i 
ekologicznych. Niezmiernie gwałtowny proces megaurbanizacji nie idzie w 
parze  z rozwojem infrastruktury komunalnej i transportowej. Kwestią trudną 
do rozwiązania stanie się problem zanieczyszczenia powietrza, wody i utylizacji 
śmieci i odpadów. 
        Z przytoczonych danych demograficznych wynika, że w niektórych 
koncentracjach miejskich Azji i Afryki  coroczny przyrost ludności wynosi od 
0,5 do 1 mln. W miarę upływu czasu dynamika ta nabiera przyspieszenia. W 
połowie XXI wieku pojawi się w Azji i Afryce wiele gigantycznych ośrodków 
miejskich. Nie posiadają one i nie będą dysponować w przyszłości odpowiednim 
wyposażeniem infrastrukturalnym i bazą ekonomiczną. Według dość 
prawdopodobnych projekcji pod koniec XXI wieku pojawią się skupiska 
ludności o liczbie mieszkańców bliskiej 100 mln mieszkańców. Tej wielkości 
koncentracje usytuowane w krajach relatywnie biednych wymkną się spod 
kontroli planistycznej i skazane będą na konflikty społeczne oraz katastrofę 
ekologiczną i gospodarczą. Narastające dysproporcje między bogatą „północą” a 
biednym „południem” odzwierciedlą się też w tempie urbanizacji i 
megalopolizacji. W bogatych krajach europejskich oraz w Stanach 
Zjednoczonych, Australii czy w  Kanadzie procesy megalopolizacyjne przyjmą 
odmienną formę urbanistyczną, różną dynamikę i inną strukturę wewnętrzną, 
niż będzie to miało miejsce w biednych krajach „południa”. W państwach 
bogatych nastąpi stabilizacja demograficzna przy istotnych przemianach 
modernizacyjnych. Ukształtowane ośrodki o randze „megalopolis” będą  
spełniały funkcje usługowe i kreatywne w dziedzinie finansów i nowoczesnych 
technologii. Staną się źródłem nowych impulsów innowacyjnych, które z 
mniejszym lub większym opóźnieniem będą adoptowane przez obszary słabiej 
rozwinięte gospodarczo. 
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Gigantyczne koncentracje osadnicze w krajach biednych dysponujące 
nieograniczonymi zasobami taniej siły roboczej przekształcą się w centra 
masowej produkcji przemysłowej. Narastające dysproporcje strukturalne i 
przestrzenne muszą przynieść  istotne konsekwencje geopolityczne. Trudno 
przewidzieć czy nadmierne zagęszczenie ludności świata na niektórych 
obszarach ekologicznie zdewastowanych i spauperyzowanych może 
doprowadzić  do  globalnych konfliktów zbrojnych o zasoby. Rozważania na ten 
temat wykraczają poza zakres podjętego zadania badawczego. Można jedynie 
założyć, że tak wielkie koncentracje osadnicze mogą być bardziej narażone na 
kryzysy ekonomiczne i rewolucje społeczne. W każdym razie świat o tak 
wielkich dysproporcjach demograficznych nie może być bezpieczny i stabilny. 
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Demographic, social and geopolitical consequences  
of mega-urbanization processes   

 
The article is devoted to statistical analysis and assessment of urbanization processes. It 
is stressed that transformations of this kind are fairly complex and to result only from 
the changes of relations between urban and rural population. They consist in complex 
economical – social phenomena that are reflected, among others, in formation of large 
urban complexes whose internal structure is ever more complicated. Their characteristic 
feature is spatial expansion. In the place where formerly only towns were, the new, 
territorially extensive agglomerations and metropolises come into being. Because of a 
strong demographic dynamics resulting from the intensive development and technological 
progress, great urban complexes numbering over 10 milllion inhabitans have appeared. 
Attention has been paid to the fact that they develop most quickly  in poor Third World 
countries. In the next part of the article the most modern and complex forms of 
nowadays urbanization have been discussed. In the areas with a lot of agglomerations 
new forms of big-city settlements are formed that are called „megalopolis”. They number 
several dozen million inhabitans each and their significance in the world is ever greater. 
A considerable part of the article is concerned with the so-called world or global cities. 
Studies were conducted by a team of experts affiliated to the University of 
Loughborough that has assumed the name „Globalization World Cities Study. On the 
basis of strictly defined criteria the team has distinguished 55 global cities. In the next 
part of the text the inner structure of the mentioned greatest global cities is 
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characterized. In the last part of the article it is indicated that the processes of mega-
urbanization have a tendency to spread into new areas.  
 
Key words: mega-urbanization, megalopolis, global cities. 
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SYTUACJA BEZPIECZEŃSTWA W MALI  
W LATACH 2015-2018  

 
 
 
Abstrakt: 
 Celem niniejszego artykułu jest ukazanie sytuacji bezpieczeństwa w Mali w 
latach 2015–2018, przedstawienie głównych czynników mających wpływ na jej 
pogorszenie, a także perspektyw rozwoju w przyszłości. Pomimo kilkuletnich wysiłków 
środowiska międzynarodowego, w tym ONZ, Unii Europejskiej oraz państw 
afrykańskich z regionu Sahelu, mających na celu ustabilizowanie sytuacji 
bezpieczeństwa w Mali, ulega ona ciągłemu pogorszeniu. Dodatkowo akty przemocy i 
ataki terrorystyczne zaczynają dotykać także państwa graniczące z Mali, m.in. Burkinę 
Faso i Niger. W artykule ukazano moment powstania oraz rozwój działalności tzw. 
Państwa Islamskiego (IS) w Mali i regionie, a także znaczenie aktywności IS w 
konsolidacji grup zbrojnych powiązanych z Al-Kaidą, do obecnej postaci JNIM. Na 
zakończenie ukazano także dalsze wysiłki środowiska międzynarodowego mające na 
celu stabilizację sytuacji w Mali i regionie Sahelu.  
  
Słowa kluczowe: Al-Kaida, bezpieczeństwo, Mali, Państwo Islamskie, 
terroryzm.  
 
 
Sytuacja wewnętrzna 

W 2012 r. organizacje nacjonalistyczne Tuaregów, wsparte przez 
ugrupowania islamskich terrorystów, opanowały dwie trzecie terytorium Mali, 
ogłaszając 6 kwietnia 2012 r. utworzenie nowego państwa o nazwie Azawad. W 
2013 r., w związku z dalszą ofensywą islamistów na południe Mali, Francja 
wspólnie ze swoimi sojusznikami z NATO oraz Afryki przeprowadziła 
skuteczną operację wojskową, której efektem było pokonanie islamistów i 
powrót terytorium Mali pod pozorną kontrolę rządu w Bamako (por. 
Danielewicz, 2016, 2018). Pomimo kilkuletnich wysiłków środowiska 
międzynarodowego, w tym ONZ, Unii Europejskiej oraz państw afrykańskich z 
regionu Sahelu, mających na celu ustabilizowanie sytuacji w Mali, ulega ona 
ciągłemu pogorszeniu. Dodatkowo akty przemocy i ataki terrorystyczne 
zaczynają dotykać także państwa graniczące z Mali, m.in. Burkina Faso i Niger. 
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Wzrasta liczba ataków skierowanych przeciwko międzynarodowym siłom 
stabilizacyjnym (MINUSMA), francuskim i malijskim. O ile do roku 2014 r. 
prawie wszystkie incydenty zbrojne wydarzyły się w północnej części Mali, to w 
kolejnych latach stały się one powszechne w całym kraju i w państwach 
sąsiednich. Chociaż liczba samych ataków IED1 pozostaje stabilna (139 ataków 
w 2016 r. i 130 w 2017 r.), to liczba ofiar wzrasta – z 70 zabitych i 184 rannych 
w 2016 r. do 144 zabitych i 309 rannych w 2017 r. Ataki powodują stałe 
pogarszanie się morale żołnierzy i protesty ich rodzin przed ponownym ich 
wysyłaniem na północ. W pierwszym kwartale 2018 r. w Mali przeprowadzono 
65 ataków: 37 przeciwko siłom malijskim, 20 przeciwko MINUSMA2, 5 
przeciwko innym ugrupowaniom prorządowym, a 3 przeciwko siłom 
operującym w ramach operacji Barkhane3. W poprzednim kwartale było to 71 
ataków. Do największej liczby ataków doszło w regionach: Mopti (24), Kidal 
(16), Gao (8), Timbuktu (5), Segou (4), Menaka (3) i Koulikoro (3). Największe 
straty poniosły siły malijskie – 45 zabitych i 80 rannych żołnierzy w porównaniu 
z 23 zabitymi i 8 rannymi w poprzednim kwartale. Dotychczasowe ataki to 
najczęściej połączenie IED i ostrzału z broni strzeleckiej. Obecnie coraz częściej 
mamy do czynienia ze złożonymi atakami, przy wykorzystaniu zespołów 
terrorystów, których szturm poprzedzany jest zamachami samobójczymi4. 

W atakach na siły malijskie i MINUSMA bardzo często giną cywile. W 
pierwszym kwartale 2018 r. w regionie Mopti nastąpiło 5 eksplozji IED, które 
skutkowały śmiercią 36 i ranami 18 cywilów. Tylko w czasie eksplozji pod 
autobusem 25 stycznia 2018 r. śmierć poniosło 26 pasażerów. Prawdopodobnie 
wszystkie te ataki pierwotnie skierowane były przeciwko siłom zbrojnym, które 
wykorzystywały te same drogi. 

Sytuację bezpieczeństwa w Mali pogarszają przypadki łamania praw 
człowieka, których dopuszczają się także siły rządowe. Przedstawiciele 
MINUSMA w pierwszym kwartale 2018 r. udokumentowali 133 takie przypadki, 
których ofiarami było 483 osoby, w porównaniu do 170 i 326 ofiar w ostatnim 

                                                 
1 Nazwa ładunku wybuchowego używana do zamachów bombowych; skrót od ang. 

improvised explosive device (przyp.red.). 
2 Misja MINUSMA (United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in 

Mali) została powołana na podstawie Rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 2100 z 25 

kwietnia 2013 r. Docelowo miała ona liczyć 11 200 osób personelu wojskowego oraz 1440 

policjantów, rozmieszczonych na terenie objętym konfliktem w Mali. Do jej 

najważniejszych zadań należało wsparcie procesu ponownego ustanawiania władz 

malijskich, wspieranie dialogu politycznego i procesu wyborczego, ochrona cywilów i 

personelu ONZ oraz wsparcie akcji humanitarnej i organów wymiaru sprawiedliwości.  
3 Francuska misja wojskowa, która zastąpiła operację Serval.   
4 Report of the Secretary-General on the situation in Mali, United Nations Security Council, 

S/2018/273, 29.03.2018, 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/N1807893.pdf, s. 5–6, 02.07.2018. 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/N1807893.pdf
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kwartale 2017 r. W 18 przypadkach były to bezprawne egzekucje, również w 18 
– pobicia, w 6 – tortury lub złe traktowanie oraz w 18 – bezprawne zatrzymanie 
i przetrzymywanie. Siły zbrojne Mali były odpowiedzialne za 33 takie przypadki 
przemocy wobec cywilów (25%), grupy prorządowe (które podpisały 
porozumienia pokojowe) – 55 przypadków, grupy opozycyjne – 6 przypadków, 
islamiści – 37 przypadków. Najwięcej tego typu przypadków miało miejsce w 
regionach Mopti i Segou (38%), Timbuktu (25%), Bamako (16%) i Gao (14%). 
Kolejny problem to ofiary po stronie cywilnej, które często są skutkiem operacji 
zbrojnych malijskich sił rządowych wymierzonych w grupy terrorystów. 
Przykładowo w trakcie operacji kontrterrorystycznej 21 lutego 2018 r. (Operation 
Dambe) siły malijskie aresztowały 10 cywilów w Sokolo i Dioura (region Segou), 
z których 7 zostało rozstrzelanych bez sądu, a 3 pozostałych uznanych za 
zaginionych. Tylko w pierwszym kwartale 2018 r. siły malijskie aresztowały w 
trakcie prowadzonych operacji 116 osób, z czego w przypadku 80 były to 
zarzuty prowadzenia działań terrorystycznych. Do 28 lutego 2018 r. 17 z nich 
zostało zwolnionych. Pośród aresztowanych w związku z podejrzeniem 
prowadzenia działań terrorystycznych ponad połowa była obiektem nadużyć i 
łamania praw człowieka, tj. 15 zostało zabitych, 14 było torturowanych lub źle 
traktowanych, a 15 nielegalnie przetrzymywanych. 

W Mali dochodzi także do walk wewnętrznych między różnymi grupami 
narodowymi, jak np. Fulani i Dogon5. W konsekwencji tych walk w pierwszym 
kwartale 2018 r. śmierć poniosło 71 cywilów, a 22 zostało rannych. 15 stycznia 
2018 r. w trakcie walk pomiędzy Fulani a Dogon śmierć poniosło 12 Dogonów, 
natomiast 17 stycznia w trakcie akcji odwetowej zabito 8 Fulani. Siły malijskie 
aresztowały Fulani odpowiedzialnych za atak na Dogonów, co nie 
powstrzymało ich od  kolejnych napadów. 17 czerwca 2018 r. Biuro Wysokiego 
Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka (The Office of the UN High 
Commissioner for Human Rights – OHCHR) ogłosiło alarmujące dane 
świadczące o wzroście przemocy między różnymi grupami etnicznymi w 
centralnej części Mali. Z danych wynika, że odnotowano 99 aktów przemocy, w 
których śmierć poniosło 289 osób. 76 incydentów (77%), zaszło w regionie 
Mopti, z czego połowa miała miejsce po 1 maja 2018 r. Bardzo często wzajemne 
animozje są wykorzystywane przez ugrupowania terrorystyczne powiązane czy 
to z tzw. Państwem Islamskim (IS), i Al-Kaidą. Zarówno OHCHR, jak i Human 
Right Watch informują rząd w Bamako o potrzebie zażegnania tego konfliktu. 
W przeciwnym razie będzie się on rozwijał, a dżihadystom ułatwi to 
prowadzenie skutecznej propagandy antyrządowej i werbowanie kolejnych 
rekrutów (Weiss 2018a). 

                                                 
5 Fulani to pasterski lud muzułmański zamieszkujący w strefie Sahelu w kilku państwach, 

podczas gdy Dogoni to rolnicze plemię z wyżyny Bandiagara na wschód od Mopti w 

środkowym Mali, znane antropologom z osobliwej mitologii i religii (przyp.red.).  
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Sytuację komplikuje także stały wzrost liczby młodych ludzi w Mali 
wchodzących na rynek. Średnia urodzeń na kobietę w 2014 r. wynosiła 6. W 
połączeniu z urbanizacją oraz bardzo ograniczonymi resursami stwarza to 
problemy na przyszłość6. Duża liczba młodzieży jest świetną bazą werbunkową 
dla ideologów dżihadu, szczególnie jeżeli system edukacji oraz rynek 
wewnętrzny nie zaspokajają jej potrzeb. Od lat 90. XX w. do regionu Sahelu 
sukcesywnie wchodzą organizacje salafickie7. Poprzez system madras i 
meczetów zyskują poparcie, szczególnie w rejonach źle zarządzanych. 
Organizacje te często wykorzystują fundusze islamskich organizacji 
charytatywnych (The Central Sahel…, s. 10–11). 
 
Działalność Al-Kaidy 

O ile do 2016 r. najważniejszymi grupami islamskimi operującymi w tym 
kraju były Ansar Dine8, MUJAO9, AQIM10, oraz Al-Murabitoon11, to w 2018 r. 
działały już tylko dwie grupy: powiązane z Al-Kaidą Groups for Support of Islam 
and Muslims (arabska nazwa to Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin in Mar) – 
JNIM, oraz powiązane z tzw. Państwem Islamskim The Islamic State in the Greater 
Sahara (francuska nazwa to L’Etat Islamique au Grand Sahara) – ISGS. 

Od początku 2015 r. dużą aktywność w Mali utrzymywała organizacja 
Ansar Dine. 4 stycznia 2015 r. w rejonie Ansongo-Menaka doszło do eksplozji 
pod samochodem żołnierzy nigeryjskich służących w ramach misji MINUSMA. 

                                                 
6 W Nigrze 60% ludzi to młodzież poniżej 18 roku życia (The Central Sahel…, 2015, s. 8). 
7 Salafizm jest radykalnym odłamem islamu, często używanym zamiennie z wahabizmem. 

Wyznawcy salafizmu nawołują i dążą do wprowadzenia czystego islamu z czasów Proroka 

Mahometa. Wierzą w możliwość utworzenia państwa islamskiego i wprowadzenie szariatu. 

Często wyznawcy salafizmu, tzw. salafi jihadis, dopuszczają się aktów przemocy, w tym 

terrorystycznych,   

http://www.theweek.co.uk/politics/6073/what-salafism-and-should-we-be-worried, 

16.02.2014.  
8 Organizacja o zabarwieniu radykalnego islamu utworzona w 2011 r. przez jednego z 

ważnych liderów Tuaregów Iyada Ag Ghaly (Danielewicz 2018). 
9 MUJAO to założona w 2011 r. Związana z Osamą bin Ladenem organizacja terrorystyczna, 

nazwana tak od skrótu francuskiej nazwy organizacji „Mouvement pour le Tawhîd et du 

Jihad en Afrique de l’Ouest. Liderem był Mauretańczyk Hamada Ould Mohamed Kheirou, 

alias Abou Qumqum (Cristiani, 2012, s. 6-7). 
10 Al-Kaida Islamskiego Magrebu (Al-Qaeda in the Islamic Maghreb) jest organizacją 

terrorystyczną wywodzącą się z algierskiej islamskiej grupy zbrojnej GIA – Armed Islamic 

Group, która później przekształciła się w algierskie ugrupowanie zbrojne Group for 

Preaching and Combat (GSPC), a następnie w 2007 r. w AQIM. 
11 Organizacja wywodząca się z AQIM, której liderem był Mokhtar Belmokhtar 

(Danielewicz 2016, s. 65-68).  

http://www.theweek.co.uk/politics/6073/what-salafism-and-should-we-be-worried
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Wydarzyło się to kilka dni po ataku na bazę MINUSMA w Tessalit12. Z kolei 7 
sierpnia 2015 r. członkowie organizacji terrorystycznej z Al-Murabitoon 
dokonali ataku na hotel Byblos w Sevare, w wyniku czego śmierć poniosło 12 
osób, z czego 5 z nich było członkami personelu ONZ13. 

4 grudnia 2015 r. doszło do połączenia Al-Murabitoon i AQIM, co 
zostało ogłoszone przez Abdelmaleka Droukdela, emira AQIM. Wiązało się to 
z koniecznością konsolidacji działań w obliczu pojawienia się zwolenników tzw. 
Państwa Islamskiego na terenach dotychczas kontrolowanych przez Al-Kaidę. 
Pierwszym testem bojowym nowego tworu była krwawy atak na hotel Radisson 
w Bamako, przeprowadzony przez dwóch napastników 20 listopada 2015 r.14 
Zamachowcy w trakcie ataku użyli broni strzeleckiej oraz obrzucili gości i 
personel hotelu granatami. W wyniku zamachu śmierć poniosło 19 osób, w tym: 
kilku malijskich ochroniarzy, senegalski biznesmen, 6 pracowników linii 
lotniczych narodowości rosyjskiej, Amerykanin, 3 Chińczyków i belgijski 
parlamentarzysta, a ponad 100 osób było rannych. Po kilku godzinach 
napastnicy ostatecznie zostali zabici przez żołnierzy armii Mali i francuskich sił 
specjalnych. Do ataku przyznała się grupa Al-Murabitoon. Abdelmalek 
Droukdel, lider AQIM, opublikował nagranie wideo, na którym przyznał się do 
odpowiedzialności za atak oraz poinformował, że organizacja Al-Murabitoon 
złożyła oświadczenie lojalności AQIM15. 

Atak na hotel Radisson16 stanowił demonstrację dużych możliwości 
organizacji Al-Murabitoon wspieranej przez AQIM i miał symbolizować atak na 
obywateli innych państw oraz na miejsce związane z procesem pokojowym w 
Mali. Napastnikami było dwóch Malijczyków z ludu Fulani. Ich zwerbowanie 
miało pokazać również rosnące możliwości werbowania mieszkańców Mali oraz 
ich związki z międzynarodowym ruchem dżihadystów. Świadczyło to także o 
rozszerzeniu się działań islamistów na centralną i południową część kraju 

                                                 
12 Un nouvel attentat contre les casques bleus de l’ONU a fait six blessés à Gao,  

http://malijet.com/actualte_dans_les_regions_du_mali/rebellion_au_nord_du_mali/120165un

-nouvel-attentat-contre-les-casques-bleus-de-l%E2%80%99onu-a-fait-six-.html, 4.01.2015. 
13 C. Weiss, Al Murabitoon claims Mali hotel siege, FDD’s Long War Journal, 10.08.2015, 

https://www.longwarjournal.org/archives/2015/08/al-murabitoon-claims-mali-hotel-

siege.php, 17.08.2018. 
14 Wcześniej, jeszcze w sierpniu 2015 r., Al-Murabitoon zaatakował także hotel w Sevare, 

zabijając 12 osób.  

C. Weiss, Al Qaeda attacks hotel in Burkina Faso, „FDD’s Long War Journal”, 15.01.2016, 

https://www.longwarjournal.org/archives/2016/01/al-qaeda-attacks-hotel-in-burkina-

faso.php, 24.08.2018. 
15 AQIM publikuje później zdjęcia napastników, natomiast prokurator Malijski prowadzący 

śledztwo podaje, że dowody świadczą o odpowiedzialności Al-Murabitoon (Lebovich, 2016, 

s. 22–27). 
16 Autor artykułu miał okazję przebywać w tym hotelu w 2014 r. W hotelu było widać 

obecność wielu pracowników linii lotniczych z całego świata.  

http://malijet.com/actualte_dans_les_regions_du_mali/rebellion_au_nord_du_mali/120165un-nouvel-attentat-contre-les-casques-bleus-de-l%E2%80%99onu-a-fait-six-.html
http://malijet.com/actualte_dans_les_regions_du_mali/rebellion_au_nord_du_mali/120165un-nouvel-attentat-contre-les-casques-bleus-de-l%E2%80%99onu-a-fait-six-.html
https://www.longwarjournal.org/archives/2015/08/al-murabitoon-claims-mali-hotel-siege.php
https://www.longwarjournal.org/archives/2015/08/al-murabitoon-claims-mali-hotel-siege.php
https://www.longwarjournal.org/archives/2015/08/al-murabitoon-claims-mali-hotel-siege.php
https://www.longwarjournal.org/archives/2016/01/al-qaeda-attacks-hotel-in-burkina-faso.php
https://www.longwarjournal.org/archives/2016/01/al-qaeda-attacks-hotel-in-burkina-faso.php
https://www.longwarjournal.org/archives/2016/01/al-qaeda-attacks-hotel-in-burkina-faso.php
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(Lebovich, 2016). Kolejnym głośnym atakiem terrorystycznym było ostrzelanie 
znajdującej się w bamakijskim hotelu Nord Sud kwatery głównej sił EUTM Mali 
w Bamako w marcu 2016 r. (Weiss, 2016). 

W Mali bardzo często, poza podkładaniem min-pułapek IED, dochodzi 
do skoordynowanych ataków przy wykorzystaniu zamachowców-samobójców. 
Do takiego zamachu doszło m.in. 31 maja 2016 r., kiedy w Gao zamachowiec z 
grupy Al-Murabitoon zabił chińskiego żołnierza ONZ. Atak polegał na 
wysadzeniu się Malijczyka przy ogrodzeniu, a następnie wtargnięciu trzech 
napastników do bazy (Weiss, op.cit.).  

19 lipca 2016 r. grupa powiązana z AQIM przeprowadziła atak na bazę 
sił malijskich w Nampala. W wyniku ataku śmierć poniosło 17 żołnierzy 
malijskich, a 35 odniosło rany. Do ataku przyznała się powstała w czerwcu 2016 
r. grupa The National Alliance for the Protection of the Peul Identity and the 
Restoration of Justice, wywodząca się z mniejszości Peul. Atak miał być 
odwetem za działania sił malijskich skierowane przeciwko Peul, takie jak 
aresztowania, tortury czy mordowanie cywilów (Ahmed 2016). 

29 listopada 2016 r. doszło do dwóch kolejnych ataków terrorystycznych 
połączonych sił Al-Murabitoon i AQIM, tj. ostrzał rakietowy na siły francuskie 
stacjonujące na lotnisku w Timbuktu oraz zamach samobójczy w Gao. Do obu 
ataków przyznali się AQIM i Al-Murabitoon. Do końca listopada 2016 r. w 
Afryce Zachodniej doszło do najmniej 228 zamachów terrorystycznych, za które 
odpowiedzialność ponosiła Al-Kaida lub powiązane z nią ugrupowania. 
Większość wydarzyła się na północy Mali, ale ponad 40 na południu, natomiast 
przynajmniej 19 w sąsiednich państwach, tj. Nigrze, Burkina Faso, Algierii i na 
Wybrzeżu Kości Słoniowej (Weiss, 2017). 18 stycznia 2017 r. w Mali został 
przeprowadzony, największy do tego dnia, atak terrorystyczny na siły w Mali. W 
Gao grupa Al-Murabitoon zaatakowała bazę sił francusko-ONZ-owskich, w 
wyniku czego śmierć poniosło 60 żołnierzy, a 115 odniosło rany. Samobójczy 
atak, który miał być karą dla armii malijskiej za współpracę z Francją. 
Zaatakowane zostały koszary sił MOC (Mecanisme Operationnel de 
Coordination). Wojska te, szkolone przez ONZ i Francuzów, to mieszane siły 
lokalnych milicji oraz rebeliantów tuareskich, których wykorzystanie ma na celu 
obniżenie lokalnych napięć narodowościowych. W momencie ataku w bazie 
znajdowało się kilkuset żołnierzy, co tłumaczy ogromną liczbę ofiar (Weiss, 
op.cit.). 

W marcu 2017 r. oficjalnie ogłoszono powołanie nowej organizacji 
terrorystycznej w Mali o nazwie The Groups for Support of Islam and Muslims, 
(arabska nazwa: Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin in Mar) – JNIM. Grupa 
skupiła pod swoimi skrzydłami kilka innych grup związanych z Al-Kaidą. 
Liderem JNIM został Iyad ag Ghaly. W trakcie zakładania JNIM Ghaly 
ponownie złożył oświadczenie lojalności i posłuszeństwa – bayat, ślubując 
wierność emirom i szejkom, liderowi AQIM – Abu Musabowi Abdelowi 
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Wadoudowi (Abdulmalek Droukdel), Aymanowi al-Zawahiriemu oraz emirowi 
talibów w Afganistanie – Mullahowi Haibatullahowi Akhundzadowi (fot. 1). 
Grupami, które weszły w skład JNIM, były: Ansar Dine, Al-Murabitoon, 
komórka AQIM działająca na Saharze oraz Macina Liberation Front (MLF), znana 
także jako Katibat Macina. W trakcie swojego oświadczenia z 2 marca 2017 r. 
Ghaly stwierdził, że organizacje te zostały zjednoczone, aby pod jednym emirem 
wystąpić przeciwko „krzyżowcom” – miał tu na myśli głównie Francję. 

 
Fot. 1. Iyad ag Ghaly ogłasza powstanie JNIM w 2017 r. 

 
Źródło: T. Joscelyn (2017) 

 
7 maja 2017 r. JNIM przyznał się do przeprowadzenia samobójczego 

ataku terrorystycznego na bazę sił malijskich na północ od Gao. W wyniku 
ataku śmierć poniosło 7 żołnierzy malijskich, a kolejnych 17 odniosło rany, 
dodatkowo 16 żołnierzy zostało uznanych za zaginionych. Od początku 2017 r. 
był to drugi w tamtym czasie samobójczy zamach w rejonie Gao. Atak 
rozpoczął się od zniszczenia wieży telekomunikacyjnej koło Almoustarat, 
niedaleko Gao. Uniemożliwiło to siłom malijskim szybkie wezwanie pomocy i 
poinformowanie o samym ataku. Następnie do bazy wjechał duży samochód 
załadowany materiałem wybuchowym, prowadzony przez zamachowca-
samobójcę, który wysadził się w powietrze. Po tym do bazy wbiegło kilkunastu 
napastników prowadzących ogień z broni strzeleckiej. Zanim do bazy przybyły 
siły francuskie, zamachowcy zdołali przejąć co najmniej trzy pojazdy wojskowe 
oraz wielkie ilości broni i amunicji. W konsekwencji akcji baza malijska została 
całkowicie zniszczona. Według „FDD’s Long War Journal” od początku 2017 r. 
do maja tego samego roku w Mali i sąsiednich państwach przeprowadzono 89 
ataków terrorystycznych, za które odpowiadają grupy powiązane z Al-Kaidą. Z 
kolei w 2016 r. dokonano w Mali sześć zamachów samobójczych, większość w 
Gao. 
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W marcu 2018 r. JNIM opublikował materiał propagandowy, 
zaczynający się od wypowiedzi Aymana al-Zawahiriego, któremu JNIM 
przysiągł lojalność, zachęcającego do atakowania celów związanych z Francją i 
jej sojusznikami. Następnie na filmie widać aktywność JNIM oraz dwa obozy 
szkoleniowe (fot. 2). W szczególności sfilmowano atak na pozycje armii 
malijskiej koło Soumpi w rejonie Timbuktu, z 27 stycznia 2018 r., kiedy śmierć 
poniosło 14 żołnierzy malijskich i 4 JNIM. Na filmie widać, jak członkowie 
JNIM wynoszą z bazy duże ilości broni i amunicji. Część zdjęć nagrano z 
komercyjnego drona. Według „FDD’s Long War Journal” od początku 2018 r. 
do marca przeprowadzono 53 ataki w Mali i Burkina Faso związane z Al-Kaidą. 
W całym 2017 r. było to co najmniej 276 ataków. 
 
Fot. 2. Ćwiczenia w obozie szkoleniowym JNIM o nazwie Jerusalem w północnym Mali 

 
Źródło: C. Weiss, 2018b. 

 
Od początku swojego istnienia JNIM skupia się na atakowaniu celów 

wojskowych, starając się unikać ofiar wśród ludności cywilnej, co ma stworzyć 
lepsze szanse na wsparcie dla organizacji. Jest to zgodne z modus operandi Al-
Kaidy (Joscelyn, 2017). 14 kwietnia 2018 r. terroryści z JNIM przygotowali i 
przeprowadzili kompleksowy zamach terrorystyczny na siły MINUSM-y i 
francuskie z sił Barkhane, operujące z lotniska w Timbuktu. Do ataku kolejny 
raz użyto pojazdów oznakowanych tak samo, jak te używane przez ONZ i armię 
malijską. Był to największy atak terrorystyczny skierowany przeciwko siłom 
ONZ i francuskim w Mali. Baza sił MINUSM-y została ostrzelana przez 
moździerze, a następnie zaatakowana przez trzy samochody-pułapki, tzw. 
VBIED (fot. 3). Natychmiast z pomocą ruszyły samoloty Mirage 2000 z Gao i 
Niamey, śmigłowce Tiger oraz komandosi na śmigłowcach NH90. W wyniku 
ataku zginęło 15 terrorystów, jeden żołnierz ONZ, a 7 Francuzów odniosło 



 

Danielewicz, K., 2019, Sytuacja bezpieczeństwa w Mali w latach 2015-2018,  

Przegląd Geopolityczny, 28, s. 64-85. 

 

 

- 72 - 

rany17. Według oświadczenia JNIM atak był zemstą za ostatnie operacje sił 
francuskich, w trakcie których śmierć poniosło wielu kluczowych dowódców 
JNIM. Jednym z nich był Haydara al-Maghrebi, Marokańczyk, dowódca JNIM, 
który został zabity w trakcie operacji na cele położone na północy Timbuktu 3 
kwietnia 2018 r. Kilka dni później, także na północ od Timbuktu, został zabity 
Mauretańczyk Ayman al-Shinqiti oraz jego czterech towarzyszy. Pomimo 
skutecznych ataków ze strony G5 Sahel czy sił ONZ na cele Al-Kaidy, ta druga 
skutecznie rozwija swoje działania. Do 20 kwietnia 2018 r. na terenie Mali i 
Burkina Faso odnotowano 82 ataki związane z Al-Kaidą18. 

 
Fot. 3. Pojazd JNIM pomalowany na wzór ONZ przygotowywany do ataku 
samobójczego 

 
Źródło: https://www.longwarjournal.org/archives/2018/10/jnim-portrays-its-fight-as-part-of-
al-qaedas-global-jihad.php, 19.12.2018. 

 
Od początku 2018 do 5 września 2018 r. JNIM przeprowadził w sumie 

113 ataków na siły malijskie i 105 na siły francuskie i ONZ (Joscelyn, op.cit). 
Według informacji stacji telewizyjnej Az Zallaqa z 2018 roku, powtórzonej przez 
kilka innych ośrodków informacyjnych islamistów (fot. 4), wysiłek JNIM w Mali 
wpisuje się w globalne działania Al-Kaidy na świecie.  

                                                 
17 Tombouctou: la MINUSMA et Barkhane contrent des attaques terroristes, Armee 

Francaise, 15.04.2018, https://www.facebook.com/notes/arm%C3%A9e-fran%C3%A7aise-

op%C3%A9rations-militaires/tombouctou-la-minusma-et-barkhane-contrent-des-attaques-

terroristes/1741100555935662/, 17.8.2018. 
18 C. Weiss, Al Qaeda’s JNIM claims suicide assault in Timbuktu, „FDD’s Long War 

Journal”, 20.04.2018, https://www.longwarjournal.org/archives/2018/04/al-qaedas-jnim-

claims-suicide-assault-in-timbuktu.php, 17.08.2018. 

https://www.longwarjournal.org/archives/2018/10/jnim-portrays-its-fight-as-part-of-al-qaedas-global-jihad.php
https://www.longwarjournal.org/archives/2018/10/jnim-portrays-its-fight-as-part-of-al-qaedas-global-jihad.php
https://www.facebook.com/notes/arm%C3%A9e-fran%C3%A7aise-op%C3%A9rations-militaires/tombouctou-la-minusma-et-barkhane-contrent-des-attaques-terroristes/1741100555935662/
https://www.facebook.com/notes/arm%C3%A9e-fran%C3%A7aise-op%C3%A9rations-militaires/tombouctou-la-minusma-et-barkhane-contrent-des-attaques-terroristes/1741100555935662/
https://www.facebook.com/notes/arm%C3%A9e-fran%C3%A7aise-op%C3%A9rations-militaires/tombouctou-la-minusma-et-barkhane-contrent-des-attaques-terroristes/1741100555935662/
https://www.longwarjournal.org/archives/2018/04/al-qaedas-jnim-claims-suicide-assault-in-timbuktu.php
https://www.longwarjournal.org/archives/2018/04/al-qaedas-jnim-claims-suicide-assault-in-timbuktu.php
https://www.longwarjournal.org/archives/2018/04/al-qaedas-jnim-claims-suicide-assault-in-timbuktu.php
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Fot. 5. Obraz przedstawiający różne media odłamów Al-Kaidy, w tym JNIM 

 
Źródło: C. Weiss, 2018b. 

 
Działania tzw. Państwa Islamskiego w Mali 

Po powołaniu tzw. Państwa Islamskiego w czerwcu 2014 r. rozpoczęło 
ono swoją ekspansję także w Afryce Zachodniej. Największe sukcesy IS 
odniosło w Libii, gdzie według ONZ należało do niego od 2000 do 3000 ludzi, 
oraz w Nigerii, gdzie oświadczenie lojalności złożyło Boko Haram. Ze 
względów na obecność IS w Mali i Libii AQIM i Belmokhtar zostali zmuszeni 
do lepszej współpracy w obliczu zagrożenia ze strony IS, czego efektem było 
powstanie m.in. JNIM. W czerwcu 2015 r. Belmokhtar był celem ataku z 
powietrza ze strony USA, kiedy przebywał w mieście Ajdabiya w Libii, 
negocjując wspólny front i przyłączenie do AQIM przeciwko ekspansji IS. 
Konieczność podjęcia negocjacji kolejny raz stała się pilna po ogłoszeniu w 
maju 2015 r. przez część ludzi z Al-Murabitoon z emirem Adnanem Abu 
Walidem al-Sahrawim jedności z IS i złożeniu oświadczenia lojalności Abu 
Bakrowi al-Baghdadiemu. Stało się to bez konsultacji i wiedzy Belmokhtara. 
Belmokhtar szybko i stanowczo publicznie oświadczył, że złożony bayat nie 
oddaje woli całej shury Al-Murabitoon. W sierpniu 2015 r. Belmokhtar przejął 
kontrolę nad Al-Murabitoon i przyjął tytuł emira, czego wcześniej unikał, 
począwszy od powołania organizacji w sierpniu 2013 r. Od początku istnienia 
Al-Murabitoon w organizacji (wcześniej jeszcze w MUJAO) panowała silna 
konkurencja między Belmokhtarem a Ahmedem Ouldem Amerem (Ahmed al-
Tilemsi), szefem sił zbrojnych MUJAO. To spowodowało, że obaj nie chcieli 
przejąć pełnej kontroli nad Al-Murabitoon. Rola ta przypadła prawdopodobnie 
Egipcjaninowi, Abu Bakrowi al-Masriemu. Z kolei jeden z liderów MUJAO, Al-
Sahrawi, początkowo odmówił złożenia przysięgi lojalności Al-Masriemu, 
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później jednak zmienił zdanie. Kiedy w kwietniu 2014 r. Al-Masri został zabity, 
Al-Tilemsi został wyznaczony na emira, jednak sam szybko został zabity przez 
siły francuskie na północy Mali w grudniu 2014 r. Nowym liderem został Al-
Sahrawi, co nie zostało zaakceptowane przez Belmokhtara. W konsekwencji 
doszło do rozłamu w ramach organizacji i zbliżenia Sahrawiego do IS 
(Lebovich, op.cit.). 

 
Fot. 5. Abu Walid al-Sahrawi składający oświadczenie wierności tzw. Państwu 
Islamskiemu 

 
Źródło: T. Joscelyn, C. Weiss, 2016. 

 
W maju 2015 r. Sahrawi założył odłam IS w Mali. Składając swoje 

oświadczenie bayat w maju 2015 r., ogłosił, że zrobił to w imieniu całej 
organizacji Al-Murabitoon. Nowa grupa Sahrawiego przyjęła nazwę The Islamic 
State in the Greater Sahara – ISGS. Agencja informacyjna IS Amaq News 
Agency poinformowała oficjalnie o przyjęciu oświadczenia posłuszeństwa 
złożonego IS przez grupę dżihadystów działającą w Mali i państwach sąsiednich. 
Oficjalnie oświadczenie bayat19, złożone przez Abu Walida al-Sahrawiego w maju 

                                                 
19 Tzw. Państwo Islamskie swoje terytoria poszerza na dwa sposoby. Pierwszy polega na 

bezpośrednim włączaniu nowo podbitych terytoriów, drugi – na składaniu oświadczenia 

posłuszeństwa przez ugrupowania działające w innych krajach. Proces przyrzekania 

posłuszeństwa nazywa się bayat. Składanie takiego oświadczenia po jego zaakceptowaniu 

powoduje, że grupa czy osoba je składająca formalnie wchodzi pod rozkazy i kontrolę 

organizacji przyjmującej oświadczenie. W przypadku IS początek składania bayat przez 

osoby i organizacje trwa od czerwca 2014 r. Każdy przypadek składania deklaracji był 

wykorzystywany medialnie przez IS w celu pokazania globalnego zasięgu organizacji. 

Należy wspomnieć, że bayat nie jest procesem automatycznym i musi zostać przyjęte przez 

mailto:T.%20%20Joscelyn%20and%20Caleb%20Weiss


 

Danielewicz, K., 2019, Sytuacja bezpieczeństwa w Mali w latach 2015-2018,  

Przegląd Geopolityczny, 28, s. 64-85. 

 

 

- 75 - 

2015 r. (fot. 5), zostało przyjęte przez Abu Bakra al-Baghdadiego dopiero w 
październiku 2016 r. Pomimo tego oświadczenia Belmokhtar oraz niektórzy inni 
ważni członkowie Al-Kaidy szybko wydali swoje oświadczenie, w którym 
poinformowali, że Al-Murabitoon należy do Al-Kaidy. Na tym gruncie doszło 
wkrótce do starć pomiędzy ludźmi Belmokhtara a Sahrawiego. W sierpniu 2015 
r. shura Al-Murabitoon wybrała Belmokhtara na lidera, a ten potwierdził związki 
organizacji z AQIM20. 

Według dostępnych informacji organizacja ISGS jest dużo mniejsza niż 
JNIM, werbuje jednak ludzi z różnych grup etnicznych, przyjmuje też 
uciekinierów z JNIM (głównie z Ansar Dine)21. Pierwszy atak terrorystyczny 
ISGS, przeprowadzony 2 września 2016 r., został wymierzony w posterunek 
wojskowy Burkina Faso przy granicy z Mali. Informację podała mauretańska 
agencja prasowa Al Akhbar. Pomimo braku oficjalnego potwierdzenia przez 
ISIS, atak ten uznaje się za pierwszy od powstania grupy. W maju 2016 r. 
Sahrawi wysłał nagrane oświadczenie (audio), w którym groził atakami na 
związane z ONZ cele w Zachodniej Saharze, a także na cele w Maroku: 
turystów, firmy zagraniczne oraz kwaterę główną sił bezpieczeństwa. 

Konsekwencją najbardziej znanego ataku ISGS, przeprowadzonego w 
październiku 2017 r. koło Tongo Tongo w Nigrze, była śmierć 4 amerykańskich 
żołnierzy sił specjalnych oraz 5 nigeryjskich. Atak odbił się szerokim echem w 
USA i dla wszystkich stanowił duże zaskoczenie. 4 października 2017 r. 
mieszany amerykańsko-nigeryjski patrol wojskowy wpadł w zasadzkę na 
zachodzie Nigru. Żołnierzy zaatakowano po spotkaniu z lokalną społecznością 
kilka kilometrów od miasta Tongo Tongo. Amerykanie zostali dołączeni do 
większego oddziału sił Nigru22. Niektóre źródła, jak „The Guardian”, podawały, 
że Amerykanie brali udział w większej operacji, mającej na celu zabicie 
Sahrawiego. W trakcie zasadzki śmierć poniosło czterech Amerykanów, a dwóch 

                                                                                                                              
IS. Dzieje się to po zaakceptowaniu bayat przez lidera IS oraz nawiązaniu łączności 

pomiędzy daną grupą a IS, co pozwala na przesyłanie rozkazów i informacji. Pierwszą 

organizacją, której oświadczenie zostało przyjęte w 2015 r. po 105 dniach oczekiwania, była 

Khurasan z Afganistanu (Milton, al-Ubaydi,  2015, s. 2–4).  
20 IS w zachodniej Afryce odnotował znaczące sukcesy, z których największym było 

złożenie oświadczenia bayat przez lidera Boko Haram – Abu Bakra Shekau, i zmiana nazwy 

Boko Haram na The Islamic State in West Africa (ISWA) (Joscelyn, Weiss, 2016).  
21 Sahrawi był rzecznikiem prasowym i jednym z najważniejszych liderów MUJAO, które 

działało głównie w Gao. Podczas okupacji miasta został wybrany liderem Mujahideen Shura 

Council of the Islamic Emirate of Gao. 
22 Działania Amerykanów w Nigrze nie były szeroko znane nawet senatorom amerykańskim 

do momentu śmierci żołnierzy. W związku z walkami przeciwko ISIS w Nigrze służbę 

pełniło około 800–1000 żołnierzy amerykańskich. V. Volcovici, U.S. senators seek answers 

on U.S. presence in Niger after ambush, „Reuters”, 22.10.2017, 

http://www.reuters.com/article/us-indonesia-usa-military/indonesia-demands-answers-after-

military-chief-denied-u-s-entry-idUSKBN1CR0CB, 22.10.2017.  

mailto:T.%20%20Joscelyn%20and%20Caleb%20Weiss
http://www.reuters.com/article/us-indonesia-usa-military/indonesia-demands-answers-after-military-chief-denied-u-s-entry-idUSKBN1CR0CB
http://www.reuters.com/article/us-indonesia-usa-military/indonesia-demands-answers-after-military-chief-denied-u-s-entry-idUSKBN1CR0CB
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innych zostało rannych. W związku ze zdarzeniem w dochodzenie 
zaangażowane zostało FBI. Jednym z ważniejszych pytań było, dlaczego zespół 
kierowany przez Zielone Berety nie miał wystarczającego wsparcia w walce z 50 
ludźmi z ISGS. Podczas operacji ratowania Amerykanów koledzy pozostawili 
ciało jednego z nich. Zostało one odnalezione przez Nigeryjczyków po 48 
godzinach i przetransportowane do USA23. Zdaniem amerykańskiego sekretarza 
obrony Jamesa Mattisa śmierć amerykańskich żołnierzy była wynikiem porażki 
wywiadowczej. Według CNN Amerykanie poruszający się nieopancerzonymi 
samochodami po spotkaniu z lokalną ludnością zostali zaatakowani przez 
napastników, ostrzeliwujących ich ogniem strzeleckim z karabinów 
maszynowych i granatników. Po ostrzale Amerykanie opuścili pojazdy i ukryli 
się, prowadząc ogień i zabijając kilku napastników. Ostrzał trwał 30 minut, 
zanim przyleciały francuskie Mirage, które wsparły Amerykanów i spowodowały 
rozproszenie napastników. Ranni zostali przetransportowani przez Francuzów 
do szpitala w Niamey, a następnie do Landstuhl Regional Medical Center w 
Niemczech. 

 
Fot. 6. Samochód amerykańskich sił specjalnych przejęty przez ISIS w Nigrze i 
odzyskany przez sojusz Tuaregów na północy Mali 

 
Źródło: C. Weiss, Tuareg alliance claims recovery of US Special Forces vehicle from Niger ambush, „FDD’s 
Long War Journal”, 14.03.2018, https://www.longwarjournal.org/archives/2018/03/tuareg-
alliance-claims-recovery-of-us-special-forces-vehicle-from-niger-ambush.php, 18.03.2018. 

 
Według „International Crisis Group” ISGS rozbudowuje swoje 

struktury w rejonie Tillabery blisko Tongo Tongo, gdzie aktywnie werbuje ludzi 
z ludu Fulani. W lutym 2018 r., podczas ofensywy przeciwko ISGS na północy 

                                                 
23 M. Sampathkumar, Niger attack: FBI is now involved in the investigation into four US 

soldiers' deaths, „The Independent”, http://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-

politics/niger-attack-dead-us-soldiers-killed-fbi-investigation-africa-james-mattis-la-david-

johnson-a8011411.html, 20.10.2017. 

https://www.longwarjournal.org/archives/2018/03/tuareg-alliance-claims-recovery-of-us-special-forces-vehicle-from-niger-ambush.php
https://www.longwarjournal.org/archives/2018/03/tuareg-alliance-claims-recovery-of-us-special-forces-vehicle-from-niger-ambush.php
https://www.longwarjournal.org/archives/2018/03/tuareg-alliance-claims-recovery-of-us-special-forces-vehicle-from-niger-ambush.php
http://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-politics/niger-attack-dead-us-soldiers-killed-fbi-investigation-africa-james-mattis-la-david-johnson-a8011411.html
http://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-politics/niger-attack-dead-us-soldiers-killed-fbi-investigation-africa-james-mattis-la-david-johnson-a8011411.html
http://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-politics/niger-attack-dead-us-soldiers-killed-fbi-investigation-africa-james-mattis-la-david-johnson-a8011411.html
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Mali, sojusz dwóch prorządowych organizacji Tuaregów GATIA24 oraz MSA w 
trakcie walk odzyskał samochód, który Amerykanie stracili w Nigrze (fot. 6). 
Przejęto także dwa karabiny maszynowe, używane prawdopodobnie przez 
Amerykanów. 

1 kwietnia 2018 r. doszło do kolejnych walk między GATIA a ISGS. 
Obie grupy starły się w znajdującym się niedaleko granicy z Nigrem Akabar oraz 
Bani Bango w rejonie Gao. Według opublikowanych informacji sojusz GATIA 
stracił trzech ludzi, a pięciu innych odniosło rany. Z kolei po stronie ISGS 
miało zginąć 20 ludzi, a wielu innych dostało się do niewoli. Dodatkowo 
zdobyto duże ilości broni i innego wyposażenia. Wcześniejsze starcia pomiędzy 
obydwoma blokami miały miejsce w marcu 2018 r. także w pobliżu granicy z 
Nigrem. W tamtych walkach, według Tuaregów, śmierć miał ponieść ważny 
dowódca ISGS Djibo Hamma. 

W maju 2018 r. Amerykański Departament Stanu dodał ISGS do listy 
organizacji terrorystycznych. Także lider organizacji Abu Walid al-Sahrawi został 
umieszczony na liście szczególnie niebezpiecznych terrorystów o zasięgu 
globalnym. W lutym 2018 roku Amerykanie umieścili na liście komórki IS w 
takich krajach, jak: Zachodnia Afryka, Bangladesz, Egipt, Filipiny, Tunezja, 
Somalia. Wcześniej na liście organizacji terrorystycznych znalazły się komórki IS 
działające w takich krajach, jak: Synaj, Libia, Algieria, Afganistan, Północny 
Kaukaz i Indonezja (ryc. 1). ISGS prowadzi swoje działania m.in. w Burkina 
Faso, Nigrze i Mali (Weiss, 2018c). 

26 sierpnia 2018 r. siły francuskie, działające w ramach operacji 
Barkhane, przeprowadziły akcję skierowaną przeciwko liderowi ISGS 
Mohamedowi Ag Almounerowi. Poinformowano o tym za pośrednictwem 
Facebooka 27 sierpnia 2018 r. Operacja została przeprowadzona w nocy przy 
wykorzystaniu samolotów Mirage 2000. Przybyli na miejsce komandosi 
potwierdzili śmierć lidera ISGS i jednego członka jego ochrony25. Ag Almouner 
miał być odpowiedzialny za zasadzkę w październiku 2017 r. w Tongo Tongo w 
Nigrze, w wyniku której śmierć poniosło czterech amerykańskich żołnierzy sił 
specjalnych. 

 

                                                 
24 GATIA to grupa skupiająca prorządowe organizacje zbrojne, które podpisały Platforme 

Alliance. Działają one wspólnie na północnych terenach Mali. Z kolei MSA została założona 

w 2017 r. przez byłych członków grup działających (zwolenników Azawadu) na terenach 

Azawadu (pro-Azawad), które zawarły sojusz z GATIA i działają wspólnie z siłami Francji i 

Mali przeciwko dżihadystom i Tuaregom na północy. 
25 Armee Francaise – operation militaires, Facebook.com/Armeefrancaise 

Twitter.com/EtatMajorFR, https://www.facebook.com/notes/arm%C3%A9e-

fran%C3%A7aise-op%C3%A9rations-militaires/op%C3%A9ration-men%C3%A9e-par-la-

force-barkhane-le-26-ao%C3%BBt-dans-la-r%C3%A9gion-de-

m%C3%A9naka/1922970704415312/, 02.09.2018. 

https://facebook.com/Armeefrancaise
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FEtatMajorFR&h=AT1_j0tOqVwCWTLJfVbFMc9mkby45i1K3Mp4qq4FGG6n0VbYsueCPq3g3RTNepriNJC5SbvpjayRHSBVnIkUnDquBY_Ds6O6icg52BhRXRIgyT1wHBBhdt5AhFpzk9hL15Q1ZA
https://www.facebook.com/notes/arm%C3%A9e-fran%C3%A7aise-op%C3%A9rations-militaires/op%C3%A9ration-men%C3%A9e-par-la-force-barkhane-le-26-ao%C3%BBt-dans-la-r%C3%A9gion-de-m%C3%A9naka/1922970704415312/
https://www.facebook.com/notes/arm%C3%A9e-fran%C3%A7aise-op%C3%A9rations-militaires/op%C3%A9ration-men%C3%A9e-par-la-force-barkhane-le-26-ao%C3%BBt-dans-la-r%C3%A9gion-de-m%C3%A9naka/1922970704415312/
https://www.facebook.com/notes/arm%C3%A9e-fran%C3%A7aise-op%C3%A9rations-militaires/op%C3%A9ration-men%C3%A9e-par-la-force-barkhane-le-26-ao%C3%BBt-dans-la-r%C3%A9gion-de-m%C3%A9naka/1922970704415312/
https://www.facebook.com/notes/arm%C3%A9e-fran%C3%A7aise-op%C3%A9rations-militaires/op%C3%A9ration-men%C3%A9e-par-la-force-barkhane-le-26-ao%C3%BBt-dans-la-r%C3%A9gion-de-m%C3%A9naka/1922970704415312/
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Ryc. 1. Obszary działania sunnickich organizacji terrorystycznych w 2017 r. 

 
Źródło: Kinga Kierzkowska, opracowanie na podstawie: 
https://www.longwarjournal.org/archives/2018/02/analysis-isis-hasnt-been-defeated.php. 

 
Siły międzynarodowe w Mali  

Sytuacja bezpieczeństwa (i nie tylko) w centralnej części Sahelu budzi 
coraz większe zainteresowanie w środowisku międzynarodowym z wielu 
powodów, m.in.: braku sprawnych rządów, obecności międzynarodowych 
organizacji kryminalnych i terrorystycznych  (Antoine, 2018), zainteresowania 
tymi terenami azjatyckich graczy czy państw Zatoki Perskiej, ruchów  
migracyjnych do Europy, czy wreszcie obecności surowców mineralnych. W 
kwietniu 2015 r. International Organization for Migration (IOM) ogłosiła 
wspólny projekt z The European Commission (EC) w sprawie detekcji 
emigrantów kierujących się na północ Afryki z zamiarem dostania się do 
Europy. Projektem kierują Włochy, a jego celem jest zauważenie ruchów 
migracyjnych przed ich dotarciem do rejonów północnej Afryki, by móc 
zawrócić ich do swoich krajów oraz sprawdzić ich potrzeby w zakresie 
bezpieczeństwa. Innym projektem rozwijanym przez ONZ i UE do 2011 r. jest 
projekt Strategy for Security and Development in the Sahel, mający na celu rozwój 
ekonomiczny i bezpieczeństwa regionu (The Central…, 2015). 

Druga połowa 2017 r. oraz początek 2018 r. to czas organizacji sił 
międzynarodowych G5 Sahel, w których skład weszły takie państwa, jak: Mali, 
Mauretania, Niger, Burkina Faso oraz Czad. 8 stycznia 2018 r. w Bamako 
utworzono fundusz G5 Sahel. Z kolei 15 stycznia 2018 r. we Francji podczas 
spotkania ministrów obrony G5 Sahel omawiano konieczność dodatkowego 
finansowania działalności G5. 6 lutego, w trakcie czwartego spotkania szefów 
państw G5 w Niamey, podjęto decyzję o przekazaniu prezydencji G5 Sahel z rąk 

https://www.longwarjournal.org/archives/2018/02/analysis-isis-hasnt-been-defeated.php
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Mali Nigrowi. 23 lutego 2018 r. w Brukseli, w trakcie High-Level Conference on 
the Sahel, podpisano porozumienie techniczne dotyczące wsparcia i 
finansowania G5 Sahel. Porozumienie, które podpisały G5 Sahel, ONZ i Unia 
Europejska, było efektem rozmów prowadzonych w styczniu i lutym w trakcie 
spotkań w Niamey, Bamako i Nouakchott. Ustanowiono m.in. model wsparcia 
medycznego, ewakuacji rannych, logistycznego i inżynieryjnego dla misji o 
wartości 44 mln euro, podjęto też decyzję o finansowaniu działań połączonych 
sił G5 Sahel o wartości 414 mln euro. G5 Sahel jest też aktywnym uczestnikiem 
Komitetu Współpracy (The Committee for Cooperation in Mali). Konferencja 
odbywa się okresowo, a jej członkami są przedstawiciele dowódcy sił malijskich, 
G5 Sahel, Operation Barkhane i EUTM. W trakcie spotkań omawiane są takie 
kwestie, jak koordynacja działań czy wymiana informacji rozpoznawczych. 

Po przeprowadzeniu swojej pierwszej operacji w październiku 2017 r., w 
styczniu 2018 r. siły G5 Sahel przeprowadziły drugą operację – Operation 
Pagnali – na granicy Mali i Burkina Faso. Misja ta jednak zmaga się z 
problemami technicznymi, m.in. brakiem śmigłowców bojowych, 
transportowych czy wystarczającym zabezpieczeniem medycznym26. 

W lipcu 2017 r. Francja, Mali i Algieria zawarły tajne porozumienie, na 
podstawie którego dżihadyści z rejonu Sahelu mogą uniknąć kary, jeżeli 
zaprzestaną walki, złożą broń i oddadzą się w ręce Algierczyków. Dzięki 
porozumieniu w ręce Algierczyków wpadło także wiele broni i amunicji. Bardzo 
pomocny w działalności sił algierskich jest ustanowiony w 2006 r. dokument (i 
porozumienie o tej samej nazwie) The Charter for Peace and National Reconciliation27, 
który pozwala uniknąć odpowiedzialności przemytnikom w zamian za poddanie 
się do końca 2006 r. Dokument pozwala także uniknąć odpowiedzialności po 
tym terminie, jednak osoba taka musi się zasłużyć przez dostarczenie ważnych 
danych rozpoznawczych. Część przemytników przekazuje np. informacje o 
działających w rejonie islamistach i magazynach broni i amunicji28. 11 sierpnia 
2018 r. minister obrony Algierii poinformował, że w ręce sił bezpieczeństwa 

                                                 
26 Security Council Report, Monthly Forecast, Mali, April 2018, 

https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-

CF6E4FF96FF9%7D/2018_04_forecast.pdf, 20.09.2018, s. 14–15.  
27 The Charter for Peace and National Reconciliation – dokument został przegłosowany w 

Algierii we wrześniu 2005 r. w celu poprawy sytuacji bezpieczeństwa i zakończenia 

konfliktu w tym kraju. W rezultacie około 2200 więźniów oskarżonych o przemoc zostało 

zwolnionych. Do sierpnia 2006 r. 300 członków organizacji terrorystycznych złożyło broń. 

Algeria: The Charter for Peace and National Reconciliation and the evolution of the 

violence in Algeria, http://www.refworld.org/docid/46fb72f6a.html, 27.08.2018. 
28 N. Khider, EXCLUSIVE: Sahel al-Qaeda offered immunity in ‘secret French-backed deal’, 

„Middle East Eye”, 23.04.2018, https://www.middleeasteye.net/algeria-france-mali-secret-

agreement-militant-surrender, 27.08.2018. 

https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/2018_04_forecast.pdf
https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/2018_04_forecast.pdf
http://www.refworld.org/docid/46fb72f6a.html
https://www.middleeasteye.net/algeria-france-mali-secret-agreement-militant-surrender
https://www.middleeasteye.net/algeria-france-mali-secret-agreement-militant-surrender
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Algierii z rejonu Tamanrasset oddał się najwyżej do tej pory uplasowany 
islamista – Sultan Ould Bady29. 

Z kolei w zakresie bezpieczeństwa najważniejszą, tzn. najskuteczniejszą 
inicjatywą jest francuska misja – operacja Barkhane, która zastąpiła wcześniejszą 
operację Serval. Misja, licząca 3000 żołnierzy francuskich, prowadzi aktywne 
działania przeciwterrorystyczne. Siedzibą misji jest stolica Czadu – N’Djamena, 
a jej siły operują w Czadzie, Nigrze, Burkinie Faso, Mali i Mauretanii. Misja ta 
nie posiada elementu cywilnego zajmującego się rozwojem struktur państwa, a 
skupia się na aktywnym zapewnieniu bezpieczeństwa.  

Amerykanie z kolei od 2005 r. prowadzą antyterrorystyczną misję The 
Trans-Sahara Counterterrorism Partnership (TSCTP). Dodatkowo po zamachu 
w Benghazi we wrześniu 2012 r. utrzymują 800-osobowy oddział Marines w 
południowej Hiszpanii, bazę sił powietrznych na Sycylii i bazę dronów w 
Agadez oraz siły reagowania w N’Djamenie. 

Bardzo ważną misję w Mali i regionie realizują siły ONZ – MINUSMA. 
Po ataku na bazę MINUSM-y w Gao 31 maja 2016 r. i powstałych po tym 
rekomendacjach 110 cywilów i 170 chińskich żołnierzy zostało przeniesionych z 
Camp Elevage do bazy nadrzędnej. MINUSMA posiada bazy m.in. w takich 
miejscach, jak: Gao, Kidal, Timbuktu, Mopti, Tessalit i Menaka. W grudniu 2017 
r. przeprowadzono audyt, który zawiera dziewięć rekomendacji dla MINUSMA, 
w tym posiadania oprzyrządowania przeciw improwizowanym ładunkom 
wybuchowym, systemu wczesnego ostrzegania w bazach MINUSMA czy 
przemyślanego planu ochrony baz, w tym wieże obserwacyjne, bunkry czy 
ściany przeciwwybuchowe. Tworzone są także centra zarządzania 
bezpieczeństwem baz dla konsolidacji wysiłków w tym zakresie pomiędzy 
różnymi kontyngentami. Podnoszone są możliwości ewakuacji nocnej w bazach 
Gao, Timbuktu, Kidal i Tessalit poprzez rozbudowę infrastruktury lotniskowej. 
Poprawiana jest również bezpieczna sieć łączności, niezbędna dla wymiany 
rozpoznawczej. Timbuktu posiada także rozpoznawcze bezpilotowe środki 
latające, planowane są one też w Kidal. Rozwijane są telewizyjne systemy 
obserwacyjne w rejonach baz MINUSMA. 

29 czerwca 2016 r. 15 członków Rady Bezpieczeństwa ONZ (5 stałych 
oraz 10 niestałych) głosowało nad zwiększeniem kontyngentu sił pokojowych 
ONZ w Mali – Rada Bezpieczeństwa ONZ zgodziła się na wysłanie około 2500 

                                                 
29 Bady, malijski Arab, jest odpowiedzialny za porwania zachodnich obywateli cywilów, 

działając w ramach AQIM. W trakcie okupacji Mali w latach 2012–2013 ze swoimi ludźmi 

należał do MUJAO. Później po odłączeniu od MUJAO utworzył Katibat Salahidin, który 

ponownie przyłączył się do starej organizacji w ramach JNIM na początku 2017 r. Później 

odłączył się od JNIM i złożył oświadczenie lojalności Abu Bakrowi al-Baghdadiemu (ISIS) i 

dołączył do ISGS. W ramach ISGS jego grupa przeprowadziła szereg ataków 

terrorystycznych na północy Mali, skierowanych głównie przeciwko lojalnym rządowi w 

Bamako Tuaregom.  
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żołnierzy w celu przeciwdziałania islamskim rebeliantom i wzmocnienia 
kruchego porozumienia pokojowego. Francuska rezolucja zwiększy skalę 
międzynarodowej obecności z 11 240 do 13 289 żołnierzy sił pokojowych ONZ 
oraz podniesie liczbę policjantów z 1440 do 1920. 
Ambasador Francois Delattre – stały przedstawiciel Francji przy ONZ – 
stwierdził, że implementacja porozumienia pokojowego jest jednym ze 
strategicznych priorytetów misji MINUSMA wraz z podjęciem twardszych 
działań mających na celu ochronę ludności cywilnej przed zagrożeniem 
terrorystycznym. Powiedział, że „misję pokojową ONZ w zakresie danych 
wywiadowczych wspierać będą «wysoce wyspecjalizowane» siły specjalne”. 
Republika Federalna Niemiec planuje wysłanie kontyngentu liczącego 650 
żołnierzy – ich zadaniem będzie prowadzenie operacji rozpoznania i transportu 
lotniczego (Blicharz, 2016). 

Po kolejnym przeglądzie technicznym z lipca 2017 r. prowadzone są 
pewne zmiany dotyczące m.in. konsolidacji baz, wyznaczenia oficerów Force 
Protection w bazach oraz stworzenia centralnego szpitala wojskowego dla 
lepszej pomocy medycznej. Największym problemem jest brak czy 
niedostateczna liczba pojazdów przeciwminowych dla żołnierzy, co 
uniemożliwia realizację wszystkich zadań misji, w tym patrolowania czy ochrony 
konwojów. Tylko w pierwszym kwartale 2018 r. osiem pojazdów misji uległo 
zniszczeniu. Brak śmigłowców oraz pojazdów dla sił szybkiego reagowania 
QRF uniemożliwia szybkie działania w oparciu o uzyskanie informacje 
rozpoznawcze, w tym paraliżowanie działań grup terrorystycznych 
skierowanych przeciwko ludności cywilnej czy siłom ONZ. Sytuacja ulega 
stopniowej poprawie, pod koniec października 2017 r. bowiem na teatr przybył 
egipski batalion konwojowy/eskortowy, który zrealizował pierwszy konwój 7 
lutego 2018 r. 12 stycznia przybyła także kompania eskortowa ze Sri Lanki. 

Na dzień 15 marca 2018 r. w ramach MINUSMA służbę pełniło 11 737 
ludzi, co stanowiło 90,5% zatwierdzonego etatu. 306 z nich to oficerowie, a 
1431 jednostki policji, z czego kobiety stanowią 4,7% całości. MINUSMA w 
dalszym ciągu potrzebuje specjalistów od zbierania dowodów oraz prowadzenia 
dochodzeń, działań antyterrorystycznych i zarządzania projektami. Pomimo 
tego, że kolejny mandat misji ONZ kończył się 30 czerwca 2018 r., tj. dwa i pół 
roku po podpisaniu porozumienia pokojowego w Mali w 2015 r. (Agreement on 
Peace and Reconciliation in Mali), kluczowe ustalenia nie zostały jednak 
zaimplementowane. 

Na początku lipca 2018 r. służbę w ramach MINUSM-y zakończyły 
kontyngenty lotnicze belgijski i niemiecki, które łącznie posiadały 5 śmigłowców 
transportowych NH90. Łącznie 5 śmigłowców i 250 żołnierzy pełniło służbę w 
Mali przez 16 miesięcy. Zastąpili ich żołnierze z Salwadoru i Kanady30. Służbę 

                                                 
30 Koniec misji NH90 w Mali, „Raport, Wojsko Technika Obronność”, 08/2018, s. 57. 
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zakończyły w lipcu także 4 śmigłowce Tiger i 363 oficerów i żołnierzy ze składu 
36 pułku śmigłowców bojowych. Wysłane przez Niemców śmigłowce swoje 
działania realizowały przez 14 miesięcy31. Ciekawostką jest natomiast fakt służby 
w ramach sił MINUSMA, po raz pierwszy w historii w Afryce, oddziału 
bojowych sił zbrojnych Chin. 170 żołnierzy pełni obowiązki sił ochrony 
(Kubiak 2017, s. 74).  

W lipcu 2018 r. do Mali przybył kontyngent sił brytyjskich składający się 
z trzech śmigłowców Chinook HC2 z bazy Royal Air Firce Odiham oraz 90 
brytyjskich żołnierzy. Celem kontyngentu nie będzie udział w walkach, a 
wzmocnienie sił francuskich, walczących z terrorystami w ramach operacji 
Barkhane oraz misji MINUSMA. Chinooki zapewnią lepsze wsparcie 
logistyczne, zajmą się m.in. transportem wojsk lądowych, co przyczyni się do 
polepszenia ich bezpieczeństwa. W tamtych warunkach wszelkie 
przemieszczanie się lądem związane jest z ogromnym ryzykiem. Chinooki RAF 
będą wsparciem dla kontyngentu Kanady, złożonego z 8 wiropłatów – 3 
transportowych CH-147F Chinook i 5 wielozadaniowych CH-146 Griffon oraz 
ok. 250 osób personelu, którzy przybyli do Gao 15 lipca32. 

Wzmocnienie sił MINUSM-y nie zmienia faktu, że od początku misji 
ONZ w 2013 r. zginęło ponad 80 misjonarzy i 6 pracowników cywilnych ONZ, 
czyniąc tę misję najbardziej śmiertelną misją ONZ na świecie. 

 
Wnioski 

W świetle przedstawionej wyżej sytuacji można przyjąć założenie, że 
sytuacja w Mali będzie ulegała dalszemu pogorszeniu. Stanie się tak z uwagi na 
następujące okoliczności: 

 Organizacje terrorystyczne, pomimo pozornych różnic, są w stanie ze 
sobą bardzo sprawnie współpracować. Doskonale znając środowisko, 
wykorzystują wszelkie animozje wewnętrzne i międzynarodowościowe 
dla swoich celów, tj. werbunku nowych rekrutów czy pogłębiana 
frustracji i niechęci wobec rządu w Bamako; 

 Siły MINUSMA cały czas borykają się z problemami sprzętowymi i 
słabym rozpoznaniem sytuacji przeciwnika. Dodatkowo różnorodność 
zaangażowanych stron nie sprzyja sprawnej i skutecznej współpracy w 
celu realizacji przyjętych celów; 

 Duży przyrost naturalny w połączeniu ze słabymi szansami realizacji 
aspiracji młodych ludzi stanowi doskonały potencjał werbunkowy dla 
organizacji terrorystycznych; 

                                                 
31 Niemieckie Tigery wracają z Mali, „Raport, Wojsko Technika Obronność”, 07/2018, s. 61. 
32 Brytyjskie Chinooki przybyły do Mali, „Raport, Wojsko Technika Obronność”, 08/2018, s. 

61. 
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 Szybka adaptacja form i metod walki terrorystów, sprawdzonych w 
innych regionach świata, utrudnia sprawną adaptację do nowych 
warunków przez główne siły w Mali; 

 Ciągła rotacja żołnierzy sił międzynarodowych uniemożliwia poznanie 
środowiska konfliktu, co jest niezbędne do realizacji założonych celów; 

 Wysyłanie żołnierzy malijskich, wychowanych na południu kraju, na 
północ Mali powoduje tylko pogłębienie się konfliktu i obniża morale, 
co skutkuje bezprawnymi akcjami odwetowymi; 

 Bardzo niskie morale sił malijskich, wynikające z przedłużającego się 
konfliktu i słabego systemu motywacji. 
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The security situation in Mali in 2015-2018  
 
The purpose of this article is to show the security situation in Mali in 2015-2018, to 
present the main factors affecting its deterioration, as well as future development 
prospects. Despite several years of efforts by the international community, including the 
UN, the European Union and African countries from the Sahel region, aimed at 
stabilizing the security situation in Mali, it is constantly deteriorating. In addition, acts 
of violence and terrorist attacks are also beginning to affect countries bordering Mali, 
including Burkina Faso and Niger. The article shows the moment of creation and the 
development of the so-called Islamic State (IS) in Mali and the region, as well as the 
importance of IS activity in the consolidation of armed groups related to Al-Qaeda, to 
the current form of JNIM. Finally, the continuing efforts of the international 
community to stabilize the situation in Mali and the Sahel region were also shown. 
 
Key words: Al-Qaeda, Islamic State, Mali, security, terrorism. 
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PROBLEMY DEMOGRAFICZNE 
 FEDERACJI ROSYJSKIEJ  

 
 
 
Abstrakt: 
 W artykule przedstawiono ewolucję sytuacji demograficznej Federacji 
Rosyjskiej w kontekście ogólnych prawidłowości demograficznych oraz procesów 
geopolitycznych, które wpływają  na wszystkie sfery życia społecznego. Autorka 
wykazuje, że załamanie demograficzne jakie nastąpiło w Rosji w ostatnich dekadach 
jest procesem, który dotychczas nie doczekał się pełnego wyjaśnienia. Mimo swojej 
odmienności, sytuacja demograficzna w Rosji posiada obecnie wiele analogii z tą, która 
ma miejsce w państwach Europy Zachodniej – chodzi tu zwłaszcza o szybki starzenie 
się społeczeństwa i jego wymieranie, oraz masowy napływ imigrantów, w szczególności 
muzułmańskich. W najbardziej jaskrawy sposób jest to widoczne na rosyjskim Dalekim 
Wschodzie, skąd ludność rosyjska emigruje, a jej miejsce szybko zajmują Chińczycy. We 
wnioskach autorka wskazuje na konieczność zmiany polityki władz rosyjskich, która 
powinna zapobiegać skutkom załamania demograficznego i dążyć do zwiększenia 
dynamiki demograficznej, a z drugiej strony prowadzić do kontroli żywiołowego 
napływu obcych kulturowo migrantów, który zagraża bezpieczeństwu państwa. 
Opracowaniu prognoz rozwoju sytuacji demograficznej nie sprzyja obecność wzajemnie 
sprzecznych danych statystycznych, które najprawdopodobniej są zmanipulowane i 
mało wiarygodne.  
  
Słowa kluczowe: Daleki Wschód, migracje, Rosja, sytuacja demograficzna, 
zaludnienie.  
 
 
Ogólne prawidłowości demograficzne 

Zagadnienia demograficzne stanowią od kilku dekad jeden z głównych 
problemów, które mogą w dramatyczny sposób wpłynąć na przyszły rozwój i 
losy poszczególnych państw, regionów i całego świata. Społeczeństwa państw 
rozwiniętych podlegają zaawansowanemu już procesowi starzenia, co prowadzi 
do ilościowej redukcji. Proces ten w przyszłości ma dotknąć kolejne kraje, także 
te zaliczane jeszcze do grupy rozwijających się. Populacje wielu państw będą się 
zmniejszać, w innych tempo przyrostu zaludnienia zwolni, ale ludzi na Ziemi 
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wciąż będzie przybywać. Zmiany demograficzne na świecie będą także odciskać 
swoje piętno na sytuacji gospodarczej, politycznej i społecznej świata w XXI 
wieku, przyczyniając się do narastania problemów i eskalacji konfliktów także na 
tle kulturowym. Ich źródłem już obecnie są m.in. ruchy migracyjne o 
międzyregionalnym zasięgu i ogromnej skali. Według przewidywań niektórych 
badaczy ludność świata znajdzie kiedyś swój nowy stan równowagi. Zanim to 
nastąpi, czeka nas jednak wiele dekad demograficznego niepokoju.  

Prognozy demograficzne cechuje zawsze pewien istotny margines 
niepewności, który bierze się stąd, że opierają się one na ekstrapolacji trendów. 
Niepewność tę podkreśla fakt, że większość opracowywanych prognoz posiada 
zwykle trzy warianty (tzw. niski, średni i wysoki). O tym, który z nich był 
najbardziej bliski prawdy, przekonujemy się dopiero po upływie okresu, którego 
prognoza dotyczyła. Analiza prognoz demograficznych wykonywanych 
kilkadziesiąt lat temu ujawnia charakterystyczną tendencję. Jak wykazał m.in. W. 
Wilczyński (2015, s. 18) w odniesieniu do tzw. krajów rozwiniętych, nawet jeżeli 
prognozy te trafnie przewidywały liczbę ludności na rok 2000 (np. prognoza 
ONZ z 1975 roku), to nie wyjaśniały one w sposób poprawny procesów 
odpowiedzialnych za rozwój demograficzny. Dawni demografowie nie 
przewidzieli w szczególności dwóch procesów: masowego napływu imigrantów 
zamorskich do bogatych państw Zachodu, oraz dramatycznego spadku 
współczynnika urodzeń w tychże państwach. Prognozy zaludnienia na wiek XXI 
wykonywane kilkadziesiąt lat temu okazały się trafne dzięki podwójnemu 
błędowi: niedoszacowaniu imigracji i znacznemu przeszacowaniu liczby 
urodzeń. Na te dwa nie przewidziane przez demografów procesy: przyspieszenie 
imigracji i spadek liczby urodzeń, należy zwrócić uwagę w analizowaniu 
aktualnej sytuacji przeżywającej załamanie demograficzne Rosji. Aby 
przewidzieć przyszły los tego wielkiego niegdyś mocarstwa, nadal pozostającego 
największym terytorialnie państwem świata, należy starać się uniknąć błędów, 
jakie były udziałem demografów w ubiegłych dekadach.  

Jedną z najczęściej wykorzystywanych dla wyjaśnienia przyczyn kryzysów 
demograficznych prawidłowością jest znana z podręczników zależność 
przyrostu naturalnego ludności od poziomu rozwoju społeczno-
ekonomicznego. Zgodnie z tą zasadą im wyższy jest poziom ekonomiczny 
(poziom konsumpcji, „standard życia”) danego społeczeństwa, tym przyrost 
naturalny ma być wolniejszy. Na potwierdzenie tej zasady przytaczano wiele 
przykładów zarówno z państw bogatych jak i biednych. Skłaniało to wielu 
badaczy do przekonania, że np. problem eksplozji demograficznej należy 
rozwiązywać przy pomocy narzędzi ekonomicznych. Tłumaczono, że 
ograniczenie liczby dzieci następuje wraz z upowszechnieniem szkolnictwa, 
które opóźnia moment zakładania rodzin, a także na skutek czynników 
ekonomicznych, dzięki którym młode pokolenie ma możliwość zerwania z 
tradycyjnym modelem życia, którego nieodzownym składnikiem jest rodzina 
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wielodzietna. Odejście od tego modelu uzależniano od przemian kulturowych 
stymulowanych przez kapitał finansowy, nowoczesną technologię i organizację 
życia społecznego. W wielu badaniach wykazano, że wzrostowi dobrobytu 
mierzonego poziomem konsumpcji zwykle towarzyszy redukcja przyrostu 
naturalnego ludności. Teza ta wydawała się tak przekonująca, że stała się 
elementem jednej z podstawowych zasad demografii, czyli tzw. teorii 
demograficznego przejścia (demographic transition theory). Mimo to, przysługuje jej 
tylko status jednej z wielu prawidłowości i nigdy nie uzyskała rangi naukowego 
prawa. Stało się tak dlatego, że w każdym okresie istniały społeczności, które 
swoimi zachowaniami prokreacyjnymi zdawały się zaprzeczać, jakoby liczba 
dzieci zależała w głównej mierze od pieniędzy. Zauważono też, że w miarę 
rozwoju społeczno-ekonomicznego zmniejszanie współczynnika urodzeń 
następuje w poszczególnych krajach w innym tempie, czego nie dało się 
wyjaśnić czynnikami ekonomicznymi. Ponadto, okazało się że nie wszystkie 
kraje wysoko rozwinięte zmniejszają swoją dynamikę demograficzną 
proporcjonalnie do wzrostu PKB. Z jednej strony wskazywano na Francję, 
której zapaść demograficzna w XIX wieku nie była wyjaśniona przyczynami 
ekonomicznymi, a z drugiej – przykład Stanów Zjednoczonych Ameryki 
pokazywał, że sukces ekonomiczny wcale nie musi przekładać się na radykalny 
spadek liczby dzieci. Nieco później demografowie zakwestionowali zależność 
przyrostu naturalnego od sytuacji gospodarczej w oparciu o obserwację 
procesów zachodzących w Rosji i innych państwach powstałych w wyniku 
rozpadu ZSRR. W dawnych republikach tego upadłego mocarstwa nastąpił 
wówczas upadek gospodarki, który przełożył się także na drastyczne 
pogorszenie standardu życia ludności. Zgodnie z dyskutowaną prawidłowością, 
są to okoliczności, w których należałoby się spodziewać poprawy dynamiki 
demograficznej. Wbrew tego typu przewidywaniom, zarówno w Rosji jak i w 
innych państwach „poradzieckich” przyrost naturalny ludności nie tylko nie 
zwiększył się, ale nastąpiła katastrofa demograficzna, nie mająca precedensu w 
całej historii poza okresami wojen, wielkich katastrof żywiołowych, epidemii i 
klęsk głodu. Oznacza to, że prawidłowość wiążąca przyrost naturalny z 
warunkami ekonomicznymi ma ograniczony zakres stosowalności, a w 
szczególności nie tłumaczy ona sytuacji demograficznej Federacji Rosyjskiej.    
 
Załamanie demograficzne Rosji i imigracja  

Rosja przeżywa nie tylko przedłużający się kryzys gospodarczy, powiązany 
z prowadzoną agresywną polityką zagraniczną, ale także głębokie załamanie 
demograficzne. Przejawia się ono niskim wskaźnikiem urodzeń i wysoką 
śmiertelnością, co powoduje zmniejszanie się zaludnienia o 0,7-0,9 mln osób 
(0,5%) w skali roku (Национальная…, 2013, s. 353). Spadek liczby ludności 
wynikający z ruchu naturalnego w dużym stopniu kompensuje dodatnie saldo 
migracji, głównie z byłych republik radzieckich, ale przede wszystkim z Chin 
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(Демографический…, 2007, s. 533). W ciągu jednej minuty w Rosji rodzi się trzy 
osoby, a umiera pięć, śmiertelność przewyższa liczbę narodzin średnio o 1,7 
razy, a w oddzielnych regionach od 2 do-3 razy1. Informacje te potwierdzają 
oficjalne dane publikowane przez Państwową Federalną Służbę Statystyczną 
(tab. 1). 
 
Tab. 1. Dynamika demograficzna Federacji Rosyjskiej 

Lata Urodzenia 
w tys. 

Zgony w tys. Saldo ruchu 
naturalnego w tys. 

Saldo migracji 
w tys. 

Zmiana liczby  
ludności w tys. 

1990 1989 1656 332 181 513 

1995 1364 2204 -840 504 -336 

2000 1267 2225 -959 462 -497 

2005 1457 2304 -847 347 -500 

2010 1789 2029 -240 431 191 

2015 1943 1912 30 204 234 

2018 1604 1829 -225 160 -65 

Źródło: Federal State Statistics Service (Rosstat), www.wordlometers.info 

 
Dramatyczny obraz przedstawiają prognozy demograficzne dla Rosji. 

Według ONZ, do 2050 roku populacja Rosji zmniejszy się aż o 30 milionów 
ludzi2 w wyniku emigracji, chorób, wyniszczających uzależnień, samobójstw i 
morderstw. Pod względem liczby samobójstw w przeliczeniu na 100 tys. osób 
Rosja zajmuje pierwsze miejsce w świecie. Według oficjalnych danych, ponad 
połowa rodzących się Rosjan przychodzi na świat chorymi. Przyczyn tej 
dramatycznej sytuacji upatruje się w niepewnej sytuacji gospodarczej i 
społecznej mieszkańców, która sprzyja zwiększeniu liczby aborcji, rozwodów, 
dużej ilości dziecięcych zgonów. Jeśli w 1989 roku średnia długość życia 
wynosiła 70 lat, w tym 64 mężczyzn i 74 kobiet, to obecnie średnia długość 
życia Rosjan to tylko 66 lat, odpowiednio 57 dla mężczyzn i 71 dla kobiet 
(Черкесов, 2006, s. 95; Основы геронтологии …, 2010, s. 33). W Rosji nie 
realizuje się jednak programów mających na celu zwalczanie przyczyn 
demograficznej zapaści, którymi są samobójstwa, wypadki w miejscu pracy, oraz 
choroby układu sercowo-naczyniowego wywołane alkoholizmem. Choroby i 
przedwczesna śmierć spotykają głównie ludzi w wieku produkcyjnym. Pijaństwo 
w Rosji odstrasza również zagranicznych inwestorów. Katastrofalne 
zmniejszenie się naturalnej reprodukcji oznacza, że w Rosji zaczął się 
nieodwracalny proces depopulacji i wyludniania się kraju. 

                                                 
1 Rosja w liczbach (dane podane do 2012 roku) 

http://nawschododbuga.blog.pl/2014/08/25/rosja-w-liczbach-dane-podane-do-2012-roku-cz-

2/ 
2 Rosji grozi wielka katastrofa demograficzna?  

http://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/rosji-grozi-wielka-katastrofa-demograficzna/lsl2e 

http://www.wordlometers.info/
http://nawschododbuga.blog.pl/2014/08/25/rosja-w-liczbach-dane-podane-do-2012-roku-cz-2/
http://nawschododbuga.blog.pl/2014/08/25/rosja-w-liczbach-dane-podane-do-2012-roku-cz-2/
http://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/rosji-grozi-wielka-katastrofa-demograficzna/lsl2e
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Dramatyczna sytuacja demograficzna Rosji sprawia, że w debacie 
publicznej i dyskusji naukowej coraz częściej przypomina się traktat Michaiła 
Łomonosowa z 1761 roku „O ochronie i rozmnażaniu narodu rosyjskiego”. Ten 
wielki uczony i twórca kultury rosyjskiej podkreślał znaczenie ludności w 
sytuacji wielkiego terytorium. Przekonywał, że to w ludności tkwi „majestat, 
moc i bogactwo” państwa, a nie w bezmiarze terytorium, które nie znaczy wiele, 
o ile nie posiada mieszkańców i nie jest zagospodarowane (Ломоносов, 1986, s. 
131). 

Spojrzenie na mapę i usytuowanie Rosji na geopolitycznej szachownicy 
świata uświadamia, że przed krajem tym stoją potężne wyzwania. Ich źródłem są 
z jednej strony rosnące w siłę Chiny z ludnością 10 razy liczniejszą niż Federacja 
Rosyjska. Z kolei na południu, pod szczytami Kaukazu czai się wojowniczy 
islam z szybko rosnącą liczbą ludności. Rosja jest jednym z najbardziej 
atrakcyjnych krajów dla migrantów z gęsto zaludnionych państw takich jak 
Chiny czy Wietnam, którzy przyjeżdżają w poszukiwaniu pracy. Z uwagi na 
długotrwałą recesję demograficzną, rosyjska gospodarka potrzebuje już 
pracowników z zagranicy (Обозреватель, 2008, s. 18). Obcokrajowcy 
przybywający w coraz większych ilościach mogą nie tylko zniekształcać strukturę 
zatrudnienia, ale także zakłócać równowagę w sferze społecznej i prowokować 
konflikty etniczne. Ponadto, stała obecność w Rosji licznej grupy cudzoziemców 
zwiększa zagrożenie imigracji nielegalnej. W ostatniej dekadzie XX wieku 
migracyjny wzrost liczby ludności Rosji wynosił średnio około 232 tysięcy 
osób rocznie (Вишневский, 2005, s. 238). Obecnie w Rosji pracuje ponad 10,9 
mln legalnych i nielegalnych imigrantów, głównie z obszaru poradzieckiego oraz 
z Chin i Wietnamu3. Obecność tak wielu obcokrajowców, którzy są nosicielami 
innej kultury i języka, często powoduje negatywne reakcje ludności miejscowej 
wykorzystywane przez prokremlowskich polityków. Nastąpił wzrost liczby 
przypadków nietolerancji, ksenofobii i migrantofobii, co jest często 
wykorzystywane przez różnego rodzaju nacjonalistów, gotowych do 
tłumaczenia jakiegokolwiek konfliktu wewnętrznego w kategorii konfliktów 
etnicznych4. 

Oprócz napływu do Rosji odmiennych kulturowo migrantów, poważne 
problemy wiążą się z migracjami wewnętrznymi. Prowadzą one bowiem do 
wyludniania regionów przeżywających trudności gospodarcze, do których należy 

                                                 
3 Пояснительная Записка к проекту федерального закона «О социальной и культурной 

адаптации и интеграции иностранных граждан в Российской Федерации», 

http://www.fms.gov.ru/documentation/865/details/81610/; Исследование РБК: как из 

России уезжают иностранцы. 04 фев.2015, 

https://www.rbc.ru/society/04/02/2015/54d0c05e9a7947df123f23e1  
4 Как создать позитивный образ мигранта? Советы для ФМС,  

http://slon.ru/russia/kak_sozdat_pozitivnyy_obraz_migranta_sovety_dlya_fms-

1069531.xhtml 

http://www.fms.gov.ru/documentation/865/details/81610/
https://www.rbc.ru/society/04/02/2015/54d0c05e9a7947df123f23e1
http://slon.ru/russia/kak_sozdat_pozitivnyy_obraz_migranta_sovety_dlya_fms-1069531.xhtml
http://slon.ru/russia/kak_sozdat_pozitivnyy_obraz_migranta_sovety_dlya_fms-1069531.xhtml
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m.in. Daleki Wschód i Syberia. Zdaniem ekspertów procesy te są katastrofalne 
dla całego kraju. Przez 10 lat tempo migracji wewnętrznych w Rosji podwoiło 
się: jeśli w 2006 r. 1,9 mln osób zmieniło miejsce zamieszkania, w 2016 r. - już 
4,2 mln5. 

Masowy odpływ ludności ze stosunkowo słabo rozwiniętych regionów 
prowadzi do pogłębiania się trudności społeczno-gospodarczych i rozszerzania 
terytoriów dotkniętych kryzysem. Obszary docelowymi większości migrantów to 
Centralny Okręg Federalny (aglomeracja moskiewska), Północno-Zachodni 
(Petersburg), oraz Południowy (Krasnodar). Populacja Moskwy w okresie od 
2010 do 2017 roku wzrosła o milion osób: z 11,4 do 12,4 mln. Tylko w 2016 r. 
przybyło tam 240 tys. osób (w tym z zagranicy tylko 25 tys.)6. Masowy odpływ 
ma miejsce m.in. z Dalekiego Wschodu i Syberii.  

 
Problem ustalenia liczby ludności  

Najbardziej chronioną tajemnicą państwową dzisiejszej Rosji jest liczba 
osób zamieszkujących FR. Oficjalne statystyki mówią, że zaludnienie Rosji 
mieści się w przedziale 143-147 mln. Istnieją jednak podstawy do 
kwestionowania tych danych, a zgodnie z innymi źródłami Federację Rosyjską 
zamieszkuje nawet ponad 50 mln ludzi mniej. W roku 2011 Społeczny Komitet 
ds. Ludobójstwa Narodu Rosyjskiego, powołując się na Rosyjski Urząd Stanu 
Cywilnego, podał informację, że według stanu na 1 czerwca 2010 roku w 
Federacji Rosyjskiej zamieszkiwało 89 654 325 osób7. Liczbę tę ogłosiła 
Ekaterina Ulitina, pracownik Centralnego Ośrodka Analitycznego Urzędu Stanu 
Cywilnego Federacji Rosyjskiej. Zupełnie odmienne od oficjalnych są dane 
E.Ulitiny dotyczące śmiertelności. Według jej informacji w roku 2009 zmarło w 
Rosji aż 5,8 mln osób, a w ciągu pierwszej połowy roku 2010 – kolejne 4,7 mln! 
Mimo, że władze Federacji otrzymują raporty Urzędu Stanu Cywilnego co 
kwartał, publikowane przez Rosstat dane mówią o kilkakrotnie mniejszej 
śmiertelności (2 mln za cały rok 2010 – patrz tab. 1). W prawdziwość danych 
rządowych dotyczących liczby ludności wątpi rosyjski historyk Andrej Fursov, 
który stwierdził w roku 2012: „Nie wiemy ile obywateli liczy Federacja Rosyjska. 
Poważni demografowie mówią, że jest ich 90 milionów. Dwie moje studentki 
były zaangażowane w spis ludności w różnych dzielnicach Moskwy. Jedna 
naliczyła w swojej dzielnicy 6,5 tys. osób, a druga – 8,5 tys. Tam, gdzie było 6,5 
tys. przykazano napisać 10 tys., a tam, gdzie 8,5 tys. - kazano zmienić na 12 tys. 

                                                 
5 А.Мусина, Россия: Массовая внутренняя миграция угрожает будущему страны, 

12.10.2017, https://russian.eurasianet.org/node/64821  
6 Россия: Массовая внутренняя миграция угрожает будущему страны, 16.10.2017, 

https://inosmi.ru/social/20171016/240526196.html 
7 Россия взяла курс на вымирание. Забудьте об индексации и детских пособиях, 

25.07.2018, 

https://www.ok.ru/group/54332942712941 

https://russian.eurasianet.org/node/64821
https://inosmi.ru/social/20171016/240526196.html
https://www.youtube.com/redirect?v=9ps9hpkbPyc&event=video_description&q=https%3A%2F%2Fwww.ok.ru%2Fgroup%2F54332942712941&redir_token=yfz5dOtk_RwY6AYZ0sCjLRLFkeh8MTU0MjY0MDA4NkAxNTQyNTUzNjg2
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Tak więc, w tych dzielnicach liczbę ludności zwiększono o 30%. Uważam, że 
taka sytuacja miała miejsce w całej Rosji. Naprawdę nie znamy realnej liczby 
ludności naszego kraju. Jedno wiem na pewno. Aby utrzymać posiadane przez 
nas terytorium, konieczne jest minimum 70 milionów ludzi. Jeśli będzie mniej, to 
nie utrzymamy naszej ziemi”8. 

Tak ocenił sytuację Fursov siedem lat temu. Jego ocena nie wydaje się 
skrajna, jeśli wziąć pod uwagę innych autorów, uwzględnionych w cytowanym 
dokumencie. Są mianowicie badacze, według których prawdziwa liczba 
mieszkańców Rosji nie wykracza poza 60 mln, a powiększenie tej liczby wynika z 
uwzględnienia migrantów z krajów muzułmańskich, Chin i Wietnamu, których w 
Rosji, według nieoficjalnych danych, jest około 20 milionów. W wielu dużych 
miastach liczba osób z krajów muzułmańskich wynosi 50%, a w Moskwie nawet 
więcej. Danych tego typu nie podaje się do wiadomości publicznej, gdyż 
stanowią one świadectwo narodowej katastrofy. Jej obrazem są liczne małe 
miejscowości centralnej Rusi, które w minionych dekadach wymarły, znikając z 
mapy. Tak więc, według różnych źródeł informacji, liczba mieszkańców 
Federacji Rosyjskiej (wraz z imigrantami), wynosiła w roku 2010 około 88–89 
mln. Obecnie powinno być to kolejne kilka mln mniej.  

Specyficznym sposobem obliczenia liczby ludności jest analiza zużycia 
zboża. Spożycie zboża jest wskaźnikiem niezależnym od danych statystycznych, 
które mogą być naginane w zależności od bieżących potrzeb politycznych. Rosja 
to kraj, w którym zawsze spożywano dużo chleba. W 2017 roku produkcja 
zboża w Rosji wyniosła 134 mln ton. Z tej liczby około 25%, czyli 33 mln ton, 
należy odliczyć na zasiewy w kolejnym sezonie, na cele paszowe oraz straty 
podczas magazynowania. Kolejne 35 mln ton przeznaczono na eksport. Z 
prostego rachunku wynika, że do krajowej konsumpcji pozostało 66 mln ton. 
Średnie spożycie pieczywa w przeliczeniu na 1 osobę wynosi 173 kg. Jest to 
ilość, do produkcji której przeznaczyć należy 1004 kg zboża. Skoro jedna tona 
zboża jest zużywana na wyżywienie jednej osoby, a zużycie zboża na cele 
żywieniowe wyniosło 66 mln ton, to oznacza, że w Rosji jest właśnie 66 mln 
konsumentów, przy założeniu zapewnienia wyżywienia dla wszystkich. Według 
podobnych kalkulacji, w 2010 roku zaludnienie Rosji wynosiło 84 mln. 
Prawdziwość tych szacunków potwierdzają oficjalne dane dotyczące wyjazdu z 
Rosji 35 mln ludzi w okresie od 1990 do 2010 roku9.  

                                                 
8 Какова реальная численность населения России, 16.05.2018, 

https://pikabu.ru/story/kakova_realnaya_chislennost_naseleniya_rossii_16052018_6080899 
9 Россиян уже давно не 140 млн., их осталось меньше 90 миллионов. Остальные 

вымерли 

 https://oleg-leusenko.livejournal.com/10573085.html; Сколько в реальности людей 

живет в РФ: 146, 100 или 80 миллионов? http://www.ochevidets.ru/blog/46805/ 

https://pikabu.ru/story/kakova_realnaya_chislennost_naseleniya_rossii_16052018_6080899
https://oleg-leusenko.livejournal.com/10573085.html
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Przyrost zaludnienia Federacji, o jakim informują oficjalne statystyki, 
odbywa się przede wszystkim na obszarach zamieszkanych przez ludy 
muzułmańskie, podczas gdy dramatycznie spada liczebność słowiańskich 
mieszkańców Federacji. W Czeczenii Rosjanie stanowią dzisiaj około 1% 
zaludnienia, a ich udział w liczbie mieszkańców Moskwy spadł poniżej 50%10. 
Jeśli obecne procesy będą kontynuowane, w ciągu 10–15 lat Rosja stanie się 
krajem w przeważającej mierze muzułmańskim o zdegradowanej populacji.  

Wielu badaczy rosyjskich, m.in. I. Beloborodov, uważa że oficjalne wyniki 
spisu ludności z 2010 roku nie mogą stanowić wiarygodnej podstawy do badań, 
gdyż nie ujawniają prawdziwej skali imigracji oraz daleko idących zmian w 
strukturze etnicznej społeczeństwa11. Zawyżane też są dane o liczbie 
mieszkańców. Według spisu zaludnienie Rosji w okresie 2002-2010 zmniejszyło 
się o 2,6 mln, jednak statystyki nie odnotowują istotnych zmian w udziale 
Rosjan. Wyniki spisu ludności z 2002 roku ujawniły, że liczebność Rosjan 
zmniejszyła się w okresie 1990-2002 z 130,4 mln do 104,1 mln, mimo że właśnie 
w tych latach w Rosji osiedliło się 9,5 mln rosyjskich mieszkańców byłych 
republik ZSRR. Oznacza to że w tym okresie liczba zgonów wśród Rosjan 
przewyższała liczbę urodzeń o 35,8 mln (34% wszystkich Rosjan). Spadek 
udziału Rosjan w zaludnieniu Federacji wynosił więc średnio 1,7% na rok. Czy 
jest możliwe, aby ta tendencja została nagle powstrzymana w przełomowym 
roku 2002? Kontynuacja tej fatalnej tendencji oznacza zmniejszenie liczby 
Rosjan w Federacji do 77 mln w roku 2020 i do 46 mln w 2050 r. Tak się stanie 
przy założeniu, że rząd i nadal będzie podejmować działania w celu wspierania 
rodzin (Льготы…, 2019; Чурилов, 2017; Чурилов, 2017-a), aby zapobiec 
rosnącemu kryzysowi rodziny i dalszemu spadkowi liczby urodzeń, a także pod 
warunkiem, że Rosjanie przestaną z Rosji wyjeżdżać. Jeżeli władze Federacji 
zaniechają działań mających na celu przeciwdziałanie tym niekorzystnym 
tendencjom, liczba Rosjan w roku 2050 spadnie do 38 mln (Российская…, 2014, 
s. 337). 

Według Federalnej Służby Migracyjnej w ciągu ostatniej dekady nastąpiło 
silne ożywienie migracji: rocznie do Rosji przybywa kilkanaście milionów ludzi, z 
czego tylko kilka milionów rejestruje swoje przybycie. W ogromnej większości są 
to migracje sezonowe. Np. w 2017 roku 17,1 mln migrantów wjechało na 
terytorium Federacji, a 15,0 mln osób ją opuściło12. W Rosji przebywa 11,9 mln 

                                                 
10 Россиян планомерно умерщвляют. Сколько нас осталось? 

http://www.evasiljeva.ru/2018/04/blog-post_98.html 
11 И. И. Белобородов, Всероссийская перепись населения: искажение этнической 

реальности, 31.03.2014, http://www.riss.ru/demography/famille/2952-vserossijskaya-

perepis-naseleniya-nedootsenka-immigratsii-i-deformatsiya-etnicheskoj-

kartiny#.VIB_JWdkJJA 
12 Государственный доклад   о положении детей и семей, имеющих детей, в 

Российской Федерации,  

http://www.evasiljeva.ru/2018/04/blog-post_98.html
http://www.riss.ru/demography/famille/2952-vserossijskaya-perepis-naseleniya-nedootsenka-immigratsii-i-deformatsiya-etnicheskoj-kartiny#.VIB_JWdkJJA
http://www.riss.ru/demography/famille/2952-vserossijskaya-perepis-naseleniya-nedootsenka-immigratsii-i-deformatsiya-etnicheskoj-kartiny#.VIB_JWdkJJA
http://www.riss.ru/demography/famille/2952-vserossijskaya-perepis-naseleniya-nedootsenka-immigratsii-i-deformatsiya-etnicheskoj-kartiny#.VIB_JWdkJJA
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cudzoziemców i bezpaństwowców (dane za rok 2015, według  rocznego raportu 
Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji, opublikowanego 19 kwietnia 2016 r.). 
Według danych pierwszego zastępcy prokuratora generalnego Aleksandra 
Buksmana tylko 1,5 miliona z nich pracuje legalnie13.  

Pod względem zmian w strukturze ludności w następstwie migracji, 
sytuacja w Rosji przypomina więc tę, z jaką mamy do czynienia w krajach 
Europy Zachodniej. Tak w Rosji jak i w Europie szybko przybywa 
muzułmanów, zarówno na skutek imigracji jak i w efekcie przyrostu naturalnego 
muzułmańskich mniejszości, co jest źródłem narastających antagonizmów 
etnicznych. Imigracja może stać się potężnym czynnikiem zmian nie tylko 
ilościowych, ale także struktury etnicznej ludności. I ten fakt będzie miał 
ogromne konsekwencje dla Rosji14.  Szczególna sytuacja kształtuje się w regionie 
Dalekiego Wschodu, gdzie ma miejsce kolonizacja chińska. 

  
Chińczycy na Dalekim Wschodzie 

Dalekowschodni Okręg Federalny Rosji obejmuje terytorium 
porównywalne z regionem Europy, to największy i jednocześnie najmniej 
zaludniony region Rosji. Zajmuje 36 proc. powierzchni kraju, na którym 
zamieszkuje zaledwie 6,3 mln ludzi. Na jednego mieszkańca rosyjskiego 
Dalekiego Wschodu przypada aż 1 km kw. W południowej części Okręgu 
znajdują się duże obszary żyznej, a nie zagospodarowanej ziemi. Pomimo całego 
bogactwa zasobów, rosyjski Daleki Wschód (podobnie jak sąsiednia Syberia) 
podupadł pod względem rozwoju gospodarczego i społecznego. Częstość 
występowania ubóstwa jest prawie 40% wyższa niż średnia rosyjska, podczas 
gdy wskaźniki śmiertelności i wskaźniki jakości życia należą do najgorszych w 
kraju.  W czasach sowieckich dochód gospodarstwa domowego był wyższy niż 
średnia krajowa, ale teraz spadł do około 87%. Wskaźniki przestępczości są o 
jedną trzecią wyższe niż w pozostałej części Rosji15. Wszystko to należy uważać 
za przyczyny odpływu ludności słowiańskiej, który trwa od momentu rozpadu 
ZSRR (Dmochowski, 2013). 

                                                                                                                              
2017 год, https://depobr-molod.admhmao.ru/upload/iblock/b5a/Doklad-2017.pdf  

https://depobr-molod.admhmao.ru/gosudarstvennyy-doklad-o-polozhenii-detey-i-semey-

imeyushchikh-detey-v-rossiyskoy-federatsii-za-2017/2286431/gosudarstvennyy-doklad-o-

polozhenii-detey-i-semey-imeyushchikh-detey-v-rossiyskoy-federatsii-za-2017  
13 Нелегальная миграция в РФ, https://tass.ru/info/691935 
14 M. Adomanis, Are Russia's Demographic Improvements A ”Myth?”, 

http://www.forbes.com/sites/markadomanis/2012/12/12/are-russias-demographic-

improvements-a-myth/ 
15 Z. Dashdorj, China’s threat to Russia’s Far East: Real or perceived? 3.01.2019,  

https://www.gisreportsonline.com/chinas-threat-to-russias-far-east-real-or-

perceived,politics,2742.html 

https://depobr-molod.admhmao.ru/upload/iblock/b5a/Doklad-2017.pdf
https://depobr-molod.admhmao.ru/gosudarstvennyy-doklad-o-polozhenii-detey-i-semey-imeyushchikh-detey-v-rossiyskoy-federatsii-za-2017/2286431/gosudarstvennyy-doklad-o-polozhenii-detey-i-semey-imeyushchikh-detey-v-rossiyskoy-federatsii-za-2017
https://depobr-molod.admhmao.ru/gosudarstvennyy-doklad-o-polozhenii-detey-i-semey-imeyushchikh-detey-v-rossiyskoy-federatsii-za-2017/2286431/gosudarstvennyy-doklad-o-polozhenii-detey-i-semey-imeyushchikh-detey-v-rossiyskoy-federatsii-za-2017
https://depobr-molod.admhmao.ru/gosudarstvennyy-doklad-o-polozhenii-detey-i-semey-imeyushchikh-detey-v-rossiyskoy-federatsii-za-2017/2286431/gosudarstvennyy-doklad-o-polozhenii-detey-i-semey-imeyushchikh-detey-v-rossiyskoy-federatsii-za-2017
https://tass.ru/info/691935
http://www.forbes.com/sites/markadomanis/2012/12/12/are-russias-demographic-improvements-a-myth/
http://www.forbes.com/sites/markadomanis/2012/12/12/are-russias-demographic-improvements-a-myth/
https://www.gisreportsonline.com/chinas-threat-to-russias-far-east-real-or-perceived,politics,2742.html
https://www.gisreportsonline.com/chinas-threat-to-russias-far-east-real-or-perceived,politics,2742.html
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Po rozpadzie ZSRR stworzono możliwości dzierżawienia ziemi 
obcokrajowcom. Z uwagi na niskie ceny z możliwości tych skorzystali 
Chińczycy. W przeciwieństwie do innych części świata, społeczności lokalne, 
praktycznie odcięte od rosyjskiej gospodarki, z zadowoleniem przyjmują 
chińskie inwestycje, które stanowią najlepszą drogę do gospodarczej aktywizacji 
regionu. Obecnie chińskie firmy dzierżawią ponad sześćset tysięcy hektarów 
ziemi na Dalekim Wschodzie16. Według chińskich przedsiębiorców ubywa 
ludności miejscowej, a rolnictwo w coraz większym stopniu opanowane jest 
przez Chińczyków17. Trzeba podkreślić, że trzy chińskie prowincje graniczące z 
rosyjskim Dalekim Wschodem - Heilongjiang, Jilin i Liaoning mają łączną 
populację 134 mln. Dzięki nowemu systemowi bezwizowemu dla grup 
turystycznych liczba Chińczyków odwiedzających Rosję dramatycznie 
wzrosła. W 2017 r. liczba takich krótkoterminowych wizyt osiągnęła 944 tys., co 
stanowi wzrost o 23% w stosunku do roku poprzedniego. Według oficjalnych 
statystyk chińskie wydatki wojskowe są obecnie co najmniej dwa razy większe 
od rosyjskich. Nietrudno wyobrazić sobie rosnący niepokój Rosji wobec 
rosnącej potęgi południowego sąsiada18. A mimo to władze rosyjskie nie są w 
stanie zapobiegać rosnącej zależności Dalekiego Wschodu od południowego 
sąsiada. Od czasu wojny granicznej z 1969 stosunki między dwoma krajami 
uległy poprawie, ale wciąż pozostają nie uregulowane (Галенович, 2013, s. 282). 
Władze na Kremlu obiecywały ożywienie gospodarcze bez pomocy 
Chińczyków, ale jeśli chodzi o inwestycje, pochodzą one głównie z Chin. Liczba 
obywateli rosyjskich, zamieszkujących Syberię maleje, podczas gdy rośnie 
chińska diaspora (Гельбрас, 2004; Суровцев, Литвинов, 2007, s. 105; 
Безруков, Горбенкова, 2008, s. 123; Шолл-Латур, 2007, s. 367). Francuska 
historyczka gruzińskiego pochodzenia, członkini Akademii Francuskiej Helene 
Carrere d’Encausse w swoim czasie stwierdziła, że „rządzący Rosją (…) nie mają 
wykształcenia ani formatu, by stawić czoło tego rodzaju problemom. (…) Boją 
się. Starają się wzmocnić straż graniczną, ale proszę popatrzyć, jak wygląda ta 
granica! Pewnego dnia obudzą się w nowej rzeczywistości: te słabo zaludnione 
ziemie pełne będą chińskich kupców i osadników” (Kisielewski 2007, s. 39). 

Jednakże wydaje się, iż obecne kremlowskie władze mają świadomość 
niebezpieczeństwa, bowiem już w 2000 r. Putin stwierdził, że Rosji grozi utrata 
całych bezkresnych połaci Syberii (to 40 % terytorium kraju) na rzecz Japonii, 
Chin, a nawet Korei. Ostrzegł, że jeśli na Syberię nie przyciągnie się rosyjskiej 

                                                 
16 Kitajskaâ  kоlоnizaciâ  Rоssii,http://ava.md/analytics-commentary/025291-kitaiskaya-

kolonizaciya-rossii.html 
17 D. Stanway, Insight: For Chinese farmers, a rare welcome in Russia's Far East, 

http://www.reuters.com/article/2013/12/22/us-china-russia-agriculture-insight-id 
18 Z. Dashdorj, China’s threat to Russia’s Far East: Real or perceived? 3.01.2019,  

https://www.gisreportsonline.com/chinas-threat-to-russias-far-east-real-or-

perceived,politics,2742.html 

http://ava.md/analytics-commentary/025291-kitaiskaya-kolonizaciya-rossii.html
http://ava.md/analytics-commentary/025291-kitaiskaya-kolonizaciya-rossii.html
http://www.reuters.com/article/2013/12/22/us-china-russia-agriculture-insight-id
https://www.gisreportsonline.com/chinas-threat-to-russias-far-east-real-or-perceived,politics,2742.html
https://www.gisreportsonline.com/chinas-threat-to-russias-far-east-real-or-perceived,politics,2742.html
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ludności i inwestorów, to w przyszłości następne pokolenia będą tam mówić po 
chińsku lub japońsku. Wszak w nadgranicznych miastach Chińczycy stanowią 
jedną trzecią mieszkańców i proces kolonizacji postępuje. Według rosyjskiej 
Federalnej Służby Statystycznej, w 2011 roku Daleki Wschód otrzymał 9,9 mld 
dolarów inwestycji zagranicznych, które stanowią tylko 5% wszystkich inwestycji 
uzyskanych przez Rosję. Ponad 75% tej kwoty przeznaczono na rozwój 
eksploatacji ropy naftowej i gazu na Sachalinie. 

Prezydent Rosji Władimir Putin ogłosił XXI wiek erą Dalekiego 
Wschodu. W 2017 r. powstało Centrum Badań nad rozwojem demograficznym 
Dalekiego Wschodu, od kilku lat działa Agencja rozwoju kapitału ludzkiego na 
Dalekim Wschodzie, odbywa się tutaj największe Wschodnie Forum 
Gospodarcze, istnieje program „dalekowschodni hektar”, według którego każdy 
chętny obywatel FR otrzymuje hektar ziemi bezpłatnie w celu osiedlenia się lub 
uprawiania rolnictwa. Po pięciu latach hektar może przejść na własność, jeżeli 
działka jest wykorzystywana zgodnie z celem. Chętnych nie jest jednak zbyt 
wielu. Państwo przeznaczyło na ten cel 140 mln ha ziemi, ale w ciągu 2016 roku 
przydzielono zaledwie 26 tys. ha. Jednak wszystkie te środki nie rozwiązały 
jeszcze problemu odpływu ludności i wysokiej śmiertelności19.  

Podczas spisu ludności w 2002 r. w Rosji mieszkało legalnie 4 mln 
Chińczyków i Wietnamczyków. Liczba ta nie obejmuje chińskich wspólnot 
żyjących wśród lasów Dalekiego Wschodu. Według niezależnych szacunków 
kolejne 4 mln Chińczyków pracowało nielegalnie w miastach Dalekiego 
Wschodu, ale także w Moskwie20. Statystyka oficjalna podaje, że na terytorium 
Federacji Rosyjskiej mieszka około 8 mln Chińczyków. Liczba imigrantów 
rośnie z każdym rokiem. Jeśli w latach 90. do Rosji rocznie przyjeżdżało średnio 
500-600 tys. Chińczyków jako do stałego miejsca zamieszkania, to w 2002 roku 
przyjechało ich ponad milion. Władze rosyjskie nie są w stanie kontrolować tego 
żywiołowego procesu21. 

Siergiej Markow, powiązany z Kremlem deputowany i członek Jednej 
Rosji, powiedział ISN Security Watch jak establishment interpretuje ten kryzys 
populacji: „Jest wielki strach, że demograficznie osłabiona Rosja nie będzie już 
w stanie kontrolować bogatych w surowce naturalne i strategicznie niezbędnych 
bezkresów Syberii, jeśli nastąpi ich wyludnienie. Z miliardem Chińczyków po 

                                                 
19 А.Мусина, Россия: Массовая внутренняя миграция угрожает будущему страны, 

12.10.2017, https://russian.eurasianet.org/node/64821; R.Szoszyn, Daleki Wschód: 

Chińczycy wypierają Rosjan,10.08.2017, https://www.rp.pl/Polityka/308109865-Daleki-

Wschod-Chinczycy-wypieraja-Rosjan.html 
20 Е. Gil’bо,  Pеrspеktivy kitaizacii Rоssii, Gazеta „Nоvyj Pеtеrburgъ”, №38(625), 

25.09.2003 g. 
21 Ibidem. 

https://russian.eurasianet.org/node/64821
https://www.rp.pl/Polityka/308109865-Daleki-Wschod-Chinczycy-wypieraja-Rosjan.html
https://www.rp.pl/Polityka/308109865-Daleki-Wschod-Chinczycy-wypieraja-Rosjan.html
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drugiej stronie granicy, indywidualnie głodnych ziemi i kolektywnie w pilnej 
potrzebie bogactw naturalnych, mamy wielki powód do niepokoju”22. 

Może właśnie to jest wyjaśnienie obsesji rosyjskich władz na punkcie 
wielkości populacji, która skutkuje porwaniami całych sierocińców ze wschodu 
Ukrainy23. Na wyludniającym się Dalekim Wschodzie lokalne władze podkręcają 
histerię wokół „chińskiej ekspansji”, ale na obszarze pustoszejącej FR brak jest 
chętnych do przesiedlenia się na drugi koniec kraju. Nic więc dziwnego, że na 
Kremlu pojawiają się koncepcje przesiedlenia mieszkańców wschodniej Ukrainy 
na Daleki Wschód: 1 mln z Krymu i 4 mln z Donbasu. Ale i to wydaje się 
rozwiązaniem chwilowym, gdyż Federacja Rosyjska rocznie traci ponad 1 mln 
słowiańskiej ludności24.  

Prawidłową interpretację danych statystycznych dotyczących migracji, 
ruchu naturalnego, struktury etnicznej uniemożliwia ich niespójność i 
nierzetelność ujawniająca się przy szczegółowej analizie danych z różnych 
okresów. Z jednej strony badacz staje wobec braku kompletności danych, przy 
jednoczesnym ich nadmiarze i rozproszeniu. Ponadto niektóre kategorie danych 
są utajnione i niedostępne dla badaczy (Политика миграции …, 2005, s. 86-91; 
Рязанцев, 2012, s. 21-24). W takich okolicznościach, statystyki państwowe nie 
mogą służyć jako wystarczająco silna podstawa empiryczna do badania chińskiej 
obecności w Rosji w ogóle, a na rosyjskim Dalekim Wschodzie w szczególności. 
To powoduje szerokie zapotrzebowanie na informacje z różnych nieformalnych 
źródeł, w tym oceny niezależnych organizacji analitycznych, ekspertów i 
prywatnych wypowiedzi urzędników. Jednakże należy pamiętać, że takie 
informacje są zwykle wtórne i mało precyzyjne. Biorąc pod uwagę wysoką 
konkurencyjność Chińczyków, ich poziom organizacji i żywotność, Rosja ma się 
czego obawiać. Wystarczy uświadomić sobie, że chińskie diaspory w Azji 
Południowo-Wschodniej, stanowiące tam ok. 10% populacji, kontrolują nawet 
30% gospodarek państw, w tym większość handlu i przemysłu wydobywczego25. 
Badacze rosyjscy wyrażają obawę, że kiedy chińska mniejszość osiągnie 12-15% 

                                                 
22 Ben Judah, Russia: Ominous Demographics, http://www.isn.ethz.ch/Digital-

Library/Articles/Detail//?ots591=4888CAA0-B3DB-1461-98B9-

E20E7B9C13D4&lng=en&id=108474 
23 Конгрес українців засуджує викрадення терористами дітей на сході України, 

http://www.newsru.ua/ukraine/29jul2014/sky_ditu.html; Украина обвинила ЛНР в 

"похищении" 60 сирот в Луганске, 26.07.2014, 

http://m.rosbalt.ru/ukraina/2014/07/26/1296718.html; Россия уверяет, что готова 

вернуть Украине похищенных террористами детей из Снежногo, 13.06.2014,  
24  М. М. Притула, Россия сообщила о готовности вывозить население Донбасса в 

Сибирь, 19.06.2014, http://nuina.net/rossyja-soobschyla-o-hotovnosty-vyvozyt-naselenye-

donbassa-v-sybyr/ 
25 Смогут ли русские так долгo удерживать  суверенитет? На вопросы редакции 

OPEC.ru отвечает Евгений Витальевич Гильбо, 

http://www.opec.ru/analize_doc.asp?d_no=42034 

http://www.isn.ethz.ch/Digital-Library/Articles/Detail/?ots591=4888CAA0-B3DB-1461-98B9-E20E7B9C13D4&lng=en&id=108474
http://www.isn.ethz.ch/Digital-Library/Articles/Detail/?ots591=4888CAA0-B3DB-1461-98B9-E20E7B9C13D4&lng=en&id=108474
http://www.isn.ethz.ch/Digital-Library/Articles/Detail/?ots591=4888CAA0-B3DB-1461-98B9-E20E7B9C13D4&lng=en&id=108474
http://www.newsru.ua/ukraine/29jul2014/sky_ditu.html
http://m.rosbalt.ru/ukraina/2014/07/26/1296718.html
http://nuina.net/rossyja-soobschyla-o-hotovnosty-vyvozyt-naselenye-donbassa-v-sybyr/
http://nuina.net/rossyja-soobschyla-o-hotovnosty-vyvozyt-naselenye-donbassa-v-sybyr/
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zaludnienia Rosji, będzie to oznaczało także silne wpływy polityczne w 
Moskwie. Tymczasem władze w Pekinie będą mogły powtórzyć scenariusz 
„krymski” na Dalekim Wschodzie, wykorzystując silną obecność Chińczyków w 
regionie (Капканщиков, 2006, s. 112). 

Na początku czerwca 2015 roku chińskie przedsiębiorstwo Huae Sinban 
Company wydzierżawiło od Rosji 115 tysięcy hektarów ziemi na wschód od 
jeziora Bajkał26. Są to głównie nieużytki i pastwiska wzdłuż granicy Rosji z 
Chinami i Mongolią. Umowa, dotycząca rozwinięcia na niej działalności 
rolniczej, obowiązywać będzie przez 49 lat. Gubernator Kraju Zabajkalskiego 
Konstantin Iłkowski w rozmowie z agencją RIA Nowosti uzasadniał taką 
decyzję tym, że rozwój regionu wymaga inwestycji. „Rozmowy z rosyjskimi 
firmami pokazały, że nie są one skłonne do inwestowania w rozwój naszego 
rolnictwa. Powodem jest niekorzystny klimat. Chińskim partnerom to nie 
przeszkadzało”. Umowa z koncernem Zoje Resources przewiduje, że Chińczycy 
zainwestują na wydzierżawionych terenach ok. 450 mln dol.27 Za samą 
dzierżawę Chińczycy zapłacą 1,4 miliarda rubli, czyli niecałe 100 milionów 
złotych. Oznacza to, że rocznie za każdy hektar terenu zapłacą jedynie 250 rubli 
(17 zł). Jeżeli w ciągu najbliższych lat inwestycja okaże się sukcesem, Chińczycy 
będą mogli zwiększyć dzierżawiony areał do 200 tysięcy hektarów. Chińskie 
przedsiębiorstwo planuje rozpocząć w Rosji różnorodną działalność, od uprawy 
zbóż, rzepaku, pasz dla zwierząt i ziół, po hodowlę drobiu, produkcję mięsa i 
nabiału. Produkcja ma trafiać jednocześnie na rynki w Chinach i Rosji. 

Z kolei w 2014 roku chińska spółka Cofco Corporation kupiła za 1,5 
miliarda dolarów większość udziałów w rosyjskiej spółce Noble Group Ltd., 
która zajmuje się handlem pszenicą, kukurydzą i jęczmieniem. Chińczycy w 
ostatnich latach intensywnie inwestują w produkcję żywności w innych krajach, 
starając się zaspokoić popyt bogacącego się chińskiego społeczeństwa. 
Poważnym problemem w Chinach jest bowiem zanieczyszczenie ziemi, wody i 
powietrza, które negatywnie wpływa na jakość żywności. Poważnym problemem 
jest także słabość systemu kontroli produktów spożywczych, brak chociażby 
odpowiednika polskiego Sanepidu. W rezultacie Chińczycy, jeśli tylko ich na to 
stać, wybierają produkty importowane28. 

Chiny są zainteresowane przede wszystkim rosyjskimi surowcami i Rosja 
nie jest w stanie odwrócić tego niekorzystnego dla niej trendu. Może co najwyżej 

                                                 
26 Ван Хайюнь (Wang Haiyun), Идеологическое раскрепощение: Россия предоставит 

Китаю землю в аренду, 13.06.2015, http://inosmi.ru/fareast/20150613/228536555.html 
27 „W Rosji powstanie państwo chińskie”. Ludzie Żyrinowskiego alarmują, Kreml nie 

reaguje, http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/chinczycy-dzierzawia-ziemie-w-

rosji,553654.html 
28 Chińczycy wydzierżawili kawałek Syberii. Większy od Hongkongu, 

http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/chinczycy-wydzierzawili-kawalek-

syberii,552591.html  

http://inosmi.ru/fareast/20150613/228536555.html
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/chinczycy-dzierzawia-ziemie-w-rosji,553654.html
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/chinczycy-dzierzawia-ziemie-w-rosji,553654.html
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/chinczycy-wydzierzawili-kawalek-syberii,552591.html
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/chinczycy-wydzierzawili-kawalek-syberii,552591.html
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uczestniczyć wraz z innymi krajami bogatymi w surowce w napędzaniu chińskiej 
gospodarki poprzez dostawy surowców. Nawet jeśli Chiny nie są zainteresowane 
przejęciem Syberii i Dalekiego Wschodu, to oferowane przez nie projekty 
rozwojowe mają charakter „półkolonialny” i zdaniem rosyjskich ekspertów 
przypominają te proponowane krajom afrykańskim (Kaczmarski, 2013, s.32). 

W związku z zamknięciem firm i odpływem ludności z Dalekiego 
Wschodu, premier Rosji Dmitrij Miedwiediew 15 października 2014 roku 
zaproponował utworzyć tam terytoria rozwoju priorytetowego (TRP), na 
których cudzoziemcy będą pracować bez limitów i bez zgody Federalnej Służby 
Migracyjnej. Projekt ustawy o TRP pojawił się po wypowiedziach wicepremiera 
Chin Li Yuanchao: „Rosja ma rozległe terytoria, podczas gdy w Chinach są najbardziej 
pracowici ludzie na świecie”. Zgodnie z ustawą, rosyjskie firmy działające na 
Dalekim Wschodzie, mogą uzyskać prawo do zaangażowania pracowników i 
specjalistów z Chin, bez ograniczeń, nawet bez konieczności uzyskania zgody 
organów państwa na ich liczbę i miejsca zamieszkania. Ponadto firmom takim 
przysługiwać ma prawo korzystania z infrastruktury i zwolnienia podatkowe na 
10 lat. Korzyści podatkowe czekają tam również na inwestorów chińskich. 
Badacze zwracają uwagę, że z punktu widzenia Chin przesiedlenie 100 mln ludzi 
do Rosji nie wpłynie znacząco na gospodarkę i społeczeństwo chińskie. Dla 
Rosji oznaczać to będzie podwojenie populacji29. Obecna postawa władz 
Federacji pozwala przypuszczać, że należy spodziewać się stopniowego 
znoszenia ograniczeń ekonomicznych, a także nadania obywatelstwa 
Chińczykom mieszkającym na terytorium Federacji. Kolejny krok to przejęcie 
władzy przez Chińczyków, po czym wprowadzony zostanie jeden z wariantów: 
ustanowienie osobnego państwa chińskiego na terytorium Rosji, lub stopniowa 
integracja z Chinami (Российская…, 2014, s. 337). 

 
Postawa Chin wobec migracji do Rosji 

Władze chińskie wykorzystują migracje zarobkowe na Daleki Wschód do 
zdobycia tam silnej pozycji gospodarczej i demograficznej, co może zaburzyć 
sytuację geopolityczną. Chiny wywierają na Rosję presję, której wyrazem było 
przekazanie im strategicznie ważnych wysp amurskich w pobliżu miasta 
Chabarowsk (ponad 300 km2). Chociaż oficjalnie Chiny nie wysuwają roszczeń 
terytorialnych do dorzecza Amuru, w przyszłości ich roszczenia mogą dotyczyć 
nie mniej niż 15 tys. km2 terytorium Rosji (Мотрич 2004). Wraz ze wzrostem 
populacji chińskiej na lewym brzegu Amuru staną się one coraz poważniejsze. 

Chiński internet daje wyobrażenie o aspiracjach aktywnej chińskiej 
młodzieży. Oto fragment artykułu z nagłówkiem: „Wyemigruj do Rosji!”. 
Nieznany autor pod pseudonimem „keyidayisi” dość jasno opisał motywacje i 
perspektywy chińskiej ekspansji: 

                                                 
29Ibidem. 
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 „Odczuwamy żal z powodu ziemi utraconej w toku historii, przemawiającej silnie do 
wyobraźni swoimi rozmiarami! Władywostok, Chabarowsk, Sachalin, Góry Stanowe, 
Bajkał ... Rosjanie nie mieli prawa zajmować tej ziemi! To zbyt niesprawiedliwe aby oddział 
żołnierzy carskiej Rosji liczący mniej niż tysiąc osób mógł dokonać tak wielkiej sprawy. To 
wielki błąd naszych przodków! Na szczęście wiemy również, że jesteśmy wielkim krajem, a 
nasza młodzież wie, że cywilizacja licząca 5000 lat jest gorąca, a pokolenie przywódców dało 
nam duchową „bombę atomową”. Kwestia terytorialna jest kwestią zasobów i godności. 
Rosjanie okupowali ponad 1,5 mln km2 naszej ziemi, Mongolia - to kolejne 1,5 mln km2.  
Ile bogactwa, ile zasobów, ile pięknych krajobrazów, ile lasów, rzek i rzadkich zwierząt! 
Łącznie 3 miliony kilometrów kwadratowych! Z jakiego powodu musimy zrezygnować z tej 
ziemi? Żeby być w sojuszu z Rosją? Dla kilku rosyjskich samolotów? Ponieważ Rosja ma 
broń atomową?... Nie mamy powodu!  

W rzeczywistości wielu ludzi w tym kraju nie zna tej ziemi i ona im jest obojętna. Czy 
naprawdę trudno jest przywrócić suwerenność Chińczyków na Dalekim Wschodzie? … Co 
powinniśmy zrobić? ? Imigrować!!!  

Ilu Rosjan jest w kraju, za którym tęsknimy? Na 10 milionach kilometrów 
kwadratowych ziemi we wschodniej Syberii jest tylko 10 milionów ludzi! To jest nasza 
nadzieja i powód, dla którego możemy ciężko pracować, dzięki czemu Chińczycy mogą stanąć 
na ziemi i stać się większością mieszkańców, stając się w końcu prawdziwymi jej 
gospodarzami! Kiedy nadejdzie „godzina” imigracji? ... Konieczne jest, aby Rosjanie nigdy nie 
wiedzieli, kiedy to nastąpi, żeby nie podjęli żadnych decyzji do momentu, kiedy będzie już za 
późno!  

Na początkowym etapie będziemy musieli żyć zgodnie z lokalnymi przepisami, a 
kiedy zgromadzi się nas odpowiednio duża liczba, przestaniemy wypełniać rosyjskie rozkazy, 
ponieważ w rzeczywistości będziemy na polu bitwy!  ... Wszyscy przenosimy się na Daleki 
Wschód! Aby przetrwać, zakorzenić się, rozwijać, i odzyskać honor naszego narodu! 
Potomkowie Chin będą nas pamiętać!”30. 

Podobny program przedstawił inny autor chińskiego Internetu, Shun 
Xiaojing. Proponuje on korzystanie z rosyjskiej polityki preferencji dla 
Chińczyków i zwiększanie migracji, by doprowadzić do sytuacji, w której 
Chińczycy staną się elementem dominującym na Dalekim Wschodzie i Syberii. 
Wówczas autor ten proponuje utworzenie narodowej autonomii ludu Han, a 
następnie suwerennej Republiki Hańskiej, która poprzez referendum zadecyduje 
o secesji od Rosji i przyłączeniu się do Chin. W przypadku interwencji ze strony 
Rosji, Chiny będą egzekwować „prawa narodu do samostanowienia” i 
skorzystają z pretekstu do wysłania wojsk w celu ochrony ludności chińskiej 
(Подольский 2007).  

                                                 
30  Keyidayisi. Wyemigruj do Rosji! ! !, 

https://www.centralnation.com/strategy/emigration.html; О китайском национализме, 

2008.04.05, www.rksm.ru/node/131 

https://www.centralnation.com/strategy/emigration.html
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Wśród koncepcji rozpowszechnionych w chińskim Internecie znaleźć 
można interesujące sposoby wyparcia ludności rosyjskiej z miast Dalekiego 
Wschodu. Jeden z autorów sugeruje otaczanie rosyjskich miast chińskimi 
osadami, a następnie „odcięcie” ich od zasilania i zaopatrzenia w wodę. Ma to 
zmusić Rosjan do przeniesienia się do „zwartych miejsc zamieszkania”, czyli do 
rezerwatów31. Argument, że w wielu krajach Europy Zachodniej i Ameryki 
istnieją chińskie mniejszości, i mimo to nie ma tam niebezpieczeństwa ekspansji 
chińskiej, w przypadku Rosji nie jest przekonujący. Żaden z tych krajów nie 
graniczy z Chinami. Długość granicy rosyjsko-chińskiej wynosi ponad 3200 km, 
a gęstość zaludnienia w Chinach jest około dziesięć raz wyższa, niż w Federacji 
Rosyjskiej. Po raz pierwszy w swojej historii Rosja konfrontuje się z narodem 
realizującym ideę ekspansji drogą stopniowego „wypierania” etnicznego. Z wielu 
materiałów analitycznych wynika, że władze rosyjskie stopniowo tracą kontrolę 
nad Dalekim Wschodem32 i zdają się nie dostrzegać rosnącej aktywności 
chińskiej i szybkiego wzrostu potencjału militarnego Chin. Dzieje się tak 
pomimo faktu, że z wielu dokumentów rządowych wynika zrozumienie sytuacji 
demograficznej, a w strategii bezpieczeństwa narodowego Federacji Rosyjskiej 
do 2020 roku również zwraca się uwagę na konieczność poprawy sytuacji 
demograficznej, od której ostatecznie zależy przyszłość Rosji.  

* 
*                * 

Kryzys gospodarczy spowodował pogorszenie sytuacji demograficznej w 
Rosji: spadające wskaźniki urodzeń, wysokie wskaźniki zachorowalności i 
umieralności, zmniejszona długość życia. Od początku lat 90. ubiegłego wieku 
Rosja weszła w fazę otwartej depopulacji. Jednocześnie nasila się napływ 
migrantów, w znacznej części nielegalny. Czynniki te sprawiają, że obecna 
sytuacja demograficzna stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego 
Federacji Rosyjskiej.  

Dlatego wraz z takimi elementami, jak zapewnienie bezpieczeństwa 
obronnego i gospodarczego, utrzymanie stabilności społecznej i politycznej w 
społeczeństwie, ochrona przed zagrożeniami środowiska do komponentu 
systemu bezpieczeństwa narodowego na pierwsze miejsce wchodzą problemy 
demograficzne.  

Wyjście z kryzysu demograficznego (w tym skrajnej formy depopulacji) 
w Rosji i jej dalszy rozwój jest możliwy tylko poprzez zintegrowane podejście do 

                                                 
31 В. Смоленский, Какая Поднебесная им нужна?  

http://www.vladnews.ru/magazin.php?id=122&idnews=41228&current_magazin=1930  
32 О. Никоноров, Коли розвалиться Росія: Чи відродиться Далекосхідна республіка, 

29.12.2015, https://www.depo.ua/ukr/svit/koli-rozvalitsya-rosiya-chi-vidroditsya-na-

kordoni-z-kitaem-29122015200000  

 

http://www.vladnews.ru/magazin.php?id=122&idnews=41228&current_magazin=1930
https://www.depo.ua/ukr/svit/koli-rozvalitsya-rosiya-chi-vidroditsya-na-kordoni-z-kitaem-29122015200000
https://www.depo.ua/ukr/svit/koli-rozvalitsya-rosiya-chi-vidroditsya-na-kordoni-z-kitaem-29122015200000
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zarządzania państwowymi procesami demograficznymi. Podejście takie 
obejmuje stymulację wzrostu liczby urodzeń, a przynajmniej ustabilizowanie go, 
zmniejszenie śmiertelności, tworzenie właściwej obecnym realiom 
demograficznym polityki imigracyjnej państwa, zwiększenie mobilności 
wewnętrznej ludności, i, co najważniejsze, stworzenie ekonomicznych i 
społecznych warunków dla zdrowego pod względem zarówno duchowym jak i 
fizycznym życia ludzkiego, jako najważniejszej wartości państwa. Działania takie 
powinny stać się priorytetem władz na Kremlu i zastąpić dotychczasową 
awanturniczą politykę ekspansji terytorialnej, co byłoby zgodne z radami takich 
mędrców jak cytowany wyżej Michaił Łomonosow. 
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 Demographic problems of Russian Federation  
 
The article presents the evolution of the demographic situation of the Russian 
Federation in the context of general demographic patterns and geopolitical processes that 
affect all spheres of social life. The author shows that the demographic catastrophe that 
has occurred in Russia in recent decades is a process that has not been fully elucidated so 
far. Despite its distinctness, the demographic situation in Russia now has many 
analogies with that which takes place in Western European countries - this is 
particularly about the rapid aging of the population and its extinction, and the mass 
influx of immigrants, in particular from Muslim countries. In the most vivid way it is 
visible in the Russian Far East, from where the Russian population emigrates, and in its 
place, the Chinese quickly appear. In the conclusions, the author points out the need to 
change the policy of the Russian authorities, which should prevent the effects of 
demographic decline and seek to increase demographic dynamics and, on the other hand, 
lead to the control of the spontaneous flow of culturally alien migrants that threatens 
the security of the state. The development of demographic forecasts is not supported by 
mutually contradictory statistics, which are most likely to be manipulated and 
unreliable. 
 
Key words: Far East, migrations, Russia, demographic situation, population. 
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Abstrakt: 
 Celem artykułu jest wskazanie geopolitycznych czynników wpływających na 
politykę wewnętrzną i zagraniczną Federacji Rosyjskiej odnoszącą się do Obwodu 
Kaliningradzkiego. Jego kolejne części poświęcone są następującym zagadnieniom: 1) 
specyfice położenia geograficznego; 2) stosunkowi władz Federacji Rosyjskiej wobec 
Obwodu Kaliningradzkiego oraz relacji pomiędzy organami władzy obu podmiotów; 3). 
analizie stosunków Federacji Rosyjskiej i Obwodu Kaliningradzkiego w wymiarze 
geoekonomicznym; 4) możliwości wystąpienia tendencji separatystycznych na terytorium 
Obwodu Kaliningradzkiego; 5) funkcji militarnej Obwodu; 6) roli Obwodu 
Kaliningradzkiego jako instrumentu nacisku i blokowania inicjatyw międzynarodowych 
przez Federację Rosyjską, i 7) uwarunkowaniom uczestnictwa Obwodu 
Kaliningradzkiego w programach pomocowych i inicjatywach integracyjnych w regionie 
Morza Bałtyckiego.  
  
Słowa kluczowe: geopolityka, Obwód Kaliningradzki, Federacja Rosyjska, 
polityka wewnętrzna.  
 
 
Wstęp 

Od rozpadu Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, Obwód 
Kaliningradzki, stanowiący jednostkę administracyjną w składzie Federacji 
Rosyjskiej, a obejmujący terytorium okręgu królewieckiego (północna część 
dawnych Prus Wschodnich), wzbudza duże zainteresowanie na arenie 
międzynarodowej, zarówno w wymiarze bieżącej polityki, jak i uwarunkowań 
historycznych związanych z dziedzictwem poradzieckim, a zwłaszcza 
militarnym. Ostatnie dekady to okres, w którym  zainteresowanie tym obszarem 
wśród badaczy i opinii publicznej wzrosło jeszcze bardziej m.in. z powodu 
funkcji, którą nadbałtyckiej enklawie przypisano na Kremlu. Funkcje te wynikają 
bezpośrednio z położenia geograficznego Obwodu, z koncepcji polityki 
wewnętrznej przyjętej przez władze Federacji, stosunków geoekonomicznych, 
jak i potencjalnego wystąpienia tendencji odśrodkowych. Ponadto, z punktu 
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widzenia polityki zagranicznej Rosji istotne jest też uwzględnienie wzrostu 
militarnego znaczenia Obwodu, możliwości jego wykorzystania przez Moskwę 
jako instrumentu nacisku w relacjach międzynarodowych, a z drugiej strony – 
uczestnictwa Obwodu Kaliningradzkiego w inicjatywach integracyjnych i 
pomocowych państw nadbałtyckich. 

 
Położenie Obwodu Kaliningradzkiego  

Obwód Kaliningradzki to część obszaru Federacji Rosyjskiej, położona na 
południowo-wschodnim wybrzeżu Morza Bałtyckiego, wciśnięta między 
terytoria Polski i Litwy. Jest to więc enklawa, czyli terytorium umiejscowione 
wewnątrz innego państwa lub innych państw, ale nie podlegające ich jurysdykcji. 
Obwód Kaliningradzki można określić również mianem półenklawy, czyli 
terminem, którym w praktyce stosunków międzynarodowych oraz w nauce 
prawa międzynarodowego publicznego określa się enklawę posiadającą granicę 
morską. Obszar enklawy jest jednoznacznie wydzielony i stanowi suwerenną 
jednostkę administracyjną, będącą integralną częścią innego państwa, którym w 
przypadku Obwodu Kaliningradzkiego jest Federacja Rosyjska. Na terytorium 
enklawy obowiązuje prawo państwa do którego należy, dlatego w Obwodzie 
obowiązuje rosyjska jurysdykcja. W przypadku enklawy można mówić o 
swoistym oderwaniu jej obszaru od własnego państwa narodowego oraz 
umiejscowieniu w otoczeniu obcego terytorium, ponieważ nie wykazuje ona 
ciągłości terytorialnej z pozostałą jego częścią. To oderwanie z jednej strony 
powoduje pewne utrudnienia w administracji i funkcjonowaniu Obwodu w 
ramach Federacji, ale z drugiej strony, jest wielkim atutem geostrategicznym. 
Dzięki posiadaniu Obwodu Kaliningradzkiego Rosja ma dostęp do 
niezamarzającej części Morza Bałtyckiego, a nade wszystko może wywierać 
wpływ na sąsiadujące państwa należące do innego bloku polityczno-militarnego 

(Fedorov, Korneevets, 2009; Palmowski, Vaitekūnas 2009).  
Jako najdalej na zachód wysunięte terytorium Federacji Rosyjskiej, Obwód 

Kaliningradzki znajdował się w ostatnich dekadach w samym centrum przemian 
politycznych, mianowicie procesów integracyjnych państw wchodzących przed 
1991 r. w skład ZSRR i tzw. bloku wschodniego, z europejskimi i 
euroatlantyckimi organizacjami, przede wszystkim z Unią Europejską oraz 
Organizacją Traktatu Północnoatlantyckiego (ang. North Atlantic Treaty 
Organization, NATO). W konsekwencji, procesy integracyjne doprowadziły do 
sytuacji, w której rosyjska enklawa stała się swego rodzaju eksklawą UE oraz 
NATO, a jej granice zostały otoczone strukturami odmiennych organizmów 
politycznych, gospodarczych oraz militarnych. Sytuacja ta miała i do tej pory ma 
ogromny wpływ na wielopłaszczyznowe stosunki między Rosją, a Unią 
Europejską oraz NATO ( Rogoża 2014, s. 16; Pełczyńska-Nałęcz, 2010, s. 14). 
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Władze federalne a Obwód Kaliningradzki 
Politykę Federacji Rosyjskiej w XXI w. zdominował W. Putin, który objął 

wiodący w rosyjskim systemie politycznym urząd Prezydenta w marcu 2000 r. i 
sprawuje go do dziś, wyłączywszy okres od maja 2008 r. do maja 2012 r.1 
(Jagusiak 2011, s. 132-133; Gardocki, 2009). W. Putin zapoczątkował szereg 
reform w rosyjskiej polityce wewnętrznej, których celem było powstrzymanie – 
zapoczątkowanej w okresie rządów poprzednika W. Putina, B. Jelcyna – 
decentralizacji władzy, podjętej po rozpadzie ZSRR. Przeprowadzana w 
niewłaściwy, pośpieszny sposób decentralizacja, przy słabości zmagającego się z 
chorobą alkoholową B. Jelcyna, doprowadziła do istotnego osłabienia władz 
centralnych, a przez to także kryzysu politycznego powodującego chaos w 
państwie (Potulski, 2012b, s. 314). W. Putin rozpoczął ponowną centralizację 
władzy oraz przywracanie jej dawnego autorytetu. Zdobytą po rozpadzie ZSRR 
pozycję i niezależność utracili oligarchowie. Zmalało także znaczenie 
regionalnych elit z poszczególnych podmiotów tworzących Federację, w tym 
również z Kaliningradu. Państwo zaczęło odgrywać znacznie większą rolę 
polityczną, społeczną i gospodarczą. W grudniu 2001 r. do życia powołana 
została Jedna Rosja, partia skupiająca elity polityczne związane z obozem W. 
Putina (Potulski, 2012a, s. 288). Umocnienie centralnego ośrodka władzy było 
niezbędne z powodu niepowodzeń procesów transformacji ustrojowej po 
rozpadzie ZSRR. Centralizacja władzy w rękach prezydenta spotkała się 
wówczas z pozytywnym odbiorem społeczeństwa, ponieważ zapewniała szansę 
na stabilizację, a obywatele byli już zmęczeni panującym kryzysem politycznym i 
związaną z nim niepewnością2. Oprócz wzmocnienia władzy centralnej w rękach 
prezydenta, W. Putin skupił się także na uporządkowaniu relacji pomiędzy 
centrum państwa i jego peryferiami oraz na wstrzymaniu postępującej 
autonomizacji władz regionalnych poszczególnych podmiotów Federacji, co 
dotyczyło również Obwodu Kaliningradzkiego (Potulski 2012b, s. 344-345). 
Celem realizacji tego typu założeń dokonano podziału administracyjnego 
państwa na siedem okręgów federalnych (obecnie jest ich osiem), w których 

                                                 
1 Prezydentem był wówczas D. Miedwiediew, co wynikało z postanowień Konstytucji 

Federacji Rosyjskiej. Zgodnie z art. 81, ust. 3 rosyjskiej ustawy zasadniczej W. Putin nie 

mógł sprawować tego urzędu przez trzecią z rzędu kadencję. Pomimo sprawowania w 

tamtym czasie funkcji prezydenta  przez D. Miedwiediewa, realną władzę w trakcie trwania 

jego kadencji dalej sprawował W. Putin, pełniący wówczas funkcję premiera tego państwa. 

Obydwaj stworzyli tandemowy system sprawowania władzy (Arutunyan, 2013, s. 12, 20, 39; 

Rogoża, 2011, s. 5-7). 
2 W. Putin w wyborach prezydenckich w 2000 r. używał hasła „dyktatura prawa”. Jego rządy 

miały przynieść Rosji porządek, ograniczenie samowoli biurokracji, mafijnego biznesu i 

oligarchów. Odwołanie się do tych zagadnień związane było z występującą wśród Rosjan 

potrzebą silnego państwa, którego poczucie utracili podczas  rządów  B. Jelcyna 

(Nadskakuła, 2012, s. 308). 
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zasięgu znalazło się od kilku do kilkunastu podmiotów wchodzących w skład 
Federacji. Za funkcjonowanie federalnych okręgów odpowiedzialni są 
pełnomocni przedstawiciele Prezydenta, realizujący postanowienia centralnych 
władz. Aby zmniejszyć rolę regionalnych elit w wewnętrznej polityce rosyjskiej, 
przeprowadzona została reorganizacja Rady Federacji, czyli wyższej izby 
parlamentu, która była połączona ze zmianą metody powoływania jej składu. 
Reforma zakładała, że zasiadać w niej będą jedynie przedstawiciele regionalnych 
władz wykonawczych i ustawodawczych. Swoje miejsce w Radzie Federacji 
stracili wówczas gubernatorowie, przez co utracili również dostęp do 
stanowienia prawa oraz korzyści wynikających z posiadania immunitetu. Władze 
federalne nie omieszkały także wprowadzić przy okazji tej reformy 
mechanizmów prawnych, które pozwoliły im na ingerencje polityczne w 
regionach  (Wierzbicki, 2011, s. 205-208). 

Dalsze reformy centralizacyjne miały miejsce w trakcie drugiej kadencji 
rządów W. Putina. Dokonano wówczas zmian w systemie, przy użyciu którego 
powoływani byli szefowie jednostek administracyjnych Federacji – zniesiono ich 
bezpośrednie wybory. Wprowadzony został wówczas jednolity mechanizm 
mianowania na to stanowisko, którego dokonywać miały lokalne parlamenty na 
wniosek Prezydenta (obecnie jednak ponownie wybory gubernatorów odbywają 
się poprzez powszechne, bezpośrednie głosowanie). Ujednolicono także 
regionalną strukturę władzy zgodnie z tą na szczeblu centralnym, ponieważ 
spójność systemu władzy państwowej uznano za istotną kwestię dla 
funkcjonowania państwa. Proces centralizacji został przeprowadzony zgodnie z 
zamysłem Kremla, a relacje na linii centrum-peryferie zostały ukształtowane w 
sposób dający władzom centralnym wystarczający poziom kontroli nad 
podmiotami wchodzącymi w skład Federacji oraz funkcjonującymi na ich 
obszarze lokalnymi władzami (Potulski, 2012b, s. 347-348). 

Choć wszystkie reformy W. Putina mające na celu centralizację władzy 
miały wpływ na kształt relacji między Kremlem a Kaliningradem, najważniejsza 
z nich okazała się Federalna ustawa „O partiach politycznych” (ros. Федеральный закон 
„О политических партиях”) uchwalona w lipcu 2001 r., ponieważ w znaczący 
sposób wpłynęła na wygląd obecnego systemu politycznego Rosji. Zgodnie z 
postanowieniami tej ustawy podniesiona została wymagana minimalna liczba 
członków partii politycznych – początkowo do 10 tys., a następnie do 50 tys. – 
celem utrudnienia ich rejestracji (choć w kolejnych latach liczba ta została 
zmniejszona – od stycznia 2010 r. do 45 tys., a od stycznia 2012 r. do 40 tys.). 
Oprócz tego, zarejestrowane mogły zostać jedynie te partie, które posiadały 
regionalne struktury w ponad połowie podmiotów wchodzących w skład 
Federacji. Ograniczenia te zostały wprowadzone aby znacząco zmniejszyć 
konkurencję polityczną w kampaniach wyborczych oraz ograniczyć ją jedynie do 
ogólnorosyjskich partii politycznych. Głównym celem była natomiast likwidacja 
partii regionalnych. Omawiane przepisy były wielokrotnie zaskarżane jako 
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niezgodne z Konstytucją, jednakże Sąd Konstytucyjny Federacji Rosyjskiej za 
każdym razem orzekał, że postanowienia Ustawy nie kolidują z zapisami 
rosyjskiej ustawy zasadniczej. Konsekwencje przyjęcia Ustawy uderzyły zatem 
również w Bałtycką Partię Republikańską, która funkcjonowała wówczas na 
terytorium Obwodu jako partia regionalna (Czajowski 2012, s. 313). W związku 
z tym, w ostatnich latach na terytorium Obwodu działają przede wszystkim 
regionalne struktury federalnych partii politycznych. Za wyjątkiem Jednej Rosji 
są to Liberalno-Demokratyczna Partia Rosji, Komunistyczna Partia Federacji 
Rosyjskiej oraz Sprawiedliwa Rosja, które można uznać za koncesjonowaną 
opozycję. Oprócz głównych partii, swoje struktury w Obwodzie posiadają także 
mniejsze stronnictwa, takie jak Jabłoko oraz Patrioci Rosji. Jak można się 
domyślić, decydującą pozycję w Dumie Obwodu Kaliningradzkiego posiada 
partia W. Putina, jednak zauważalne jest większe polityczne zróżnicowanie niż 
ma to miejsce w innych podmiotach wchodzących w skład Federacji, co 
tłumaczy się wyjątkowym położeniem geopolitycznym Obwodu 
Kaliningradzkiego (Rogoża, Wierzbowska-Miazga, Wiśniewska 2012, s. 14). 

W sytuacji daleko idącego podporządkowania władz obwodów rządowi 
federalnemu, wszyscy gubernatorzy piastujący ten urząd w Kaliningradzie w 
ostatnich dwóch dekadach, byli popierani przez obóz władzy W. Putina lub do 
niego należeli, właściwie wypełniając wolę Kremla (Chełminiak 2010, s. 73-75). 
Wszystko wskazuje na dalsze ograniczanie uprawnień enklawy w przyszłości i jej 
jeszcze większe uzależnienie od polityki Moskwy. 

 
Relacje geoekonomiczne 

Jak podkreśla T. Łoś-Nowak (2009, s. 131), politykę W. Putina cechuje 
realizm i pragmatyzm. Pragmatyzm ten w XXI w. objawił się również w polityce 
wewnętrznej Federacji wobec Obwodu Kaliningradzkiego, co w konsekwencji 
przyczyniło się do skupienia większej uwagi Kremla na występujących na terenie 
enklawy problemach natury społecznej i gospodarczej. Bardziej uważne 
podejście do tych zagadnień zaowocowało podjęciem odpowiednich działań 
celem poprawy sytuacji gospodarczej Obwodu, która – jak wskazywały na to 
ówczesne wskaźniki ekonomiczne – była na początku XXI w. gorsza od sytuacji 
panującej zarówno w sąsiadujących z enklawą państwach, jak i od ogólnej 
sytuacji gospodarczej w Rosji (Chełminiak, op.cit., s. 72; Kotowicz 2012, s. 234). 

Do najistotniejszych działań mających poprawić sytuację gospodarczą 
Obwodu należy plan z roku 2001 autorstwa G. Grefa, ówczesnego ministra 
handlu i rozwoju gospodarczego Federacji Rosyjskiej oraz W. Jegorowa, 
pełniącego wówczas funkcję gubernatora Obwodu Kaliningradzkiego. Jako 
narzędzie służące do poprawy sytuacji gospodarczej zasugerowali oni 
wykorzystanie czynników, które stanowią atuty rosyjskiej enklawy. Zaliczono do 
nich przede wszystkim najbogatsze na świecie złoża bursztynu (Wojcieszak 
2010, s. 17), a także złoża węgla brunatnego i ropy naftowej. Pozytywnie 
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oceniona została także wystarczająco rozwinięta infrastruktura transportowa, 
szczególnie korzystna w obliczu bliskiego położenia rynków Europy oraz 
transeuropejskich korytarzy transportowych, tj. Via Baltica i Via Hanzeatica3. 
Szansą w oczach autorów były także warunki klimatyczne panujące w 
Obwodzie, ponieważ sprzyjają one rozwojowi rolnictwa i turystyki. Warunki 
klimatyczne miały także wpływ na ostatni z istotnych czynników poprawy 
sytuacji gospodarczej enklawy wskazanych w planie G. Grefa i W. Jegorowa, a 
mianowicie występowaniu tam jedynych niezamarzających portów jakie Rosja 
posiada nad Morzem Bałtyckim. Oprócz poprawy sytuacji gospodarczej, 
kolejnym celem zaproponowanych reform było przekształcenie gospodarki 
Obwodu ze zorientowanej importowo na produkcyjno-eksportową. Do 
osiągnięcia tego zamierzenia przyczynić się miały uproszczone procedury 
certyfikacji projektów i segmentacji przedsiębiorstw, ograniczone kontrole 
państwowe w firmach, system ulg podatkowych dla przedsiębiorstw zajmujących 
się rybołówstwem oraz wstrzymanie wydobycia bursztynu na okres od dwóch 
do trzech lat, które miało zniwelować efekt nasycenia światowego rynku tym 
surowcem, obniżający jego cenę. Należy jednak podkreślić, iż plan G. Grefa i W. 
Jegorowa, nawet jeżeli był słuszny, pozbawiony był określenia źródeł 
finansowania (Chełminiak 2009, s. 117-118; Palmowski 2013, s. 223). 

Plan G. Grefa i W. Jegorowa został zaakceptowany przez rząd FR w 
październiku 2001 r. w formie Federalnego Programu Rozwoju Obwodu 
Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej do 2010 r. Za jego podstawowe założenie 
uznać należy likwidację wyraźnych różnic, jakie występowały między tempem 
rozwoju gospodarczego Obwodu oraz państw z nim sąsiadujących. Do 
głównych postanowień mających na celu realizację tego założenia zaliczyć 
należy rozbudowę infrastruktury transportowej polegającą na modernizacji 
starych i budowie nowych połączeń drogowych i portów morskich, budowę 
elektrociepłowni oraz wstrzymanie wydobycia bursztynu na dwa lata. Warto 
również wspomnieć za T. Palmowskim, iż już wówczas w programie znalazło 
się miejsce na odniesienie się do kwestii wiz, ponieważ postulowano w nim 
zawarcie specjalnego porozumienia między Federacją Rosyjską i Unią 
Europejską, którego celem było wprowadzenie uproszczonej procedury 
wydawania dokumentów wjazdowych na teren Obwodu dla obywateli państw 
strefy Schengen, oraz wyjazdowych dla obywateli Federacji. Autor ten zauważył 
jednak, że cały program był mało realnym przedsięwzięciem, ponieważ 
ponownie nie stały za nim odpowiednie środki finansowe, a władze, zarówno 
lokalne jak i federalne, nie wykazywały odpowiedniej determinacji w celu jego 
pełnego zrealizowania (Palmowski 2013, s. 223, 266). 

Pod koniec grudnia 2005 r. władze FR uregulowały funkcjonowanie 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej (SSR) w OK, nadającej jej tym samym nowy 

                                                 
3 Droga łącząca miasta południowego wybrzeża Bałtyku od Lubeki do Rygi (przyp. red.). 
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porządek prawny związany z powołaniem i funkcjonowaniem SSE, w którym 
uwzględniono geopolityczne położenie OK. Celem podjętych działań było 
przyśpieszenie społecznego i gospodarczego rozwoju OK. Nowe uregulowania 
weszły w życie w kwietniu 2006 r. i zostały przyjęte na 25 lat, przedłużając 
jednocześnie o 10 lat prawa nabyte z tytułu uprzednio obowiązujących 
postanowień. Niemniej, uregulowania te spotkały się z krytyką, ponieważ 
zauważono, że miejsce ma m.in. powielanie niektórych błędów z rozwiązań je 
poprzedzających, natomiast oferowane przywileje dotyczyły jedynie dużych 
podmiotów. Należy także podkreślić, że organ zarządzający SSE funkcjonował 
co prawda w ramach administracji Obwodu, jednakże jego powoływanie 
uzgadniane było z władzami Federacji (Chełminiak, 2010, s. 73; 2009, s. 119-
120;  Fedorov, V. Korneevets, Y. Zverev, 2011, s. 42-43; Musiałowicz, 2006, s. 
84-86; Palmowski, 2013, s. 224; Rogoża 2014, s. 16). 

Kolejnym używanym przez władze federalne instrumentem wspierającym 
rozwój gospodarczy Obwodu, a tym samym zacieśniającym relacje w wymiarze 
geoekonomicznym, są inwestycje infrastrukturalne, których finansowanie 
pochodzi z budżetu federalnego. W ich ramach, a także przy znaczącym udziale 
finansowym Gazpromu w 2010 roku zakończono budowę elektrociepłowni 
TEC-2 w Kaliningradzie, która nie tylko zlikwidowała problem deficytu energii 
w Obwodzie, ale umożliwia jej eksport. Dążenie do zapewnienia bezpieczeństwa 
energetycznego Kaliningradu miało także wymiar międzynarodowy, ponieważ 
zbudowano gazociąg Szaki-Kaliningrad, który jest uzupełnieniem dla drugiej 
nitki magistrali gazowej Mińsk-Wilno-Kowno-Kaliningrad, a wspomniana 
elektrociepłownia jest głównym odbiorcą transportowanego nim gazu. 
Ponieważ Litwa płaci Rosji za gaz z tego samego rurociągu cenę kilkanaście razy 
wyższą niż Kaliningrad, możliwe jest uzależnienie energetyczne tego kraju od 
Rosji (Żurawski vel Grajewski, 2011, s. 27). Zmodernizowano i rozbudowano 
infrastrukturę drogową, a także dokonano modernizacji i rozbudowy portu 
lotniczego Kaliningrad-Chrabrowo. Rozpoczęto również projekt połączenia 
Kaliningradu trasą szybkiego ruchu z leżącymi nad Morzem Bałtyckim 
kurortami. Porty Obwodu otrzymują wsparcie mające na celu zwiększenie ich 
wykorzystania tak, aby mogły konkurować z portami państw nadbałtyckich, a w 
szczególności z litewskim portem w Kłajpedzie. Zaowocowało to m.in. 
zmodernizowaniem podejścia do portu w Bałtyjsku, a także wybudowaniem na 
jego terenie kompleksu promowo-kolejowego. Kaliningrad był jednym z miast 
FR, w których rozegrane zostały mecze Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej Rosja 
2018. Na potrzeby turnieju wybudowano tam stadion mogący pomieścić ponad 
35 tys. osób. 

Na przełomie pierwszej i drugiej dekady XXI w. na terytorium OK 
rozpoczęła się budowa Bałtyckiej Elektrowni Jądrowej, zlokalizowanej k. miasta 
Nieman, w której pracować miały dwa reaktory o łącznej mocy bliskiej 2400 
megawatów. Budowa elektrowni atomowej wpisuje się w rosyjską strategię 
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utrzymywania dominującej pozycji w środkowoeuropejskim sektorze 
nuklearnym, a także ekspansji na rynku dostaw energii elektrycznej. 
Większościowym udziałowcem projektu było państwowe przedsiębiorstwo 
Rosatom. Podkreślić należy, iż energia tam produkowana miała zostać 
przeznaczona głównie na eksport, ponieważ energetyczne potrzeby Obwodu 
zaspokajane są przez istniejące już na jego terytorium elektrownie. Obecnie 
jednak powstanie elektrowni nie jest pewne. W połowie 2013 r. podjęto decyzję 
o zamrożeniu jej budowy. Przyczyniły się do tego najprawdopodobniej 
niepowodzenia w pozyskiwaniu współfinansowania poza granicami Rosji oraz w 
zawieraniu kontraktów na dostawy energii elektrycznej pochodzącej z 
planowanej elektrowni z zagranicznymi odbiorcami. 

W planach znajdowała się także budowa rafinerii ropy naftowej, jednak na 
przeszkodzie stanęły problemy natury ekonomicznej, ponieważ koncern Lukoil 
– który miałby być za tę inwestycję odpowiedzialny – uznał ją za mało opłacalną 
z powodu wysokiej kosztochłonności. Niemniej, jak zauważyły J. Rogoża, A. 
Wierzbowska-Miazga i I. Wiśniewska (2012), federalne projekty realizowane w 
Obwodzie przynoszą mu znaczące korzyści, takie jak aktywizacja gospodarki 
oraz modernizacja i rozbudowa infrastruktury, zwiększenie bezpieczeństwa 
energetycznego oraz wzrost liczby miejsc pracy. Widoczna jest zatem odwrotna 
tendencja w porównaniu z niezbyt udanymi działaniami z początków XXI w. 
Jednakże, należy ponownie podkreślić, że wszystkie decyzje dotyczące opisanych 
inwestycji, jak również szczegółów tych inwestycji podejmowane są w Moskwie, 
bez udziału regionalnych elit, które są całkowicie pomijane w procesach 
decyzyjnych. 

 
Przeciwdziałanie tendencjom separatystycznym 

Szczególną kwestią, którą należy poruszyć omawiając geopolityczne 
znaczenie Obwodu Kaliningradzkiego dla wewnętrznej polityki Federacji 
Rosyjskiej, są potencjalne nastroje separatystyczne na terytorium Obwodu, które 
w konsekwencji swojego wystąpienia mogłyby osłabić spoistość państwa. 
Wyjątkowa wrażliwość, jaką Moskwa wykazuje wobec potencjalnej możliwości 
uniezależnienia się Kaliningradu, bierze się z obaw dotyczących ewentualnej 
utraty kontroli nad enklawą (Musiałowicz, op.cit. s. 88-89). Obawy te 
potęgowane są publikowanymi co jakiś czas wynikami badań opinii publicznej 
mieszkańców enklawy. Interesujące rezultaty dały przede wszystkim badania 
porównawcze przeprowadzane rokrocznie w latach 2001–2005, z których 
wynika co prawda, że w 2005 r. 44,4% mieszkańców Obwodu widziała swoją 
jednostkę administracyjną w obrębie Federacji Rosyjskiej, jednakże z 
zastrzeżeniem, że miałby być to podmiot posiadający prawa specjalnej strefy 
ekonomicznej. Co więcej, blisko 2/5 jego mieszkańców (36,4%) nie było 
zadowolonych z ówczesnego stanu rzeczy, a także widziało Obwód jako 
niepodległe państwo, lub republikę – a nie obwód – w składzie Federacji, region 
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w składzie innego państwa, czy też miało inne wyobrażenia lub na pytanie nie 
odpowiedziało. Najbardziej do myślenia dawały jednak procentowe wyniki dla 
odpowiedzi „obwód w składzie Federacji Rosyjskiej”, którą wskazało jedynie 
19,2% respondentów (Sakson 2011, s. 165). 

Wpływ na występowanie omawianego zagrożenia ma również 
geopolityczne położenie Obwodu, które gwarantuje enklawie największą 
styczność z Zachodem spośród wszystkich terytoriów Federacji. Jak zauważa P. 
Żurawski vel Grajewski (2011, s. 29), większość obywateli Rosji zamieszkująca 
terytorium Obwodu nigdy nie odwiedziła pozostałej części Federacji, mają oni 
natomiast zdecydowanie częstszy kontakt z zagranicą. Mieszkańcy Obwodu 
mogą z tego powodu dokonywać porównań warunków i poziomu życia w 
krajach UE z tymi, których doświadczają sami. Bardzo zauważalna różnica 
warunków życia i jego poziomu może zaowocować podważeniem pozycji 
Kremla w oczach mieszkańców Obwodu, a tym samym pojawieniem się 
tendencji dezintegracyjnych, a w konsekwencji również jawnie 
separatystycznych. 

 
Militarna funkcja enklawy 

Partykularnym czynnikiem kształtującym rolę Obwodu Kaliningradzkiego 
w rosyjskiej polityce zagranicznej jest jego potencjał militarny, choć podmiot ten 
tożsamą funkcję pełnił również przed rozpadem ZSRR, kiedy nie był jeszcze 
enklawą (Klin 2013, s. 103; Kotowicz 2012, s. 233). Dzięki jedynym na Morzu 
Bałtyckim niezamarzającym rosyjskim portom, na terytorium OK znajdują się 
siedziby głównych baz Floty Bałtyckiej Marynarki Wojennej Federacji 
Rosyjskiej. Oprócz nich, formacja ta dysponuje jedynie łatwymi do 
zablokowania portami usytuowanymi na rosyjskim fragmencie wybrzeża Zatoki 
Fińskiej, która z kolei zamarza w czasie zimy. Oceniając potencjał wojsk 
stacjonujących w Obwodzie należy uwzględnić liczne redukcje ilościowe, które 
zostały poczynione po rozpadzie ZSRR – zwracają na nie uwagę m.in. R. 
Roguski oraz P. Żurawski vel Grajewski (Roguski 2011, s. 92; Żurawski vel 
Grajewski 2011, s. 6-7). 

Obwód Kaliningradzki wchodzi obecnie w skład Zachodniego Okręgu 
Wojskowego, który został utworzony we wrześniu 2010 na bazie struktur 
wchodzących wcześniej w skład Leningradzkiego Okręgu Wojskowego oraz 
Moskiewskiego Okręgu Wojskowego. W tamtym momencie na terytorium 
enklawy stacjonowało od 10 do 15 tys. żołnierzy. W Kaliningradzie znajdował 
się Sztab Floty Bałtyckiej Marynarki Wojennej, stacjonowała tam brygada 
artylerii, brygada pancerna, dywizja zmechanizowana, pułk artylerii 
przeciwpancernej, pułk artylerii rakietowej oraz pułk łączności. W Bałtyjsku 
znajdowała się baza brygady piechoty morskiej, w Gorodkowie – pułku 
mostowo-pontonowego, w Gwardiejsku – pułku radiotechnicznych działań 
specjalnych, w Ładuszkinie i Primorsku – brygad artylerii rakietowej, 



 

Bukowski, P., 2019, Obwód Kaliningradzki w polityce Federacji Rosyjskiej,  

Przegląd Geopolityczny, 28, s. 105-121. 

 

 

- 114 - 

wyposażonych w rakiety SS-12 i SS-2, w Mamonowie – brygady saperów; w 
Nowienskoje – dwóch pułków lotniczych, na wyposażeniu których znajdowały 
się śmigłowce Mi-24 i Mi-8, w Sołdatowie – pułku walki radioelektronicznej, 
natomiast w Znamiensku – brygady artylerii rakietowej (Kowalczewski, 2018, s. 
104-115). 

Dzięki modernizacji sprzętu wojskowego w Bałtyjsku stacjonowały 
również cztery brygady wyposażone w nowoczesne jednostki pływające. Inne 
modernizacje dotyczyły zestawów rakiet przeciwlotniczych i przeciwrakietowych 
S-300P, które od kwietnia 2012 r. zastępowane były systemem S-400 Triumf. To 
samo tyczyło się czołgów T-72 stopniowo wymienianych na nowsze jednostki – 
T-90. W 2006 r. została podjęta decyzja dotycząca przezbrojenia co najmniej 
dwóch dywizjonów rakietowych i wyposażeniu ich w nowe rakiety Iskander, 
które najprawdopodobniej posiadają zdolność przenoszenia taktycznych głowic 
jądrowych na odległość bliską 500 km. Proces przezbrajania rozpoczął się w 
2012 r. W celu poprawienia efektywności obrony przeciwrakietowej Rosji, w 
lipcu 2009 r. powołane do życia zostało Zjednoczone Dowództwo Strategiczne 
Obrony Powietrzno-Kosmicznej. Dzięki temu, w Obwodzie Kaliningradzkim – 
w pobliżu zmodernizowanego lotniska w Dunajewce pod Pionierskiem – 
wybudowana została nowa stacja radiolokacyjna Woroneż-DM, której zasięg 
wynosi ponad 6 tys. km. Głównym celem funkcjonowania stacji jest ostrzeganie 
o startach rakiet balistycznych oraz przekazywanie do systemu kontroli danych 
informacji na temat poruszających się w strefie obserwacji obiektów w 
przestrzeni kosmicznej. Należy jednak zaznaczyć, że stacje tego typu – poza 
potrzebami czysto wojskowymi – można również wykorzystywać przy 
organizowaniu różnorodnych, międzynarodowych systemów zbiorowego 
bezpieczeństwa (Palmowski 2013, s. 237-239). 

W ostatnich latach Kreml podsycał atmosferę zagrożenia, jaką rzekomo 
miały powodować państwa członkowskie NATO na terytorium Obwodu. 
Wykorzystały ją również do uzasadnienia zmian organizacyjnych we Flocie 
Bałtyckiej Marynarki Wojennej, którą rozpoczęły w kwietniu 2016 r. W tamtym 
okresie siły zbrojne stacjonujące wówczas w Obwodzie szacowano już na ok. 25 
tys. żołnierzy. Należy również pamiętać, że sukcesywne dozbrajanie 
nadbałtyckiej enklawy miało znaczący wpływ na wzrost zdolności bojowych Sił 
Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, a także na potencjalną możliwość ataków 
rosyjskich żołnierzy na terenie sąsiednich państw. Co więcej, rozmieszczenie 
nowych rodzajów systemów rakietowych uczyniło z Obwodu niezwykle istotny 
instrument ewentualnego paraliżu działalności wojskowej na wschodniej flance 
NATO (Wiśniewska i inni 2016, s. 17-18). 

 
Instrument nacisku i blokowania inicjatyw międzynarodowych 

Zapoczątkowany wraz z przejęciem władzy przez W. Putina, 
pragmatyczny i realistyczny nurt prowadzenia polityki, w istotny sposób zmienił 
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pozycję Obwodu Kaliningradzkiego w polityce zagranicznej Rosji (Łoś-Nowak 
2012, s. 131). Podejście Kremla wobec nadbałtyckiej enklawy było jednak 
dualistyczne, ponieważ obok podejmowania prób polepszenia wizerunku 
Obwodu i działań na rzecz poprawienia wzajemnej współpracy z państwami 
regionu, wykorzystywano również enklawę jako swego rodzaju kartę 
przetargową w negocjacjach prowadzonych m.in. z UE oraz z NATO 
(Chełminiak 2010, s. 74; Kotowicz 2012, s. 233). Do sytuacji takich doszło kilka 
razy w pierwszej dekadzie XXI w., co ukazało jednocześnie istotne znaczenie 
strategiczne enklawy dla Rosji. Kwestia Obwodu Kaliningradzkiego była jedną z 
najważniejszych spornych spraw podczas unijnego rozszerzenia z 2004 r. Spór 
został rozpoczęty przez stronę rosyjską, która w okresie poprzedzającym akcesję 
Polski i innych krajów nadbałtyckich zaczęła w bardzo ostry sposób 
prezentować potencjalne negatywne konsekwencje rozszerzenia dla więzi Rosji z 
jej nadbałtycką enklawą w kontekście m.in. tranzytu ludności. Owocem 
rosyjskich działań były poważne tarcia między władzami Litwy i Polski a 
Federacją Rosyjską. Strona litewska w zdecydowany sposób odmawiała 
udzielenia zgody na rozwiązania utrudniające jej dołączenie do strefy Schengen 
w przyszłości. Natomiast strona polska krytykowała w szczególności rosyjski 
pomysł eksterytorialnego korytarza przez polskie terytorium. Komisja 
Europejska (KE) została zmuszona do odegrania w tym sporze roli rozjemczej i 
pojednawczej pomiędzy stronami. Spór został zakończony wprowadzonym w 
życie w czerwcu 2003 r. kompromisem. Zakładał on tranzyt wyłącznie poprzez 
terytorium Litwy, który odbywać miał się na podstawie darmowych i łatwych do 
uzyskania zezwoleń, nazywanych dokumentami ułatwionego tranzytu 
(Bukowiecka 2012, s. 149-151; Menkiszak 2013, s. 30; Pełczyńska-Nałęcz 2010, 
s. 14-15). 

Do podobnej sytuacji doszło, kiedy władze rosyjskie sprzeciwiły się 
planom budowy elementów tarczy antyrakietowej na terytorium Polski i Czech 
przez Stany Zjednoczone Ameryki. Kreml zagroził, iż w przypadku realizacji 
budowy, umieści w swojej enklawie baterie rakiet taktycznych średniego zasięgu 
Iskander, a także uruchomi stację radiolokacyjną, mającą na celu zakłócanie pracy 
amerykańskich baz wojskowych. W efekcie doszło do napięcia stosunków na 
linii Waszyngton - Moskwa oraz Rosja – Unia Europejska. Rozpoczęcie budowy 
tarczy antyrakietowej zostało wówczas przesunięte w czasie. Pomimo 
późniejszego rozpoczęcia prac, budowa omawianej tarczy antyrakietowej nie 
została ukończona do dziś (Klatka-Urbaniak 2010, s. 132; Sabat 2010, s. 125-
126; Sakson 2011, s. 178, 181; Śmigielski 2013, s. 243). 

Istotną kwestią, która w wymiarze geopolitycznym przez dwie ostatnie 
dekady determinowała rosyjską politykę zagraniczną prowadzoną z 
wykorzystaniem Obwodu Kaliningradzkiego był spór z Polską, który dotyczył 
dostępności szlaku wodnego Bałtyk-Cieśnina Pilawska-Zalew Wiślany-Elbląg 
dla żeglugi międzynarodowej. Szlak ten jest niezwykle istotny dla postrzegania 
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portu w Elblągu jako portu pełnomorskiego, będącego potencjalną konkurencją 
dla rosyjskich portów w Bałtyjsku oraz Kaliningradzie. W latach 2006-2009 był 
on całkowicie zamknięty przez stronę rosyjską. FR łagodziła lub zaogniała tę 
kwestię, celem podtrzymywania sporu i wykorzystywania go jako narzędzia do 
ocieplania bądź ochładzania stosunków bilateralnych z Polską. Podtrzymywanie 
sporu było również korzystne dla interesów gospodarczych Obwodu. Otwarcie 
szlaku przeprowadzono w dwóch etapach. Pierwszy etap regulował warunki 
żeglugi statków państw trzecich, które poprzez Cieśninę Pilawską płynęły do i z 
polskich portów leżących nad Zalewem Wiślanym. W efekcie drugiego 
nastąpiło, mające miejsce w 2009 r., otwarcie szlaku również dla polskich 
jednostek (Sakson 2011, s. 175-176). Jednakże, zdaniem P. Żurawskiego vel 
Grajewskiego otwarcie szlaku uznać można przede wszystkim za sukces strony 
rosyjskiej, ponieważ przesunęło ono wówczas w czasie polskie plany 
przekopania kanału przez Mierzeję Wiślaną, co zapewni Polsce gwarancję 
niezależności żeglugi do swych portów na Zalewie Wiślanym. W efekcie 
porozumienia polsko-rosyjskiego przekopanie kanału zostało odłożone do 2017 
r. Dziś wiemy, że termin ten nie został dotrzymany, a realizację projektu 
przekopu dalej należy uznać za niepewną, pomimo ponawianych deklaracji. Co 
więcej, ówczesne porozumienie zawierało niekorzystne dla Polski zapisy, 
według których Rosja mogła bez przeszkód ponownie zablokować żeglugę na 
omawianym akwenie. W konsekwencji, porozumienie to dało Moskwie 
sposobność dalszego wykorzystywania żeglugi po Zalewie Wiślanym do 
nacisków politycznych na Polskę (Żurawski vel Grajewski 2011, s. 28). 

Inną kwestią na którą należy zwrócić uwagę w kontekście geopolitycznej 
roli Kaliningradu jest wzmożona aktywność tajnych służb, która jest powiązana 
z rosnącą w ostatnich latach militaryzacją enklawy. Szczególną rolę odgrywają 
struktury Federalnej Służby Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej oraz Federalnej 
Służby Ochrony Federacji Rosyjskiej, które są odpowiedzialne zarówno za 
ochronę kontrwywiadowczą Obwodu, jak i odpowiednie kontrolowanie 
realizacji decyzji władz Federacji. W ostatnich latach Obwód Kaliningradzki też 
rolę bazy wypadowej dla wykonywania zadań wywiadowczych na terytorium 
Litwy i Polski (Wiśniewska i inni 2016, s. 18-19). 

 
Uczestnictwo w programach pomocowych i inicjatywach integracyjnych 

Pomimo występowania różnego rodzaju napięć Obwód Kaliningradzki 
stał się również miejscem współpracy Federacji Rosyjskiej i Unii Europejskiej, 
odpowiednim do tworzenia korzystnych powiązań, przede wszystkim w 
wymiarze gospodarczym. Relacje rosyjsko-unijne w kwestii funkcjonowania 
Obwodu napotykały jednak liczne problemy, wynikające przede wszystkim z 
braku spójnej wizji współpracy. Mimo to współpracę nawiązano już w latach 90. 
XX w., natomiast do jej istotnej intensyfikacji doszło po 2004 r., kiedy państwa 
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sąsiadujące z Obwodem stały się członkami Unii Europejskiej (Czarkowska 
2013, s. 74-76; Legucka 2012, s. 226-228). 

Jedną z pierwszych inicjatyw rosyjsko-unijnych była Średnioterminowa 
Strategia Rozwoju Relacji pomiędzy Federacją Rosyjską a Unią Europejską 
2000-2010 z 1999 r., w której zawarto chęć ustanowienia Obwodu 
Kaliningradzkiego jako regionu pilotażowego dla rozwoju relacji między tymi 
podmiotami. W dokumencie zabrakło jednak sprecyzowania, na czym ów 
pilotaż miałby polegać. Co więcej, władze rosyjskie na początku XXI w., w 
trakcie rozmów akcesyjnych do UE państw sąsiadujących z Obwodem, często 
podkreślały wspomniane już wyżej problemy tranzytowe (Żurawski vel 
Grajewski 2011, s. 26). 

W XXI w. federalne i lokalne władze w Obwodzie Kaliningradzkim 
korzystały z unijnej pomocy w ramach współpracy transgranicznej z państwami 
wchodzącymi w skład UE. Pomoc ta polegała na wspieraniu rozwoju 
regionalnego i procesów integracyjnych, celem przeciwdziałania tworzeniu się 
jakichkolwiek podziałów, a także rozwijaniu partnerskich stosunków. Zgodnie 
ze stanowiskiem Unii, odpowiedzialność za rozwój społeczny i ekonomiczny 
Obwodu ponosi Moskwa (Sakson 2011, s. 423), jednakże UE wspierała 
Federację Rosyjską za pośrednictwem takich programów, jak TACIS (do 2006 
r.) i INTERREG, a także pomniejszych inicjatyw (szerzej: Falkowski 2004, s. 
126-130). Oprócz tego, Obwód Kaliningradzki uczestniczy w pięciu tzw. 
Euroregionach: „Bałtyk” (z regionami Litwy, Danii, Szwecji, Łotwy i Polski), 
„Łyna-Ława” (z powiatami województwa warmińsko-mazurskiego), „Niemen” 
(z regionami Litwy, Białorusi i Polski), „Saule” (z regionami Litwy, Łotwy i 
Szwecji, oraz „Szeszupa” (z samorządami z Litwy i Polski) (Fedorov, 
Korneevets, Zverev 2011: s. 50; szerzej: Kotowicz 2012: s. 312-314). 

Istotnym elementem polityki zagranicznej Rosji był przygraniczny ruch 
bezwizowy, nazywany także małym ruchem granicznym. Ustanowienie 
bezwizowego tranzytu między Obwodem Kaliningradzkim a pozostałym 
terytorium Federacji, ułatwienie tranzytu na terytorium Białorusi oraz 
ustanowienie małego ruchu granicznego od wielu lat było istotnym elementem 
strategii Rosji wobec jej nadbałtyckiej enklawy (Ćwiek-Karpowicz 2013, s. 62; 
Żurawski vel Grajewski 2011, s. 29). Ostatni cel udało się zrealizować pod 
koniec 2011 r., kiedy to w Moskwie doszło do podpisania Umowy między Rządem 
Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o zasadach małego ruchu 
granicznego, który został wprowadzony w życie w połowie 2012 r. Zgodnie z 
Umową…, mieszkańcy Obwodu oraz znacznej części województwa pomorskiego 
i województwa warmińsko-mazurskiego mogli przekraczać granicę polsko-
rosyjską bez wymogu posiadania wizy, a jedynie na podstawie ważnego 
paszportu (dokumentu podróży) oraz specjalnego zezwolenia (Subocz, 
Sternicka-Kowalska 2015, s. 54). Jednakże, latem 2016 r. strona polska zawiesiła 
mały ruch graniczny z Obwodem Kaliningradzkim, swoją decyzję argumentując 
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względami bezpieczeństwa związanymi z organizacją szczytu NATO w 
Warszawie oraz Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, które odbywały się w 
lipcu 2016 r.  

* 
Znaczenie Obwodu Kaliningradzkiego dla władz Federacji Rosyjskiej jest 

konsekwencją położenia geograficznego tego terytorium. Ponieważ jest to 
enklawa otoczona państwami reprezentującymi cywilizację zachodnią, Rosja nie 
może pozwolić na żadną formę autonomii i niezależności. Ponieważ mieszkańcy 
Obwodu znają sytuację społeczno-gospodarczą w sąsiednich państwach, rząd 
rosyjski musi ponosić znaczne koszty związane z koniecznością wyrównywania 
dysproporcji rozwojowych spowodowanych zapóźnieniem gospodarczym 
enklawy. Słabnący potencjał gospodarczy Rosji przy jej rosnącej sile militarnej 
spowoduje, że porównanie Obwodu Kaliningradzkiego do „rosyjskiego 
niezatapialnego lotniskowca” staje się coraz bardziej uzasadnione. Przyszłość 
geopolityczna tego obszaru nie jest jasna z uwagi na przynależność do 
zantagonizowanej z Zachodem Federacji Rosyjskiej, a z drugiej strony na 
naturalne ciążenie do Zachodu, do którego okręg królewiecki przez wieki 
należał. 
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 The Kaliningrad District in the internal policy of the Russian Federation   
 
The aim of the article is to indicate the geopolitical factors affecting the internal policy 
of the Russian Federation towards the Kaliningrad District. Its subsequent parts are 
devoted to the following issues: 1) the specificity of the geographical location; 2) the 
attitude of the authorities of the Russian Federation towards the Kaliningrad District 
and relations between the authorities of both entities; 3). analysis of relations between 
the Russian Federation and the Kaliningrad District in the geo-economic dimension; 4) 
possibilities of separatist tendencies in the territory of Kaliningrad region; 5) military 
function of the District; 6) the role of the Kaliningrad District as an instrument of 
pressure and blocking international initiatives by the Russian Federation, and 7). 
conditions of participation of the Kaliningrad District in aid programs and integration 
initiatives in the Baltic Sea region. 
 
Key words: geopolitics, Kaliningrad District, Russian Federation, domestic 
policy. 
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MARYNARKA WOJENNA JAKO ŚRODEK REALIZACJI 
INTERESU NARODOWEGO  

 
 
 
Abstrakt: 
 Zdolność do realizacji interesów narodowych stanowi o sile i pozycji państwa. 
W tym celu wykorzystuje ono szereg instrumentów, które stosuje w zależności od 
charakteru tegoż interesu, specyfiki otoczenia polityczno-gospodarczego oraz oczekiwań 
społecznych. Jednym z takich instrumentów, skoncentrowanym na prowadzeniu 
aktywności morskiej państwa, jest marynarka wojenna. Formuła jej działania, struktura 
organizacyjna oraz potencjał musi więc być dostosowany do długofalowych celów 
strategicznych państwa, które mają umożliwić realizację interesu narodowego. 
Równocześnie wizja wykorzystania sił morskich powinna  mieć charakter otwarty, co 
pozwoli na osiąganie celów strategicznych w przypadku zmiany sytuacji 
międzynarodowej. Zdolność adaptacji sił morskich do zmian otoczenia 
międzynarodowego i niezmiennego dążenia do realizacji interesu narodowego stanowi 
wymóg właściwej organizacji marynarki wojennej. Analiza tych działań w latach 1918-
2018 pozwala na sformułowanie tezy, iż Polska międzywojenna potrafiła stworzyć i 
wykorzystać potencjał Marynarki Wojennej do realizacji interesu narodowego, jakim 
było utrzymanie  suwerenności i ciągłości państwa. Natomiast współcześnie państwo 
polskie nie potrafi w pełni wykorzystać tego instrumentu, głównie ze względu na brak 
umiejętności zdefiniowania istoty pojęcia interes narodowy w zglobalizowanym świecie.  
  
Słowa kluczowe: aktywność morska, interes narodowy, marynarka wojenna, 
strategia państwowa.  
 
 
Interes narodowy w teoriach politologicznych 

Rolą państwa jako organizacji politycznej jest realizacja własnych 
interesów w warunkach określonych przez bieżący stan stosunków 
międzynarodowych. Proces realizacji interesu narodowego jest zdeterminowany 
wieloma czynnikami, wśród których za wiodące uznać należy umiejętność 
zdefiniowania tegoż interesu oraz nakreślenie i przyjęcie planu dochodzenia do 
niego w sposób maksymalnie nieantagonistyczny. Interes ten składa się 
zazwyczaj z szeregu składowych interesów, niekiedy określanych jako żywotne. 
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Mają one charakter uniwersalny i stanowią podstawę określenia celów 
strategicznych. Powszechnie za interesy narodowe (vital interests) uznaje się 
zapewnienie możliwości przetrwania narodu i państwa, zagwarantowanie 
bezpieczeństwa, możliwości rozwojowych oraz sposobu funkcjonowania 
państwa i społeczeństwa w oparciu o powszechnie obowiązujące normy i 
wartości (por. Kukułka, 1978, s. 265; 2006, s. 253). Na ich podstawie określa się 
cele strategiczne oraz koncepcję ich osiągania, którą zazwyczaj definiuje się jako 
strategię państwową1. Powinna ona mieć charakter otwarty i umożliwiać 
modyfikację planu osiągania celów strategicznych na każdym etapie jej realizacji. 
Tym samym każda strategia państwowa musi być uszczegóławiana poprzez 
komplementarne względem siebie strategie sektorowe oraz strategie operacyjne, 
będące przeniesieniem założeń strategii państwowej na najważniejsze obszary 
(sektory) funkcjonowania państwa. Te ostatnie są planami osiągania celów 
szczegółowych w każdym z określonych obszarów funkcjonalnych państwa. 
Powinny też mieć dwoisty charakter, to jest zakładać wariant defensywny 
(utrzymanie istniejącego status quo lub stanu posiadania) oraz plan aktywnego 
oddziaływania na otoczenie. Celem strategii ofensywnych jest dążenie do 
przekształcenia istniejącej rzeczywistości, co wymaga posiadania zarówno 
koncepcji jej realizacji, jak i możliwości pozyskania środków, pozwalających na 
realizację zakładanych celów. Do środków tych zaliczyć należy: 
1. posiadane przez państwo instrumenty oddziaływania (prawne, materialne, 

ludzkie, technologiczne i organizacyjne); 
2. zdolności elit władzy politycznej do właściwego doboru środków 

oddziaływania; 
3. właściwe wykorzystanie uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych.  

Tworząc strategię państwową należy także uwzględniać interesy i sposób 
oddziaływania innych graczy międzynarodowych. Ze względu na sposób 
powiązania własnych interesów strategicznych z interesami innych podmiotów 
stosunków międzynarodowych, państwo musi uwzględniać ich stanowisko. 
Dokonuje tego w swoim interesie, gdyż proces pogłębiania współzależności 
graczy międzynarodowych jest czynnikiem samoczynnie kreującym poziom 
bezpieczeństwa w regionie czy obszarze oddziaływania (Żukrowska, 2006, s. 36). 
Naturalnym jest więc fakt, iż na sposób osiągania interesów narodowych istotny 
wpływ mają interesy innych uczestników stosunków międzynarodowych oraz 
ich wzajemne relacje i zależności. Określają one sposób ułożenia stosunków 
państwa z innymi graczami międzynarodowymi i powinny być one wykorzystane 
przez państwo do wykreowania pożądanego stanu stosunków 

                                                 
1 Uznając prawo każdego państwa do stosowania swojego nazewnictwa uznaje, iż istotę tego 

pojęcia najlepiej oddaje nazwa – strategia państwowa (national strategy) stosowana między 

innymi w USA i Francji. Dlatego też podając inne jej określenia, w postaci brytyjskiej grand 

strategy, czy stratopolityki, używam pierwszego z wymienionych pojęć. 
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międzynarodowych (Popiuk-Rysińska, 2006, s. 108). Umiejętne ich 
wykorzystanie pozwala stworzenie możliwości osiągania własnych celów 
strategicznych w sposób nieantagonistyczny, a nawet uzyskanie  statusu gracza 
międzynarodowego, którego interesy są powszechnie akceptowane (Mickiewicz, 
2012, s. 17-57). 

Odnosząc te rozważania do procesu osiągania przez państwo interesów 
morskich wskazać należy na dodatkowe uwarunkowania. Formy aktywności 
morskiej państwa muszą uwzględniać ocenę możliwości prowadzenia działań na 
morzach, będących również miejscem ulokowania interesów innych graczy. 
Aktywność ta powinna więc być postrzegana w kontekście ich rzeczywistej i 
potencjalnej reakcji na działania podejmowane przez państwo. Niwelowanie 
skutków negatywnych reakcji na prowadzone działania, powinno zakładać 
stosowanie takich form aktywności, które mieszczą się w zakresie powszechnie 
uznawanych za dopuszczalne sposobów eksploatacji morza. Zapewnienie form 
użytkowania morza należy m.in. do zadań sił morskich. Ich rola, struktura 
organizacyjna i posiadany potencjał powinien wprost wynikać z koncepcji 
wykorzystania morza przez państwo. Zasadniczym warunkiem określenia roli sił 
morskich w polityce państwa jest posiadanie przez to państw długofalowej i 
bieżąco modyfikowanej koncepcji aktywności na morzu. Koncepcja ta obejmuje 
odpowiedź na pytanie, do czego państwu jest potrzebne morze i jakie akweny 
wchodzą w zakres jego zainteresowań. Drugą determinantą jest zdolność do  
skoordynowania poszczególnych polityk sektorowych w sposób umożliwiający 
realizację interesu narodowego poprzez aktywność morską państwa, zaś trzecią - 
umiejętne dostosowanie własnego potencjału morskiego do kształtu jego 
interesu i celów strategicznych oraz konsekwentna realizacja planów osiągania 
tych celów. 

 
Interes narodowy i aktywność morska w II Rzeczypospolitej 

Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku Polska niezmiennie 
funkcjonowała jako państwo o średnim potencjale polityczno-ekonomicznym. 
Jej położenie na ważnym szlaku międzykontynentalnej wymiany towarowej i 
pomiędzy dwoma mocarstwami regionalnymi, powodowało, że zmuszona była 
do prowadzenia polityki w formule bandwagoning strategy. Jej naczelną zasadą jest 
wykorzystywanie kooperacji międzynarodowej (instytucji ponadnarodowych lub 
grup państw) do osiągania własnych interesów strategicznych. Stosowanie tej 
strategii wymaga więc jednoznacznego określenia własnych interesów 
strategicznych, ich korelacji z interesem graczy międzynarodowych, którzy 
uczestniczą w tej formie kooperacji, oraz określenie ich pozycji względem siebie. 
Założenie to kreuje określone formy prowadzenia polityki. Musi być ona oparta 
na zasadach konstruowania strategii państwowej, czyli posiadać jednoznacznie 
zdefiniowany interes narodowy, cele strategiczne i wizje ich osiągania, poprzez 
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aktywność w określonych sferach życia polityczno-gospodarczego oraz plan 
realizacji działań, wraz z instytucjami go wdrażającymi.   

Uwarunkowania geopolityczne powodują, że jednym z istotnych 
czynników kreujących poziom suwerenności Polski jest utrzymanie dostępu do 
morza. Z chwilą pojawienia się zorganizowanej żeglugi towarowej na Bałtyku, 
jednym z warunków przetrwania państwa polskiego, jako suwerennego 
podmiotu stosunków międzynarodowych, był dostęp do tego akwenu. Dosadnie 
stwierdził to między innymi król pruski Fryderyk II, stwierdzając iż ten kto 
będzie władał dolnym biegiem Wisły i Gdańskiem, de facto będzie rządził Polską 
(Konopczyński 1947, s. 11). Natomiast jeden z twórców polskiej myśli 
politycznej, Jan Ludwik Popławski podkreślał, że porozbiorowe państwo 
polskie - by mieć szansę przetrwania i rozwoju - powinno być budowane w 
oparciu o oś Śląsk-Pomorze, oraz posiadać dostęp do Bałtyku: „Ta przyszła 
Polska, dla której żyjemy i pracujemy […], nie byłaby wiele warta nie tylko bez Poznania, 
lecz także bez Śląska, bez dostępu do morza, a więc bez Gdańska i Królewca. Te ziemie, 
które obecnie należą do Prus, są niezbędnym warunkiem życia państwa polskiego, tak, jak 
obecnie są niezbędne dla utrzymania potęgi prusko-niemieckiej” (Popławski,1899, s. 8; 
1910, s. 240).  

Geopolityczne znaczenie dostępu do Bałtyku potwierdzają także liczne 
wypowiedzi ze strony niemieckiej, które przytaczał m.in. Eugeniusz 
Kwiatkowski:  

„Należy sobie wyraźnie i jasno zdać sprawę w Polsce z tego, że gdyby nawet późniejsze 
pokolenia niemieckie pogodziły się kiedyś z utratą Poznańskiego, to żadne z nich nie pogodzi 
się z przynależnością do Polski Pomorza i Górnego Śląska […] dla polityków niemieckich 
wypływa on ze świadomości, że Pomorze i Śląsk są podstawą niezależności gospodarczej i 
politycznej Polski, a jako takie stwarzają mocną zaporę dla germańskiej tendencji parcia na 
wschód […] Już więc w kwietniu 1919 r. marszałek Hindenburg wygłosił w Opolu […] 
przemówienie, w którym tak scharakteryzował stosunek Niemiec do Polski: Nie byłoby dla 
nas niebezpieczeństwa cięższego niż istnienie Polski, gdyby ona istotnie miała się utrzymać 
jako państwo niepodległe. Ale nie ulegamy temu niepokojowi. Gen. Heye, minister 
Reichswehry w 1921 r. oświadczył: Musimy Polskę wziąć za kark i odebrać jej Pomorze 
oraz Poznańskie” (cyt. za: Wilczyński, 2018, s. 169-170).  

 Świadomość wielkiego geopolitycznego znaczenia Morza Bałtyckiego z 
punktu widzenia suwerenności państwa polskiego stała się główną przesłanką 
dla utworzenia, tuż po odzyskaniu niepodległości, marynarki wojennej.  Była 
ona budowana jako integralny element systemu organizacyjnego państwa, 
pozwalający na realizację interesów narodowych poprzez wykorzystanie 
nadmorskiego położenia kraju. Zarówno jej pierwsza nazwa (Marynarka 
Polska2), jak szybkie włączenie sekcji Dróg Wodnych, Marynarki Handlowej i 

                                                 
2 Dekret Naczelnika Państwa J. Piłsudskiego z 28 listopada 2018 roku powoływał do życia 

Marynarkę Polską.  
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Marynarki Wojennej do, utworzonego 19 maja 1919 roku, Departamentu dla 
Spraw Morskich, oraz jego usytuowanie w Ministerstwie Spraw Wojskowych, 
świadczy o takim postrzeganiu roli marynarki wojennej, zarówno przez 
Bogumiła Nowotnego, jak i Kazimierza Porębskiego (Porębski, 1919a, s. 3-6). 
Obydwaj oni uznawali, iż docelowo priorytetem działań marynarki wojennej jest 
wypełnianie funkcji obronnej3. Za jej istotne zadanie uznali kwestię uzyskania 
zdolności do przeciwstawienia się ewentualnej agresji niemieckiej na Pomorze 
oraz siłowym próbom zapewnienia ciągłości komunikacji między metropolią a 
Prusami Wschodnimi (Zalewski, 2000, s. 70). Dostęp do Bałtyku i możliwość 
politycznego oraz ekonomicznego wykorzystania tego akwenu miało zapewnić 
suwerenność państwa polskiego. Bałtyk był początkowo postrzegany jako 
akwen przez który może dotrzeć do Polski francuskie wsparcie militarne, 
jednakże w koncepcjach admirała Porębskiego, polska aktywność w jego 
zlewisku miała być instrumentem pozwalającym na uzyskanie przez 
Rzeczpospolitą pozycji silnego gracza regionalnego (Porębski 1996, s. 28-29). 
Celem politycznym, który kreował interesy morskie II Rzeczypospolitej - w 
rozumieniu Porębskiego - było stworzenie sojuszu państw regionu, które 
mogłyby ograniczyć silną pozycję Niemiec i Rosji. Jego intencją było 
zbudowanie układu międzynarodowego na wzór Związku Państw Bałtyckich, 
który tworzyć miały Polska, Finlandia Estonia, Łotwa, Litwa, a docelowo także 
Dania i Szwecja (Porębski 1919b, s. 16). Potencjał militarny państw tworzących 
sojusz miał przede wszystkim być wykorzystany do ograniczenia swobody 
działań sił morskich Niemiec i Rosji. Porębski uważał również, że przyjęta przez 
państwo polskie koncepcja wiązania gospodarczego krajów bałtyckich poprzez 
prowadzenie wymiany handlowej, wymaga równoległego wdrażania procesów 
budowy marynarki wojennej, floty handlowej i infrastruktury portowo-
komunikacyjnej. Interes morski II Rzeczypospolitej w pierwszej dekadzie jej 
funkcjonowania określić można jako dążenie do utrzymania dostępu do Bałtyku 
i zapewnienia swobody żeglugi na tym akwenie oraz ochrony polskich portów, 
jako miejsc prowadzenia wymiany towarowej (Porębski, 1919c, s. 1; Świrski, 
1919). Cele te, określone jeszcze w 1919 roku zostały skonkretyzowane w 
postaci budowy Gdyni jako portu handlowego z funkcją portu wojennego i 
systemem połączeń kolejowych z krajowymi centrami gospodarczymi. Budowa 
portu pozwoliła na reorientację kierunków prowadzenia wymiany handlowej, 
zwłaszcza eksportu węgla kamiennego. W konsekwencji od roku 1924 Bałtyk 
stał się ważnym dla Polski szlakiem transportowym, zwłaszcza w układzie 
południkowym (Gdynia – porty skandynawskie). Jednocześnie, w wyniku 
prowadzonej od 1919 roku aktywności politycznej, udało się zbudować 

                                                 
3 O czym świadczy fakt przekształcenia – w 1922 roku, za kadencji K. Porębskiego –

Departamentu w Kierownictwo Marynarki Wojennej i skoncentrowaniu się na jej roli 

militarnej.  
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porozumienie między większością państw bałtyckich. Podpisana 17 stycznia 
1925 roku w Helsingfors Konwencja Koncyliacyjna i Arbitrażowa zawarta 
między Polską, Estonią, Finlandią i Łotwą dotyczyła jednak jedynie kwestii 
pokojowego rozwiązywania sporów w oparciu o zapisy Protokołu Genewskiego 
z 2 października 1924 roku4. Nie rozwiązywała więc w żaden sposób kwestii 
zapewnienia bezpieczeństwa zarówno państwa polskiego jak i swobody 
prowadzenia żeglugi. Zagrożenie to wzmacniała postawa najważniejszego 
polskiego sojusznika, czyli Francji. Zdecydowanie deklarowała ona możliwość 
udzielenia Polsce wsparcia militarnego w sytuacji wystąpienia konfliktu z 
Niemcami, zaś udzielenie pomocy militarnej w ewentualnym sporze z Rosją  
uznawała za niezgodne z francuskim interesem politycznym. Uwarunkowania te 
spowodowały, że od roku 1926 Polska za cel aktywności morskiej uznała 
poprawę zdolności bojowych floty wojennej, co pośrednio miało także 
wzmacniać sojusz polsko-francuski5, jednakże w większym stopniu w wymiarze  
politycznym i gospodarczym niż militarnym.  

Istotną cenzurę czasową w międzywojennych koncepcjach realizacji 
interesu narodowego poprzez aktywność morską stanowi przełom lat 20 i 30 
XX wieku. Sposób postrzegania przez ówczesne kierownictwo polityczno-
wojskowe zmian w otoczeniu międzynarodowym spowodował przekonanie o 
konieczności przygotowania się do zbrojnego przeciwstawienia się polityce Rosji 
lub Niemiec. W kręgach tych ukształtował się pogląd, że w przypadku konfliktu 
z Niemcami lub Rosją, Polska Marynarka Wojenna prowadzić będzie jedynie 
działania wspierające działania sił lądowych. Tę redefinicję charakteru polskiej 
aktywności morskiej dodatkowo uzasadniały przeobrażenia polityki Niemiec i 
ZSRR, jakie nastąpiły w pierwszej połowie lat 30 XX wieku. W tej sytuacji 
politycznej prymatem stała się kwestia zapewnienia suwerenności terytorialnej i 
budowa sojuszy politycznych, co w konsekwencji doprowadziło do zarzucenia 
komplementarnego traktowania handlowej i militarnej aktywności morskiej. O 
znaczeniu Bałtyku w polskiej polityce w tym okresie decydowała w dużej mierze 
ocena możliwości obronnych Pomorza i uzyskania pomocy militarnej od 
sojuszników. Cele polityki morskiej zostały zdominowane przez kwestie 
uzyskania zdolności do zachowania integralności terytorialnej i suwerenności 
politycznej, co spowodowało że najważniejszym przedsięwzięciem stała się 
rozbudowa potencjału marynarki wojennej. Toczące się od 1929 roku dyskusje 
o kształcie marynarki wojennej i jej celach  zdominowała kwestia rozbudowy 
potencjału sił okrętowych (Krzywiec, 1929, s. 47). Do dzisiejszego dnia 
historycy toczą spór o sensowność wdrożonego programu budowy okrętów i 
sposobu ich  wykorzystania w kampanii wrześniowej. Spór ten nie dotyczy 
jednak istoty problemu, czyli poszukiwania odpowiedzi na pytanie, czy Polska 

                                                 
4 Dz.U. 1925 nr 122 poz. 873, art. 1. 
5 Beneficjentem części inwestycji miał być francuski przemysł zbrojeniowy. 
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Marynarka Wojenna była we wrześniu 1939 roku efektywnym instrumentem 
realizacji interesu narodowego. Zasadniczym interesem Rzeczypospolitej od 
połowy lat 30. XX wieku było utrzymanie niezawisłości terytorialnej, a 
następnie niepodległości. Rolą sił zbrojnych było przygotowanie się do odparcia 
ataku, a w przypadku marynarki wojennej, także utrzymania szlaków 
komunikacyjnych, pozwalających na uzyskanie wsparcia sojuszniczego, oraz 
blokada przeciwnika w jego strefie operacyjnej. Bezdyskusyjnie zadania tego nie 
udało się zrealizować, ale czy nie udało się osiągnąć celu jakim było zapewnienie 
możliwości funkcjonowania państwa? Po klęsce wrześniowej, to właśnie dzięki 
potencjałowi marynarki wojennej państwo polskie nie zatraciło zdolności do 
odbudowy suwerenności politycznej. Fakt przebywania w Wielkiej Brytanii 
polskich okrętów był jednym z czynników pozwalających na odbudowę polskiej 
armii po kampanii wrześniowej i klęsce Francji. Został także politycznie 
wykorzystany do uzasadnienia istnienia ciągłości politycznej państwa polskiego i 
pośrednio umożliwił ustanowienie rządu na uchodźstwie (w Londynie). 
Kontrowersyjna z punktu widzenia celów operacyjnych decyzja o wycofaniu z 
Bałtyku części sił Polskiej Marynarki Wojennej okazała się ważna z punktu 
widzenia osiągnięcia celu strategicznego, którym było utrzymanie bytu 
państwowego Rzeczypospolitej, pozwalającego - co prawda w ograniczonej 
formule - na jej funkcjonowanie jako gracza międzynarodowego. 

W podobny sposób należy ocenić rolę Marynarki Wojennej okresu PRL-u 
w procesie osiągania interesów narodowych. Oczywistością jest, że Polska nie 
była w tym okresie państwem suwerennym. W znacznym stopniu ówczesny 
hegemon (ZSRR) zniwelował prawo władz państwa do uwzględniania, w 
prowadzonej polityce, interesu narodowego. Niekiedy wręcz uniemożliwiał 
osiąganie średniookresowych celów strategicznych. Te ograniczenia dotyczyły 
szeregu sfer funkcjonowania państwa, w tym zwłaszcza polityki zagranicznej, 
rozwoju ekonomicznego oraz bezpieczeństwa. Interes narodowy w polityce 
ówczesnych władz państwowych został sprowadzony do funkcji interesów 
politycznych Związku Sowieckiego. W konsekwencji, zamiast prowadzenia 
polityki morskiej, rozwijano poszczególne gałęzie gospodarki morskiej, 
ograniczając ich rozwój do sektorów i sposobów eksploatacji morza w 
obszarach istotnych dla państwa radzieckiego. Symbolem tego podejścia był 
nadmiernie rozbudowany przemysł stoczniowy. Rzeczywistym interesem 
narodowym państwa polskiego w tym okresie było uzyskanie jak największego 
poziomu suwerenności decyzyjnej w obszarach istotnych dla  przyszłości 
państwa. Można wręcz postawić tezę, że interesem narodowym w okresie PRL 
było uzyskanie ograniczonej suwerenności, która docelowo pozwoliłaby na 
uzyskanie pozycji niezależnego, sprawnego i silnego gospodarczo państwa. 
Pewną formą wybijania się na ową ograniczoną suwerenność była działalność 
szkoleniowo-organizacyjna prowadzona w marynarce wojennej. Wykorzystując 
specyfikę podziału zadań w ramach Zjednoczonej Floty Układu Warszawskiego 
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udało się stworzyć zręby niezależnej myśli operacyjno-taktycznej, stworzono 
koncepcję  operacji obronnej polskich akwenów morskich i umiejętnie 
powiązano z nią  procesy kształcenia kadr, a nade wszystko projektowania 
okrętów. W efekcie, w roku 1990 polskie okręty mogły wykonywać zadania 
pozwalające na nawiązanie i sukcesywne poszerzenie kooperacji polityczno-
militarnej z NATO. Zaś koncepcja morskiej operacji obronnej przez całą 
dekadę lat 90. XX wieku, a praktycznie do 2010 roku, stanowiła  zasadniczy plan 
obronny Rzeczypospolitej w sytuacji prowadzenia wobec niej działań wrogich 
na morzu. Nie są to osiągnięcia szczególne, ale ukazują, iż zachowanie ciągłości 
państwa jest także możliwe w sytuacji braku lub ograniczonej suwerenności. 

 
Cele aktywności morskiej RP i ich miejsce w strategii państwowej w XXI 
wieku 

Prezentując sposób wykorzystania Marynarki Wojennej dla realizacji 
interesu narodowego od 1918 roku, wskazać należy na niezmienność jej roli i 
znaczne przeobrażenia sposobu aktywności, w zależności od zmian otoczenia 
strategicznego. Ta zasada obowiązuje także współcześnie. Tworząc model 
potencjalnego jej wykorzystania do realizacji interesu narodowego w XXI wieku 
uwzględnić należy przeobrażenia współczesnego świata, zwłaszcza zmianę 
uwarunkowań kreujących politykę światową. Cechą charakterystyczną obecnego 
ładu międzynarodowego jest przenikanie się procesów polityczno-
gospodarczych i społecznych, kreowanych przez poszczególnych graczy 
międzynarodowych.  Wymaga to od państwa umiejętnego prowadzenia własnej 
polityki, uwzględniającej cele polityczne i formy aktywności aktorów 
międzynarodowych. Miejscem szczególnego przenikania się interesów i celów 
strategicznych graczy międzynarodowych są akweny morskie. Globalizacja 
procesów gospodarczych, zwłaszcza wymiany towarowej, i sposób stosowania  
zapisów międzynarodowego prawa morza, określiły na nowo ich rolę. Morze – 
zgodnie z tezą Juliana Corbetta – nadal jest miejscem żeglugi, ale już o innym 
charakterze. Przewozy morskie zostały zdominowane przez floty krostejowe 
(pozapaństwowe floty zarobkowe służące do transportu ładunków obcych, 
przyp. red.), a zasadniczym zadaniem państwa jest zapewnienie swobody 
prowadzonej w sposób ciągły żeglugi, zwłaszcza zbiornikowców, gdyż od 
ciągłości dostaw uzależnione są procesy rozwojowe poszczególnych państw. 
Zmieniła się także rola poszczególnych podmiotów aktywnych na morzu, 
którymi stały się także różnorodne organizacje ekonomiczne: armatorzy, 
eksporterzy, importerzy i ubezpieczyciele morscy. Doprowadziło to do sytuacji, 
w której państwo nie jest hegemonem, kreującym samodzielnie swoją aktywność 
morską. Musi uwzględniać interesy innych graczy morskich, funkcjonujących na 
jego terytorium, jak i posiadających tylko interesy ulokowane w danym regionie 
lub akwenie. W swojej działalności państwo przestrzegać musi także zapisów 
międzynarodowego prawa morza, zwłaszcza regulacji Konwencji z Montego 
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Bay6. W konsekwencji na morzach występuje swoiste ograniczenie suwerenności 
państw na rzecz innych podmiotów. Jednakże o zakresie tych ograniczeń nadal 
decyduje samo państwo, które musi je wkomponować w koncepcje prowadzenia 
własnej aktywności morskiej.   

Drugą cechą współczesnego ładu międzynarodowego jest znaczne 
poszerzenie znaczenia przedmiotowego pojęcia suwerenność. Nie można jej 
postrzegać w kategoriach zdolności do utrzymania kontroli nad własnym 
terytorium i swobody prowadzenia polityki. Współcześnie pojmowana 
suwerenności to zdolność do pełnego (ograniczanego jedynie przez możliwość 
wykreowania niekorzystnego otoczenia międzynarodowego) rozwoju państwa, 
społeczeństwa i obywatela, co dopiero pozwala na zapewnienie suwerenności 
politycznej, gospodarczej i terytorialnej. W tych okolicznościach suwerenność 
Polski postrzegać obecnie należy jako zdolność do kreowania procesów 
rozwojowych państwa, prowadzonych w warunkach oczekiwanej stabilności 
politycznej. Założenie to powoduje, że tworząc strategię państwową 
Rzeczypospolitej, za punkt wyjścia przyjąć należy możliwości rozwojowe 
państwa. Analizy makroekonomiczne jednoznacznie wskazują, że zasadniczym 
stymulatorem rozwojowym Rzeczypospolitej może być właściwie konstruowana 
polityka transportowa, wykorzystywana także do zbudowania pozycji ważnego 
państwa tranzytowego7. Może i powinien być on prowadzony z wykorzystaniem 
polskich portów bałtyckich. W tym rozwiązaniu widoczna jest zbieżność dwóch 
celów strategicznych – ekonomicznego i politycznego. Rozwiązanie to zapewnia 
Polsce suwerenność polityczną, odnoszącą się do cytowanych Fryderyka II i 
Ludwika Popławskiego, jak i możliwość odgrywania roli istotnego gracza 
ekonomicznego. Celem strategicznym aktywności morskiej staje się właściwie 
skonstruowana koncepcja prowadzenia wymiany towarowej oraz funkcji 
tranzytowej państwa. Dodatkowo uwzględnić należy główne założenia polskiej 
polityki energetycznej (dywersyfikacja dostaw gazu LNG) oraz konsekwencje, 
jakie wynikają dla Rzeczypospolitej z polityk transportowych i energetycznych 
innych państw bałtyckich. Powoduje to, że polska aktywność morska  musi być 
postrzegana w dużo szerszym aspekcie niż uczestnictwo w, prowadzonych 
szlakami bałtyckimi, przewozach towarowych. W sposób naturalny jej celem jest 
umocnienie pozycji Polski oraz akwenu bałtyckiego w europejskim systemie 
transportowym. Powoduje to jednocześnie  określone zagrożenia w postaci 
konsekwencji zwiększenia ruchu jednostek morskich na i tak najbardziej 

                                                 
6 Konwencja Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawie morza, sporządzona w Montego 

Bay (Jamajka) dnia 10 grudnia 1982, DZ.U 002.59.543. Zwłaszcza artykuły 5-7,10 - 13, 33, 

56, 86-87.  
7 Uchwała Nr 16 Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia 

Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności, MP 

2013, poz.121 (załącznik), s.74-79. 
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zatłoczonym akwenie morskim globu. W praktyce możliwym jest wskazanie 
najistotniejszych z nich. Są to: 

→ zwiększenie aktywności zorganizowanych grup przestępczych, 
skoncentrowanych  na prowadzeniu przemytu drogą morską, głównie 
towarów akcyzowych i narkotyków. Wyzwaniem dla aktywności morskiej 
państwa nie jest sam fakt istnienia zjawiska, ale sposób wykorzystywania 
akwenów znajdujących się pod polską jurysdykcją; 

→ możliwość wystąpienia rozlewu olejowego w wyniku kolizji jednostek 
uprawiających żeglugę jak i przewożących wyroby olejowe, co każdorazowo 
może wykreować nie tylko lokalną katastrofę ekologiczną, ale prowadzić do 
zapaści społecznej konkretnego odcinka polskiego wybrzeża; 

→ wykorzystania dużego natężenia ruchu jednostek do prowadzenia walki 
politycznej przez innych graczy morskich, skoncentrowanej zwłaszcza na 
różnorodnych w formie aktach sabotażu, dywersji czy też oddziaływania 
terrorystycznego na jednostki, obiekty i instalacje morskie (Mickiewicz, 
2012, s. 185-204, 232-236). 

Formułę polskiej aktywności morskiej znacząco redefiniuje także przyjęta 
przez Rzeczpospolitą koncepcja dywersyfikacji dostaw nośników energii. 
Akwenem jej prowadzenia nie jest, tak jak w okresie II RP, wyłącznie Morze 
Bałtyckie, ale także pozostałe akweny, będące trasami ich przewozów. Zadanie 
w postaci zapewnienia ciągłości i nieprzerwanych dostaw wymaga jej 
prowadzenia w określonej formule. Powinna ona przyjąć postać ciągłej 
obecności na morzu i zdolności do zapewnienia asysty morskiej lub 
konwojowania jednostek. W obydwu przypadkach jest to zadanie trudne do 
wypełnienia, gdyż wymaga zarówno posiadania określonej liczby okrętów, jak i 
zdolności do przebywania na wybranych akwenach, co jest ściśle związane z 
posiadaniem pozabałtyckich baz morskich. Dlatego też rozsądnym 
rozwiązaniem jest zapewnienie polskich interesów morskich poprzez 
zastosowanie bandwagoning strategy i prowadzenie działań w ramach współpracy 
bilateralnej i wielonarodowej (pod auspicjami NATO i Unii Europejskiej, która 
posiada instrumentarium monitoringu i kontroli żeglugi). Możliwość 
wykorzystania potencjału organizacji międzynarodowych i państw sojuszniczych 
wymaga jednak utrzymania określonego poziomu zaangażowania w ochronę 
interesów tych państw lub proces osiągania celów danej organizacji 
międzynarodowej. Zasadnym jest więc tworzenie zarówno swoistej wspólnoty 
interesów, jak i wspólnoty działania. W przypadku polskim konieczność 
angażowania się w tę wspólnotę powinna być ograniczona do akwenów o 
istotnym znaczeniu dla Rzeczypospolitej. Takimi są więc trasy transportu gazu 
LNG oraz ropy naftowej (w perspektywie także węgla) czyli Zatoka Perska, 
morza Arabskie, Czerwone, Śródziemne i Północne oraz środkowy i północny 
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Atlantyk8. Jednakże należy także posiadać rozwiązania pozwalające na 
zapewnienie ciągłości dostaw poprzez wykorzystanie alternatywnej trasy 
żeglugowej wokół Afryki. Zadanie to przekracza możliwości państwa polskiego, 
co powoduje, że zasadnym jest zaangażowanie się w działania, które spowodują 
ich przejęcie przez sojuszników. Biorąc pod uwagę potrzeby Marynarki 
Wojennej RP w odniesieniu do przewidywanych działań na Morzu Bałtyckim, 
można określić zasadną formułę angażowania się państwa polskiego na innych 
akwenach. Ocena specyfiki zagrożeń na nich oraz warunków 
hydrometeorologicznych pozwala na uznanie za możliwe prowadzenie działań 
na Morzu Śródziemnym i Północnym wraz z Kanałem La Manche. Polskie 
okręty powinny posiadać zdolności pozwalające na uczestnictwo w zespołach sił 
morskich ukierunkowanych na przeciwdziałanie nielegalnym formom 
wykorzystywania morza, zwłaszcza o charakterze kryminalnym.  

 W polskiej strategii państwowej rolę kreatora aktywności morskiej, poza 
czynnikiem ekonomicznym, odgrywać powinien czynnik społeczny, postrzegany 
w kontekście zapewnienia możliwości rozwoju państwa, społeczeństwa i 
obywatela. Determinanta ta określa kolejny cel aktywności morskiej, jakim jest 
konieczność podtrzymania i docelowego rozwoju określonych sektorów 
gospodarki morskiej. Ze względu na charakter i skalę zasobów ożywionych i 
nieożywionych oraz możliwości eksploatacji polskich akwenów morskich, 
gospodarka morska nie stanowi istotnego ogniwa gospodarki narodowej. Jej 
potencjał gospodarczy – 0,9% PKB - jest zbyt nikły, by miała stać się swoistym 
kołem zamachowym rozwoju społecznego. Także perspektywy rozwojowe dla 
przemysłów morskich nie przewidują, by gospodarka morska stała się kreatorem 
procesów gospodarczych, kształtujących polski produkt krajowy brutto. Teza o 
ograniczonej roli gospodarki morskiej nie jest to jednak w pełni prawdziwa, 
gdyż ten sektor gospodarki narodowej stanowi główny instrument 
zabezpieczenia społecznego w istotnej części pasa polskiego wybrzeża. 
Specyfika infrastruktury gospodarczej wybrzeża środkowego powoduje, że 
region ten nie może funkcjonować bez turystyki nadmorskiej i przetwórstwa 
rybnego. Kierując się więc interesem społecznym konieczne jest zapewnienie 
możliwości funkcjonowania wybranych sektorów gospodarki morskiej i 
traktowanie ich jako segmentów koncepcji rozwojowych państwa. Kreuje to 
kolejny obszar działań, którym jest ochrona środowiska morskiego Bałtyku 
południowego ze szczególną rolą systemu wykrywania, przeciwdziałania i 
niwelowania zagrożenia w postaci rozlewu olejowego, który ze względu na 
uwarunkowania hydrometeorologiczne i układ szlaków transportowych może 

                                                 
8 Obecnie Polska przewozi drogą morska około 64 mln baryłek ropy (z syberyjskiej części 

Rosji, Arabii Saudyjskiej, Iraku, ZEA, Nigerii, Stanów Zjednoczonych,  Norwegii  i W. 

Brytanii), 5,7 mld m3 gazu (Katar, USA, Wielka Brytania, Norwegia) oraz 4,5 mln ton 

węgla (USA, Kolumbia, Australia, Mozambik).  
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doprowadzić do skażenia akwenów i wybrzeża. Jego konsekwencje przenoszą 
się natomiast wprost na sposób funkcjonowania rybołówstwa i turystyki 
nadmorskiej. Ewentualny rozlew olejowy o dużej intensywności wycieku może 
doprowadzić do likwidacji obydwu sektorów gospodarki na obszarze poddanym 
skażeniu. Niwelowanie tego zagrożenia wymaga stałej obecności morskiej 
wzdłuż zasadniczych szlaków prowadzenia żeglugi, zdolności do ewentualnego 
asystowania jednostkom przewożącym materiały niebezpieczne oraz 
monitorowania akwenu, zarówno z morza jak i powietrza. Po raz kolejny 
koniecznym również staje się prowadzenie tych przedsięwzięć w ramach układu 
ponadnarodowego, w wymiarze regionalnym (Rada Państw Morza Bałtyckiego) i 
ponadregionalnym (Unia Europejska), czyli poprzez wykorzystanie 
instrumentarium bandwagoning strategy. 

 
Marynarka wojenna a realizacja interesów morskich państwa w XXI 
wieku 

 Dla zachowania swojej suwerenności uzyskiwanej w ramach bandwagoning 
strategy, jak i w celu realizacji przyjętej koncepcji rozwojowej, Rzeczpospolita 
powinna posiadać wizję zapewnienia osiągnięcia swoich celów strategicznych 
poprzez aktywność morską. Koncepcja ta ma określać wynikające właśnie z 
interesów formy aktywności morskiej państwa, przy uwzględnieniu posiadanego 
potencjału. Potencjał ten  rozumieć należy jako możliwość właściwej konsumpcji 
przez państwo faktu obecności na morzu oraz wykorzystania akwenów morskich do realizacji 
własnych celów polityczno-gospodarczych. Istotnym elementem tego potencjału jest 
marynarka wojenna. W każdym państwie funkcjonuje ona w określonym reżimie 
prawnym i strukturze organizacyjnej, wynikającej z charakteru stawianych przed 
nią zadań. Przyjęte przez państwo polskie rozwiązania formalno-prawne cedują 
ściśle określone formy prowadzenia aktywności morskiej na kilka instytucji 
centralnych9. Specyfika polskiej aktywności morskiej powoduje, że istniejący 
system bezpieczeństwa morskiego powinien zostać rozbudowany, co pozwoli na 
wykonywanie zadań także na akwenach pozabałtyckich. Poszerzeniu muszą ulec 
też zadania stawiane jego poszczególnym komponentom, zwłaszcza Marynarce 
Wojennej. Ze względu na politykę dywersyfikacji dostaw gazu LNG i określenie 
tras dostaw z Kataru i USA powinna ona posiadać zdolność do prowadzenia 

                                                 
9 Na mocy rozwiązań ustawowych organem wiodącym jest ministerstwo w kompetencjach 

którego usytuowane zostanie problematyka gospodarki morskiej. Jest ono zobligowane do 

współpracy z  innymi resortami i przy wykorzystaniu podległych instytucji służb. Uznanie, 

że większość z tych interesów umiejscowiona jest w Strefie Wyłączności Ekonomicznej, 

powoduje, że zasadniczą rolę w ich zapewnianiu odgrywają Urzędy Morskie. Natomiast 

służby podległe ministrom  odpowiadającym za sprawy wewnętrzne i obronę narodową 

zapewniają bezpieczeństwo granic morskich. W rozwiązaniach tych Straż Graniczna 

odpowiada za ochronę granicy państwowej na lądzie i na morzu, a zadaniem resortu obrony 

narodowej jest ochrona przestrzeni powietrznej nad polskimi akwenami morskimi. 
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asysty jednostek handlowych. Poziom rywalizacji między głównymi rywalami na 
rynku eksportu gazu powoduje, że powinna być ona także przygotowana do 
zwalczania działań dywersyjno-sabotażowych na szlakach transportowych i w 
obszarach ulokowania infrastruktury przeładunkowej. Prowadzenie tych działań 
poza akwenami mórz Bałtyckiego i Północnego przekracza zarówno możliwości 
organizacyjne, jak i finansowe państwa polskiego. Z tego względu należy uznać 
polskie siły morskie, jako element wykonawczy strategii bandwagoningu i nałożyć 
na nie zadania wynikające z wizji aktywności morskiej organizacji 
ponadnarodowych. Uwzględniając polskie potrzeby obronne i specyfikę 
zapewniania jurysdykcji prawnej w Strefie Wyłączności Ekonomicznej można 
uznać, iż Marynarka Wojenna powinna podejmować się prowadzenia działań w 
ramach sił przeciwminowych NATO oraz, wspólnie z siłami Straży Granicznej, 
uczestniczyć w operacjach patrolowania akwenów morskich w ramach działań 
Unii Europejskiej. Natomiast na Morzu Bałtyckim winna realizować zadania 
wynikające ze specyfiki obrony państwa i ochrony jej akwenów morskich. 
Powinna ona posiadać zdolność do wspierania działań polegających na 
zwalczaniu prób naruszenia polskich uprawnień na akwenach morskich. Tym 
samym jej struktura organizacyjna oraz posiadany potencjał bojowy powinien 
być także dostosowany do formy tych przedsięwzięć, czyli skorelowany z 
potencjałem okrętowym pozostałych instytucji tworzących system 
bezpieczeństwa morskiego państwa. Przyjmując, że podstawowym 
instrumentem monitorowania sytuacji w polskiej EEZ jest Zautomatyzowany 
System Radarowego Nadzoru, a siłami reagującymi na formy naruszania polskich 
uprawnień jest Straż Graniczna, należy dążyć by struktura sił okrętowych MW 
RP była skonstruowana tak, by możliwym było wsparcie prowadzonych 
przedsięwzięć. Tym samym zadania Marynarki Wojennej powinny być 
skoncentrowane na trzech formach aktywności morskiej: 

1) prowadzenia działań o charakterze asysty morskiej na zasadniczych 
trasach żeglugowych; 

2) współuczestnictwa w międzynarodowym systemie ochrony żeglugi i 
zwalczania zagrożeń na morzu w ramach NATO i UE. Uczestnictwo to 
powinno być jednak ograniczone do form działań operacyjnych 
prowadzonych w polskich obszarach morskich, to jest do działań 
przeciwminowych  i patrolowych, ukierunkowanych na wykrycie małych 
jednostek morskich zajmujących się działalnością przestępczą lub 
dywersyjną; 

3) przeciwdziałanie możliwym formom agresji skierowanej przeciwko 
państwu polskiemu. Specyfika Morza Bałtyckiego powoduje, że za takie 
formy uznać należy przeprowadzenie ataku powietrznego lub 
rakietowego, ograniczonej co do obszaru, ale szybkiej akcji desantowej, 
działań dywersyjnych, oraz działań minowych na trasach żeglugowych.  
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Specyfika tych zagrożeń oraz zadania ochrony form prowadzonej przez 
państwo polskie aktywności morskiej określa strukturę organizacyjną oraz 
zdolności bojowe marynarki wojennej. Powinna ona posiadać możliwość 
prowadzenia działań operacyjnych na niewielkim, praktycznie zamkniętym, 
płytkim, nasyconym techniką i będącym istotnym szlakiem komunikacyjnym 
akwenie, a jednocześnie przygotowanych do prowadzenia przedsięwzięć  o 
charakterze ekspedycyjnym. Powoduje to, że potencjał sił morskich państwa 
powinien umożliwić  prowadzenie działań w postaci: 
1. zwalczania okrętów nawodnych, zwłaszcza Lekkich Nawodnych Sił 

Uderzeniowych; 
2. zwalczania okrętów podwodnych, ze szczególnym uwzględnieniem 

miniaturowych okrętów oraz jednostek posiadających zdolności do 
przerzutu sił i środków dywersji (możliwość zanurzenia do linii izobaty 10 
m); 

3. prowadzenia wojny minowej, w tym działań przeciwminowych na morskich 
liniach komunikacyjnych i akwenach litoralnych; 

4. prowadzenia działań ekspedycyjnych i umożliwiających projekcję siły. 
Zaprezentowane spectrum zagrożeń o charakterze militarnym w 

największym stopniu determinuje zadania Marynarki Wojennej, a w dalszej 
kolejności jej strukturę i charakter pozostających w jej gestii środków 
oddziaływania. Przyjmując, że Marynarka Wojenna ma obowiązek zapewnienia 
możliwości prowadzenia nieskrępowanej aktywności morskiej oraz likwidację 
zagrożeń bezpieczeństwa państwa, wyodrębnić można jej zadania. W ramach 
funkcji militarnej podstawowym jej zadaniem będzie monitoring wybranych 
akwenów oraz utrzymanie zdolności do prowadzenia działań systematycznych. 
W warunkach Bałtyku południowego i potencjalnych zagrożeń na polskich 
obszarach morskich za formy aktywności floty w ramach działań 
systematycznych należy uznać przede wszystkim: 
1. prowadzenie skutecznego i efektywnego rozpoznania sytuacji na akwenach 

morskich, zapewniającego także odpowiedni poziom zabezpieczenia 
hydrograficzno–nawigacyjnego; 

2. utrzymanie zdolności do zwalczania zagrożenia minowego; 
3. utrzymanie zdolności do skutecznego przeciwdziałania okrętom 

podwodnym i środkom dywersji morskiej; 
4. ochrona własnej komunikacji morskiej; 
5. stawianie ofensywnych i defensywnych zagród minowych w wybranych 

akwenach morskich i na morskich liniach komunikacyjnych.  
Tak określone zadania pośrednio determinują poziom zdolności, jakimi 

powinien dysponować ten rodzaj sił zbrojnych. Rozpoznanie sytuacji na 
wybranych akwenach (strefie operacyjnego zainteresowania MW) zapewniają 
systemy monitoringu technicznego oraz ściśle z nim skorelowane systemy 
rozpoznania powietrznego oraz morskiego. Zasadniczym sposobem 
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prowadzenia rozpoznania w polskich warunkach powinien pozostać system 
patrolowania przy wykorzystaniu statków powietrznych, lecz skuteczne 
rozpoznanie wymaga skierowania w rejon aktywności sił podejrzanych o 
działania skierowane przeciwko państwu polskiemu sił okrętowych. Uznać więc 
należy, że w dyspozycji sił morskich winny znajdować się samoloty 
rozpoznawcze, zapewniające możliwość pełnego monitoringu sytuacji na 
akwenach morskich i przeprowadzenia wybiórczej kontroli w danych akwenie. 
Nie są one jednak w stanie zapewnić pełnego rozpoznania, co powoduje, że ich 
naturalnym uzupełnieniem są specjalistyczne okręty rozpoznawcze. 
Dysponować one powinny autonomicznością pozwalającą na prowadzenie 
działań do 30 dni oraz powinny być wyposażone w sprzęt specjalistyczny, 
pozwalający na prowadzenie rozpoznania powietrznego, nawodnego i 
podwodnego. Dodatkowo niezbędne jest posiadanie jednostek pełnomorskich i 
przybrzeżnych przeznaczonych do kontroli sytuacji hydrograficznej w polskich 
obszarach morskich.  

Rozległość polskich obszarów morskich i specyfika ich żeglugowego 
wykorzystania powoduje, że siły morskie dysponować powinny minimum 
dwoma samolotami i jednym okrętem rozpoznawczym, pozostającymi w 
gotowości do działania. Tym samym wariant optymalny to dwa pełnomorskie 
okręty rozpoznawcze, trzy samoloty rozpoznawcze oraz pełnomorski okręt 
hydrograficzny uzupełniony kilkoma małymi specjalistycznymi jednostkami 
zabezpieczenia hydrograficznego.  

Potrzebę posiadania jednostek rozpoznawczych i hydrograficznych 
uzasadnia także  zadanie utrzymania zdolności do zwalczania zagrożenia 
minowego. Jednak zasadniczą rolę w tym obszarze aktywności morskiej 
odgrywają niszczyciele min. Szerokie możliwości stosowania zagród minowych 
w polskich obszarach morskich uzasadniają konieczność posiadania 
specjalistycznego zespołu niszczycieli min i trałowców. Przebieg tras 
żeglugowych i rozmieszczenie polskich portów oraz baz dla sił morskich 
powoduje, że do prowadzenia systematycznego rozpoznania przeciwminowego 
niezbędne jest wydzielenie  jednej okrętowej grupy trałowej operującej na 
wodach Zatoki Gdańskiej i torze podejściowym do portu Świnoujście oraz 
dwóch takich grup prowadzących rozpoznanie wzdłuż przybrzeżnego toru 
wodnego i w wyznaczanych akwenach. Sposób prowadzenia rozpoznania 
powoduje, że zaangażowanych w działania byłoby dziewięć jednostek, które 
powinny stacjonować w portach Gdynia i Świnoujście oraz mieć możliwość 
czasowego stacjonowania w portach Kołobrzeg, Hel, Władysławowo. Powoduje 
to że minimalna liczba pozostających na wyposażeniu polskiej marynarki 
wojennej niszczycieli min i okrętów trałowych nie powinna być niższa niż 
dziesięć jednostek, a efektywne wykonywanie zadań zapewnić może zwiększenie 
ich liczby do szesnastu. 
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Ukształtowanie polskiego wybrzeża, rozmieszczenie portów oraz 
głębokości akwenu w strefie przybrzeżnej pozwalają na wykorzystanie okrętów 
podwodnych. Praktycznie 50% powierzchni strefy jest rejonem, gdzie 
głębokości przewyższają 50 m. Chociaż nie pozwalają one w pełni wykorzystać 
operacyjnych możliwości zanurzenia przedstawianych okrętów, to w połączeniu 
z panującą hydrologią stwarzają im wystarczające warunki do wykonywania 
powierzonych zadań oraz dają sposobność uchylania się od sił i środków 
zwalczania okrętów podwodnych. Okręty te mogą być wykorzystane do 
zwalczania jednostek prowadzących żeglugę na polskich akwenach morskich, 
prowadzenia działalności wywiadowczej, stawiania ofensywnych zagród 
minowych, transportu środków dywersji oraz działań demonstracyjnych, a także 
prowadzenia działań blokadowych i rozpoznawczych w rejonach baz morskich i  
wewnątrz wód terytorialnych. Sposobem pozwalającym na niwelowanie 
zagrożenia stwarzanego przez działalność okrętów podwodnych jest budowa 
stałych barier hydroakustycznych oraz prowadzenie kontrolnego poszukiwania 
okrętów podwodnych w wyznaczonych rejonach. Efektywne poszukiwanie 
zapewnić mogą minimum dwie grupy okrętów (OGPU) prowadzące działania w 
północno-wschodniej części polskiej EEZ do izobaty 30 m, co zapewnia obronę 
przed okrętami podwodnymi rejonu krzyżowania się tras żeglugowych w rejonie 
Półwyspu Helskiego i na podejściach do portów: Gdynia, Gdańsk i Port 
Północny. Dwie kolejne grupy powinny natomiast skoncentrować działania w 
akwenie zatok Gdańskiej oraz Pomorskiej, zwłaszcza w rejonie Terminala LNG 
oraz portów Gdynia i Port Północny. Niezbędnym jest także wykorzystywanie 
do tych działań pary śmigłowców ZOP oraz posiadanie zdolności do 
natychmiastowego postawienia linii pław radio-hydroakustycznych w liczbie 
około czterdziestu. Natomiast podstawową metodą przeciwdziałania 
prawdopodobieństwu podjęcia działań dywersyjnych powinno być 
wykorzystanie okrętów przeznaczonych zarówno do prowadzenia dozorów, jak 
i lotnictwa. Okręty te powinny być przygotowane do asystowania podejrzanej 
jednostce w celu uszczegółowienia informacji o niej, zademonstrowania 
zainteresowania jej działaniami i gotowości do potencjalnego przeciwdziałania. 
W przypadku stwierdzenia realności zagrożenia powinny przystąpić do 
przeprowadzenia kontroli przez grupę inspekcyjną, a w przypadku prób 
uchylenia się od przyjęcia grupy inspekcyjnej, do zastosowania środków 
przymusu zgodnie z właściwymi regulacjami prawnymi. W przypadku znacznej 
przewagi prędkości podejrzanej jednostki siły okrętowe utrzymujące z nią 
kontakt powinny naprowadzić na nią lotnictwo. Zadanie to należy postrzegać 
więc w połączeniu z zadaniami związanymi z ochroną własnej komunikacji 
morskiej oraz w kontekście bojowego wykorzystania klasycznych okrętów 
bojowych. Z tego względu do realizacji przedsięwzięć związanych z ochroną 
własnej komunikacji oraz zwalczania jednostek podejrzanych o działalność 
dywersyjną, wykorzystywane być powinny zarówno okręty i lotnictwo marynarki 
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wojennej, jak i jednostki Straży Granicznej pełniące służbę na liniach 
wewnętrznych dozorów i w polskich obszarach morskich. Przyjąć więc należy, 
że budowa dwóch odrębnych komponentów w postaci okrętów patrolowych 
wyposażonych w środki rażenia jednostek nawodnych oraz okrętów bojowych 
przeznaczonych do prowadzenia operacji morskiej jest nieuzasadniona. Z tego 
względu zasadnym jest wyposażenie Marynarki Wojennej w korwety 
wielozadaniowe, które z powodzeniem mogą wypełnić obydwie funkcje. Za 
uzasadnione należy uznać wyposażenie Marynarki Wojennej minimum w 4 
(docelowo w 6) okrętów tego typu. 

 
Podsumowanie  

 Rolą sił morskich państwa jest uczestnictwo w działaniach mających na 
celu realizację interesu narodowego poprzez właściwie dobraną formę 
prowadzenia aktywności morskiej. Aktywność ta musi wynikać z tego interesu i 
strategii jego osiągania. Tę zasadę udało się wdrożyć w II Rzeczypospolitej, 
której establishment potrafił opracować wizję wykorzystania Marynarki 
Wojennej do realizacji interesu narodowego. Bezdyskusyjnie wizja ta była 
opracowana i wdrażana, dyskusyjna jest jedynie zdolność państwa polskiego i 
jego potencjału militarnego do realizacji konkretnych zadań w określonej 
sytuacji politycznej. Tym niemniej, w niekorzystnym otoczeniu 
międzynarodowym w 1939 roku udało się na tyle przedefiniować  koncepcje 
funkcjonowania Marynarki Wojennej, by mogła ona być wykorzystana do 
utrzymania ciągłości państwa polskiego i bytu państwowego, pomimo 
opanowania terytorium kraju przez państwa wrogie. Po odzyskaniu 
suwerenności w 1989 roku siły morskie zostały umiejętnie wkomponowane w 
procesy budowy samodzielnej pozycji politycznej i uzyskania członkostwa w 
organizacjach międzynarodowych, współdecydujących o poziomie 
bezpieczeństwa Rzeczypospolitej. Z tą chwilą polski establishment polityczny 
utracił zdolność tworzenia wizji aktywności morskiej państwa, wynikającej z 
zdefiniowanego interesu narodowego oraz strategii jego osiągania. W 
konsekwencji nie potrafił wykreować wizji polskiej polityki morskiej oraz roli 
Marynarki Wojennej w tej polityce, a tym samym określić jej zadania oraz 
poziom potencjału bojowego. W konsekwencji państwo polskie jest zdolne 
jedynie do prowadzenia – w ograniczonym zakresie, wynikającym bardziej z 
obowiązku kontroli granicy zewnętrznej UE –  monitoringu żeglugi i zwalczania 
przestępczości na południowym Bałtyku oraz ratowania życia i zdrowia 
użytkowników żeglugi w wyznaczonej strefie odpowiedzialności. 
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 Navy as a means of implementing the national interest   
 
The ability to pursue national interests determines the strength and position of the state. 
To this end, it uses a number of instruments, depending on the nature of the interest, the 
specificity of the political and economic environment and social expectations. One of 
such instruments, focused on conducting maritime activity of the state, is the navy. The 
formula of its operation, organizational structure and potential must therefore be 
adapted to the long-term strategic goals of the state, which are to enable the realization 
of the national interest. At the same time, the vision of the use of naval forces should be 
open, which will allow to achieve strategic goals in the event of a change in the 
international situation. The ability to adapt the naval forces to changes in the 
international environment and the unchanging pursuit of national interest is a 
requirement for proper organization of the navy. The analysis of these activities in the 
years 1918-2018 allows us to formulate the thesis that interwar Poland was able to 
create and use the Navy's potential to implement the national interest, which was to 
maintain the sovereignty and continuity of the state. However, today the Polish state is 
not able to make full use of this instrument, mainly due to the lack of ability to define 
the essence of the concept of national interest in a globalized world.  
 
Key words: maritime activity, national interest, navy, state strategy. 
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WSPÓŁCZESNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ  
W OBRONIE NARODOWEJ  

 
 
 
Abstrakt: 
 Formowanie nowego rodzaju Sił Zbrojnych RP w postaci Obrony Terytorialnej 
rodzi wiele problemów związanych z jej docelowym modelem, zadaniami, czy też 
pytaniami o jej zasadniczy charakter. Autor jako praktyk podjął się próby wyodrębnienia 
poszczególnych czynników w dotychczasowym funkcjonowaniu WOT, które istotnie 
utrudniają funkcjonowanie i rozwój tej formacji, jak również wskazał istotne elementy, 
które mogą wpłynąć na znaczące polepszenie jakości, sprawności oraz wzrost 
potencjału osobowego. Szczególne znaczenie ma tu kwestia powszechności formacji, 
która powinna wzmacniać potencjał odstraszania państwa.  

Istotnym elementem w toku dyskusji o docelowym modelu obrony terytorialnej 
jest skorzystanie z dorobku Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP). Wspomniana 
organizacja liczy w swojej tradycji ponad sto lat i skupia 16 250 jednostek OSP, w tym 
4341 włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Obecnie liczy ona 
około 696 tys. członków, w tym około 630 tys. mężczyzn i 66 tys. kobiet. 
Uprawnionych do działań w ramach akcji ratowniczo-gaśniczych jest około 228 tys. 
członków OSP.  
  
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo państwa, obrona powszechna, Obrona 
Terytorialna, Ochotnicza Straż Pożarna, zarządzanie kryzysowe.  
 
 

Już drugi rok trwa formowanie Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT). 
Przez cały ten okres toczy się także społeczna dyskusja o ich docelowym 
modelu, zadaniach, formach organizacyjnych, czy także o ich zasadniczym 
charakterze. Doświadczenia z dotychczasowego funkcjonowania tej formacji, 
praktyczne wnioski z zakresu szkolenia czy posiadanego wyposażenia mają 
olbrzymie znaczenie dla nadania jej ostatecznego kształtu. Dotyczy to również 
odniesienia się do zasadniczego problemu, a mianowicie czy ma być formacją 
powszechną, czy mieć odgórnie ograniczoną liczebność. Po dwóch latach 
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działania OT1 także stopień natężenia społecznej dyskusji nad celowością ich 
powstania zdecydowanie uległ zmniejszeniu. Widać to przeglądając główne 
tytuły prasowe, jak i media społecznościowe. Autor jako praktyk2 podjął się 
próby wyodrębnienia poszczególnych czynników, które istotnie utrudniają 
funkcjonowanie i rozwój tej formacji, jak również wskazania istotnych 
elementów, które mogłyby wpłynąć na polepszenie jakości, sprawności oraz 
potencjału osobowego. Jednocześnie, z uwagi na zakres tematyki świadomie 
pominięto zagadnienia związane z systemem organizacji i taktyki działania OT. 

Zasadniczą kwestią, która legła u podstaw budowy Obrony Terytorialnej 
było istotne zapotrzebowanie państwa na zwiększenie potencjału osobowego i 
bojowego Sił Zbrojnych RP, poprzez budowę formacji opartej na zaciągu 
ochotniczym. Ten rodzaj wojska miałby być przeznaczony do działań na 
wypadek wystąpienia kryzysu lub wojny, zasadniczo w regionach zamieszkania 
żołnierzy. Tworzenie tego typu wojska miało także nawiązywać do tradycji 
polskich formacji, które organizowano w oparciu o społeczne poczucie 
obowiązku obrony Ojczyzny, i które kształtowało się w procesie historycznym 
w różnych warstwach społecznych. Przykładem tutaj jest chociażby pospolite 
ruszenie szlachty, czy też kosynierzy Tadeusza Kościuszki. Wspomniane 
formacje nosiły w swoich założeniach charakter powszechności oraz wojska 
obywatelskiego, co odróżniało je od wojsk pochodzących z zaciągu. Dlatego 
nawiązywanie do tej tradycji i celów jest istotne przy budowie współczesnych 
wojsk OT. Powszechny ich charakter ma czynić z nich element tożsamości 
społeczeństwa polskiego, znaczny potencjał odstraszania oraz wzmacniania 
istniejącego systemu zarządzania kryzysowego państwa. 

Przy budowie formacji w typie armii obywatelskiej należy pamiętać o 
trwałych ograniczeniach związanych z mentalnością3 społeczną, zwłaszcza kadry 
zawodowej. Jedną z jej form jest niezrozumienie i nierozróżnianie utartego 
przez lata profilu żołnierza służby zasadniczej od żołnierza wojskowej formacji 
obywatelskiej. Powodem takiego stanu rzeczy jest brak, przez prawie 70 lat, 
formacji wojskowych typu obywatelskiego. Ostatnimi jednostkami tego typu 
była Armia Krajowa i inne formacje zbrojne Polskiego Państwa Podziemnego. 
Do dnia dzisiejszego w przestrzeni publicznej i wśród kadry dominuje 
postrzeganie żołnierza niezawodowego jako poborowego, którego niezależnie 

                                                 
1 WOT zostały utworzone dnia 1 stycznia 2017 r. na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 

2016 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz 

niektórych innych ustaw. Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o 

powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw 

(Dz. U. z 2016 r poz. 2138). 
2 Autor pełni od ponad roku służbę w OT na stanowisku zastępcy dowódcy kompanii. 
3 Mentalność -swoisty sposób myślenia i ustosunkowania się do rzeczywistości jednostki lub 

grupy społecznej. Ogólne nastawienie i stopień aktywności intelektualnej, uwarunkowany 

biologicznie i społecznie [za:] M. Szymczak, 1982, s. 139. 
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od posiadanego stopnia należy uformować w rygorze unitarnym, czy też 
żołnierza rezerwy powołanego na ćwiczenia.  Brakuje natomiast należytego 
zrozumienia, iż znaczna część zgłaszających się do wojska ochotników posiada 
doświadczenie i kwalifikacje w zakresie zarządzania na poziomie oficerów 
(czasami nawet oficerów starszych). Wykorzystanie tego potencjału po 
wojskowym przeszkoleniu powinno mieć olbrzymie znaczenie dla budowy 
nowej formacji. Innym ograniczeniem jest kwestia powierzania 
odpowiedzialności żołnierzom OT w formie samodzielnego dowodzenia i 
prowadzenia ćwiczeń bez uczestnictwa w nich żołnierzy zawodowych. Jest to 
kolejne ograniczenie, które jest wzmacniane przez niejednokrotnie archaiczne 
przepisy przystosowane do istniejącej kiedyś służby zasadniczej lub służby 
żołnierzy zawodowych. Trzecim istotnym problemem jest niemożność prawna 
wydania do domu broni żołnierzom OT na określonych warunkach i po 
odbytych badaniach, tożsamych z tymi, które mają osoby posiadające prywatnie 
broń. Kwestia ta to nie tylko brak zrozumienia wśród części kadry dowódczej, 
ale także wśród wielu polityków. Właśnie we wspomnianych środowiskach 
nieświadomie deprecjonuje się Polaków, zasadniczo twierdząc, iż jeszcze do 
tego nie dorośliśmy, porównując nas do innych narodów.  

W procesie tworzenia WOT kolejnym niezwykle ważnym elementem jest 
określenie profilu żołnierza OT. Z uwagi na to, że poza zintegrowanymi, 
dwutygodniowymi ćwiczeniami w roku, potocznie zwanymi poligonem, żołnierz 
pełni służbę dwa dni w miesiącu, zasadniczo jest on cywilem. Dlatego też należy 
bezwzględnie dostosować prawo do jednoznacznego oddzielenia czasu służby 
wojskowej i życia cywilnego. Służba czynna, w której na okres kontraktu 
żołnierza OT od roku do sześciu lat, powinna być zdefiniowana prawnie jako 
stan między szkoleniami odpowiadający stanowi żołnierza rezerwy ze 
wszystkimi mu przysługującymi prawami obywatelskimi. Nie może tu być mowy 
o ograniczeniu dla żołnierzy praw obywatelskich i sprowadzaniu ich do statusu 
zbliżonego do żołnierzy zawodowych. Jedynym ograniczeniem powinna być 
sytuacja, w której żołnierz OT rzeczywiście pełni służbę w ramach ćwiczeń 
zintegrowanych, rotacyjnych lub w razie dodatkowego powołania do służby. 
Obecnie w tym zakresie jest dużo nieporozumień, gdyż część kadry zawodowej 
podchodzi do żołnierzy OT, jak do żołnierzy zawodowych uważając, iż są oni 
im podporządkowani także w innych okresach ich życia cywilnego, czyli poza 
służbą.  Taki stan będzie kreował ciągłą rotację w szeregach tej formacji, gdyż 
większość żołnierzy nie będzie się godziła na ciągłą ingerencję żołnierzy 
zawodowych w ich życie prywatne, zawodowe i działalność społeczną.  Sporego 
problemu kwestia ta nabierze w razie budowy formacji o charakterze masowym. 
Mówiąc kolokwialnie nikt w dłuższej perspektywie czasu, za kilkaset złotych, nie 
zrezygnuje z przysługujących mu praw obywatelskich, gdyż w ponad 90 
procentach życia codziennego jest on cywilem.  
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Do najbardziej jaskrawych zapisów w tym względzie, w obecnej ustawie 
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej4 należy artykuł 65 
pkt. 2, 5 i 6 mówiący, iż w okresie odbywania czynnej służby wojskowej 
żołnierze nie mogą brać udziału w działalności ruchów obywatelskich i innych 
ugrupowań obywateli o charakterze politycznym, jak również to, iż  żołnierze w 
czynnej służbie wojskowej nie mogą tworzyć i wstępować do związków 
zawodowych ani brać udziału w działalności związków zawodowych, których 
byli członkami w chwili powołania do służby, jak również fakt, iż żołnierze mają 
informować dowódcę jednostki w której pełnią służbę o przynależności do 
stowarzyszeń i organizacji.  

Wspomniane zapisy ustawy są w rzeczywistości martwe, gdyż większość 
żołnierzy jest ich nieświadoma, jak również administracja wojskowa w 
odniesieniu do żołnierzy OT nie jest w stanie ich wyegzekwować. W 
rzeczywistości te archaiczne zapisy uniemożliwią tworzenie powszechnej OT i 
mogą istotne wpłynąć na opuszczanie szeregów wojska w razie ich 
egzekwowania. Koncepcja armii obywatelskiej wyklucza w trakcie czasu 
wolnego od służby ograniczania praw obywatelskich obywateli, którzy świadczą 
dodatkowe powinności na rzecz społeczeństwa. 

Innym elementem koniecznym do określenia pożądanego profilu 
żołnierza OT jest zdefiniowanie jego docelowego modelu osobowego. Każda 
armia chce mieć jak najbardziej świadomych żołnierzy, którzy dodatkowo 
posiadaliby autorytet społeczny w swoich środowiskach. Takie osoby są 
zazwyczaj aktywne społecznie i tej aktywności nawet w trakcie służby w OT nie 
wolno ograniczać (chodzi o czas poza „noszeniem munduru”), gdyż buduje to 
pozytywny odbiór tej formacji. Dodatkowo żołnierz OT ma być świadomym 
obywatelem, który w swoich środowiskach oddziaływania będzie promował 
postawy determinacji do obrony ojczyzny i wpływania na mobilizację innych do 
dbania o bezpieczeństwo państwa polskiego. Wspomniane cechy mają ogromne 
znaczenie w przypadku zajęcia rejonu odpowiedzialności przez przeciwnika, 
zwłaszcza w sytuacjach, kiedy będzie trzeba działać samodzielnie, poza 
instytucjami i strukturami państwa.  

Zachwianie i nadmierna ingerencja w życie poza służbą („w mundurze”) 
żołnierzy OT, jak wspomniano, będzie stanowiło jedną z najistotniejszych 
przyczyn odchodzenia osób z tej formacji, gdzie tylko kwestia czasu będzie 
determinowała lub ograniczała poszczególne osoby do takich postaw. Innym 
problemem będzie ciągły brak ukompletowania poszczególnych kompanii w 
wyszkolonych żołnierzy, gdyż uniemożliwi to spora rotacja ludzi. Z czasem 
mogą pojawić się nawet grupowe odejścia żołnierzy OT. 

                                                 
4 Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1430, 2217 z 2018 r poz. 138, 398). 
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W toku budowy docelowego modelu obrony terytorialnej w Polsce za 
wzór wielu rozwiązań w tej kwestii służy doświadczenie z dwóch ważnych 
obszarów. Pierwszym są doświadczenia polskich formacji o charakterze 
obywatelskim, a drugą doświadczenia w zakresie funkcjonowania OT w 
wybranych państwach świata (Marczak, Jakubowski 1995, s. 21-42; Jakubczak i 
inni, 2011, s. 157-191). O ile niezwykle ważne jest korzystanie z polskich 
doświadczeń historycznych w budowie OT, gdyż mają one głębokie 
uzasadnienie funkcjonalne i społeczne, o tyle korzystanie z doświadczeń 
budowy i działania formacji terytorialnych w innych państwach powinno mieć w 
zasadzie charakter wybiórczy, głównie w zakresie szkolenia, wyposażenia i 
taktyki działania.  

Niezwykle ważnym przykładem historycznym, który ma duże znaczenie 
dla przygotowań obronnych jest system Niemiec przed II wojną światową. 
Mając ograniczenia ilościowe i jakościowe związane z ustaleniami Traktatu 
Wersalskiego państwo to przystąpiło do budowy armii terytorialnej opartej 
instytucjonalnie o bojówki partyjne oraz paramilitarne organizacje, tak że 200 
tys. armia po zerwaniu ograniczeń traktatowych mogła w ciągu kilku lat 
rozwinąć się kadrowo do ponad miliona żołnierzy, posiadając jednocześnie 
ponad 2,5 mln przeszkolonych rezerwistów (Sikorski 2010, s. 75-77; Studnicki 
2018, s. 172). Tylko ten przykład pokazuje znaczenie powszechności obrony 
terytorialnej w sytuacji posiadania przez Polskę armii zawodowej. 

W toku dyskusji o docelowym modelu obrony terytorialnej zapomina się 
o ogromnym polskim dorobku w postaci funkcjonowania formacji o charakterze 
militarnym, a działającym w obszarze działań kryzysowych. Chodzi mianowicie 
o Ochotnicze Straże Pożarne (OSP), które funkcjonują w oparciu o ustawę o 
ochronie przeciwpożarowej,5 ustawy                                                 o 
stowarzyszeniach,6 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie7 
oraz własnych statutów. Wspomniana organizacja liczy w swojej tradycji ponad 
sto lat.8 W swoich szeregach skupia 16 250 jednostek OSP, w tym 4341 
włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Obecnie liczy ona 
około 696 tys. członków, w tym około 630 tys. mężczyzn i 66 tys. kobiet. 
Uprawnionych do działań w ramach akcji ratowniczo-gaśniczych jest około 228 
tys. członków OSP. Działania z zakresu podstawowego, czyli ratowniczo-

                                                 
5 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 

620). 
6 Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 poz. 210, z 

2018 poz. 723). 
7 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723,1365) 
8 W. Tabisz, Początki ruchu związkowego OSP, http://www.zosprp.pl/?q=content/poczatki-

ruchu-zwiazkowego-osp (dostęp: 2018-09-28). 

http://www.zosprp.pl/?q=content/poczatki-ruchu-zwiazkowego-osp
http://www.zosprp.pl/?q=content/poczatki-ruchu-zwiazkowego-osp
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gaśniczego może podjąć 15 201 jednostek OSP.9 W akcjach ratowniczych mogą 
brać udział osoby od 18 do 65 roku życia. Należy tu zaznaczyć, iż zasadniczo 
sekcja „bojowa” OSP liczy zazwyczaj kilkunastu strażaków i nie są oni 
ograniczani poza służbą w jakikolwiek sposób swoją działalnością publiczną.  
Dodatkowo należy podkreślić, iż OSP działa na obszarze zamieszkałym przez 
około 40 procent ludności, czyli zamieszkałych głównie na wsi i w małych 
miasteczkach. 

Doświadczenie z działalności OSP jest niezwykle cenne dla Obrony 
Terytorialnej. Po pierwsze widzimy tu masową organizację opartą o zaciąg 
obywatelski, gdzie jej członkowie przechodzą badania lekarskie i szkolenia, 
przez co są dopuszczani do działań ratowniczo-kryzysowych. Po drugie 
obserwujemy stosunkowo dużą stabilność kadrową w tej formacji. W końcu na 
przestrzeni wielu dekad ukształtowała się naturalna potrzeba osiągniecia 
określonej struktury oraz liczebności jej członków. Jakie wnioski i 
doświadczenia możemy przenieść z OSP do tworzącej się Obrony Terytorialnej: 
1) Aby formacja była sprawna musi ukształtować się w oparciu o 
masowość i skuteczność oddziaływania odnoszącą się do niezbędnego nasycenia 
terytorium kraju. Musi ona obejmować 100 procent terytorium państwa; 
2) Profil żołnierza OT musi być zbliżony do profilu członka sekcji 
„bojowej” OSP, czyli posiadać pełnię praw obywatelskich, której wojsko nie 
krępuje, a jednocześnie w razie służby musi być traktowany w zakresie praw i 
obowiązków w sposób zbliżony do żołnierzy zawodowych; 
3) Wymagane badania stanu zdrowia żołnierzy OT powinny być zbliżone 
do funkcjonariuszy oddziałów „bojowych” OSP, gdyż będą wykonywali 
działania na podobnym poziomie ryzyka i trudności. Obecnie mamy do 
czynienia z wymaganiami dla żołnierzy OT zbliżonymi do wymagań stawianych 
żołnierzom zawodowym. W normalnym trybie żołnierz zawodowy kończy 
służbę w wieku około 50 lat, a wielu żołnierzy OT służbę w tym wieku zaczyna. 
Wielu ochotników nie może sprostać zawyżonym wymaganiom komisji 
lekarskich i nie wstępuje w szeregi OT. Badania zdolności do służby w OT 
powinny prowadzić powiatowe komisje lekarskie a nie wojskowe komisje 
lekarskie. 
4) OSP charakteryzują się przeniesieniem odpowiedzialności za powierzony 
sprzęt i ludzi na ochotników, czyli niezawodowych strażaków, co powinno być 
celem kierunkowym w zakresie budowy podstawowych modułów OT;  
5) OSP działają w prawie każdej większej wsi, a ich skład odpowiada sile 
sekcji/plutonu OT. Obecnie budowana formacja wojsk terytorialnych zakłada 

                                                 
9 Ochotnicze Straże Pożarne w liczbach – najnowsze dane, 

https://strazacki.pl/artyku%C5%82y/ochotnicze-stra%C5%BCe-po%C5%BCarne-w-

liczbach-%E2%80%93-najnowsze-dane (dostęp: 2018-09-29). 

https://strazacki.pl/artyku??y/ochotnicze-stra??e-po??arne-w-liczbach-???-najnowsze-dane
https://strazacki.pl/artyku??y/ochotnicze-stra??e-po??arne-w-liczbach-???-najnowsze-dane
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tylko i wyłącznie kompanię na powiat, co jest rażąco małym zakresem 
rozbudowy formacji. 

Mając powyższe pod uwagę należy podkreślić, iż docelowa struktura OT 
musi zmierzać do powszechności i zasadniczo powinna się kształtować w 
oparciu o założenia programowe rozbudowy OT, przyjętą koncepcję MON, 
stopień zagrożenia państwa oraz zasoby materialne i ludzkie państwa polskiego. 
O ile założenia rozbudowy OT do docelowego modelu mają wynosić około 53 
tys. żołnierzy i liczyć 17 brygad, to z punktu potrzeb systemu bezpieczeństwa 
państwa jest to daleko niewystarczająca liczba i w sposób odpowiedzialny należy 
ją traktować jako pierwszy etap budowy tej formacji.10 Ryszard Jakubczak 
zwraca uwagę, iż docelową strukturę powinny stanowić bataliony OT 
rozlokowane po jednym na powiat oraz kilka batalionów OT w dużych 
aglomeracjach. Docelowo proponuje on minimalną ilość żołnierzy OT na 
poziomie 273 tys. żołnierzy (Jakubczak, Martowski 2017, s. 151). W 
rzeczywistości wydaje się, iż potrzeby są daleko większe. Nie tylko przeliczając 
liczbę członków OSP działających na samych terenach wiejskich (ponad 200 
tys., w oddziałach „bojowych”), ale także liczbę zasobów osobowych dla wojska 
w ilości ponad 6 mln osób, sytuują one znacznie większy zakres potrzeb i 
wyzwań dla budowy tej formacji. Należy podkreślić, iż finalna struktura 
nasycenia terenu pododdziałami OT powinna się wykształcić w oparciu o 
zasoby osobowe i materiałowe. Nie wolno tu doktrynalnie przyjmować 
określonych pułapów. 

Bardzo istotnym elementem jest tu wskaźnik stopnia zagrożenia państwa 
w danym kierunku. Ten czynnik jest niezwykle ważny, gdyż niebezpieczeństwa 
dla kraju będą się generowały nie w oparciu o nasze zamierzenia, a o dynamikę 
wydarzeń w sąsiadujących państwach, bądź wedle założeń dezintegracyjnych w 
stosunku do Polski kreowanych przez określone ośrodki siły. Tutaj należy 
bezwzględnie rozbudowywać siły OT do docelowego modelu tj. batalion w 
powiecie, przy jednoczesnym kontynuowaniu budowy formacji w oparciu o 
wcześniejsze planowanie na szczeblu krajowym oraz posiadane zasoby. 

Obecnie najbardziej nieprzewidywalnym kierunkiem w postaci 
powstawania zagrożeń jest granica polsko-ukraińska. Zasadniczo na niej 
możemy mieć do czynienia z następującymi zagrożeniami, które mogą ulec 
przyspieszeniu z uwagi na planowane wybory parlamentarne i prezydenckie w 
2019 r. Widzimy tu następujące płaszczyzny zagrożeń: 
1. Działanie zanarchizowanych ugrupowań nacjonalistycznych 
nastawionych na siłowe rozstrzygniecie polityczne na Ukrainie; 
2. Wzbudzenie nielegalnej imigracji na tym kierunku o dużym natężeniu; 

                                                 
10 W planach rządu AWS-UW w latach 1997-2001 zakładano na czas „W” rozbudowę OT do 

132 tys. Więcej: A. Zapałowski, 2016; J. Kajetanowicz, 2016. 
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3. Dążenie ukraińskich nacjonalistów do wzniecenia napięć na tle 
przynależności określonych terenów do Ukrainy; 
4. Aktywizację w strefie przygranicznej zorganizowanej przestępczości 
dążącej do kontroli politycznej i kryminalnej przygranicznych obwodów; 
5. Wystąpienie na Ukrainie masowych ruchów społecznych, które 
przerodzą się w konflikt zbrojny.  

W pierwszym przypadku od kilku lat obserwujemy w obwodzie 
wołyńskim i lwowskim rzeczywiste sprawowanie władzy przez przedstawicieli 
sił politycznych nawiązujących do faszyzmu i nazizmu, a w obwodzie 
zakarpackim próby wywołania konfliktu z Rusinami Karpackimi i mniejszością 
węgierską (Zapałowski 2017). Wśród ugrupowań nacjonalistycznych widzimy 
wiele podziałów przechodzących niejednokrotnie w anarchię. W drugim 
przypadku od dwóch lat obserwujemy „badanie” granicy polsko-ukraińskiej 
przez zorganizowane grupy przerzucające nielegalnych imigrantów. Tylko na 
odcinku Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej liczącego około 2 tys. 
funkcjonariuszy, którzy pracują na trzy zmiany i obsługują kilka przejść 
granicznych, zostało w pierwszym półroczu 2018 roku zatrzymanych 124 
osoby.11 Skala rzeczywistych przekroczeń nie jest znana. W wyniku zamknięcia 
szlaków „bałkańskiego”, „włoskiego” i „hiszpańskiego” może nastąpić 
udrożnienie szlaku „wschodniego”. Po trzecie od dwóch dekad obserwujemy 
prowokowanie napięć we wschodnich powiatach Podkarpacia, głównie przez 
ukraińskich nacjonalistów głoszących etniczną przynależność tych ziem, co w 
doktrynie nacjonalistycznej oznacza obszary, które należy przyłączyć do 
Ukrainy. W czwartym przypadku widzimy obserwowaną już przez Policję 
aktywność zorganizowanych grup przestępczych pochodzących ze wschodniej 
Europy.12 Po stronie ukraińskiej jest coraz więcej publikacji o gwałtownie 
rosnących fortunach przemytniczych.13 Szczególne niebezpieczeństwo jest 
spowodowane wypuszczeniem w 2016 roku z więzień prawie połowy osób 
skazanych za przestępstwa pospolite.14 

                                                 
11 Polski szlak nielegalnych migrantów. Prawda czy fikcja? 

https://www.infosecurity24.pl/polski-szlak-nielegalnych-migrantow-prawda-czy-fikcja  

(dostęp: 2018-09-28). 
12 M. Siudak, Ukraińska przestępczość w Polsce to poważny problem, 

http://geopolityka.net/michal-siudak-ukrainska-przestepczosc-w-polsce-to-powazny-

problem/ (dostęp: 2018-09-28) 
13 Село водочных магнатов и нелегалы по $1 тысяче. Как украинцы зарабатывают на 

границе,  

https://strana.ua/articles/157955-kak-ukraintsy-zarabatyvajut-na-hranitse-.html (dostęp: 

2018-09-28). 
14 Ukraina wypuściła na wolność połowę więźniów, https://kresy24.pl/ukraina-wypuscila-na-

wolnosc-polowe-wiezniow/, (dostęp: 2018-09-28). 

https://www.infosecurity24.pl/polski-szlak-nielegalnych-migrantow-prawda-czy-fikcja
http://geopolityka.net/michal-siudak-ukrainska-przestepczosc-w-polsce-to-powazny-problem/
http://geopolityka.net/michal-siudak-ukrainska-przestepczosc-w-polsce-to-powazny-problem/
https://strana.ua/articles/157955-kak-ukraintsy-zarabatyvajut-na-hranitse-.html
https://kresy24.pl/ukraina-wypuscila-na-wolnosc-polowe-wiezniow/
https://kresy24.pl/ukraina-wypuscila-na-wolnosc-polowe-wiezniow/
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Najistotniejszym jednak zagrożeniem jest możliwe wystąpienie 
masowych ruchów społecznych na Ukrainie spowodowanych powszechną 
pauperyzacją społeczną. Sytuacja staje się szczególnie niebezpieczna z uwagi na 
to, że na Ukrainie w rękach prywatnych oficjalnie znajduje się ponad 880 tys. 
sztuk broni palnej, a nieoficjalnie dodatkowo do 5 mln sztuk.15 W razie realizacji 
powyższego scenariusza będzie prawdopodobnie dochodziło do częstych 
naruszeń granicy przez uzbrojone bojówki oraz przenikanie przestępczości 
zorganizowanej poprzez środowiska nacjonalistyczne mające na celu pozyskanie 
funduszy na swoją działalność. Wspomniany konflikt może być wzmocniony 
poprzez napięcia religijne w obszarze rywalizacji cerkwi prawosławnych o 
dominacje duchową na obszarze państwa. 

Mając na uwadze wspomniane obszary niestabilności, Podkarpacie w 
okresie krótkoterminowym lokuje się na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o 
stopień zagrożenia destabilizacją rejonów przygranicznych. Dlatego też na tym 
kierunku należałoby wzmacniać istniejące kompanie dodatkowymi 
pododdziałami ze szczególnym uwzględnieniem szkolenia w zakresie ochrony 
granicy i w razie kryzysu wzmocnienia Straży Granicznej. 

 
Ryc 1. Podział województwa podkarpackiego na powiaty16 

 

                                                 
15 Гонка вооружений. У украинцев на руках насчитали 882 тысячи официальных 

"стволов" https://strana.ua/news/123483-v-ukraine-663-tysjachi-hrazhdan-zarehistrirovali-

ohnestrelnoe-oruzhie.html, (dostęp: 2018-09-28); Ukraińcy się zbroją, 

https://www.infosecurity24.pl/ukraincy-sie-zbroja (dostęp: 2018-09-28). 
16 http://psychiatriasrodowiskowa.weebly.com/programy-lokalne-na-podkarpaciu.html 

(dostęp: 2018-09-28). 

https://strana.ua/news/123483-v-ukraine-663-tysjachi-hrazhdan-zarehistrirovali-ohnestrelnoe-oruzhie.html
https://strana.ua/news/123483-v-ukraine-663-tysjachi-hrazhdan-zarehistrirovali-ohnestrelnoe-oruzhie.html
https://www.infosecurity24.pl/ukraincy-sie-zbroja
http://psychiatriasrodowiskowa.weebly.com/programy-lokalne-na-podkarpaciu.html
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Jak wynika z układu jednostek administracyjnych województwa 
podkaropackiego (ryc. 1), należałoby wzmocnić natychmiast dodatkowymi 
kompaniami trzy powiaty: lubaczowski, przemyski i bieszczadzki. Wspomniana 
rozbudowa oczywiście musi uwzględniać czynnik zasobów osobowych i 
zaplecza logistycznego. Biorąc pod uwagę problemy z odpowiednim nasyceniem 
batalionów żołnierzami zawodowymi można przyjąć wariantowość rozwinięcia 
pododdziałów OT w tych powiatach: 

→ Wariant 1- dodanie do istniejących kompanii po dwa plutony, które 
stanowiłyby w przyszłości szkielet nowych kompanii (chodzi o szybkość 
działania). Istniejące kompanie mają już sprawdzone kadry wśród żołnierzy OT, 
co wpływałoby na możliwość wykorzystania takich pododdziałów;  

→ Wariant 2- tworzenie nowych kompanii w zależności od zasobów 
osobowych i sprzętowych. Początkowo kompanie mogłyby działać w niepełnym 
składzie plutonów. Ich rozwinięcie mogłoby nastąpić w razie pozyskania 
nowych kadr i sprzętu. W takich sytuacjach niezwykle ważne jest elastyczne 
działanie, a nie trzymanie się sztywno określonego modelu. 

Ważnym elementem przygotowań do wsparcia Straży Granicznej przez 
siły OT jest odpowiednie wyznaczenie rejonów odpowiedzialności dla 
poszczególnych kompanii. Niezwykle ważne jest tutaj zaznajomienie się ze 
specyfiką terenu tzw. „zielonej granicy” jak też obszarów strefy przygranicznej 
(Ryc. 2). Wydaje się, że najbardziej skuteczne i pożądane jest wyznaczenie 
określonych plutonów OT na obszarze między strażnicami (w rejonie 
przemyskim to jest ok. 15 km a w rejonie bieszczadzkim ok. 25 km) z 
jednoczesnym zapewnieniem rotacji w poszczególnych kompaniach. Tutaj 
mamy do czynienia z dużymi zaniedbaniami w zakresie przygotowań do działań 
kryzysowych na granicy sił OT. 

 
Ryc. 2. Rozmieszczenie strażnic SG w Bieszczadzkim Oddziale SG17 

 

                                                 
17 http://www.bieszczadzki.strazgraniczna.pl/bie/oddzial/placowki/14373,PSG-w-

Wojtkowej.html, (dostęp: 2018-10-01). 

http://www.bieszczadzki.strazgraniczna.pl/bie/oddzial/placowki/14373,PSG-w-Wojtkowej.html
http://www.bieszczadzki.strazgraniczna.pl/bie/oddzial/placowki/14373,PSG-w-Wojtkowej.html
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Powyższy model można zastosować na innych kierunkach w razie 
pojawienia się zagrożeń. Wszystkie bataliony (a w nich wszystkie kompanie) 
mające styczność z granicą powinny mieć jak podkreślono, wyznaczone odcinki 
odpowiedzialności granicy i także tam prowadzić ćwiczenia. To nie tylko 
spowoduje zapoznanie się przez poddziały z rejonami ewentualnego działania, 
ale przede wszystkim prewencyjnie da znać przemytnikom i podmiotom 
próbującym dezorganizowania rejonu pogranicza, iż operują tam duże siły WP. 
Jednakże w takim wypadku należy zmienić przepisy, gdyż w obecnym reżimie 
pododdziały tam operujące (dotyczy to także wojsk operacyjnych) nie mogą 
posiadać ostrej amunicji, co może spowodować ich rozbrojenie, a w skrajnych 
przypadkach przemytnicy mogą otworzyć ogień. 

Inną istotną kwestią jest przekazanie broni żołnierzy OT do ich domów. 
Jak wcześniej wspomniano dotychczasowe obostrzenia w tym zakresie są 
całkowicie niezrozumiałe i irracjonalne. W większości państw w Europie, gdzie 
funkcjonuje obrona terytorialna wspomniany problem został już dawno 
rozwiązany i broń znajduje się u żołnierzy. Wydaje się, iż zasadniczym 
problemem są tu obawy polityków o reakcje wyborców w tym względzie. Także 
wśród wielu wojskowych wychowanych na tradycyjnym, powojennym modelu 
„celebracji” broni w koszarach stanowi to duże wyzwanie. Jednakże nie ma 
możliwości budowy powszechnej OT w sytuacji utrzymywania licznych 
magazynów z podstawowym uzbrojeniem ,,pod kluczem”, gdzie w rejonie 
przygranicznym szybkość reakcji ma zasadnicze znaczenie. Przykładem są tutaj 
kompanie lubaczowska i przemyska, gdzie broń znajduje się ponad 30 km od 
rejonów odpowiedzialności pododdziałów OT. Jeszcze bardziej dramatycznie 
wygląda to w przypadku batalionu sanockiego, gdzie z kolei broń znajduje się 
ponad 100 km od stacjonowania niektórych kompanii. Taki stan jest 
wypaczeniem koncepcji armii obywatelskiej, gdzie żołnierz ma bronić swojego 
rejonu zamieszkania. Należy przywołać tutaj szybkość reakcji pododdziałów 
OSP, które mają do kilkunastu minut w razie kryzysu na podjęcie skutecznych 
działań, w oparciu o posiadany sprzęt. Ten problem jest jednym z najbardziej 
palących w ramach prowadzonych szkoleń, gdyż jak się oblicza żołnierz OT w 
czasie 24 godzinnego szkolenia rotacyjnego (raz w miesiącu) traci około 7 
godzin na pobieranie i zdawanie broni, co stanowi ok. 30 procent czasu 
przeznaczonego na szkolenie.  

Inną kwestią jest brak uregulowań prawnych umożliwiających testowanie 
przez wybrane pododdziały programów pilotażowych w zakresie różnych 
innowacyjnych rozwiązań szkoleniowych. Wydanie broni do domów dla 
wybranych pododdziałów ma istotne znaczenie dla wypracowania docelowego 
modelu postępowania i unormowań prawnych w zakresie posiadania broni 
osobistej przez żołnierzy. Brak rozwiązań w tej kwestii może spowodować 
zaskoczenie działaniami przeciwnika i utratę stanów osobowych OT w rejonie 
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przygranicznym, które nie będą mogły podjąć działań osłonowych i 
dywersyjnych. Mobilne magazyny kontenerowe można łatwo zneutralizować. 

  Jednym z największych bieżących problemów paraliżujących działania 
kadry OT jest problem biurokracji. O ile wprowadzono zmiany w ustawie o 
powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,18 to nie 
wprowadzono istotnych zmian w wielu rozporządzeniach i przepisach 
szczegółowych, które były pisane w przeszłości pod jednostki operacyjne. 
Powyższy stan powoduje koncentrowanie się żołnierzy zawodowych (których 
jest ograniczona liczba, gdyż duża część etatów jest nieobsadzona) na 
przygotowaniu bardzo dużej ilości dokumentacji. To z kolei powoduje, że 
zamiast koncentrować się na szkoleniu i nawiązywaniu więzi z żołnierzami OT 
kadra wypełnia bardzo liczne druki. Taki stan powoduje u wielu żołnierzy 
zawodowych frustracje i coraz liczniejsze powroty do wojsk operacyjnych, co 
pogłębia niedobory kadrowe w poszczególnych batalionach. Przykładem 
anachronizmu jest zabieranie na każde szkolenie rotacyjne przez dowódcę 
kompanii konspektów do zajęć i dzienniczków oceny żołnierzy. Samo robienie 
konspektów zajęć przez cały okres służby kadry oficerskiej jest niezrozumiałe, 
gdyż takie praktyki nie występują wśród nauczycieli szkół powszechnych i 
akademickich. Jest to jeden z przykładów licznych niedostosowań regulaminów 
wojskowych do praktyki OT. Innym przykładem jest to, że zawodowi kierowcy 
jeżdżący na co dzień samochodami ciężarowymi na trasach międzynarodowych 
nie są dopuszczani do jazdy wojskowymi samochodami ciężarowymi bez tzw. 
jazdy adaptacyjnej, czyli przejechaniu 50 km „na sucho”. Podobnie jest z 
zawodowymi kierowcami autobusów z OT. W tym miejscu należy podkreślić, iż 
naglącą potrzebą jest konieczność zmiany przepisów w przypadku wyjazdów 
żołnierzy OT za granicę. Obecnie należy je zgłaszać dwa tygodnie przed 
wyjazdem, co jest nieporozumieniem w sytuacjach, gdzie wielu żołnierzy OT 
pracuje w firmach, gdzie „z dnia na dzień” są zmuszeni właśnie do wyjazdów. 
Doprowadza to do sytuacji, gdzie świadomie nie dotrzymuje się 
nieprzystosowanych do tej formacji przepisów.  

Inną ważną kwestią w procesie szkolenia żołnierzy OT jest niezbędność 
zapoznania się z własnym rejonem odpowiedzialności, zasadniczo terenem 
powiatu. Dlatego też właśnie tam powinna odbywać się większość zajęć, 
włącznie z tygodniowym szkoleniem zintegrowanym (tzw. poligonem). W 
okresie wakacyjnym wiele szkół jest nieużywanych i można w oparciu o nie 
szkolić poszczególne kompanie z taktyki. Wyjazdy na poligony wojskowe 
powinny odbywać się w innych terminach (jesiennych) z uwagi na to, że to 
szkolenie musi odbywać się w okresie dużej wilgotności poszycia. Także trudno 

                                                 
18 Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1430, 2217 z 2018 r poz. 138, 398). 
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żołnierzom otrzymać w okresie wakacji trzy tygodnie urlopu (tydzień dla 
rodziny). 

Ponadto należy na tyle zmienić przepisy, aby poszczególne kompanie 
mogły wykorzystywać w procesie szkolenia byłych wojskowych i 
funkcjonariuszy służb, za zgodą dowódcy batalionu. Generalnie na szczebel 
batalionu należy przenieść dużą część decyzji związanych z procesem 
przygotowania batalionu do działania. Dowództwo brygady powinno stanowić 
zasadniczo tylko ośrodek koordynacji i logistyki z funkcją nadzoru nad 
batalionami, gdyż w warunkach bojowych formacje OT i tak nie będą działały 
modułami brygadowymi.  Inną kwestią jest zróżnicowanie szkolenia w 
batalionach, które powinno być uzależnione od posiadanej kadry, specyfiki 
rejonu odpowiedzialności oraz zaplecza szkoleniowego. Nieporozumieniem jest 
w czasie szkolenia rotacyjnego wykonywanie strzelań w składzie kompanii. Brak 
tutaj jest czasu na indywidualne szkolenie strzeleckie. Dotyczy to głównie 
strzelań tzw. ”1”, gdzie tego typu zajęcia powinny odbywać się maksymalnie 
plutonami, aby zindywidualizować proces nauczania. 

Bardzo ważnym aspektem funkcjonowania OT jest dopracowanie 
docelowego modelu systemu awansowego. Powinien być on elastyczny w 
pierwszych latach formowania WOT, aby skorygować nieprzewidywane 
sytuacje. Wspomniany system nie może być adekwatny do jednostek 
operacyjnych, zwłaszcza w korpusie szeregowych i podoficerów. Wielu 
żołnierzy OT, którzy w cywilu pracują na bardzo odpowiedzialnych 
stanowiskach powinno mieć skrócony proces szkolenia dowódczego, a 
rozwinięte szkolenie ogniowe i taktyczne. Żołnierze ci w większości posiadają 
umiejętności kierowania przewyższające stanowiska dowódców plutonów, a 
nawet kompanii. W wyjątkowych sytuacjach powinna być możliwość 
przyspieszonych awansów.  

Podstawowymi kryteriami przy nadawaniu stopni w OT powinny być 
następujące wskaźniki: 

1. Poziom wyszkolenia wojskowego (także umiejętności z cywila) 
2. Poziom doświadczenia w kierowaniu zespołami ludzkimi (także z 

cywila) 
3. Stan wiedzy specjalistycznej w dziedzinach przydatnych w wojsku 

(także z cywila) 
System ten powinien być dostosowany do uzyskania zastępowalności 

kadr, przy założeniu ze przeciętna służba żołnierza OT będzie trwała około 10 
lat.  Zakładanie dłuższej perspektywy służby dla żołnierza OT będzie się 
odnosiło do zasadniczo wyjątkowych sytuacji. Należy pamiętać, iż wojsko nie 
jest podstawowym środowiskiem samorealizacji żołnierza OT, a jest nim 
środowisko zawodowe i rodzinne. Dlatego też ono będzie determinowało 
postawy i czas służby. Dotyczy to zwłaszcza studentów, kobiet oraz osób 
dyspozycyjnych ze względu a wykonywany zawód.  
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Mając powyższe na uwadze przy projektowaniu systemu awansowego 
dla żołnierzy OT należy założyć, iż musimy posiadać nadmiar co najmniej 30 
procent żołnierzy o określonych stopniach ze względu na znaczną rotację, która 
będzie normą w tej formacji. Kwestie związane z możliwością przechodzenia 
żołnierzy OT w pewnych stopniach do wojsk operacyjnych musi określać 
regulamin służby tych ostatnich, a nie ograniczenia, które postawi się wojskom 
terytorialnym. To wojska operacyjne będą decydowały, czy chcą żołnierzy OT w 
określonych stopniach. Za kilka lat może wystąpić problem z zapewnieniem 
stanów wojsk operacyjnych i nastąpi drenaż kadr z wojsk terytorialnych.  

Kolejnym ważnym elementem w budowaniu WOT jest system etatowy. 
Obecny, przeniesiony wprost z wojsk operacyjnych jest niefunkcjonalny i 
powinien być zastąpiony bardziej elastycznym. Obecny etat nie pozwoli w 
większości pododdziałów na stabilne zapewnienie obsady na określone 
stanowiska. W odróżnieniu od wojsk operacyjnych, w OT nie ma dużej ilości 
specjalistycznego sprzętu i zadania stawiane przed tą formacją są na tyle 
nieskomplikowane, że bardziej promują osoby charyzmatyczne z dużym 
doświadczeniem w kierowaniu niż „specjalsów”.  

Do czasu wypracowania w trakcie kilkuletniego szkolenia (tu także nie 
powinien być przyjęty jeden wzór na lata) w miarę trwałego modelu proponuje 
się w oparciu o roczne doświadczenie pracy z kompanią OT następujący model 
(tab. 1): 
 
Tab. 1. Proponowany model organizacyjny podstawowych jednostek wojsk OT.   

Obecny etat Proponowany etat Uwagi  

Dowódca 
kompanii 
kpt/por 

Dowódca kompanii 
kpt/chor.  

Wielu starszych podoficerów posiada poziom 
wyszkolenia i doświadczenia w kierowaniu i 
doskonale będą oni dowodzili kompanią 

Dowódca 
plutonu 
por/ppor. 

Dowódca plutonu 
por/plut. 

Będzie wielu doskonałych podoficerów, którzy 
z pracy cywilnej będą posiadali duże 
doświadczenie w kierowaniu zespołami 
ludzkimi 

Dowódca sekcji 
plut/kpr. 

Dowódca sekcji 
ppor./st. szer. 

Zdarzają się oficerowie, którzy powinni przez 
pewien czas dowodzić sekcją. Jednocześnie jest 
wielu szeregowców, dla których dowodzenie 
sekcją nie będzie stwarzało jakiegokolwiek 
problemu. 

Źródło: opracowanie własne. 

 
Zaletą proponowanego systemu etatowego jest z jednej strony duża 

elastyczność, możliwość gromadzenia kadr do rozwinięcia jednostek OT w razie 
potrzeby w oparciu o rezerwy lub osoby z poboru. Trzeba pamiętać, że w 
formacji OT do szczebla dowódcy kompanii nie stopień, ale naturalne cechy 
przywódcze i autorytet mają zasadnicze znaczenie w procesie dowodzenia. 
Należy przy obecnym systemie założyć, iż może w OT być kpr. po Legii 
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Akademickiej i kierownik dużej firmy w stopniu szeregowego. Każdy dowódca 
batalionu musi mieć możliwość dostosowania obsady kadrowej w kompaniach 
do potencjału osobowego żołnierzy. Należy zwrócić także uwagę na fakt, iż w 
obecnym systemie prawie nie ma etatów dla sierżantów i chorążych, których jest 
stosunkowo duża liczba w rezerwie. 

Także ważnym aspektem elastycznego modelu budowy formacji OT jest 
wykształcenie kadr do przyjęcia docelowego modelu OT w postaci ich 
powszechności, co z kolei powoduje duże wyzwanie szkoleniowe dla 
pododdziałów, które w wielu wypadkach staną się szkolącymi kadry do 
rozwinięcia formacji. Inna kwestią jest przejmowanie przez kadry OT 
dowodzenia w plutonach, co staje się normą przy braku zawodowych oficerów. 
Dotychczasowa praktyka pokazuje że nie są oni konieczni i wielu podoficerów 
OT sprawnie dowodzi plutonami. 
 Niezwykle ważnym elementem wpływającym na morale wojska jest 
poważne ich traktowanie przez system wojskowy. Jest niedopuszczalne, aby rok 
po powstaniu formacji nie poradzić sobie z regulaminami odnośnie wydania na 
stan żołnierzom OT całego wyposażenia indywidualnego włącznie z hełmami, 
maskami przeciwgazowymi i lekkim oporządzeniem w formie szelek 
taktycznych. To samo dotyczy bagnetów do karabinków, które zazwyczaj poza 
uroczystościami nigdy nie opuszczą skrzyń z bronią. W tym samym czasie 
żołnierze za własne pieniądze kupują sobie szelki taktyczne i bagnety. 
Zasadniczo w formacji OT w magazynach powinna znajdować się tylko 
amunicja, broń zespołowa i sprzęt wysoce specjalistyczny. 
 Biorąc powyższe pod uwagę należy zawiesić część regulaminów wojsk 
operacyjnych i na ich miejsce należy opracować tymczasowe regulaminy dla 
wojsk OT, które należy na bieżąco modyfikować do czasu wypracowania 
docelowego modelu. 
 Wydaje się także, iż paląca potrzebą jest opracowanie systemu dla 
zagospodarowania przeszkolonych żołnierzy OT, którzy opuścili formację. W 
poszczególnych batalionach powinny powstać kompanie wartownicze do 
których kierowano by rezerwistów OT z przydziałem mobilizacyjnym i 
kilkudniowym co kilka lat przeszkoleniem. Żołnierz, który przeszedł szkolenie i 
warunki zdrowotne mu na to pozwalają powinien posiadać przydział 
mobilizacyjny. Nie należy takich rezerwistów kierować i budować z nich kadr do 
działań konspiracyjnych. Zasadniczo, dopóki WOT nie stanie się formacją 
powszechną nie powinno się w oparciu o nią budować jakichkolwiek kadr 
konspiracyjnych. Z uwagi na rozpoznanie w miejscu zamieszkania, uczestnictwo 
w uroczystościach czy też otrzymywanie należności za służbę w systemie 
bankowym, taki żołnierz jest z definicji rozpoznany przez wywiad ewentualnego 
przeciwnika. Formy przygotowywania kadr do ewentualnych działań 
konspiracyjnych powinno się opracować w innej formie, gdyż do czasu 
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osiągnięcia powszechności przez OT nie będzie to skuteczne i perspektywiczne 
działanie (Usydus 2017, s. 141-159). 
 Ważnym elementem funkcjonowania OT są zagadnienia dotyczące 
kontroli powstawania formacji i przechodzenia żołnierzy OT do wojsk 
operacyjnych. W pierwszym aspekcie należy podkreślić, iż celem kontroli jest 
wykrycie istotnych zaniedbań w pracy, ale w zasadzie pomoc i wskazanie 
prawidłowych rozwiązań. Wielu kontrolujących ma tu istotny problem w 
rozróżnieniu obu kwestii. Osoba, która sprawdza prawidłowość postępowania 
ma w pierwszym zakresie pomagać a nie „zbierać na kogoś kwity”. Jeżeli chodzi 
o drugą sprawę to należy zmienić prawo w zakresie doprowadzenia do 
płynności w przechodzeniu żołnierzy między formacjami. Obecnie żołnierz OT 
starający się o przyjęcie przez wojska operacyjne musi się zwolnić z własnej 
formacji i przejść postępowanie kwalifikacyjne. W razie potknięcia w procesie 
rekrutacji, zazwyczaj nie wraca już do OT (zazwyczaj problemem jest wojskowa 
komisja lekarska, po orzeczeniu której zamyka się droga do powrotu żołnierza 
do OT). 
 Autor jako ospoba zawodowo pracująca w obszarze bezpieczeństwa 
narodowego oraz jako praktyk pełniący służbę jako oficer WOT starał się 
wskazać na te elementy, które mogą usprawnić i udrożnić system rozbudowy tej 
formacji. Niezwykle ważną kwestią, jak podkreślono jest doprecyzowanie 
docelowego profilu żołnierza OT oraz modelu, na którym ma się opierać 
formowanie i rozwijanie tego rodzaju wojsk. Obecne uregulowania w części 
przeniesione w zakresie rozumienia służby czynnej z wojsk operacyjnych, są w 
dłuższej perspektywie szkodliwe dla zapewnienia osobowego nasycenia 
jednostek OT. Jak wcześniej wspomniano jaskrawym tego przykładem jest zakaz 
należenia żołnierzy OT do związków zawodowych w sytuacji, gdzie 
wspomniana przynależność nie odnosi się do służby wojskowej a do 
zapewnienia ochrony praw pracowniczych w podstawowej, egzystencjalnej 
dziedzinie życia żołnierza, a mianowicie w miejscu, gdzie zarabia na utrzymanie 
swojej rodziny. W tym przypadku to żołnierz OT swoją służbą świadczy 
dodatkowe powinności na rzecz państwa, za co nie może być karany 
ograniczeniami nie wpływającymi na jego służbę. Podobnie jest w odniesieniu 
do innych sfer życia cywilnego, które prawnie nie może być ograniczane tak jak 
żołnierza zawodowego. Tutaj powinno dojść do szybkiej i istotnej zmiany w 
prawie. 
 Należy podkreślić, iż obecne współczynniki nasycenia jednostek OT 
osobami z wyższym wykształceniem i studentami są ewenementem w skali 
światowej. Na początku 2018 roku 32 procent żołnierzy WOT posiadało wyższe 
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wykształcenie, a 14 procent studiowało.19 Świadczy to, iż w tej fazie budowy tej 
formacji mamy prawdopodobnie najlepszy zestaw ochotników i w takiej ilości 
lepszych w przyszłości nie będzie. W związku z tym lekceważenie oddolnych 
problemów i niedoskonałości może prowadzić do wstrząsów, którego 
zewnętrznym objawem będą masowe odejścia z formacji. Jak nie będzie głęboko 
ideowych ochotników to nie będzie także wartościowych oddziałów WOT. 

Ważnym dla systemu obronnego Polski jest także kwestia mobilności i 
czasu reakcji pododdziałów OT. Dlatego też należy przełamać mentalne 
ograniczenia w zakresie wydawania żołnierzom OT broni osobistej do domu. 
Podobnie jest z wieloma innymi stereotypami z którymi mamy do czynienia. 
Wykazanie tutaj istotnych ograniczeń w tym względzie może być pomocne w 
zakresie zwiększania potencjału obronnego całej formacji. 
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 National defense and the Homeland Defense troops in Poland 
 
The emergence and formation of a new type of Polish Armed Forces in the form of 
Homeland Defense (WOT) raises many problems related to its target model, tasks or 
questions about its basic character. The author as an apprenticeship has attempted to 
identify particular factors in the current functioning of WOT, which significantly 
impede the functioning and development of this formation, as well as pointed out 
significant elements that can affect the significant improvement of quality, efficiency 
and the growth of personal potential. Of particular importance here is the issue of the 
universality of formation, which should strengthen the State's deterrence potential. 
An important element in the discussion about the target territorial defense model is the 
use of the achievements of the Volunteer Fire Brigades (OSP). The organization in 
question counts in its tradition for over a hundred years and gathers 16 250 units, 
including 4341 included in the National Fire and Rescue System. Currently, it has about 
696 thousand members, including about 630 thousand men and 66 thousand women. 
There are about 228,000 people entitled to take part in the rescue and firefighting 
operation members of the OSP.  
 
Key words: Homeland Defense, Volunteer Fire Department, common defense, 
country's security, emergency management. 
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PODSTAWOWE REGULACJE PRAWNE DOTYCZĄCE 
BHP W SIŁACH ZBROJNYCH RP 

 
 

Konieczność przestrzegania zasad BHP wynika z samej konstytucji, 
która w art. 66 stwierdza, iż każdy ma prawo do bezpiecznych i higienicznych 
warunków pracy.1 Ustawa zasadnicza w tym zapisie w żaden sposób nie 
wyklucza przedstawicieli sił zbrojnych, mimo iż charakter zadań wojskowych i 
 charakter zadań cywilnych różni się diametralnie. To zróżnicowanie zasadza się 
chociażby na tym, iż służba wojskowa w swojej zasadniczej naturze jest pracą 
niebezpieczną. Wszelkie urządzenia i  narzędzia wykorzystywane przez armie, 
zwłaszcza broń, powinny być regularnie serwisowane, aby ich użycie nie 
stwarzało zagrożeń, co bywa zaniedbywane ze względu na koszty, brak wiedzy 
lub niewłaściwą organizację. Ponadto żołnierze działają pod presją rozkazu i 
ograniczonego czasu jego wykonania. Wszystkie te czynniki mają zasadniczy 
wpływ na skalę wypadków przy pracy.  Konieczność szczególnej troski o 
bezpieczeństwo żołnierzy podkreślali klasycy nauk wojskowych już od 
starożytności. M.in. Sun Tzu radził potencjalnym generałom, by ci bez potrzeby 
nie narażali na szwank życia ludzkiego (Sun Tzu, 2013, s. 22).   

Zasada ta obowiązywać ma tak podczas wojny jak i w okresach pokoju. 
Bywa bowiem tak, że konflikt wygrywa ten (szczególnie w przypadku przewagi 
przeciwnika), kto potrafi racjonalnie zwlekać i edukować swoje straty. Unikaniu 
strat na skutek wypadków mają w Polsce zapobiegać przepisy BHP. Według 
Centralnego Instytutu Ochrony Pracy stanowią one ogół norm prawnych oraz 
środków badawczych, organizacyjnych i  technicznych mających na celu 
stworzenie pracownikowi takich warunków pracy, aby mógł on wykonywać 
pracę w sposób produktywny, bez narażania go na nieuzasadnione ryzyko 
wypadku lub choroby zawodowej oraz nadmierne obciążenie fizyczne i 
psychiczne (Kowalski, Krzyśków, 2016). Powyższa definicja słusznie podkreśla, 
że tematyka BHP nie ogranicza się wyłącznie do aktów prawnych, lecz również 
do zasad pozaprawnych, wynikających z techniki i  doświadczenia życiowego, 
których przestrzeganie zapewnia faktyczne bezpieczeństwo i  higienę pracy.  

                                                 
1 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez 

Zgromadzenie Narodowe w  dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum 

konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta RP w dniu 16 lipca 

1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 z  późn. zm.), art. 66. 
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Poniższy przegląd aktów prawnych, interpelacji poselskich, analiz NIK i CIOP, 
podręczników z  zakresu wojskowości i BHP może posłużyć przedstawicielom 
sił zbrojnych do uzupełnienia wiedzy niezbędnej przy wykonywaniu 
obowiązków służbowych wynikających z  ustawy o  służbie wojskowej żołnierzy 
zawodowych. 
 
Obowiązki i uprawnienia żołnierzy w zakresie BHP    

Zgodnie z Ustawą z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy 
zawodowych, przełożeni są wskazani jako podmiot ponoszący odpowiedzialność 
za stan bezpieczeństwa i higieny służby żołnierzy zawodowych. Ponadto 
żołnierz zawodowy ma obowiązek przestrzegać przepisy oraz zasady 
bezpieczeństwa i higieny pracy2. W  stosunku do żołnierzy zawodowych stosuje 
się przepisy zawarte w dziale dziesiątym Kodeksu pracy,3 analogicznie jak w 
przypadku pracowników cywilnych. Istnieje jednak szereg wykluczeń, które 
różnicują wojskowe mianowanie służbowe oraz standardowy stosunek pracy.  
 Wspomniane zróżnicowania uzasadnić można względami praktycznymi. 
Otóż specyfika służb mundurowych, ze względu na konieczność zachowania 
dyscypliny, wymaga poświęcenia części praw i wolności jednostki na rzecz 
wspólnego dobra. Dlatego właśnie osoby zatrudnione w oparciu o stosunek 
pracy tych przywilejów posiadają relatywnie więcej. Poniżej wymieniono 
najważniejsze różnice w przepisach obowiązujących żołnierzy zawodowych od 
tych, które stosuje się wobec pracowników cywilnych.  
1. Pracownik cywilny ma prawo przerwać swoją pracę, gdy warunki pracy 
nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają 
bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika, albo gdy 
wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom. 
Tymczasem żołnierz musi walczyć i wykonywać obowiązki służbowe bez 
względu na zaistniałe niebezpieczeństwo. Gdyby tego zapisu nie było, wszelkie 
działania sił zbrojnych szybko zostałyby sparaliżowane, np. w efekcie dezercji. 
2. Żołnierzowi nie przysługuje dodatek wyrównawczy z tytułu 
przeniesienia do innej pracy. Potrzeby kadrowe ulegają w siłach zbrojnych 
zmianom, szczególnie w  czasie konfliktu. Nawet na szczeblu drużyny trzeba 
pełnić różne funkcje, w zależności od potrzeb. Dlatego też wypłacanie 
omawianych wyrównań byłoby zbyt dużym obciążeniem finansowym dla 
budżetu państwa.  
3. Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom zatrudnionym w 
 warunkach szczególnie uciążliwych, nieodpłatnie, odpowiednie posiłki i napoje, 

                                                 
2 Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U. 

2003 Nr 179 poz. 1750 z  późn. zm.), art. 70. 
3 V. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 Nr 24 poz. 141 z  późn. 

zm.), dział dziesiąty. 
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jeżeli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych – w przypadku wojska nie 
ma takiego obowiązku. Za to jedno z rozporządzeń MON zapewnia bezpłatne 
wyżywienie żołnierzom zawodowym i  żołnierzom pełniącym służbę 
kandydacką.4  
4. Armia nie została zobowiązana do zawiadamiania właściwego 
okręgowego inspektora pracy i prokuratora o śmiertelnym, ciężkim lub 
zbiorowym wypadku. Ponadto nie ma obowiązku zgłaszania inspektorowi 
sanitarnemu i właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy każdego przypadku 
podejrzenia choroby zawodowej. Usunięcie tego konkretnego punktu stanowi, 
zdaniem autora, wartościowy postulat de lege ferenda, gdyż trudno znaleźć dla 
niego (w czasie pokoju) racjonalne uzasadnienie.  
5. W razie wypadku wobec żołnierza należy stosować przepisy wojskowe, a 
nie cywilne zawarte w Kodeksie pracy. Poszkodowanemu nie przysługują 
świadczenia z  ubezpieczenia społecznego. Przedstawiciele sił zbrojnych są 
jednak chronieni w inny sposób, gdyż ich zaopatrzenie emerytalne, 
ubezpieczenia i uposażenia są wypłacane bezpośrednio z budżetu państwa.  
6. Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie 
odzież i  obuwie robocze, spełniające wymagania określone w Polskich 
Normach. Przedsiębiorca może ustalić stanowiska, na których dopuszcza się 
używanie przez pracowników, za ich zgodą, własnej odzieży i obuwia 
roboczego, spełniających wymagania bezpieczeństwa i  higieny pracy. Z kolei 
przedstawiciele siły zbrojnych mają obowiązek chodzenia w  mundurach na 
podstawie odrębnych przepisów.5  
7. Właściciel firmy ustala rodzaje środków ochrony indywidualnej oraz 
odzieży i  obuwia roboczego, których stosowanie na określonych stanowiskach 
jest niezbędne oraz przewidywane okresy użytkowania odzieży i obuwia 
roboczego. W sytuacji, gdy pracodawca nie może zapewnić prania odzieży 
roboczej, czynności te mogą być wykonywane przez pracownika, pod 
warunkiem wypłacania przez pracodawcę ekwiwalentu pieniężnego w 
 wysokości kosztów poniesionych przez pracownika. Członkowie wojska 
polskiego zostali tego przywileju pozbawieni. Jednak ekwiwalentem tego 
świadczenia są równoważniki pieniężne przysługujące żołnierzom zawodowym 
oraz żołnierzom pełniącym służbę kandydacką w zamian za umundurowanie i 
 wyekwipowanie niewydane w naturze.6 

                                                 
4 V. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie 

bezpłatnego wyżywienia żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką 

(Dz.U. 2015 poz. 42). 
5 V. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie 

rodzajów, zestawów i  wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez 

żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką (Dz.U. 2015 poz. 173). 
6 V. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie 

równoważników pieniężnych przysługujących żołnierzom zawodowym oraz żołnierzom 
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8. Inspektor pracy nie może nakazać w jednostce wojskowej utworzenia 
służby BHP, albo nakazać zwiększenie liczby pracowników tej służby, jeżeli jest 
to uzasadnione stwierdzonymi zagrożeniami zawodowymi. Racjonalność tego 
postulatu wynika z faktu, że samo zwiększanie zatrudnienia w służbie BHP nie 
zmniejsza liczby zagrożeń jakie występują w siłach zbrojnych. Ponadto PIP 
mogłaby wykorzystać brak tego zapisu do kreowania zbędnej biurokracji w 
wojsku. Zupełnie inaczej sytuacja kształtuje się w przemyśle, gdzie wypadki w o 
wiele większym stopniu wynikają nie z przypadku, lecz z procesu 
technologicznego. Przy takich uwarunkowaniach warto zachować możliwość 
poszerzenia składu komórki BHP przez kontrolujących. 
 
Postępowanie powypadkowe w siłach zbrojnych    
 Podstawową różnicą pomiędzy środowiskiem niezmilitaryzowanym a 
wojskowym jest odmienne defiiniowanie wypadku. O ile w sektorze cywilnym 
mówimy o wypadku w  pracy, o  tyle w  sektorze wojskowym mówimy o 
wypadku w służbie.7 O ile w sektorze cywilnym oddzielamy wypadek w pracy od 
wypadku w drodze do i z pracy,8 o tyle w  sektorze wojskowym wypadek 
podczas służby obejmuje również drogę do i z miejsca pełnienia służby. 
 Żołnierz, który uległ wypadkowi, jest zobowiązany do tego, jeżeli stan 
zdrowia mu na to pozwala, by zameldować swojemu przełożonemu o wypadku. 
Następnie przełożony melduje pisemnie dowódcy jednostki wojskowej o 
zaistniałym zdarzeniu. Do czasu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku 
dowódca jednostki wojskowej zabezpiecza miejsce wypadku poprzez:9  
1) niedopuszczenie do miejsca wypadku osób niepowołanych; 
2) zakaz uruchamiania bez koniecznej potrzeby maszyn i innych urządzeń 
technicznych, których ruch został wstrzymany w związku z wypadkiem; 
3) zakaz dokonywania zmiany położenia maszyn i innych urządzeń 
technicznych, jak również zmiany położenia innych przedmiotów, które 
spowodowały wypadek lub pozwalają odtworzyć jego okoliczności.   

W przypadku wypadków lekkich, zgodę na uruchomienie maszyn i 
innych urządzeń technicznych lub dokonanie zmian w miejscu wypadku wyraża 
dowódca jednostki wojskowej, w  uzgodnieniu z pracownikiem służby do spraw 

                                                                                                                              
pełniącym służbę kandydacką w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie niewydane w 

naturze (Dz.U. 2015 poz. 146 z późn. zm.). 
7 V. Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o świadczeniach odszkodowawczych 

przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową 

(Dz.U. 2003 Nr 83 poz. 760 z  późn. zm.), art. 5. 
8 V. Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych (Dz.U. 1998 Nr 162 poz. 1118 z  późn. zm.), art. 57b. 
9 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 września 2003 r. w sprawie 

postępowania w razie wypadku lub ujawnienia choroby, pozostających w związku z 

pełnieniem czynnej służby wojskowej (Dz.U. 2003 nr 175 poz. 1707 z  późn. zm.), §  4 i 4a. 
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bezpieczeństwa i higieny pracy. Z kolei w  przypadku wypadków ciężkich, 
śmiertelnych i zbiorowych, zgodę na uruchomienie maszyn i  innych urządzeń 
technicznych lub dokonanie zmian w miejscu wypadku wyraża dowódca 
jednostki wojskowej, w  uzgodnieniu z właściwym prokuratorem do spraw 
wojskowych. Dokonywanie zmian w miejscu wypadku bez uzyskania powyższej 
zgody jest dopuszczalne, jeśli zachodzi konieczność ratowania osób lub mienia 
albo zapobiegania grożącemu niebezpieczeństwu. Gdy dojdzie do wypadku, 
dowódca jednostki wojskowej, w której poszkodowany żołnierz pełni służbę, 
powołuje niezwłocznie komisję powypadkową celem ustalenia okoliczności i 
 przyczyn wypadku. W przypadku nieobecności służbowej dowódcy jednostki 
wojskowej, komisję powypadkową powołuje osoba zastępująca dowódcę. W 
skład komisji powypadkowej wchodzą co najmniej 3 osoby. Przewodniczącym 
zostaje zastępca dowódcy jednostki wojskowej. Członkami komisji są pracownik 
służby do spraw bezpieczeństwa i  higieny pracy oraz – odpowiednio do potrzeb 
– specjalista z dziedziny, w której nastąpił wypadek, albo lekarz. Jeżeli w 
jednostce wojskowej brakuje stanowiska zastępcy dowódcy, w  skład komisji 
powypadkowej, jako przewodniczący, wchodzi osoba wyznaczona przez 
dowódcę jednostki wojskowej.10    

Zastosowane rozwiązania dotyczące wojskowej komisji powypadkowej 
są o wiele mniej korzystne dla poszkodowanego niż analogiczne rozwiązania 
dotyczące cywilnych komisji powypadkowych, ze względu na brak czynnika 
społecznego. Społeczny inspektor pracy jest reprezentantem pracowników. Do 
tego posiada na tyle silną pozycję, wynikającą z  przepisów prawa, że może 
pozwolić sobie na ocenianie danego wydarzenia przez prymat pokrzywdzonego, 
podczas gdy zastępca dowódcy oraz pracownik służby BHP mogą opisywać 
całość wypadku wyłącznie z punktu widzenia korzystnego dla armii.   
 Komisja powypadkowa, podczas podejmowania swoich czynności 
służbowych, ustala czas, miejsce oraz okoliczności i przyczyny wypadku. Do 
tego powinna ona:11   
1. dokonać oględzin miejsca wypadku, stanu technicznego maszyn i 
urządzeń technicznych oraz zbadać warunki pełnienia służby i inne 
okoliczności, które mogły mieć wpływ na powstanie wypadku lub mają z nim 
związek; 
2. sporządzić szkice lub wykonać fotografie miejsca wypadku, jeżeli jest to 
konieczne; 
3. przyjąć wyjaśnienia od poszkodowanego żołnierza oraz świadków 
wypadku lub odbiera od nich pisemne oświadczenia; 
4. zasięgnąć opinii lekarza, a w razie potrzeby opinii innych specjalistów, w 
zakresie niezbędnym do oceny rodzaju i skutków wypadku; 

                                                 
10 Ibidem, § 5. 
11 Ibidem, § 6. 
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5. zapoznać się z przekazaną przez poszkodowanego żołnierza, na 
potrzeby prowadzonego postępowania powypadkowego, dokumentacją 
medyczną; 
6. przeglądnąć akta postępowania karnego i innych postępowań oraz inne 
dokumenty dotyczące wypadku i jego następstw z uwzględnieniem ograniczeń 
wynikających z  odrębnych przepisów; 
7. zebrać inne dowody dotyczące wypadku. 
Ostatecznym zadaniem komisji powypadkowej jest sporządzenie protokołu, w 
którym podaje się:12 
1) skład komisji powypadkowej; 
2) stopień wojskowy, imię i nazwisko żołnierza, który uległ wypadkowi; 
3) datę i miejsce wypadku; 
4) opis okoliczności wypadku; 
5) przyczyny wypadku; 
6) doznane przez żołnierza obrażenia ciała, a jeżeli poniósł on śmierć – fakt 
śmierci; 
7) wnioski i środki profilaktyczne; 
8) pouczenie o prawie zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole; 
9) podpisy członków komisji. 
 Protokół powypadkowy należy sporządzić w 3 jednobrzmiących 
egzemplarzach. W  razie wypadku żołnierza objętego ochroną ubezpieczeniową 
sporządza się jeden dodatkowy protokół. W przypadku niezgodności stanowisk 
członków komisji powypadkowej, co do okoliczności lub przyczyn wypadku, w 
protokole powypadkowym zamieszcza się stanowisko większości członków 
komisji, a  przy równej liczbie głosów decyduje głos przewodniczącego. 
Członek komisji powypadkowej, który nie zgadza się ze stanowiskiem 
większości, może dołączyć do protokołu powypadkowego zdanie odrębne z 
podaniem uzasadnienia swojego stanowiska. Taka ewentualność powoduje, że w 
protokole powypadkowym czyni się wzmiankę o zdaniu odrębnym.13

 Komisja powypadkowa powinna zakończyć postępowanie i sporządzić 
protokół powypadkowy najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia jej powołania. 
Protokół powypadkowy przedstawia się niezwłocznie dowódcy jednostki 
wojskowej, a ten w terminie 5 dni od dnia jego przedstawienia ustosunkowuje 
się do ustaleń w nim zawartych. Ponadto może on polecić dokonanie 
dodatkowych ustaleń, gdy uzna, że okoliczności i przyczyny wypadku nie zostały 
dostatecznie wyjaśnione.14 Egzemplarz podpisanego przez dowódcę jednostki 
wojskowej protokołu powypadkowego doręcza się, za pisemnym 
potwierdzeniem odbioru, poszkodowanemu żołnierzowi, a jeżeli żołnierz 

                                                 
12 Ibidem, § 7 ust. 1. 
13 Ibidem, § 5a i 8. 
14 Ibidem, § 10 i 11. 
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poniósł śmierć w wypadku – jego małżonkowi. W razie braku małżonka 
protokół doręcza się pełnoletniemu dziecku żołnierza lub opiekunowi dziecka 
małoletniego albo rodzicom lub innemu członkowi rodziny.15 Niezwłocznie po 
zakończeniu postępowania dowódca jednostki wojskowej przekazuje po jednym 
egzemplarzu protokołu powypadkowego: 
1) szefowi wojewódzkiego sztabu wojskowego właściwego do ustalenia prawa 
do odszkodowania; 
2) ubezpieczającemu, jeżeli wypadek dotyczy żołnierza objętego ochroną 
ubezpieczeniową; 
3) do akt jednostki wojskowej.16 
 
Postępowanie w razie ujawnienia choroby zawodowej w siłach zbrojnych
 Chorobę zawodową definiuje się jako chorobę, która została 
wymieniona we właściwym wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku oceny 
warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim 
prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników 
szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w  związku ze 
sposobem wykonywania pracy, zwanych „narażeniem zawodowym” 
(Rączkowski 2012, s. 913). 
 Ujawnienie u żołnierza choroby zawodowej (wymienionej w wykazie 
rozporządzenia MON)17 skutkuje tym, że dowódca jednostki wojskowej, z 
urzędu lub na wniosek żołnierza, kieruje go do wojskowej komisji lekarskiej w 
celu stwierdzenia, czy choroba ta powstała w związku ze szczególnymi 
właściwościami lub warunkami służby wojskowej oraz ustalenia uszczerbku na 
zdrowiu. Dowódca jednostki wojskowej przekazuje jednocześnie komisji 
posiadaną dokumentację medyczną i opis warunków pełnienia służby 
wojskowej.18   
 Następnie przewodniczący wojskowej komisji lekarskiej przesyła 
orzeczenie w  sprawie ustalenia związku choroby ze szczególnymi 
właściwościami lub warunkami służby wojskowej i  stopnia uszczerbku na 
zdrowiu żołnierza szefowi wojewódzkiego sztabu wojskowego właściwego do 
ustalenia prawa do odszkodowania, zainteresowanemu żołnierzowi oraz 
dowódcy jednostki wojskowej, w której żołnierz ten pełni służbę. Wraz ze 
śmiercią żołnierza, potencjalnie spowodowaną przez chorobę zawodową, 
dowódca jednostki wojskowej z urzędu lub na wniosek zainteresowanych osób, 

                                                 
15 Ibidem, § 12. 
16 Ibidem, § 14. 
17 V. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 sierpnia 2003 r. w sprawie 

wykazu chorób, pozostających w związku ze służbą wojskową, z tytułu których przysługują 

świadczenia odszkodowawcze (Dz.U. 2003 nr 143 poz. 1397 z  późn. zm.). 
18 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 września 2003 r. …,  § 15 ust. 1 i 

2. 
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zwraca się do wojskowej komisji lekarskiej o ustalenie, czy przyczyną śmierci 
żołnierza była choroba powstała w  związku ze szczególnymi właściwościami 
lub warunkami służby wojskowej. Dowódca jednostki wojskowej przekazuje 
jednocześnie komisji posiadaną dokumentację medyczną, opis warunków 
pełnienia służby wojskowej, informacje o stanie rodzinnym żołnierza, ze 
wskazaniem imion, nazwisk, dat urodzenia oraz miejsc zamieszkania osób 
spokrewnionych. Finalnie przewodniczący wojskowej komisji lekarskiej przesyła 
orzeczenie w sprawie ustalenia, czy przyczyną śmierci żołnierza była choroba 
powstała w  związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby 
wojskowej, szefowi wojewódzkiego sztabu wojskowego właściwego do ustalenia 
prawa do odszkodowania, dowódcy jednostki wojskowej, w której żołnierz 
pełnił służbę, oraz członkowi rodziny.19 
 
Konkluzja oraz ocena zasadności i skuteczności wojskowych przepisów 
BHP   

Wojsko z reguły nie ujawnia danych dotyczących wypadków w służbie, 
uznając takie statystyki za ujawnianie informacji wrażliwej. Pewien obraz sytuacji 
oddaje nam jednak odpowiedź przedstawiciela Ministerstwa Obrony Narodowej 
na interpelację poselską. W  2016 r. miało miejsce 4 397 wypadków wśród kadry 
zawodowej (w tym 5 śmiertelnych), podczas gdy w 2017 r. miało miejsce 3170 
(w tym 6 śmiertelnych) wypadków.20 Te dane są niewystarczające do 
wyciągnięcia szerszych wniosków, natomiast, w dużym uproszczeniu możemy 
przyjąć, że corocznie wypadkowi ulega 3-4% składu osobowego armii. Zgodnie 
z  rocznikiem statystycznym, w sektorze cywilnym za 2016 r. miało miejsce tylko 
7  wypadków na 1000 zatrudnionych (0,007%).21 Te dysproporcje świadczą o 
konieczność podjęcia działań korygujących w celu ochrony zdrowia i życia 
ludzkiego.  Bez wątpienia wszelkie przepisy dotyczące bezpieczeństwa są 
niezwykle istotne z  punktu widzenia funkcjonowania i efektywności armii, gdyż 
każdy wypadek stanowi marnotrawstwo czasu szkoleniowego i pieniędzy 
podatników, pomijając oczywiste względy humanitarne. I tak szacunkowy 
roczny koszt szkolenia szeregowego Wojsk Lądowych wynosi 4 120 zł, Sił 
Powietrznych – 6 389 zł, Marynarki Wojennej – 1 757 zł, Wojsk Specjalnych – 
30 701 zł (dane za 2015 r.).22 Warto również pamiętać o tym, że wyszkolenie 

                                                 
19 Ibidem, § 16. 
20 W. Skurkiewicz, 2018, Odpowiedź na interpelację nr 18315 w sprawie licznych 

poważnych wypadków w  polskiej armii, Warszawa, 

https://http://sejm.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=7FF88E83&view=1 (dostęp: 

04.04.2019). 
21 Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, 2017, GUS, Warszawa, s. 259. 
22 M. Jankowski, 2015, Odpowiedź na interpelację nr 31316 w sprawie przymusowych 

odejść ze służby wojskowej w  korpusie szeregowych, Warszawa,                                         

https://http/sejm.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=7FF88E83&view=1
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specjalisty-żołnierza, który zna się na obsłudze powierzonego mu sprzętu, trwa 
kilka lat. Niektóre niefortunne zdarzenia, zaistniałe chociażby na ćwiczeniach 
poligonowych, są na tyle poważne, że eliminują wojskowego ze służby do końca 
życia. Dlatego właśnie tak ważne jest podjęcie działań, które mają na celu 
ochronę zdrowia i życia ludzkiego.         
 Zgodnie z ustaleniami kontroli NIK, mającymi na celu zobrazować stan 
gospodarowania mieniem w jednostkach wojskowych, należy pracować nad 
intensyfikacją działań w celu poprawy stanu technicznego infrastruktury 
wojskowej. Otóż większa część infrastruktury (około 80% budynków i 
 budowli) była utrzymywana w stanie technicznym pozwalającym na 
użytkowanie. W pozostałych przypadkach obiekty infrastruktury wymagały 
poważnych remontów (15%), wyłączenia z  użytkowania (4%) lub nadawały się 
do rozbiórki (1%). Do tego duża część sprzętu i wyposażenia skontrolowanych 
wybranych służb była przestarzała, a  także – ze względu na wieloletnią 
eksploatację – nie dawała pewności zachowania pełnej sprawności (Miklis, 2017, 
s. 7, 12). Powyższe braki są w sposób negatywny skorelowane z poziomem 
wypadkowości. Praca na starszych urządzeniach zawsze wiąże się z większym 
ryzykiem urazu. Wiele zaniedbań dotyczących bezpieczeństwa pracy w polskich 
siły zbrojnych wynika właśnie z  problemu niedokapitalizowania infrastruktury 
oraz sprzętu. Stąd, w ramach możliwości budżetowych, należy zwiększać 
wydatki na obronność. Z czasem, dzięki realizacji wieloletnich planów 
inwestycyjnych, sytuacja ulegnie zmianie na lepsze. Aby jednak poprawić 
doraźny stan BHP w  wojsku, można podjąć następujące działania:  
1. Zwiększenie częstotliwości i  represyjności kontroli inspektorów PIP nad 
żołnierzami w służbie czynnej, a szczególnie wobec kadry dowódczej. Z 
posiadanych uprawnień inspektorzy pracy korzystają rzadko, gdyż koncentrują 
swoje działania na sektorze prywatnym, czego dowodem może być program 
działania Państwowej Inspekcji Pracy w roku 2019 oraz na lata 2019-2021, który 
w ani jednym słowie nie wspomina o służbach mundurowych.23 Stąd 
skuteczność przepisów w tym zakresie wymaga uzupełnienia o bardziej 
restrykcyjny nadzór.24 
2. Konieczność poprawy skuteczności podmiotów odpowiedzialnych za stan 
bezpieczeństwa i higieny pracy ze względu na podwyższone ryzyko zawodowe w 
tej grupie pracowniczej. Może to być, chociażby, zrealizowane przez wdrożenie 
dodatkowego rozporządzenia szczegółowego, które narzuci surowsze 

                                                                                                                              
http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=469CADCE (dostęp: 

04.04.2019).   
23 Państwowa Inspekcja Pracy, 2018, Program działania Państwowej Inspekcji Pracy w roku 

2019 oraz na lata 2019-2021, Warszawa, 

https://www.pip.gov.pl/pl/f/d/201824/Program%202019%20.pdf (dostęp: 04.04.2019). 
24 V. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. 2007 nr 89 

poz. 589 z  późn. zm.), art. 10 ust. 16. pkt 2. 

http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=469CADCE
https://www.pip.gov.pl/pl/f/d/201824/Program%202019%20.pdf
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wymagania w zakresie BHP dla przedstawicieli wszystkich służb mundurowych. 
Przez dłuższy czas funkcjonowało rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 
29 kwietnia 2004 r. w sprawie stosowania do żołnierzy zawodowych przepisów Kodeksu 
pracy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy25 – zostało ono jednak uchylone z 
dniem 6 grudnia 2014 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
25 V. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie 

stosowania do żołnierzy zawodowych przepisów Kodeksu pracy w dziedzinie 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 108 poz. 1148 z późn. zm.). 
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Andrzej PISKOZUB 
Uniwersytet Gdański 

 
 
 

DWADZIEŚCIA LAT ZNUŻENIA1 
 
 

Przechodząc w lipcu 1970 roku z jednowydziałowej uczelni 
prowincjonalnej do powstającego wtedy Uniwersytetu Gdańskiego, dobrze 

pamiętałem słowa mojego, już wtedy od pięciu lat nie żyjącego Ojca, 

studiującego i doktoryzującego się w 1926 roku na Uniwersytecie Jana 

Kazimierza we Lwowie, gdy komentował tragikomiczne moje studia na 

WSHM: 
 
Żyłem nadzieją, że mój jedynak będzie studiował w Oxfordzie zamiast w Sopocie. Wprawdzie i 

tam i tu uczelnia wyższa, ale taka między nimi różnica, jak między Alma Mater i naser mater. 

 

Święte słowa, jakich nie sposób zapomnieć. Stały się one 

przykazaniem, aby moja kariera uniwersytecka doprowadziła mnie do mojej  

Alma Mater. 

Ruszyłem w tę drogę mając 37 lat, a  na uniwersytecką emeryturę  
przeszedłem po 33 latach.  Mijał siódmy rok od mojego doktoratu a drugi od 

mojej habilitacji. Te dwa lata  były przedsionkiem moich powiązań z 

Uniwersytetem  Gdańskim. Jeździłem wówczas do Torunia jako wykładowca 

geografii historycznej ziem polskich na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, 
zwerbowany tam jako autor „Gniazda Orła Białego” zaraz po mojej 

habilitacji. Dodając te dwa lata do lat pracy na UG,  znajdujemy że  moja 
habilitacja w wieku 35 lat o drugie tyle lat dzieliła mnie od uniwersyteckiej 

emerytury na UG. Po niej jeszcze dwa lata zatrudniony byłem tam na 

półetacie, a potem wiele dalszych jako emeryt prowadzący na Uniwersytecie 

Trzeciego Wieku UG  seminaria z historii i geografii cywilizacji.  Wykłady z 

tego przedmiotu prowadziłem od 1989 roku  a od 1992 roku byłem 
kierownikiem Katedry Nauki o Cywilizacji powstałej wtedy na UG. W 1999 

roku otrzymałem za to od Uniwersytetu Szczecińskiego doktorat honoris 

causa.   

Cyprian Kamil Norwid rozpoczął esej „Cywilizacja” takim 

czterowierszem: 

 
 

                                                 
1 Przedstawiamy dwa kolejne fragmenty wspomnień Profesora Andrzeja Piskozuba, któremu 

Zarząd Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego przyznał godność Członka Honorowego. 

Jest to kontynuacja cyklu zapoczątkowanego w poprzednim (27) tomie Przeglądu 

Geopolitycznego (przyp. red.). 
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Pożegnałem, co kochałem, 
Podarunek złączył nas. 
Jedną ręką  p r z e s t r z e ń  dałem, 
Ręką drugą dałem  c z a s. 
 

Czterowiersz ten przejąłem, jako drogowskaz „na dalszy ciąg żywota”, 

z WSE przechodząc na Uniwersytet Gdański. Hasło: <Już tylko cywilizacja> 

przeze mnie wtedy podjęte, brzmiało świetnie, ale stało się rzeczywistością, 

kiedy mogłem je otwarcie głosić, przygotowując powstanie na UG mojej 

upragnionej Katedry Nauki o Cywilizacji. Na ten czas czekałem długie dwie 
dekady lat 70. i 80. W 1989 roku kiedy długość oczekiwania na to marzenie 

stała się wymierną, podsumowałem ją frazą „Manhattanu” Cohena: 

 
Mój wyrok brzmiał: dwadzieścia lat znużenia, 
tak karzą tych, co system zmieniać chcą... 
 

Cały ten długi czas oczekiwania działałem w naukowym podziemiu 

Wydziału Ekonomicznego UG, realizując hasło „Już tylko cywilizacja” w 

Instytucie Transportu Lądowego, gdzie zastrzegłem sobie wykłady dwóch 

przedmiotów: „Historii transportu” oraz „Geografii transportu”, nie afiszując 

się z tym, że pierwszy z nich to „Historia cywilizacji” a drugi to „Geografia 
cywilizacji”. Sapienti sat, inteligentni słuchacze  orientowali się „co jest 
grane”, a  nierozgarniętym i tak wszystko jedno. Ci pierwsi potwierdzali to w 

swoich o mnie wspomnieniach, a drudzy zapamiętywali tylko „osławioną 

czasoprzestrzeń Piskozuba”. W dyskusjach z profesorem Dziewońskim o 

kształtach polskiej przestrzeni, nigdy nie usłyszałem u niego terminu 

czasoprzestrzeń, tak częstego u mnie. Stąd moje sympatyczne zaskoczenie, 

kiedy w internecie słowo to  znalazłem w jednym z ostatnich tekstów 

profesora.   
 Wydane 1970 roku „Kształty polskiej przestrzeni” powstawały w 

latach moich częstych rozmów z profesorem Dziewońskim o  kierunku 

przyszłej reformy podziału administracyjnego Polski. Przez pięć lat po jej 

wydaniu była to książka przemilczana, gdyż na szczytach władzy 

państwowej  debatowano w tych latach  o całkiem odmiennej koncepcji tej 
reformy, zmniejszającej liczbę 17 istniejących wtedy województw do 10-11 

makroregionów. Kiedy w reformie z  czerwca  1975 roku powiększono ich 

liczbę do 49, likwidując zarazem powiaty, a sceptyczna opinia publiczna 

wołała „autor, autor”, to przemilczana moja książka  natychmiast  została 

wskazana jako sprawca tej reformy.  

11 czerwca 1975 , odbierając w Belwederze dyplom profesora 
nadzwyczajnego byłem tak szczęśliwy, jak Richard Pipes, opisujący w swej 

autobiografii dzień nadania mu tytułu profesora Harvardu. Nareszcie jestem 

ustabilizowany w UG do emerytury w wieku 70 lat!  Nareszcie skończą się 
łajdactwa moich wydziałowych Parteigenossen (na 24 jej członków, oprócz 

mnie był w niej tylko jeden bezpartyjny). W pamięci film z 40 miesięcy od 

wysłania z senatu UG wniosku o moją profesurę do dnia nominacji 
przypominał kolejność co dotkliwszych szykan 1972: wysłannik wydziału do 

komisji rozpatrującej  wnioski powiadomił mnie, że mojej sprawy niestety 
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nie  rozpatrywano z  uwagi na „brak dorobku” (ciekawe, który z moich 

wydziałowych rówieśników miał ten dorobek większy od mnie?); 1973: 
powiadomiono uczelnie wyższe o przekazaniu wniosków nierozpatrzonych 

do nowej komisji. Co robi mój wydział ? Wysyła pismo, aby wniosek w mojej 

sprawie zwrócono do UG, żeby „przypadkiem” nie zaginął, po czym 

rozpatruje się go na wydziale od nowa, co w praktyce trwa około trzy 
kwartały, czyli drugi rok zmarnowany. Wyszło drukiem „Funkcjonowanie 
systemów transportowych” i prosiłem władze wydziału o zgłoszenie książki 

na resortową listę wydawnictw roku, ale prośbę moją odrzucono, nawet 

mnie o tym nie powiadamiając. 

Rok 1974: łajdactwo tak debilne, że aż dech zapiera. Na początku 

tego roku, w tygodniku „Polityka” ukazał się artykuł – powołujący się na 

zarzut wysunięty przez KW PZPR w Gdańsku, że tak zwane ekonomiki 

branżowe wykładane na UG są nadmiernie „utechnicznione”. Sam w moich 
skryptach z ekonomiki transportu kilkakrotnie zwracałem na to uwagę. Na 
ten artykuł moją odpowiedzią „Lekarzu, ulecz sam siebie”, wziąłem w obronę 

niedouczonych studentów, że za niski poziom ich wiedzy ekonomicznej 

odpowiadają nie oni, tylko ci, którzy ich ekonomii nauczali. Sam dobrze 

pamiętałem wydarzenie z 1951 roku, gdy na drugim roku moich studiów na 

WSHM zarządzono, aby wykładowcy ostatni kwadrans wykładów poświęcali 
odpowiedziom na pytania studentów. Miały one wyjaśniać ich wątpliwości, 

ale mogły też donosić komu trzeba, o co pytają.  Inteligentna studentka 

zapytała wykładowcę – tęgiego marksistę, ale nic poza tym: „Panie 

profesorze (oczywiście bez habilitacji), na pierwszym roku uczył nas pan 

praw ekonomicznych kapitalizmu a teraz praw ekonomicznych socjalizmu – 
czym one się różnią? Wykładowca z namaszczeniem odpowiedział: „Prawa 

ekonomiczne socjalizmu, tym się różnią od praw ekonomicznych 

kapitalizmu, że są to prawa ekonomiczne socjalizmu, a nie kapitalizmu”. 

Nigdy niczego z jego wykładów nie notowałem, ale tą odpowiedź zapisałem 

dokładnie, aby pamiętać, w jakiej uczelni studiowałem. Przydało się to 

dziesięć lat później, kiedy w Szczecinie tłumaczyłem absolwentowi tej samej 
uczelni, dlaczego prawa ekonomiczne transportu są takie same, jak w 

innych gałęziach gospodarki. 

Kilka dni po moim artykule zwrócił się do mnie, zatroskany były 
sekretarz wydziałowy PZPR: „Czy ty dobrze robisz, że pisujesz do „Polityki”? 
Odpowiedziałem: „Nie rozumiem, przecież na winiecie <Polityki> widnieje to 
samo hasło co na <Trybunie Ludu>: „Proletariusze wszystkich krajów łączcie 

się”. Niedługo potem zadzwonił do mnie urzędnik Ministerstwa Szkolnictwa 
Wyższego, którego byłem promotorem jego pracy magisterskiej prosząc 

mnie, abym odwiedził go w resorcie, gdy tylko będę w Warszawie. Kiedy się z 
nim spotkałem, powiedział: Chodzi o postępowanie w sprawie tytułu 
profesorskiego dla pana. Wpłynął do resortu anonim następującej treści: „Jak 
możecie dawać tytuł profesora niejakiemu Piskozubowi, który pisuje do 
antypaństwowego i antypartyjnego pisma „Polityka”? Reakcją resortu na ten 
anonim było wstrzymanie (który to raz?) postępowania i zwrócenie się do KW 
PZPR w Gdańsku o zajęcie stanowiska w tej sprawie. Odpowiedź z Gdańska 
była następująca: Docent Piskozub otrzymał już od nas dwukrotnie opinie 
pozytywną. Jest bezpartyjny i nie naszą sprawą jest zabieranie głosu w 



 

ANALIZY I MATERIAŁY, Przegląd Geopolityczny, 28, 2019, s. 159-179. 

 

 

- 172 - 

obecnej sprawie. Po raz trzeci potwierdzamy swe poparcie dla wniosku o 
tytuł profesora nadzwyczajnego dla niego i jest to raz ostatni. Więcej proszę 
się w tej sprawie do nas nie zwracać. Od siebie rozmówca mój dodał: Niech 
pan dogada się jakoś z własnym wydziałem gdyż poza nim nie ma pan 
wrogów w Polsce! Wszystko stało się dla mnie jasne jak słońce.  

Nadszedł rok 1975 a ja nadal czekałem na nominację. Perypetie 

związane z postępowaniem o tytuł profesora nadzwyczajnego dla mnie 

stawały się w Polsce coraz szerzej znane. Sam, zdesperowany 
postępowaniem ze mną, nie przepuszczałem żadnej okazji do dalszego ich 

nagłaśniania. Moi warszawscy przyjaciele, u których byłem prelegentem i 

publicystą, mieli dostęp do członka Rady Państwa, zajmującego się 

wnioskami o tytuły naukowe i umożliwili mi z nim spotkanie. Było ono 

owocne. Rozmówca mój zastrzegł się, że decyzje o awansach zapadają 

kolektywnie, lecz gdy tylko awans dla mnie zostanie zatwierdzony, 
powiadomi mnie, abym się o tym dowiedział, gdyż uroczyste ich wręczanie 

następuje grupowo co kilka miesięcy. Dzięki temu telegram o awansie 

otrzymałem w kwietniu, a wręczenie dyplomu nastąpiło dwa miesiące 

później. Sądziłem, że odtąd wydziałowi wrogowie zostawią mnie już w 

spokoju, jako profesora, ale się łudziłem. Dowiedziałem się, że mi artykułu 
w „Polityce” nie wybaczyli i że partyjni wydziałowi profesorowie przygotowują 

skierowaną przeciwko mnie publikację. Nie miałem zamiaru dłużej się z 

nimi szarpać, czort ich wie, kogo na mnie napuszczą. Kiedy ogłoszono mnie 

projektodawcą wprowadzonej w życie reformy podziału administracyjnego, 

napisałem o niej artykuł pod tytułem „Województwo i gmina – zwarte  

regiony administracyjne” i zabrałem go do Warszawy dla przekazania 
redakcji „Słowa Powszechnego”. Po drodze zmieniłem wydawcę, natchniony 

myślą,  aby umieścić ten artykuł  w „Trybunie Ludu”, być może dla PZPR-

owców z UG, gazecie podobnie antypaństwowej i antypartyjnej jak 

„Polityka”. Po miłej rozmowie w redakcji „Trybuny Ludu” tekst mój przyjęto z 

podziękowaniem. Gdy go opublikowano, wrogie na mnie napaści w UG 
skończyły się na zawsze. 

Osiem książek wydanych po nominacji profesorskiej, od „Morza w 
kulturach świata” (1976) po „Dziedzictwo polskiej przestrzeni” (1987) 

stanowią zamkniętą grupę. Akurat obie wymienione ukazały się w 

„Ossolineum”. Zaraz po nich cenię sobie trzy książki, jakie ukazały się  w 

Instytucie Wydawniczym PAX i rozprawę habilitacyjną wydaną przez  

Gdańskie Towarzystwo Naukowe. Wdzięczny jestem Wydawnictwu 
Uniwersytetu Gdańskiemu, za liczne moje książki i skrypty jakie w nim się 

ukazywały. Do czasu miałem szacunek dla  Wydawnictwa Morskiego, kiedy 
wydało „Polskę morską. Czyn XX wieku”. A wielkie dzięki  dla Adama 

Marszałka, którego  wydawnictwo w Toruniu drukowało wszystko, co 

powstawało w mojej Katedrze Nauki o Cywilizacji na przełomie XX i XXI 

wieku.  
„Polska morska” została z uznaniem przyjęta przez Wydawnictwo 

Morskie. Rozpoczyna książkę życiorys Tadeusza Wendy (1863-1948), 

budowniczego portu gdyńskiego. Jego inwestycje transportowe w Cesarstwie 

Rosyjskim, linie kolejowe w latach 1890-1900, najpierw w głębi Rosji, 

później na północnowschodnim pograniczu Kongresówki, a w latach 1900-
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1916 portowe w Inflantach, rekomendowały go w 1919 do projektu 

rozbudowy portu gdańskiego, a w 1920 do wskazania, iż wieś Gdynia jest 
najodpowiedniejszym miejscem budowy polskiego portu wojennego. 

Budował go do 1937 roku, kiedy przeniesiono go na emeryturę, na której 
opublikował książkę „Rzut oka na warunki powstania portu w Gdyni” 

(Gdynia 1938). Zamach stanu Piłsudskiego w 1926 roku oddał 

zwierzchnictwo nad budową Gdyni ministrowi przemysłu i handlu w latach 

1926-1930 Eugeniuszowi Kwiatkowskiemu, który przestawił dalszy rozwój 
portu gdyńskiego na wielki port handlowy przy którym zlokalizowany na 

Oksywiu gdyński port wojenny stał się drugorzędną przybudową. 

Kwiatkowski złożył w 1930 roku dymisję w proteście za brutalne 

traktowanie przez Piłsudskiego politycznej opozycji. Do rządu wrócił po 

śmierci Piłsudskiego jako wicepremier w 1936 roku, kiedy dominacja Gdyni 
jako portu handlowego stała się faktem dokonanym. Teraz jego priorytetem 

został nadzór nad rozbudową Centralnego Okręgu Przemysłowego w 

Małopolsce, drugiego obok Gdyni, wielkiego programu inwestycyjnego z 

wczesnych lat 20-tych. Swojego projektu budowy wielkiego okręgu 

przemysłu zbrojeniowego nie przekształcił, lecz do wojny 1939 roku, 

zdążono zaledwie go zapoczątkować. Trzecia Rzesza doceniła założenia obu 
tych projektów militarnych. Po zajęciu Polski zdecydowała, że Gdańsk 

pozostanie wielkim portem handlowym, ale Gdynia powróci do pierwotnej 

koncepcji wielkiego portu wojennego. W latach wojny Trzecia Rzesza 

niezwykle ją do tej funkcji rozbudowała, podobnie jak Centralny Okręg 

Przemysłowy. Niemcy potwierdzili słuszność genialnych projektów obu tych 
polskich inwestycji, dotychczas  w naszej  historiografii czekających na 

rzetelną ocenę.   

Na rzetelną ocenę zasłużyła także Polska Morska w jej  granicach 

wytyczonych w 1945 roku.  Dla mnie było to głównym przedmiotem moich 

publikacji w dekadzie lat sześćdziesiątych. „Problemy komunikacyjne 

Świnoujścia” (Tygodnik Morski nr 12/1960) to pierwszy w ogóle mój felieton, 
wywiad z Piotrem Zarembą, pierwszym polskim prezydentem Szczecina 

dotyczący jego koncepcji tamy przez Zalew Szczeciński między Szczecinem a 

Świnoujściem. „Dwa porty i jedno miasto” (Tygodnik Morski nr 9/1962) aby 

<Zespół G-D>, niemieckie <Gotenhafen – Danzig> stało się jednym miastem 

z dwoma portami morskimi. „Gdańsk-Gdynia, czy po prostu: Gdańsk?” 
(”Tygodnik Morski nr 29/1962,) co mój promotor skomentował : Zgoda, ale 

niech ono nazywa się: Gdyńsk. „Koncert na dwóch fortepianach” (Tygodnik 

Morski nr 32/1962), jeden w ujściu Wisły, drugi w ujściu Odry – to moje 

apele z tych lat o powojenną integrację „Trójmiasta” i o zrównoważony z nim 

rozwój Szczecina – Świnoujścia na zachodnim krańcu Polski.  

Sanacyjna mentalność międzywojennych „ludzi Gdyni” była 
odrażającą dla „pokolenia 1945 roku”, zasiedlającego odzyskane w 
Poczdamie rozległe wybrzeże pomorskiego Longum Mare. O okolicznościach 

uruchomienia Państwowej Szkoły Morskiej w Szczecinie pisze sarkastycznie 

w swych wspomnieniach ówczesny prezydent miasta, Piotr Zaremba: „Wiele 

było głosów, że to jeszcze przedwczesne, że nie trzeba nam aż tylu oficerów 

marynarki handlowej, że Szczecin to nie Gdynia z długoletnią tradycją i że w 
ogóle zachodnie wybrzeże jest tylko niepotrzebną doczepką do <właściwego> 
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wybrzeża, które się miało rozciągać od Orłowa do Karwi, z łaskawym 

poszerzeniem o Sopot, Gdańsk i Łebę.” („Polska Morska”, s. 144). Jeszcze 
bardziej upodlono się w stosunku do odzyskanego polskiego Gdańska: „Nie 

brakowało wśród nich nawet i takich pomysłów (...) jak rezygnacja z 

odbudowy Gdańska i całkowite przestawienie się na polską Gdynię” („Polska 

Morska”, s.128, za: J. Stankiewicz, B. Szermer: „Gdańsk. Rozwój 

urbanistyczny i architektoniczny oraz powstanie zespołu Gdańsk-Sopot-
Gdynia, Warszawa 1959, s. 273).  

Stefan Żeromski w „Wietrze od morza” prorokował jak ten skrawek 

pomorskiego wybrzeża, jaki przyznano Polsce w 1919 roku, przyniesie 

wypoczynek i zdrowie całemu narodowi. Było to nierealne w tej skali 

marzenie. Możliwe dopiero obecnie, przy posiadaniu całego pomorskiego 

wybrzeża, na którym znajdzie się miejsce letniego wypoczynku dla 
wszystkich chętnych z kraju oraz dla dochodowej turystyki 

międzynarodowej. A na wschód od Wisły jest drugie, wprawdzie nie tak 

duże, wschodnie warmińskie wybrzeże pomiędzy Elblągiem i Braniewem, 

jakie przez przedrozbiorowe wieki należało do Rzeczypospolitej. Jego 

turystyczne zaplecze w mazurskiej krainie wielkich jezior, składa się na 

potencjał wypoczynkowy, równy pomorskiemu na zachodnim wybrzeżu. 
„Polska Morska” na s. 145 zamieszcza mapę niemieckiego projektu z 1932 

roku, zakładającego osuszenie, obecnie polskiej, części Zalewu Wiślanego, 

przekształcające ją w odpowiednik holenderskiego żyznego Zuider-Zee, albo 

we wschodnie przedłużenie żyznych Żuław Wiślanych, swego czasu także 

przez holenderskich osadników wyrwanych morzu. Jest to najlepszy wariant 
zagospodarowania przestrzennego przyszłości tego nadbałtyckiego zakątka 

Polski.  

Fortuna kołem się toczy. Lata obfite nieoczekiwanie zmieniają się w 

lata chude. Takim był czas na WSE, poprzedzający mój doktorat i takim 

czas na UG oczekiwania na profesurę. Gdy te oczekiwania skończą się 

sukcesem, zapomina się o złych czasach i idzie się naprzód. Tak było w 
1981 roku, gdy zostałem dziekanem wydziału a zaraz po tym nastał stan 

wojenny. W poprzednim odcinku wspomnień napisałem, że czas luzu  

politycznego, jaki go  poprzedzał, rozwiązał wiele  moich spraw na UG, które 

przedtem były moimi problemami. W ogóle nie spodziewałem się wygrania 

wyboru na dziekana mojego wydziału. Stan wojenny był katastrofą 
społeczną, ale nie musiał być katastrofą dla jednostki. Oświadczyłem 

publicznie, że jeżeli ktokolwiek z mojego wydziału zostanie aresztowany, 

albo wyrzucony z UG, to zrezygnuję z funkcji dziekana. Lecz ona dawała mi 

możność rozwiązywania wielu dalszych moich osobistych spraw. Na WSE 

obiecano adiunktom naszej katedry, że kto z jej adiunktów habilituje się, 

otrzyma własną katedrę. Na UG katedr nie było, tylko instytuty a w nich 
zakłady. Gdy powołano UG, ja drugi rok po habilitacji nie otrzymałem nawet 

zakładu, choć ich kierownikami zostało wielu nie habilitowanych. Dopiero 

po  latach oczekiwania na profesurę, tuż przed jej otrzymaniem, stworzono 

dla mnie zakład ekonomiki transportu. Kiedy po sześciu latach kierowania 

nią zostałem dziekanem Wydziału Ekonomiki Transportu UG, korzystając z 

moich uprawnień, pierwszą moją decyzją przemianowałem mój zakład na 
obiecaną mi przed laty katedrę ekonomiki transportu. Wskrzesiłem tego 
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trupa sprzed lat, mimo że od lat w moim zakładzie wykładałem pod 

transportowym przykryciem historię i geografię cywilizacji, ponieważ 
spodziewałem się podobnych zmian w pozostałych trzech zakładach 

Instytutu Transportu Lądowego UG. Ich kierownicy, przez lata odmawiający 

mi prawa do posiadania zakładu, teraz gremialnie wystąpili o 

przekształcenie swoich zakładów w katedry. Kierownictwo UG się na to 

zgodziło, a ja czekałem kiedy dojdzie do następnej zmiany. Doszło do niej 
przed upływem roku. Złożyła mi wizytę trzyosobowa ekipa: rektora UG, 

(mianowanego, gdyż wybranego odwołano), oraz sekretarze PZPR, 

uczelniany i wydziałowy. Ten ostatni rozpoczął trudną misję: „Panie 

Dziekanie, dyrektor waszego instytutu nie może dłużej pełnić swych 

obowiązków. Pozuje na wydziałowego szefa opozycji, paraduje z wpiętym w 

sweter opornikiem” (ówczesnej modnej oznace oporu wobec stanu 
wojennego).  

Rektor do mnie: „I co ty na to?” Ja: „Panowie, doświadczenie mnie 

nauczyło, że każdy represjonowany w tym kraju za postawę polityczną, 

uznawany jest za męczennika, który po pięciu latach wypływa jako lider 

opozycji”. Rektor: „Co więc proponujesz?” Ja: “Instytuty istnieją w 
uczelniach,  które dzielą się na zakłady. W tradycyjnych uniwersytetach nie 

ma instytutów i zakładów są tylko wydziały i katedry. Jest okazja aby tę 

sprawę na moim wydziale uporządkować. Rozwiąż nasz instytut, podziękuj 

jego dyrektorowi za jego pracę na tym stanowisku i to wszystko”. Nie wiem 

czego ode mnie oczekiwano, ale po mojej wypowiedzi jakby kamień spadł im 

z serca za wybawienie ich z kłopotliwej sytuacji. Rektor do mnie: “Czy mogę 
oczekiwać, że jutro rano zastanę na biurku twój wniosek o rozwiązanie 

Instytutu Transportu Lądowego UG?” ”Oczywiście”. Działo się to w wakacje 

letnie i dyrektor rozwiązanego instytutu po powrocie z nich przyszedł do 

mnie z pretensją: “Dlaczego ja się teraz dopiero o tym dowiaduję?” Ja na to: 

“Ty przypomnij sobie wakacje 1970 roku gdy w trójkę dzieliliście funkcje w 

instytucie, beze mnie, aby mi nie zakłócać urlopu!” 
To, że trzyletnia kadencja dziekańska nie zakłóciła mi tempa 

realizacji programu moich kolejnych projektów wydawniczych, zawdzięczam  

zrządzeniom sprzyjającego losu. Wygranie głosowania wydziałowego wcale 

nie zapewniało objęcia przeze mnie stanowiska dziekana. Wybory rektora 

gdańskiej Akademii Medycznej wcześniej wygrał bezpartyjny profesor 
Hlawaty ze startującą na drugą kadencję rektorską skądinąd miłą i lubianą 

panią profesor … będącą członkiem KC PZPR. Wyborcy przestraszyli się 

swej odwagi, zatem wybrany nie znalazł żadnego z dwóch wymaganych 

prorektorów, więc wycofał swoją kandydaturę. Ja musiałem zwerbować 

dwóch prodziekanów. Ten od spraw studenckich musiał mieć akceptację 

elektorów studenckich, więc miałem go z głowy. Do mnie należało wskazanie 
prodziekana do spraw nauki. Szukałem go wśród adiunktów, niemal 

wszystkich partyjnych, odmawiających przyjęcia stanowiska prodziekana, 

zapewne z namowy ich partyjnych zwierzchników. Nie miałem innego 

wyjścia, poszedłem powiadomić o tym wydziałowego sekretarza PZPR, 

adiunkta w Instytucie Ekonomii Politycznej. “Panie doktorze – powiedziałem 
– sami członkowie partii, a każdy mi odmawia.” Nieoczekiwanie usłyszałem: 

“A ja bym to kupił, panie dziekanie”. Taka możliwość nie przyszła mi do 
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głowy, ale uściskałem mu rękę, ze słowami: “A zatem my razem na 

pokładzie na trzy lata”. Na wydziale takie porozumienie wywołało popłoch. 
Wybraniec mój był w latach stalinizmu członkiem gdańskiego KW PZPR, 

betonem partyjnym, noszącym zresztą wtedy inne nazwisko, wszyscy się go 

bali. Miał doktorat, dalej nie awansował, ale biurokratą był pierwszej klasy. 

Przez trzy lata miałem administrowanie dziekanatem z głowy, czego mogłem 

chcieć więcej? Stan wojenny nie zabierał mi czasu, kadencję dziekańską 
poświęcałem tylko pracy naukowej, gdyż na owe trzy lata  zawiesiłem 

publicystykę, dołączając do jej bojkotu. Dydaktykę w obszarze transportu 

morskiego podjąłem na wydziale geografii UG, bo tam nie mogli w nią 

ingerować jej matadorzy z Instytutu Transportu Morskiego UG. W dekadzie 

lat 80. dobiegła końca moja współpraca z Wydawnictwem Komunikacji i 

Łączności, a dominująca stała się współpraca z Wydawnictwem Morskim. 
Maszynopis “Polski Morskiej” oddałem wydawnictwu w 1984 roku i  

w tym roku oddano ją do składania, ale do druku podpisano dopiero w 

maju 1986 roku. Książka musiała się spodobać wydawnictwu, ponieważ  

zaproponowano mi stanowisko redaktora miesięcznika “Technika i 

Gospodarka Morska”, gdyż dotychczasowy jego redaktor przeszedł na 

emeryturę. Propozycji tej nie przyjąłem, tłumacząc, że środowisko piszących 
w nim artykuły, które z powstaniem UG wypchnęło mnie z transportu 

morskiego do lądowego, zacznie  bojkotować  to pismo, gdybym ja został 

jego redaktorem. Zaproponowałem na to stanowisko doktora Stanisława 

Szwankowskiego z Instytutu Morskiego, którego doktoratu byłem 

promotorem.  Wydawnictwo Morskie z mojej rekomendacji skorzystało.    
Korzystając z przyjaznej dla mnie passy w Wydawnictwie Morskim 

wystąpiłem o wydanie w nim najobszerniejszej mojej książki pod tytułem 
“Opływanie Ziemi. Dzieje morskich odkryć”. Powstawała ona przez dziesięć  

lat, od wydanego w połowie lat 70.  
“Morza w kulturach świata”. Trzecią jej część zajmowało moje <słowo 

wiążące > sześć  jej  części autorskich i  rozbudowując je przez dekadę, w 
owe Dzieje odkryć morskich przekształciłem ją w moje morskie opus 
magnum. 

Wydawnictwo Morskie zawarło ze mną umowę wydawniczą na tę 

książkę, obligującą mnie do oddania jej maszynopisu do 30 czerwca 1986 
roku. Krótko przed tym terminem maszynopis Opływania Ziemi znalazł się w 
wydawnictwie. Recenzenta wydawniczego mojego Opus magnum upatrzono 

w osobie profesora Tadeusza Łoposzki, cenionego tam za jego książkę 
Tajemnice starożytnej żeglugi, umieszczoną przez Wydawnictwo Morskie w 
prestiżowej serii Historia morska. Poznałem ją dokładnie, będąc jej 

recenzentem wydawniczym i miałem nadzieję, że moje Dzieje morskich 
odkryć też w tej serii wydawniczej się ukażą. Byliśmy z Tadeuszem kolegami 

z jednej ławki w liceum humanistycznym gdańskiej “Jedynki”, liderami 

męskiej części klasy, ani się o priorytet nie ubiegając, ani o niego nie 

rywalizując. Po maturze on skończył studia historyczne na Uniwersytecie 

Warszawskim, a ja w sopockiej WSHM, po osławionej “socjalizacji” nic z 
historią nie mającej wspólnego.  Teraz, stając przed tym samym gremium, 

ze swoimi  dziełami historycznymi tematycznie tak bliźniaczymi, jak on w  

swej recenzenckiej  konfrontacji oceni dzieło kolegi ? 
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O mojej recenzji Tajemnic starożytnej żeglugi piszę tylko to, co 

zamieściłem w mojej autobiografii (“Już tylko cywilizacja” s.113”): “Tak więc 
mój kolega z licealnej ławy z Wałów Piastowskich został teraz wyznaczony 

na opiniodawcę mojej książki. Ciekaw byłem, jak ją oceni, gdyż 
nawiązywałem w niej do jego Tajemnic starożytnej żeglugi – niektóre tezy tej 

książki krytykując, inne chwaląc.” I to wszystko, jego książce ta naukowa 

dyskusja w niczym nie zaszkodziła. Kto chce jej szczegóły sprawdzić, niech 
wertuje moją Historię poznawania Wszechoceanu, gdyż w zbiorze moich 

“Dzieł Zebranych” w edycji Adama Marszalka tak się teraz nazywają “Dzieje 
morskich odkryć”. O moim  Opus magnum w recenzji profesora Łoposzki  

jest znacznie więcej  niż w mojej: ”Tadeusz swoją  recenzję napisał w ciągu 

wakacji, kiedy przebywał na Wybrzeżu. Z relacji jego szwagierki wynikało, że 

był moim tekstem zachwycony.  W gronie rodzinnym oglądali w telewizji 

jakiś film, którego bohater sprzeniewierza powierzony jego opiece cenny 
przedmiot i ucieka z nim zagranicę. Tadeusz   powiedział do obecnych: <To  
tak  jakbym ja uciekł teraz za granicę z ksiązką Andrzeja i wydał ją pod 
własnym nazwiskiem!” 

Recenzja była obszerna, liczyła 18 stron, zawierała mnóstwo uwag 

szczegółowych wskazujących miejsca, jakie zalecał usunąć z tekstu czy 

poprawić. Jednak generalna konkluzja była jednoznaczna. Na pierwszej 
stronie Łoposzko napisał: Przyjęta koncepcja książki wydaje się całkowicie 
do zaakceptowania. Na podstawie całej polskiej (i częściowo obcej) literatury 
przedmiotu powstała bowiem obszerna praca, bezspornie najlepsza ze 
wszystkich, jakie opublikowano na zbliżone tematy w naszym kraju. A 

kończący tę recenzję ostatni akapit stwierdzał: “Jestem głęboko przekonany, 
że będzie to świetna, bardzo udana i pożyteczna książka, wydatnie 
wzbogacająca dotychczasową literaturę na temat odkryć geograficznych. 
Usilnie doradzam Wydawnictwu jej rychłe opublikowanie.  

Po takiej recenzji miałem wszelkie podstawy oczekiwać, że Opływanie 
Ziemi ukaże się rychło po Polsce morskiej. Kiedy pół roku później 

otrzymałem z Wydawnictwa Morskiego pismo, iż ze względu na wagę 
problemu poruszanego przez Pana Profesora, a także nadzieje, jakie wiążemy 
z tą pozycją, korzystne będzie oddanie pracy do drugiej recenzji, szczególnie 
w części dotyczącej czasów wielkich odkryć i późniejszych – nie byłem tym 

zaniepokojony, a tylko zmartwiony, że oto proces wydawniczy Opływania 
Ziemi wydłuży się poza moje oczekiwania. Przeszłość nie nauczyła mnie, do 

jakiej podłości zniżyć się potrafi homo sapiens. 

Po wakacjach letnich 1987 roku, a zatem w rok po recenzji profesora 

Łoposzki, dostarczono mi tą drugą recenzję, sporządzoną przez 

warszawskiego historyka Jana Kieniewicza. Doprowadziła mnie ona do 

pasji. Oceniłem ją jako zmowę, mającą na celu tylko jedno: niedopuszczenie 

aby moja książka się ukazała. Już na początku tej recenzji jej autor 
doradza, że skoro książka ta powstała w następstwie wykładów autora na 

UG, to niech ją tam sobie wyda jako skrypt. Co za bezczelność, po której 

pisze: Książka jest napisana sprawnie, dobrze po polsku z czego 

domniemywa: Całość sprawia wrażenie napisanej przez kogoś z 
przedwojenną maturą. Otóż nie: napisał ją wojenny samouk z pokolenia 
roku 1945 z ludową maturą z roku 1949. Krytykuje mnie za korzystanie z 
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fundamentalnej pracy profesora Małowista Konkwistadorzy portugalscy, 
zamiast, no właśnie zamiast kogo? Po tym dodaje: Mojej rozprawy, śmiem 
twierdzić, nie czytał. Czy to istotne, czytał, czy nie czytał, skoro w książce 

profesora Małowista znalazł wystarczająco dużo materiału do 

wykorzystania?  

Mam podstawy domniemywać, że Wydawnictwo Morskie zamówiło tę 

drugą recenzję, aby zapomnieć o recenzji profesora Łoposzki i moją książkę 

odrzucić. Samo się do tego przyznało, powiadamiając mnie, że zamówiło tę 

recenzję. Proszę zwrócić uwagę na jej passus, wyżej cytowany: korzystne 
będzie oddanie pracy do drugiej recenzji szczególnie w części dotyczącej 

czasów wielkich odkryć i późniejszych. Spojrzyjmy, co o nich w swej  

recenzji pisał Tadeusz Łoposzko: 
R.XII (Szkoła Henryka Żeglarza): Jest to świetny esej o początkach 

żeglugi portugalskiej i roli Henryka Żeglarza. W części jest to też zasługa 
doskonałego oparcia A.P. w postaci pracy M. Małowista. Niemało jest tu 
jednak zasługą samego Autora recenzowanej pracy. 

R.XIII (Pogromca Morza Ciemności): Również bodaj doskonały... Nie 
zgłaszam uwag krytycznych. Wydaje się, że A.P. najlepiej i najpewniej  czuje 
się właśnie w tej  i w następnych epokach. 

R.XIV (Odkrywcy Nowego Świata). Jak i poprzednie dwa, to najlepsze 
bodaj w polskiej  literaturze przedstawienie dziejów europejskich odkryć 
morskich na tle ówczesnych  stosunków, wiedzy itd... Powiązanie tych spraw 
ze sobą przez A.P., wyjaśnienie ich wzajemnego oddziaływania, to przykład 
znakomitego dialektycznego rozumienia procesu dziejowego, w szczególności 

dziejów morskich odkryć. 
R.XV (Rozdzielenie wód): Opis sporów na tle bulli papieskiej 

rozdzielającej  strefy wpływów portugalskich i hiszpańskich, omówienie 
następnych bulli na ten temat – należy do najlepszych jakie ukazały się w 
naszej (a chyba i nie tylko naszej) literaturze  historycznej. 

R.XVI (Przez największy z oceanów): Jest to najlepszy polski opis 
podróży Hiszpanów i Portugalczyków na Pacyfiku, stopniowego odkrywania 
wysp od zachodu i od wschodu. 

R.XVII (W stronę Cieśniny Anian):  Bardzo interesujące, żywo 
napisane dzieje poszukiwań cieśniny pomiędzy Azją i Ameryką. Jest to dobry 
tekst, szczegółowe relacje z poszczególnych wypraw, poparte analizą stale 
uzupełnianych i poprawianych ówczesnych  map. 

R.XVIII (Kruszenie Lądu Południowego): Jest to znakomity opis 

poszukiwań legendarnego “Wielkiego lądu podniowego”. Autor doskonale zna 
i umie przedstawić problematykę. 

R. XIX (Nowożytny Herakles): Rozdział XIX również należy do 
najlepszych partii pracy. 

Przecież trudno o lepszą ocenę mojego dzieła. Odpowiedziałem 

Wydawnictwu Morskiemu, że odrzucam w całości recenzję Jana 
Kieniewicza, gdyż sporządzoną została w sposób tendencyjny, złośliwy i 
bezzasadnie dyskwalifikujący książkę i jej autora. Wkrótce się okazało, że 

Jan Kieniewicz tylko się nią zbłaźnił, ale Wydawnictwo Morskie wobec mnie 
jednoznacznie się zeszmaciło, bowiem podstępnie mnie oszukało. Kiedy 

mnie powiadomiło o potrzebie drugiej recenzji (chociaż pierwsza była 
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ewidentnie dla mojej książki pozytywna), to już wtedy odrzucenie mojej 

książki było ukartowane i przesądzone. Zanim dostarczono mi tę drugą 
recenzję już drukowano polskie tłumaczenie książki portugalskiego autora 

Jose Gentil da Silva “Morskie dzieje Portugalczyków” pod redakcją naukową 

…Jana Kieniewicza. Nie darmo powiadają <Gdy Pan Bóg chce kogoś ukarać, 

to mu rozum odbiera>. Zakładam, że polski przekład tego - nazwijmy je - 

“dzieła” jest rzetelny i że to, co w nim napisano obciąża portugalskiego 
autora. W prasowej jego recenzji w “Przeglądzie Tygodniowym” (nr 11/1978)  

napisałem:  “Nazwanie ignorancją tego, co dzieło jego prezentuje byłoby 

uprzejmością”. Takiej udzieliłem autorowi w tytule recenzji naukowej 

(<Ignorancja>, “Przegląd Zachodniopomorski” 1-2 1988, ss. 536-540.)  

Co urzekło Wydawnictwo Morskie, że dało się wrobić w tak bardzo 

podejrzane przedsięwzięcie? Czy połasiło się ono na miraż zysków z 
dwudziestu tysięcy egzemplarzy polskiego wydania tej książki? Przestało mi 

odpowiadać na korespondencję, dopiero po latach powiadomił mnie syndyk 

masy upadłościowej Wydawnictwa Morskiego, że ono w niczym mi już 

pomóc nie może, bo jest w stanie likwidacji. Ja już wtedy na Wydziale Nauk 

Społecznych UG kierowałem Katedrą Nauki o Cywilizacji i tylko 
pomyślałem: Czyżby ta likwidacja, to kara na was, za wyrządzoną mi 

podłość? Gdyby naprawdę tak było, to sam tego chciałeś, Grzegorzu 

Dyndało! 
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Bohdan Hud, Ad vocem 
 

Najpierw chcę podziękować redakcji Przeglądu Geopolitycznego, a 
szczególnie jego Redaktorowi Naczelnemu, Panu Witoldowi J. Wilczyńskiemu, 
za recenzję mojej pracy „Ukraińcy i Polacy...”, zamieszczoną w tomie 27 (zima 
2019), ss. 170-178. 
 Recenzja ta jest dla mnie bardzo cenna z dwóch powodów. Przede 
wszystkim jest ona pierwszą solidną naukową recenzją moich polskojęzycznych 
prac poświęconych genezie tragedii wołyńskiej 1943 r. Tak więc pierwsze 
wydanie „Ukraińców i Polaków...” (Lwów-Warszawa 2013) do dnia dzisiejszego 
jest faktycznie przemilczane przez historiografię polską, jeżeli nie brać pod 
uwagę sporadycznej i niestety - moim zdaniem - tendencyjnej krytyki ze strony 
poszczególnych polskich badaczy (G. Motyka, M. Zajączkowski). Po drugie, 
recenzent ocenił pracę ukraińskiego uczonego, poświęconą bardzo drażliwemu 
dla czytelnika polskiego tematowi, w sposób sine ira et studio – bez gniewu i 
uprzedzeń, co jest dość rzadkim zjawiskiem w polsko-ukraińskich dyskusjach 
historycznych.  
 Ze względu na powyższe w swojej odpowiedzi na wspomnianą recenzję 
ograniczę się jedynie do sprecyzowania kilku zarówno ważnych, jak i 
drugorzędnych fragmentów mojej pracy, co do których ujawnione zostały 
rozbieżności między recenzentem a autorem. 
 Zacznę od rozdziału historiograficznego. Jego tytuł został „pożyczony” 
od Włodzimierza Matlakowskiego, który w sposób bardzo 
krytyczny/realistyczny opisał sytuację w środowisku polskim na Ukrainie 
Prawobrzeżnej pod koniec wieku XIX. Jego oceny daleko odbiegają od 
sielankowych obrazów obecnych w większości dzienników lub wspomnień 
autorów wywodzących się ze środowiska ziemiaństwa polskiego. Chodziło mi 
więc jedynie o podkreślenie potrzeby przedstawienia sytuacji na Prawobrzeżu 
zarówno w wieku XIX, jak i w pierwszej połowie XX wieku w sposób 
maksymalnie realistyczny. Dotyczy to nie tylko historiografii polskiej, również 
ukraińskiej, która też ma liczne mankamenty, o czym pisałem, być może 
niewystarczająco. 
 Nie kwestionuję w żaden sposób publikacji historyków polskich 
poświęconych przyczynom Wołynia ’43. Zwracam jedynie ich uwagę na to, że 
poszukując korzeni owej tragedii nie wolno zamykać się w okresie 
międzywojennym, tym bardziej ograniczać się tylko do analizy pewnych 
wydarzeń natury stricte politycznej w Galicji Wschodniej, jak to czyni na przykład 
znany polski historyk Grzegorz Motyka w swojej popularnej pracy „Od rzezi 
wołyńskiej do Akcji „Wisła”. Podobne podejście nie daje czytelnikowi możliwości 
zrozumienia specyfiki sytuacji na Wołyniu w latach 1921-39 w porównaniu do 
sytuacji wschodniogalicyjskiej. Przecież odmienności między Wołyniem a 
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Galicją Wschodnią ukształtowały się jeszcze w wieku XVIII i XIX i wzmocniły 
się w latach międzywojennych, o czym mowa w rozdziałach drugim, trzecim i 
piątym mojego opracowania. 
 Nie zaprzeczam też istnienia pewnych wad w pracach francuskiego 
uczonego Daniela Beauvois – nie ma bowiem idealnych badań historycznych. W 
swoich pozytywnych ocenach jego „studiów prawobrzeżnych” opierałem się 
jedynie na ich wysokich ocenach ze strony wybitnych uczonych polskich, 
zwłaszcza pod względem obiektywizmu: „Rzadko zdarza się książka obcego autora, 
wypowiadająca się o Polsce tak bardzo poprawnie... Tym serdeczniejsza wdzięczność należy się 
od nas wszystkich, historyków polskich, Danielowi Beauvois: za to, że podjął się tego 
ciężkiego trudu, że nas wyręczył w zadaniu, którego sami nie mogliśmy się podjąć, że 
przodków naszych oceniał w sposób nieraz dla nas bolesny, lecz zmuszający do zastanowienia 
się. Czynił to bowiem z niekłamaną dla nas sympatią oraz z nieukrywaną niechęcią do 
ówczesnych naszych prześladowców.” – pisał Stefan Kieniewicz. Nie widzę 
jednocześnie podstaw, by zarzucać Beauvois „lewicowe inklinacje 
światopoglądowe”, nie jest to bowiem argument w dyskusjach stricte naukowych. 
 Muszę też zwrócić uwagę na fragment recenzji dotyczący dawnych 
definicji „Ruś”, „Rusin”, „ruski”. Oczywiście nie można zabronić autorowi 
recenzji używania archaicznych dziś definicji, stosowanych w Galicji Wschodniej 
jeszcze na początku XX wieku. Każdy ma swoje upodobania. A jednak na 
terenach współczesnego państwa Ukraińskiego „Rusin” i „ruski” wcale nie są 
już spotykane – poza opracowaniami historycznymi. Dlatego mniemanie, że 
„Polacy wolą nazywać swoich wschodnich sąsiadów Rusinami” jest raczej 
przejawem myślenia życzeniowego. Z podobnymi, a propos bardzo rzadkimi 
przejawami używania nazw archaicznych, spotykałem się chyba na niektórych 
terenach galicyjskich współczesnej RP w środowisku „miłośników pierogów 
ruskich”. Ponadto młodsze pokolenie Polaków nierzadko utożsamia definicje 
„ruski” z „rosyjski”. 
 Komentarza wymaga także uwaga autora rezenzji, że nazywanie dziś 
Ukraińców Rusinami „nie jest... przejawem dyskryminacji ani chęci poniżenia”. 
Moim zdaniem, może być właśnie tak potraktowane przez dzisiejszych 
obywateli Ukrainy z dwóch przyczyn. Tak więc w regionach: centralnym, 
wschodnim i południowym Ukrainy nie jest ta definicja wcale znana i może się 
kojarzyć, jak i w przypadku wielu mieszkańców Polski, z pojęciem „rosyjski” i z 
tego powodu wywoływać negatywne konotacje. Natomiast dla mieszkańców 
Ukrainy zachodniej, mianowicie obwodów galicyjskich – lwowskiego, 
tarnopolskiego i iwanofrankowskiego – określenie to ma charakter pejoratywny 
ze względu na lokalną pamięć historyczną. Tłumaczy to cytat z dzieła A. L. 
Sowy „Stosunki polsko-ukraińskie. 1939 – 1947. Zarys problematyki” 
pochodzący z czasopisma „Czas” (18.12.1930 r., autor Aleksander Bocheński): 
„Mało kto zdaje sobie sprawę, ile rozdrażnienia i nienawiści wywołuje wśród Ukraińców 
nazywanie ich par force (siłą) Rusinami. A przecież nic nie zyskujemy, upierając się przy tej 



 

POLEMIKI I RECENZJE, Przegląd Geopolityczny, 28, 2019, s. 180-189. 

 

 

- 182 - 

nazwie. Wystarczyłoby nam przyjąć kryteria polityczne w sprawie ukraińskiej, żeby sprawa 
nomenklatury straciła dla nas całą wagę” (s. 54). 
 Pragnę wyjaśnić przy okazji, że wydaje mi się mało precyzyjne 
potraktowanie przez szanownego recenzenta opinii Ernesta Gellnera, 
przytoczonej przeze mnie na początku ostatniego rozdziału książki w ten 
sposób, że wymordowanie ludności polskiej (na Wołyniu) stanowiło 
nieuchronny element „porządkowania mapy etnicznej” (Europy). Chodziło mi o 
to, że tzw. depolonizacja Wołynia  była tylko jednym z elementów tego, co się 
działo w latach drugiej wojny światowej na terenach Europy Wschodniej: 
wyniszczenie przez niemieckich nazistów Żydów i Cyganów, masowe 
mordowanie ludów słowiańskich etc. W tym kontekście chodziło też o 
ostateczne rozwiązanie „gordyjskich węzłów narodowościowych” m.in. na 
Bałkanach i na terenach byłej Rzeczypospolitej, które pozostały z lat 1918-19. 
Świadomość tego a propos istniała zarówno w ukraińskich, jak i polskich kręgach 
politycznych już jesienią 1941 r., o czym świadczy raport specjalny Biura 
Informacji i Prasy Komendy Głównej AK (15.11.1941 r.). 

Odpowiadam też na uwagę recenzenta, która faktycznie zaprzecza 
zasadności tezy zarówno Daniela Beauvois, jak i mojej, że tragedia wołyńska w 
znacznym była konsekwencją krzywd doznanych przez ludność 
prawosławną/ukraińską Wołynia od „polskich panów” w ciągu wieków. 
Recenzent nie bez racji pyta: czy konflikt polsko-ukraiński „miał charakter 
społeczny” i dlaczego „na ziemiach, które w okresie międzywojennym należały 
do ZSRR (Wołyń wschodni – BH), żadne wspomnienia krzywd z ubiegłych 
wieków nie skłoniły ludności ukraińskiej do zabijania Polaków”? 

Odpowiedzi na te pytania, zwłaszcza drugie, są niejednoznaczne, 
niemniej dla mnie wystarczająco ewidentne. Moim zdaniem konflikt polsko-
ukraiński od końca XVIII do początku XX wieku był bez żadnej wątpliwości 
konfliktem SPOŁECZNO-ETNICZNYM. Przypomnę, że dla prawosławnej 
ludności wschodniego Wołynia okres „wielowiekowych krzywd” skończył się w 
latach 1917-1920, kiedy chłopi własnymi rękami zniszczyli do cna symbole 
polskiej/pańskiej gospodarczej i społecznej dominacji – pałace, folwarki, 
cukrownie, gorzelnie etc., „pańską” ziemię natomiast rozdzielili między siebie. 
Wkrótce jednak po roku 1921 zapanował tu „czerwony” totalitaryzm, który nie 
faworyzował ani Ukraińców, ani Polaków. Oba narody stały się ofiarami 
prześladowań na gruncie narodowym, straszliwych represji, głodu etc. Polacy już 
nie byli więc dla Ukraińców „panami”, Ukraińcy zaś nie czuli się w porównaniu 
z nimi „chamami”. Nikt nie pragnął zdobyć ziemię sąsiada, ponieważ lata 
„raskułacziwanija” i kolektywizacji przekonały chłopów obu narodowości, że 
posiadanie ziemi nie jest dobrem, lecz zagrożeniem dla wolności a nawet życia. 
Ponadto nie było na terenach podległych władzy sowieckiej agresywnej 
antypolskiej/antypańskiej propagandy, nie było też wzajemnej wrogości. System 
bolszewicki par force „pogodził” Ukraińców i Polaków żytomierszczyzny, co 
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sprowadziło „do zera” możliwość zorganizowania tu przez UPA antypolskich 
akcji. 

Inaczej wyglądała sytuacja na Wołyniu zachodnim. Zdaniem znanego 
polskiego historyka W. Mędrzeckiego w latach 1917-1921 miejscowi chłopi 
przekonali się, że można żyć bez „chłopa i pana” i dlatego zawzięcie walczyli 
przeciwko „pańskiemu światu”, m.in. w  szeregach „czerwonych”, o czym 
wspominał Izaak Babel. Jednak w roku 1920 „pańska Polszcza” znów 
zapanowała na terenach zachodniowołyńskich. „Do pobliskich majątków powrócili 
panowie, wielu z nich objęło urzędy. Przyjezdni urzędnicy też zachowywali się  „po pańsku”. 
W urzędach, a nawet w szkole zapanowała „pańska” mowa. Niechęć do „polskiego pana” 
chłopi ukraińscy rozciągnęli więc na państwo polskie. W takim układzie nie tylko osadnicy 
wojskowi, ale nawet zasiedziali polscy chłopi z sąsiedztwa, którzy zresztą wcale nie kryli 
swego przywiązania do Polski, stawali się częścią obcego, „pańskiego” świata” – W. 
Mędrzecki. Świat ten nie był przyjazny dla prawosławnych/Ukraińców. Ich 
doświadczenie z okresu międzywojennego „było doświadczeniem gwałconych 
praw; było doświadczeniem sytuacji, z których każda stawała się okazją do 
zademonstrowania im, często brutalnie, że są obywatelami drugiej kategorii. Ich 
doświadczenie było doświadczeniem ‘miękkiej formy przemocy’ (przemocy 
symbolicznej –  P. Bourdieu) państwa nad osobą. A owa miękka przemoc 
wywoływała kontrprzemoc; kontrprzemoc nie przeciwko abstrakcyjnemu 
państwu, a przeciwko tym, z kim  kojarzyła się w lokalnym kontekście (podkreślenie 
- BH)” – A. Zajarniuk. Właśnie dlatego ofiarami antypolskich pogromów na 
Wołyniu w 1943 r. stali się nie właściwi przedstawiciele „świata pańskiego” – 
urzędnicy, policjanci, osadnicy wojskowi, leśniczy etc., których zresztą większą 
część Sowieci już wcześniej bądź wymordowali w Katyniu, bądź "uratowali" od 
tego rodzaju śmierci zsyłając na Sybir i do Kazachstanu,  tylko zwykli chłopi 
Polacy nieraz o wiele biedniejsi od swego sąsiada Ukraińca, którzy jednak nosili 
łatane europejskie ubranie, a dlatego w oczach chłopa ukraińskiego uchodzili za 
ulepionych z lepszej gliny, uchodzili za panów – M. Zdanowicz. W ten sposób 
chłopi polscy w oczach chłopów prawosławnych/Ukraińców „stawali się 
częścią obcego, „pańskiego” świata. To zaś oznaczało, że w walce z „pańską 
Polską” nie należy pomijać sąsiadów” – W. Mędrzecki. Chyba w ten sposób 
można wytłumaczyć, dla czego w 1943 r. prawosławni wieśniacy 
zachodniowołyńscy byli tak podatni na hitlerowską, ounowską i sowiecką 
inspirację masowo biorąc udział w antypolskich akcjach tak wspólnie z UPA, jak 
i samodzielnie. Wytłumaczenie logiki przebiegu wydarzeń nie usprawiedliwia 
jednak tego, co oni czynili! 

Ponadto chłop zachodniowołyński nadal pragnął zdobyć „lepszy 
kawałek ziemi bliżej wioski” – dokument OUN. Ziszczając nadzieje chłopów w 
sierpniu 1943 r. dowódca UPA Północ - Kłym Sawur/Dmytro Klaczkiwśkyj – 
podobnie jak Lenin w roku 1917 – podpisał „Dekret ziemski”, na mocy którego 
cała ziemia byłych polskich właścicieli ziemskich, osadników wojskowych i 
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kolonistów cywilnych przeszła na własność prawosławnych/ukraińskich 
mieszkańców wsi. W ten sposób konflikt społeczno-etniczny „o ziemię” na 
Wołyniu zachodnim został ostatecznie rozstrzygnięty na ich korzyść – do 
powrotu bolszewików... 

Słuszną jest uwaga szanownego recenzenta, iż tytuł książki jest za 
szeroki w stosunku do zawartości, ponieważ na obszarze badań mieszkali także 
polscy chłopi, dodam – również inteligencja. Zgadzając się z tą uwagą powiem 
tylko, że nie sposób zbadać wszystkiego – ogarnąć to, co nie do ogarnięcia. 
Chodziło mi o społeczno-etniczny konflikt polsko-ukraiński. Wybrałem więc za 
przedmiot swych badań te grupy społeczne Prawobrzeżnej Ukrainy, które były 
uczestnikami tego konfliktu. O innych tylko wspominałem. 

Nie zgodzę się jednak z Panem Profesorem, kiedy pisze, że nie jestem 
optymistą „jeśli chodzi o dalszy ciąg stosunków między naszymi narodami”. W 
cytacie z mojej książki pominął niestety dwa słowa. A więc muszę sprecyzować 
„nadzieja na porozumienie i pojednanie między społeczeństwami ukraińskim a 
polskim W BLISKIEJ PRZYSZŁOŚCI jest raczej niewielka”. Osobiście wciąż 
wierzę, że polsko-ukraińskie społeczne porozumienie wcześniej czy później 
nastąpi. I gwoli tego celu pracuję już wiele lat, świadectwem czego jest także 
moja książka, o której właśnie mowa. 

Nie mogę zgodzić się także ze stwierdzeniem, zamieszczonym w 
recenzji, że obecnie na Ukrainie uprzedzenia w stosunku do Polaków występują 
jedynie na jej zachodnich terenach. Jest to powtórzeniem dość 
rozpowszechnionego w Polsce stereotypu. Właśnie w zachodnim regionie dobry 
i bardzo dobry stosunek do Polski jest najwyższy w Ukrainie. Świadczą o tym 
dane z badań socjologicznych. Tak więc na zachodzie Ukrainy poziom sympatii 
wobec Polski i Polaków wynosi 57%, w Centrum – 49%, na Wschodzie – 48%, 
na Południu – 44%1. 

Pomijam wreszcie kwestie dotyczące aspektów geopolitycznych i jeszcze 
raz dziękuję Panu Profesorowi W. Wilczyńskiemu za przychylną i obiektywną 
recenzję. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Public Opinion Survey of Residents of Ukraine. September 29-October 14, 2018, p. 62, 

https://www.iri.org/sites/default/files/2018.12.4_ukraine_poll.pdf  

https://www.iri.org/sites/default/files/2018.12.4_ukraine_poll.pdf
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Piotr Maciążek, Stawka większa niż gaz. Ukryta wojna o niepodległość 

Polski, Arbitror, Warszawa 2018, ss. 217, ISBN: 978-83-66095-07-6. 

 

 Termin „bezpieczeństwo energetyczne Polski” jest od co najmniej 
kilkunastu lat odmieniany przez wszystkie przypadki przez polityków i 
komentatorów życia politycznego i gospodarczego w Polsce. Temat 
dywersyfikacji dostaw surowców energetycznych, które od początku lat 90-tych 
pozyskujemy głównie z Rosji, wraca co jakiś czas jak bumerang do mediów 
głównego (i nie tylko) nurtu, a ostatnio stał się jeszcze bardziej obecny. Czy 
jednak przeciętny zjadacz chleba, nawet ten bardziej oczytany i żądny wiedzy na 
ten temat, jest w stanie znaleźć wiarygodne i kompleksowe opracowania, na 
podstawie których będzie mógł wyrobić sobie zdanie co do celowości budowy 
gazociągu „Baltic Pipe” lub też inwestycji w terminal gazowy w Świnoujściu, tak 
bardzo lansowane przez obecny rząd?  
 Piotr Maciążek, analityk sektorów energetycznego i paliwowego, 
postanowił, że wypełni tę lukę niewielką – jak na ambitny temat – książką 
Stawka większa niż gaz. Ukryta wojna o niepodległość Polski. W zamyśle autora, ma 
ona przybliżyć przeciętnemu Kowalskiemu zagadnienia, którymi w Polsce 
zajmuje się, w sposób ekspercki, niewiele osób, a także uświadomić, że są one 
kluczowe dla bezpieczeństwa naszego państwa. Czy udało się mu ująć 
skomplikowane zagadnienia w zgrabną całość, strawną dla czytelnika, nie 
posiadającego specjalistycznej wiedzy? 
 Książka podzielona jest na dziewięć rozdziałów, poprzedzonych 
przedmową i wstępem, i zakończonych epilogiem, a także słownikiem pojęć, 
używanych w opracowaniu. Tytuły poszczególnych rozdziałów są równie 
sugestywne, jak jednoznaczna grafika, widniejąca na okładce książki, 
przedstawiająca orła w koronie, ściśniętego rurą w kolorach państwowej flagi 
Federacji Rosyjskiej. Zatem czytelnik jeszcze przed otwarciem książki ma 
jasność co do punktu widzenia autora. Struktura treści jest dobrze przemyślana i 
uporządkowana, a pierwsze rozdziały poświęcone są kolejnym surowcom 
energetycznym w kontekście zaopatrzenia w nie naszego kraju na tle 
najbliższego otoczenia międzynarodowego. I tak, rozdział pierwszy – „Zbrojąc 
wroga”, traktuje o ropie naftowej, rozdział drugi – „Gaz zamiast czołgów”, 
dotyczy spraw związanych z gazem, trzeci – „Związek Sowiecki w gniazdkach”, 
z prądem elektrycznym. Rozdział czwarty – „Chemiczny poker”, poświęcony 
jest przemysłowi nawozów sztucznych w Polsce w kontekście dążeń rosyjskich 
podmiotów gospodarczych do przejęcia rynku. Rozdział piąty – „Rosyjski 
węgiel ustawia wybory w Polsce”, poza krótkim, acz rzeczowym omówieniem 
faktycznego paradoksu, jakim jest rosnący import węgla kamiennego z Rosji do 
Polski, jest przedstawieniem dość odważnej tezy autora na temat genezy 
niedawnej, tzw. „afery podsłuchowej”. Rozdział szósty – „Energetyczna gra 
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wywiadów”, ma pokazać, że teza, przewijająca się przez wszystkie karty książki, 
o tym, że za wszystkimi rozgrywkami w sektorze energetycznym stoją – 
zwłaszcza rosyjskie – służby specjalne, nie jest wyssana z palca. Rozdział siódmy 
– „Operacja dezinformacja”, jest zestawieniem istniejących – wg autora – w 
różnorakich mediach, narracji, mających na celu wywieranie wpływu na opinię 
publiczną w celu skompromitowania wszelkich działań, zmierzających do 
realizowania interesu narodowego. Rozdziały ósmy i dziewiąty, „Za wolność 
waszą i naszą” oraz „Dodatkowe szanse”, krótko odnoszą się do projektu 
Międzymorza oraz ewentualnych nowych źródeł surowców energetycznych, 
które mają być dostępne w niedalekiej przyszłości. 
 Na wstępie należy przyznać, że treść książki podana jest w sposób 
przejrzysty i nieskomplikowany, jak na dość specjalistyczny temat, co stanowi 
zdecydowany plus, jeśli chodzi o przeciętnego odbiorcę. Tekst opatrzony jest 
licznymi prostymi, schematycznymi szkicami kartograficznymi, które w bardzo 
obrazowy sposób pokazują rozmieszczenie kluczowych elementów 
infrastruktury energetycznej w Polsce i jej najbliższym otoczeniu, ułatwiając 
zrozumienie podawanych zagadnień w kontekście geograficznym.  
 Teza postawiona przez Piotra Maciążka jest jasna i klarowna. Polska 
przez 30 lat od przemian ustrojowych nie zdołała uwolnić się od uzależnienia 
energetycznego od Rosji, zarówno ze względu na indolencję elit politycznych, 
jak i niejawne działania agentury rosyjskiej na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej. Stara się on uświadomić czytelnikowi, że (cyt.) „energia jest 
wyznacznikiem niepodległości”, że płacąc wciąż za surowce, zbroimy wroga, tj. 
Federację Rosyjską, że w erze domniemanego liberalnego kapitalizmu kapitał ma 
narodowość, a rosyjskie podmioty gospodarcze, takie jak „Rosnieft”, 
„Gazprom” i inne, są elementami wymierzonej przeciwko Polsce polityki 
naszego największego wschodniego sąsiada. Jedynym panaceum na tak 
niekorzystną sytuację ma być dywersyfikacja źródeł pozyskiwania surowców 
energetycznych, aż do całkowitego wyeliminowania Rosji, jako głównego 
dostawcy. W tym miejscu należy zauważyć, że ocen tak jednoznacznego 
postawienia sprawy będzie tyle, ile opinii na dany temat, dlatego książka nie 
spodoba się głównie tym, którzy się z powyższym nie zgadzają. Jednak, jak już 
wspomniano, wg autora będą oni elementem wojny informacyjnej. Nie da się 
ukryć, że punkt jego widzenia zbieżny jest z polityką energetyczną obecnego 
rządu RP. Myliłby się jednak ten, kto posądziłby Piotra Maciążka o 
jednoznaczną przynależność do mainstreamu. To on stworzył w 2018 roku 
fikcyjną postać Piotra Niewiechowicza, usiłując obnażyć prowokacją 
dziennikarską niekompetencję urzędników państwowych, zajmujących się 
projektem „Baltic Pipe”, przez co stał się osobą dość kontrowersyjną. Nie jest 
przedmiotem niniejszej recenzji próba oceny tych działań Piotra Maciążka, a 
także jego sympatii politycznych. Sam jednak fakt jest na tyle istotny, że warto o 
nim wspomnieć.  
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 Pomimo popularyzatorskiego charakteru opracowania, czytelnik ma 
szansę zostać zapoznany z wieloma specjalistycznymi aspektami, ułatwiającymi 
zrozumienie całość zagadnienia w przystępny sposób. Niewielu bowiem zdaje 
sobie sprawę na przykład, że dywersyfikacja dostaw ropy naftowej nie ogranicza 
się tylko do wyboru dostawcy, ale musi uwzględniać fakt, że różne jej źródła 
warunkują jej jakość i specyfikę, co może mieć wpływ na rentowność 
przedsięwzięcia ze względu na koszty przerobu, a polskie rafinerie są 
wyspecjalizowane w przerobie akurat rosyjskiego surowca. Autor podaje także 
najbardziej podstawowe dane statystyczne, dotyczące ilości dostaw i 
zapotrzebowania, a także zdolności magazynowania surowców przez Polskę. W 
sposób obrazowy odnosi się do zagadnień, związanych z dynamiką sytuacji 
międzynarodowej, przez co pokazuje pewne geopolityczne procesy, choć w 
prosty, to jednak trafny i łatwy dla laika do zrozumienia sposób (np. polityka 
USA wobec Iranu, która wykluczyła obiecujące możliwości działania polskich 
firm na tym rynku, a jednocześnie stworzyła preferencje dla ropy z Arabii 
Saudyjskiej, w tym sprawa dostaw gazu z Kataru w świetle jego blokady przez 
sąsiadów, destabilizujące działania Federacji Rosyjskiej w Osetii Południowej i w 
Azerbejdżanie, aneksja Krymu, itp.). Wskazuje na wiele wydarzeń, które miały 
miejsce w przeszłości, mające uzasadnić przedstawioną wyżej jednoznaczną tezę 
autora, od przypadków energoterroryzmu, „zakręcania kurka gazowego”, czy 
celowego „rozwodnienia” gazu dostarczanego przez Federację Rosyjską do 
Polski. Stara się uzasadnić tezę, że budowa terminali gazowych ma wpływ nie 
tylko wprost na dywersyfikację dostaw, ale samo ich istnienie przyniesie skutek 
w postaci silniejszej pozycji negocjacyjnej z głównym dostawcą, gwarantując 
niższe ceny. Rozdział czwarty otworzy laikowi oczy na znaczenie dostaw gazu 
dla polskiego przemysłu nawozowego i zagrożenia, wynikające z penetracji 
rynku przez podmioty rosyjskie, a rozdział szósty uświadomi, z jakimi 
problemami borykają się państwa bałtyckie, funkcjonujące w zintegrowanym 
nadal z państwami byłego Związku Radzieckiego systemie energii elektrycznej.  
 Takich elementów, ukazujących złożoność omawianych zagadnień jest 
znacznie więcej, i należy stwierdzić, iż mają one wielką wartość poznawczą dla 
zwykłego czytelnika. Nie jest to bowiem pozycja dla specjalistów, których 
prostota ujęcia problematyki może razić. Natomiast, sam autor wskazuje we 
wstępie, że pozycja jest adresowana dla masowego odbiorcy. Należy stąd 
wnioskować, iż miała mieć ona charakter edukacyjny lub, jak kto woli, 
uświadamiający. Z tego tytułu, należy uznać książkę za ważne przedsięwzięcie, 
przyczyniające się do popularyzowania wiedzy na temat bezpieczeństwa 
energetycznego. Niezależnie bowiem od tego, czy uznamy interpretacje, czy też 
spostrzeżenia autora za słuszne, czy też nie, dają one sporo do myślenia 
każdemu, kto wcześniej nie miał okazji zagłębić się w omawiane zagadnienia. 
Silną stroną książki jest fakt, iż autor – niejednokrotnie dość zdawkowo (choć 
biorąc pod uwagę objętość, trudno mieć o to pretensje) – stara się podejść do 
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omawianej problematyki kompleksowo. Nie brakuje nawet wzmianki o 
technologii zgazowania węgla, jako potencjalnej alternatywy dla uzupełnienia 
dostaw gazu, a także o rosnącej roli Arktyki, czy odnawialnych źródeł energii, 
które stopniowo będą zyskiwać na znaczeniu. Dlatego niewtajemniczony 
czytelnik może z powodzeniem potraktować książkę jako kompendium 
podstawowej wiedzy na temat sytuacji energetycznej Polski, funkcjonującej w 
określonym, z grubsza opisanym otoczeniu międzynarodowym. Pomimo, że jej 
wydźwięk – jak już wspomniano – jest dość jednoznaczny (w ocenie działań 
Rosji wobec Polski), w jej treści próżno szukać wątków, w sposób subiektywny 
oceniających działania poszczególnych polskich ekip rządowych. Odnosi się 
wrażenie, że autor stara się przedstawić swój punkt widzenia na podstawie 
obiektywnych danych i faktów, bez faworyzowania, czy krytykowania 
jakichkolwiek sił politycznych, przynajmniej nie czyni tego wprost, co przy tym 
temacie raczej nie jest proste. Jest to o tyle istotne, że autorowi chyba udało się 
uniknąć polskiej „wojny plemiennej” i pozycję można traktować jako wznoszącą 
się ponad podziały partyjne. Ciekawe jest na przykład to, że w Stawce większej niż 
gaz, nie krytykuje on jednoznacznie projektu „Baltic Pipe”, co czyni bardzo 
wyraźnie już w październiku 2018 roku na łamach portalu reo.pl2, sugerując, że 
jest on błędem i zamiast niego bardziej racjonalna byłaby inwestycja w drugi 
terminal gazowy.  
 Z drugiej strony, autor nie ustrzega się arbitralnych stwierdzeń na temat 
kilku kontrowersyjnych (np. dotyczących działań obcej agentury) wydarzeń z 
życia politycznego Rzeczypospolitej Polskiej ostatnich lat. Wskazuje przy tym na 
różne źródła medialne, nie wiemy zatem, czy sam posiada dodatkowe 
informacje, uzasadniające wysuwane tezy. Jeśli jednak traktować je jako tło do 
najwartościowszej części książki, czyli opisu uwarunkowań dotyczących 
infrastruktury energetycznej oraz relacji międzynarodowych, można uznać, że 
autorowi chodziło przede wszystkim o uzmysłowienie czytelnikowi dość 
oczywistego przecież faktu, że wielomiliardowe transakcje nie są dokonywane 
bez prób ingerencji tajnych służb zainteresowanych państw. Coś, co dla 
niektórych będzie wyraźnym mankamentem, to fakt, że spośród 261 przypisów 
ponad 1/3 to odnośniki do portalu energetyka24.com, którego Piotr Maciążek był 
przez 6 lat pracownikiem (a w ostatnim okresie przed odejściem, redaktorem 
naczelnym). Z pewnością większe zróżnicowanie źródeł wpłynęłoby pozytywnie 
na wartość merytoryczną pozycji. Ponadto, wiele kwestii zostało 
potraktowanych bardzo lakonicznie, np. aż się prosi o głębszą analizę 
porównawczą opłacalności dostaw gazu z poszczególnych źródeł. W końcu 
kontrowersje na temat ceny gazu z USA były długo obecne w mediach swego 
czasu (i nadal chyba są). Autor nie ukrywa jednak, że nie posiada wiedzy na 

                                                 
2 https://www.reo.pl/piotr-maciazek-baltic-pipe-prowizorka-naimskiego/ [dostęp: 08.04.2019 

r.]. 

https://www.reo.pl/piotr-maciazek-baltic-pipe-prowizorka-naimskiego/
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temat tajnych zapisów umów rządowych, co w dużej mierze usprawiedliwia takie 
podejście do tematu. 
 Podsumowując, należy uznać Stawkę większą niż gaz za pozycję wysoce 
wartościową dla popularyzowania zagadnienia bezpieczeństwa energetycznego 
kraju wśród szerszego odbiorcy. Można mieć tylko nadzieję, że dzięki takim 
opracowaniom w przyszłości decyzje Polaków nad urną wyborczą będą 
poprzedzone nieco głębszą refleksją geopolityczną, aniżeli ma to miejsce 
obecnie. A bardziej wymagający czytelnicy mają do wyboru inne pozycje, 
skierowane do naukowców, ekspertów i polityków, jak chociażby Bezpieczeństwo 
energetyczne. Między teorią a praktyką autorstwa Pawła Soroki z 2015 roku, czy też 
Bezpieczeństwo energetyczne. Koncepcje, wyzwania, interesy pod redakcją naukową 
Jarosława Gryza, Andrzeja Podrazy i Mariusza Ruszela z 2018 roku. Obie uznają 
dywersyfikację źródeł energii dla Polski, jako rzecz istotną dla naszego 
bezpieczeństwa narodowego. I tego się trzymajmy.  
 

Adam Myślicki 
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Noty o autorach 
 
Patryk Bukowski, doktorant na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych 
Uniwersytetu Warszawskiego, absolwent studiów politologicznych na 
Uniwersytecie Gdańskim, członek Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego. 
 
Krzysztof Danielewicz, płk., dr, oficer Wojska Polskiego, badacz działalności 
służb specjalnych, rozpoznania wojskowego, problemów terroryzmu oraz 
krajów muzułmańskich; wykładowca w Szkole NATO w Oberammergau; stały 
współpracownik Przeglądu Geopolitycznego. 
 
Piotr Eberhardt, profesor, emerytowany pracownik Instytutu Geografii 
Polskiej Akademii Nauk w Warszawie oraz katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego; przewodniczący Międzynarodowej Rady Naukowej Przeglądu 
Geopolitycznego; od roku 2014 laureat Nagrody Naukowej im. Oskara 
Żebrowskiego. Autor wielu książek, w tym m.in. Granice polityczne Polski i jej 
sąsiadów w XX wieku (Kraków 2018).  
 
Bohdan Hud, historyk ukraiński, profesor Narodowego Uniwersytetu im. 
Iwana Franki we Lwowie; profesor wizytujący w Centrum Europejskim 
Uniwersytetu Warszawskiego i w Instytucie Europeistyki Uniwersytetu 
Jagiellońskiego; od 2015 roku członek Polsko-Ukraińskiego Forum Historyków, 
powołanego pod auspicjami Instytutu Pamięci Narodowej i Ukraińskiego 
Instytutu Pamięci Narodowej. Przetłumaczył na jęz. ukraiński książkę Tomasza 
Sakiewicza Testament I Rzeczypospolitej. 
 
Piotr Mickiewicz, profesor, Instytut Politologii Uniwersytetu Gdańskiego; 
badacz potencjału militarnego państw oraz ich aktywności na morzach; przez 
dwie kadencje wiceprzewodniczący Oddziału Polskiego Towarzystwa Nauk 
Politycznych, redaktor naczelny Rocznika Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 
współpracownik Przeglądu Geopolitycznego. 
 
Adam Myślicki, doktorant w Instytucie Politologii Uniwersytetu 
Pedagogicznego w Krakowie, oficer Policji i Straży Granicznej, badacz w 
zakresie problematyki wschodniej z doświadczeniem zawodowym udziału w 
misji szkoleniowo-doradczej UE dla służb granicznych Mołdawii i Ukrainy w 
latach 2013-2015; obecnie zatrudniony w służbie konsularnej RP na terenie 
Ukrainy; członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego. 
 
Márk Sima, historyk węgierski, absolwent Uniwersytetu Loránda Eötvösa w 
Budapeszcie, badacz dziejów krajów Grupy Wyszehradzkiej; student politologii 
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na Katolickim Uniwersytecie Pétera Pázmánya; autor bloga o tematyce 
historycznej i geopolitycznej simamarkelemez.blog.hu.  
 
Karol Skorek, absolwent ekonomii UMCS, Prezes Zarządu Stowarzyszenia 
Przedsiębiorców i Rolników SWOJAK, zawodowo zajmuje się przepisami BHP, 
a naukowo historią myśli ekonomicznej. Autor publikacji Zrozumieć kapitalizm 
(2018). 
 
Andrzej Piskozub, profesor, założyciel i wieloletni kierownik Katedry Nauki o 
Cywilizacji na Uniwersytecie Gdańskim; autor bestsellerowych publikacji: 
Gniazdo Orła Białego (1968), Kształty polskiej przestrzeni (1970), Cywilizacje w czasie i 
przestrzeni (1992); współpracownik Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego, od 
2018 roku jego Członek Honorowy. 
 
Olga Wasiuta, profesor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, kierownik 
Katedry Bezpieczeństwa Narodowego, ekspert w dziedzinie stosunków 
międzynarodowych Rosji i Ukrainy, członek Rady Naukowej Polskiego 
Towarzystwa Geopolitycznego.  
 
Jan Wendt, geograf i historyk, profesor w Instytucie Geografii Uniwersytetu 
Gdańskiego,  od 2012 roku członek Komitetu Sterującego Komisji Geografii 
Politycznej Międzynarodowej Unii Geograficznej, wiceprezes ds. naukowych 
Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego. 
 
Andrzej Zapałowski, profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego, członek Rady 
Naukowej Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego, w roku 2017 odznaczony 
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
Polski za działalność na rzecz przemian demokratycznych, oraz Krzyżem 
Wolności i Solidarności za zasługi w pracy na rzecz suwerenności i 
respektowania praw człowieka w PRL. 
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Zasady publikowania 
 
 1. W „Przeglądzie Geopolitycznym” (dalej PG) publikowane są artykuły, 
recenzje, analizy, polemiki 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. Publikujemy artykuły o 
charakterze analitycznym oraz utrzymane w konwencji hipotetyczno-
dedukcyjnej. Podstawowe kryteria oceny to wartość merytoryczna, spójność 
logiczna i poprawność 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, w tym zmiany tytułu i śródtytułów, oraz korekt w treści przypisów i 
bibliografii. 
 4.  Do artykułów należy dołączyć streszczenie (do 200 wyrazów) i 
zestaw słów kluczowych, a także przekład tytułu, streszczenia i słów 
kluczowych na język angielski.  
 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) załączone do tekstu ilustracje 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); 
d) przypisy dolne powinny być ograniczone 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:  
Kołodziej, M., 2016, Islam we współczesnych Chinach, Przegląd Geopolityczny, 16, 
s. 43-58.  
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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). 
e) pozycje bibliograficzne pisane cyrylicą piszemy wyłącznie w oryginale. 
Autorów prosi się o niedokonywanie samodzielnej transkrypcji ani transliteracji;
 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 złożenia oświadczenia o oryginalności 
opracowania i że nie zostało ono złożone w innej redakcji, do określenia wkładu 
poszczególnych osób w jego powstanie, do złożenia oświadczenia o 
niewystępowaniu konfliktu interesów oraz informacji o źródłach finansowania. 
 10.  Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam w 
czasopiśmie. 
       
     Redakcja „Przeglądu Geopolitycznego” 
 


