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Andrzej ZAPAŁOWSKI  
Uniwersytet Rzeszowski    

 
 

UKRAINA JAKO STREFA BUFOROWA ROSJI  
 
 
 
Abstrakt: 
 W oparciu o analizę koncepcji geopolitycznych odnoszących się do Ukrainy oraz 
na podstawie wydarzeń z ostatnich trzech dekad, autor stara się wykazać 
nieadekwatność klasycznej koncepcji Międzymorza dla zrozumienia sytuacji panującej 
na czarnomorsko-bałtyckim pomoście. Zamiast tego proponuje on dla terytorium 
Ukrainy koncepcję buforu oddzielającego Rosję od Zachodu (Polski). W kontekście 
celów politycznych Rosji ukazuje on niespójność terytorium Ukrainy, która może okazać 
się czynnikiem dezintegracji tego państwa. We wnioskach autor formułuje propozycje 
dokonania korekt w polskiej polityce zagranicznej, która w niewielkim stopniu 
uwzględnia obecnie zmieniające się realia geopolityczne.  
  
Słowa kluczowe: Międzymorze, państwo buforowe, Polska, Rosja, Ukraina. 
 
 
Międzymorze jako bufor – perspektywa polska  

W polskim dyskursie naukowym od wielu lat przedstawia się ideę 
wspierania Ukrainy jako zgodną z polską racją stanu. Niepodległa Ukraina ma w 
założeniu zapewnić bezpieczeństwo Polsce, zwłaszcza przed zagrożeniami 
płynącymi ze strony Rosji. Koncepcja ta, jak zauważają niektórzy badacze, ma 
swoją genezę jeszcze w czasach I Rzeczypospolitej, kiedy narodziła się idea 
Międzymorza1. Wśród polskich elit politycznych od trzech dekad stała się ona 
doktryną polityczną, głównie za sprawą środowiska paryskiej „Kultury”. Trudno 
dzisiaj ocenić, na ile wpływ na pogłębienie koncepcji Międzymorza i przyjęcie jej 
w anglosaskich środowiskach politycznych miała twórczość  Halforda Johna 
Mackindera. W 1919 roku pisał on, iż „siedem niezależnych państw liczących w sumie 
ponad sześćdziesiąt milionów ludności, skomunikowanych nawzajem bezpiecznymi liniami 
kolejowymi i mających dostęp do oceanu przez Adriatyk, Morze Czarne i Bałtyckie stworzy 
razem skuteczną przeciwwagę dla Niemców z Prus i Austrii - nic innego bowiem nie 

                                                 
1 Genezę idei Międzymorza opisał m.in. L. Moczulski (1999, s. 561; 2007, s. 46-56); M. J. 

Chodakiewicz (2017, s. 409-495); J. Bartosiak (2018, s.513-627); J. Dutka (2016). 
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wystarczy dla tego celu” (Mackinder, 2019, s. 192). Mackinder próbował 
wspomniane koncepcje materializować w grudniu 1920 roku, kiedy przybył do 
Warszawy. W trakcie spotkania z marszałkiem Józefem Piłsudskim i 
urzędującym premierem, Ignacym Paderewskim, próbował ich przekonać do 
antybolszewickiego współdziałania rządu Rzeczypospolitej ze sztabem armii 
Denikina. Strona polska stawiała warunek uznania granic i niepodległości 
państwa polskiego przez Białą Rosję, i pomimo uzyskania od Mackindera 
stosownego zobowiązania ze strony Denikina, w styczniu 1921 roku jego misja 
zakończyła się niepowodzeniem2.  

To właśnie publicyści „Kultury” w latach 60-tych, pod kierownictwem 
Jerzego Giedroycia3 zaczęli wśród uchodźców promować ideę, która miała 
doprowadzić do powstania wspólnoty interesów narodów Europy Wschodniej 
ujarzmionych przez ZSRR i zneutralizować potencjalne konflikty o przyszłe 
granice między niepodległymi państwami regionu.  Koncepcja ta była powielana 
w latach 80-tych w podziemnych periodykach w Polsce i na Zachodzie. W 
założeniu autorów i dużej części działaczy opozycyjnych w Polsce, miała ona 
stanowić swoisty aksjomat przyszłej polityki zagranicznej niepodległej Polski. U 
jej podstaw leżało założenie, iż Rosja nie będzie stanowiła zagrożenia dla Polski, 
jeżeli będzie ją oddzielał od Polski bufor4 w postaci niezależnych państw 
powstałych po rozpadzie ZSRR. Podstawowym warunkiem tego było 
wyrzeczenie się na zawsze wszelkich nastrojów rewizjonistycznych w 
stosunkach między Polską a nowymi państwami na wschodzie. Praktycznie 
większość polskiej opozycji, która w różnych konfiguracjach przejęła władzę po 
1989 r., przyjęła wspomniane założenia jako jeden z głównych drogowskazów 
polskiej polityki zagranicznej, czym idealnie wpisała się w główne cele 
strategiczne USA w odniesieniu do Rosji (Habielski, Giedroyć, Mieroszewski, 
2014, s. 93-103). 

Jednym z istotnych celów włączenia do NATO państw znajdujących się 
do 1990 r. w bloku Układu Warszawskiego, było stworzenie dla Europy 
Zachodniej bufora, który pozwoliłby obniżyć nakłady na zbrojenia i 

                                                 
2 A. Masnica. Świat kolisty i zwycięstwo w historii sir Halforda Mackindera, 

http://www.tomaszgabis.pl/2018/12/27/andrzej-masnica-swiat-kolisty-i-zwyciestwo-w-

historii-sir-halforda-mackindera/?fbclid=IwAR2VMdlpCQjcFCeiLWZO3Jzvz3tjL-

F3_rzjlRz707IBxujUujCy_suJQ6E (dostęp: 2019-10-18). 
3 Generalnie za autorów tej koncepcji uchodzą Juliusz Mieroszewski oraz Jerzy Giedroyć, 

którzy sformułowali ją jako doktrynę geopolityczną pod koniec lat 50-tych XX w. a która 

zawierała się w prostej maksymie: „nie może być wolnej Polski bez wolnej Litwy, Białorusi 

i Ukrainy”.  
4 O buforze rozdzielającym Niemicy od Rosji pisał H. J. Mackinder (1919, s. 186). Twierdził 

on, że musi istnieć terytorialny bufor między Niemcami a Rosją,  wskazując przy tym na 

Polskę. Wydaje się, iż jest on jednym z autorów który to pojęcie wprowadził do dyskursu 

naukowego.  
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przeznaczyć te środki na innowacje w gospodarce. Pisze o tym wprost Paul 
Bracken (2000, s. 34): „…niż europejski nie jest już korytarzem dla wrogich armii. O to 
właśnie chodziło w rozszerzeniu NATO: zepchnąć Rosję na wschód o półtora tysiąca 
kilometrów i stworzyć strefę buforową złożoną z Polski, Białorusi i Ukrainy - przekształcić 
korytarz dla najeźdźcy w barierę dla najeźdźcy”. Tak więc o stworzeniu strefy 
buforowej dla Europy Zachodniej myśleli także stratedzy NATO projektując 
rozszerzenie Paktu. O ile udało się im to w odniesieniu do Polski, to przegrali 
oni rywalizację z Rosją o Białoruś, a o wpływy buforowe na Ukrainie gra się 
toczy nadal. Można wprost stwierdzić, iż konfrontacja między Rosją a USA 
zazwyczaj odbywa się na obszarze, gdzie jest dużo miejsca na manewr, a Ukraina 
jest doskonałym do tego terenem. 

Strategia USA w stosunku do Rosji po 1990 roku w odniesieniu do jej 
wpływów na Ukrainie została trafnie wskazana przez Zbigniewa Brzezińskiego, 
który zwracał uwagę na to, że jeżeli Moskwa ponownie zdobędzie władzę nad 
Ukrainą, automatycznie stanie się potężnym imperium spinającym Europę i 
Azję. Z kolei utrata niepodległości przez Ukrainę miałaby natychmiastowe 
konsekwencje dla całej Europy Wschodniej, przekształcając Polskę w sworzeń 
geopolityczny (Brzeziński 1999, s. 46). W momencie, kiedy Brzeziński pisał te 
słowa Stany Zjednoczone miały niepodważalne przywództwo w świecie, a sama 
Rosja była w zapaści. Oczywiście szczególnie zwracano uwagę na ówczesny 
główny kierunek domniemanej konfrontacji mocarstw, czyli na „europejski teatr 
wojenny”. Obecnie Ukraina z uwagi na swoją zapaść gospodarczą (Wilczyński, 
2018) i postępującą anarchizację życia społecznego staje się bardziej obszarem 
dającym głębię strategiczną dla rywalizujących o nią mocarstw, niż stabilnym 
obszarem wyjściowym do prowadzenia trwałych działań na danym kierunku 
poniżej progu wojny. Jednakże wspomniany paradygmat Brzezińskiego, czyli 
dominacja polityczna i gospodarcza Zachodu na Ukrainie, jest dobrym 
instrumentem do wiązania Rosji i ograniczania poprzez to jej działań na innych 
strategicznych kierunkach ważnych dla USA. 

Zasadnicza treść doktryny Międzymorza w uproszczeniu zawierała, jak 
podkreślał Zdzisław Najder, dwa składniki. Pierwszy mówił, iż Polacy powinni 
pogodzić się z aktualnymi granicami swojego państwa i nie powinni wysuwać 
żadnych żądań rewizjonistycznych wobec Ukrainy, Litwy i Białorusi, a drugi, iż 
Polska powinna przyjaźnie popierać niepodległość tych państw i wzmacniać ich 
związki z zachodnią cywilizacją5. Oczywiście w tej doktrynie Rosja była 
traktowana jako wróg, chociaż w pewnym okresie swojej twórczości Juliusz 
Mieroszewski uważał, iż z Rosją „ albo można się dogadać, albo ją podbić”. 

                                                 
5 Z. Najder, Doktryna ULB-koncepcja Giedroycia i Mieroszewskiego w XXI wieku, 

Komentarz Międzynarodowy Puławskiego, maj 2010 s. 4-5,  https://pulaski.pl/wp-

content/uploads/2015/02/Giedroyc_Mieroszewski_KMP_5.2010_PL-1.pdf (dostęp: 2019-10-

09). 



 

Zapałowski, A., 2019, Ukraina jako strefa buforowa Rosji,  

Przegląd Geopolityczny, 30, 2019, s. 9-28. 

 

 

- 12 - 

Należy się tu zgodzić ze znawcą dorobku Mieroszewskiego i Giedroycia 
Michałem Siudakiem, który podkreślał, iż polscy politycy i dziennikarze 
współcześnie robią wszystko, aby jeden i drugi postulat uczynić niemożliwym6. 

Koncentracja publicystyki politycznej na tematach ukraińskich 
doprowadziła do pomijania dużo ważniejszego dla Polski kierunku 
strategicznego, a mianowicie polityki względem Białorusi. Państwo to znajduje 
się na głównym kierunku wyjściowym na Warszawę z rejonu bramy smoleńskiej. 
Dodatkowym elementem przemawiającym za zacieśnianiem stosunków z 
Mińskiem przez Warszawę jest kilkusettysięczna mniejszość polska i brak 
istotnych konfliktów historycznych. Dodatkowo istotnym tożsamościowo-
historycznym zwornikiem współpracy mogłoby być dziedzictwo I 
Rzeczypospolitej. Jednak wydaje się, że ten naturalny priorytet polityczny 
przegrywa z lansowanym przez sojuszników Polski z Unii Europejskiej i NATO 
kierunkiem ukraińskim. 

 
Stanowisko Rosji 

Godne podkreślenia jest, iż panująca w polskiej polityce bezpieczeństwa 
koncepcja ukraińskiego bufora między Polską a Rosją ma charakter 
bezalternatywny. Jednocześnie nie zwraca się istotnej uwagi na cele polityki Rosji 
w odniesieniu do dzisiejszych ziem ukraińskich. Wizja ich podboju przez 
Moskwę zaciemnia cele tego państwa oraz jego możliwości logistyczne i 
gospodarcze. Wszystko wygląda tak, jakby polityka rosyjska koncentrowała się 
zasadniczo tylko na kierunku zachodnim, a egzystencja Rosji zależała tylko od 
jego bezwzględnego kontrolowania, czy też nawet podboju Ukrainy oraz 
Białorusi. 

Badając cele rosyjskiej polityki na zachodnim kierunku tego państwa 
należy postawić pytanie, jakie priorytety może mieć Moskwa na tym kierunku 
oraz jak głęboko może zakładać lokowanie swoich wpływów w określonych 
obszarach Europy. Należy także popatrzeć na ten kierunek z punktu widzenia 
uzyskania przez Rosję dogodnego docelowego obszaru wpływów, będącego 
niejako ryglem interesów strategicznych pozwalających na koncentrowanie się 
pod względem politycznym i operacyjnym na innych obszarach. Wskazane 
terytorium na zachód od Rosji można nazywać, poprzez analogię do polskiej 
koncepcji polityki wschodniej, rosyjskim buforem na terenie obecnej Białorusi i 
Ukrainy. 

Patrząc z Warszawy czy też Brukseli na wschód ciągle widać odwieczne 
zagrożenie rosyjskie w postaci możliwości ekspansji militarnej. Świadomość, iż 
Europa nie jest już centrum cywilizacyjnym świata, oraz że nie włada 
dziesiątkami kolonii jak to miało jeszcze miejsce do lat 60-tych XX w., nie jest w 

                                                 
6 M. Siudak, Ukraina, Rosja i sprawa polska, https://geopolityka.historykon.pl/proxy/michal-

siudak-ukraina-rosja-sprawa-polska/ (dostęp: 2019-10-09). 
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pełni powszechnie uświadamiane przez społeczeństwa Zachodu. W obecnej 
rzeczywistości podbój Europy przyniósłby pojawienie się problemów z 
utrzymaniem ekonomicznego standardu życia, a w sferze społecznej – z 
zachowaniem szerokiej gamy praw i przyzwyczajeń społeczeństwa 
europejskiego. Dodatkowo nasycenie większości państw Europy Zachodniej 
nielegalnymi imigrantami, z których pewien procent stanowi istotny czynnik 
destabilizacyjny, mogłoby istotnie utrudnić sprawną kontrolę poszczególnych 
krajów. 

Obecnie wydaje się, iż Rosja patrzy na Zachód zasadniczo jako na rynek 
zbytu dla swoich surowców, towarów czy też jako na partnera politycznego. 
Europa może stanowić także istotny podmiot strategiczny w razie zmiany 
polityki Chin w odniesieniu do ziem środkowej i dolnej części dorzecza Amuru, 
które państwo to utraciło na rzecz Rosji w połowie XIX w. Oczywiście każdy 
poważny ośrodek siły podporządkowuje sobie inne podmioty państwowe lub 
quasi państwowe, o ile nie wiąże się to z istotnym ryzykiem politycznym, 
gospodarczym lub militarnym. Takim państwem na pewno jest Rosja, która w 
sytuacji niewymagającej nadmiernego ryzyka politycznego zapewne takie 
działania podejmie w stosunku do państw będących w stanie anarchii lub 
upadku politycznego.  

Dzisiaj Moskwa zdaje sobie sprawę, iż przyszłość jej pozycji jako 
ośrodka siły zależy od poziomu jej wpływów w basenie Oceanu Indyjskiego 
oraz Pacyfiku, a nie Atlantyku. Nie może więc dziwić koncentrowanie rosyjskiej 
aktywności politycznej na kierunku południowym i wschodnim. Niezwykle 
istotne okazuje się w tych okolicznościach  stabilizowanie wpływów na 
zachodnich granicach i zakończenie wiązania tam swoich sił i środków, aby 
uwolnić potencjał, który można skierować na inne wrażliwe dla interesów 
państwa obszary. O ile ze względu na potencjał demograficzny, militarny i 
gospodarczy kraje nadbałtyckie nie stanowią istotnego problemu, a Białoruś z 
uwagi na dominację kulturową, religijną i językową może być w każdym 
momencie przejęta instytucjonalnie, to odzyskanie wpływów na Ukrainie jest 
priorytetowe zarówno w zakresie czasu jaki i obszaru.  

Rosja musi odzyskać głębię strategiczną, dlatego też obecny stan braku 
kontroli nad  znacznymi obszarami Ukrainy jest nieakceptowalny. Nie do 
przyjęcia dla Kremla jest sytuacja, w której od granicy Ukrainy do Moskwy jest 
mniej niż 500 km, a do Wołgogradu mniej niż 400 km. Wydaje się, iż obecnie 
celem minimum Rosji jest odzyskanie wpływów politycznych i gospodarczych 
do linii Dniepru. W opinii wielu analityków z punktu widzenia Moskwy 
najważniejszy pod względem strategicznym nie jest Donbas ale rejon Charkowa.  
Dopóki Rosja nie odzyska wpływów w obszarze Sum i Charkowa, nie może być 
mowy o względnej stabilizacji na wschodzie Ukrainy.  

Na fatalne dla Rosji konsekwencje utraty Ukrainy zwracał uwagę 
Aleksander Sołżenicyn (1999, s. 27, 53), który podkreślał, iż poprzez fakt 
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utworzenia państwa ukraińskiego w 1991 r. na jego terytorium znalazło się „… 
kilka obwodów faktycznie rosyjskich i pod względem obecnej ludności, i pod względem 
historycznym, że oddanych zostaje około dwunastu milionów Rosjan bez jakichkolwiek 
gwarancji choćby ich kulturalnej egzystencji i ochrony prawnej”. Dalej podkreślał, iż do 
czasów Lenina do Ukrainy nie należały dwa obwody donieckie, cały południowy 
pas „Nowej Rosji” i Krym. Sołżenicyn, będący wówczas w Rosji swoistym 
„celebrytą” i osobą kształtującą postawy społeczne u znacznej części rodaków 
zwrócił uwagę na rzecz niezwykle istotną, a mianowicie na fakt, iż Ukraina na 
swoich dwóch krańcach terytorium posiada podobne pod względem liczebności, 
wielomilionowe społeczności o zupełnie innych tożsamościach. We wschodnich 
obwodach Ukrainy mieszka kilkanaście milionów Rosjan, bądź też Ukraińców o 
rosyjskiej tożsamości, a z drugiej strony w obwodach zachodnich zamieszkuje 
kilkanaście milionów Ukraińców o silnej świadomości narodowej. Próba 
unifikacji państwowej takiego społeczeństwa w krótkim czasie na poziomie 
unitarnego państwa w oparciu zasadniczo tylko o jedną tożsamość społeczną, 
czyli albo prorosyjską albo ukraińską nacjonalistyczną, musi się skończyć 
konfrontacją. Dlatego też kwestią czasu było podjęcie przez konfrontacyjne 
ośrodki siły tj. Zachód i Rosję, operacji przejęcia wpływów w środkowych 
obwodach państwa. 

Dla analityków bezpieczeństwa jest klarowne, iż Rosja czyni starania o 
ponowne wytyczenie granicy wpływów politycznych na Ukrainie. Zakres i 
głębokość tych wpływów będą zależały z jednej strony od możliwości 
długoterminowego wspierania finansowego i gospodarczego Kijowa przez 
Waszyngton oraz Brukselę, z drugiej strony od uwarunkowań gry politycznej na 
Bliskim Wschodzie, gdyż pozycja Moskwy i możliwości negocjacyjne w kwestii 
kontroli regionu mogą być istotnym elementem w wymuszaniu wycofywania się 
Zachodu z określonych obwodów Ukrainy. Na obecną chwilę widać, iż problem 
aneksji Krymu zszedł z agendy międzynarodowej (kwestia ta została zamrożona, 
czyli jest nieaktywna), a z drugiej strony jest nieformalna zgoda na 
usankcjonowanie autonomii w nieuznawanych na forum międzynarodowym 
republikach w Ługańsku i Doniecku. Wydaje się, iż obecnie nie ma istotnego 
podmiotu międzynarodowego, który by zakładał pełne odzyskanie przez Kijów 
wpływów na tych obszarach. Uregulowanie tej kwestii leży bardziej w interesie 
Zachodu niż Kijowa i Moskwy. O ile obecne władze na Ukrainie są świadome 
braku możliwości rozwiązania tego problemu siłą, to jednak są zakładnikiem 
walczących w Donbasie paramilitarnych oddziałów nacjonalistów ukraińskich. 
Bez ich neutralizacji nie będzie możliwe doprowadzenie do skutecznego 
porozumienia i instytucjonalnego przejęcia władzy w zbuntowanych obwodach. 
Jest to zapewne w interesie Moskwy, dla której stabilizacja w Donbasie jest 
niepożądana z uwagi na fakt, że zapewnia ona wpływy rosyjskie tylko na 
znikomym obszarze swoich żywotnych interesów. Innym nieakceptowalnym dla 
Moskwy elementem jest w dłuższej perspektywie prawdopodobieństwo 
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ukrainizowania społeczności identyfikujących się obecnie z rosyjską tradycją i 
tożsamością społeczną.    

Dlatego też planem minimum dla Rosji jest kontrola obecnych 
obwodów Ukrainy: sumskiego, charkowskiego, ługańskiego i donieckiego. 
Wskazane tereny ze względów głębi strategicznej można uznać za podstawowy 
bufor Rosji na kierunku zachodnim. Tak więc stabilizacja wpływów we 
wskazanych obwodach przez Kijów może powodować natężenie działań o 
charakterze sterowanych protestów społecznych, a w ekstremalnej sytuacji 
doprowadzić nawet do rosyjskiego zaangażowania militarnego. Z dużym 
prawdopodobieństwem można też założyć, iż stabilizacja Donbasu bez 
„odzyskania” zbliżonych wpływów w rejonie Charkowa i Sum jest wykluczona 
przez Moskwę, a utrata wpływów w Charkowie przez Kijów na obecna chwilę 
jest absolutnie nieakceptowalna. Dlatego też nie jest wykluczone, iż Rosja 
podejmie działania, przy nawarstwiających się problemach USA na Bliskim i 
Dalekim Wschodzie, mające na celu poszerzenie obszaru zdestabilizowanego we 
wschodnich i południowych obwodach Ukrainy. Rozciągnięcie linii napięcia na 
Ukrainie o kilkaset kilometrów może spowodować niemożliwość kontroli tak 
dużego terenu przez ukraińską armię, tym bardziej, iż potencjał tzw. batalionów 
ochotniczych jest bardzo ograniczony i brak mu źródeł finansowania, tak jak to 
miało miejsce po 2014 r., kiedy ofiarność części społeczeństwa ukraińskiego i 
niektórych oligarchów była znaczna (obecnie można szacować te oddziały na 20 
do 40 tys. bojowników). 

Chcąc wyznaczyć akceptowalną, minimalną dla  Moskwy linię 
odzyskania wpływów na Ukrainie, będzie to zapewne linia Dniepru. Rejon 
obwodów odeskiego, mikołajewskiego i chersońskiego z uwagi na dostęp do 
morza oraz interesy gospodarcze Izraela w tej części Ukrainy, może stanowić dla 
Tel Awiwu zastępczy obszar egzystencjalny w razie istotnego zagrożenia 
państwa wskutek konfliktu z Iranem lub państwami arabskimi7. Należy tu 
przypomnieć, iż około czwarta część obywateli Izraela pochodzi z obszarów 
postradzieckich. Wskazane, akceptowalne dla Moskwy obszary „buforowe” 
pokrywają się zasadniczo z geografią wyborczą, gdzie jest widoczna od dwóch 
dekad linia podziałów językowych, religijnych oraz tożsamościowych.  
 
Niespójność terytorium Ukrainy  

Właśnie w odniesieniu do obecnych ziem ukraińskich możemy zauważyć 
istotne wyróżnianie się wewnętrznych geosocjorów8, czyli najmniejszych 

                                                 
7 Zdaniem autora Izrael zakłada, iż w razie wysoce prawdopodobnego, egzystencjalnego 

zagrożenia bytu państwa w Palestynie, nastąpi przesiedlenie znacznej części populacji 

Żydów na teren obecnej Ukrainy.  
8 Autor poruszał to zagadnienie omawiając separatyzmy na Zakarpaciu (Zapałowski, 2017, s. 

10-12). 
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terytoriów oddzielonych różnorodnymi granicami, które cechują się 
homogenicznością dziejów przynależności polityczno-administracyjnej, co 
sprzyja inicjowanemu z zewnątrz podziałowi tych obszarów. Marek Sobczyński i 
Marek Barwiński (2009) powołując się Aleksandra Kuczabskiego wskazują, iż na 
obszarze współczesnej Ukrainy da się wyróżnić 14 odmiennych genetycznie 
jednostek przestrzennych. Na wspomnianą liczbę aż dziewięć znajduje się na 
zachodniej Ukrainie, co świadczy o jej potencjale niestabilności polityczno-
narodowościowej. Do interesujących nas geosocjorów wspomniany badacz 
zaliczył właśnie: Ukrainę Południowo-Zachodnią z miastem Odessa, Wołyń z 
Łuckiem i Równym, Galicję ze Lwowem (nazwa nadal powszechnie używana 
przez Ukraińców), Zabuże z Czerwonogradem, Zakarpacie (Ruś Podkarpacka), 
Bukowina Północna z Czerniowcami, Rejon Hercy, Besarabia Północna z 
Chocimiem i Besarabia Południowa z Izmaiłem. Tak więc jeżeli chodzi o liczbę 
jednostek na których mogą wystąpić tendencje separatystyczne to jest ich 
znacznie więcej niż na wschodzie Ukrainy (tab. 1; ryc. 1).  
 
Ryc. 1: Historyczna przynależność państwowa poszczególnych obszarów Ukrainy w 
ostatnich trzech wiekach 

 
Źródło: http://blog.polskaiswiat.com/wp-content/uploads/2014/04/5Ukrain_550.png 
(dostęp: 2019-10-16). 
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Tab. 1. Geosocjory zachodniej części Ukrainy 

Obszar Przynależność polityczna w poszczególnych okresach 
Ukraina 
południowo-
zachodnia 

Do 1917 r. część Cesarstwa Rosyjskiego, w latach 1918-1919 część w 
niezależnej Ukrainie, następnie w latach 1920-1941 część Ukraińskiej SRR, a 
w latach 1941-1944 w składzie Rumunii. Ostatecznie od 1944 r. w składzie 
ZSRR i następnie Ukrainy. Autor podaje przynależność państwową tylko za 
ostatnie III wieki. 

Wołyń Do XVIII wieku Rzeczpospolita Polska, następnie do 1917 część Cesarstwa 
Rosyjskiego, w latach 1918-1919 część niezależnej Ukrainy, następnie w 
latach 1919-1939 Polska, od 1939 r. do 1941 część Ukraińskiej SRR. W latach 
1941-1944 pod okupacją niemiecką, a od 1944 r. w składzie ZSRR i następnie 
Ukrainy. 

Galicja Do XVIII wieku Rzeczpospolita Polska, następnie część Austrii a następnie 
Cesarstwa Austro-Węgierskiego. W latach 1918-1939 Polska, a od 1939 do 
1941 r. część Ukraińskiej SRR. W latach 1941-1944 pod okupacja niemiecką. 
Od 1944 r. w składzie ZSRR i następnie Ukrainy. 

Zabuże Do XVIII wieku Rzeczpospolita Polska, następnie część Austrii a następnie 
CesarstwaAustro-Węgierskiego. W latach 1918-1939 Polska, a od 1939 do 
1941 r. część Ukraińskiej SRR. W latach 1941-1944 pod okupacja niemiecką. 
W latach 1945-1951 część Polski. Od 1951 r. w składzie ZSRR i następnie 
Ukrainy. 

Zakarpacie Do 1918 część królestwa Węgier w składzie Cesarstwa Austro-Węgierskiego. 
W latach 1919 -1938 część Czechosłowacji a następnie przez kilka miesięcy 
autonomiczna republika Rusi Podkarpackiej. Z kolei w latach 1938-1944 
część Węgier. Od 1944 r. w składzie ZSRR i następnie Ukrainy. 

Bukowina 
Północna 

Do 1918 część Austrii jako Księstwo Bukowiny w składzie Cesarstwa Austro-
Węgierskiego, następnie w latach 1918-1940 część Rumunii. Od 1940 do 
1941 część Ukraińskiej SRR, a następnie w latach 1941-1944 ponownie część 
Rumunii. Ostatecznie od 1944 r. w składzie ZSRR i następnie Ukrainy. 

Rejon Hercy Do 1940 r. część Rumunii. W latach 1940-1941 w składzie Ukraińskiej SRR, a 
od 1941 do 1944 r. ponownie w składzie Rumunii. Ostatecznie od 1944 r. w 
składzie ZSRR i następnie Ukrainy. 

Besarabia 
północna 

Od XVII w. w składzie Turcji a wcześniej Rzeczypospolitej. W latach 1812 - 
1917 część Cesarstwa Rosyjskiego, a następnie w latach 1918 - 1940 część 
Rumunii. Od 1940 do 1941 w składzie Ukraińskiej SRR, następnie w latach 
1941-1944 ponownie w składzie Rumunii. Ostatecznie od 1944 r. w składzie 
ZSRR i następnie Ukrainy. 

Besarabia 
południowa 

Do 1812 roku pod panowaniem Turcji a następnie do 1917 r. Rosji. W latach 
1918-1940 część Rumunii, a następnie od 1940do 1941 r. część Ukraińskiej 
SRR. W latach 1941-1944 ponownie w składzie Rumunii. Ostatecznie od 
1944 r. w składzie ZSRR i następnie Ukrainy. 
 

Źródło: opr. własne na podstawie cytowanej literatury. 

 
Dwie dekady temu Jerzy Kozakiewicz podkreślał (1998, s. 48), iż 

regionalizm dzisiejszej Ukrainy jest oczywistym i niekwestionowanym faktem. 
Dalej zwracał uwagę, iż zjawisko to jest ważne w aspekcie terytorialnym, ale 
istotne tu są wieloprzekrojowe podziały i odmienności na poziomie 
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świadomości, kultury i składu etnicznego. Ostrzegał równocześnie, iż podziały 
te mogą doprowadzić do skonfliktowania regionów na różnych poziomach, 
często zagrażając podstawom życia społecznego. Ponadto wspomniany autor 
zwracał uwagę, iż Ukraina nie miała wyodrębnionej tradycji silnego, 
scentralizowanego państwa. 

Gdyby trzeba było wyznaczyć strategiczny bufor Rosji na kierunku 
ukraińskim zapewne byłaby to linia rzeki Zbrucz, czyli linia graniczna pomiędzy 
II Rzecząpospolitą a ZSRR do 1944 r., kiedy nową granicę z Polską Moskwa 
wyznaczyła jednostronnie przy akceptacji Waszyngtonu i Londynu.  Dlatego też, 
aby uzyskać etapowo taki stan wydaje się oczywiste, iż celem optymalnym 
polityki rosyjskiej jest doprowadzenie do sytuacji, gdzie w procesie federalizacji 
Ukrainy można by zbudować silne regiony w oparciu o tożsamość historyczną i 
religijną (geosocjory), które w dalszym procesie spowodowałyby możliwość ich 
kreowania na quasi państwa. Dla Moskwy najistotniejszym regionami, które 
powinny uzyskać taki status jest zachodnia Ukraina i Zakarpacie. Właśnie te 
tereny wskazywał amerykański badacz Samuel Huntington (2006, s. 276) jako 
przynależne do cywilizacji Zachodu, a co za tym idzie obce cywilizacyjnie 
Ukrainie środkowej i wschodniej.9 Jednak dotychczas wielu polityków nie 
doceniało zróżnicowania kulturowego Ukrainy. Także samoidentyfikacja 
państwowa zderza się na Ukrainie z samoidentyfikacją narodową, mającą swoją 
główną bazę na zachodzie kraju. Ta sprzeczność z czasem zaczęła powodować 
sytuację, gdzie kilka milionów Ukraińców z zachodnich obwodów podjęło się 
zadania niewykonalnego, mianowicie z jednej strony „unarodowienie” 
Ukraińców z Ukrainy centralnej poprzez implementację do swojego katalogu 
ukraińskości tradycji kozactwa, a z drugiej „nawrócenie” na etniczną ukraińskość 
kilkunastu milionów Rosjan na wschodzie i południu kraju. Potencjał 
demograficzny, gospodarczy, a zwłaszcza kulturowy Ukraińców z zachodu nie 
pozwalał na realizację tej koncepcji.  

Dużym błędem polityków i strategów europejskich czy też 
amerykańskich było traktowanie całego państwa ukraińskiego jako obszaru, na 
którym w stosunkowo krótkim okresie czasu da się zmienić mentalność 
ludności. Obecnie Europa ma problemy z dużo mniejszymi społecznościami 
dążącymi do autonomii swoich regionów. Ignorowanie takich procesów na 
Ukrainie jest fundamentalnym błędem strategicznym.   

Obszarem szczególnie narażonym na tendencje separatystyczne jest 
Zakarpacie. Jest to obszar „wspomagający” tendencje zmierzające do 
fragmentacji Ukrainy, przy czym możliwe jest wsparcie dla tego procesu ze 
strony Węgier. Pośrednim celem „wypchnięcia” obwodów zachodniej Ukrainy 

                                                 
9 Istotność różnic cywilizacyjnych dla kształtowania się sytuacji geopolitycznej w Europie 

Wschodniej opisał m.in. W. Wilczyński (2014).  
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jest doprowadzenie do uzyskania przewagi elekcyjnej w wyborach prezydenckich 
i parlamentarnych dla opcji nastawionych na współpracę z Moskwą.     

Analiza zaangażowania Rosji na Ukrainie po wojnie w Gruzji w 2008 r. 
wyraźnie wskazuje, iż Rosja nakreśliła sobie cel w postaci federalizacji tego 
państwa. Oczywiście nie należy wykluczyć celów pośrednich, a mianowicie 
podziału Ukrainy na duże regiony prowadzące do faktycznego utrwalana 
podziału na kilka podmiotów administracyjnych z tendencją do 
samostanowienia. Porównując wyniki wyborów parlamentarnych i 
prezydenckich na Ukrainie za ostatnie trzy dekady wyraźnie można zauważyć 
dominację prozachodnich postaw społecznych w obwodach zachodnich i 
postaw prorosyjskich na wschodzie i południu, przy czym podział przebiega w 
przybliżeniu wzdłuż granicy przedrozbiorowej rozdzielającej I Rzeczpospolitą i 
Rosję w XVIII w. Oczywiście należy tu uwzględnić przemieszczenia ludności 
jakie miały miejsce w związku z procesami industrializacji oraz zwykłe 
przemieszczenia ludności między obwodami. Tym niemniej podział jest wyraźny 
i zmiany preferencji wyborczych w obwodach położonych po obu stronach 
dawnej wschodniej granicy I Rzeczypospolitej są do dzisiaj wyraźne. Ten fakt 
potwierdza tylko głębokość tożsamości historycznej i niejednokrotnie 
powierzchowność sądów o istnieniu wspólnoty cywilizacyjnej mieszkańców 
Ukrainy (ryc. 2). 
 
Ryc. 2. Wyniki II tury wyborów prezydenckich w 1994 roku  

 
Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Wybory_prezydenckie_na_Ukrainie_w_1994_roku 
(dostęp: 2019-10-16). 
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Perspektywy rozpadu Ukrainy 
O przygotowaniach Moskwy do federalizacji Ukrainy świadczą niektóre 

działania prorosyjskich polityków tego państwa. Przykładem jest tu publikacja z 
2009 r., Wołodymyra Horbulina i Ołeksandra Łytwynenko (byli eksperci 
ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony), którzy opublikowali 
w opiniotwórczym tygodniku "Dzerkało Tyżnia"10 propozycję podziału kraju na 
trzy części. Autorzy podkreślali, iż koncepcja polityki zagranicznej Rosji i jej 
Strategia Bezpieczeństwa Narodowego zawierają jasne sformułowania, 
dotyczące rosyjskich interesów na Ukrainie. Chodziło przede wszystkim o 
niedopuszczenie do członkostwa Kijowa w NATO i "obronę interesów 
rosyjskojęzycznej społeczności", czyli utrzymanie Ukrainy w strefie wpływów 
Rosji. Według tych ekspertów zachowanie jedności terytorialnej Ukrainy 
uzależnione było od tego, czy przejdzie ona do "szczególnych stosunków" z 
Federacją Rosyjską, a w gruncie rzeczy pod rosyjski protektorat. Analitycy 
napisali też, że ustanowienie protektoratu nie musi być jednak dla Moskwy 
celem ostatecznym.  Może to być jedynie etap przejściowy przed dalszym 
podziałem Ukrainy, najprawdopodobniej na trzy części według modelu, który 
został opublikowany (najprawdopodobniej przez rosyjski wywiad) we włoskim 
czasopiśmie geopolitycznym "Limes". Rozbiór ten miałby wyglądać następująco: 
południowe i wschodnie obwody Ukrainy zostałyby włączone do Rosji, na 
centralnej Ukrainie rządziłby marionetkowy rząd, natomiast zachodnia część 
kraju, jako "główny naruszyciel spokoju" zostałaby całkowicie odizolowana11. W 
obliczu tego typu deklaracji i wojny, którą Rosja toczyła z Gruzją, Zachód 
zrozumiał, iż decyzje polityczne w sprawie Ukrainy należy  przyspieszyć. Stało 
się to szczególnie istotne po wypowiedziach jednego z wpływowych rosyjskich  
naukowców i celebrytów Aleksandra Dugina, który m.in. podkreślił, iż: „Na 
Ukrainie ponad połowa ludności przeciwnej przystąpieniu tego kraju do NATO należy do 
Rosyjskiej cerkwi Prawosławnej Patriarchatu Moskiewskiego i jest ukierunkowana na 
zbliżenie z Rosją. Ale polityczna elita Kijowa została sprzedana imperium amerykańskiemu. 
Zachodnie ziemie Ukrainy cywilizacyjnie również ciążą ku Europie, a Wschód i Krym 
jednoznacznie-ku Rosji. Teraz nadszedł czas na przerwanie aneksji Ukrainy przez 
imperium atlantyckie” (Dugin 2018, s. 190). Należy przypomnieć iż właśnie na ten 
okres, czyli na rok 2008/2009, przypadają propozycje płynące z Moskwy do 
polskich polityków o możliwym przejęciu przez Warszawę Lwowa. Przynajmniej 
o takich sugestiach mówił były minister spraw zagranicznych Radosław 
Sikorski12. 

                                                 
10 "Дзеркало тижня" https://dt.ua/ . 
11 http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/boja-sie-ze-rosja-podzieli-ukraine-na-trzy-

czesci,109489.html (dostęp:2019-10-18). 
12 R. Madajczyk, Putin osobiście zaproponował Tuskowi rozbiór Ukrainy. "Lwów jest polski, 

załatwmy to razem", https://natemat.pl/121105,putin-osobiscie-zaproponowal-tuskowi-
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Zamach konstytucyjny na Ukrainie dokonany 22 lutego 2014 r. i 
odsunięcie od władzy urzędującego prezydenta Wiktora Janukowycza, 
doprowadził do zmiany form rywalizacji Zachodu z Rosją o wpływy. Obie 
strony przystąpiły do tworzenia faktów dokonanych w postaci przejmowania 
władzy. Ponieważ wskutek braku odpowiedniego potencjału społecznego i 
negatywnego nastawienia aktywnej w Kijowie młodzieży Rosja nie miała szans 
na przejęcie stolicy, postanowiono podjąć próbę dokonania tego właśnie w 
obwodach o znacznej przewadze ludności narodowości (lub tożsamości) 
rosyjskiej. Dla Moskwy priorytetem było przejęcie Krymu z uwagi na jego 
strategiczne położenie i przeprowadzenie samej operacji bez walki, co też się 
udało. Bezkrwawa aneksja Krymu odsunęła w czasie wywołanie niekorzystnego 
dla Rosji trendu w postaci przesuwania się na wschód Ukrainy społecznego 
uznania tego państwa za najeźdźcę.  

Zarówno dla Moskwy jak i Kijowa pewną niewiadomą była ewentualna 
głębokość podziału w społeczeństwie spowodowana koniecznością zbrojnego 
przeciwstawienia się rosyjskiej agresji przez obywateli Ukrainy, zwłaszcza w 
obwodach pogranicznych. Wielu etnicznych Rosjan pełniło służbę w armii oraz 
resortach siłowych Ukrainy. Faktem jest, iż praktycznie do maja 2014 r., 
samoorganizujący się separatyści prorosyjscy unikali otwierania ognia do 
regularnych oddziałów armii ukraińskiej. Jednak nie mieli oni takich oporów w 
stosunku do przybywających do Donbasu członków ochotniczych batalionów 
ukraińskich, którzy podjęli próbę odbicia zrewoltowanych terenów.  

Ważnym zagadnieniem do analizy jest kwestia ograniczenia przez 
Moskwę obszaru trwałego utrzymania zbuntowanych obwodów w 2014 r., 
zwłaszcza o rezygnację z obwodów charkowskiego i odesskiego, gdzie był 
odpowiedni potencjał społeczny i organizacyjny do ich utrzymania. Może to 
mieć związek z ówczesną taktyką Moskwy polegającą na utrzymaniu tylko tych 
obwodów, gdzie wskutek wcześniejszych badań socjologicznych miejscowa 
ludność deklarowała bardzo wysoki stopień determinacji w dążeniu do zbliżenia 
z Rosją. Z drugiej strony Rosji nie zależało na stworzeniu w społeczeństwie 
ukraińskim podziału na linii obwodów granicznych z uwagi na strategiczny cel, a 
mianowicie przejęcia kontroli społecznej nad większą ilością wschodnich i 
południowych obwodów Ukrainy. Tak więc czasowo potrzebowała ona tylko 
punktowego rejonu destabilizacji. Takim ograniczonym terenem były właśnie 
dwa obwody graniczące z Rosją. Decyzja ta miała zapewne związek z kosztami 
powodowanymi zakładaną długotrwałością prowadzenia takiej operacji, jak 
również ograniczeniem ilościowym ofiar tego konfliktu.  

                                                                                                                              
rozbior-ukrainy-lwow-jest-polski-zalatwmy-to-razem, (2019-10-18); Władimir Putin chce 

Polsce oddać Lwów! Proponują nam rozbiór Ukrainy! 

https://www.se.pl/wiadomosci/swiat/wladimir-putin-chce-nam-oddac-lwow-proponuja-nam-

rozbior-ukrainy-aa-x3aQ-8ZXb-zV4Y.html, (2019-10-18). 

https://www.se.pl/wiadomosci/swiat/wladimir-putin-chce-nam-oddac-lwow-proponuja-nam-rozbior-ukrainy-aa-x3aQ-8ZXb-zV4Y.html
https://www.se.pl/wiadomosci/swiat/wladimir-putin-chce-nam-oddac-lwow-proponuja-nam-rozbior-ukrainy-aa-x3aQ-8ZXb-zV4Y.html
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Po rozpoczęciu operacji specjalnej przez Rosję w Donbasie w 2014 r., podjęto 
jednocześnie próbę neutralizacji jedności Unii Europejskiej w reagowaniu na 
zajęcie Krymu poprzez zachęcenie Polski, Rumuni i Węgier do podjęcia działań 
na rzecz odzyskania terenów, które państwa te utraciły wskutek II wojny 
światowej.  Zachęty wobec Warszawy były kierowane poprzez osobę Władimira 
Żyrinowskiego13. Jego słowa wypowiadane pośrednio w imieniu władz na 
Kremlu miały dwa cele. Pierwszym była rzeczywista próba przyspieszenia 
defragmentacji Ukrainy poprzez sondowanie nastrojów w państwach mogących 
mieć roszczenia terytorialne wobec Ukrainy, a z drugiej strony odciągnięcie 
oddziałów ochotników ukraińskich, pochodzących w większości z zachodnich 
obwodów państwa, od działań w Donbasie. Spoglądając z perspektywy czasowej 
jedynie Węgry podjęły się rozłożonej na etapy gry o wzmocnienie swoich 
wpływów na Zakarpaciu poprzez wywalczenie dla tego obwodu autonomii. 
Działania Żyrinowskiego wpisywały się w ogólne trendy panujące w elitach 
władzy Moskwie. Żyrinowskiemu wtórował Aleksander Dugin, który w swoich 
publikacjach podkreślał, iż „Ukraina, w swoich współczesnych granicach, po prostu nie 
może funkcjonować, ponieważ istnieją co najmniej cztery żywe istoty, z których pobrano 
fragmenty- trzy czwarte zająca, połowa żmii, jedna czwarta wiewiórki itd. Już choćby 
Małorosja jest szersza niż Ukraina. W granicach Ukrainy znajduje się zresztą jeszcze kilka 
większych geopolitycznych enklaw- Galicja, Wołyń, Krym, Noworosja, której część znajduje 
się w granicach Federacji Rosyjskiej…” (Dugin 2018, s. 204). 

Sugestie polityczne Kremla w stosunku do Warszawy, Budapesztu i 
Bukaresztu, potwierdzają stanowisko autora tekstu, iż po wojnie w Gruzji w 
2008 r. w Rosji zapadła decyzja o budowie strefy buforowej na zachodnich 
granicach, w składzie której nie byłoby obecnych obwodów zachodniej Ukrainy. 
O ile oddanie pod kontrolę węgierską Zakarpacia a rumuńską Bukowiny nie 
wiązałoby się z istotnymi napięciami w przejętym regionie, to w przypadku 
Polski tzw. Galicja z Wołyniem byłaby trwałym dezintegratorem relacji z 
Warszawą. Nacjonalistycznie nastawione społeczeństwo tego regionu w razie 
niemożności wpływania na ukraiński bufor Rosji, zapewne skierowałoby swoją 
agresję w kierunku przygranicznych powiatów Polski, które w koncepcjach 
nacjonalistów ukraińskich są „etnicznie ukraińskie”. Warszawa naiwnie tolerując, 
a nawet w wielu wypadkach wspierając środowiska zachodnio-ukraińskie, zdaje 
się nie zdawać sobie sprawy, iż wpisuje się swoja postawą w cele Rosji na tym 
terenie.  
 Analizując działania Moskwy przez ostatnie lata wyraźnie widać, iż 
Rosjanie realizują wariant swojej operacji specjalnej w postaci wspierania Kijowa 

                                                 
13 Żyrinowski proponuje Polsce udział w rozbiorze Ukrainy. "Zachodnie ziemie są bardziej 

polskie", https://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/zyrinowski-proponuje-polsce-udzial-

w-rozbiorze-ukrainy-zachodnie-ziemie-sa-bardziej-polskie,408953.html, (dostep:2019-10-

19). 
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poprzez stopniowe odzyskiwanie wpływów w społeczeństwie Ukrainy 
środkowej i wschodniej oraz jednoczesnego wspierania na zachodniej Ukrainie 
ruchów nacjonalistycznych, aby pogłębić rozdźwięk pomiędzy regionami tego 
państwa. Gra Rosji jest obliczona na to, że mając na względzie ponad 
dwustuletnią dominację państwową nad większością dzisiejszej Ukrainy, przy 
wykreowaniu odpowiednich warunków powinien wystąpić trend w 
społeczeństwie Ukrainy w postaci powrotu do strefy wpływów tego ośrodka 
siły. Jednocześnie dla Moskwy obecna zachodnia Ukraina jest zbyt głęboko 
związana z tradycją cywilizacji zachodniej i nie da się tam odwrócić trendów 
tożsamościowych. Optymalnym rozwiązaniem dla Rosji jest wykreowanie 
białoruskiej wersji Ukrainy, bez jej zachodnich prowincji. 
 Prawdopodobnie prawidłowa analiza i ujawnienie celów Rosji w 
odniesieniu do Ukrainy, spowodowało swoiste przyspieszenie działań Zachodu 
zmierzających do zachowanie wpływów na jak największych obszarach. Dla 
każdego analityka, który zna uwarunkowania społeczne, tożsamościowe, 
religijne i narodowościowe w tym państwie nie ulegało wątpliwości, iż żadna ze 
stron która podjęła się walki o wpływy nie zakładała, iż uda się jej uzyskać 
panowanie na całym obszarze rywalizacji. 
 
Polityka polska i jej krytyka 

W Polsce dominuje postrzeganie państwa ukraińskiego jako buforu 
przed Rosją. W związku z powyższym, podważanie istoty polskiego wsparcia dla 
naszego wschodniego sąsiada jest nierzadko traktowane jako działanie na rzecz 
Moskwy. Taką narrację prezentują nie tylko dziennikarze, eksperci od 
stosunków międzynarodowych, ale nawet niektórzy naukowcy. Brak refleksji w 
zakresie istoty i priorytetów polskiej polityki wschodniej czyni Polskę 
zakładnikiem z jednej strony interesów Zachodu względem Rosji i Ukrainy a z 
drugiej zakładnikiem elit ukraińskich, które niejednokrotnie kierują się własnym 
interesem gospodarczym lub trendami nacjonalistycznymi, wprowadzając 
państwo w stan anarchii. W debacie i analizie politycznej nie przywiązuje się 
należytej wagi do wariantowości rozwoju sytuacji w tym kraju, w tym do 
problematyki nacjonalizmu na zachodniej Ukrainie, który może być w 
przyszłości wykorzystywany do utrzymywania trwałych trendów 
destabilizacyjnych na pograniczu polsko-ukraińskim. Polska bezalternatywna 
polityka względem Ukrainy i narażanie w związku z tym swoich 
egzystencjalnych interesów stanowi wyraz lekceważenia zasad, na które zwracał 
uwagę Hans Morgenthau. Przypominał on, iż niektóre kraje nie biorą sobie do 
serca zasady prawa rzymskiego, mówiącego, iż nikt nie jest zobowiązany do 
działania ponad swoje siły, a zobowiązania moralne i prawne podlegają w takich 
sytuacjach zastrzeżeniom  (Morgenthau 2010, s. 249). 
 Jednowymiarowość polskiej polityki wschodniej na kierunku ukraińskim 
wydaje się nie zakładać innego rozwoju wydarzeń na obszarze Ukrainy, jak te 
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zawarte w celach i agendzie polskiego MSZ. Bezalternatywna wiara w trwałość 
dotychczasowej polityki USA na Ukrainie robi z Polski jej zakładnika a nie 
partnera. Polska zasadniczo zakłada, iż bufor ukraiński będzie się rozpościerał 
co najmniej do Charkowa. Nie bierze się pod uwagę wariantu, w którym polski 
bufor będzie obejmował tylko tereny należące w przeszłości do II RP. Na 
terenie dzisiejszego państwa ukraińskiego możemy mieć faktycznie w 
przyszłości do czynienia z dwoma swoistymi buforami. Pierwszy to bufor 
rosyjski, którego rozległość minimalna to wschodnie obwody Ukrainy, a 
docelowy to rzeka Zbrucz. Drugim jest bufor polski, na zachód od 
wspomnianej rzeki. Tak więc jest mało prawdopodobne, aby na wschodzie w 
przyszłości Polska graniczyła bezpośrednio z Rosją lub rosyjskim buforem. 
Taka sytuacja będzie tworzyła nowe wyzwania dla Warszawy, a mianowicie 
konieczność wykreowania we Lwowie władz nastawionych na głęboką 
współpracę z Polską. Jeżeli to nie nastąpi to polski bufor stanie się trwałym 
czynnikiem dezintegrującym wschodnią granicę Polski. Będzie on na wschodzie 
graniczył z rosyjskim buforem, gdyż jest mało prawdopodobne włączenie 
wschodnich obwodów Ukrainy bezpośrednio do Rosji. Tak więc może się 
okazać, że Rosja będzie miała swój bufor bezpieczeństwa, zaś Polska może mieć 
bufor, który będzie funkcjonował jako dezintegrator i obszar zapalny. 
Nacjonaliści ukraińscy w swojej agendzie programowej mają odzyskanie 
wpływów na terenie kilku polskich powiatów, które nie są faktycznie 
zamieszkane przez ludność pochodzenia ukraińskiego, ale  uważają je za 
etnicznie ukraińskie w wymiarze ideowym. 

Spojrzenie na Ukrainę jako bufor Rosji, jest o tyle istotne, iż może 
wskazać przesłanki działań tego państwa inne niż dotychczas uznawane w 
doktrynach politycznych w odniesieniu do tego obszaru. Jacek Bartosiak (2018, 
s. 182) słusznie zauważa, iż politycy anglosascy i polscy w odniesieniu do 
Europy Wschodniej kierują się mapami mentalnymi ukształtowanymi jeszcze 
przez Mackindera. Także dużym błędem analityków bezpieczeństwa jest 
nadmierne patrzenie na procesy tylko poprzez pryzmat znanych teorii, które nie 
odzwierciadlają niejednokrotnie zmian pewnych czynników społecznych i 
technologicznych warunkujących dostęp do pewnych obszarów społecznych 
bądź geograficznych. Jednym z takich czynników, który zmieni znaczenie 
znacznych obszarów Ukrainy, jest powstanie nowego szlaku handlowego 
(Jedwabnego Szlaku), który doprowadzi do głębokich zmian w pozycji Europy 
Zachodniej i jej sytuacji bezpieczeństwa. Wzrost znaczenia Morza Czarnego, 
które staje się coraz bardziej sworzniowe, na co zwraca uwagę Jacek Bartosiak, 
doprowadzi do jego skomunikowania z azjatyckim Heartlandem przez 
południową Rosję i Turan, przez  Kaukaz z Persją i Arabią, oraz z Zachodem 
przez szlak dunajski (op.cit. s. 150). Dlatego też na dzisiejszej Ukrainie pojawił 
się nowy podmiot zabiegający o wpływy, czyli Izrael. Przesuwanie wpływów 
Izraela ze swoimi aktywami finansowymi i demograficznymi z Bliskiego 
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Wschodu na teren obecnej Ukrainy ma nie tylko na celu wykreowanie 
zastępczego obszaru egzystencjalnego dla tego państwa, ale także stworzenie 
obszaru oddzielającego i niejako granicznego dla wpływów mocarstw 
kontynentalnych tj. Chin i Rosji. Innym celem jest też poszerzenie pasa 
oddzielającego Niemcy od Rosji, a co za tym idzie zapewnienie kontroli 
Waszyngtonu nad handlem na pomoście eurazjatyckim. Jest to szczególnie 
ważne w sytuacji, gdy deprecjacja strategiczna szlaków morskich na rzecz 
kontynentalnych ograniczy zakres kontroli USA nad handlem światowym. 
 
Wnioski 

Dotychczasowa koncepcja budowy państw buforowych na wschód od 
Polski musi ulec zmianie, gdyż obecna jest próbą kreowania rzeczywistości w 
oparciu o uwarunkowania geopolityczne sprzed kilkudziesięciu lat. W 
pierwszych latach po  odzyskaniu suwerenności kraj nasz znajdował się w 
sytuacji niepewności z uwagi na obecność w Polsce armii rosyjskiej i brak 
stabilizacji w republikach postradzieckich tworzących nowe państwa. 
Usprawiedliwiało to w dużym stopniu nawiązywanie w polityce zagranicznej do 
koncepcji Międzymorza. Jednak dalsze trwanie w niej już trzecią dekadę bez 
uwzględnienia zmian, do jakich w międzyczasie doszło, jest daleko idącym 
nieporozumieniem. Dalsze zaangażowanie Polski w procesy „demokratyzacji” 
Ukrainy utrwalało będzie stan, w którym Polska będzie odgrywać w tym kraju 
marginalną pozycję gospodarczą i polityczną, będąc jedynie zderzakiem dla Rosji 
(Sykulski 2018, s. 156-164; 2019a; 2019b, s. 12-24). Często nie dociera do 
polityków i strategów fakt, iż wzmacnianie Ukrainy kosztem Polski może 
doprowadzić w przyszłości do rywalizacji między Rzeczpospolitą a Ukrainą o 
supremację na pomoście bałtycko-czarnomorskim, co fatalnie wpłynie na 
możliwość realizacji żywotnych polskich interesów. 

W przyszłych strategiach wobec Ukrainy należy założyć realizację 
scenariusza, w którym Polska i Rosja powinny wyodrębnić obszary swoich 
wpływów. Dotyczy to zresztą nie tylko Ukrainy, ale także innych obszarów 
obopólnego zainteresowania. Obszar Ukrainy centralnej powinien być obszarem 
aktywności politycznej i gospodarczej obu państw. Polska nie powinna 
angażować się w działania naruszające rosyjskie interesy we wschodnich i 
południowych regionach Ukrainy. Obydwa kraje powinny też podjąć wspólne 
działania mające na celu wyeliminowanie skrajnego nacjonalizmu na zachodniej 
Ukrainie. Obecnie należy przyjąć, iż pas podwójnego obszaru buforowego 
pomiędzy Polską a Rosją będzie się coraz bardziej urzeczywistniał. Rację ma 
Jacek Bartosiak pisząc, iż życie państw buforowych może być utrzymane tylko 
przez najbliższych sąsiadów, a nie przez odległe mocarstwo, które nie może do 
niego się dostać (op.cit. s. 126). Dlatego też Warszawa powinna przejmować od 
Waszyngtonu inicjatywę w określonych obwodach Ukrainy.  
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Z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski istotne jest, na co zwróciła 
uwagę Natalia Komlewa14, że obszarem nowych wojen (hybrydowych) będą 
niestabilne obszary peryferyjne, które powstały na skutek rozpadu Związku 
Radzieckiego. Tworzą one strefę buforową nazywaną limitrofem i oddzielającą 
od siebie cywilizacje (lub strefy wpływów mocarstw), w której aktywną 
działalność prowadzą aktorzy niepaństwowi (Kubaczyk 2017, s. 25). Panowanie 
nad taką strefą zapewnia bezpieczeństwo danemu mocarstwu, korzyści 
polityczno-ekonomiczne oraz zwiększa gwarancje bezpieczeństwa. Michał 
Wojnowski podkreśla (2015, s. 14), iż jest to powód, dla którego państwa 
buforowe będą wykorzystywane do prowadzenia walki z geopolitycznym 
przeciwnikiem. Mając to na uwadze Polska nie tylko powinna przystąpić do 
aktywnego wspierania propolskich czynników w zachodnich obwodach Ukrainy, 
ale także powinna neutralizować działanie środowisk nacjonalistycznych w 
pobliżu granic Polski, gdyż w przyszłości mogą one być wykorzystanie do 
działań destabilizacyjnych na obecnym polsko-ukraińskim pograniczu. 
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Ukraine as a buffer zone for Russia 
 
Based on an analysis of geopolitical concepts relating to Ukraine and based as well as on 
the events of the last three decades, the author tries to demonstrate the inadequacy of the 
classic concept of Intermarinum for understanding the situation prevailing on the Black 
and Baltic Seas bridge area. Instead, he proposes for the territory of Ukraine the concept 
of a buffer separating Russia from the West (Poland). In the context of Russia's political 
goals, it shows the inconsistency of Ukrainian territory, which may prove to be a factor 
in the disintegration of that country. In his conclusions, the author formulates proposals 
for corrections in Polish foreign policy, which to a small extent takes into account the 
changing geopolitical realities.  
 
Key words: buffer state, Intermarum, Poland, Russia, Ukraine. 
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THE INTERNATIONAL DISTRIBUTION OF POWER  
IN THE MIDDLE EAST AND NORTH AFRICA.  

A POWERMETRIC APPROACH  
 
 
 
Abstract: 
 The article presents the results of research on the international distribution of 
power in the Middle East and North Africa (MENA). Applying the synthetic formal 
powermetric model, the international distribution of power (IDP) in three vectors 
(perspectives): economic, military and geopolitical has been obtained. The pole structure 
of IDP system in these three dimensions and its main determinants were defined. The 
research area covers the MENA states, as well as the United States and the Russian 
Federation as the external actors. The research results are relevant to the decision-
making process of the political system of states directly or indirectly involved in 
international security in MENA.  
  
Key words: MENA, international system, international security, powermetrics, 
economic power, military power, geopolitical power. 
 
 
Introduction 

The starting point of the article is an important due to the political 
realism Raymond Aron’s concept (1962), according to which the international 
distribution of power (IDP) is the most important feature of every international 
system and ‘power’ is the ability of political actors to creating or destroying 
activities in this system (Aron, 2017). The states1 are permanently rivalling to 
maximize of the power in IDP to pursue their national interests in the best way 
by cooperation or struggle (including a war). The international distribution of 
power is a game of the national power and interests. To get the best position in 
IDP, every state must have the correct geostrategy and the will to achieve its 
national interests (goals). Knowledge of IDP and its changes is a sine qua non 
condition for optimizing the decision-making process of the political system in 

                                                 
1 In the study, it is only considered an individual ‘state’ as the basic political unit in the 

international system. 
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domain of the national and international security. It also allows for forecasting 
changes in IDP and geostrategic planning of the national security policy (the 
adaptation of political goals to the possibility of their implementation). 

The article presents the results of research on the international 
distribution of power in the Middle East and North Africa (MENA). The 
purpose of the research is to determine and analyze the polar structure of this 
system in three dimension of power: economic (general) power, military power 
and geopolitical power. The research was based on a synthetic formal model of 
power measuring which has been developed in the framework of powermetrics. 
The research has been based on the input data from 2017, but the results refer 
also to the current situation in the region. The changes of input data in a short 
period of time will not significantly influence on the results of the formal 
model..  

For a very long time, MENA has been an arena for the rivalry of 
civilizations, great powers and important geopolitical events. There is no 
unanimity regarding the territorial borders of the MENA in geography. This 
region has no objective features characterized only by the consistent physical 
geography criteria, as in Central Asia, Western Europe and East Africa. They 
depend on the given period and context, which change in different terms and 
framework. The lack of consensus regarding this issue means, that the MENA 
region should be defined from various points of view (criteria): historical, 
geoculture, geopolitical, geoeconomic, geostrategic etc. Sometimes it is just 
short called - the Middle East. Culturally, this region is dominated by the Arab 
states. In the political dimension, there is also a tendency to expand the region's 
coverage to the so-called the Greater Middle East extended of the post-Soviet 
areas of Central Asia. In a geopolitical sense, the MENA region is generally 
recognized as the region which covers territory of North Africa and West Asia 
(Bania, 2012, p. 16). For the purpose of this study, it has been adopted the 
framework of the MENA states according to the World Bank typology plus 
Turkey, assigned to Europe and Central Asia. This framework consists of non-
Arab states (Turkey, Israel, Iran and Malta), and Arab states or states with 
strong influences of the Arabic culture (Algeria, Bahrain, Djibouti, Egypt, Iraq, 
Jordan, Kuwait, Lebanon, Libya, Malta, Morocco, Oman, Qatar, Saudi Arabia, 
Syria, Tunisia, United Arab Emirates and Yemen). There are three geopolitical 
subregions in the MENA region: a central subregion (MENA core) - Levant 
(Egypt, Jordan, Syria and Israel) and two peripheral subregions – Maghreb 
(Libya, Algeria, Morocco and Tunisia) and Persian Gulf (Iraq, Iran, Kuweit, 
Saudi Arabia, Bahrain, Qatar, Oman, United Arab Emirates and Yemen). 

There are many interesting and valuable analyses and publications on the 
geopolitical situation in the Middle East. Among many researchers: Yury Barmin 
from the Russian International Affairs Council; Dmitri Trenin from the 
Carnegie Moscow Center; Robert O. Freedman from Johns Hopkins University; 
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Mark N. Katz from George Mason University; Stephen J. Blank from the 
American Foreign Policy Council; Nikolay Kozhanov from the St Petersburg 
State University (visiting lecturer); Ekaterina Stepanova from the Institute of 
World Economy and International Relations (IMEMO) in Moscow; Anna 
Dyner and Witold Rodkiewicz from the Polish Institute of International Affairs 
should be mentioned. It should be noted that these studies are mostly the 
classical geopolitical analysis. I propose a new approach to geostrategic research 
based on powermetric study. 
 
Short introduction to a powermetrics 

Powermetrics is a new term, introduced by the Polish scientist Mirosław 
Sułek2, combining two concepts – ‘power’ and ‘metric’. It has been adopted on 
the ground of Polish science. Powermetrics is an applied science, dealing with 
the measurement and evaluation of the power of political units, especially states 
(nations) and forecast the relation between them on a global, regional and local 
scale using of models and simulations scientific methods. 

The powermetric research focused on two main areas: (1) economic – 
resulting from the desire of rationalizing the development costs and defence in 
the certain circumstances and understanding of their formation; (2) political-
military – resulting from the desire of occuping the best position and to playing 
the best role in the international distribution system. 

The states strive for survival and development, in order to get maximum 
power, competing for limited global resources. This causes dynamic changes (in 
time and space) in the international distribution of power (IDP). However, from the 
historical perspective, these changes are slow (there are periods of acceleration), 
which means that it is not possible to change IDP in a short time. A key sources 
of change of IDP is the uneven development of superpowers, causing a 
permanent shift of ‘power centres’ on the world map (in global, regional and 
local dimensions). The present IDP has a large inertia. It is a subject of constant 
fluctuations – causing increases or decreases in the number of main players, the 
stability of the international system, the mutual hostility etc. These changes are 
usually slow, reminding the tectonic motions, sometimes ending in unexpected 
changes (‘earthquakes’). But even in this case (e.g. after the end of the cold war) 
these changes are not so rapid, because their potential is increasing in time. It 
was very often unnoticed or under-valued. The synthetic research usually 
requires the formal models or expert estimates. The sector research requires 

                                                 
2 Mirosław Sułek is a professor at the Institute of International Relations at the Warsaw 

University. He is an economist, praxeologyst and analyst of the strategic studies. He is an 

active member of the Polish Society of International Studies and Polish Geopolitical Society 

and Vice-President of the Polish Scientific Society of Praxeology. He is considered as the 

founder and popularizer of the Polish powermetric school. 



 

Białoskórski, R., 2019, The International Distribution of Power in the Middle East and 

North Africa. A Powermetric Approach, Przegląd Geopolityczny, 30, 2019, s. 29-46. 

 

 

- 32 - 

more specialized knowledge. IDP can also be studied statically (at the moment; 
at the short period of time) or dynamically (the significant changes, trends, 
directions at the long period of time). IDP can also be studied geographically – 
due to the location of states with the specific power on the world map. This 
allows determining the distribution between the major powers and the 
continents and the direction of changes. There are also other criteria of the IDP 
analysis, such as: balance, stability, polarity, level of political and military tension 
(escalation), which are closely associated not only with a particular IDP, but also 
with the interests of the individual states (Sułek, 2013, pp. 19–23).  

To maximize the power in IDP, states must have the correct geostrategy 
and the will to achieve their national interests (goals). IDP is a game of forces 
and interests, which takes the form of a permanent rivalry for the best position 
in the hierarchy. The rivalry between states is a so-called zero-sum game, where 
winning of one side is a loss the other side with the same size. In the IDP, a 
global power is always equal to a one hundred percent, while the ratio of states 
power is constantly changing. The rivalry between states for the limited global 
resources (“source of life energy”) takes two forms: (1) cooperation (trade 
resources) or (2) struggle (taking other people’s resources). The cooperation is a 
so-called positive-sum game, where all players profit, though in different degree. 
Struggle (in a different spheres: political, economic, military etc.) is a so-called 
negative-sum game, in which all players lose, though in different degree. Thus, 
in constant competition for maximum share of power, states alternate between cooperation and 
struggle, depending on the specific conditions (Sułek, 2013, pp. 23–27).  

The rivalry between states to maximize their power depends on the 
interaction of their national interests determined by the political system 
(authority) and the conditions for their implementation. Thus, states have to 
calculate the possibility of pursuing their national interests according to their 
power and will of society (in democratic system) or hard decision of leader(s) (in 
an autocratic regime).  

The powermetric study based on the quantitative and qualitative 
methods of the research of the international distribution of power seems to be 
very useful in the geostrategic studies [See (Białoskórski, 2018)]. This research 
was limited to the application of a formal model of measurement of power of 
states, as the main players of the international system. The studies therefore 
omitted the use of other indicators and non-state actors. Among different 
approaches (Höhn, 2011) I have adopted the modern powermeric model 
developed by Mirosław Sułek (Sułek, 2013). This model recognises three types 
of power: (1) economic power (EP), (2) military power (MP) and (3) geopolitical 
power (GP). There are also derived indicators of power, such a militarization. 
Three types of militarization are distinguished: economic militarization (me), 
GDP militarization (mGDP) and demographic militarization (md). 
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Powermetric formal model 
 Rivalling in the international system, states are still approaching to 
maximize their power in form of sociological power (Mazur, 1996, p. 183)3. It 
relies on establishing proportions between cooperation and struggle (and 
therefore changing management standards) in order to achieve the best ratio of 
power. The international relations are synthesis of cooperation and struggle, in 
different spheres and proportions, determined during rivalry. 

In the international distribution of power, the states pursue their goals 
defining a potential (capability) and employing social support (will) and 
appropriate strategy. 

In general approach, the national power is the product of tangible, 
intellectual and spiritual potential (Sułek, 2010, p. 98) & (Moczulski, 1999, p. 
402–403): 

 

 
 
Where: 
NP – national power, 
TP – tangible potential, 
IP – intellectual potential, 
SP – spiritual potential. 
 

It can be also expressed as the product of national resources (potential), 
strategy and will to pursue national strategy by the political unit: 
 

 
 
Where: 
NP – national power, 
R – resources, 
NS – national strategy, 
W –  will to pursue of national strategy. 
 
 In both formulas, the tangible potential (resources) relates to presented 
synthetic concept of economic power (EP), military power (MP) and 
geopolitical power (GP). On the basis of these three sort of powers, it has been 
also estimated the level of power status (PS). 

                                                 
3 It refers to cybernetic theory of known Polish scientist Marian Mazur and considers a power 

in the category of sociological power. There are two principle forms of sociological power of 

state: (1) Internal power – within political system of state and (2) External power – in the 

international system. 
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  Assuming, that the expression of the organizational and production 
ability or the collective action ability is the stream (flow) of the gross domestic 
product (GDP) in time, economic (general) power can be expressed by the 
formula4:  
 

 
 
Where: 
EP  – economic (general) power (Sułek, 2001, pp. 87–97)5, 
GDP – gross domestic product, 
L – population, 
a – area (territory). 
 
 Concept of military power (MP) formal (synthetic) model is based on 
economic power approach (EP) stressing the total character of state power, 
including military power. 

Assuming that the expression of organizational and production skills 
(ability to collective activity) is the stream of military expenditures (expressed in 
time unit), the military power can be expressed by the following formula6: 
 

 
 
Where: 
MP – military power, 
MEX – military expenditures, 
S – soldiers (active), 
a – area (territory). 
 
 The concept of geopolitical power (GP) formal (synthetic) model is 
based on economic (general) power (EP) and military power approach stressing 
the total character of state power, including economic power and military 
power. 

                                                 
4 The economic power can be understood narrowly or broadly. In the narrow meaning of the 

main component of economic power is the value of GDP expressed in time, while in a broad 

sense, the expression of economic power are also demographic and spatial (territory) factors, 

which are an expression of the general power. In reflection, I took the view of a broad 

economic (general) power, which part is the military power. 
5 The exponent values were determined by the deductive method.  
6 It has to be noted that the synthetic model takes into account the military power as 

conventional military power without nuclear factor. The nuclear power factor has to be 

research separately.  
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Geopolitical power is expressed by the following formula: 
 

 
 
Where: 
GP – geopolitical power, 
EP – economic (general) power, 
MP – military power. 
 
This model has assumed that the power of the world is a whole and equals 1. 
The power of each state is therefore a fraction (share) of this size. To clarity of 
the presented results, the fractions can be multiplied by any number, e.g. if we 
multiply them by 100, we will get results in percent of the world's power (then 
the power of the world=100%). We can also multiply them by 1000 (then the 
power of the world=1000), which means that we will express it in the millimir 
(mM), that is, the thousandth parts of the power of the world. 

There are three types of militarization indicator: (1) economic (general) 
militarization (me), (2) GDP militarization (mGDP) and (3) demographic 
militarization (md). The militarization indicators are dimensionless quantities.  
The economic (general) militarization indicator is the ratio of military power to 
economic (general) power7: 
 

 
 
 
After a mathematical simplification, the formula will take the form: 
 

 
 
We can be seen that the economic (general) militarization indicator is the 
product of two partial indicators - GDP militarization and demographic 
militarization: 

                                                 
7 The economic (general) indicator can be also interpreted as an indicator of mobilization, 

because it demonstrates how many part of the resources was allocated (mobilized) for 

military (defence) purposes. It can be also treated as an indicator of a defensive readiness. 
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The above indicators are important means of describing the security and 
defense policy of states. These indicators inform us about the type of military 
strategy of the states and about readiness to implement it. We can distinguish 
two extreme cases: first, when the indicator of the militarization of GDP is high, 
and the demographic militarization is - low and the second - the opposite. There 
are also a large number of intermediate situations. 

As a polarity criterion to recognize every (global, regional and local) 
international system as a unipolar, bipolar or multipolar, I have adopted an 
algorithm of comparing the ratios of the largest powers of states in the ranking: 
the first with the second (P1/P2), the first with the third (P1/P3) etc. If 
P1>2×P2 - the system is unipolar with one pole - P1. If P1≤2×P2 – the system 
is bipolar with two poles - P1 and P2. If P1>2×P3 – the bipolar system is 
established. If P1≤2×P3 – the system is multipolar with three poles - P1, P2 and 
P3. The next poles of the system can be recognized in the same way. 
 
International distribution of power in MENA 

This section answers the research problem: what is the polar structure of the 
international distribution of powers in MENA? A powermetric approach was used to 
solve this research problem. It is based on the presented above formal model 
developed by Mirosław Sułek. The international distribution of power based on 
the economic power, military power and geopolitical power were taken into 
account.  

In general, the both static (1997) and dynamic (1992-2017) outcomes of 
the distribution of economic power, military power and geopolitical power of 
MENA states present a clear dominance of three states of the region, i.e. 
Turkey, Saudi Arabia and Iran (Table 1-2). Saudi Arabia holds the strongest 
position among the member state of this elite triangle. The other states have the 
power ambitions in the system, but they stay in the background of this triangle 
states rivalry.  

The economic (general) international system points to the three-pole 
system of MENA region in 2017 created by - Turkey, Saudi Arabia and Iran. 
In this case, the adopted polarity criterion is completed: 
P1TURKEY=1.10%/P2SAUDI ARABIA=0.88%=1.25 (≤2.0) - at least bipolar system, 
P1TURKEY=1.10%/P3IRAN=1.41%=0.78 (≤2.0) - at least three-pole system, 
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P1TURKEY=1.10%/P4EGYPT=0.51%=2.16 (>2.0) - the three-pole system is 
completed. 

It is confirmed by a dynamic polarity distribution in 1992-2017. Turkey 
still occupies the position of the strongest economic power among the MENA 
states throughout the entire research period (the pole number 1). Saudi Arabia 
and Iran rival for the position of the second leader (pole) in this system. 

The military international system points to the unipolar system of 
MENA region in 2017, created by one military pole - Saudi Arabia. In this 
case, the adopted polarity criterion is completed:  
P1SAUDI ARABIA=3.42%/P2IRAN=1.43%=2.39 (>2.0).  
It is also confirmed by a dynamic polarity distribution in 1992-2017. Turkey and 
Iran periodically had taken the position of second and the third military pole, 
but it can be considered as the marginal pole states. 

The geopolitical international system points to the unipolar system of 
MENA region in 2017, created by one geopolitical pole - Saudi Arabia. In this 
case, the adopted polarity criterion is completed: P1SAUDI ARABIA 

=2.57%/P2IRAN=1.21%=2.12 (>2.0). Turkey had taken the position of second 
economic pole for eleven years (1996-1999; 2003-2009), what can be considered 
as the high geopolitical aspirations in the region, but what lost during the last 
eight years (the member of NATO). 
 
Table 1. Distribution of powers of MENA states related to the United States and the 
Russian Federation in 2017 

MENA  
ranking 

Economic Power (EP) 
world=100% 

Military Power (MP) 
world=100% 

Geopolitical Power (GP) 
world=100% 

State % 
World  
position 

State % 
World  
position 

State % 
World  
position 

1 Turkey 1.099 17 Saudi Arabia 3.417 5 Saudi Arabia 2.570 6 

2 Saudi Arabia 0.877 19 Iran, Islamic Rep. 1.432 11 Iran, Islamic Rep. 1.214 15 

3 Iran, Islamic Rep. 0.776 21 Iraq 0.886 18 Turkey 0.880 20 

4 Egypt, Arab Rep. 0.509 29 Algeria 0.812 19 Iraq 0.704 22 

5 Algeria 0.377 37 Israel 0.777 20 Algeria 0.667 23 

6 Iraq 0.339 40 Turkey 0.770 21 Israel 0.604 27 

7 United Arab Emirates 0.321 42 United Arab Emirates 0.721 23 United Arab Emirates 0.588 28 

8 Israel 0.258 47 Oman 0.466 29 Egypt, Arab Rep. 0.440 30 

9 Morocco 0.227 54 Egypt, Arab Rep. 0.406 30 Oman 0.347 39 

10 Qatar 0.115 70 Morocco 0.372 32 Morocco 0.324 42 

11 Libya 0.111 71 Kuwait 0.210 50 Kuwait 0.175 59 

12 Oman 0.108 74 Jordan 0.165 58 Jordan 0.135 66 

13 Kuwait 0.107 75 Lebanon 0.127 65 Lebanon 0.106 72 

14 Tunisia 0.083 83 Tunisia 0.090 71 Tunisia 0.087 78 

15 Jordan 0.075 90 Bahrain 0.053 88 Bahrain 0.045 98 

16 Lebanon 0.063 95 Malta 0.005 136 Qatar 0.038 107 

17 Bahrain 0.027 125 Syrian Arab Republic N/A N/A Libya 0.037 109 

18 Malta 0.010 151 Djibouti N/A N/A Malta 0.006 154 

19 Djibouti 0.005 160 Yemen, Rep. N/A N/A Djibouti N/A N/A 

20 Yemen, Rep. N/A N/A Libya N/A N/A Syrian Arab Republic N/A N/A 

21 Syrian Arab Republic N/A N/A Qatar N/A N/A Yemen, Rep. N/A N/A 

 MENA States 5.486  MENA States 10.71  MENA states 8.968  

 Russian Federation 2.602 7 Russian Federation 4.096 4 Russian Federation 3.598 4 

 United States 14.954 2 United States 22.590 1 United States 20.045 1 

Bold – poles; N/A – no data available for formula calculation; Source: own elaboration. 
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Table 2. Distribution of the poles of the economic power, military power  
and geopolitical power in MENA in 1992-2017 

Year Poles Economic 
Power 

Military 
Power 

Geopolitical 
Power 

1992 1st Turkey Saudi Arabia Saudi Arabia 

2nd - - - 

3rd - - - 

1993 1st Turkey Saudi Arabia Saudi Arabia 

2nd Saudi Arabia - - 

3rd - - - 

1994- 
-1995 

1st Turkey Saudi Arabia Saudi Arabia 

2nd Saudi Arabia - - 

3rd Iran - - 

1996 1st Turkey Saudi Arabia Saudi Arabia 

2nd Iran - Turkey 

3rd Saudi Arabia - - 

1997 1st Turkey Saudi Arabia Saudi Arabia 

2nd Saudi Arabia Turkey Turkey 

3rd Iran - - 

1998 1st Turkey Saudi Arabia Saudi Arabia 

2nd Iran Turkey Turkey 

3rd - - - 

1999 1st Turkey Saudi Arabia Saudi Arabia 

2nd Saudi Arabia Turkey Turkey 

3rd Iran - - 

2000- 
-2002 

1st Turkey Saudi Arabia Saudi Arabia 

2nd Saudi Arabia - - 

3rd Iran - - 

2003 1st Turkey Saudi Arabia Saudi Arabia 

2nd Saudi Arabia - Turkey 

3rd - - - 

2004 1st Turkey Saudi Arabia Saudi Arabia 

2nd Iran - Turkey 

3rd - - - 

2005 1st Turkey Saudi Arabia Saudi Arabia 

2nd Saudi Arabia Turkey Turkey 

3rd - - - 

2006 1st Turkey Saudi Arabia Saudi Arabia 

2nd Saudi Arabia Turkey Turkey 

3rd - Iran - 

2007- 
-2009 

1st Turkey Saudi Arabia Saudi Arabia 

2nd Iran - Turkey 

3rd - - - 

2010 1st Turkey Saudi Arabia Saudi Arabia 

2nd Iran - Iran 

3rd - - - 

2011 1st Turkey Saudi Arabia Saudi Arabia 

2nd Iran Iran - 

3rd - - - 

2012 1st Turkey Saudi Arabia Saudi Arabia 

2nd Iran Iran - 

3rd Saudi Arabia - - 

2013 1st Turkey Saudi Arabia Saudi Arabia 

2nd Saudi Arabia - - 

3rd - - - 

2014- 
-2017 

1st Turkey Saudi Arabia Saudi Arabia 

2nd Saudi Arabia - - 

3rd Iran - - 

Source: own elaboration. 
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Analysis of positions taken by MENA states playing role of power poles  
in a regional international system 

After determining the status quo of the international distribution of power 
in MENA, it is necessary to answer the next research problem: what kind of main 
determinants affect the distribution of polar structure of the system? What kind of particularly 
ingredients determine the economic polar of Turkey and Saudi Arabia and the military and 
geopolitical polar dominance of Saudi Arabia in the region? To solve this problem, the 
data components of the formal power model and militarization indicators will 
be analysed.  

(a) Let's first consider the distribution of polarity in the MENA 
system by economic power. There are three data components of the formal 
economic power model with different weights (exponents) - the highest – GDP 
(0.652), followed by - population (0.217) and territory (0.109) (Table 3).  

The first pole of the system – Turkey took the highest rank of GDP 
position in the region with value of 1.055% in 2017. At the same time, Turkey 
took the high third position in the ranking of population (1.072%, by Iran with 
1.078%) and the sixth position in terms of territory (0.593%) in the region. The 
second pole - Saudi Arabia took the second rank GDP position (0.848%), the 
seventh position in the ranking of population (0.437%) and high second 
position in terms of territory (1.657%). The ratio of economic power of the 
MENA region states between Turkey and Saudi Arabia is on the level of 1.253 
(i.e. 0.253 advantages Turkey over Saudi Arabia). The third pole – Iran took the 
third rank GDP position (0.545%), the high second population rank (1.078%) 
and the fourth position in the ranking of the territory (1.255%). The fourth 
MENA state of the ranking of economic power – Egypt (Table 1) was not able 
to get the pole status, because of too low GDP value – the sixth position 
(0.292%) even by the highest first rank in population (1.295%) and the fifth 
rank in the territory (0.767%). Egypt should be however considered as a next 
state with the highest aspiration to take a pole position in the region.  

Considering the index of militarization (derived indicators of power) it 
should be firstly noted that MENA is the most militarized region of the world in 
all three dimensions: economic, GDP and demographic (Graph 1). The biggest 
difference of militarization relative to the next region of ranking – North 
America - occurs in the case of a GDP militarization value – 69%, next 
demographic militarization – 81%, and economic militarization – 86% of 
MENA. The above is confirmed by detailed quantitative and qualitative data of 
distribution of militarization indicators of MENA states in 2017 (Table 4). It 
should be noted, that even a dozen MENA states belong to the top 20 of the 
most economic and GDP militarized states in the world.  

The top economic pole – Turkey took the low values (below the world 
average=1.0) of all three militarization indicators (me=0.701; mGDP=0.625; 
md=1.122) compared to orhers MENA states. Turkey got also the lowest level 
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of militarization among the all three pole states of the region. The above leads 
to an interesting conclusion, that the top position of Turkey in economic 
powers ranking of MENA states was achieved by restrictions in developing of 
the military dimension. Developing its economy at the expense of military 
power, Turkey joining the ‘club’ of NATO’s states of Western Europe with too 
low military expenditures, including its leader Germany (me=0.680; mDGP=0.707; 
md=0.962). This also means, that Turkey has significant reserves to increase the 
value of all three indexes of militarization (largest of all three poles). Preserving 
the position and size of economic power value in the region (system stability), it 
is enough to increas its military expenditures (MEX) and (or) the number of 
active soldiers (S). The militarization indexes of a second economic pole – Saudi 
Arabia are the highest compared to other poles in region (me=3.895; 
mGDP=3.150; md=1.237). The high second places in a ranking of economic 
militarization and GDP militarization of Saudi Arabia in the region as well as in 
the world do not leave much freedom to increase them. More opportunities can 
be provided by the improvement of the demographic militarization indicator 
(the seventh position in a region) by increasing the numer of soldiers (active) by 
the constant of population. The third economic pole – Iran maintains the level 
of all militarization indexes at an average level in the region and high in a global 
ranking, with a large perspective of increasing. 

(b) The distribution of polarity in the MENA system by military 
power was firstly considered by three data components of formal military 
power model with different weight (exponents) - the highest – military 
expenditures (0.652), followed by – soldiers (active) (0.217) and territory (0.109) 
(Table 3). Saudi Arabia was the only one pole in the regional international 
system in 2017. It took a very high the fifth position in the world military power 
ranking (3.417% of the world=100%) following the unquestioned leader - the 
United States (22.590%), next China (10.022%), India (4.100%) and Russia 
(4.096%) in 2017 (Białoskórski, Kiczma, & Sułek, 2019, s. 15). This top position 
in the MENA ranking of military power is the result of the highest military 
expenditure (leader), significant territory (strong second position after Algeria) 
and a large number of active soldiers (fourth position after leading Iran, Egypt 
and Turkey). It is also confirmed by the already above-mentioned (para a) level 
of militarization indexes of Saudi Arabia. The next state in this ranking – Iran 
was not able to complete the polarity criterion due to insufficient military 
expenditures level (fifth position after Saudi Arabia, Iraq, UAE and Israel), even 
by the largest number of active soldiers in the region (leader) and significant 
territory (fourth position after Algeria, Saudi Arabia and Libya). Iran is a state 
not only with the clearly significant military aspirations but also with the 
opportunities to get the pole position, increasing the military budget and all 
militarization indicators.  
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(c) The distribution of polarity in the MENA system by 
geopolitical power was constituted by the values of economic power 
(weight=1) and military power (weight=3). The position of the only one pole of 
geopolitical system in MENA in 2017 – Saudi Arabia - results directly from the 
values of both constituent powers. Saudi Arabia took very the high sixth 
position in geopolitical powers ranking in the world (2.57% of the 
world=100%) comparable with Brazil (no. 5 with 2.58%) and Japan (no. 7 with 
2.53%). The undisputed leader of this ranking is the United States (20.04%) 
preceding China (11.75%), India (4.35%) and Russia (3.60%) (Białoskórski & 
others, 2019, p. 15). Iran is the next state in the regional ranking with the high 
aspiration to increase the geopolitical power by increasing military power. 
 
Table 3. Input data to calculate the power formula of MENA states in 2017 
(world=100%) 

P. 

Gross Domestic 
Product  
(GDP) 

Population  
(L) 

Territory  
(a) 

Military 
Expenditures  
(MEX) 

Soldiers (active) 
(S) 

State % State % State % State % State % 
1 Turkey 1.055 Egypt 1.295 Algeria 1.836 S. Arabia 4.925 Iran 2.681 

2 S. Arabia 0.848 Iran 1.078 S. Arabia 1.657 Iraq 1.238 Egypt 2.250 

3 Iran 0.545 Turkey 1.072 Libya 1.356 UAE*) 1.194 Turkey 1.820 

4 UAE 0.474 Algeria 0.549 Iran 1.255 Israel 1.191 S. Arabia 1.164 

5 Israel 0.435 Iraq 0.508 Egypt 0.767 Iran 1.030 Morocco 1.005 

6 Egypt 0.292 Morocco 0.475 Turkey 0.593 Algeria 0.643 Israel 0.907 

7 Iraq 0.245 S. Arabia 0.437 Yemen 0.407 Oman 0.558 Syria 0.810 

8 Algeria 0.211 Yemen 0.375 Morocco 0.344 Turkey 0.513 Algeria 0.666 

9 Qatar 0.208 Syria 0.243 Iraq 0.335 Kuwait 0.367 Jordan 0.518 

10 Kuwait 0.149 Tunisia 0.153 Oman 0.239 Morocco 0.224 Iraq 0.328 

11 Morocco 0.135 Jordan 0.129 Syria 0.142 Egypt 0.171 UAE 0.323 

12 Oman 0.090 UAE 0.125 Tunisia 0.120 Lebanon 0.120 Lebanon 0.308 

13 Lebanon 0.064 Israel 0.116 Jordan 0.068 Jordan 0.105 Oman 0.220 

14 Libya 0.063 Libya 0.085 UAE 0.064 Bahrain 0.095 Tunisia 0.185 

15 Tunisia 0.050 Lebanon 0.081 Djibouti 0.018 Tunisia 0.053 Yemen 0.103 

16 Jordan 0.050 Oman 0.062 Israel 0.017 Malta 0.004 Qatar 0.087 

17 Bahrain 0.044 Kuwait 0.055 Kuwait 0.014 Libya N/A Kuwait 0.082 

18 Malta 0.016 Qatar 0.035 Qatar 0.009 Yemen. N/A Djibouti 0.051 

19 Djibouti 0.002 Bahrain 0.020 Lebanon 0.008 Syria N/A Bahrain 0.041 

20 Syria N/A Djibouti 0.013 Bahrain 0.001 Djibouti N/A Malta 0.010 

21 Yemen N/A Malta 0.006 Malta N/A**) Qatar N/A Libya N/A 

 MENA 4.975 MENA 6.910 MENA 9.250 MENA 12.431 MENA 13.557 

 Russia 1.955 Russia 1.919 Russia 7.051 Russia 2.929 Russia 4.613 

 USA 24.033 USA 4.325 USA 12.624 USA 38.716 USA 6.909 

Bold – pole states; N/A – no data available for formula calculation. 
Source: own elaboration based on (The Military Balance, 2018) and („The World Bank”, 2019); *) 
data from CIA („The World Factbook”, 2018); **) small value. 
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Graph 1. Distribution of militarization indicators of MENA related to other regions 
(world=1.0)*) 

 

*) World Bank regions typology rules (excluded states with N/A); Source: own elaboration. 

 
Table 4. Distribution of militarization indicators of MENA states  
related to the United States and the Russian Federation in 2017 

M
E

N
A

  

ra
n

k
in

g
 economic militarization (em) 

world=1.0 
GDP militarization (mGDP) 
world=1.0 

demographic militarization 
(md) world=1.0 

State me pos. State mGDP pos. State md pos. 

1 Oman 4.332 1 Oman 3.285 1 Israel 1.563 2 

2 S. Arabia 3.895 2 S. Arabia 3.150 2 Djibouti 1.353 10 

3 Israel 3.016 4 Iraq 2.875 4 Jordan 1.352 11 

4 Iraq 2.614 5 Algeria 2.068 5 Lebanon 1.337 12 

5 UAE 2.244 7 Israel 1.929 7 Oman 1.319 13 

6 Jordan 2.204 8 UAE 1.826 8 Syria 1.299 14 

7 Algeria 2.157 9 Kuwait 1.800 9 S. Arabia 1.237 18 

8 Lebanon 2.008 10 Bahrain 1.658 11 UAE 1.229 20 

9 Kuwait 1.964 11 Jordan 1.629 12 Iran 1.219 21 

10 Bahrain 1.942 13 Iran 1.515 15 Qatar 1.219 22 

11 Iran 1.846 17 Lebanon 1.502 16 Morocco 1.177 28 

12 Morocco 1.635 21 Morocco 1.389 19 Bahrain 1.171 29 

13 Tunisia 1.084 39 Tunisia 1.041 38 Egypt 1.127 39 

14 Egypt 0.797 68 Egypt 0.707 92 Turkey 1.122 41 

15 Turkey 0.701 86 Turkey 0.625 108 Malta 1.116 43 

16 Malta 0.469 123 Malta 0.420 136 Kuwait 1.091 54 

17 Djibouti N/A N/A Djibouti N/A N/A Algeria 1.043 69 

18 Libya N/A N/A Libya N/A N/A Tunisia 1.041 71 

19 Qatar N/A N/A Qatar N/A N/A Iraq 0.909 112 

20 Syria N/A N/A Syria N/A N/A Yemen 0.755 143 

21 Yemen N/A N/A Yemen N/A N/A Libya N/A N/A 

 MENA 32.906  MENA 27.419  MENA 23.678  

 Russia 1.574 23 Russia 1.301 25 Russia 1.210 25 

 USA 1.511 24 USA 1.365 23 USA 1.107 47 

Bold – pole states; N/A – no data available for formula calculation; Source: own elaboration. 
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Conclusions 
The article presents the results of research on the international 

distribution of power in the Middle East and North Africa (MENA) in 2017. 
The international distribution of power in terms of (a) economic power, (b) 
military power and (c) geopolitical power has been obtained. These three 
dimensions of power are closely related in applying a synthetic formal 
powermetric model. The paper looked answers for two research problems: (1) 
What is the polar structure of the international distribution of powers in MENA?, (2) What 
kind of main determinants affect the distribution of polar structure of this system?  Taking 
under consideration the research outcomes it can be concluded: 

1. There are three strongly dominant states in MENA related to 
economic, military and geopolitical power: Turkey, Saudi Arabia and Iran. Saudi 
Arabia holds the strongest position among the member state of this elite 
triangle. The other regional states have the ambitions to reach this position, but 
they remain in the background of this triangle states rivalry.  

2. The economic (general) international system points to a three-pole 
system of MENA region created by - Turkey, Saudi Arabia and Iran, while the 
military and geopolitical system is dominated by the only one pole-state – Saudi 
Arabia. 

3. MENA was the most militarized region of the world in all three 
dimensions: economic, GDP and demographic in 2017. 

4. The pole positions of MENA states related to the international 
distribution of economic power (triangle: Turkey-Saudi Arabia-Iran) are 
determined by relation of values of three indicators: gross domestic product 
(GDP), population (L) and territory (a). To obtain the status of a pole-state, it is 
necessary to have a sufficiently high GDP ratio, and the last two indicators at 
least at a medium level. The only Turkey, Saudi Arabia and Iran met these 
criteria among the MENA states. The GDP level of forth state in ranking – 
Egypt, is too low to get this position,  even by the highest first rank in 
population and fifth rank in territory in region. Egypt should be however 
considered as a next state with the highest aspiration to take a pole position in 
the region. It is interesting to note, that Turkey was achieved an economically 
leading country (top economic pole) by restrictions in developing of the military 
dimension (the significant reserves of all three indexes of militarization). 
Developing its economy at the expense of military power, Turkey joining the 
‘club’ of NATO’s states of Western Europe with a low military expenditures 
value. Saudi Arabia do not leave much freedom to increase the economic power 
(the high rate of economic militarization and GDP militarization) while Iran is a 
state with a large pespective to increase it (an average level of all military 
indexes). 

5. The pole positions of MENA states related to the international 
distribution of military power (the only one pole-state: Saudi Arabia) are 
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determined by relation of values of three indicators: military expenditures 
(MEX)), soldiers active (S) and territory (a). To obtain the status of a military 
pole-state, it is necessary to have a sufficiently high MEX ratio, and the last two 
indicators at least at at a medium level. The only Saudi Arabia met these criteria 
among the MENA states. The next state in this ranking – Iran was not able to 
complete the polarity criterion due to insufficient military expenditures level 
(fith position after Saudi Arabia, Iraq, UAE and Israel), even by the largest 
number of active soldiers in the region (leader) and significant territory (fourth 
position after Algeria, Saudi Arabia and Libya). Iran should be considered as a 
state with the clearly significant military aspirations. 

6. The pole positions of MENA states related to the international 
distribution of geopolitical power (the only one pole-state: Saudi Arabia) are 
determined by ratio of values of military power (MP) and economic power (EP). 
To obtain the status of a geopolitical pole-state, it is necessary to have a 
sufficiently higher MP to EP ratio. The only one MENA state obtained this 
criterion - Saudi Arabia, which should be considered as the geopolitically 
strongest state in the region. 
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Międzynarodowy rozkład potęgi na Bliskim Wschodzie i w Afryce 
Północnej. Podejście potęgometryczne  

 
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących międzynarodowego rozkładu 
potęgi w krajach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej (MENA). Stosując syntetyczny 
formalny model potęgometryczny, uzyskano międzynarodowy rozkład potęgi (IDP) w 
trzech wektorach (perspektywach): ekonomicznym, wojskowym i geopolitycznym. 
Określono strukturę biegunową układu IDP w tych trzech wymiarach i określono jego 
główne determinanty. Obszar badawczy obejmuje państwa MENA, a także Stany 
Zjednoczone i Federację Rosyjską jako podmioty zewnętrzne. Wyniki badań odnoszą się 
do procesu decyzyjnego systemu politycznego państw bezpośrednio lub pośrednio 
zaangażowanych w bezpieczeństwo międzynarodowe w MENA.  
 
Słowa kluczowe: MENA, system międzynarodowy, bezpieczeństwo 
międzynarodowe, potęgometria, potęga gospodarcza, potęga wojskowa, potęga 
geopolityczna. 
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Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu 
   

 
 

OBRONA NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI  
A BOLSZEWICKI PROJEKT  

“PERMANENTNEJ REWOLUCJI”  
 
 
 
Abstrakt: 
 W artykule wyjaśniono sytuację geopolityczną i sprzeczności interesów 
odrodzonej Polski i bolszewickiej Rosji w pierwszych latach po zakończeniu I wojny 
światowej. Autor ukazał z jednej strony dążenia Polski do zapewnienia sobie 
bezpieczeństwa w obliczu zamętu panującego w Rosji wstrząsanej wojną domową oraz 
doświadczającej bolszewickiego terroru, a z drugiej zamierzenia władz 
komunistycznych wynikające z przyjęcia doktryny „permanentnej rewolucji”. Analiza 
interesów i dążeń Polski oraz bolszewickiej Rosji przybliża do zrozumienia okoliczności, 
dzięki którym jeden z najgroźniejszych dla zachodniej cywilizacji projektów 
geopolitycznych mógł zostać udaremniony przez Polskę, broniącą świeżo odzyskanej 
niepodległości.  
  
Słowa kluczowe: Polska, Rosja Sowiecka, permanentna rewolucja, wojna 
polsko-bolszewicka. 
 
 
Przejawy ekspansji komunizmu w latach I wojny światowej i po jej 
zakończeniu 

Wśród rosyjskiego społeczeństwa i elit politycznych wciąż żywa jest idea 
wielkiego imperium od Bałtyku i Morza Czarnego po Ocean Spokojny, wraz ze 
wszystkimi krajami leżącymi wokół Rosji, podbitymi w ciągu wieków przez 
carów i sowiety. Nie mniej aktualna była ona w latach 1919-1920. Główną 
przeszkodą w realizacji imperialnych celów rosyjskich, ukrytych wówczas pod 
hasłami światowej rewolucji proletariackiej, była odrodzona Polska. Po 
zniszczeniu II Rzeczypospolitej sowieci chcieli na bagnetach ponieść komunizm 
na zachód, narzucając ten barbarzyński system całej Europie. 

Po przechwyceniu władzy w Rosji, bolszewicy wprowadzili tam krwawy 
terror, którego głównym celem było pozyskanie środków materialnych 
potrzebnych do podboju Europy a potem całego świata, co zakładała „teoria 
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permanentnej rewolucji”, głoszona przez Parvusa, Lenina oraz Trockiego1. 
Ostatni z wymienionych latem 1914 r. opublikował pracę pt.: Wojna i 
Międzynarodówka, w której przewidział upadek carskiej Rosji, jako najsłabszego 
ekonomicznie i społecznie państwa Ententy. Jednak już w okresie rewolucji 
1905-1907 Trocki uważał, że mimo zapóźnienia ekonomicznego to z Rosji 
wyjdzie iskra, która wznieci rewolucję w Europie. Twierdził jednak, że bez 
proletariackiego przewrotu w krajach Zachodu rosyjska rewolucja upadnie, nie 
osiągając swoich zasadniczych celów (Trocki 1991: 223; Mirowski 2013: 138; 
Ross 1980: 64-73). 

Po wybuchu pierwszej wojny światowej Trocki przedstawił znaną już 
wówczas ideę rewolucji, która według zasady reakcji łańcuchowej miała być całą 
serią narodowych buntów przeciw istniejącemu porządkowi społeczno-
politycznemu. Powyższa teza była podstawą projektu „permanentnej rewolucji”, 
o której pisał już Fryderyk Engels w„Zasadach komunizmu” (Engels 2006). Trocki 
był przekonany, że do wybuchu rewolucji w Rosji i w Europie dojdzie w 
następstwie wojny. Mylił się jednak nie wziąwszy pod uwagę zupełnie innej 
mentalności robotników zachodnich, którzy odrzucili rewolucję jako jedyną 
formę walki na rzecz metod pokojowych, charakterystycznych dla zachodniej 
socjaldemokracji (Mirowski 2013; 138). Należy też wspomnieć o jego idei 
Stanów Zjednoczonych Europy, w których po zwycięstwie rewolucji rządy 
robotnicze miały budować podstawy socjalistycznej gospodarki (Trocki 1930: 
264; Lenin 1987: 337).  

Od początku sprawowania władzy w Rosji bolszewicy podejmowali 
wysiłki w celu rozszerzenia zasięgu komunizmu w Europie, a potem na całym 
świecie. Jeszcze w trakcie trwania pierwszej wojny światowej próbowali oni 
wywołać rewolucję w Finlandii i na okupowanych przez wojska niemieckie 
obszarach Litwy, Łotwy i Estonii. Szczególnie atrakcyjnym celem działalności 
bolszewików po zawieszeniu broni w 1918 roku były znajdujące się w stanie 
anarchii, zagrożone klęską głodu państwa centralne. Pierwszym krajem, w 
którym sowieci podjęli próbę budowy państwa „robotników i chłopów” były 
pokonane Niemcy, gdzie upadła monarchia Hohenzollernów. Próba 
komunistycznego puczu z 15 stycznia 1919 r., zwanego powstaniem Spartakusa 
zakończyła się jednak klęską i fizyczną likwidacją przywódców, Karla 
Liebknechta i Róży Luksemburg. Również kolejne próby rewolucji w postaci I i 
II Bawarskiej Republiki Rad zostały spacyfikowane przez wojska rządowe, a po 
kilku miesiącach rewolucji Niemcy ostatecznie wybrały ustrój demokratyczno-
republikański.  

                                                 
1 O istocie przewrotu bolszewickiego, nazywanego błędnie „rewolucją”, jego 

projektodawcach i realizatorach pisał rosyjski historyk Igor Bunicz. Obszerne fragmenty 

jego prac ukazały się w Przeglądzie Geopolitycznym (Wilczyński, 2017). 
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W schyłkowym okresie rewolucji niemieckiej, w marcu 1919 r. 
bolszewicy podjęli również próbę narzucenia komunizmu powojennym 
Węgrom, które wyłoniły się po rozpadzie monarchii habsburskiej jesienią 1918 
r. Jednak i tu, po kilku miesiącach krwawego terroru i wybuchu wojny 
Węgierskiej Republiki Rad z Czechosłowacją i Rumunią, interwencja wojsk 
państw Ententy doprowadziła do obalenia reżimu komunistycznego Béli Kuna 
w Budapeszcie i zajęcia 2 sierpnia 1919 r. stolicy Węgier przez oddziały 
rumuńskie. 15 listopada zakończyły one okupację, zaś dzień później do miasta 
wkroczyła Armia Narodowa dowodzona przez admirała Miklosa Horthy`ego 
(Baziur 2014: 309).  

 
Bolszewicy wobec odbudowy państwa polskiego  

W bolszewickiej koncepcji światowej rewolucji proletariackiej szczególne 
znaczenie miała wojna polsko-sowiecka lat 1919-1920. Polska, która po 123 
latach niebytu na mapie Europy odzyskała niepodległość, była dla Rosji – 
zarówno obozu białych, jak i czerwonych – nie do akceptacji, zwłaszcza, że 
leżała ona na głównym szlaku na zachód, a zatem w kierunku zrewoltowanych 
Niemiec. Wrogość do Polski istniała mimo tego, że w latach 1917-1918 
Piotrogrodzka Rada Delegatów Robotniczych i Żołnierskich, Rząd 
Tymczasowy, jak i Rada Komisarzy Ludowych oficjalnie opowiadały się za 
prawem Polski do niepodległości, potwierdzając to w przyjętej przez 
bolszewików 2 (15) listopada 1917 r. Deklaracji Praw Narodów Rosji, natomiast 29 
sierpnia 1918 r. RKL formalnie unieważniła traktaty rozbiorowe, zawarte przez 
Rosję z Prusami i Austrią w 1772, 1793 i 1795 r. Jednak główne rosyjskie 
ośrodki polityczne opowiadały się za Polską sprzężoną z Rosją sojuszem 
wojskowym i silnymi związkami gospodarczymi w zamian za prawo do 
państwowości, rozszerzonej na zachodzie kosztem pokonanych Niemiec 
(Drozdowski 1996; Bazylow, Wieczorkiewicz 2005: 337-338; Materski 2017: 13-
14).2 

Ze względu na destabilizację sytuacji w Rosji, dla Polski istotną kwestią 
było zapewnienie bezpieczeństwa na granicy wschodniej. Jak wiadomo, u 
zarania II Rzeczypospolitej istniały dwa programy dotyczące przyszłych granic: 
inkorporacyjny, którego zwolennikami byli politycy Narodowej Demokracji, i 
federacyjny za którym optowali politycy związani z obozem piłsudczykowskim. 
Narodowa Demokracja postulowała wyznaczenie terytorium na zasadach 
etnicznych, zgodnie z którym tereny, na których Polacy stanowili co najmniej 
60% ludności, powinny znaleźć się w granicach Rzeczypospolitej. Z kolei 
piłsudczycy opowiadali się za programem federacyjnym, odwołując się do unii 

                                                 
2 O polityce Rosji sowieckiej wobec nowo odrodzonej Polski wypowiadał się w sposób 

kompetentny Eugeniusz Kwiatkowski, którego wypowiedzi zawarto w publikacji Przeglądu 

Geopolitycznego (Wilczyński, 2018b). 
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Polski z Wielkim Księstwem Litewskim w granicach z 1569 r. Unia ta miała stać 
się z czasem konfederacją, zaś Ukraina -  samodzielnym państwem (Baziur 2014: 
188). 

Zarówno perspektywa odrodzenia Polski, jak i wszelkie polskie 
koncepcje terytorialne spotkały się ze sprzeciwem władz bolszewickiej Rosji i 
Niemiec, co wykazały delegacje obu rządów już w trakcie rokowań pokojowych 
w Brześciu Litewskim. 16 stycznia 1918 r., w kwaterze sowieckiej odbyła się 
tajna narada z wojskową delegacją niemiecką, na której czele stał mjr Boelke. W 
czasie rozmów strony zobowiązywały się bezwzględnie zwalczać tzw. „wrogie 
elementy”, zwłaszcza Polską Organizację Wojskową na obszarach litewsko-
białoruskich, stosując względem jej członków „najostrzejsze środki aż do 
rozstrzelania włącznie” (Pobóg-Malinowski 1984, T. II: 158). Tego samego dnia w 
dowództwie niemieckiego Ober-Ostu (Oberkommando der Ost-G.B.) w 
Brześciu Litewskim, odbyła się druga narada niemiecko-sowiecka poświęcona 
Polsce. W jej trakcie strony ustaliły, że rząd niemiecki miał swobodę w 
kształtowaniu swojej polityki polskiej, a wobec której rząd sowiecki miał 
zachować neutralność (także w obliczu włączenia do Niemiec Zagłębia 
Dąbrowskiego, Chełmszczyzny i innych terenów odłączanych od Rosji). Sowieci 
zagwarantowali sobie tylko swobodę łączności ze środowiskami rewolucyjnymi, 
działającymi na ziemiach polskich w celu prowadzenia agitacji rewolucyjnej, a 
ponadto mieli zwalczać Polską Organizację Wojskową. Ponadto Rada 
Komisarzy Ludowych zobowiązała się do złożenia protestu przeciwko 
formowaniu armii polskiej i utworzeniu polskiego Ministerstwa Wojny w trakcie 
przyszłego Kongresu Pokojowego, „w imię haseł socjalizmu i w imię uniknięcia 
dalszych wojen”. Sowieci zobowiązali się też do dozoru obywateli rosyjskich, 
aby nie umieszczali zarówno swoich, jak i obcych kapitałów, np. francuskich, 
angielskich czy amerykańskich w polskich przedsiębiorstwach przemysłowych, 
miejskich, kolejowych lub żeglugowych. Wreszcie też Rosja Sowiecka przyjęła 
zasadę, że w razie, gdyby rządy Niemiec i Austro-Węgier zmieniły stosunek do 
Polski, wówczas RKL uzna te zmiany (Dowbor-Muśnicki 2014: 31). Rzecz 
ciekawa – owe ustalenia zapadły w czasie, gdy państwo polskie jeszcze nie 
istniało, a egzystowało tylko Królestwo Polskie utworzone przez Niemcy i 
Austro-Węgry po akcie 5 listopada 1916 r. 

7 lutego 1918 r. Trocki zażądał wycofania niemieckich wojsk 
okupacyjnych do granic z 1914 r., i uwolnienia ziem polskich od władz i 
instytucji państw okupacyjnych, a celem działań bolszewików było rzekome 
„umożliwienie” przez nich swobodnego wypowiedzenia się przez lud polski w 
sprawie niepodległości i ustroju społecznego. W ówczesnej sytuacji żądania te 
okazały się utopijne, obliczone na uzyskanie efektu propagandowego (Pobóg-
Malinowski 1984, T. II: 156).  

O prawdziwych intencjach bolszewików świadczyła chęć zatrzymania w 
Rosji jak największej liczby Polaków, których działania wojenne lat 1914-1915 
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wyrzuciły w głąb Rosji. Bolszewicy próbowali złamać neutralną na ogół postawę 
Polaków wobec rewolucji  i wojny domowej w Rosji i przeciągnąć ich na swoją 
stronę. W tym celu próbowali przeciwstawić polskim organizacjom w Rosji i 
Radzie Regencyjnej w kraju „separatystyczny rząd polski na emigracji”, 
utworzony latem 1918 r. w Moskwie, na czele którego stanął działacz 
komunistyczny, Stefan Heltman.  

Sowieckie działania polityczne w sprawie Polski kontynuowane były 
jesienią. 15 września 1918 r. w Moskwie odbyło się spotkanie delegatów RKP(b) 
oraz socjaldemokratycznych partii rewolucyjnych: Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, 
Finlandii, Ukrainy i Białorusi, na którym powołano Biuro Partii 
Komunistycznych i Robotniczych Krajów Okupowanych przez Niemcy, czyli 
tzw. Małą Międzynarodówkę, na której czele stanął jeden z uczestników 
przewrotu bolszewickiego, Stanisław Pestkowski. Na przełomie 1918 i 1919 r. 
rewolucyjne frakcje partii socjaldemokratycznych i socjalistycznych w Europie i 
Ameryce przyjmowały nazwę komunistycznych – przykładem było powstanie 
16 grudnia 1918 r. Komunistycznej Partii Robotniczej Polski, którą przez fuzję 
utworzyli działacze SDKPiL i PPS-Lewicy (Nazarewicz 2008: 28). W latach 
1918-1919 bolszewicy tworzyli też rewolucyjne oddziały wojskowe zwane 
„polskimi”, jak np. Rewolucyjny Czerwony Pułk Warszawy, który brał udział w 
walkach przeciw oddziałom resztek Armii Ochotniczej gen. Piotra Wrangla na 
Krymie (Koskowski 1977: 29-43). Wyrazem bolszewickiego dążenia do 
rozniecenia „rewolucji” w całej Europie było sformowanie, na rozkaz Lenina, 
już w listopadzie 1918 roku, Armii Zachodniej, która miała udzielić 
„internacjonalistycznej pomocy” rewolucji niemieckiej, a także rewolucjonistom 
z krajów bałtyckich, Białorusi, Ukrainy i Polski, które leżały na trasie jej marszu, 
w celu proklamowania na tych obszarach „władzy robotników i chłopów” 
(Szcześniak 2002: 14). W Polsce komuniści byli jednak bardzo słabi, a większość 
członków KPRP przebywała w Rosji. Szansę na rewolucję komunistyczną w 
Polsce zmniejszała jawna agitacja pod hasłem dyktatury proletariatu na sposób 
bolszewicki i „zlania się Polski z Rosją”. Działania KPRP, jako sowieckiej 
agentury wpływu, były widoczne także podczas wojny polsko-bolszewickiej, 
mobilizując przeciw sobie patriotyzm większości społeczeństwa (Pobóg-
Malinowski 1984, T. II: 310).  

 
Wydarzenia poprzedzające wojnę polsko-bolszewicką 

Po zakończeniu I wojny światowej w Rosji i Europie Wschodniej 
zderzyły się rozbieżne interesy kilku stron: bolszewików, którzy przygotowywali 
ekspansję komunizmu na zachód, wojsk białej Rosji, walczących pod hasłami 
niepodzielnej i świętej Rusi, oraz sił narodowych byłych prowincji imperium 
rosyjskiego, aspirujących do niepodległości, wśród których najistotniejszą rolę 
odegrali Polacy. W tych okolicznościach w latach 1918-1920 rozwiązanie mogła 
przynieść tylko konfrontacja militarna. Od końca października 1918 r. w Galicji 
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Wschodniej toczyła się wojna z wojskami Zachodnio-Ukraińskiej Republiki 
Ludowej, powstałej w listopadzie 1918 r. Z kolei na Ukrainie 
Naddnieprzańskiej, (rosyjska część Ukrainy) w listopadzie 1917 r. 
proklamowano Ukraińską Republikę Ludową, a w styczniu 1919 r. dwie 
republiki utworzyły federację. W odpowiedzi wojska polskie w połowie maja 
1919 r. przeszły do ofensywy, wypierając do połowy lipca wojska zachodnio-
ukraińskie za rzekę Zbrucz (Galuba 2004: 222-223). 

W końcu grudnia 1918 r. na Litwę i Białoruś wkroczyły oddziały Armii 
Zachodniej, a pod ich ochroną w Mińsku i w Wilnie bolszewicy proklamowali 
sowieckie republiki rad. 27 lutego 1919 r. utworzyli oni w Mińsku Litewsko-
Białoruską Republikę Rad (Litbieł). Z drugiej strony, od zachodu do strefy 
likwidowanego niemieckiego Ober-Ostu wkroczyły oddziały Wojska Polskiego. 
12 lutego 1919 r. doszło do pierwszych polsko-sowieckich starć zbrojnych, 
które były bezpośrednią przyczyną wybuchu wojny polsko-bolszewickiej. W jej  
pierwszej fazie, trwającej od lutego do października 1919 r. oddziały polskie 
zajęły większość Białorusi i Wileńszczyznę, likwidując Litbieł w lipcu (Galuba 
2004: 35-81). 

W wyniku kontrofensywy, podjętej w połowie lutego 1919 r. przez 
oddziały Wojska Polskiego pod dowództwem gen. Stanisława Szeptyckiego 21 
kwietnia zajęły one Wilno, a 22 kwietnia Naczelnik Państwa, Józef Piłsudski 
wydał odezwę do mieszkańców b. Wielkiego Księstwa Litewskiego, w której 
zapowiedział utworzenie federacji (Nowak 2001: 153; Davies 2011: 47-48). W 
związku z odmową rządu litewskiego w tej kwestii konferencja pokojowa 
obradująca w Paryżu przyjęła projekt granicy polsko-litewskiej na linii etnicznej, 
pozostawiając Wilno po stronie polskiej.  

Mimo głębokiej nieufności wobec dowódców rosyjskich, Józef Piłsudski 
podjął próbę rozmów z dowództwem Armii Ochotniczej na Ukrainie, 
proponując współdziałanie w walce z bolszewikami. W lipcu 1919 r. wysłał do 
kwatery gen. Antona Denikina w Taganrogu misję wojskową z gen. 
Aleksandrem Karnickim na czele, która podjęła rozmowy z Rosjanami w tej 
sprawie. Ich przebieg potwierdził negatywny stosunek Denikina i jego 
dowódców do wschodnich granic Polski, którzy uznawali niepodległość Polski 
w granicach Królestwa Kongresowego. W trakcie rozmów okazało się, że 
Denikin był przeciwnikiem zarówno istnienia niezależnego od Rosji państwa 
ukraińskiego, jak i suwerennej Polski, w której skład miałyby wejść obszary 
leżące na wschód od Bugu i Niemna. Ponadto żądał on ewakuacji przez Wojsko 
Polskie Podola i Wołynia i przekazania tych obszarów pod jurysdykcję Armii 
Ochotniczej w celu „wybrania rekruta i zboża”, oraz zawieszania na wschód od 
b. granicy Kongresówki rosyjskich symboli państwowych. Tymczasem 
bolszewicy oferowali za pokój lub neutralność dowolne koncesje terytorialne 
niezależnie od ich realności i zamiaru wypełnienia obietnic. Przy takim podejściu 
dowódców rosyjskich do propozycji polskich rokowania polsko-rosyjskie w 
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Taganrogu zakończyły się fiaskiem (Materski 2005: 46-57). W istniejącej sytuacji, 
Józef Piłsudski, jako Tymczasowy Naczelnik Państwa uznał, że Polska nie ma 
żadnego interesu w sukcesie Białych i w konsekwencji uchylił się od wsparcia 
Denikina, mimo nacisków Francji i Wielkiej Brytanii w tej sprawie.  

W lipcu 1919 r. rozpoczęły się też negocjacje polsko-bolszewickie, 
kontynuowane do grudnia (w październiku i listopadzie 1919 toczyły się one w 
Mikaszewiczach na Polesiu). Warunki polskie były analogiczne do warunków 
stawianych Denikinowi. W odpowiedzi na sugestie Polski, sowiecki negocjator, 
Julian Marchlewski, zapewnił Polaków że Rosja Sowiecka gotowa jest odstąpić 
Polsce Litwę i Białoruś. 26 października 1919 r. wysłannik Piłsudskiego kpt. 
Ignacy Boerner przekazał Marchlewskiemu, że Polakom nie zależy na 
zwycięstwie Denikina i obiecał, że oddziały Wojska Polskiego nie uderzą na 
Armię Czerwoną, gdy przerzuci ona swoje jednostki w rejon Mozyrza w celu 
likwidacji oporu oddziałów Armii Ochotniczej3. 

Jednak ze względu na kategoryczne żądania Polski dotyczące uznania 
przez sowiety niepodległości Ukrainy i nieatakowanie wojsk Petlury przez Armię 
Czerwoną, rozmowy w Mikaszewiczach nie przyniosły rezultatów. Faktyczny 
rozejm na froncie polsko-bolszewickim odciążył Armię Czerwoną w 
kluczowych momentach walk i miał wpływ na osiągnięcie przez nią 
ostatecznego zwycięstwa nad Armią Ochotniczą. Po klęsce ofensywy przeciw 
bolszewikom między Orłem a Tułą, w trakcie szybkiego odwrotu resztek armii 
Denikina na południe, 26 listopada 1919 r. gen. Denikin wysłał osobisty list do 
Piłsudskiego z prośbą o pomoc w obliczu zagrożenia bolszewickiego. Na 
rozpoczęcie zabiegów w sprawie sojuszu z Polską, Denikin zdecydował się 
dopiero w obliczu klęski, uprzednio przez kilka miesięcy próbując prowadzić 
rozmowy z pozycji siły, wykorzystując naciski francuskie na Polskę. Na naciski 
zachodnich misji wojskowych w sprawie pomocy dla Białych Piłsudski 
odpowiadał, że „nie ma z kim rozmawiać, bo Kołczak i Denikin to reakcjoniści i 
imperialiści”. Z punktu widzenia bolszewików kwestia granic miała znaczenie 
czysto taktyczne, gdyż celem ich była walka z kapitalizmem w skali światowej. 
Polsko-sowieckie rozmowy w Mikaszewiczach zostały przerwane w grudniu 
1919 r. po rozbiciu przez Armię Czerwoną Sił Zbrojnych Południa Rosji i 
ograniczeniu obszaru zajmowanego przez nie do Krymu i Noworosyjska. 

24 października 1919 r. Lenin mówił, że zagrożenie ze strony Polski 
mija, jednak 28 listopada dawny działacz SDKPiL pisał w liście do komisarza 
obrony, Lwa Trockiego, że zakończenie wojny może być kwestią dni, 
ostrzegając też z powodu polskiej gotowości bojowej. Zasadniczo dyplomacja 
polska i sowiecka nie były gotowe do dialogu pokojowego, co wynikało 
zarówno z braku zaufania władz polskich do Sowietów, jak i geopolitycznych 

                                                 
3 http://jpilsudski.org/artykuly-ii-rzeczpospolita-dwudziestolecie-miedzywojnie/wojskowosc-

i-militaria/wojna-polsko-bolszewicka-1919-1920,  27 III 2013. 



 

Baziur, G., 2019, Obrona niepodległości Polski a bolszewicki projekt “permanentnej 

rewolucji”, Przegląd Geopolityczny, 30, 2019, s. 47-69. 

 

 

- 54 - 

planów Rosji Sowieckiej. Propozycja komisarza spraw zagranicznych, Gieorgija 
Cziczerina z 22 grudnia 1919 r. w sprawie rozpoczęcia oficjalnych rokowań 
pokojowych, pełna frazesów i ideologicznej demagogii zniechęcała do 
poważnego jej traktowania przez rząd polski.  

Wobec perspektywy wznowienia walk w wojnie polsko-bolszewickiej 
swoją współpracę oferował Polakom przywódca nieudanego powstania 
jarosławskiego z lipca 1918 r., Borys Sawinkow. 29 marca 1920 r. zwrócił się on 
w tej sprawie do Naczelnika Państwa i został przyjęty w obecności Mikołaja 
Czajkowskiego. W wyniku rozmów strony ustaliły, że Polska zrzeka się 
terytoriów wschodnich według granic z 1772 r. na rzecz utworzenia niepodległej 
Ukrainy, a na obszarze b. Wielkiego Księstwa Litewskiego miał odbyć się 
plebiscyt dotyczący ich przynależności państwowej; Rosja z swej strony 
odchodziła od zachodniej granicy z sierpnia 1914 r., uznając niepodległość 
Polski. Poza tym ustalono, że w Polsce zostaną sformowane oddziały rosyjskie z 
jeńców bolszewickich, walczące przeciwko Armii Czerwonej. Za zgodą władz 
RP, w końcu maja 1920 r. Sawinkow zorganizował w Warszawie Rosyjski 
Komitet Polityczny (funkcjonowała też nazwa – Rosyjski Komitet Ewakuacyjny 
– G.B.), który skupiał działaczy emigracyjnych w Polsce, stając na jego czele 
(Wędziagolski 1972: 381-384, 388-395). Jego działalność nie miała jednak 
poparcia głównych działaczy rosyjskiej emigracji politycznej na Zachodzie, 
zwłaszcza w Paryżu. Z inicjatywy Komitetu zaczęto wprawdzie formować 
oddziały rosyjskie, jednak na podstawie umowy Sawinkow-Bałachowicz z 27 
sierpnia 1920 r. do walk weszły tylko wojska dywizji gen. Stanisława Bułak-
Bałachowicza i Kozacka Brygada Kawalerii esauła Jakowlewa, tocząc walki 
przeciw oddziałom 6 Dywizji Kawalerii  Armii Konnej Siemiona Budionnego  
(ibidem: 438-439). Po zwycięstwie nad Armią Czerwoną, a tym bardziej po 
zawarciu pokoju w Rydze sprawa stała się bezprzedmiotowa, żołnierze rosyjscy, 
którzy walczyli przeciwko bolszewikom zostali pozostawieni, a część z nich 
została internowana w Polsce. Zawarcie rozejmu przyjęto w środowiskach 
emigracji rosyjskiej, zarówno w Polsce, jak i na Zachodzie negatywnie i z 
wielkim rozczarowaniem (Drozdowski 1996; Kowalczyk 2018: 192-199; 
Wędziagolski 1972: 397, 402-404, 413-418). 

Mimo sceptycznego stosunku do wojny z Polską, Trocki przystąpił do 
przygotowań wojskowych i logistycznych w celu wznowienia walk na Froncie 
Zachodnim. 22 stycznia 1920 r. wysłał on depeszę do G. Zinowiewa, w której 
pisał: „Musicie jak najszybciej podjąć środki ostrożności. 1) Należy zmobilizować 
najbardziej poważnych i zaufanych polskich komunistów i skierować na front zachodni do 
dyspozycji Unszlichta. 2) Należy wzmocnić agitację prasową w języku polskim. 3) Należy 
znowu skoncentrować całą uwagę na zdolności bojowej VII Armii. 4) Należy skompletować 
kurs dowódców, wzmóc tam wysiłek pracy. Proszę zakomunikować, co można przedsięwziąć 
w tym kierunku”. Lenin uważał, że po rozbiciu Armii Ochotniczej trzeba 



 

Baziur, G., 2019, Obrona niepodległości Polski a bolszewicki projekt “permanentnej 

rewolucji”, Przegląd Geopolityczny, 30, 2019, s. 47-69. 

 

 

- 55 - 

wznowić walki na Froncie Zachodnim, o czym telegrafował Trockiemu 27 
lutego 1920 r. (Lenin 1989: T. 51: 136).  

Jako komisarz obrony, Trocki energicznie zajął się przygotowaniem 
Armii Czerwonej i społeczeństwa do wojny z Polską, zarówno pod kątem 
zaopatrzenia materiałowego, uzbrojenia i amunicji, jak i antypolskiej kampanii 
propagandowej, którą traktował jako wojnę psychologiczną, aby „ludzie 
sowieccy” poszli na wojnę z „pańską” Polską. Podczas przygotowań, 12 marca 
1920 r. Trocki kazał wydać manifest Rady Komisarzy Ludowych w celu 
wyjaśnienia sytuacji geopolitycznej Rosji Sowieckiej w kontekście tzw. 
zagrożenia polskiej kontrrewolucji, mobilizacji społeczeństwa rosyjskiego, a 
wśród tego komunistów polskich i wzmocnienie ich wydawnictw oraz 
skierowanie na Front Zachodni dowódców i pracowników politycznych z 
innych frontów, w szczególności z VI Armii. Trocki naciskał też na członków 
Biura Politycznego, aby jak najszybciej omówili kwestię rozpoczęcia nowego 
etapu wojny z Polską (Lenin 1989: T. 51: 185). Sowieckie plany wojenne zostały 
omówione 20 marca 1920 r., podczas odprawy dowódców Frontu Zachodniego 
w Smoleńsku.        

 
Konfrontacja polsko-bolszewicka w 1920 roku 

W sytuacji zagrożenia ze strony bolszewickiej Rosji, po zdobyciu Wilna i 
Mińska Piłsudski zdecydował się na porozumienie z Ukrainą, której terytorium 
było niemal w całości zajęte przez wojska bolszewickie. 21 kwietnia 1920 r. 
podpisane zostało porozumienie z atamanem Semenem Petlurą. Polska 
uznawała niepodległość Ukrainy na ziemiach rosyjskich, zaś Ukraina 
rezygnowała z Galicji Wschodniej i części Wołynia (tereny te zostały włączone 
do Polski). Jednocześnie polski wywiad informował o odprawie dowództwa 
sowieckiego w Smoleńsku z 20 marca 1920 r., podczas której podjęto decyzję o 
zaatakowaniu Polski, dlatego też Piłsudski postanowił wykonać uderzenie 
wyprzedzające w celu zaskoczenia wojsk bolszewickich, koncentrujących się na 
linii frontu polskiego. W dniu 25 kwietnia rozpoczęły się walki na Ukrainie, 
które po dwóch tygodniach doprowadziły do zajęcia przez oddziały polskie 
Kijowa. Polskie sukcesy przerwała jednak kontrofensywa Armii Czerwonej, 
która rozpoczęła się 10 czerwca 1920 r. atakiem Armii Konnej dowodzonej 
przez Siemiona Budionnego. Jednocześnie oddziały Konarmii wyparły Polaków 
z Kijowa, a na północy zaatakowały wojska Michaiła Tuchaczewskiego. Podczas 
ofensywy wojska 1 Armii Konnej, dowodzonej przez Siemiona Budionnego 
dopuściły się wielu zbrodni wojennych: 7 czerwca wojska bolszewickie spaliły w 
zajętym Berdyczowie szpital z 600 rannymi żołnierzami i personelem 
medycznym, a po nagłym wtargnięciu do Żytomierza bolszewicy wymordowali 
żołnierzy stacjonującego tam garnizonu polskiego. Trasę marszu oddziałów 
Armii Konnej znaczyły miejsca zbrodni, dokonywanych przez jej żołnierzy na 
jeńcach wojennych i ludności cywilnej, zwłaszcza osób z tzw. grup „wrogich 
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klasowo”: ziemiaństwie, duchowieństwie, inteligencji czy burżuazji (Stępień, 
1992; Conquest 1997: 333; Babel 1999).4 

Po wznowieniu działań wojennych, Trocki obserwował rozwój sytuacji 
na froncie, formułując w 16 tezach pogląd na temat wojny z Polską, pt.: „O 
Froncie Polskim i naszych zadaniach”, który 30 kwietnia 1920 r. został zatwierdzony 
przez Rewolucyjną Radę Wojenną Republiki Sowieckiej (Mirowski 2013: 249). 
W treści dokumentu Trocki stwierdził, że do wojny doprowadziła „polska 
inwazja”, ale na jej początku nie przewidywał wykorzystania walk do 
rozpoczęcia rewolucji światowej. Jako naczelny dowódca Robotniczo-
Chłopskiej Armii Czerwonej oczekiwał na efekty działań wojennych i reakcje 
państw Ententy, ponieważ obawiał się wznowienia interwencji przeciwko Rosji 
Sowieckiej (z początkiem 1920 r. część wojsk państw Ententy zaczęła być 
wycofywana z Rosji). Wspomniane działania władz sowieckich były związane z 
kampanią psychozy społecznej na tle rzekomego zagrożenia Rosji ze strony 
Ententy. Trocki oskarżył Polskę o to, że dzięki niej państwa zachodnie chcą 
zniszczyć rewolucję, aby partycypować w rosyjskich bogactwach naturalnych i 
mieć liczne udziały w gospodarce rosyjskiej. Ze względu na obawy dotyczące 
włączenia do wojny Finlandii, Rumunii i Łotwy, pisał w podsumowaniu swoich 
tez, że: „… musimy widzieć wojnę z Polską nie jako zadanie jedynie dla zachodniego frontu, 
lecz jako główne zadanie całej robotniczo-chłopskiej Rosji” (ibidem: 250). Jego konkluzja 
nosiła nie tylko znamiona komunistycznego internacjonalizmu, ale i 
wielkorosyjskiego szowinizmu. Wojna polsko-sowiecka miała charakter 
konfliktu geopolitycznego ze względu na położenie Polski w Europie: była ona 
dla Rosji Sowieckiej – podobnie, jak wcześniej dla carskiej – „wrotami do 
Europy”. Bolszewicy planowali z Polski rozpoczęcie przez Armię Czerwoną 
ofensywy na zachód – w kierunku Niemiec i na południe – na Czechosłowację, 
Węgry i Bałkany. 

W trakcie walk, 10 maja Trocki wygłosił w Homlu przemówienie, w 
którym oskarżył Polaków o rzekomo popełnione zbrodnie na komunistach i 
żołnierzach Armii Czerwonej. Mówił w nim również o szpiegostwie w Armii 
Czerwonej, nie wiedząc, że kryptolodzy polscy złamali sowieckie szyfry, dzięki 
czemu Naczelne Dowództwo Wojska Polskiego znało tajne rozkazy i instrukcje 
dotyczące zamiarów Armii Czerwonej (ibidem: 254).     

Impet, z jakim ruszyła ofensywa wojsk bolszewickich i wycofywanie się 
wojsk polsko-ukraińskich na zachód zaniepokoił kraje Ententy, które stanęły 
wobec perspektywy podboju Polski, Niemiec, a w dalszej kolejności również 
inwazji na Francję. W związku z tymi obawami minister spraw zagranicznych 
Wielkiej Brytanii, lord George Curzon zaczął namawiać Rosjan do zawarcia 
pokoju, ostrzegając, że jeśli wkroczą na ziemie etnicznej Polski, Wielka Brytania 

                                                 
4 Relację naocznych świadków krwawych wydarzeń, jakie miały wówczas miejsce na 

Ukrainie, opublikowano w Przeglądzie Geopolitycznym (Wilczyński, 2018a). 
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i Francja przyjdą jej z pomocą. Wobec groźnej dla Sowietów perspektywy, Biuro 
Polityczne KC RKP (b) stanęło przed decyzją, którą Lenin wyjaśniał jako 
pokonanie białych i zakończenie „defensywnej” fazy wojny z aliantami: 

„I tak… doszliśmy do przekonania, że zbrojny atak ententy przeciwko nam 
skończył się, że wojna obronna z imperializmem się skończyła, wygraliśmy ją… Ocena 
wyglądała następująco: wojna obronna jest skończona. […] Stanęliśmy przed nowym 
zadaniem… Mogliśmy i powinniśmy byli wykorzystać sytuację militarną, żeby rozpocząć 
wojnę zaczepną… Sformułowaliśmy to nie w oficjalnej uchwale, zawartej w protokołach 
Komitetu Centralnego… ale powiedzieliśmy między sobą, że sprawdzimy za pomocą 
bagnetów, czy w Polsce nie dojrzała już proletariacka rewolucja socjalistyczna… 
[Dowiedzieliśmy się], że gdzieś pod Warszawą znajduje się nie ośrodek polskiego rządu 
burżuazyjnego i republiki kapitału, ale ośrodek całego dzisiejszego systemu imperialistycznego 
i że okoliczności pozwalają nam wstrząsnąć tym systemem i prowadzić politykę nie w Polsce, 
ale w Niemczech i w Anglii” (Pipes 1995: 276-277; idem 2010: 192-193). 

Uwagi Lenina świadczyły o jego wierze w wybuch rewolucji 
komunistycznej latem 1920 r. w Niemczech, Wielkiej Brytanii, na Węgrzech i w 
Czechosłowacji. Wyciągnął z tego wniosek, że w wypadku zdobycia i 
sowietyzacji Polski, ład wersalski zostałby zburzony i runąłby cały system 
międzynarodowy, który powstał po zwycięstwie nad Niemcami (Pipes 1995: 
277). Po odrzuceniu zastrzeżeń Trockiego i wątpliwości Dowództwa Armii 
Czerwonej, Lenin nakłonił podwładnych do zlekceważenia przestróg Curzona i 
dalszego marszu na Warszawę. Poparł go Trocki, który w lecie 1920 r. – mimo 
tego, że był zwolennikiem internacjonalizmu – zaczął posługiwać się retoryką 
narodową, a w propagandzie Sowietów na temat wojny z Polską z premedytacją 
ograniczyli oni hasła klasowo-rewolucyjne na rzecz narodowo-imperialnych, 
charakterystycznych dla caratu. 28 maja 1920 r. Trocki pisał w „Prawdzie”: 
„Potrzebujemy ochotników! Was, młodych przedstawicieli proletariatu! Was, sumiennych 
chłopów! I wszystkich szlachetnych członków inteligencji! Was, oficerów rosyjskich, którzy 
zrozumieliście, że Armia Czerwona broni Wolności i Niepodległości narodu rosyjskiego. 
Front Zachodni wzywa was wszystkich” (Davies 2011: 142). Rząd sowiecki „po trupie 
białej Polski” dążył do podboju całej Europy, do zniszczenia cywilizacji 
zachodniej w imię komunistycznej utopii.    

Wiosną 1920 r. Lenin zignorował również informacje komunistów 
polskich, którzy ostrzegali władze sowieckie przed polskim patriotyzmem. Jako 
jedyny przedstawiciel KPRP na II Kongresie Kominternu mówił o tym Julian 
Marchlewski, przyczyniając się do przyjęcia przez delegatów uchwały, w której 
stwierdzili, że: „dla Rosji Radzieckiej samookreślenie narodu polskiego jest świętym i 
nietykalnym prawem, i nawet, gdyby ani jeden żołnierz nie bronił Polski, ziemia polska 
pozostałaby własnością narodu polskiego, a naród polski swobodnie decydowałby o swoim 
losie” (Jakubowski 2007: 156). Podobne stanowisko zajęli inni działacze KPRP: 
Stanisław Budzyński, Edward Próchniak i Wacław Dąbrowski, ps. „Stefan 
Borski”, którzy w wyniku dokonanej wymiany więźniów politycznych przybyli z 
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Polski do Rosji Sowieckiej. Dzień przed wznowieniem walk na Froncie 
Zachodnim 24 kwietnia 1920 r. skierowali oni do Komitetu Centralnego RKP 
(b) pismo, w którym stwierdzili: „Zbliżenie się Armii Czerwonej do granic 
etnograficznych niewątpliwie spowoduje nową burzę nacjonalizmu w Polsce, który obejmie nie 
tylko burżuazję i chłopstwo, lecz także znaczną część klasy robotniczej. Wywoływanie wojny 
narodowej w obronie ojczyzny przed „Moskalami” przyniosłoby ciężką klęskę komunizmu 
na wiele lat. Doprowadzi do zjednoczenia wszystkich sił narodowych w Polsce, która doznała 
ponad stuletniego obcego ucisku. To może przynieść szkodę także rosyjskiemu proletariatowi” 
(Informacje…, 1998: 172-176, 200-206).  

W geopolitycznych rachubach Trocki szukał „usprawiedliwienia” dla 
wojny z Polską, zrzucając winę za jej wybuch na polskie elity polityczne i 
gospodarcze, głównie szlachtę i burżuazję. Jego opinie o konflikcie wypływały 
pośrednio z teorii rewolucji permanentnej. Trocki wierzył też w wybuch 
rewolucji w Polsce, podobnej do niemieckiej i węgierskiej. W artykule „Czego oni 
chcą?” pisał, że najważniejszym celem dla polskich chłopów jest ziemia, dlatego 
też Polska postanowiła – według jego twierdzeń – dać chłopom polskim ziemię 
na Ukrainie, Białorusi i Litwie. Również zaangażowanie znacznych sił 
odrodzonego Wojska Polskiego uznał on za wynik przekroju społecznego armii. 
W związku z tym Piłsudski miał rzekomo obiecać ukraińskie czarnoziemy dla 
„legionistów” – jak określali polskich żołnierzy Sowieci, którzy w większości 
pochodzili z odczuwających „głód ziemi” rodzin chłopskich. W związku z tym 
Trocki proponował, aby „… odciąć definitywnie Polskę od terytoriów Ukrainy i 
Białorusi oraz skutecznie przekonać polską opinię publiczną, że Rosja Sowiecka nie 
prowadziła, nie prowadzi i nie będzie prowadzić w przyszłości wojny zaborczej, a polskie 
masy wystąpią przeciwko swym ciemiężycielom” (Троцкий 1920). Licząc na wybuch 
rewolucji w Polsce i objęcie władzy przez komunistów, Trocki dążył do 
wstrzymania przy nadarzającej się okazji ofensywy na Zachód.            

Mimo jego dylematów, w początkach lipca 1920 r. Armia Czerwona, 
skoncentrowana na Frontach: Zachodnim i Południowo-Zachodnim gotowa 
była do podjęcia ofensywy. W przeddzień wyruszenia ofensywy bolszewickiej 
Lew Trocki pisał wojowniczo: „Musimy zadać całkowitą militarną klęskę siłom 
zbrojnym białej Polski […] aby uczynić politycznie i psychologicznie nieuniknioną 
rewolucyjną porażkę polskiej burżuazji. To drugie zadanie musi w całości zostać wykonane 
przez polski proletariat. Naszym obowiązkiem jest jedynie ułatwić to zadanie, skracając, na 
ile to możliwe, drogę do Waterloo, którą podąża Napoleon polskiej szlachty [J. Piłsudski]” 
(ibidem). Strategiczne cele natarcia sowieckiego wyjaśnił również dowódca 
Frontu Zachodniego Michaił Tuchaczewski w rozkazie z 21 lipca 1920 r.: Ponad 
martwym ciałem białej Polski jaśnieje droga ku ogólnoświatowej pożodze. Na naszych 
bagnetach poniesiemy szczęście i pokój ludzkości pełnej mozołu. Na Zachód! wybiła godzina 
ataku. Na Wilno, Mińsk, Warszawę! Naprzód marsz! (Davies 2011: 145). 

Zgodnie z planem działań operacyjnych wojska Frontu Zachodniego, 
dowodzonego przez Michaiła Tuchaczewskiego miały prowadzić operacje 
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wojenne od Smoleńska przez Warszawę w kierunku Berlina, natomiast wojska 
Frontu Południowo-Zachodniego pod dowództwem Aleksandra Jegorowa po 
opanowaniu Małopolski kierować się miały przez terytorium Czechosłowacji i 
Węgier na Bałkany (Szcześniak 2002: 20). Istniała więc groźba przywrócenia 
reżimu Béli Kuna na Węgrzech (Baziur 2014: 225-231).  

Ofensywa sowiecka ruszyła 4 lipca 1920 r. Wykorzystując ponad 
dwukrotną przewagę, Armia Czerwona przełamała opór na lewym skrzydle 
polskim, a grożąc oskrzydleniem przez korpus kawalerii, zmusiła Polaków do 
odwrotu trwającego bez przerwy 39 dni (Szcześniak 2002: 20). 22 lipca wojska 
bolszewickie otrzymały polecenie zajęcia Warszawy do 12 sierpnia 1920 r. 
Ostatecznie wojna polsko-bolszewicka została rozstrzygnięta w trakcie 
zwycięskiej Bitwy Warszawskiej, stoczonej w dniach 12-25 sierpnia 1920 r., 
której przebiegiem dowodził marszałek (od 19 marca 1920 r. – G.B.) Józef 
Piłsudski. Do historii przeszło bohaterstwo żołnierzy polskich w walkach pod 
Ossowem i Radzyminem, gdzie walczyli m.in. studenci Legii Akademickiej i 
harcerze, a do walki prowadził ich kapelan wojskowy, ks. Ignacy Skorupka, 
który zginął podczas ataku na pozycje sowieckie. Kontrofensywa polskiej armii 
rozpoczęta 16 sierpnia przez Piłsudskiego przełamała front rosyjski i rozbiła 
wojska sowieckie, które rozpoczęły odwrót na wschód. 10 września ofensywa 
dotarła na Wołyń, a 20-28 września rozegrała się zwycięska dla Polaków bitwa 
nad Niemnem. Ponieważ obie strony były bardzo wyczerpane walkami, 12 
października zawarto rozejm, który wszedł w życie 18 października. Po 
podpisaniu rozejmu, strony podjęły rokowania, które zakończyły się 
podpisaniem 18 marca 1921 r. traktatu pokojowego, kończącego wojnę i 
ustalającego wschodnie granice RP. Na jego mocy etniczne obszary zamieszkane 
przez zwarte grupy ludności ukraińskiej i białoruskiej zostały podzielone między 
Polskę a Rosję i Ukrainę Sowiecką, zgodnie z koncepcją inkorporacyjną endecji. 

 
Aktywność komunistów na terenach zajętych przez bolszewików 

W trakcie ofensywy wojsk bolszewickich komuniści na zajmowanych i 
czasowo okupowanych obszarach Polski tworzyli Komitety Rewolucyjne 
(Rewkomy), a pierwszy z nich powstał 8 lipca 1920 r. w Tarnopolu, po zajęciu 
miasta przez Armię Czerwoną i oddziały powołanej w 1919 r. Ukraińskiej 
Galicyjskiej Armii Czerwonej (Dąbkowski 1985: 172-173). W związku z szybkim 
marszem oddziałów Armii Czerwonej na zachód, został też utworzony Polski 
Komitet Rewolucyjny (Polrewkom), który miał przejąć władzę administracyjną, 
zaprowadzić porządek a po zakończeniu walk prowadzić akcję propagandową. 
Polrewkom miał ujawnić się natychmiast po wycofaniu oddziałów Wojska 
Polskiego na zachód, aby stwarzać wrażenie spontanicznego ruchu rewolucyj-
nego w Polsce. 

Zgodnie z rozkazem z 19 maja 1920 r., Tuchaczewski powierzył 
tworzenie komitetów Radom Wojennym poszczególnych armii. Składały się one 
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z agentów sowieckich, przeważnie pochodzenia żydowskiego, białoruskiego lub 
rzadziej ukraińskiego lub polskiego, wywodząc się z działających wcześniej tzw. 
„jaczejek”, czyli zakonspirowanych w terenie, liczących po kilka osób grup 
komunistycznych. Rewkomy były pozbawione zaplecza społecznego, a na ich 
czele stali najczęściej dowódcy sowieccy, często nie znający języka polskiego, 
którzy byli określani jako „instruktorzy z Moskwy”. Nie potrafili oni jednak 
zyskać zaufania Polaków. Po przejściu wojsk frontowych Rewkomy 
rozpoczynały „rządy” w atmosferze wrogości ze strony ludności, która nie 
akceptowała ideologii komunistycznej. Przyczyniały się do tego rekwizycje 
żywności, bydła i koni, gwałty i grabieże dokonywane na wsiach przez żołnierzy 
Armii Czerwonej (Szcześniak 2002: 26). 

Będąc niemal pewnymi zdobycia Warszawy i zajęcia całej Polski, 30 lipca 
1920 r. Sowieci wysłali z Moskwy grupę komunistów, którzy w tym też dniu 
utworzyli Tymczasowy Komitet Rewolucyjny Polski (Polrewkom). Po dotarciu 
do zdobytego przez Armię Czerwoną Białegostoku 2 sierpnia na miejskim 
placu, w obecności wielu tysięcy białostoczan przeważnie gwałtem wyciągnię-
tych z domów, dowódca Frontu Zachodniego, Michaił Tuchaczewski w imieniu 
Rosji Sowieckiej, RKP(b) i Armii Czerwonej powitał przybyłych jako członków 
„czerwonego rządu polskiego”. TKRP miał zostać przewieziony do Warszawy 
wkrótce po jej zdobyciu. Pieniądze dla Polrewkomu przydzieliło Biuro 
Organizacyjne KC RKP (b) w Moskwie, które 28 lipca na prośbę 
Dzierżyńskiego przesłało telegraficznie kwotę miliarda rubli, do wypłaty przez 
Intendenturę Frontu Zachodniego (ibidem: 23).  

Polrewkom istniał niecałe trzy tygodnie, a działalność jego ograniczała 
się do utrzymania stałego kontaktu z władzami w Moskwie i antypolskiej wojny 
propagandowej. Od pierwszych chwil okupacji bolszewicy ustanowili cały sys-
tem kontroli nad Komitetem: z ramienia Rewolucyjnej Rady Republiki pieczę 
nad TKRP sprawował komisarz frontu Ivar Smilga, ze strony XV Armii - 
komisarz Samuel Łazowert, natomiast przedstawicielem moskiewskiego Biura 
Polskiego był Jakub Fenigstein-Dolecki. Ich obecność krępowała działalność 
TKRP z uwagi na oczywistą zależność od Moskwy i brak wyraźnego określenia 
kompetencji. Stosunki z dowództwem sowieckim były nieuregulowane i nie 
było żadnej koordynacji działalności komitetów terenowych (ibidem). 

Jedynym polem działania Polrewkomu była propaganda, skierowana 
przeciwko państwu polskiemu, którą Sowieci podjęli, licząc na wywołanie 
buntów wśród oddziałów polskich na froncie. W ulotkach apelowali oni do 
„legionistów” – jak nazywali żołnierzy polskich – aby „usuwali oficerów” i 
„śpieszyli w ramach Armii Czerwonej do Warszawy”. Żołnierzy polskich 
wzywali do tworzenia Rad Delegatów Żołnierskich. Miały one być formą 
władzy nad Siłami Zbrojnymi RP, celem np. uzyskania poparcia oficerów 
„wiernych ludowi” oraz aresztowania „generałów i pułkowników” – jak 
określali korpus oficerski (Pobóg-Malinowski 1984, T. II: 475-476). 
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W wydanym manifeście Polrewkom wezwał Polaków do walki przeciw 
odrodzonemu państwu i jego władzom w imię „rewolucji światowej”. W 
„Manifeście” renegaci pisali: 

 
KOMUNIKAT 
Na terenach Polski, wyzwolonych z pod jarzma kapitału, powstał Tymczasowy 

Komitet Rewolucyjny Polski, w którego skład wchodzą t.t. Juljan Marchlewski, Feliks 
Dzierżyński, Feliks Kon, Edward Próchniak i Józef Unszlicht. Komitet Tymczasowy, 
ujmując rządy w swe ręce stawia sobie za zadanie: 

Aż do czasu utworzenia stałego rządu robotniczo-włościańskiego w Polsce kłaść 
podwaliny pod przyszły ustrój Sowiecki Polskiej Socjalistycznej Republiki Rad. W tym celu 
Tymczasowy Komitet Rewolucyjny Polski: 

a) pozbawia władzy dotychczasowy rząd szlachecko-burżuazyjny, 
b) odbudowuje i na nowo organizuje komitety fabryczne w miastach i folwarczne na 

wsi,  
c) powołuje do życia miejscowe komitety rewolucyjne, 
d) ogłasza za własność narodu fabryki, majątki ziemskie oraz lasy i oddaje je pod 

zarząd Komitetów robotniczych miejskich i wiejskich, 
e) gwarantuje nietykalność ziemi włościan, 
f) powołuje do życia organy bezpieczeństwa, gospodarcze i aprowizacyjne, 
g) gwarantuje obywatelom, lojalnie wykonywającym rozkazy i polecenia władz 

rewolucyjnych, zupełne bezpieczeństwo. 
 

Białystok 30 lipca 1920 r. 
 

Tymczasowy Komitet Rewolucyjny Polski.5 
 
Podobne wezwanie TKRP zawarł również w odezwie „Do proletariatu 

Warszawy”, wydanej przed zasadniczym rozstrzygnięciem wojny na przedpolach 
stolicy Polski 5 sierpnia 1920 r.: „Bierzcie w swe ręce władzę i czuwajcie nad tym, aby 
bandy burżuazyjne nie ogołociły miasta z żywności, surowca i odzienia. Czuwajcie nad 
warsztatami pracy i nie pozwalajcie ich niszczyć. Dawajcie baczenie, by uciekająca w 
popłochu burżuazja i szlachta, mętów społecznych przeciwko wam nie rzuciła i wielki ruch 
wyzwoleńczy zbrodnią gwałtów, grabieży i pogromów nie splamiła (Szcześniak 2002: 24). 

Jednak wśród działaczy Polrewkomu ścierały się przeciwstawne 
stanowiska m.in. w kwestii reformy rolnej. Zdenerwowany tym Lenin przysłał 
Karola Radka vel Karla Sobelsona, do którego potem wysłał alarmujący 
telegram, w którym wzywał do jak najszybszej likwidacji „posiadaczy i 
kułaków”, oraz skutecznej pomocy chłopom przy przejmowaniu pańskich 
gruntów i lasów (Davies 2011: 157).Członkowie Polrewkomu 15 sierpnia dotarli 

                                                 
5 Na podstawie: Polityka 2/2008 (wydanie specjalne). 



 

Baziur, G., 2019, Obrona niepodległości Polski a bolszewicki projekt “permanentnej 

rewolucji”, Przegląd Geopolityczny, 30, 2019, s. 47-69. 

 

 

- 62 - 

do Wyszkowa, gdzie przenocowali w tamtejszej parafii, a na drugi dzień musieli 
wycofywać się przed nacierającymi wojskami polskimi. Razem z nim wycofywała 
się do Rosji Polska Armia Czerwona, licząca 176 żołnierzy pod dowództwem 
Romana Łągwy, która na skutek strat w walkach, stopniała w Mińsku do 
zaledwie 35 (Żenczykowski 1990: 49). 

Obok Rewkomu w Białymstoku Armia Czerwona tworzyła Rewkomy 
we wszystkich zajętych miastach Polski. W każdym z nich najliczniej 
prezentowaną grupą narodowościową byli Żydzi, a do wyjątków należało 
przewodzenie Rewkomom przez polskich komunistów, jak np. w Ciechanowie, 
gdzie na jego czele stanął Władysław Krzyżanowski, i w Wysokiem 
Mazowieckiem, gdzie dowodził przysłany z Moskwy Marceli Nowotko. W 
rozkazie nr 24 z 16 sierpnia 1920 r. tamtejszy Komitet Rewolucyjny określił 
swoje zadania identycznie jak bolszewicy w Piotrogrodzie w okresie przewrotu: 
„Zadaniem komitetów rewolucyjnych jest ostateczne obalenie panowania szlachty i burżuazji 
(...) Komitety winny aresztować wszystkich funkcjonariuszy policji jawnej i tajnej oraz 
szpiegów rządu burżuazyjnego. Winny również zaprowadzić rejestr wszystkich byłych 
wojskowych – niezależnie od stopnia i od tego, czy służyli w białej polskiej armii, czy carskiej 
lub niemieckiej” (ibidem: 26). 

Komitety miały nieograniczone możliwości w zakresie walki z „wrogami 
ludu”. Na mocy rozkazu nr 1 Wydziału Sprawiedliwości i Bezpieczeństwa 
TKRP z 16 sierpnia 1920 r. powstały Trybunały Rewolucyjne, od których 
wyroku nie było odwołania. Tępiły one przejawy zdrady, szpiegostwa, prowoka-
cji, sabotażu, agitacji antysowieckiej, spekulacji i lekceważenia uchwał TKRP 
(Mackiewicz 1987: 394-395, 397-398). Ich „sędziowie” wydawali liczne wyroki 
śmierci na „wrogów ludu”, a grupy operacyjne Czeki bezwzględnie je 
realizowały. Najgorszą sławą w walce przeciwko „białopolakom” okryli się 
funkcjonariusze Czeki, funkcjonującej przy sowieckiej IV Armii, którzy 
zamordowali tysiące Polaków. Na jej czele stał b. przywódca Węgierskiej 
Republiki Rad, Béla Kun, a pomagał mu Béla Kosta, który dowodził Oddziałem 
Specjalnym Czeki, mordując „kontrrewolucjonistów”, a przy okazji też rabując 
ich mienie, za co został rozstrzelany przez inny oddział Czeki (Szcześniak 2002: 
27).  

 
Działania władz polskich i rozwój sytuacji międzynarodowej 

Zagrożenie niepodległości Polski zmobilizowało wszystkie środowiska 
w kraju. Rozpoczął się werbunek mężczyzn do formowanej Armii Ochotniczej. 
Zaciągali się do niej nauczyciele i młodzież szkolna, robotnicy, urzędnicy, 
studenci i harcerze, którzy chcieli walczyć na froncie z bolszewicką inwazją w 
obronie niedawno odzyskanej państwowości. 1 lipca 1920 r. w Warszawie 
powstała Rada Obrony Państwa z Piłsudskim na czele, zaś na czele rządu stanął 
premier Władysław Grabski i dopiero 24 lipca powstał koalicyjny Rząd Obrony 
Narodowej z politykiem Polskiego Stronnictwa Ludowego „Piast”, Wincentym 
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Witosem na czele. Jeszcze na początku lipca ówczesny premier, Władysław 
Grabski zwrócił się do państw zachodnich o mediację z Rosją i na konferencji w 
Spa w Belgii musiał przystać na akceptację niekorzystnej granicy polsko-
rosyjskiej wzdłuż Niemna i Bugu nazwanej od nazwiska brytyjskiego ministra 
spraw zagranicznych linią Curzona. Była nią zaproponowana linia demarkacyjna 
wojsk polskich i bolszewickich opisana w nocie z dnia 11 lipca 1920 r., 
wystosowanej przez brytyjskiego ministra Spraw Zagranicznych lorda George 
Curzona do Ludowego Komisarza Spraw Zagranicznych RFSRR Gieorgija 
Cziczerina (Mirowski 2013: 258-259). Przebieg linii oparty został na Deklaracji 
Rady Najwyższej Głównych Mocarstw Sprzymierzonych i Stowarzyszonych w sprawie 
tymczasowej granicy wschodniej Polski z 8 grudnia 1919 r. (linia Niemen-Bug), 
podpisanej przez przewodniczącego Rady Najwyższej Mocarstw, Georges'a 
Clemenceau.  

W obliczu przewidywanej klęski Polski w walce z bolszewikami, 10 lipca 
1920 r., w czasie konferencji w Spa Curzon wysunął propozycję wycofania 
wojsk polskich na linię demarkacyjną Niemen-Bug, która w Galicji Wschodniej 
biegła przez Sokal, Busk i Kałusz, pozostawiając Lwów po stronie polskiej. W 
obliczu sukcesów militarnych, na konferencji w Spa delegaci bolszewiccy 
odrzucali wszelkie propozycje linii demarkacyjnych, ustalanych przez państwa 
Ententy, a 17 lipca 1920 r. odrzucili możliwość pośrednictwa Ententy w 
sprawach polsko-bolszewickich, ponieważ Naczelne Dowództwo Armii 
Czerwonej liczyło na szybkie opanowanie Polski i wkroczenie sowieckich 
oddziałów do Niemiec, gdzie miała wybuchnąć rewolucja. Następnym etapem 
miał być już podbój całej Europy przez połączone sowiecko-niemieckie 
oddziały rewolucyjne. Próby mediacji państw Ententy Lenin skwitował 
następująco: „Za pomocą drobnego szachrajstwa chcą nam odebrać zwycięstwo” (ibidem: 
260-268; Pipes 2010: 191-192).  

Jednocześnie w okresie największego impetu natarcia Armii Czerwonej 
na Warszawę strona sowiecka wysunęła warunki pokojowe, na które zgoda ze 
strony Polski oznaczała utratę suwerenności państwowej. Negocjator sowiecki, 
Karol Daniszewski żądał w imieniu Rady Komisarzy Ludowych od Polski 
granicy na linii Bugu, z pozostawieniem po stronie Rosji całego obszaru Kresów 
Wschodnich, ograniczenia sił zbrojnych do 50,000 żołnierzy, a resztę  wojsk 
Polska miała zdemobilizować. Ponadto Polska miała zaprzestać produkcji 
uzbrojenia, nie udzielać jakiejkolwiek pomocy państwom wrogim Rosji. Strony 
miały też określić linię dyslokacji walczących wojsk, a Polska zasady zwrotu 
sprzętu, kolei, inwentarza, który zagarnęły oddziały polskie w czasie walk; 
wreszcie Rosja zamierzała zapewnić sobie prawo tranzytu wojsk w celu 
udzielenia pomocy ruchom rewolucyjnym w Europie. Polska miała ponadto 
ogłosić amnestię dla więźniów politycznych, w tym uwięzionych komunistów. 
Po zwycięskiej dla Polski bitwie warszawskiej, 23 sierpnia 1920 r. rząd RP 
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przesłał negatywną odpowiedź na sowieckie warunki pokojowe (Roszkowski 
2017: 69, 129). 

Mimo przyjęcia warunków Ententy w sprawach granic Polski przez 
premiera Grabskiego, Lenin i Trocki zamierzali kontynuować natarcie do 
ostatecznego rozbicia wojsk polskich, stąd też sprawę wyznaczonej linii 
demarkacyjnej w Galicji rząd sowiecki uznał za bezprzedmiotową. W istniejącej 
sytuacji delegaci Ententy uzgodnili z delegacją polską, że za podstawę przyszłych 
rokowań pokojowych polsko-bolszewickich (bądź polsko-ukraińskich w Galicji) 
uważają przebieg linii frontu w momencie zakończenia walk (Kumaniecki 1924: 
291). 15 lipca 1920 r. rząd RP przyjął w Spa decyzję Rady Najwyższej w sprawie 
polskich granic z Litwą, w Galicji Wschodniej, na Śląsku Cieszyńskim i odnośnie 
przyszłego traktatu gdańsko-polskiego (ibidem: 292). W traktacie ryskim granicę 
między Polską a Ukrainą Sowiecką na odcinku galicyjskim ustalono na Zbruczu, 
co wobec nieuznawania Rosji Sowieckiej na arenie międzynarodowej miało 
jedynie charakter dwustronny, dotyczący wyrzeczenia się pretensji sowieckich do 
Galicji Wschodniej. Rada Ambasadorów Głównych Mocarstw Sprzymierzonych 
i Stowarzyszonych w Paryżu ostatecznie uznała tę linię graniczną dopiero na 
mocy decyzji podjętej 15 marca 1923 r., zaś w okresie wcześniejszym sytuacja 
prawna Kresów Wschodnich i Galicji Wschodniej nie była prawnie 
uregulowana. 

W okresie wojny polsko-bolszewickiej istotną rolę odegrała też III 
Międzynarodówka Komunistyczna (Komintern), która została utworzona w 
Moskwie w marcu 1919 r. Przejęła ona odpowiedzialność za organizację 
działalności wywrotowej za granicą, prowadzoną między listopadem 1917 a 
marcem 1919 r. przez Komisariat Spraw Zagranicznych (Pipes 2005: 186). 
Początkowo działania Kominternu były mało widoczne, a zasadniczy okres  
działalności rozpoczął się dopiero po II Kongresie, który obradował w lipcu 
1920 r. Uczestniczyło w nim 217 delegatów z 36 krajów; po Rosjanach, 
stanowiących jedną trzecią delegatów, największe delegacje przysłały Niemcy, 
Włochy i Francja.  

Obrady toczyły się w nastroju euforii, gdyż w ich trakcie Armia 
Czerwona zbliżała się do Warszawy, zaś jej zdobycie komuniści uważali za 
pierwszą fazę podboju Europy. Lenin, 23 lipca wysłał Stalinowi, 
przebywającemu wówczas na Ukrainie, zaszyfrowaną wiadomość, w której 
informował go o radości delegatów z powodu zwycięstw Armii Czerwonej w 
Polsce, uważając, że trzeba „rewolucję […] natychmiast nasilić we Włoszech. […] 
zsowietyzować Węgry, a być może też Czechosłowację i Rumunię” (ibidem).  

Podczas obrad II Kongresu Kominternu, Lenin miał na względzie 
realizację następujących celów. Uważał, że w każdym kraju należało utworzyć 
partię komunistyczną od podstaw, lub odrywając od istniejących partii 
socjalistycznych radykalne grupy, które miały działać jako zagraniczne sekcje 
Kominternu, gdzie obowiązywała dyscyplina wojskowa, a krajowe partie miały 
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okazywać centrali moskiewskiej „całkowite braterskie zaufanie”. W odróżnieniu 
od Międzynarodówki Socjalistycznej, skupiającej partie na zasadach 
dobrowolności i równości Komintern był organizacją scentralizowaną, a jego 
Komitet Wykonawczy był de facto Wydziałem KC RKP(b.) i jako taki zawsze 
reprezentował jej stanowisko. Wreszcie też zasadniczym zadaniem 
zagranicznym partii komunistycznych była infiltracja i przejmowanie kontroli 
nad parlamentami i związkami zawodowymi w ich krajach, a ostatecznym celem 
Kominternu było przygotowanie i przeprowadzenie zbrojnej rewolucji 
przeciwko istniejącym rządom (ibidem: 195). Podczas obrad II Kongresu 
Kominternu, w głównym holu zawieszono wielką mapę z obszarem działań 
wojennych, na której codziennie zaznaczano ofensywę Armii Czerwonej, co 
przyjmowane było wiwatami (idem 1995: 227). 

Przed zakończeniem obrad II Kongres uchwalił zasadniczy dokument: 
21 „warunków” przyjęcia do Kominternu. Ich autor, Lenin stawiał kandydatom 
surowe wymagania dotyczące: usunięcia z partii komunistycznych reformistów i 
centrystów, tworzenia przez komunistów nielegalnych organizacji rewolucyjnych, 
prowadzenia agitacji w siłach zbrojnych, związkach zawodowych, przyjęcia 
zasady centralizmu demokratycznego w partiach, wspierania Sowietów w ich 
walce przeciw „siłom kontrrewolucji” itd. (idem 2005: 198-199). Po klęsce Armii 
Czerwonej pod Warszawą, w przemówieniu na zamkniętym posiedzeniu 
przywódców partii komunistycznych we wrześniu 1920 r. Lenin ujawnił, że 
Biuro Polityczne KC RKP(b) postanowiło wykorzystać konflikt z Polską, jako 
pretekst do natarcia w głąb Europy.  

Jesienią 1920 r. oba państwa były tak wyczerpane wojną, że 12 
października 1920 r. delegacje Polski i Rosji Sowieckiej podpisały w Rydze umowę 
o przedwstępnych warunkach pokoju, a 18 października porozumienie dotyczące 
zawieszenia broni. W kierownictwie sowieckim występowały dwa stanowiska 
dotyczące wojny – młodsi oficerowie wraz z Tuchaczewskim, popierani przez 
Lenina byli zwolennikami wznowienia walk i zakończenia wojny paradą 
zwycięstwa w Warszawie. Lenin motywował swój pogląd tym, że w zmęczonej 
wojną armii polskiej nastąpił regres motywacji do kontynuacji wojny. Jednak 
silniejsi byli zwolennicy przerwania walk, którzy występowali głównie wśród 
starszych dowódców i żołnierzy – wielu z nich tkwiło w okopach od sierpnia 
1914 r., ci mieli poparcie Trockiego (Mirowski 2013: 273). 

Po zakończeniu rokowań, 18 marca 1921 r. Polska oraz Rosja i Ukraina 
Sowiecka podpisały w Rydze traktat pokojowy, kończący wojnę i wyznaczyły 
granicę, która przetrwała do kolejnej agresji sowieckiej na Polskę, podjętej 17 
września 1939 r. (Materski 2005: 98-116). Przed stronami konfliktu stanęły 
liczne problemy do rozwiązania, w tym delimitacja granicy, zwolnienie i 
wymiana jeńców wojennych i osób internowanych oraz repatriacja Polaków z 
Rosji Sowieckiej do kraju i obywateli rosyjskich przebywających w Polsce. 
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* 
*                        * 

 
Koncepcja światowej „rewolucji proletariackiej” realizowana przez 

bolszewików została udaremniona w rezultacie bitwy warszawskiej. Potwierdza 
to wypowiedź Lenina, który po klęsce stwierdził podczas posiedzenia RKL: 
„Hам придет сястроить социализм в одной стране” (Będziemy musieli budować 
socjalizm w jednym kraju). Sowieci nie mieli wówczas innego wyjścia, jednak 
postanowili wykorzystać III Międzynarodówkę Komunistyczną. Partie 
komunistyczne działające w poszczególnych krajach, będące de facto krajowymi 
sekcjami Kominternu miały za zadanie prowadzić działalność agenturalną 
mającą na celu destabilizację sytuacji wewnętrznej, kształtowanie opinii i 
nastrojów społecznych, przychylnych działaniom Rosji Sowieckiej. Pod 
przywództwem Lenina, a po jego śmierci w 1924 r. - Józefa Stalina, państwo 
sowieckie przygotowywało się do nowej wojny światowej, w której zwycięstwo 
niosło dawało szansę na powrót komunistycznej Rosji do Europy.  

Zgodnie z pojętą po rosyjsku zasadą „logiki dziejów” Sowieci w czasie 
konferencji w Rapallo w kwietniu 1922 r. zawarli układ polityczny z Niemcami, 
inicjując wieloletnią grę o Europę. Jej efektem był zawarty w sierpniu 1939 r. 
sowiecko-niemiecki pakt o nieagresji wraz z tajnym protokołem, dotyczącym 
podziału „stref wpływów” w Europie Wschodniej. W konsekwencji jego 
zawarcia Związek Sowiecki zaatakował 17 września 1939 r. Polskę, zaś 30 
listopada Finlandię. W czerwcu 1940 r. Sowieci zaanektowali również państwa 
bałtyckie – Litwę, Łotwę i Estonię oraz rumuńską Besarabię i Północną 
Bukowinę. Po wybuchu wojny między dotychczasowymi kontrahentami i 
geopolitycznymi sojusznikami – ostateczne zwycięstwo Armii Czerwonej nad III 
Rzeszą w ramach Koalicji Antyhitlerowskiej pozwoliło Rosji po sowieckimi 
sztandarami wrócić na 45 lat na obszar Europy Wschodniej, której państwa stały 
się zakładnikami i wasalami Sowietów.  
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Defense of Poland's independence and the Bolshevik project of 
"permanent revolution"  

 
The article explains the geopolitical situation and conflicts of interests of reborn Poland 
and Bolshevik Russia in the first years after the end of World War I. The author 
showed, on the one hand, Poland's aspirations to ensure security in the face of the 
turmoil in Russia, shaken by civil war and experiencing Bolshevik terror, and on the 
other, the intentions of the communist authorities resulting from the adoption of the 
doctrine of "permanent revolution". Analysis of the interests and aspirations of Poland 
and Bolshevik Russia brings us closer to understanding the circumstances thanks to 
which one of the most dangerous geopolitical projects for Western civilization could 
have been thwarted by Poland, defending newly regained independence.  
 
Key words: Poland, Soviet Russia, permanent revolution, Polish-Bolshevik war. 
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ZNACZENIE BUGU DLA BEZPIECZEŃSTWA 
EKOLOGICZNEGO POLSKI – REALIZOWANE 

ŚWIADCZENIA EKOSYSTEMOWE I ICH ZAGROŻENIA  
 
 
 
Abstrakt: 
 Bug jest rzeką graniczną, w zasadzie nieuregulowaną, dlatego przynosi 
społeczeństwu szereg korzyści w postaci usług ekosystemowych. Najważniejsze funkcje 
jakie wypełnia rzeka to: dostarczanie wody pitnej dla aglomeracji warszawskiej oraz 
zapobieganie powodziom poprzez obecność rozległych obszarów zalewowych i 
starorzeczy, które naturalnie buforują wezbrania. Najpoważniejszymi zagrożeniami dla 
realizowanych usług ekosystemowych są emisje ścieków komunalnych i przemysłowych z 
obszaru Lwowa i Lwowsko-Wołyńskiego Zagłębia Węglowego. Nowym znaczącym 
problemem są nielegalne połowy ryb. Plany budowy międzynarodowej drogi wodnej E-
40 są kolejnym potencjalnym zagrożeniem, ponieważ mogą doprowadzić do poważnego 
naruszenia stosunków wodnych Bugu. Wskazane czynniki mogą nieodwracalnie osłabić 
homeostazę rzeki i pozbawić ją możliwości realizowania usług ekosystemowych, w tym 
zaopatrywania Warszawy w wodę pitną za pośrednictwem Zalewu Zegrzyńskiego.  
  
Słowa kluczowe: Bug, bezpieczeństwo ekologiczne, usługi ekosystemowe, 
Polska, Ukraina, zanieczyszczenia wód. 
 
 
Wstęp  

Ludzie od zawsze potrzebowali zasobów i funkcji pełnionych przez 
przyrodę w postaci np. produktów rolnych, czystej słodkiej wody oraz 
atmosfery, regulacji klimatu, obiegu pierwiastków i innych substancji (Rosin et 
al. 2011, s. 4,5, Costanza et al. 1997, s. 254). Postępująca degradacja środowiska 
spowodowana działalnością człowieka prowadzi do zmian, których odwrócenie 
jest obecnie w wielu wypadkach wręcz niemożliwe i powoduje zagrożenie ich 
bezpieczeństwa wynikające z zubożenia zasobów przyrody. Z czasem okazało 
się, że skuteczna ochrona zasobów przyrody jest jednym z czynników 
wpływających na bezpieczeństwo ludzi, którzy sami muszą stworzyć sobie 
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bezpieczne warunki dla przetrwania, ponieważ zdecydowana większość 
zagrożeń dla środowiska ma charakter antropogeniczny (Rosin et al. op.cit., s. 
4,5). 

Obecnie coraz większą uwagę zwraca się na korzyści, jakie człowiek 
czerpie ze środowiska naturalnego, nazywanych świadczeniami 
ekosystemowymi, (inny termin usługi ekosytemowe, ang: ecosystem services) 
obecnie jest coraz większe. Docenia się również rolę bezpieczeństwa 
ekologicznego, o czym świadczy choćby umieszczenie tego terminu w 
konstytucji RP (Kitowski, Oskierko, 2018a, s. 197). Ponadto w literaturze 
polskiej coraz częściej stosuje się pojęcie bezpieczeństwo ekologiczne, które – 
choć nie bez początkowych oporów – postrzega się jako istotną składową 
bezpieczeństwa narodowego (Pietraś, 2000, s. 53,54, Rosiek, 2015, s. 67). 
Towarzyszą temu interesujące rozważania na temat definiowania bezpieczeństwa 
ekologicznego z uwagi na różne sfery działania (Gołoś, 2017, s. 123,124) oraz 
perspektywę geopolityczną: globalną, regionalną lub lokalną, determinującą 
podejście do tego zagadnienia (Rosiek, op cit., s. 65).  

Usługi ekosystemowe to wytwory oraz funkcje realizowane przez 
ekosystemy, które są przydatne ludziom. Są to zarówno dobra materialne 
bezpośrednio czerpane z przyrody i wykorzystywane przez ludzi, jak i procesy 
podtrzymujące możliwość życia ludzi (choćby wytwarzanie tlenu i oczyszczanie 
powietrza, dostarczanie zasobów pokarmowych) lub funkcje podnoszące jakość 
życia (np. walory estetyczne i dobra kulturowe czy naukowe) (Rosin et al. op.cit., 
s. 4,5,7, Costanza et al. op.cit., s. 253-255). Niezwykle ważne są usługi 
krajobrazowe związane z procesami zachodzącymi w ekosystemach. Zaliczamy 
do nich pobór materii, energii oraz gromadzenie informacji z otoczenia, mający 
bezpośredni lub pośredni wpływ na zdrowie i dobrobyt ludzi (Costanza et al. 
op.cit., s. 253-255, Solon 2008, s. 25; Kitowski, Oskierko 2018b, s. 36). 
Właściwe zrozumienie istoty usług ekosystemowych dostarczanych 
społeczeństwu pozwala analizować procesy z zakresu ekologii i ochrony 
środowiska na gruncie ekonomii, politologii oraz szeroko rozumianej 
problematyki bezpieczeństwa państwa.  

Ekosystemy rzeczne dostarczają wielu świadczeń, a niezdolność ich 
realizacji może zagrażać bezpieczeństwu człowieka lub poważnie wpływać na 
spadek jakości życia ludzkiego. Ostatnio zwraca się szczególnie uwagę na 
świadczenia polegające na dostarczaniu wody pitnej oraz zasobów pokarmu w 
postaci zwierząt wodnych, głównie ryb (Arthington et al., 2004, s. 42, 43, Rosin 
et al. op. cit., s. 6,). Wskazuje się także na znaczenie ekosystemów rzecznych dla 
procesów regulacyjnych takich jak samooczyszczanie wody oraz zdolności do 
redukcji ryzyka rozległych powodzi przez naturalne tereny zalewowe (Rosin et 
al. op. cit., s. 6, Böck et al., 2018, s. 415). W niniejszej pracy rozpatrujemy przede 
wszystkim wpływ czynników zewnętrznych na znaczenie rzeki granicznej Bug 
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dla bezpieczeństwa ekologicznego Polski w kontekście świadczonych przez nią 
usług ekosystemowych. 

  
Ogólna charakterystyka Bugu jako rzeki granicznej 

Bug to czwarta najdłuższa rzeka Polski (po Wiśle, Odrze i Warcie), o 
długości 774 km (GUS 2015, s. 86). Bug jest rzeką graniczną oddzielającą na 
długości 399,08 km Polskę od Białorusi i Ukrainy. Linia granicy państwowej na 
Bugu przebiega od okolic miejscowości Gołąb, znaku granicznego nr 820 do 
znaku granicznego 1261 i tzw. kanałem między znakami granicznymi 1261-1265 
środkiem koryta rzeki i ma długość 333,98 km. Natomiast na odcinku 65,1 km 
tj. od znaku granicznego nr 1265 do znaku granicznego 1346 linia graniczna 
przebiega głównym nurtem Bugu (Nowosad 2013, s. 310). Długość wód 
granicznych Bugu na polsko-ukraińskiej granicy wynosi 227,77 km (Surmacz 
2012, s. 51) natomiast na polsko białoruskiej granicy zaczyna się od 
miejscowości Orchówek i wynosi 172,03 km (Surmacz 2011, s. 63,64). Rzeka na 
odcinku 207 km do Zalewu Zegrzyńskiego, biegnie jedynie na obszarze 
Rzeczypospolitej Polskiej. Źródła rzeki znajdują się w okolicach wsi Werchobuż 
pod Lwowem (Iwaniuk 2015, s.6). W zamierzchłej i nieodległej przeszłości Bug 
i jego bezpośrednie okolice odgrywały istotną rolę w historii zarówno Polski 
(Grzelak 1982, s. 108-110, Grabarczyk 2017, s. 86,102), jak i terenów 
ościennych, co dość szczegółowo zostało przedstawione przez Hudymę (2019 s. 
93-113) opisującego dzieje Księstwa Halicko-Wołyńskiego. 

 
Specyfika przyrodnicza Bugu  

Naturalne, meandrujące koryto, a także nieznacznie przekształcona 
dolina rzeczna wyróżnia Bug na tle innych rzek Europy. Procesy fluwialne, takie 
jak erozja i akumulacja, są głównymi czynnikami kształtującymi i różnicującymi 
biocenozy jej doliny. Pomimo że zlewnię omawianej rzeki cechuje wysoki 
odsetek uregulowanych cieków oraz kanałów, sam Bug pozostaje w zasadzie 
nieuregulowany i w marginalnym stopniu przekształcony w wyniku prac 
hydrotechnicznych (Dombrowski et al. 2002, s. XVII, 244). O naturalnym 
charakterze rzeki i jej doliny świadczy obecność starorzeczy (tzw. jezior 
zakolowych), odznaczających się dużym potencjałem gromadzenia wody 
(Dombrowski et al. op. cit., s. 47). I choć takie zbiorniki, zwane też bużyskami, 
cechuje duża dynamika morfologiczna uzależniona od wezbrań Bugu oraz 
sukcesji roślinnej (Dombrowski et al. op. cit., s.47), to jednak ich znaczenie dla 
retencjonowania wody i dla zachowania zasobów przyrody jest wręcz 
fundamentalne, zwłaszcza że ich warunki hydrologiczne są wysoce odmienne od 
tych panujących w korycie Bugu. W dolinie Bugu zlokalizowanych jest około 
710 jezior rzecznych o powierzchni przewyższającej 0,25 ha, a w polskiej części 
doliny - aż 451 starorzeczy, co stanowi ponad 60 % ogólnej ich liczby 
(Dombrowski et al. op. cit., s.47). Podkreślić należy przy tym, że na omawianym 
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obszarze powodzie nie mają tak dramatycznego charakteru jak w innych 
częściach kraju (Kowalewski 2006, s. 210, 211), ponieważ rozległe naturalne 
tereny zalewowe redukują skutki procesów hydrologicznych stanowiących 
ryzyko dla ludzi i ich mienia.  

Przedstawione zróżnicowanie hydrologiczne i fizjograficzne powoduje, 
że Bug jest rzeką o wyjątkowych walorach przyrodniczych w skali Europy. Na 
obszarze zlewni Bugu stwierdzono występowanie blisko 1300 gatunków roślin 
naczyniowych. Żyją tam 44 gatunki ryb i minogów, 13 gatunków płazów, 7 
gatunków gadów, około 180 gatunków ptaków oraz blisko 50 gatunków ssaków 
(Dombrowski et al. op. cit., s. 147). Spośród bezkręgowców występuje tu około 
250 gatunków pająków i ponad 100 gatunków motyli dziennych (Dombrowski 
et al. op. cit., s. 146). Dolina Bugu stanowi także korytarz ekologiczny oraz szlak 
wędrówkowy wielu zwierząt, w tym ptaków.  

Ze względu na różnorodność i bogactwo gatunkowe i siedliskowe na 
obszarach związanych z Bugiem utworzono szereg obszarów chronionych. W 
ramach systemu Natura 2000 w zlewni Bugu utworzono 26 specjalnych 
obszarów ochrony siedlisk oraz 19 obszarów specjalnej ochrony ptaków 
(Iwaniuk, op. cit., s.10). W 2012 roku udało się też stworzyć Transgraniczny 
Rezerwat Biosfery Polesie Zachodnie, który integruje trzy krajowe rezerwaty 
biosfery: Polesie Zachodnie (Polska), Szacki Rezerwat Biosfery (Ukraina) oraz 
Polesie Nadbużańskie (Białoruś) (Iwaniuk, op. cit., s. 9). Z doliną Bugu są też 
związane 4 parki krajobrazowe: Strzelecki Park Krajobrazowy, Sobiborski Park 
Krajobrazowy, Park Krajobrazowy Podlaski Przełom Bugu, jak również 
Nadbużański Park Krajobrazowy. 

 
Zagrożenia dla realizowanych usług ekosystemowych 

Na rzekę Bug, pełniącą wiele funkcji w zakresie bezpieczeństwa 
ekologicznego, oddziałuje szereg czynników, które mogą zakłócić homeostazę 
jej ekosystemu i doprowadzić – nawet w krótkiej perspektywie czasowej – do 
poważnych zakłóceń procesu dostarczania świadczeń ekosystemowych. 
Szczególną rolę w tym zakresie odgrywa Lwów, jedyne większe miasto w 
zachodniej części Ukrainy (Wilczyński 2018, s. 18), którego ścieki komunalne i 
przemysłowe za pośrednictwem rzeki Pełtew trafiają do Bugu. Ścieki te 
zawierają wysokie stężenia jonów amonowych i fosforanowych, a przede 
wszystkim niewielką ilość tlenu (Ertel et al. 2012, s. 1462 - 1465). Co prawda 
wskazuje się, że zbiornik w Dobrotworze działa jako swoisty odstojnik 
nieczystości ze Lwowa (Ertel et al. op. cit., s. 1465,1466), niemniej jednak Lwów 
wprowadza do Bugu bardzo duży ładunek skażonych wód. 

Kolejnym problemem jest uwalnianie przez Pełtew do Bugu 
dramatycznie wysokiego stężenia bakterii opornych na antybiotyki, co wynika z 
wysokiej zawartości słabo przetworzonych ścieków pochodzących z 
oczyszczalni we Lwowie i miasteczka Busk (Ertel et al. op. cit., s. 1470). Stan 
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sanitarny wód napływających do Bugu ze strony ukraińskiej ilustruje dobrze 
przypadek znalezienia tam przez polskie służby sanitarne w 1995 roku 
przecinkowca cholery, choć nie była to forma chorobotwórcza (Pancer, 
Stypułkowska-Misiurewicz 2000, s. 137).  

Do rzek i wód gruntowych mogą również się dostawać składowane 
odpady i ścieki. Poważne zagrożenie w tym zakresie stanowi system instalacji, 
zbiorników i odstojników do odprowadzania i oczyszczania wód kopalnianych 
koło Krystonopola i we wsi Horodyszcze oraz wielki odstojnik położony w 
bezpośredniej bliskości Bugu (50 m) i Raty (200 m), zwłaszcza że infrastruktura 
ta nie była remontowana przez lata (Gorova et al. 2013, s. 303). Póki co nie 
dysponujemy danymi dotyczącymi wielkości skażeń wód z tych miejsc, a przede 
wszystkim skażeń osadów znajdujących się we wskazanych zbiornikach. Strona 
ukraińska przedstawiła jedynie informacje dotyczące wód powierzchniowych, w 
których dopuszczalne poziomy zawartości żelaza zostały przekroczone – 1.1 
razy, chlorków – 3.1-4.18 razy, a manganu – 1.1-1.8 razy (Gorova et al. 2013, s. 
305).  

Poza zbiornikami wód kopalnianych Lwowsko-Wołyńskiego Zagłębia 
Węglowego poważny problem stanowią niedoinwestowane i przestarzałe 
systemy odprowadzające ścieki komunalne ze Lwowa, Czerwonogradu, 
Nowowołyńska oraz okolic (Kostyuchenko, 2010, s. 788). Nagromadzenie 
skażeń na stosunkowo małym obszarze stanowi zagrożenie dla zasobów wody 
pitnej1. Wskazuje się, że istnieje bardzo duże ryzyko skażenia tych zasobów 
(głównie przez beryl, iterb, kobalt oraz ołów) w przypadku powodzi na 
obszarach dopływów Bugu oraz Wisły w Polsce i na Ukrainie2, obejmujących w 
sumie powierzchnię 6250 km2 z 15 mln mieszkańców. Ponadto podczas 
powodzi lub rozległej awarii infrastruktury komunalnej i wskazanych powyżej 
zbiorników niewątpliwie nastąpiłoby uwolnienie różnego rodzaju ścieków 
(przemysłowych i komunalnych) ze Lwowa (około 180 mln m3), 
Czerwonogradu (7.6 mln m3) oraz Nowowołyńska i ich okolic (6.5 mln m3) 
(Kostyuchenko et al. op. cit 2010, s. 788). Skalę zaniedbań w tym zakresie 
obrazuje zgromadzenie we lwowskiej komunalnej oczyszczalni ścieków na 
powierzchni 22 hektarów ponad 2 milionów ton nieprzetworzonych osadów, 
których dziennie przybywa ok. 120 ton. Takie nagromadzenie osadów w 

                                                 
1 Zagadnienie szerzej rozwinięto w opracowaniu: Starodub Y., Karabyn V., Havrys A., 

Shainogal I., Samberg A. 2018. Flood risk assessment of Chervonograd mining-industrial 

district. Proc. SPIE 10783, Remote Sensing for Agriculture, Ecosystems, and Hydrology XX, 

107830P (10 October 2018); doi: 10.1117/12.2501928; https://doi.org/10.1117/12.2501928  
2 op cit.  
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oczyszczalni i jej osadnikach skutkuje pogorszeniem jakości wód opuszczających 
oczyszczalnie, a odprowadzanych do Bugu za pośrednictwem Pełtwi3.  

W sytuacji kryzysowej nieodwodnione i nieustabilizowane osady 
mogłyby stanowić źródło skażeń przedostających się z czasem do Jeziora 
Zegrzyńskiego, które jest jednym najważniejszych źródeł wody pitnej dla 
aglomeracji warszawskiej (z pomocą Wodociągu Północnego z ujęcia w 
Wieliszewie o wydajności 140-180 tys. m3/dobę) (Misztak, 1995, s. 29). Warto tu 
wskazać, że zagrożenie, wynikające z dużego nagromadzenia skażeń w lagunach 
osadowych pochodzących z oczyszczalni ulokowanych na terenie zalewowym, 
zostało wyeliminowane w przypadku Brześcia. Stało się to dzięki dotowanej 
przez stronę polską daleko idącej modernizacji oczyszczalni ścieków (Iwaniuk 
op. cit., s. 24). 

Szczególną troskę strony polskiej, w kontekście jakości wód Bugu, budzi 
także zlokalizowane pod Lwowem, powstałe jeszcze w końcu lat 50. minionego 
stulecia, wysypisko w Grzybowicach Wielkich. Zajmuje ono około 26 ha, a 
hałdy śmieci osiągają tam nawet 60 metrów wysokości4. Zaniepokojenie 
wzbudza również skład chemiczny powstających na tym składowisku filtratów, 
które nie spełniają ukraińskich norm. Alarmujące są w tym przypadku stężenia 
jonów: siarczanowych, chlorkowych, amonowych oraz jonów metali ciężkich 
(Гайдін et al. 2013, s. 48). Podwyższona zawartość niektórych pierwiastków (np. 
tytanu, chromu, miedzi) (Гайдін et al. op. cit., s. 48) w filtratach z Grzybowic 
Wielkich wskazują, że składowisko – przewidziane jako wysypisko komunalne – 
przez lata było miejscem intencjonalnego lub nieintencjonalnego deponowania 
odpadów przemysłowych, również tych o toksycznym charakterze. Taka 
sytuacja, co zrozumiałe, stwarza zagrożenie dla terenów otaczających 
składowisko oraz dla warstw wodonośnych. Znajduje to już obecnie 
odzwierciedlenie w skażeniach płodów rolnych pochodzących ze stref 
bezpieczeństwa składowiska. Ponadto w glebach i wodach pochodzących z 
omawianego obszaru stwierdzono także przekraczające normę poziomy ołowiu, 
kadmu, cynku, miedzi, kobaltu, niklu i chromu (Волошин, Кремінь 2018, s. 
239,240). Sytuacje wysypiska pogarszają częste pożary. Wspomnieć należy tu m. 
in. o wielkim pożarze, który wybuchł 28 maja 2016 roku, powodując śmierć 
trzech strażaków przysypanych dogaszanymi śmieciami oraz pracownika służby 
ekologicznej. Ogień, który udało się ugasić dopiero 10 czerwca, objął kubaturę 

                                                 
3 Zagadnienie szerzej rozwija prezentacja: Hrytsyshyn, P., 2018. Stan wód ukraińskiej części 

dorzecza Zachodniego Bugu i perspektywy zagospodarowania basenu. 

http://www.ratujmyrzeki.pl/dokumenty/12-15.07_2018_Polska.pdf 
4 ,,Urzędnicy: nie możemy przyjąć śmieci z Ukrainy”, https://nowiny24.pl/urzednicy-nie-

mozemy-przyjac-smieci-z-ukrainy/ar/11718463, dostęp: 17.07.2019 r.  
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około 100 tys. metrów sześciennych odpadów5. W następstwie informacji o 
pożarach i przenikaniu skażeń na sąsiednie tereny, w Polsce pojawiły się 
uzasadnione obawy dotyczące możliwości skażeń źródeł Bugu6,7.  

W kontekście omawianych zagadnień niepokój budzi nieuporządkowana 
sytuacja znajdujących się w dolinie rzeki wielu mogilników, które mogą uwalniać 
do lokalnych wód gruntowych oraz do Bugu stare pestycydy (Kostyuchenko, op. 
cit., s.782). Tym samym powyższe skażenia mogą oddziaływać na florę i faunę 
Bugu, jak również stanowić poważne zagrożenia dla ujęć wody pitnej.  

Wymienione powyżej emisje w połączeniu z zanieczyszczeniami z 
obszaru Zagłębia Wołyńskiego powodowały, że w 2012 r. ładunki azotu i 
fosforu ogólnego, pochodzące z ukraińskiej części Bugu oraz białoruskich rzek 
Muchawiec i Leśna, stanowiły odpowiednio 47% i 50% transgranicznych 
zanieczyszczeń dostarczanych do wód na obszarze polskiej zlewni Bałtyku 
(Iwaniuk, op. cit., s. 26, Lis 2016, s. 69). Analiza wpływu ładunków 
transgranicznych biogenów pochodzących z rzek Ukrainy i Białorusi wykazała, 
że stanowiły one 4,69 % i 4,09 % biogenów odprowadzonych do wód na 
polskim obszarze zlewni Bałtyku, przy czym należy podkreślić, że wielkość ta 
ulega zmniejszeniu o ok. 30% na skutek zachodzących procesów 
fizykochemicznych i mikrobiologicznych prowadzących do samooczyszczania 
rzeki (Iwaniuk, op. cit., s. 26). 

Jak pokazują wyniki badań ukraińskich organów ochrony środowiska, 
wody Bugu wpadające do Polski spełniają normę ukraińską dla wody pitnej. 
Według standardów polskich wody nie są tak wysokiej jakości i nie spełniają 
wymagań dotyczących jakości wód powierzchniowych. Najbardziej w tym 
zakresie są przekroczone normy stężeń azotynów, fosforanów i cynku (Starodub 
et al. 2013, s.89). Starsze dane (Nazarov et al. 2004, s. 210) wskazują, że w 1996 
r. wody Bugu przekraczały i tak liberalne ukraińskie normy manganu  
aż 12,5 razy. Niestety ciągle brakuje najnowszych danych w zakresie 
omawianego problemu.  

Jednym z bardzo ważnych świadczeń ekosystemowych Bugu jest 
wykorzystanie zasobów rzeki w celach turystycznych oraz rybołówczych, jednak 
i w tym zakresie widoczne są zagrożenia mogące skutkować w dalszej 
perspektywie niezdolnością ekosystemu rzeki do świadczenia tej usługi. Warto 

                                                 
5 Lwowskie śmieci wylądowały w strefie Czarnobylskiej, 

https://pl.sputniknews.com/swiat/201704265336552-sputnik-ukraina-lwow-smieci-strefa-

czarnobylska/, dostęp: 17.07.2019 r. 
6 Toksyczne substancje zagrażają Polsce?, 

http://www.jaroslawska.pl/artykul/13063,Toksyczne-substancje-zagraaj-Polsce, dostęp: 

17.07.2019 r. 
7 Piechal T., Lwowski kryzys ekologiczny, 

https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2016-06-5/lwowski-kryzys-ekologiczny/, 

dostęp: 17.07.2019 r. 
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zauważyć, że sposób użytkowania wód granicznych, w tym rzeki Bug, reguluje 
Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o stosunkach prawnych na 
polsko-ukraińskiej granicy państwowej oraz współpracy i wzajemnej pomocy w 
sprawach granicznych z dnia 12 stycznia 1993 roku. Art. 26 umowy zezwala 
osobom zamieszkałym na terytorium Polski i Ukrainy uprawiać rybołówstwo na 
wodach granicznych do linii granicy8, przy czym osoby te zobowiązane są do 
przestrzegania przepisów obowiązujących na terytorium państwa9. Zgodnie z 
art. 26 do połowu ryb zabrania się stosowania środków wybuchowych, 
trujących, odurzających i innych powodujących kaleczenie lub niszczenie ryb. 
Nie można również dokonywać połowu ryb w wodach granicznych w porze 
nocnej i w okresach ochronnych.  

Z kolei rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
określa warunki uprawiania turystyki, sportu, polowań i połowu ryb w strefie 
nadgranicznej10 Białorusi, Ukrainy i Rosji. Uprawianie turystyki, sportu i połowu 
ryb z wykorzystaniem sprzętu pływającego w strefie nadgranicznej na wodach 
granicznych może odbywać się do granicy państwowej tylko w porze dziennej, 
zaczynającej się pół godziny po wschodzie słońca, a kończącej się pół godziny 
przed zachodem słońca, o ile umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej. 
Wędkarz o zamiarze połowu ryb zobowiązany jest powiadomić właściwego 
komendanta placówki Straży Granicznej nie później niż na 2 godziny przed 
rozpoczęciem planowanego połowu. Na stronie internetowej Nadbużańskiego 
Oddziału Straży Granicznej (NOSG) w Chełmie znajduje się Formularz 
zgłoszeniowy dla osób chcących poławiać ryby lub uprawiać inne formy turystyki w obszarze 
prowadzonej ochrony granicy państwowej przez poszczególne placówki Nadbużańskiego 
Oddziału Straży Granicznej11.  

                                                 
8 Art. 4 Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o stosunkach prawnych na 

polsko-ukraińskiej granicy państwowej oraz współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach 

granicznych z dnia 12 stycznia 1993 roku określa, że na granicznych wodach płynących linia 

granicy przebiega ich środkiem albo środkiem głównej odnogi. Główną odnogą jest ta, która 

przy średnim stanie wody wskazuje większy przepływ. Osoba uprawiająca rybołówstwo na 

rzece Bug znajdująca się na brzegu rzeki po polskiej stronie może zarzucać przynętę do 

środka koryta rzeki.  
9 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2008 r. 

w sprawie warunków uprawiania turystyki, sportu, polowań i połowu ryb w strefie 

nadgranicznej j, Dz.U. 2008 nr 80 poz. 481.  
10 op. cit.  
11 Straż Graniczna, Nadbużański Oddział Straży Granicznej, Połów ryb i turystyka, 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z 

dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków uprawiania turystyki, sportu, polowań i 

połowu ryb w strefie nadgranicznej, 

https://www.nadbuzanski.strazgraniczna.pl/nos/informacje-praktyczne/uprawianie-turystyki-

sp/11054,Polow-ryb-i-turystyka.html, dostęp: 10.07.2019 r. 

https://www.nadbuzanski.strazgraniczna.pl/nos/informacje-praktyczne/uprawianie-turystyki-sp/11054,Polow-ryb-i-turystyka.html
https://www.nadbuzanski.strazgraniczna.pl/nos/informacje-praktyczne/uprawianie-turystyki-sp/11054,Polow-ryb-i-turystyka.html
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Z uwagi na ukształtowanie koryta rzeki Bug oraz fakt, że w wielu 
miejscach rzeki granicznej dochodzi do nielegalnego przekraczania granicy i 
przemytu wyrobów tytoniowych bez polskich znaków akcyzy, Wojewoda 
Lubelski - na wniosek Komendanta NOSG – wprowadził rozporządzenie12 
wprowadzające zakaz przebywania na niektórych odcinkach pasa drogi 
granicznej. Obowiązuje ono od znaku granicznego nr 638 w gminie Lubycza 
Królewska do znaku nr 155 w gminie Terespol. Niski stan wody, wywołany 
letnimi suszami, powoduje znaczny wzrost kłusownictwa związanego z 
nielegalnym połowem ryb przez obywateli Ukrainy, co szczególnie wpłynęło na 
populacje ryb takich, jak: płoć (Rutilus rutilus), leszcz (Abramis brama) karp 
(Cyprinus carpio) , szczupak (Esox lucius), sum (Silurus glanis), kleń (Squalius 
cephalus), okoń (Perca fluviatilis), ukleja (Alburnus alburnus) oraz sandacz (Sander 
lucioperca). Teren, w którym dochodzi do największych działań kłusowniczych, 
rozciąga się od miejscowości Gołąb do miejscowości Gródek i dalej do 
Strzyżowa13. Na brzegu rzeki Bug stawiane są agregaty prądotwórcze, a 
przewody wrzucane są do wody. Wybierane są te miejsca, w których gromadzą 
się ryby, które po ogłuszeniu prądem, najczęściej wypływają na powierzchnię. 
Zbierane są tylko większe okazy, zaś małe spływają z biegiem rzeki. 
Nielegalnego połowu ryb w Bugu dokonują również ukraińscy pogranicznicy, 
którzy pontonami wypływają na rzekę, zabierając ze sobą również agregaty 
prądotwórcze14. O fakcie kłusownictwa strona polska niejednokrotnie 
informowała ukraińskie służby, a brak jakichkolwiek działań ze strony 
ukraińskiej spowodował, że wędkarze zwrócili się z tym problemem do 
parlamentarzystów. Sprawa ta była również przedmiotem interpelacji jednego z 
posłów, który wystosował pytania do MSWiA w sprawie nielegalnego odłowu 
ryb w rzece granicznej Bug15. Kwestię kłusownictwa na rzece Bug, na odcinku 
granicy z Ukrainą, poruszono też na spotkaniu wojewody lubelskiego z 
parlamentarzystami, przedstawicielami NOSG, Polskiego Związku 
Wędkarskiego, RDOŚ oraz Państwowej Straży Rybackiej16. Powyższe fakty 
wskazują, że strona polska promuje zrównoważone wykorzystanie ichtiofauny 

                                                 
12 Rozporządzenie nr 1 Wojewody Lubelskiego z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie 

wprowadzenia zakazu przebywania na niektórych odcinkach pasa drogi granicznej, Dziennik 

Urzędowy Województwa Lubelskiego, Lublin, 3.02.2015, poz. 466.  
13 Lublin 112, Plaga kłusownictwa w Bugu. Ukraińcy prądem zdziesiątkowali populację ryb, 

https://www.lublin112.pl/plaga-klusownictwa-bugu-ukraincy-pradem-zdziesiatkowali-

populacje-ryb/, dostęp: 8.07.2019 r. 
14 op. cit.  
15 op. cit. 
16 Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, Apel w sprawie kłusownictwa na rzece Bug, 

https://www.lublin.uw.gov.pl/aktualnosci/apel-w-sprawie-k%C5%82usownictwa-na-rzece-

bug, dostęp: 8.07.2019 r. 
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Bugu, podczas gdy druga strona nie jest w stanie zapobiec wręcz „przemysłowej 
eksploatacji” tych zasobów, przynajmniej na niektórych odcinkach rzeki. 

Całkowicie nowa sytuacja związana z funkcjami pełnionymi przez Bug w 
zakresie bezpieczeństwa ekologicznego może zaistnieć po wcieleniu w życie 
planu budowy międzynarodowej drogi wodnej E-40, której celem jest 
połączenie Morza Bałtyckiego w Gdańsku z Dnieprem w rejonie Czarnobyla i 
dalej przez Kijów, Nową Kachowkę i Chersoń z Morzem Czarnym. Magistrala 
na terenie Polski obejmie Wisłę od Gdańska do Warszawy, Narew oraz Bug do 
Brześcia17. Plany zakładają wybudowanie wzdłuż rzeki sztucznego kanału, przy 
czym każdy z trzech proponowanych wariantów przebiegu tegoż kanału 
wpłynie w skrajnie niekorzystny sposób na stosunki wodne na Lubelszczyźnie. 
Wskazuje na to raport w którym czytamy, że eksploatacja kanału, w tym głównie 
wypełnianie śluz, odpowiedzialnych za ruch statków przewożących towary, 
będzie wymagała pobierania ogromnych wolumenów wody. To z kolei 
przyniesie poważne spadki poziomów lustra wody w rzekach sąsiadujących z 
kanałem (głównie w Wieprzu, Tyśmienicy, Bystrzycy i w Wildze). Jednak 
najdotkliwiej uderzy to w Bug (Grygoruk et al. 2018, s. 27-39), przynosząc 
znaczny ubytek zasobów wody i zmianę ustroju przepływów w rzece, 
szczególnie w okresach suszy, co spowoduje redukcję czasu trwania wylewów 
rzeki o około 17,5 % i wzrost częstotliwości trwania susz w regionie o około 
172% (Grygoruk et al. 2018, s.42 ). Obniżenie lustra wód podziemnych oraz 
zmniejszenie częstotliwości wylewów Bugu na rozległe obszary zalewowe 
negatywnie wpłynie na zasoby przyrodnicze doliny rzeki oraz wynikające z nich 
usługi ekosystemowe. W takiej sytuacji rzeka zatracić może swoje zdolności  
do samooczyszczania. Dodatkowo w wytworzonych warunkach każde większe 
uwolnienie ścieków komunalnych lub przemysłowych ze Lwowa albo z 
Zagłębia Wołyńskiego przyniesie rozległą katastrofę ekologiczną, która może 
objąć także Zalew Zegrzyński.  

 
Podsumowanie 

Podsumowując, Bug odgrywa bardzo istotną rolę w zakresie 
bezpieczeństwa ekologicznego wschodniej części Polski z racji wypełniania 
szeregu świadczeń ekosystemowych. Rzece zagraża jednak szereg czynników, w 
tym emisja zanieczyszczeń w postaci ścieków komunalnych i przemysłowych z 
obszaru Lwowa i Zagłębia Lwowsko-Wołyńskiego. Istotnym problemem jest 
także nielegalny połów ryb występujący po stronie ukraińskiej, który ma 
charakter wręcz „przemysłowy”. Daleko idące zmiany stosunków wodnych na 
Bugu, widoczne poprzez działania regulacyjne lub stworzenie międzynarodowej 

                                                 
17 Uchwała Nr 79 Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia „Założeń 

do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016–2020 z perspektywą 

do roku 2030”, Monitor Polski. 2016, poz. 711.  
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drogi wodnej stanowią także bardzo poważne zagrożenie usług ekosystemowych 
realizowanych przez rzekę. Mowa tu w szczególności o takich świadczeniach, jak 
dostarczanie odpowiedniej jakości wody pitnej dla aglomeracji warszawskiej oraz 
zapobieganie powodziom. Brak możliwości wykonywania tych usług w dłuższej 
perspektywie czasowej może prowadzić do destabilizacji bezpieczeństwa 
państwa.  
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Importance of Bug river for ecological security of Poland - provided 
ecosystem services and their threats   

 
The Bug is a border river, which is practically unregulated, therefore it can give a number 
of benefits to the society in the form of ecosystem services. The most important roles that 
it plays include the supply of drinking water to the Warsaw agglomeration and the 
prevention of floods through the presence of extensive flood plains and oxbow lakes that 
naturally buffer periodic surges. The most serious threats to implemented ecosystem 
services are emissions of municipal and industrial sewage from the Lviv city and Lviv-
Volyn Coal Basin. A new significant problem is poaching which leads to massive 
harvesting fish. Plans to build an international E-40 waterway seem to be really 
disturbing because it could lead to a serious breach of the Bug's water relations. The 
above-mentioned threats may irreversibly undermine the river's homeostasis and deprive 
it of the possibility of implementing ecosystem services, including the supply of drinking 
water for Warsaw via Zegrzyńskie Lake.  
 
Key words: Bug, ecological security, ecosystem services, Ukraine, Poland, water 
pollutions. 
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SPOŁECZNE I EKONOMICZNE ZRÓŻNICOWANIE 
INDII  

 
 
 
Abstrakt: 
 Celem artykułu jest wytłumaczenie zależności rozwoju gospodarczego 
poszczególnych stanów Indii od czynników demograficznych i kulturowych. Analiza 
danych ekonomicznych (PKB per capita) oraz wskaźników demograficznych i 
ilustrujących poziom rozwoju społecznego ukazuje daleko idące rozbieżności, których 
zrozumienie wymaga uwzględnienia cech kulturowych społeczności zamieszkujących 
poszczególne stany. India jest państwem, w którym nie mają zastosowania proste 
zależności między rozwojem gospodarczym a rozwojem ludności. Z drugiej strony 
doświadczenia poszczególnych stanów wydają się bardzo wartościowe z punktu 
widzenia projektowania polityki społecznej w krajach III Świata.    
  
Słowa kluczowe: India, rozwój gospodarczy, ubóstwo, zaludnienie. 
 
 
Wstęp  

India1 jest państwem, które zarówno w podręcznikach geograficznych 
jak i w debacie publicznej traktowane jest jako spójna jednostka polityczna i 
gospodarcza, a także centrum cywilizacji hinduskiej (bramińskiej). Akcentowanie 
politycznej, gospodarczej i cywilizacyjnej jedności, a także zwartości 
geograficznej wynikającej z położenia na tzw. subkontynencie indyjskim, nie 
sprzyja ujawnianiu różnic i dysproporcji między należącymi do Indii stanami i 
terytoriami związkowymi. Tymczasem dysproporcje te i różnice są najbardziej 
rzucającą się w oczy cechą. Wpływają one na sytuację geopolityczną całego 
państwa oraz mogą zdecydować o jego przyszłości i doprowadzić do zmian w 
układzie sił politycznych i gospodarczych w Azji. Różnice te, pomijając kwestie 

                                                 
1 Zgodnie ze Słownikiem Poprawnej Polszczyzny PWN (red. W. Doroszewski, 1995, s. 214) 

poprawna nazwa państwa położonego na Półwyspie Indyjskim to „India”, podczas gdy 

„Indie” to jego nazwa potoczna, a także poprawna nazwa dawnej kolonii brytyjskiej oraz 

współczesnego regionu obejmującego także Pakistan, Bangladesz, Sri Lankę, Nepal i 

Malediwy.  
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etniczne i religijne, w szczególności dotyczą sfery demograficzno-społecznej i 
gospodarczej.  

 
Przyrost zaludnienia i wyżywienie ludności 

Ze względu na szybki przyrost liczby ludności, India licząca obecnie 1,37 
mld mieszkańców, stanie się najludniejszym państwem świata w ciągu 
najbliższych kilku lat, wyprzedzając (prawdopodobnie w 2024 roku) przodujące 
pod tym względem od wielu dekad Chiny. Tempo przyrostu zaludnienia okazuje 
się tam o połowę wolniejsze niż w Indii, gdzie mimo widocznego spadku wciąż 
przekracza ono 1% rocznie (wg Ministry of Statistics and Programme Implementation, 
2019). Ponieważ indyjska produkcja żywności będzie zapewne rosła wolniej od 
zaludnienia, wolniejsze też może być tempo wzrostu gospodarczego. Jeśli 
uwzględnić trudne warunki egzystencji na przeludnionych obszarach rolniczych 
i w zatłoczonych miastach, doprowadzić to może do deficytów na rynku, 
zagrażając stabilności politycznej państwa. Szybki przyrost liczby ludności w 
Indii jest przyczyną poważnych obaw demografów z uwagi na fakt, że jest to 
także region z największą liczbą ludzi cierpiących z powodu ubóstwa i 
niedożywienia. Zapewnienie żywności dla rosnącej populacji często staje pod 
znakiem zapytania z uwagi na dużą podatność indyjskiego rolnictwa na klęski 
żywiołowe i zagrożenia związane z powodziami bądź suszami.  

Zaludnienie poszczególnych części kraju, który uważany jest za jeden z 
najmniej zurbanizowanych,2 wykazuje ścisłą zależność od produktywności 
rolnictwa, które jest źródłem środków egzystencji dla większości ludności 
(Basham, 1964; Inden 1990). Najgęściej zaludnione są więc tereny o najwyższej 
jakości gleb i odpowiedniej wysokości opadów,  które warunkują efektywność 
upraw, a więc Hindustan (Nizina Gangesu), oraz eksponowane na wpływy 
letniego monsunu Wybrzeże Malabarskie z południowym krańcem Dekanu 
(stany Kerala, Goa, wybrzeże Karnataka i Maharasztra) (ryc. 1). Chociaż rolnicy 
stanowią największą grupę w społeczeństwie, w wymienionych obszarach 
znajdują się też wielomilionowe aglomeracje Delhi, Kalkuty, Bombaju i Madras 
(Chennai), które są największymi skupiskami ludności. Znacznie mniejszą 
gęstość zaludnienia ma wnętrze Dekanu i osłonięta od monsunu letniego część 
Wybrzeża Koromandelskiego (stan Andhra Pradesh). Najrzadziej zaludnione są 
tereny pustynne i półpustynne wzdłuż granicy z Pakistanem (pustynia Thar w 
stanach Gudżarat i Radżastan), oraz góry na pograniczu północnym i 
wschodnim.   

Tym, co zapewnia wyżywienie licznym populacjom na terenach 
rolniczych jest uprawa ryżu, którego zbiory odbywają się trzy razy do roku. 
Takie warunki panują we wschodniej części Hindustanu (Bengalia Zachodnia, 

                                                 
2 Niski współczynnik urbanizacji Indii wynika z indyjskiego systemu klasyfikacyjnego, w 

którym za miasto uważa się miejscowość zamieszkaną przez nie mniej 5 tys. osób.  
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Bihar, Uttar Pradesh) i na Wybrzeżu Malabarskim. Bardziej suche obszary 
zachodniego Hindustanu (Pendżab i Hariana) to obszar gdzie główną uprawą 
jest pszenica. W półsuchych częściach wnętrza Dekanu i w Radżastanie 
podstawowymi roślinami żywieniowymi są proso i sorgo, rośliny strączkowe 
(soczewica) i korzeniowe (bataty, maniok). Częściowo dla celów komercyjnych 
uprawiane są także rośliny oleiste takie jak sezam i orzeszki ziemne (głównie w 
Dekanie), palma kokosowa (Kerala), jak również włókniste: bawełna (Pendżab, 
Radżastan, Gudżarat, Maharasztra) oraz juta (Bengalia Zachodnia). Duże 
znaczenie eksportowe mają plantacje herbaty w południowym Dekanie (Tamil 
Nadu) oraz w Assamie i na południowych stokach wschodnich Himalajów 
(Arunachal Pradesh, Meghalaya).  

 
Ryc. 1. Podział administracyjny Indii 

   
 
Rolnictwo indyjskie w przeszłości nie było tak produktywne jak w 

innych krajach Azji, zwłaszcza w Chinach. Powtarzające się klęski głodu jeszcze 
w XIX wieku przynosiły śmierć milionów ludzi (1837, 1863, 1976-78). Sytuacja 
ta wiązała się z niską pozycją społeczną rolników oraz z faktem, że większość 
ziemi uprawnej była własnością elit, niezbyt zainteresowanych zwiększaniem 
produkcji żywności i wyżywieniem całego społeczeństwa. W okresie 
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kolonialnym nie dbali też o to Brytyjczycy, mający na uwadze raczej produkcję 
bawełny i jedwabiu na potrzeby angielskiego przemysłu włókienniczego i juty 
dla fabryk szkockich. Racjonalnemu wykorzystaniu potencjału rolniczego Indii 
nie sprzyjały też cechy kulturowe społeczeństwa, m.in. te związane ze 
szczególną czcią, jaką otaczane są krowy. Podczas klęsk głodu spowodowanych 
suszami umierali ludzie a obok nich padały krowy, których największe na świecie 
pogłowie nie było wykorzystane dla poprawy wyżywienia. Zmiana znaczenia 
rolnictwa i statusu tej branży gospodarki musiała nastąpić w obliczu szybko 
rosnącej liczby ludności. W latach 70-tych ubiegłego wieku, produkcja żywności 
znacznie wyprzedzała przyrost zaludnienia, co uchroniło Indie od klęski 
głodowej. Tym, co umożliwiło tak spektakularne zwiększenie zbiorów była tzw. 
zielona rewolucja: zastosowanie nowoczesnych technik agrotechnicznych, w tym 
genetycznie ulepszonych odmian zbóż o krótkich pędach, cechujących się 
zwiększoną odpornością na susze i szkodniki, rozwój sztucznego nawadniania, 
szerokie wykorzystanie nawozów mineralnych oraz pestycydów.3 Produkcja 
pszenicy podwoiła się w Indii w ciągu 25 lat, co umożliwiło krajowi osiągnięcie 
żywnościowej samowystarczalności. Sukcesy „zielonej rewolucji” przyniosły 
znaczącą poprawę sytuacji tych rolników, których stać było na zakup nasion, 
środków ochrony roślin, nawozów, oraz na przeprowadzenie koniecznych prac 
irygacyjnych. Produkcja wzrosła szczególnie na obszarze Pendżabu 
zamieszkanego przez relatywnie bogatych Sikhów. Wielokrotnie mniejsze były 
korzyści z „zielonej rewolucji” na obszarze biednych stanów, zwłaszcza 
zamieszkanych przez plemienne społeczności pozakastowe (Jharkhand, 
Chhattisgarh). Chociaż w skali ogólnokrajowej nastąpiła istotna poprawa w 
zakresie wyżywienia, ubocznym produktem „zielonej rewolucji”  było 
pogłębienie dysproporcji rozwojowych. Mimo szybkiego wzrostu produkcji 
zbóż, nie zmniejszyła się liczba ludzi niedożywionych i zagrożonych głodem.  
Do dzisiaj dziesiątki milionów ludzi cierpią z powodu deficytu protein, co w 
dużym stopniu wynika z faktu, że duża część Hindusów to wegetarianie 
(Frédéric, 1998). Spożycie mięsa i produktów pochodzenia zwierzęcego jest 
bardzo niskie, także dlatego, że są to artykuły drogie, na które mogą sobie 
pozwolić tylko najbogatsi. Sytuację poprawiła nieco tzw. „biała rewolucja” 
dokonana wraz z „zieloną”, polegająca na zwiększeniu stopnia wykorzystania 
krów w celu pozyskania mleka i rozwój mleczarstwa pomimo specjalnego 
statusu tych zwierząt. Jeśli chodzi o mięso wołowe, jest ono dostępne na rynku 
dla tych niezbyt licznych, których stać na jego zakup. Jest tak pomimo zakazu 
zabijania krów obowiązującego w prawie wszystkich stanach Indii. Przy 
transakcjach nigdy nie dyskutuje się więc na temat pochodzenia towaru. Dla 

                                                 
3 Nowe odmiany roślin uprawnych wyhodowano w latach 60-tych ubiegłego wieku w 

rolniczych stacjach doświadczalnych w Meksyku i na Filipinach, zaś całe przedsięwzięcie 

zostało zrealizowane dzięki Fundacji Rockefellera oraz współpracy uczelni rolniczych. 
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najbiedniejszych chłopów niezdolnych do uczestnictwa w gospodarce rynkowej, 
korzyści płynące z „zielonej rewolucji” okazały się nieosiągalne. Wiele małych 
gospodarstw rolnych skazanych zostało na upadek, a ich ziemię przejęli ci, 
których już wcześniej stać było na materiał siewny, sprzęt irygacyjny, 
pogłębienie studni, na zakup nawozów i środków chemicznych oraz maszyn. 
Kolejnym ubocznym efektem „zielonej rewolucji” była więc redukcja 
zatrudnienia w rolnictwie i odpływ części ludności do szybko rosnących 
aglomeracji miejskich.  

Migracja z terenów wiejskich jest główną przyczyną szybkiego 
rozrastania się indyjskich miast. Chociaż według statystyk India należy do 
najmniej zurbanizowanych państw świata (tylko 31% mieszkańców zamieszkuje 
w miastach), jest tam ponad dwadzieścia miast liczących ponad milion 
mieszkańców, a przynajmniej sześć z nich to molochy zamieszkane przez kilka 
lub nawet kilkanaście milionów ludzi4. Ich wielkie problemy wynikają z dużej 
liczby bezdomnych, ubóstwa, zatłoczenia, deficytu wody, zanieczyszczenia 
powietrza i trudności z utylizacją odpadów.  W Kalkucie każdej nocy śpi na 
ulicach pół miliona bezdomnych ludzi. Wokół miast rozrastają się dzielnice 
prowizorycznie skleconych domostw, stanowiących czasowe schronienie dla 
imigrantów z terenów wiejskich, które w Kalkucie nazywane są busti (w języku 
bengali słowo to oznacza także zwykłą wioskę). 

Miarą pozwalającą wyrazić jakość życia ludności jest poziom wyżywienia. 
Pod tym względem India znajduje się w dolnej części rankingu państw, obok 
wielu państw afrykańskich. Nigdzie na świecie nie ma tak wielu niedożywionych 
i głodujących ludzi. W Indii oficjalnie niewiele jest osób znajdujących się poniżej 
oficjalnego progu ubóstwa (zaledwie 3,7%), ale wynika to z poziomu, na którym 
próg ten ustanowiono. Według informacji Banku Światowego, liczebność osób 
utrzymujących się za mniej niż równowartość 2 dolarów dziennie przekracza w 
Indii 300 mln. Najwięcej jest ich we wschodnich stanach, od Bengalii 
Zachodniej przez Bihar, Jharkhand, Orissę i Chhattisgarh oraz w Assamie i 
stanach sąsiednich). Dane jakimi dysponują agendy ONZ wskazują, że sytuacja 
w wielu obszarach ulega stopniowej poprawie. Według UN Development 
Programme, w latach 2005-2016 ze skrajnego ubóstwa (1,25 dolara na osobę 
dziennie) wydobyło się w Indii 271 mln ludzi. Mimo to nadal przeszło 70 mln 
obywateli tego państwa (7,5%) żyje w skrajnej nędzy. Ponad pół miliona dzieci 
wykonuje niewolniczą pracę np. w warsztatach produkujących dywany, maty,  i 
w innych małych zakładach produkcyjnych (m.in. przy odzyskiwaniu metali z 
toksycznych odpadów).    

Mimo znaczącego wzrostu produkcji żywności, jak i wysokich stóp 
wzrostu gospodarczego, rozwiązanie problemów społecznych Indii może 

                                                 
4 Są to następujące aglomeracje w kolejności od największej: Bombaj (Mumbai), Kalkuta, 

Delhi, Bangalur, Madras (Chennai), Hajderabad, Ahmadabad i Surat. 
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okazać się trudne bez znacznego wyhamowania tempa przyrostu zaludnienia. 
Zdają sobie sprawę z tej konieczności władze indyjskie, realizując specjalnie 
opracowane polityki planowania rodziny. Dzięki temu w Indii współczynnik 
płodności kobiet zmniejszył się z ponad 6 w pierwszych dekadach istnienia 
państwa do 3 obecnie. Najniższy jest on w stanach Goa i Kerala ze stosunkowo 
zamożną i wykształconą ludnością (1,5), a najwyższy (ponad 4) w liczącym 
ponad 200 mln mieszkańców stanie Uttar Pradesh. Szczególnie liczne są w Indii 
rodziny muzułmańskie, w których najwyższe są wskaźniki analfabetyzmu kobiet. 
Główną metodą planowania rodziny w Indii jest sterylizacja. Ponad 25% kobiet 
w Indii poddało się temu zabiegowi, co stanowi najwyższy wskaźnik w skali 
świata. Powszechna jest też sterylizacja mężczyzn, którym za zgodę na 
przeprowadzenie operacji oferowane są pożyczki a nawet możliwość 
powiększenia gospodarstw. Praktyki tego typu są przedmiotem kontestacji, 
zwłaszcza kiedy w celu osiągnięcia założonych planów sterylizacji agenci 
rządowi wykorzystują niski poziom świadomości osób. Stosowanie sterylizacji 
wzbudza sprzeciw zwłaszcza w sytuacji, kiedy pośpiesznie wykonywane operacje 
prowadzą do infekcji i wynikających z tego powikłań. Planowanie rodziny jest 
często zaburzone z powodu panującej w Indii kulturowej preferencji dla 
noworodków płci męskiej. Prowadzi to do deformacji struktury płci ludności, 
gdzie występuje bardzo duża przewaga mężczyzn (obecnie na 1000 mężczyzn 
przypada w Indii 945 kobiet, ale współczynnik ten stopniowo poprawia się). W 
tych stanach, w których badanie płci płodu jest dozwolone, pary decydują się na 
aborcję w przypadku płci żeńskiej. W konsekwencji niższym współczynnikom 
płodności towarzyszy tam znacząca przewaga niemowląt płci męskiej. 
Największe dysproporcje w strukturze płci mają miejsce w Hindustanie 
(Pendżab, Hariana, Uttar Pradesh i Bihar), a także w Dżammu i Kaszmir, gdzie 
prawdopodobnie wynika to także z dużej liczby stacjonującego tam wojska (Tab. 
1).  
 Powszechnie znanym faktem jest bardzo niska pozycja kobiet w Indii, 
zarówno w społecznościach hinduskich jak i muzułmańskich. W rodzinach klas 
wyższych w obydwu religiach na obszarze Hindustanu, kobiety są w znacznym 
stopniu izolowane, a wszelkie ich relacje z mężczyznami spoza rodziny 
zakazane. Tradycja hinduistyczna jest nieco mniej restrykcyjna wobec kobiet od 
muzułmańskiej. Kobietom hinduskim nie wolno wykonywać niektórych 
czynności (np. orki), i w wielu przypadkach są one pozbawione prawa 
posiadania ziemi. Zazwyczaj opuszczają one swoje rodzinne domy krótko po 
osiągnięciu dojrzałości płciowej i przenoszą się do mężów, często w odległych 
wioskach. Wdowy z kast wyższych nie mogą ponownie wychodzić za mąż, i są 
nakłaniane do dożywotniej żałoby. W Hindustanie oraz w stanie Radżastan 
kobiety mają wyraźnie niższy poziom wykształcenia od mężczyzn. Bardzo 
znamienna jest liczebna przewaga mężczyzn nad kobietami na tych obszarach 
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Tab. 1. Zróżnicowanie ekonomiczne i społeczne głównych stanów Indii* 
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Andhra Pradesh 9,0 33 25 40 16,1 996 

Arunachal Pradesh 7,5 33 26 40 17,9 938 
Assam 3,8 27 21 33 19,5 958 

Bengalia Zachodnia 6,0 23 17 29 16,6 950 

Bihar 2,4 36 27 47 27,1 918 

Chhattisgarh 5,3 29 19 39 20,7 991 

Dżammu i Kaszmir 5,2 13 13 14 17,7 889 

Gudżarat 9,6 21 13 29 16,7 919 
Hariana 14,7 23 15 33 18,7 879 

Himachal Pradesh 9,9 16 9 23 15,3 972 

Jharkhand 3,5 32 22 44 21,7 948 

Karnataka 11,6 24 17 32 15,9 973 

Kerala 9,9 6 4 8 11,2 1084 

Madhya Pradesh 5,0 29 19 40 20,2 931 
Maharasztra 10,0 17 10 25 16,6 929 

Orissa 4,5 27 18 36 18,1 979 

Pendżab 8,5 19 13 29 13,8 895 

Radżastan 5,8 33 19 47 20,8 928 

Tamil Nadu 10,7 20 13 26 15,5 996 

Telangana 11,3 31 23 38 17,1 988 
Uttarakhand 11,0 20 12 29 19,0 963 

Uttar Pradesh 3,4 30 21 41 22,6 930 

*Pogrubiono wartości ekstremalne 
Źródła: Census of India, Office of the Register General and Census Commissioner, Delhi, 2018; 
Ministry of Statistics and Programme Implementation, Government of India, Delhi, 2018. 

 
(tab. 1). Należy tu wyjaśnić, że w populacjach europejskich i innych, gdzie  
kobiety żyją nieco dłużej od mężczyzn, charakterystyczna jest niewielka 
przewaga kobiet nad mężczyznami. W Hindustanie proporcja ta jest odwrócona, 
zaś w stanie Uttar Pradesh przewaga mężczyzn nad kobietami jest 
prawdopodobnie największa na świecie. Takie zaburzenie równowagi wynika z 
przeświadczenia panującego wśród wiejskiej ludności, zgodnie z którym większą 
wartość stanowi syn, który będzie w przyszłości pracował na rodzinę. Urodzenie 
się córki postrzegane jest jako znacznie mniejsze błogosławieństwo, gdyż 
wkrótce trzeba będzie ją wydać za mąż przygotowując stosowny posag. Dlatego 
chłopcy są lepiej odżywiani od dziewcząt, im też zapewnia się lepszą opiekę 
lekarską w przypadku chorób. W konsekwencji wśród dzieci płci męskiej jest 
mniejsza śmiertelność, co tłumaczy większą liczebność mężczyzn. 
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Zróżnicowanie gospodarcze 
Najbardziej rzucającą się w oczy cechą sytuacji gospodarczej Indii są 

dysproporcje rozwojowe i paradoksy. Jest to bowiem jeden z najuboższych 
krajów świata, a jednocześnie miejsce, w którym wyrosły ogromne fortuny. 
India ma dość liczną i rosnącą klasę średnią, ale rozwój gospodarczy nie dociera 
do wielu grup społecznych i nie jest obecny na rozległych obszarach państwa. 
Wiele osiągnięć naukowych i technologicznych Indii jest na światowym 
poziomie, a zarazem co czwarty obywatel w wieku ponad 15 lat jest analfabetą. 
Podczas gdy dobrze prosperujący indyjski sektor high-tech jest silnie związany z 
kalifornijską Doliną Krzemową i innymi technopoliami, gospodarka państwa 
jako całość pozostaje jedną z najbardziej zacofanych i słabo skomunikowanych 
z gospodarką globalną. Trudno obecnie przewidzieć, czy India będzie w stanie 
zastąpić samowystarczalne i prymitywne rolnictwo nowoczesnymi 
przedsiębiorstwami, czy też narastające ubóstwo szybko rosnącej populacji 
doprowadzi do wyczerpania zasobów i do upadku gospodarczego. 

 Ubóstwo, chociaż w Indii bardzo rozpowszechnione, nie dotyka 
wszystkich i zdaje się ustępować w obliczu rozwoju. Już ponad 100 mln 
obywateli Indii posiada urządzenia AGD i skutery spalinowe a jeszcze większa 
liczba aspiruje do zakupu tego typu rzeczy, jak również samochodów, co 
przyciąga zainteresowanie korporacji przemysłowych i handlowych. Tempo 
rozwoju gospodarczego w ostatnich dekadach dość szybko rośnie, co jest 
widoczne zwłaszcza w wybranych okręgach i ośrodkach wzrostu. Mimo 
rozwoju, ośrodki te są otoczone rozległymi obszarami, do których nie dociera 
nowoczesna technologia ani gospodarka rynkowa ze sprawną organizacją 
produkcji i handlu. Podstawową cechą zróżnicowania poziomu rozwoju 
społeczno-gospodarczego Indii jest podział na uboższą część północno-
wschodnią i bogatszą – południowo-zachodnią.  

Do stosunkowo zacofanych obszarów z dominującym rolnictwem 
nastawionym na zaspokajanie lokalnych potrzeb należy wschodnia część 
Hindustanu, w granicach stanów Uttar Pradesh i Bihar, oraz jego przedłużenie 
nad dolną Brahmaputrą w stanie Assam. Żyzne aluwialne niziny które stanowiły 
w przeszłości ekonomiczne centrum indyjskiej cywilizacji, obecnie należą do 
najuboższych i najgęściej zaludnionych obszarów w skali światowej. 
Jednocześnie są one znane z konserwatyzmu i przywiązania do religii, co nie 
zawsze sprzyja rozwojowi gospodarczemu. Najważniejszym miastem 
wschodniego Hindustanu nie jest żaden ośrodek handlowy lub przemysłowy, ale 
Benares – wielkie centrum pielgrzymkowe hinduistów i ośrodek kultu religijnego 
nad Gangesem. Nie mniej ubogie są inne stany wschodniej części Indii, takie jak 
Orissa, Zachodnia Bengalia, Jharkhand, Chhattisgarh, i duża część Madhya 
Pradesh. Chociaż zlokalizowane są tam okręgi górnicze oraz przemysł ciężki, 
zdają się one wywierać niewielki wpływ na ogólną kondycję gospodarczą. 
Bengalia Zachodnia i sąsiedni Jharkhand to najważniejszy w kraju okręg 
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hutnictwa żelaza opartego na miejscowych surowcach (dolina Damodar na 
zachód od Kalkuty, region Singhbhum w Jharkhand i stan Chhattisgarh) a 
kopalnie Orissy dostarczają m.in. chromu, grafitu i boksytów.  Jharkhand i 
Chhattisgarh to tzw. „stany plemienne”, w których istotną część ludności 
stanowią znajdujące się na dole hierarchii społecznej plemiona leśne, 
pozostające w znacznym stopniu poza systemem gospodarki rynkowej, co 
istotnie obniża średnie wskaźniki poziomu rozwoju gospodarczego. Slumsy 
Kalkuty mają niechlubną sławę najgorszych na świecie, chociaż przez większość 
okresu niepodległości władzę w stanie sprawowali komuniści, prowadzący 
politykę sprzyjającą rozwojowi ciężkiego przemysłu. Kalkuta uważana jest 
obecnie za symbol problemów szybko rosnących miast krajów rozwijających się. 
Miasto nie jest w stanie zapewnić swoim mieszkańcom ani odpowiedniej 
przestrzeni niezbędnej do życia, ani wody pitnej, ani energii elektrycznej. Hotele, 
sklepy i restauracje aby funkcjonować zmuszone są korzystać z generatorów 
prądu lub systemu zasilania z baterii. Ogromne ubóstwo i zatłoczenie jest w 
dużym stopniu związane z recesją miejskiego przemysłu i handlu, 
spowodowanego redukcją funkcji portowych. Kalkuta przestała pełnić funkcję 
ważnego portu nad rzeką Hugli, dostępnego dla dużych jednostek morskich, w 
następstwie postępującego zamulania. Ponadto, w roku 1947 Kalkuta, jako 
największy na świecie ośrodek produkcji i port eksportowy juty, utraciła większą 
część swojego zaplecza. Zapleczem tym była cała delta Gangesu i Brahmaputry, 
czyli obszar uprawy juty, którego większość znalazła się w obrębie Pakistanu 
Wschodniego (obecnie Bangladesz). Po bankructwie komunizmu w latach 90-
tych ubiegłego wieku, lewicowi liderzy bengalscy podjęli starania w celu 
przyciągnięcia inwestycji zagranicznych w oparciu o istniejącą tanią siłę roboczą, 
tradycje przemysłowe i bazę surowcową w postaci wydobywanych w wielkich 
ilościach minerałów oraz juty. Jeszcze uboższe od Bengalii Zachodniej są niemal 
całkowicie odcięte od gospodarki światowej stany górskie na północnym-
wschodzie, otaczające kotlinę Assamu: Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur i 
Mizoram. Animistyczne, buddyjskie lub chrześcijańskie ludy (z rodziny 
austroazjatyckiej lub birmańsko-tybetańskiej) stanowiące większość 
mieszkańców tych odległych okolic znajdują się na marginesie społeczeństwa 
indyjskiego, nie uczestnicząc w życiu gospodarczym państwa.  

Uboższa część Indii, która obejmuje przede wszystkim jej północno-
wschodnią połać, od środkowego Dekanu, przez wschodni Hindustan aż po 
północne i wschodnie pogranicze, najdalej na zachód sięga w stanie Radżastan. 
Jego społeczeństwo cechuje podobny skrajny konserwatyzm obyczajowy jak we 
wschodnim Hindustanie, zaś dodatkowym hamulcem rozwoju jest deficyt wody 
wynikający ze znacznie mniejszych opadów. Letni monsun południowo-
zachodni przynosi znacznie suchsze powietrze niż w przypadku obszarów 
położonych dalej na wschód, gdyż pochodzi ono nie z otwartego oceanu, ale w 
znacznej mierze znad Arabii i Iranu. Tradycje kulturalne Radżastanu, zwłaszcza 
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sztuka i architektura (fortyfikacje, świątynie), której mecenasami byli dawni 
władcy,  przyciągają do tego stanu licznych turystów. Możliwości rozwoju 
gospodarczego wiążą się też z rządowymi projektami nawadniania na obszarach 
pustyni Thar (Kanał Indiry Gandhi), oraz rozwiniętym górnictwem (ropa 
naftowa, metale kolorowe, sól, baryt). 

Bezpośrednio na północ od Radżastanu znajduje się zachodnia część 
Hindustanu (stany Hariana i Pendżab), bogaty obszar dysponujący najlepszymi 
warunkami dla rolnictwa, gdzie w największym stopniu widoczne były 
pozytywne efekty „zielonej rewolucji”. Dzięki dokonanym inwestycjom 
(nawożenie, systemy nawadniania, wprowadzenie nowych odmian pszenicy) nie 
tylko wzrosła niepomiernie produkcja rolna, ale zmieniła się struktura 
gospodarcza tego obszaru zamieszkanego przez hinduistów, sikhów oraz 
muzułmanów. Indyjski Pendżab to jeden z najbogatszych stanów, co wiąże się z 
liczebną przewagą zamożnych Sikhów. Coraz większe znaczenie ma tam 
przetwórstwo płodów rolnych i inne gałęzie przemysłu (gł. tekstylny oparty na 
uprawianej na miejscu bawełnie, której Pendżab jest głównym obszarem 
produkcji, ale stolica stanu Czandigarh to prężny ośrodek nowoczesnego 
przemysłu wysokiej techniki). Nie bez znaczenia jest fakt, że to właśnie w 
zachodniej części Hindustanu zlokalizowane  jest stołeczne Delhi, w którym 
skoncentrowana jest duża część potencjału gospodarczego kraju. 

Delhi to do XIX wieku stolica muzułmańskiego imperium Mogołów, 
rozlokowana na wzniesieniach nad rzeką Yamuna (Stare Delhi). Obok tego 
historycznego centrum z meczetami, fortyfikacjami (Czerwony Fort) i niską 
zabudową mieszkaniową zlokalizowane jest Nowe Delhi – miasto 
zaprojektowane przez Brytyjczyków, którzy w 1811 roku  postanowili tutaj 
przenieść z Kalkuty stolicę swojej największej kolonii. Obecnie Nowe Delhi jest 
konstytucyjną stolicą państwa.  Znajdują się tu rozległe, nowoczesne dzielnice 
mieszkaniowe, hotele, siedziby firm i budynki rządowe. Większość ubogiej 
ludności zamieszkuje peryferyjne dzielnice na terenach stanów Hariana 
(Bahadurgarh, Gurgaon, Faridabad) i Uttar Pradesh (Ghaziabad). Po roku 1947 
miasto przyjęło setki tysięcy hinduistów i sikhów uciekających z tworzącego się 
muzułmańskiego Pakistanu. Później napływali osadnicy z wiejskich terenów 
Uttar Pradesh, Hariany i Radżastanu, w szczególności ci najlepiej wykształceni, 
szukający zatrudnienia w administracji rządowej. Społeczeństwo Delhi jest więc 
lepiej wykształcone, mniejszą rolę odgrywają w nim tradycyjne podziały 
kastowe, duży odsetek stanowią Sikhowie, którzy piastują wiele 
odpowiedzialnych stanowisk w administracji i w armii. Wśród kilkunastu 
milionów ludzi żyje w Delhi ponad 40 tysięcy krów, które wędrują po ulicach 
powodując konieczność częstego wstrzymywania ruchu. Korzystają one ze 
swojego specjalnego statusu, wyszukując dla siebie pożywienie wszędzie, nawet 
na straganach z warzywami, nie wyłączając śmietników. Ponieważ traktowanie 
śmietników jako stołówki bywa niebezpieczne z powodu plastikowych 
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opakowań stanowiących główną zawartość pojemników, miasto zatrudnia 
ponad 100 „opiekunów krów”, którzy wywożą zwierzęta i wypasają je z dala od 
najbardziej ruchliwych i niebezpiecznych miejsc. Wielką bolączką miasta 
wynikającą z nadmiernej koncentracji ludności jest zanieczyszczenie powietrza 
spalinami emitowanymi przez przemysł i motorowe riksze.  

Gospodarczym i finansowym centrum Indii są dwa zachodnio-indyjskie 
stany Gudżarat i Maharasztra. Są one znane z dobrze rozwiniętego rolnictwa 
oraz silnego przemysłu, które korzystają z usług największego na południu Azji 
centrum finansowego w Bombaju. Gudżarat to stan znany z największej 
produkcji mleka (Anand Gujarat) oraz najsilniej rozwiniętego włókiennictwa. Tu 
skoncentrowane jest 30% petrochemii oraz połowa indyjskiego wydobycia ropy 
naftowej, a także połowa potencjału przemysłu farmaceutycznego. To tutaj 
zrealizowano jeden z największych projektów nawadniania z wykorzystaniem 
zapory wybudowanej w dolnym biegu rzeki Narmada (Sardar Sarovar; z 
utworzonego zbiornika zaporowego woda dostarczana jest kanałem na północ, 
do okolic Ahmadabadu). Mieszkańcy tego stanu słyną od wieków jako 
handlowcy znani z rynków azjatyckich i europejskich. Język gujarati jest też 
najczęściej używany wśród indyjskiej diaspory na wszystkich kontynentach. 
Kwoty pieniężne przysyłane przez emigrantów pracujących za granicą stanowią 
istotne wzmocnienie ekonomiczne stanu. Najsilniejszym pod względem 
potencjału gospodarczego stanem pozostaje jednak Maharasztra, do której 
należy ogromna aglomeracja i ośrodek finansowy Bombaju, najstarsza w Azji 
giełda papierów wartościowych, port obsługujący ponad ¼ indyjskiego handlu 
zagranicznego, z otaczającymi strefami przemysłowymi, bazą obsługującą 
platformy naftowe i gazowe na pobliskim szelfie oraz wielkim centrum 
produkcji filmowej. W Bombaju są jedne z najwyższych na świecie czynszów 
biurowych, co wynika tak z ekonomicznej żywotności jak i z surowego prawa 
budowlanego. Gwałtowny rozwój miasta generuje jednak problemy związane z 
zanieczyszczeniem i zatłoczeniem, które zagrażają dalszemu funkcjonowaniu. 
Aglomeracja liczy obecnie ponad 26 milionów mieszkańców. Jest tradycyjnym 
centrum indyjskiego przemysłu bawełnianego, który rozwinął się w rezultacie 
wybudowania Kanału Sueskiego i powstania wielkiego węzła kolejowego. 
Obecnie jest to najbardziej kosmopolityczne i zeuropeizowane miasto Indii, 
nowoczesny ośrodek poszukiwań, eksploatacji i przetwórstwa ropy naftowej i 
gazu ziemnego, przemysłu samochodowego i stoczniowego. Miasto znane jest 
także z kilkunastu studiów filmowych (tzw. Bollywood).  Wszystkie wymienione 
wyżej problemy wielkich miast indyjskich, zatłoczenie, niedorozwój 
infrastruktury itp., występują tu w największej skali. Ponadto, z powodu wielkiej 
gospodarczej dynamiki i siły ekonomicznego oddziaływania, do Bombaju 
przyjeżdżają nie tylko imigranci ze stanu Maharasztra i stanów sąsiednich, ale z 
całego niemal kraju. Na wielojęzycznych przedmieściach często dochodzi do 
konfliktów między grupami imigrantów pochodzących z różnych stanów. W 
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reakcji na inwazję, chcąc podkreślić tożsamość regionalną, władze miasta 
postanowiły zmienić nazwę miasta stosowaną w języku angielskim i znaną 
wszystkim narodom Indii, na wersję historyczną (Mumbai) w języku marathi, co 
zostało zaakceptowane przez władze państwowe (1996). Bombaj zajmuje 
półwysep o długości 17 km i szerokości do 5 km, który powstał w efekcie 
połączenia siedmiu istniejących wcześniej wysp. Znajduje się tam centrum 
finansowe i handlowe, luksusowe dzielnice mieszkaniowe (Malabar Hills) i 
rekreacyjne. Poza terenem półwyspu znajduje się kilkakrotnie większy Nowy 
Bombaj obejmujący miasta, które zostały wchłonięte w wyniku rozwoju 
aglomeracji (m.in. Wasai, Thana, Bhiwandi, Ambarnath).  

O ile zachodnie wybrzeże Indii, od Gudżaratu po Goa, stanowi 
niewątpliwie najsilniej rozwiniętą gospodarczo część kraju, to pod względem 
tempa rozwoju ustępuje ono ośrodkom zlokalizowanym na południu półwyspu, 
znanym z szybkiego rozwoju przemysłu wysokiej techniki. Głównym jego 
ośrodkiem  jest największe miasto stanu Karnataka – Bangalur. Już w latach 50-
tych ubiegłego wieku, płaskowyż na którym położone jest to miasto, z uwagi na 
łagodny klimat, został wyselekcjonowany przez rząd indyjski na miejsce 
lokalizacji pierwszych inwestycji lotniczych. W kolejnych latach przybywały tam 
firmy wykorzystujące nowoczesne technologie. W latach 80-tych i 90-tych 
ubiegłego wieku powstał tam wielki ośrodek przemysłu komputerowego i 
informatycznego, nazwany „Silicon Plateau”. Jego rozwój był stymulowany 
przez inwestycje amerykańskich korporacji (Adobe, Cisco, Microsoft, Sun 
Microsystems, IBM, Motorola, Oracle) chcących wykorzystać stosunkowo tanią 
i dobrze wykwalifikowaną siłę roboczą, znaną z technicznego talentu. Obecnie 
okręg Bangalur to centrum indyjskiego przemysłu informatycznego, 
teleinformatycznego, komputerowego i biotechnologicznego, a także jedno z 
największych na świecie centrum usług IT (outsourcing) i produkcji 
oprogramowania (35% udział w kraju). Samo tylko centrum technik 
komputerowych firmy Cisco Systems zatrudnia tam 150 tys. informatyków. 
Zajmuje się ono usługami komputerowymi, produkcją oprogramowania i 
testami aplikacji komputerowych, a jego sztandarowym osiągnięciem jest 
opracowanie architektury sieciowej inteligentnego miasta. India okazała się 
bardzo konkurencyjna na rynku światowym jako producent oprogramowania 
(software), ponieważ działalność tego rodzaju nie wymaga rozbudowy 
kosztownej infrastruktury technicznej (sieci dróg, kolei, portów, itp.). Wytwory 
działalności indyjskich inżynierów są eksportowane poprzez systemy 
bezprzewodowej komunikacji, bez konieczności wykorzystania urządzeń 
transportowych. Tym, co jest niezbędne do rozwoju tego typu produkcji i usług 
jest talent techniczny, którego zasoby w Indii są bardzo obfite. Obecność 
wykwalifikowanej siły roboczej w Indii jest następstwem wielkiego znaczenia, 
jakie rządy indyjskie przypisywały wykształceniu technicznemu. Już w latach 50-
tych ubiegłego wieku powstało w Indii kilkanaście państwowych instytutów  
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technologicznych, znanych z wysokiego poziomu kształcenia (Friedman, 2006). 
Większość absolwentów, nie znajdując zatrudnienia w Indii, wyjeżdżała głównie 
do USA. Dzięki rozwojowi nowoczesnego przemysłu w ostatnich dekadach, 
mogą oni już pracować na miejscu.   

Gospodarczym biegunem dobrze prosperującego południa Indii nie jest 
jednak dynamiczne Silicon Plateau, ale stan Tamil Nadu – drugi pod względem 
potencjału stan przemysłowy (po Maharasztra), cechujący się ponadto bardzo 
dużą dynamiką rozwoju (roczna stopa wzrostu gospodarczego 9% w ostatniej 
dekadzie). Centra produkcyjne w portowej aglomeracji Madras (ob. Chennai) 
mają tu także firmy reprezentujące sektor wysokiej techniki (Dell, Motorola, 
Sony-Ericsson, Samsung, Cisco), ale przede wszystkim znajdują się tu fabryki z 
branży motoryzacyjnej (BMW, Ford, Renault-Nissan, Hyundai, Mitsubishi, 
Daimler-Chrysler, Hindustan Motors), elektromaszynowej (Bosch, Caterpillar) i 
oponiarskiej (Michelin, Apollo Tyres). Stan jest największym producentem 
owoców i warzyw, w tym zwłaszcza tapioki, cebuli i pomidorów. Na jego 
obszarze znajduje się Coimbatore, zwany „Manchesterem Południowych Indii” 
z uwagi na potencjał miejscowego przemysłu włókienniczego. Na południu 
stanu powstaje kolejny kompleks przemysłowy na zapleczu wielkiego portu 
kontenerowego Thoothukudi (d. Tuticorin). Dzięki inwestycjom rządowym oraz 
firm zagranicznych (gł. z Singapuru), powstać ma tzw. Korytarz Przemysłowy 
Thoothukudi-Madurai o długości ponad 100 km, który obejmował będzie 
zakłady z wielu branż, w tym motoryzacyjnej i komputerowej. Na rozwój 
gospodarczy Tamil Nadu pozytywnie wpływają też mineralne bogactwa (tytan, 
tor, grafit), których eksploatacja rośnie z roku na rok. 

Na północ od omawianych wyżej stanów Karnataka i Tamil Nadu, w 
centralnej części Dekanu znajduje się stan Telangana, ustanowiony w 2014 roku 
przez oderwanie od stanu Andhra Pradesh jego śródlądowej części. Graniczy on 
na północnym-wschodzie ze stanem Chhattisgarh uważanym za fragment 
indyjskiej strefy ubóstwa. Stan Telangana jest syntezą Indii: zawiera bowiem 
elementy typowe dla ubogich stanów północno-wschodnich, jak i stosunkowo 
zamożnego zachodu i południa kraju. W XVI wieku znajdowało się tu potężne 
królestwo Golkonda, bogate dzięki kopalniom diamentów, z których pochodzi 
m.in. słynny brylant Koh-i-Noor. W okresie kolonialnym tereny te jednak popadły 
w stan ubóstwa, który trwał do ostatnich dekad. Podobnie jak ubogie stany 
położone dalej na północny-wschód, był to ważny obszar działalności 
komunistycznych band, w tym Komunistycznej Partii Indii, która w latach 1946-
51 organizowała tam krwawe rewolty. Większość ludności stanu posługuje się 
językiem telugu (z rodziny drawidyjskiej), ale 13-procentowa mniejszość to 
muzułmanie używający języka urdu. Znaczne części stanu to nadal obszary dość 
prymitywnego rolnictwa. W ostatnich trzech dekadach, przy dużym 
zaangażowaniu kapitału państwowego powstał w stolicy stanu – Hajderabad, 
wielki ośrodek przemysłu związanego z obronnością (głównie przemysłem 
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rakietowym) oraz centrum badawczo-rozwojowe (Kapila, 2014).  W odległości 
kilkunastu kilometrów od ruin Golkondy zlokalizowano laboratoria 
państwowych firm Bharat Dynamics Ltd., Defence Metallurgical Research 
Laboratories, Bharat Heavy Electricals Ltd., Nuclear Fuel Complex, Centre for 
Cellular and Molecular Biology, Indian Drugs and Pharmaceuticals Ltd.,  i wielu 
innych. Hajderabad stał się ważnym centrum informatycznym (Cyberabad) w 
którym obecnych jest ponad tysiąc firm współpracujących z Google, IBM, 
Yahoo, Dell, oraz indyjskimi korporacjami TechMahindra, Infosys, Tata 
Consultancy Services, WIPRO. Hajderabad to ponadto wielki ośrodek 
biotechnologii (16% produkcji Indii) i farmacji (30% produkcji Indii), 
zasługujący na miano farmaceutycznej stolicy Indii (nazywanej także  Genome 
Valley). Oprócz tego znajduje się tutaj jedno z największych na świecie centrów 
depozytowych i kredytowych. Wokół głównej dzielnicy w której 
skoncentrowane są firmy informatyczne i biotechnologiczne (HITEC City), 
projekt rozwoju aglomeracji zamieszkanej już przez kilka milionów ludzi zawiera 
m.in. Software Park na jej obrzeżach, Apparel Park w pobliskim 
Gundlapochampalli (koło podmiejskiego Secunderabad), Biotechnology Park w 
Turkapalli (na pn.-wsch. peryferiach), a także planowane korytarze przemysłowe 
Hajderabad-Warangal, Hajderabad-Nizamabad-Nagpur, oraz Hajderabad-
Bangalur.  

Fakt, że w nazwach planowanych inwestycji przemysłowych zawarte są 
miasta utożsamiane dotychczas z „czerwonym pasem Indii”, najbardziej 
zapóźnionymi w rozwoju obszarami znanymi z działalności komunistycznych 
bojówek (Warangal, Nizamabad), oznacza, że India jest w stanie pokonać 
trudności wynikające z kolonialnej przeszłości, i wejść na drogę szybkiego 
rozwoju. Biorąc pod uwagę potencjał demograficzny i intelektualny kraju można 
założyć, że dopiero nadchodzi okres, w którym cywilizacja indyjska w 
największym stopniu wpłynie na losy świata. Wiele zależeć będzie od zmiennej 
w dotychczasowym okresie polityki gospodarczej. India przez wiele lat 
stosowała wysokie cła, mające chronić rynek wewnętrzny przed konkurencją 
firm zagranicznych. Polityka ta przyczyniła się do rozwoju przemysłu ciężkiego i 
pozwoliła Indii zaspokoić własne potrzeby nawet jeśli chodzi o zaawansowane 
technologicznie produkty, a także uniknąć zadłużenia zagranicznego, jakie 
dotknęło większość państw III świata po kryzysie energetycznym lat 70-tych 
ubiegłego wieku. Tempo rozwoju gospodarczego nie było jednak zadowalające, 
gdyż równie szybko jak gospodarka, zwiększała się liczba ludności. Powodowało 
to, że w przeliczeniu na jednego mieszkańca wzrost był bardzo niewielki, a 
liczba osób żyjących poniżej progu ubóstwa pozostawała na stałym, wysokim 
poziomie (Wolpert, 1991; Rothermund, 1993). Tymczasem rozwój gospodarczy 
innych państw (Chiny, Indonezja) odbywał się znacznie szybciej po 
udostępnieniu ich gospodarek kapitałowi międzynarodowemu. W latach 80-tych 
opinia publiczna w Indii coraz bardziej domagała się ograniczenia regulacji 
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rządowych w krajowej gospodarce i włączenia jej do gospodarki globalnej. Rząd 
indyjski rozpoczął liberalizację gospodarki w latach 90-tych ubiegłego wieku. 
Zniesiono wiele obowiązujących wcześniej regulacji a rynek indyjski został 
otwarty dla kapitału zagranicznego (Kapila, Kapila, 2004). Internacjonalizacja i 
deregulacja gospodarki nie odbywała się bez oporu. Konkurencją ze strony 
zagranicznych korporacji zagrożonych było wiele małych i średnich firm, 
zatrudniających miliony ludzi. Sytuacja ta wzmogła w społeczeństwie nastroje 
ekonomicznego nacjonalizmu, które były tam silne, jako że pamięć o wiekowej 
eksploatacji kolonialnej bynajmniej nie zanikła. Mimo to, nawet objęcie rządów 
przez partie nacjonalistyczne (w 1996 roku) nie spowodowało wycofania Indii z 
gospodarki globalnej. Nacjonalistyczne rządy dążyły jedynie do ochrony 
pewnych sektorów gospodarki i renegocjacji warunków funkcjonowania 
zagranicznych korporacji. Jeśli chodzi o sieci handlowe i gastronomiczne, 
napotykają one na trudności związane z silnymi przyzwyczajeniami indyjskich 
klientów, którzy preferują lokalne garmażerie i sklepy zaopatrywane w 
miejscowe produkty rolnicze (mom-and-pops), jak i z trudnościami wynikającymi z 
braku infrastruktury oraz wysokich cen gruntów. Ze względu na stare przepisy 
dotyczące nieruchomości, ceny ziemi dla wielkopowierzchniowych obiektów 
handlowych i gastronomicznych są bardzo wysokie. Tymczasem dla małych 
firm handlowych, które są najczęściej rodzinne i dziedziczone z pokolenia na 
pokolenie, ceny ziemi nie są w ogóle istotną kwestią. Ponadto, z uwagi na dużą 
awaryjność dostaw elektryczności w miastach indyjskich, korporacje prowadzące 
sklepy i restauracje są tam zmuszone do ponoszenia dodatkowych kosztów 
produkcji prądu za pomocą generatorów. Małe sklepiki nie posiadające tak 
dużych magazynów i bazujące na bieżących dostawach świeżych produktów, nie 
są tak narażone na straty z powodu przerw w dostawie energii, jak wielkie sklepy 
zaopatrywane z własnych chłodni. Drobni przedsiębiorcy z branży spożywczej, 
których w Indii jest 400 milionów, mają więc o wiele lepsze możliwości 
konkurowania z globalnymi korporacjami, niż np. właściciele małych sklepów w 
Europie (Nayak, Goldar, Agrawal, 2014; Tokarski, Bhutani 2007). Trudno w tej 
sytuacji orzec, w którym kierunku zwróci się gospodarka indyjska w następnych 
dekadach. Globalizacja i liberalizacja umożliwia przyspieszenie rozwoju, ale z 
drugiej strony generuje poczucie braku stabilizacji i bezpieczeństwa. Kiedy w 
tych okolicznościach weźmie się pod uwagę dotychczasową historię bardzo 
ułomnej demokracji w Indii, zakorzeniony ekonomiczny nacjonalizm, a także 
spuściznę niezgody etnicznej i religijnej, może się okazać, że obecny trend w 
kierunku otwartej gospodarki opartej na mechanizmach rynkowych może 
okazać się tylko krótkotrwałym epizodem.  

  
Konkluzje 

Rozwój gospodarczy Indii a zarazem przyszłe losy indyjskiej cywilizacji 
są w wielkim stopniu zależne od sytuacji społecznej. Jest charakterystyczne, że 
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nawet obszary doświadczające szybkiego tempa rozwoju gospodarczego, 
osiągające ekonomiczne sukcesy, mają bardzo niskie wskaźniki rozwoju 
społecznego, które oznaczają niższy poziom wykształcenia i tragiczny poziom 
życia ludności, które trwa zazwyczaj krócej (np. opisany wyżej stan Telangana). 
Chociaż wskaźniki jakości życia w stanach zachodnich (np. bogaty Pendżab) są 
wyższe niż we wschodnim Hindustanie (np. Bihar), nie wszędzie odzwierciedlają 
one wielkość produktu krajowego w przeliczeniu na jednego mieszkańca. W 
kilku stanach Indii poziom wykształcenia jest znacznie wyższy niż wynikałoby 
to z sytuacji ekonomicznej. Dotyczy to zwłaszcza Bengalii Zachodniej (Kalkuta i 
jej zaplecze), Biharu i Radżastanu, gdzie wynika to z rodzimych tradycji, oraz 
pogranicznych stanów północno-wschodnich, gdzie jest to skutkiem efektywnie 
działających misji chrześcijańskich. Największe rozbieżności między sytuacją 
gospodarczą a wskaźnikami jakości życia dotyczą jednak stanów południowych 
(np. Kerala). Kerala nie należy do bogatych ani dobrze prosperujących stanów. 
Jest za to silnie przeludniona, nie będąc w stanie zapewnić wyżywienia swojej 
ludności. Mimo że pod względem ekonomicznym Kerala należy do grupy 
średnio bogatych stanów, jej osiągnięcia społeczne, zwłaszcza długość życia, 
poziom edukacji i tempo przyrostu naturalnego, są porównywalne z wysoko 
rozwiniętymi państwami Zachodu. Władze stanu bardzo wcześnie zadbały tam 
o oświatę i dostępną dla wszystkich służbę zdrowia. Zbliżone do Kerali 
osiągnięcia socjalne ma też stan Tamil Nadu. Prawdopodobną przyczyną takiego 
stanu rzeczy w południowej części Indii jest stosunkowo wysoka pozycja 
społeczna tamtejszych kobiet. Właśnie tam kobiety mają najlepsze 
wykształcenie, jest wśród nich najmniej analfabetów, co jest skorelowane z 
niskimi wskaźnikami płodności (tab. 1).  

Wiele oznak świadczy o stopniowej poprawie sytuacji społecznej kobiet, 
zwłaszcza w bogatszej, zachodniej części Hindustanu, gdzie pojawiły się dla nich 
możliwości zatrudnienia poza rodzinnym gospodarstwem. Niestety wciąż 
zdarzają się przypadki zabójstw młodych panien, na które rodzina nie była w 
stanie zgromadzić odpowiedniego posagu. Obecne dysproporcje w strukturze 
płci mogą zostać jeszcze powiększone, z uwagi na możliwość przewidywania 
płci mającego się urodzić dziecka i selektywnej aborcji. O ile w Hindustanie 
sytuacja społeczna kobiet jest dla nich bardzo niekorzystna, zgoła odmienne 
warunki panują na południu Dekanu. Pozycja kobiet, jak się okazuje, zależy nie 
tyle od religii, co raczej od położenia geograficznego. Stosunkowo wysoki status 
kobiet w Kerali dotyczy na równi społeczności hinduistycznych, 
muzułmańskich, jak i chrześcijańskich, a struktura płci w społeczeństwie Kerali 
jest podobna do tej, z którą mamy do czynienia w Polsce. Edukacja kobiet w 
Kerali pozwoliła radykalnie zredukować poziom analfabetyzmu w tym stanie, 
obniżyć współczynnik płodności do poziomu najniższego w skali całej Indii, 
oraz wykorzystać kobiety do pracy dla powiększenia dobrobytu ekonomicznego.  
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India jest zróżnicowanym i potencjalnie bogatym krajem, który do 
niedawna pozostawał w cieniu państw sąsiednich, przyćmiewających go swoim 
ogromnym potencjałem (jak Chiny), tempem rozwoju (jak niektóre kraje 
Indochin), czy też polityczną niestabilnością (jak kraje Islamu). India wydawała 
się skłonna pozwalać innym państwom Azji zdominować światowe nagłówki, 
starając się pozostawać na uboczu wielkich sporów między światowymi 
mocarstwami. Obecnie sytuacja ta zmieniła się. India w dającej się przewidzieć 
przyszłości stanie się najludniejszym państwem świata, wyprzedzając pod tym 
względem Chiny. Stanie się tak pomimo prowadzonej przez poszczególne rządy 
polityki planowania rodziny. Przyczyną tego jest bardzo niski średni wiek 
mieszkańców Indii i fakt, że ich większość dopiero wchodzi w wiek rozrodczy. 
Specyfika społeczno-kulturowa w północnej Indii najprawdopodobniej nie 
pozwoli tam na szybkie wprowadzenie modelu, który doprowadził do 
zahamowania przyrostu zaludnienia w części południowej (edukacja i praca 
kobiet oraz opieka lekarska). Należy też zauważyć, że w Indii nie ma prostej 
zależności między poziomem rozwoju gospodarczego a jakością życia. Są tam 
bowiem stany bardzo biedne, które z uwagi na bogate tradycje kulturalne 
cechują się stosunkowo wysokim poziomem wykształcenia, niższą 
rozrodczością, mniej zdeformowaną strukturą płci, itd. (np. Zachodnia Bengalia, 
Radżastan), jak i stany, których sukces gospodarczy nie przełożył się na poprawę 
jakości życia (np. Telangana). Dodatkowym problemem są konflikty 
wewnętrzne. Kulturowe urozmaicenie regionu, uwarunkowane obecnością 
kilkunastu różnych tradycji językowych, skomplikowane przez wpływy czterech 
wielkich religii, zaburzone przez kilka wieków brytyjskiej dominacji kolonialnej, 
nie może pozostawać bez wpływu na sytuację geopolityczną. W wielu stanach 
Indii dochodzi do starć między muzułmanami a hinduistami, hinduscy 
fundamentaliści atakują misje chrześcijańskie, Sikhowie walczą z hinduistami w 
Pendżabie, wciąż aktywni pozostają lewicowi bojówkarze (naksalici) we 
wschodnim pasie Dekanu. Fundamentalistyczni politycy w tym czasie tworzą 
programy edukacji, rozwoju sztuki, uprzemysłowienia i polityki gospodarczej, 
które starają się narzucić całemu krajowi. Ich wpływy zdają się zmniejszać w 
obliczu liberalnej reakcji pojawiającej się w wielu społecznościach stanowych. 
Globalizacja wkracza do Indii na wiele różnych sposobów, znajdując tam bardzo 
podatny grunt. Jej społeczeństwo jest lepiej wykształcone niż w innych krajach 
rozwijających się dzięki indyjskim tradycjom oświatowym, a ponadto znaczna 
jego część zna dobrze język angielski, który jest głównym językiem światowego 
biznesu. Coraz większa liczba amerykańskich firm korzysta z różnorodnych, 
pracochłonnych usług, jakie oferują indyjscy przedsiębiorcy drogą outsourcingu, 
dzięki obecności dobrze wykwalifikowanych pracowników zadowalających się 
stosunkowo niskimi zarobkami. Pesymistycznie zorientowani działacze 
ekologiczni i demografowie przewidują, że Indię czeka nieuchronna katastrofa 
spowodowana głodem, kiedy liczba ludności przekroczy możliwości produkcji 
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rolnej regionu zniszczonego w wyniku nadmiernej antropopresji. Część 
ekonomistów uważa z kolei, że taki scenariusz jest zupełnie utopijny. Jest tak 
dlatego, że ludzie, zwłaszcza tak utalentowani i liczni jak społeczeństwo 
indyjskie, potrafią znaleźć skuteczne rozwiązanie i odpowiednie środki zaradcze 
nawet w najbardziej skomplikowanych i trudnych okolicznościach. Według 
danych dotyczących poszczególnych państw,  jeszcze przed rokiem 2030, a więc 
w ciągu kilku najbliższych lat India wyraźnie wyprzedzi Chiny pod względem 
liczby ludności w wieku produkcyjnym. Nie jest więc wykluczone, że po okresie 
przewagi Chin, geopolityczne centrum świata jakim jest środek ciężkości 
światowej gospodarki i polityki, w swojej odwiecznej wędrówce ze wschodu na 
zachód, przesunie się na terytorium Indii. 
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Social and economic diversity of India   
 
The purpose of the article is to explain the dependence of economic development of 
individual states of India on demographic and cultural factors. The analysis of economic 
data (GDP per capita) and demographic indicators illustrating the level of social 
development shows far-reaching divergences, the understanding of which requires taking 
into account the cultural features of communities living in individual states. India is a 
country where simple relations between economic development and population 
development do not apply. On the other hand, the experiences of individual states seem 
very valuable from the point of view of designing social policy in the Third World 
countries.  
 
Key words: economic development, India, population, poverty. 
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WYBORY PARLAMENTARNE 2019 W ŚWIETLE 
WYBRANYCH SPOSOBÓW PRZELICZANIA GŁOSÓW NA 

MANDATY POSELSKIE1   
 
 
 
Abstrakt: 
 Od początku XXI wieku w demokracji polskiej obserwowane jest zjawisko 
zwane duopolem PO-PiS, co oznacza przejmowanie miejsc w parlamencie przez dwie 
główne partie polityczne i stopniową eliminację pozostałych. Początkowo największym 
poparciem cieszyła się PO, jednak po rządach Donalda Tuska i Bronisława 
Komorowskiego elektorat zwrócił się ku ich głównemu oponentowi politycznemu, partii 
PiS. Obecnie PiS wydaje się być w szczytowym momencie swojej dominacji. Wybory do 
Senatu pokazały, że mimo wygranej w Sejmie, PiS nie rośnie w siłę już tak szybko, a 
ponowne przebicie się mniejszych partii do Sejmu stawia pod znakiem zapytania dalsze 
istnienie duopolu. Celem opracowania jest pokazanie efektu jaki miałoby postulowane w 
niektórych środowiskach wprowadzenie systemu jednomandatowych okręgów 
wyborczych i alternatywnych sposobów przeliczania głosów na mandaty, jak metoda 
Sainte-Laguë w wersji podstawowej i zmodyfikowanej.   
  
Słowa kluczowe: duopol, geografia wyborcza, PiS, PO, Sejm, wybory 
parlamentarne 2019. 
 
 
Wyniki wyborów parlamentarnych 2019 

Wprowadzeniem i tłem do analizy są wyniki głosowania w wyborach do 
Sejmu. Wybory odbyły się w dniu 13 października 2019 i przyniosły rezultaty, 
które można uznać za satysfakcjonujące wszystkie te ugrupowania, które 
startowały jako ogólnopolskie. Partia PiS wygrała wybory i potwierdziła 
dotychczasową dominację na polskiej scenie politycznej. Jest to też pierwsza 
partia, której udało się uzyskać samodzielną większość w Sejmie, i pierwsza, 
która zrobiła to dwukrotnie. Wybory pokazały również, że elektorat PiS 
zwiększył się o ponad 2 miliony obywateli od czasu poprzednich wyborów w 

                                                 
1 Uzupełnieniem artykułu jest zamieszczona przez autora analiza dotycząca rywalizacji PO-

PiS, która znajduje się w tym numerze Przeglądu Geopolitycznego (przyp. red.). 
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roku 2015. Z kolei PO może mieć satysfakcję, gdyż mimo porażki w wyborach 
do Sejmu, wraz z pozostałymi partiami opozycyjnymi posiada większość w 
Senacie. Powody do zadowolenia ma również SLD, który po nieudanych 
poprzednich wyborach wrócił do Sejmu po dokonaniu postmodernistycznego 
„liftingu”. PSL również wygrało, gdyż tak dużego poparcia partia ta nie 
notowała od 1993 roku, co było możliwe dzięki pozyskaniu części elektoratu 
Pawła Kukiza. Także Konfederacja, dzięki udanemu zjednoczeniu środowisk 
antysystemowych skutecznie weszła do Sejmu, dając nadzieję na zmiany 
marginalizowanej dotychczas części społeczeństwa. Sam elektorat też ma powód 
do dumy, gdyż ustanowiono rekord frekwencji: 62%. Wyniki wyborów 
ogłoszone przez Państwową Komisję Wyborczą przedstawia tab. 1. 

 
Tab. 1: Wyniki wyborów do Sejmu RP w 2019 roku 

Ugrupowanie polityczne Poparcie w skali kraju 

PiS 43,59% (235 mandatów) 

KO (PO, .N, IPL, Zieloni) 27,40% (134 mandaty) 

SLD (Lewica) 12,56% (49 mandatów) 

PSL 8,55% (30 mandatów) 

Konfederacja Wolność i Niepodległość 6,81% (11 mandatów) 

Źródło: PKW (https://wybory.gov.pl/sejmsenat2019/pl/wyniki/sejm/pl). 

 
Rozkład terytorialny głosów na poszczególne ugrupowania jest 

urozmaicony (ryc. 1 a-e). PiS wygrało niemal w całej Polsce za wyjątkiem 
wielkich miast i terenów podmiejskich oraz nielicznych obszarów na północy i 
zachodzie Polski.  

Partia Prawo i Sprawiedliwość uzyskała wielkie poparcie na obszarach 
wiejskich dawnej Galicji i Kongresówki, w niektórych gminach uzyskując 88,9% 
głosów. Najwyższy procentowy udział głosów partia ta miała na Orawie, w 
powiecie limanowskim, na Podkarpaciu oraz w zachodniej części Podlasia 
(dawne województwo łomżyńskie). Zdecydowanie słabsze wyniki PiS uzyskało 
w wielkich miastach oraz na obszarach województwa opolskiego, lubuskiego, 
północnej części wielkopolskiego oraz w niektórych powiatach województw 
północnych. Widać również brak poparcia PiS u niekatolickich wyborców z 
powiatu hajnowskiego oraz Śląska Cieszyńskiego. Niemniej jednak poparcie w 
żadnej z gmin nie było niższe niż 18,3% co jest wielkim sukcesem tej partii. 

Koalicja Obywatelska, której głównym komponentem jest Platforma 
Obywatelska uzyskała drugi wynik w wyborach do Sejmu RP. Największe 
poparcie zdobyła w wielkich miastach północnej części Polski (Szczecin, 
Trójmiasto) oraz w rejonie Poznania i Warszawy. Spory odsetek wyborców 
zagłosował na KO również w GOP oraz na Śląsku Cieszyńskim i na obszarze 
Sudetów. Najwyższy osiągnięty odsetek głosów w jednej z gmin to 56%. 
Minimum stanowi 1% w jednym z obszarów gdzie KO uzyskało bardzo niskie 
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wyniki. Są to głównie obszary wiejskie centralnej i wschodniej części Polski oraz 
dawnej Galicji. 
 
Ryc. 1a: Odsetek głosów oddanych na PiS 

  
Źródło: Łukasz Michałowski, http://twitter.com/data_spatial 

 
Ryc. 1b: Odsetek głosów oddanych na KO (PO) 

  
Źródło: Łukasz Michałowski, http://twitter.com/data_spatial 



 

Wilczyński, P. L., 2019, Wybory parlamentarne 2019 w świetle wybranych sposobów 

przeliczania głosów na mandaty poselskie, Przegląd Geopolityczny, 30, 2019, s. 103-

114. 

 

 

- 106 - 

Ryc. 1c: Odsetek głosów oddanych na Lewicę (SLD) 

 
Źródło: Łukasz Michałowski, http://twitter.com/data_spatial 

 
Ryc. 1d: Odsetek głosów oddanych na PSL 

 
Źródło: Łukasz Michałowski, http://twitter.com/data_spatial 
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Ryc. 1e: Odsetek głosów oddanych na Konfederację 

 
Źródło: Łukasz Michałowski, http://twitter.com/data_spatial 

 
Ugrupowania lewicowe skupione wokół Sojuszu Lewicy 

Demokratycznej największy elektorat, sięgający ponad 30% miejscami, posiada 
tradycyjnie w Zagłębiu Dąbrowskim. Dużo więcej głosów na SLD oddano w 
zachodniej części Polski oraz w miastach takich jak Łódź. Spore poparcie SLD 
ma również wśród ludności prawosławnej Podlasia. Najmniejsze poparcie, 
sięgające do 1%, SLD ma na obszarach wiejskich wschodniej Polski i dawnej 
Galicji. 

Wyborcy PSL skupieni są głównie na wsiach, szczególnie w rejonach 
północnego i zachodniego Mazowsza, Ziemi Dobrzyńskiej, Suwalszczyzny, 
Mazur, Wielkopolski, północnej części Małopolski i Ziemi Lubuskiej. W 
niektórych gminach PSL uzyskał aż 40,8% głosów. Najniższe poparcie PSL 
notuje w miastach, rejonach podmiejskich i obszarach górskich. 

Konfederacja, najmniejsze z ugrupowań (za wyjątkiem Mniejszości 
Niemieckiej która nie musi przekraczać progu wyborczego), jakie dostało się w 
2019 roku do Sejmu RP, posiada dość równomierny rozkład głosów. Najlepiej 
Konfederacja uplasowała się w dawnej Galicji, na Górnym Śląsku, w 
Wielkopolsce oraz na Pomorzu Gdańskim oraz Warmii, osiągając gdzieniegdzie 
do 16,6% głosów. Najsłabsze wyniki padły w południowej części województwa 
świętokrzyskiego, w województwie opolskim, północnym Mazowszu, lecz 
zawsze przekraczały przynajmniej 1,5%. 
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Zwycięstwo w wyborach w większości obszarów Polski odniosło PiS 
(ryc. 2). KO uzyskała przewagę jedynie w kilkudziesięciu gminach w Polsce, 
jednak wśród nich są tak ważne jak Warszawa, Kraków, Wrocław, Łódź, czy 
Poznań. PSL wygrało jedynie w jednej z gmin w województwie lubuskim, a 
Mniejszość Niemiecka w kilku gminach na Opolszczyźnie. Ani SLD ani 
Konfederacja nie uzyskały zwycięstwa w żadnej z gmin. W dwóch 
województwach: świętokrzyskim i lubelskim PiS wygrało we wszystkich 
gminach, zaś w kolejnych dwóch: małopolskim i podkarpackim oddało Koalicji 
tylko po jednej gminie. W pozostałych województwach PiS wygrało w 
większości gmin. 

 
Ryc. 2: Zwycięskie komitety w wyborach do Sejmu RP 2019 roku 

 
Źródło: Łukasz Michałowski, http://twitter.com/data_spatial 

 
Wyniki wyborów do Sejmu RP w 2011 i 2015 roku 

Analizując zmiany w wyborach elektoratu polskiego uwzględniono 
jedynie te wybory, które dotyczyły Sejmu, czyli z 2011 i 2015 roku. W 2011 roku 
to PO miało jeszcze przewagę i wygrywało na większości obszarów Polski (ryc. 
3). Od tamtego czasu stopniowo ustępowało miejsca, tracąc poparcie na rzecz 
PiS i mniejszych partii. W tamtych wyborach całkiem sporo gmin głosowało nie 
tylko na PiS, ale również na SLD lub PSL. 
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Ryc. 3: Zwycięskie komitety w wyborach do Sejmu RP w 2011 roku 

  
Źródło: Grzegorz Burlikowski, Wybory na mapie: www.wyborynamapie.pl 

 
W 2015 roku PiS po raz pierwszy w historii odniosło takie zwycięstwo, 

które dało samodzielną większość w Sejmie. Bardzo słaby wynik PSL i SLD 
również się do tego przyczynił. PO utraciła wtedy znaczny obszar swej 
dominacji, a PiS zdobyło nowy elektorat (ryc. 4). Sporo głosów zdobyło też 
ugrupowanie antysystemowe znanego artysty Pawła Kukiza, co pomogło w 
uzyskaniu przewagi przez PiS. 
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Ryc. 4: Zwycięskie komitety w wyborach do Sejmu RP w 2015 roku 

 
Źródło: Grzegorz Burlikowski, Wybory na mapie: www.wyborynamapie.pl 

 
Niemniej jednak, jak widać na rycinie 2, PO zdołało odzyskać część 

elektoratu od czasu tamtych wyborów. Szczególnie ważnym jest odzyskanie 
Warszawy oraz Krakowa. Czy oznacza to powrót PO na pozycję lidera polskiej 
sceny politycznej? Niewielu tak uważa, gdyż ugrupowanie to nadal wikła się w 
rozmaite afery oraz nie posiada silnego przywództwa. Rosną w siłę również 
mniejsze ugrupowania zagrażające dalszemu funkcjonowaniu duopolu PO-PiS. 
Tendencję ogólnopolską zatem można zarysować następująco. Do około 2011 
roku wzrastało poparcie dla PO. Następnie do dnia dzisiejszego PiS zdobywał 
nowy elektorat, jednak osiągnął on maksymalny poziom poparcia i od bieżącego 
roku mamy do czynienia ze wzrostem poparcia dla partii zarówno prawicowych 
(Konfederacja), jak i lewicowych (PSL, SLD), które zagrażają duopolowi w 
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osiągnięciu sukcesów w kolejnych wyborach. Przewidywać można jednakże, że 
przewaga PiS jeszcze długo będzie się utrzymywać. Na wzroście poparcia dla 
mniejszych ugrupowań straci zatem przede wszystkim PO. Przewidywać można, 
że nastąpi przepływ elektoratu z konserwatywnego skrzydła PO do PSL i 
Konfederacji, zaś ze skrzydła liberalno-lewicowego - do SLD. Do demontażu 
duopolu PO-PiS przyczynią się także wewnętrzne rozłamy. Koalicja PO jest 
bardzo krucha już obecnie, natomiast dobre wyniki Solidarnej Polski Zbigniewa 
Ziobry oraz ugrupowania Jarosława Gowina stawiają koalicjantów PiS w dobrej 
pozycji negocjacyjnej względem partii Jarosława Kaczyńskiego. 

 
Alternatywne sposoby przeliczania głosów a wyniki wyborów 
parlamentarnych 2019 

Stare powiedzenie mówi, że ważne jest nie to, kto głosuje, ale kto głosy 
liczy. Prawdopodobnym autorem tych słów jest Józef Stalin. We współczesnej 
demokracji należałoby powiedzieć jednak, że ważne jest to, jak te głosy się liczy. 
Wyniki wyborów wyglądałyby zupełnie inaczej, gdyby liczenie głosów do Sejmu 
odbyło się inną metodą. Obecnie pomysł wprowadzenia jednomandatowych 
okręgów wyborczych zdecydowanie stracił na popularności, zwłaszcza że jego 
realizacja wymagałaby zmiany konstytucji. Częściej podejmuje się pomysł 
przywrócenia zmodyfikowanej metody Sainte-Laguë. Prawo i Sprawiedliwość 
ponownie wygrało wybory i będzie rządzić przez kolejną kadencję. 
Zaskoczeniem jest jednak sposób, w jaki procentowe poparcie przełożyło się na 
podział sejmowych mandatów. Według oficjalnych wyników PiS wygrało 
wybory z poparciem 43,59% społeczeństwa. W poselskich ławach zasiądzie 
jednak aż 235 posłów tego ugrupowania, a więc dużo ponad połowa. Jest tak 
dlatego, że zgodnie z ordynacją wyborczą liczenie głosów w wyborach odbywa 
się metodą d’Hondta. Pod uwagę bierze się oczywiście tylko te komitety 
wyborcze, które przekroczyły próg wyborczy. Specyfiką tego systemu jest to, że 
premiuje on największe partie i sprzyja powstawaniu wielkich bloków partyjnych 
w Sejmie. Jego zaletą jest to, że zapobiega nadmiernemu rozdrobnieniu 
parlamentu, co stabilizuje system polityczny. Wyniki wyborów wyglądałyby 
zupełnie inaczej, gdyby głosy przeliczono metodą Sainte-Laguë, która z kolei 
premiuje mniejsze ugrupowania. Scena polityczna wyglądałaby zupełnie inaczej. 
Przede wszystkim PiS nie uzyskałby bezwzględnej większości, która 
pozwalałaby na samodzielne rządzenie krajem (ryc. 5). Musieliby zatem szukać 
koalicjanta wśród pozostałych ugrupowań. 

Łatwo zauważyć, że głosy odebrane zwycięskiej partii zostałyby 
rozdzielone trzem najmniejszym partiom. SLD zyskałoby 9 głosów, PSL 10, a 
najwięcej, bo aż 24 posłów zyskałaby Konfederacja. Metoda Sainte-Laguë 
zdecydowanie lepiej odzwierciedla poglądy wyborców. Można to łatwo 
zaobserwować, jeżeli mandaty w sejmie podzielimy metodą proporcjonalną (ryc. 
6). 
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Ryc. 5: Podział mandatów według przeliczania metodą Sainte-Laguë 

 
Źródło: https://bezprawnik.pl/liczenie-glosow-do-sejmu/ 

 
Ryc. 6: Podział mandatów w zależności od metody przeliczania głosów 

 
Źródło: https://bezprawnik.pl/liczenie-glosow-do-sejmu/ 

 
Wyniki prezentowane na ryc. 6 obliczane „proporcjonalnie” są efektem 

zastosowania metody Hare-Niemeyera, znanej także jako metoda największych 
reszt lub matematycznej proporcji. Była ona stosowana w Polsce w 1991 roku.  
Zbliżone wyniki daje też metoda Hagenbacha-Bischoffa. 

Przy przeliczaniu głosów na mandaty ma też olbrzymie znaczenie 
wielkość okręgów wyborczych. Przy małych okręgach poniżej 10 mandatów 
mniejsze ugrupowania zostają pokrzywdzone i często tracą reprezentację. 
Dlatego, niezależnie od przyjętej metody przeliczania, liczby mandatów okazują 
się bardziej proporcjonalne do wyników głosowania w okręgach 
wielomandatowych, gdzie liczba mandatów wynosi ponad 15, przy 5% progu 
wyborczym.  Przy założeniu jednomandatowych okręgów wyborczych wyniki 
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byłyby jeszcze bardziej nieproporcjonalne i całkowicie wyeliminowałyby 
mniejsze partie. PiS miałby wtedy ponad 2/3 mandatów, co pozwoliłoby tej 
partii dowolnie zmieniać konstytucję. Reszta należała by do PO, a żadne inne 
ugrupowanie nie weszłoby do Sejmu.  
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Parliamentary elections 2019 in the light of selected methods of 

converting votes to parliamentary seats   
 
Since the beginning of the 21st century, a phenomenon called the PO-PiS duopoly has 
been observed in Polish democracy, which means that two major political parties have 
taken over seats in parliament and gradually eliminated the others. Initially, PO enjoyed 
the greatest support, but after the rule of Donald Tusk and Bronisław Komorowski, the 
electorate turned to their main political opponent, the PiS party. Currently, PiS seems to 
be at the peak of its dominance. Elections to the Senate showed that despite winning the 
Sejm, the PiS is not growing in strength so quickly, and the re-break of smaller parties to 
the Sejm calls into question the further existence of the duopoly. The aim of the study is 
to show the effect postulated in some environments by introducing a system of single-
mandate constituencies and alternative ways of converting votes into seats, such as the 
basic and the modified Sainte-Laguë method.  
 
Key words: duopoly, electoral geography, parliamentary elections 2019, PiS, 
PO, Sejm. 
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RYWALIZACJA PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI Z 
PLATFORMĄ OBYWATELSKĄ W LATACH 2011-20191   

 
 
 

Celem opracowania jest analiza zmian w poparciu uzyskanym przez 
kandydatów dwóch głównych polskich partii politycznych, Prawo i 
Sprawiedliwość oraz Platforma Obywatelska, w wyborach parlamentarnych w 
latach 2011-2019, w poszczególnych okręgach wyborczych. Geografia wyborcza 
pozwala na takie przedstawienie wyników poszczególnych ugrupowań,  które 
ujawnia wpływ, jaki na zmiany wyników miały sukcesy lokalnych przywódców 
poszczególnych partii. Analizę przeprowadzono dla poszczególnych 
województw uszeregowanych w kolejności alfabetycznej. Wnioski z analizy 
wydają się bardzo użyteczne, gdyż zawierają wiele wskazówek przydatnych w 
procesie kształtowania okręgowych list wyborczych. Ponadto pokazują one 
które decyzje podjęte w trakcie kampanii wyborczej przez poszczególne 
komitety wyborcze okazały się trafne, a które nie służyły osiągnięciu dobrego 
wyniku w wyborach. W poniższym zestawieniu zawarto liczebność okręgów 
wyborczych w poszczególnych województwach oraz ilości mandatów 
przypadających na poszczególne okręgi (tab. 1). 
 
Tab. 1.  Liczba mandatów przypadających na poszczególne województwa 

Województwo Okręgi Mandaty Województwo Okręgi Mandaty 

dolnośląskie 3 34 podkarpackie 2 26 

kujawsko-pomorskie 2 25 podlaskie 1 14 

Lubelskie 2 27 pomorskie 2 26 

Lubuskie 1 12 śląskie 6 55 

Łódzkie 3 31 świętokrzyskie 1 16 

małopolskie 4 41 warmińsko-mazurskie 2 18 

mazowieckie 5 63 wielkopolskie 4 40 

Opolskie 1 12 zachodniopomorskie 2 20 

Źródło: PKW 

 
 

                                                 
1 Analiza ta jest uzupełnieniem artykułu autora, który znajduje się w tym numerze Przeglądu 

Geopolitycznego (przyp. red.). 
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Dolnośląskie 
 Województwo dolnośląskie składa się z trzech okręgów: legnickiego, 
wałbrzyskiego oraz wrocławskiego. W 2011 roku w okręgu legnickim 
zdecydowanym liderem był Grzegorz Schetyna, obecny przewodniczący PO, a 
jego partia przegrała z PiS jedynie w powiatach polkowickim i lubińskim, gdzie 
wygrał Adam Lipiński. Platformę wspomogły wtedy Ewa Drozd, która uzyskała 
lepszy wynik od G. Schetyny w powiecie głogowskim, oraz Iwona Krawczyk, 
która uzyskała od niego lepszy wynik w powiecie kamiennogórskim. Tej 
pierwszej udało się dzięki temu uzyskać mandat. W okręgu wałbrzyskim w 2011 
roku największe poparcie uzyskała Iwona Mrzygłocka z PO. Partia ta wygrała 
we wszystkich powiatach. Mrzygłocka wygrała w powiatach wałbrzyskim i 
świdnickim, drugi Jakub Szulc wygrał w kłodzkim, a liderem w dzierżoniowskim 
był Tomasz Smolarz. W powiecie ząbkowickim wygrał Jerzy Organiściak, lecz 
nie uzyskał on mandatu. W okręgu wrocławskim w roku 2011 wygrał Bogdan 
Zdrojewski z PO. Również w tym okręgu we wszystkich powiatach dominowała 
PO. Zdrojewski okazał się niekwestionowanym liderem w większości powiatów, 
jedynie w wołowskim pokonał go Jarosław Charłampowicz, który uzyskał 
mandat, oraz w strzelińskim, gdzie wygrał Norbert Raba, lecz ten jednak 
uzbierał za mało głosów by wejść do ław sejmowych (Tab. 2a). 
 
Tab. 2a. Podział mandatów w woj. dolnośląskim w 2011 roku 

Okręg % głosów (liczba mandatów) Liderzy 
(liczba głosów w tys.) PiS SLD Ruch Palikota PSL PO 

1. Legnica 27,7 (4) 13,3 (2) 11,6 (1) 5,2 (0) 39,7 (5) G. Schetyna (PO) – 67,  
A. Lipiński (PiS) – 25, 
E. Drozd (PO) – 14, 

2. Wałbrzych 24,0 (2) 8,9 (0) 12,8 (1) 6,1 (0) 45,4 (5) I. Mrzygłocka (PO) - 32,  
J. Szulc (PO) – 17, 
T. Smolarz (PO) – 10, 

3. Wrocław 25,6 (4) 5,4 (0) 9,6 (1) 4,4 (0) 50,5 (9) B. Zdrojewski (PO) – 150, 
J. Charłampowicz (PO) – 8, 

Źródło: PKW 

 
Wyniki wyborów w województwie dolnośląskim w 2015 roku były już bardzo 
odmienne. W okręgu legnickim PO wygrało już jedynie w dwóch powiatach i 
Jeleniej Górze. Przyczyną tej zmiany może być to, że nie startował już z tego 
okręgu G. Schetyna. PO uzyskała cztery mandaty. Lecz tam gdzie odsetek 
głosów był najwyższy – w powiecie kamiennogórskim, gdzie liderką lokalną jest 
Iwona Krawczyk, było znów ich za mało, by uzyskała mandat. W Jeleniej 
Górze, oraz w powiecie jeleniogórskim również nie wygrał lider listy PO, choć 
ostatecznie dostał mandat. Lepszy wynik tam uzyskała Zofia Czernow, 
wygrywając z kandydatami PiS. Najwięcej głosów uzyskała wcześniej 
wspomniana Ewa Drozd z Głogowa, choć nie była liderem listy i nie wygrała z 
PiS w swoim powiecie. Poza trzema wspomnianymi powiatami, gdzie wygrała 
PO, wszędzie w okręgu legnickim zaczęło przeważać PiS, uzyskując najwięcej 
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mandatów. Liderem listy PiS ponownie był A. Lipiński, który nie miał jednak 
zdecydowanej przewagi. W wielu powiatach wygrali lokalni liderzy z dalszych 
miejsc na liście i trzech z nich uzyskało mandaty. W powiecie lubińskim i 
polkowickim, gdzie poprzednio Lipiński był liderem, wygrał Krzysztof Kubów. 
W głogowskim liderem okazał się Wojciech Zubowski. W powiecie jaworskim 
zaś wygrała Elżbieta Witek. Poza tym Jerzy Stachyra z powiatu zgorzeleckiego 
oraz Wiesław Ogrodnik z bolesławieckiego również pokonali Lipińskiego, 
jednak uzyskali za mało głosów w całym okręgu na mandaty dla siebie. W 
okręgu wałbrzyskim niewielką przewagę utrzymała PO, dzięki uzyskaniu bardzo 
dobrego wyniku w stolicy okręgu i w powiecie wałbrzyskim przez będącego na 
pozycji pierwszej Tomasza Siemoniaka. Iwona Mrzygłocka, dotychczasowa 
liderka, uzyskała również dobry wynik i miejsce w Sejmie. W pozostałych 
powiatach wygrało PiS, gdzie liderem listy był Michał Dworczyk. Ustąpił on 
drugiej na liście Annie Zalewskiej w powiecie świdnickim. Okręg wrocławski nie 
był już prowadzony przez Bogdana Zdrojewskiego, co może być przyczyną 
utraty przez PO wszystkich powiatów oprócz samego Wrocławia, gdzie wygrała 
pierwsza na liście Alicja Chybicka. Elektorat w pozostałych powiatach okręgu 
głosował przeważnie na PiS, choć ta przewaga nie była zbyt duża. Dużą zasługę 
w wygranej mieli lokalni liderzy, gdyż numer 1. na liście – Mirosława 
Stachowiak-Różecka wygrała tylko w powiecie wrocławskim i średzkim. W 
dwóch powiatach wygrała również Beata Kempa, tj. w oleśnickim i trzebnickim. 
Mandat otrzymał również Jacek Świat, który okazał się mieć spore poparcie w 
powiecie górowskim. Kolejnym liderem lokalnym, lepszym od nr 1 na liście, 
został w powiecie strzelińskim Mariusz Jędrysek, a w milickim Piotr Babiarz. 
Powiat oławski okazał się zdominowany przez Zdzisława Brezdenia, lecz 
zabrakło mu głosów by uzyskać mandat. To samo spotkało zwycięzcę z powiatu 
wołowskiego – Łukasza Ciołka (Tab. 2b). 
 
Tab. 2b. Podział mandatów w woj. dolnośląskim w 2015 roku 

Okręg % głosów (liczba mandatów) Liderzy  
(liczba głosów w tys.) PiS PO PSL Zjed. 

Lewica 
Kukiz ‘15 Nowoczesna 

1. Legnica 35,7 (6) 25,2 (4) 3,9 
(0) 

10,4 (0) 9,6 (1) 7,1 (1) A. Lipiński (PiS) – 26, 
E. Witek (PiS) – 22, 
K. Kubów (PiS) – 14, 
W. Zubowski (PiS) – 11, 
Z. Czernow (PO) – 10, 

2. Wałbrzych 31,1 (3) 32,6 
(4) 

3,2 
(0) 

8,8 (0) 8,8 (1) 6,6 (0) T. Siemoniak (PO) – 31, 
M. Dworczyk (PiS) – 25, 
A. Zalewska (PiS) – 22, 

3. Wrocław 31,2 (6) 30,5 (5) 2,6 
(0) 

6,1 (0) 8,7 (1) 10,6 (2) A. Chybicka (PO) – 62, 
M. Stachowiak-Różecka 
(PiS) – 41, 
B. Kempa (PiS) – 30, 
J. Świat (PiS) – 17, 
M. Jędrysek (PiS) – 14, 
P. Babiarz (PiS) – 13, 

Źródło: PKW 
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 W 2019 roku mapa wyborcza województwa nie zmieniła się wiele. PO 
utrzymało się w okolicach Jeleniej Góry, w Wałbrzychu i Wrocławiu. W okręgu 
legnickim dla PO najlepszy wynik uzyskała ponownie Zofia Czernow pomimo 
nie posiadania pierwszego miejsca na liście. Wygrała ona z PiS w Jeleniej Górze 
oraz w powiecie jeleniogórskim. W pozostałych powiatach okręgu legnickiego 
wygrał PiS, lecz co ciekawe, wieloletni lider PiS w okręgu, Adam Lipiński, zaczął 
ustępować Elżbiecie Witek oraz innym lokalnym liderom. Pani Witek wygrała w 
Legnicy i czterech innych powiatach. Kubów i Zubowski ponownie wybrani 
zostali w swoich okręgach, zaś Marzena Machałek pokonała PO w powiecie 
kamiennogórskim i zgorzeleckim, co wydaje się dziwne z uwagi na geograficzne 
oddalenie obu powiatów. W okręgu wałbrzyskim PO straciła przewagę na rzecz 
PiS, choć w samym powiecie wałbrzyskim wygrała dzięki liderowi listy – 
Tomaszowi Siemoniakowi. W pozostałych powiatach przewagę PiS 
przypieczętowywał Michał Dworczyk, będący pierwszy na liście, za wyjątkiem 
powiatu ząbkowickiego gdzie uległ swojemu koledze Marcinowi Gwoździowi. Z 
kolei w okręgu wrocławskim PiS utrzymało niewielką przewagę. PO wygrało w 
samym Wrocławiu, gdzie liderem na liście był G. Schetyna. Liderka PiS, 
Mirosława Stachowiak-Różecka znacznie poprawiła swój wynik i w większości 
powiatów okręgu wygrała, zostawiając Zdzisławowi Brezdeniowi, któremu 
zabrakło głosów by dostać się do Sejmu, powiat oławski. Z liderów lokalnych, 
którzy w poprzedniej kadencji byli w parlamencie z ramienia PiS z okręgu 
wrocławskiego pozostał jedynie Jacek Świat (tab. 2c; ryc. 1). 
 
Tab. 2c. Podział mandatów w woj. dolnośląskim w 2019 roku 

Okręg % głosów (liczba mandatów) Liderzy (liczba głosów w 
tys.) PiS PO PSL SLD Konfederacja 

1. Legnica 42,4 
(6) 

25,0 
(3) 

7,2 
(1) 

16,4 
(2) 

5,8 (0) E. Witek (PiS) – 46,2, 
A. Lipiński (PiS) – 33,3, 
K. Kubów (PiS) – 23,8, 
M. Machałek (PiS) – 22,5, 
Z. Czernow (PO) – 15,8, 
W. Zubowski (PiS) – 12,9, 

2. Wałbrzych 40,5 
(4) 

32,1 
(3) 

7,2 
(0) 

12,3 
(1) 

5,4 (0) M. Dworczyk (PiS) – 58,4, 
T. Siemoniak (PO) – 45,4, 
M. Gwóźdź (PiS) – 8,0, 

3. Wrocław 34,7 
(5) 

32,8 
(5) 

6,5 
(1) 

15,4 
(2) 

7,4 (1) M. Stachowiak-Różecka 
(PiS) – 91,2, 
G. Schetyna (PO) – 66,8, 
Z. Brezdeń (PiS) – 6,3, 

Źródło: PKW 
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Ryc. 1. Zmiany liderów politycznych w woj. dolnośląskim 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PKW 
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Kujawsko-pomorskie 
Województwo kujawsko-pomorskie podzielone jest na dwa okręgi 

wyborcze z siedzibami w Bydgoszczy i Toruniu. W wyborach w 2011 roku w 
obu okręgach wygrała PO zdobywając po 6 mandatów. W okręgu bydgoskim 
we wszystkich powiatach wygrał Radosław Sikorski, późniejszy minister, za 
wyjątkiem trzech powiatów gdzie triumfowali liderzy lokalni. W 
inowrocławskim zwyciężył Krzysztof Brejza, w sępoleńskim Iwona Kozłowska, 
a w tucholskim Jarosław Kotulski. Wszystkim lokalnym liderom udało się też 
zdobyć mandaty. W okręgu toruńskim rywalizacja między PO i PiS była bardziej 
zacięta w terenie. Ostatecznie tylko trzy powiaty zostały przekonane do 
głosowania na PiS: golubsko-dobrzyński, gdzie wygrał lider listy Jan 
Ardanowski, rypiński ze Zbigniewem Girzyńskim na czele oraz radziejowski, 
gdzie lokalnym liderem był Łukasz Zbonikowski. Wszyscy trzej uzyskali 
mandaty, lecz toruńska jedynka PiS był dopiero trzeci. Pierwszy na liście PO, 
Tomasz Lenz, wygrał zdecydowanie w Toruniu i okolicach. W Grudziądzu i 
powiecie wygrał Janusz Dzięcioł, zaś we Włocławku i powiecie Domicela 
Kopaczewska. Dostali się oni do Sejmu, lecz to nie wszyscy, którzy ówcześnie 
wypracowali dla PO dobry wynik. W powiecie chełmińskim Lenz ustąpił Beacie 
Krzemińskiej, w brodnickim Zbigniewowi Sosze, w lipnowskim Piotrowi 
Wojciechowskiemu, a w aleksandrowskim Lotfiemu Mansourowi. Widać, że jest 
to okręg gdzie trudno być liderem zarówno dla PiS jak i PO, a lokalnie mają 
znaczenie poszczególni działacze (tab. 3a). 
 
Tab. 3a. Podział mandatów w woj. kujawsko-pomorskim w 2011 roku 

Okręg % głosów (liczba mandatów) Liderzy (liczba głosów w tys.) 

PiS SLD Ruch Palikota PSL PO 

4. Bydgoszcz 21,9 
(3) 

10,3 
(1) 

12,1 (1) 8,3 
(1) 

43,2 
(6) 

R. Sikorski (PO) – 91,7, 
K. Brejza (PO) – 12,6, 
J. Kotulski (PO) – 5,9, 
I. Kozłowska (PO) – 4,7, 

5. Toruń 25,9 
(4) 

10,0 
(1) 

10,7 (1) 9,5 
(1) 

40,0 
(6) 

T. Lenz (PO) – 29,0, 
Z. Girzyński (PiS) – 24,9, 
Ł. Zbonikowski (PiS) – 17,3, 
D. Kopaczewska (PO) – 17,0, 
J. Ardanowski (PiS) – 14,8, 
J. Dzięcioł (PO) – 13,9, 

Źródło: PKW 

 
 W kolejnych wyborach zdecydowaną przewagę uzyskało PiS. PO 
obroniła się jedynie w Bydgoszczy i powiecie bydgoskim w okręgu 4, a także w 
Grudziądzu i Toruniu w okręgu 5. Liderem listy PO w bydgoskim w tym czasie 
nie był już Radosław Sikorski lecz Zbigniew Pawłowicz, który zdobył mandat w 
Bydgoszczy i powiecie. Zwycięzcą w okręgu okazał się Tomasz Latos, który 
przekonał elektorat i pokonał wszystkich lokalnych liderów PiS. W okręgu 
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toruńskim Tomasz Lenz nie został liderem listy PO a mimo to wygrał w 
Toruniu z kandydatami PiS. Słaba jedynka PO nie wygrała w żadnym z 
powiatów, mimo że ostatecznie kandydat ten uzyskał mandat. Wynik PO był 
wypracowany również przez ostatniego na liście Tomasza Szymańskiego. Obaj 
przywódcy polityczni PO nagrodzeni zostali mandatami poselskimi. Co 
interesujące, również lider listy PiS nie wygrał nigdzie samodzielnie. Jan 
Ardanowski, będący poprzednio liderem, startował z piątego miejsca i to on 
uzyskał najwięcej głosów. Ponadto w poszczególnych powiatach zwyciężyli 
lokalni działacze, choć wśród nich tylko Joanna Borowiak z Włocławka uzyskała 
mandat. Kandydat PiS z powiatu radziejowskiego, który kandydował w 
poprzednich wyborach uległ w 2015 popularności Grzegorza Piaseckiego. W 
powiecie rypińskim, gdzie poprzednio wygrał Girzyński, ale w 2015 nie 
kandydował, wygrała Monika Kalinowska. Lista pozostałych liderów PiS w 
regionie jest następująca: powiat grudziądzki – Marzenna Drab; brodnicki – Jan 
Kowalski; aleksandrowski – Ryszard Borowski; włocławski – Stanisław 
Budzyński. Wszyscy pokonali jedynkę ze swojej listy w swoim powiecie. Różnica 
między okręgiem bydgoskim i toruńskim pokazuje, że nieopłacalne jest 
importowanie na listy ludzi z zewnątrz, a wniosek może się nasunąć taki, iż 
wszyscy na liście powinni pochodzić z danego okręgu. Gdy lider listy jest 
lokalny, potrafi zdobyć cały okręg, jak to widać w okręgu bydgoskim, gdzie w 
2015 wygrały „jedynki”. Gdy lider jest z zewnątrz, przegrywa on z lokalnymi 
liderami, a często przyczynia się do pogorszenia ogólnego wyniku partii (tab. 3a). 
 
Tab. 3b: Podział mandatów w woj. kujawsko-pomorskim w 2015 roku 

Okręg % głosów (liczba mandatów) Liderzy (liczba głosów 
w tys.) PiS PO PSL Zjed. 

Lewica 
Kukiz 
‘15 

Nowoczesna 

4. Bydgoszcz 30,2 
(5) 

29,6 
(4) 

6,1 
(1) 

10,0 (0) 7,8 (1) 7,3 (1) T. Latos (PiS) – 40,3, 
Z. Pawłowicz (PO) – 
32,5, 

5. Toruń 33,6 
(6) 

25,8 
(4) 

6,7 
(1) 

10,8 (0) 8,3 (1) 6,5 (1) T. Lenz (PO) – 21,3, 
J. Ardanowski (PiS) – 
18,4, 
T. Szymański (PO) – 
10,4, 
J. Borowiak (PiS) – 8,3 

Źródło: PKW 

 
 Wyniki ostatnich wyborów pokazały zwiększenie elektoratu zarówno PiS 
i PO względem poprzednich wyborów. W obu okręgach przewagę utrzymał PiS. 
W bydgoskim PO liderem był obcy, ale rolę lokalnego przywódcy partii 
skutecznie przejął miejscowy działacz Paweł Olszewski, który zastąpił 
poprzednika i pokonał PiS. W pozostałych powiatach niepodzielnie karty 
rozdawał lider PiS w okręgu, Tomasz Latos. Okręg toruński również 
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zdominowany był przez elektorat PiS, jednak PO utrzymało się w samym 
Toruniu. Wygrał tam Arkadiusz Myrcha, który pokonał PiS i lidera PO Tomasza 
Lenza, który utracił sporo elektoratu względem poprzednich wyborów. Na 
pozostałym obszarze bardzo umocnił się lider PiS Jan Ardanowski. Spośród 
lokalnych liderów wyprzedziła go jedynie Joanna Borowiak z Włocławka w 
swoim mieście (tab. 3c; ryc. 2). 
 
Tab. 3c. Podział mandatów w woj. kujawsko pomorskim w 2019 roku 

Okręg % głosów (liczba mandatów) Liderzy (liczba głosów w 
tys.) PiS PO PSL SLD Konfederacja 

4. Bydgoszcz 36,4 
(5) 

31,0 
(4) 

9,0 (1) 15,2 
(2) 

7,0 (0) T. Latos (PiS) – 60,1, 
P. Olszewski (PO) – 36,8, 

5. Toruń 40,4 
(6) 

26,4 
(4) 

10,9 
(1) 

14,8 
(2) 

6,3 (0) J. Ardanowski (PiS) – 76,3, 
A. Myrcha (PO) – 32,4, 
J. Borowiak (PiS) – 15,2, 

Źródło: PKW 

 
Ryc. 2. Zmiany liderów politycznych w woj. kujawsko-pomorskim 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PKW 

 
Lubelskie 
 W okręgu lubelskim, gdzie wcześniej przewagę miała PO, już w 2011 
wygrało PiS (zarówno w Lublinie jak i w powiecie lubelskim). Stało się to za 
sprawą lokalnego lidera PiS, Lecha Sprawki, który nie tylko przekonał elektorat 
do głosowania na PiS ale również wyprzedził kandydata z początku listy. 
Wygrana PiS nad PO w Lublinie była zaledwie o 43 głosy, czyli setne procenta. 
W poszczególnych powiatach gdzie partii tej było już łatwiej, również wygrywali 
lokalni liderzy PiS: w powiecie puławskim i lubartowskim zwyciężyła Małgorzata 
Sadurska, w ryckim Jarosław Żaczek (i tym dwojgu również udało się uzyskać 
mandaty), w janowskim Ryszard Majkowski, w Kraśnickim Jarosław Stawiarski, 
w opolskim Tomasz Solis, w łukowskim Krzysztof Głuchowski, w łęczyńskim 
Lech Tor. „Jedynka” na liście PiS – Elżbieta Kruk wygrała jedynie w powiecie 
świdnickim. W okręgu chełmskim z kolei, również PiS nie ustąpił miejsca żadnej 
innej partii, jednak pierwsza na liście Beata Mazurek wygrała jedynie w Chełmie 
i w powiecie chełmskim, skąd pochodzi. W pozostałych częściach okręgu 
wygrali liderzy lokalni PiS. Najwięcej głosów uzyskał działacz z Zamościa 
Sławomir Zawiślak wygrywając w zamojskim, hrubieszowskim i tomaszowskim. 
Mandaty poselskie zdobyli także Adam Abramowicz, który wygrał w Białej 
Podlaskiej, Piotr Szeliga z biłgorajskiego, oraz Jerzy Rębek z radzyńskiego. Inni 
lokalni liderzy PiS mimo wygranej w swoich rejonach nie otrzymali mandatów, a 
byli to Jerzy Szwaj z parczewskiego, Mariusz Zańko z włodawskiego i Henryk 
Młynarczyk z krasnystawskiego (tab. 4a). 

W 2015 roku PiS powiększył swój elektorat o prawie 10% i wygrał w 
każdym mieście i powiecie Lubelszczyzny. Zmieniły się tylko nazwiska liderów. 
Liderka PiS w okręgu lubelskim wyprzedziła tym razem Lecha Sprawkę i 
okazała się bardziej popularna w Lublinie i okolicach, lecz oddała pole w 
powiecie świdnickim Arturowi Soboniowi, który wygrał również w łęczyńskim. 
Z drugiej strony okazała się bardziej popularna w powiecie opolskim i  
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Tab. 4a. Podział mandatów w woj. lubelskim w 2011 roku 

Okręg % głosów (liczba mandatów) Liderzy (liczba głosów w tys.) 

PiS SLD Ruch Palikota PSL PO 

6. Lublin 38,6 
(6) 

6,5 (1) 11,8 (2) 12,5 
(2) 

25,2 
(4) 

E. Kruk (PiS) – 30,0, 
L. Sprawka (PiS) – 23,8, 
M. Sadurska (PiS) – 15,9, 
J. Żaczek (PiS) – 11,3, 

7. Chełm 39,0 
(5) 

7,7 (1) 12,0 (1) 18,2 
(2) 

19,8 
(3) 

S. Zawiślak (PiS) – 24,5, 
B. Mazurek (PiS) – 22,2, 
A. Abramowicz (PiS) – 12,7, 
P. Szeliga (PiS) – 8,2, 
J. Rębek (PiS) – 7,5, 

Źródło: PKW 

 
lubartowskim. W powiecie janowskim wygrał Jerzy Bielecki, w kraśnickim 
ponownie Jarosław Stawiarski, w puławskim Sadurska nie kandydowała i jej 
miejsce zajął Krzysztof Szulowski, w ryckim Żaczek też nie kandydował i tam 
liderem został Adam Kałaska, któremu jednak zabrakło głosów by uzyskać 
mandat, a w łukowskim ponownie wygrał Głuchowski. W okręgu chełmskim 
wielkich zmian w 2015 roku nie było. W Chełmie i powiecie chełmskim 
ponownie wygrała Beata Mazurek, lecz tym razem jako „jedynka” zdobyła 
więcej głosów niż Sławomir Zawiślak, który ponownie wygrał w Zamościu, 
powiecie zamojskim i hrubieszowskim, lecz został wyprzedzony w powiecie 
tomaszowskim przez Tomasza Zielińskiego. Adam Abramowicz ponownie 
wygrał w Białej Podlaskiej, lecz powiat przejął działacz z Międzyrzeca 
Podlaskiego Marcin Duszek. Powiat biłgorajski po Szelidze przejął Piotr 
Olszówka, gdzie zwyciężył, zaś powiat krasnystawski przejęła Teresa Hałas. 
Wszyscy wyżej wymienieni kandydaci uzyskali mandaty oprócz Zielińskiego. 
Oprócz niego liderami którzy nie dostali mandatów byli Robert Mazurek z 
powiatu radzyńskiego, Jerzy Szwaj z parczewskiego i Wiesław Holaczuk z 
włodawskiego (tab. 4b). 
 W tegorocznych wyborach ponownie w obu okręgach wygrało PiS. W 
okręgu lubelskim mimo zwiększenia się elektoratu PiS stracił jeden mandat, co 
stało się możliwe na skutek zastosowania metody d’Hondta. Elżbietę Kruk 
zastąpił na pierwszym miejscu na listach Sylwester Tułajew, lecz przegrał on w 
każdym powiecie z liderami lokalnymi. W Lublinie, powiecie lubelskim, 
lubartowskim i opolskim elektorat faworyzował drugiego na liście Przemysława 
Czarnka, który skutecznie zastąpił poprzedniczkę. Artur Soboń ponownie 
wygrał w powiatach świdnickim i łęczyńskim, Jerzy Bielecki w janowskim, 
Krzysztof Szulowski w puławskim, skąd uzyskali tyle głosów, by dostać mandaty 
poselskie. Podobnie jak w poprzednich wyborach w powiecie ryckim wygrał 
Adam Kałaska lecz zabrakło to dla uzyskania mandatu. Ciekawa sytuacja w PiS 
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Tab. 4b. Podział mandatów w woj. lubelskim w 2015 roku 

Okręg % głosów (liczba mandatów) Liderzy (liczba głosów w 
tys.) PiS PO PSL Zjed. 

Lewica 
Kukiz 
‘15 

Nowoczesna 

6. Lublin 47,6 
(10) 

16,6 
(3) 

7,7 
(1) 

6,0 (0) 9,3 (1) 4,5 (0) E. Kruk (PiS) – 43,3, 
A. Soboń (PiS) – 16,6, 
J. Stawiarski (PiS) – 15,8, 
K. Głuchowski (PiS) – 9,9, 
K. Szulowski (PiS) – 9,0. 
J. Bielecki (PiS) – 8,5, 

7. Chełm 48,0 
(8) 

12,3 
(2) 

11,4 
(1) 

7,1 (0) 10,5 
(1) 

3,7 (0) B. Mazurek (PiS) – 30,4, 
S. Zawiślak (PiS) – 25,2, 
M. Duszek (PiS) – 12,8, 
A. Abramowicz (PiS) – 
10,5, 
P. Olszówka (PiS) – 8,2, 
T. Hałas (PiS) – 6,4, 

Źródło: PKW 

 
nastąpiła w powiecie łukowskim, gdzie dotychczasowy lider znalazł konkurenta 
w osobie Sławomira Skwarka, który przejął jego mandat. Nową postacią jest też 
Kazimierz Choma, który dostał mandat wygrywając w powiecie kraśnickim, 
gdzie dotychczasowy lider nie kandydował. Ciekawa zmiana nastąpiła w okręgu 
chełmskim, gdzie nie kandydowała już na posła dotychczasowa liderka PiS. 
Zastąpił ją Jacek Sasin i wygrał w większości powiatów, niekiedy wygrywając z 
lokalnymi przywódcami PiS, którzy też byli na listach. Z dawnych liderów 
przetrwali tylko Sławomir Zawiślak, który wygrał w powiecie zamojskim i 
Tomasz Zieliński z powiatu tomaszowskiego. W Białej Podlaskiej Abramowicza, 
który już nie kandydował, zastąpił Dariusz Stefaniuk. Wszyscy wymienieni 
uzyskali mandaty (Tab. 4c; ryc. 3). 
  
Tab. 4c: Podział mandatów w woj. lubelskim w 2019 roku 

Okręg % głosów (liczba mandatów) Liderzy (liczba głosów w tys.) 

PiS PO PSL SLD Konfederacja 

6. Lublin 55,4 
(9) 

19,3 
(3) 

9,1 
(1) 

7,8 (1) 7,1 (1) P. Czarnek (PiS) – 87,3, 
A. Soboń (PiS) – 28,4, 
S. Skwarek (PiS) – 15,5, 
K. Choma (PiS) – 13,8, 
J. Bielecki (PiS) – 10,3, 
K. Szulowski (PiS) – 9,8, 

7. Chełm 59,5 
(8) 

14,8 
(2) 

11,9 
(1) 

6,8 (1) 5,8 (0) J. Sasin (PiS) – 91,2, 
S. Zawiślak (PiS) – 24,3, 
D. Stefaniuk (PiS) – 15,7, 
T. Zieliński (PiS) – 10,2, 

Źródło: PKW 
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Ryc. 3. Zmiany liderów politycznych w woj. lubelskim 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PKW 
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Lubuskie 
W okręgu zielonogórskim w 2011 roku zwycięstwo odniosła PO (tab. 

5a). Specyfika województwa lubuskiego jest taka, że w zasadzie jest tam dwóch 
liderów, po jednym na Zieloną Górę i Gorzów Wielkopolski. W owym czasie 
pierwsza na liście była Bożenna Bukiewicz z Zielonej Góry, a dwójką znany 
Stefan Niesiołowski. Oprócz nich lokalnymi liderami byli Klaudiusz Balcerzak z 
powiatu wschowskiego, Bożena Sławiak z sulęcińskiego, Krystyna Sibińska z 
Gorzowa Wielkopolskiego i Witold Pahl ze strzelecko-drezdeneckiego. Spośród 
wymienionych jedynie Balcerzak nie dostał mandatu. PiS w 2011 roku w 
lubuskim zajmował drugie miejsca we wszystkich powiatach. 
 
Tab. 5a. Podział mandatów w woj. lubuskim w 2011 roku 

Okręg % głosów (liczba mandatów) Liderzy (liczba głosów w tys.) 

PiS SLD Ruch Palikota PSL PO 

8. Zielona 
Góra 

21,7 
(3) 

10,3 
(1) 

11,7 (1) 7,7 (1) 44,8 
(6) 

B. Bukiewicz (PO) – 38,0, 
S. Niesiołowski (PO) – 37,0, 
K. Sibińska (PO) – 8,8, 
W. Pahl (PO) – 7,2, 
B. Sławiak (PO) – 6,7, 

Źródło: PKW 

 
 W kolejnych wyborach PiS już wygrał z PO, ale tylko różnicą 201 
głosów, a powiatami obie partie się podzieliły. Okazało się, jak duże znaczenie 
mogą mieć rozwinięte struktury terenowe. W PO Stefan Niesiołowski tym 
razem był pierwszy na liście, a Bożenna Bukiewicz druga. Niesiołowski wygrał 
w powiecie strzelecko-drezdeneckim, międzyrzeckim, zaś Bukiewicz w Zielonej 
Górze i powiecie. Krystyna Sibińska, jak poprzednio, zdobyła zaufanie Gorzowa 
Wielkopolskiego. Do grona posłów PO dołączyła nowa liderka lokalna z 
powiatu sulęcińskiego Katarzyna Osos. PiS również posiadał dwa główne centra 
polityczne. Zdobywaniem w 2015 roku zaufania wyborców Zielonej Góry i 
okolic zajął się wpisany na pierwsze miejsce Marek Ast. Wygrał on w czterech 
powiatach południowej połowy województwa, ustąpił jedynie w jednym 
powiecie lokalnemu kandydatowi z Żar, Jerzemu Maternie. Na drugiej pozycji 
wpisana była Elżbieta Rafalska, która dała radę pokonać PO w dwóch 
powiatach północnej części województwa i zdobyła więcej głosów od Asta (tab. 
5b). 
 W wyborach 2019 roku wygrał PiS, lecz również nieznacznie. W PO 
porażkę wizerunkową odniósł Stefan Niesiołowski nie kandydując w wyborach. 
Osoba będąca pierwszą na liście nie wygrała w żadnym z powiatów, natomiast 
Waldemar Sługocki, będący drugi i reprezentujący zielonogórskie PO, po tym 
jak Bukiewicz nie kandydowała, zdobył mandat i wygrał w Zielonej Górze. Nie 
zawiodła również w Gorzowie po raz trzeci Krystyna Sibińska. Trzecim liderem 
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Tab. 5b.  Podział mandatów w woj. lubuskim w 2015 roku 

Okręg % głosów (liczba mandatów) Liderzy  
(liczba głosów w tys.) PiS PO PSL Zjed. 

Lewica 
Kukiz 
‘15 

Nowoczesna 

8. Zielona 
Góra 

28,3 
(5) 

28,2 
(5) 

5,1 
(0) 

10,0 (0) 8,7 (1) 10,0 (1) S. Niesiołowski (PO) – 
29,3, 
B. Bukiewicz (PO) – 
25,7, 
E. Rafalska (PiS) – 22,9, 
M. Ast (PiS) – 17,5, 
J. Materna (PiS) – 15,1, 
K. Sibińska (PO) – 6,9, 
K. Osos (PO) – 5,7, 

Źródło: PKW 

 
który wygrał z PiS na swoim terenie był Marcin Jabłoński, lecz liczba głosów 
okazała się niewystarczająca do zdobycia mandatu. Po stronie PiS ponownie 
wygrał Ast, będący pierwszy na liście, choć oddał pole Jerzemu Maternie w 
powiecie zielonogórskim, bo z kolei wyprzedził go w powiecie żarskim, gdzie 
poprzednio Materna wygrał. W północnej części województwa wygrał z PO w 
większości powiatów Władysław Dajczak, nowy lider PiS w Gorzowie 
Wielkopolskim. W powiecie krośnieńskim gdzie PiS przeważyło nieznacznie 
wygrał lokalny przedstawiciel Jacek Kurzępa, lecz nie miał wystarczającej liczby 
głosów, by zdobyć mandat (tab. 5c; ryc. 4). 
  
Tab. 5c: Podział mandatów w woj. lubuskim w 2019 roku 

Okręg % głosów (liczba mandatów) Liderzy (liczba głosów w 
tys.) PiS PO PSL SLD Konfederacja 

8. Zielona 
Góra 

34,3 
(4) 

31,3 
(4) 

11,6 
(1) 

15,6 
(2) 

7,2 (1) M. Ast (PiS) – 36,1, 
W. Sługocki (PO) – 29,6, 
W. Dajczak (PiS) – 27,4, 
J. Materna (PiS) – 22,7, 
K. Sibińska (PO) – 16,1, 

Źródło: PKW 
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Ryc. 4: Zmiany liderów politycznych w woj. lubuskim 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PKW 
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Łódzkie 
W 2011 roku w okręgu łódzkim wygrała PO. Największy udział w tym 

zwycięstwie miał Krzysztof Kwiatkowski, który startował z trzeciego miejsca i 
pokonał PiS oraz pierwszego Cezarego Grabarczyka, uzyskując od niego ponad 
dwukrotnie więcej głosów. W PiS najsilniejszym kandydatem okazał się pierwszy 
na liście Witold Waszczykowski, który wygrał w powiecie brzezińskim. W obu 
pozostałych okręgach województwa łódzkiego już w 2011 wygrał PiS. W okręgu 
piotrkowskim najbardziej znany jest pierwszy na liście Antoni Macierewicz, 
który w 2011 roku zwyciężył w większości powiatów. Ustąpił PO jedynie w 
samym Piotrkowie Trybunalskim, gdzie wygrał Andrzej Czapla, lecz miał za 
mało głosów by dostać mandat, i w Skierniewicach gdzie wygrała Dorota 
Rutkowska. Liderka list PO w okręgu piotrkowskim, Elżbieta Radziszewska, 
mimo że nie wygrała w żadnym z powiatów, ostatecznie weszła do parlamentu. 
Jej słaby wynik jednak odbił się na PO w okręgu piotrkowskim. Oprócz 
Macierewicza, w powiecie radomszczańskim wygrał Krzysztof Maciejewski, a w 
opoczyńskim Robert Telus, kandydaci z dalszych miejsc, liderzy lokalni. 
Pierwszemu jednak zabrakło głosów do uzyskania mandatu. Okręg sieradzki ma 
inną specyfikę niż poprzednie, gdyż brakuje w nim większego miasta, będącego 
ośrodkiem wpływów politycznych. W tym okręgu w każdym powiecie wygrał 
ktoś inny. Pierwszym na liście PO był Andrzej Biernat, który wygrał w powiecie 
pabianickim. PO wygrało także w powiecie zduńskowolskim (Beata 
Jarosławska) i zgierskim (Agnieszka Hanajczyk). Jarosławskiej nie udało się 
jednak zdobyć mandatu. Z kolei pierwszym na liście PiS był Grzegorz Schreiber, 
który zwyciężył w powiecie wieruszowskim, lecz w pozostałych był w tyle za 
lokalnymi liderami. Lokalni liderzy PiS, którzy dostali mandat to Marek 
Matuszewski (pow. łęczycki), Tadeusz Woźniak (kutnowski) i Piotr Polak 
(poddębicki). Liderzy PiS, którzy zwyciężyli w swoich powiatach, ale nie dostali 
 
Tab. 6a.  Podział mandatów w woj. łódzkim w 2011 roku 

Okręg % głosów (liczba mandatów) Liderzy (liczba głosów w tys.) 

PiS SLD Ruch Palikota PSL PO 

9. Łódź 25,0 
(3) 

9,7 (1) 10,8 (1) 2,7 
(0) 

47,4 
(5) 

K. Kwiatkowski (PO) – 68,8, 
W. Waszczykowski (PiS) – 36,8, 

10. Piotrków 
Trybunalski 

39,6 
(4) 

9,2 (1) 8,8 (1) 13,3 
(1) 

25,6 
(2) 

A. Macierewicz (PiS) – 41,9, 
R. Telus (PiS) – 11,3, 
D. Rutkowska (PO) – 10,3, 

11. Sieradz 32,1 
(5) 

8,8 (1) 10,5 (1) 12,5 
(1) 

31,4 
(4) 

A. Biernat (PO) – 25,7, 
G. Schreiber (PiS) – 17,8, 
A. Hanajczyk (PO) – 16,5, 
M. Matuszewski (PiS) – 16,2, 
P. Polak (PiS) – 9,0, 
T. Woźniak (PiS) – 9,0, 

Źródło: PKW 
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mandatu w okręgu sieradzkim w 2011 roku to Beata Mateusiak-Pielucha (pow. 
pajęczański), Wojciech Zarzycki (wieluński), Krystyna Grabicka (sieradzki), 
Grażyna Czyżak (łaski) i Marcin Kosiorek (łowicki) (tab. 6a).  

Wybory w 2015 roku w województwie łódzkim wykazały wzrost 
poparcia dla PiS kosztem PO, które mimo to utrzymało większość w Łodzi. W 
okręgu łódzkim pierwszym na liście był Włodzimierz Nykiel, jednak najlepszy 
wynik osiągnął lider poprzednich wyborów Cezary Grabarczyk, być może 
dlatego, że nie kandydował tym razem Kwiatkowski. W powiatach podmiejskich 
wygrał Piotr Gliński, wpisany jako pierwszy na liście PiS. W okręgu 
piotrkowskim, we wszystkich powiatach wygrało PiS. W czterech z nich 
zwyciężył znany Antoni Macierewicz, zaś lokalnie wygrali i otrzymali mandaty 
Grzegorz Wojciechowski (pow. rawski), Robert Telus (opoczyński) i Anna 
Milczanowska (radomszczański), która pokonała dotychczasowego lidera 
lokalnego Maciejewskiego. Oprócz wymienionych wygrali z PO w swoich 
miastach liderzy PiS z Piotrkowa Tryb. Grzegorz Lorek, oraz ze Skierniewic 
Leszek Trębski, jednak uzbierali za mało głosów by dostać mandaty. W okręgu 
sieradzkim w 2015 roku również we wszystkich powiatach wygrało PiS. 
Pierwszym na liście był Witold Waszczykowski, który w poprzednich wyborach 
startował w okręgu łódzkim, a poprzedni lider listy, Grzegorz Schreiber, 
zapisany został na drugiej pozycji. Pierwszy zwyciężył w kilku powiatach i  
 
Tab. 6b. Podział mandatów w woj. łódzkim w 2015 roku 

Okręg % głosów (liczba mandatów) Liderzy (liczba głosów 
w tys.) PiS PO PSL Zjed. 

Lewica 
Kukiz 
‘15 

Nowoczesna 

9. Łódź 29,9 
(4) 

31,3 
(4) 

2,7 
(0) 

10,5 (0) 7,2 (1) 9,0 (1) P. Gliński (PiS) – 41,7 
C. Grabarczyk (PO) – 
26,6 

10. Piotrków 
Trybunalski 

46,9 
(6) 

15,5 
(2) 

7,5 
(0) 

7,5 (0) 10,1 
(1) 

5,6 (0) A. Macierewicz (PiS) – 
34,0 
G. Wojciechowski (PiS) 
– 21,2 
R.Telus (PiS) – 18,7 
A. Milczanowska (PiS) – 
11,6 

11. Sieradz 39,9 
(7) 

21,2 
(3) 

7,9 
(1) 

8,2 (0) 8,9 (1) 5,3 (0) W. Waszczykowski (PiS) 
– 32,9 
P. Polak (PiS) – 16,6 
G. Schreiber (PiS) – 
15,9 
M. Matuszewski (PiS) – 
13,9 
B. Mateusiak-Pielucha 
(PiS) – 12,1 
T. Woźniak (PiS) – 11,0 

Źródło: PKW 
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otrzymał najwięcej głosów oddanych na listę. Drugi wygrał w powiecie 
zduńskowolskim. Ponownie wygrali w swoich okolicach również wcześniej 
wspomniani posłowie: Polak, Matuszewski i Woźniak. Tym razem udało się 
dostać mandat liderce z powiatu pajęczańskiego – Beacie Mateusiak-Pielusze. 
Paweł Rychlik wygrał w Wieluniu ale  nie otrzymał mandatu ze względu na zbyt 
małą liczbę głosów (tab. 6b). 
 Wyniki wyborów w 2019 roku utrzymały kandydatów PiS w 
niezmienionej liczbie w okręgach województwa łódzkiego. Poparcie dla PO 
również się utrzymało, mimo utraty przewagi w okręgu łódzkim, gdzie duża 
część elektoratu poparła SLD. W okręgu łódzkim PO wygrało w Łodzi, gdzie 
najwyższy wynik uzyskał Tomasz Zimoch, pierwszy na liście partii. Ani 
Grabarczyk, ani Kwiatkowski, którzy wygrywali tu poprzednio, nie startowali. W 
powiecie łódzkim wschodnim wygrał kandydat PiS, Waldemar Buda, a w 
brzezińskim Roman Sasin, którzy okazali się lepsi od „jedynki” na liście - P. 
Glińskiego. Sasinowi jednakże nie udało się uzyskać mandatu. W okręgu 
piotrkowskim we wszystkich powiatach wygrał PiS. Tradycyjnie pierwsze 
miejsce na liście miał słynny Antoni Macierewicz, jednak jego zwolenników 
znacznie ubyło po ostatniej kadencji i nie wygrał w żadnym z powiatów 
pomimo pierwszej pozycji. Jego miejsce zajęli lokalni działacze. Ponownie 
mandaty uzyskali Grzegorz Wojciechowski, Robert Telus i Anna Milczanowska, 
którzy wygrali w swoich powiatach. Tym razem udało się w Piotrkowie 
Trybunalskim i powiecie piotrkowskim wygrać Grzegorzowi Lorkowi oraz 
zdobyć mandat. Nowym posłem została także Małgorzata Janowska, działaczka 
PiS z Bełchatowa. Ewa Wenderowska wygrała w powiecie tomaszowskim, a  
 
Tab. 6c. Podział mandatów w woj. łódzkim w 2019 roku 

Okręg % głosów (liczba mandatów) Liderzy (liczba głosów w tys.) 

PiS PO PSL SLD Konfederacja 

9. Łódź 35,8 
(4) 

32,9 
(4) 

6,6 
(0) 

20,1 
(2) 

4,5 (0) W. Buda (PiS) – 50,1 
T. Zimoch (PO) – 47,6 

10. Piotrków 
Trybunalski 

56,2 
(6) 

15,6 
(1) 

10,4 
(1) 

10,9 
(1) 

6,8 (0) R. Telus (PiS) – 27,2 
G. Wojciechowski – 25,6 
A. Milczanowska (PiS) – 20,4 
G. Lorek (PiS) – 18,2 
M. Janowska (PiS) – 11,6 

11. Sieradz 49,8 
(7) 

20,5 
(3) 

10,3 
(1) 

12,0 
(1) 

5,9 (0) J. Lichocka (PiS) – 45,8 
P. Polak (PiS) – 34,1 
P. Rychlik (PiS) – 25,2 
T. Woźniak (PiS) – 17,9 
M. Matuszewski (PiS) – 13,4 
B. Mateusiak-Pielucha (PiS) – 
13,0 

Źródło: PKW 
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Paweł Sałek ponownie wykazał się poparciem w Skierniewicach i wygrał też w 
otaczającym powiecie ziemskim. Tych dwoje kandydatów jednakże nie zdołało 
zdobyć mandatów. Warto wspomnieć również, że liderem na liście PO w okręgu 
piotrkowskim był Cezary Grabarczyk, który wcześniej startował w Łodzi, 
niemniej jednak nie pomógł on pokonać PiS w żadnym z powiatów okręgu. W 
okręgu sieradzkim we wszystkich powiatach wygrał PiS, gdzie pierwsza na liście 
była Joanna Lichocka. Wygrała ona w pięciu powiatach. Piotr Polak przekonał 
do siebie elektorat w powiatach sieradzkim, poddębickim i wieruszowskim 
wykazując duży wzrost poparcia. Również liderzy w innych powiatach, którzy 
wygrywali w 2015 roku, uzyskali ponownie mandaty (tab. 6c; ryc. 5). 
 
Ryc. 5. Zmiany liderów politycznych w woj. łódzkim 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PKW 
 
Małopolskie  

W 2011 roku województwo było zdominowane przez duopol PO-PiS. 
Jako jedyne spoza tego układu mandat uzyskało PSL. W okręgu oświęcimskim 
wygrał PiS. Na czele listy stała wtedy Beata Szydło, która wygrała w powiatach 
wadowickim i suskim. W myślenickim wygrał Marek Łatas. PO była tam 
niewiele słabsza. W powiecie oświęcimskim zwyciężył lider listy Paweł Graś, a w 
powiecie chrzanowskim Tadeusz Arkit. Cała czwórka dostała się do Sejmu. W 
okręgu krakowskim wygrała PO, gdzie na czele listy stał Ireneusz Raś. Jednakże 
zwycięzcą w Krakowie okazał się Jarosław Gowin, który w następnych latach 
stworzył własne ugrupowanie i związał je w sojuszu z PiS. Dla PO zwycięstwo 
w powiecie olkuskim dała lokalna liderka Lidia Gądek. PiS  wygrało w powiecie 
krakowskim i miechowskim, a jego listę otwierał Andrzej Duda, przyszły 
prezydent Polski. W okręgu nowosądeckim wszystkie powiaty poparły 
kandydatów PiS. Na czele listy stał Arkadiusz Mularczyk, który wygrał w 
Nowym Sączu i powiecie sądeckim. Do Sejmu weszli także lokalni liderzy: 
Edward Siarka (pow nowotarski), Wiesław Janczyk (limanowski) i Barbara 
Bartuś (gorlicki). W powiecie tatrzańskim wygrał Leszek Dorula, lecz zabrakło 
mu głosów by zdobyć mandat. W okręgu tarnowskim PO wygrało jedynie w 
powiecie wielickim, lecz lokalna liderka, Elżbieta Achinger, nie zdołała uzyskać 
mandatu. Lider listy PiS, Włodzimierz Bernacki wygrał jedynie w powiecie 
proszowickim. Powiaty brzeski i bocheński głosowały raczej na Edwarda 
Czesaka, a Tarnów z powiatem na Józefa Rojka. W powiecie dąbrowskim 
wygrał Robert Kędzielawa, lecz zabrakło mu głosów by uzyskać mandat (tab. 
7a). 
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Tab. 7a. Podział mandatów w woj. małopolskim w 2011 roku 

Okręg % głosów (liczba mandatów) Liderzy (liczba głosów w tys.) 

PiS SLD Ruch Palikota PSL PO 

12. 
Oświęcim 

38,1 
(4) 

6,9 (0) 8,8 (0) 5,9 
(0) 

35,8 
(4) 

B. Szydło (PiS) – 43,6 
P. Graś (PO) – 37,0 
M. Łatas (PiS) – 12,5 
T. Arkit (PO) – 12,5 

13. 
Kraków 

30,9 
(5) 

5,4 (0) 8,9 (0) 4,5 
(0) 

44,4 
(8) 

A. Duda (PiS) – 80,0 
J. Gowin (PO) – 62,6 
L. Gądek (PO) – 7,2 

14. Nowy 
Sącz 

51,5 
(7) 

4,2 (0) 4,8 (0) 6,9 
(0) 

27,9 
(3) 

A. Mularczyk (PiS) – 45,8 
B. Bartuś (PiS) – 14,6 
W. Janczyk (PiS) – 14,0 
E. Siarka (PiS) – 13,3 

15. 
Tarnów 

43,8 
(5) 

5,4 (0) 6,6 (0) 10,0 
(1) 

29,7 
(3) 

E. Czesak (PiS) – 18,8 
W. Bernacki (PiS) – 18,7 
J. Rojek (PiS) – 16,0 

Źródło: PKW 

 
 W 2015 roku w województwie małopolskim PiS umocnił swoją pozycję 
wygrywając we wszystkich powiatach. Poparcie dla PO zdecydowanie spadło. W 
okręgu oświęcimskim we wszystkich powiatach wygrała Beata Szydło, 
zdobywając ponad 1/3 wszystkich głosów. Duży sukces odniosła Małgorzata 
Wassermann, krakowska liderka PiS, która pokonała Jarosława Gowina i 
kandydatów PO w okręgu krakowskim. W powiecie olkuskim jedynie Jacek 
Osuch ją wyprzedził. W okręgu nowosądeckim nic się nie zmieniło poza 
zwycięzcą w powiecie tatrzańskim, gdzie Dorulę zmienił Jan Piczura, lecz i ten 
nie zdobył mandatu. Arkadiusz Mularczyk nie był już na czele listy, lecz nadal 
utrzymał poparcie wyborców w swojej okolicy. W okręgu tarnowskim ponownie 
Bernacki był na czele listy i znów wygrał jedynie w powiecie proszowickim. W 
powiecie wielickim PO pokonała Urszula Rusecka. W powiatach brzeskim i 
bocheńskim, gdy nie kandydował Czesak, pozycję lokalnych liderów przejęli 
odpowiednio Józefa Szczurek-Żelazko i Bogdan Kosturkiewicz, któremu jednak 
zabrakło głosów by dostać mandat. Porażkę odniósł byli lider tarnowskiego PiS, 
który przegrał z konkurentami Michałem Wojtkiewiczem i Kazimierzem 
Koprowskim (tylko pierwszy dostał mandat). W powiecie dąbrowskim 
Kądzielawę, który nie kandydował zastąpił Wiesław Krajewski zdobywając 
mandat (tab. 7b). 

Wybory w roku 2019 umocniły jeszcze bardziej małopolski PiS. 
Jednakże również PO powiększyło swój elektorat względem roku 2015, 
szczególnie w Krakowie. Jedną z przyczyn mogło być nie kandydowanie  Beaty 
Szydło. W poszczególnych powiatach przy braku charyzmatycznego przywódcy 
wygrali lokalni liderzy: w oświęcimskim i myślenickim Rafał Bochenek, w 
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Tab. 7b. Podział mandatów w woj. małopolskim w 2015 roku 

Okręg % głosów (liczba mandatów) Liderzy (liczba głosów 
w tys.) PiS PO PSL Zjed. 

Lewica 
Kukiz 
‘15 

Nowoczesna 

12. 
Oświęcim 

49,0 
(5) 

20,4 
(2) 

3,0 
(0) 

5,3 (0) 8,7 (1) 5,8 (0) B. Szydło (PiS) – 96,1 

13. 
Kraków 

38,6 
(7) 

24,6 
(5) 

2,7(
0) 

6,4 (0) 7,3 (1) 9,7 (1) M. Wassermann (PiS) – 
81,4 
J. Osuch (PiS) – 10,2 

14. Nowy 
Sącz 

60,6 
(8) 

13,9 
(1) 

4,2 
(0) 

2,6 (0) 7,8 (1) 3,7 (0) A. Mularczyk (PiS) – 
36,9 
B. Bartuś (PiS) – 20,7 
W. Janczyk (PiS) – 16,3 
E. Siarka (PiS) – 13,9 

15. 
Tarnów 

52,0 
(6) 

14,7 
(1) 

8,1 
(1) 

3,4 (0) 9,6 (1) 4,5 (0) W. Bernacki (PiS) – 27,7 
U. Rusecka (PiS) – 17,0 
J. Szczurek-Żelazko 
(PiS) – 15,6 
M. Wojtkiewicz (PiS) – 
13,2 
W. Krajewski (PiS) – 
13,0 

Źródło: PKW 

 
chrzanowskim – Krzysztof Kozik, w wadowickim – Filip Kaczyński, a w suskim 
Sławomir Hajos. Ten ostatni jednak nie zdołał zdobyć mandatu. W okręgu 
krakowskim doszło tylko do jednej zmiany. Paweł Kowal, były lider 
ugrupowania Polska Jest Najważniejsza (PJN) otrzymał w Krakowie pierwsze 
miejsce na liście PO i wygrał z PiS. Wassermann i Osuch utrzymali mandaty z 
ramienia PiS. W okręgu nowosądeckim na czele listy znów był Arkadiusz 
Mularczyk i wygrał u siebie w Nowym Sączu i powiecie sądeckim, ale także 
pokonał lokalnych liderów w powiatach tatrzańskim i limanowskim. Edward 
Siarka i Barbara Bartuś wygrali w swoich powiatach i utrzymali mandaty. 
Niewiele zmian nastąpiło w okręgu tarnowskim względem wyborów z 2015 
roku. Nowym liderem za Bernackiego została Anna Pieczarka. Wygrała ona w 
Tarnowie i okolicach przejmując mandaty dotychczasowych lokalnych działaczy 
z tego rejonu. Powiat proszowicki przypadł Norbertowi Kaczmarczykowi, 
wielicki Urszuli Ruseckiej, bocheński Stanisławowi Bukowcowi, brzeski Józefie 
Szczurek-Żelazko, a dąbrowski Wiesławowi Krajewskiemu. Wszyscy wymienieni 
uzyskali mandaty (tab. 7c; ryc. 6). 
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Tab. 7c. Podział mandatów w woj. małopolskim w 2019 roku 

Okręg % głosów (liczba mandatów) Liderzy (liczba głosów w tys.) 

PiS PO PSL SLD Konfederacja 

12. 
Oświęcim 

53,5 
(6) 

23,0 
(2) 

7,9 
(0) 

8,5 (0) 7,1 (0) R. Bochenek (PiS) – 46,8 
F. Kaczyński (PiS) – 14,7 
K. Kozik (PiS) – 12,5 

13. 
Kraków 

39,6 
(6) 

30,5 
(4) 

7,3 
(1) 

13,0 
(2) 

8,0 (1) M. Wassermann  (PiS) – 
140,7 
P. Kowal (PO) – 76,7 
J. Osuch (PiS) – 12,1 

14. Nowy 
Sącz 

65,8 
(8) 

13,8 
(1) 

7,3 
(1) 

6,1 (0) 6,9 (0) A. Mularczyk (PiS) – 72,7 
B. Bartuś (PiS) – 23,5 
E. Siarka (PiS) – 21,6 

15. 
Tarnów 

59,6 
(7) 

14,0 
(1) 

13,3 
(1) 

5,9 (0) 7,1 (0) A. Pieczarka (PiS) – 75,2 
J. Szczurek-Żelazko (PiS) – 
25,3 
U. Rusecka  (PiS) – 18,3 
S. Bukowiec (PiS) – 12,4 
N. Kaczmarczyk (PiS) – 12,2 
W. Krajewski (PiS) – 16,7 

Źródło: PKW 

 
Ryc. 6. Zmiany liderów politycznych w woj. małopolskim 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PKW 

 
Mazowieckie 

W 2011 roku PO wygrała w okręgach pruszkowskim i w Warszawie, zaś 
PiS w pozostałych, co świadczy o istniejącym już wówczas duopolu. W 
niektórych rejonach dość silną pozycję zachowywało PSL. W okręgu płockim 
liderką listy PO była wtedy znana Julia Pitera. Nie zdobyła ona jednak 
popularności wśród wyborców, a w Płocku wygrała Elżbieta Gapińska, zaś w 
powiecie żyrardowskim Beata Rusinowska, lokalne działaczki. Pierwszej udało 
się zdobyć mandat. PiS wygrało w większości powiatów. Lista miała na czele 
szefa płockiego PiS Wojciecha Jasińskiego, który wygrał w trzech powiatach. 
Lokalnie na zwycięstwo zapracowali lokalni liderzy PiS, z których dwóch 
uzyskało mandaty: Maciej Małecki z powiatu sochaczewskiego i Robert 
Kołakowski z ciechanowskiego. Marian Pagórek wygrał w gostynińskim, Ilona 
Klejnowska w żuromińskim, Tomasz Chodubski w mławskim, a Tomasz 
Osowski w przasnyskim, jednak tym osobom zabrakło głosów do zdobycia 
mandatu w 2011 roku. Z kolei w okręgu radomskim w owym roku we 
wszystkich powiatach i w Radomiu wygrało PiS. Marek Suski był wtedy liderem 
listy i wygrał w powiecie grójeckim. Liderką PO była późniejsza premier Ewa 
Kopacz, lecz odniosła porażkę przegrywając ze Zbigniewem Kuźmiukiem w 
Radomiu. Zdobył on dla PiS najwięcej głosów w okręgu pomimo znajdowania 
się na dalszej pozycji na liście. Oprócz Radomia wygrał także w powiatach 
przysuskim, radomskim, zwoleńskim i lipnowskim. Do parlamentu dostał się 
również zwycięzca z powiatu białobrzeskiego Dariusz Bąk. Dwojgu lokalnych 
liderów zabrakło głosów do uzyskania mandatów mimo wygranych w swoich 
powiatach: Agnieszce Górskiej w pow. szydłowieckim i Martinowi Bożkowi w 
kozienickim. Również w okręgu siedleckim wygrało PiS we wszystkich 
powiatach. Liderką listy została Krystyna Pawłowicz, która wygrała w powiecie 
wyszkowskim. Więcej głosów zdobył Krzysztof Tchórzewski, działacz PiS z 
Siedlec, który wygrał również w powiecie siedleckim, sokołowskim i łosickim. 
Nieco mniej głosów otrzymał szef ostrołęckiego PiS, Arkadiusz Czartoryski, 
który wygrał w Ostrołęce i powiecie, oraz w makowskim. Do parlamentu weszli 
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jeszcze Grzegorz Woźniak lokalny lider z powiatu garwolińskigo i Henryk 
Kowalczyk z pułtuskiego. Trzem pozostałym: Teresie Wargockiej z mińskiego, 
Marii Koc z węgrowskiego i Zbigniewowi Chrupkowi z ostrowskiego, zabrakło 
głosów by pozyskać mandat. W Warszawie największy pojedynek w Polsce 
odbył się pomiędzy Donaldem Tuskiem, premierem i szefem PO, a Jarosławem 
Kaczyńskim przewodniczącym PiS. Wygrał Tusk uzyskując niespełna 375 
tysięcy głosów. Kaczyński otrzymał ich wtedy nieco ponad 202 tysiące. W 
okręgu okalającym Warszawę przeważyło PO, jednak Andrzej Halicki, lider listy, 
ustąpił Dariuszowi Rosatiemu, który wygrał w pięciu zachodnich powiatach, i 
Zenonowi Durce z powiatu nowodworskiego. PiS wygrało w dwóch 
wschodnich powiatach dzięki Mariuszowi Błaszczakowi i Jackowi Sasinowi. 
Wszyscy czterej weszli do parlamentu (tab. 8a). 
 
Tab. 8a. Podział mandatów w woj. mazowieckim w 2011 roku 

Okręg % głosów (liczba mandatów) Liderzy (liczba głosów w 
tys.) PiS SLD Ruch Palikota PSL PO 

16. Płock 33,7 
(4) 

7,5 (0) 8,4 (1) 18,7 
(2) 

28,4 
(3) 

W. Jasiński (PiS) – 26,1 
E. Gapińska (PO) – 10,8 
M. Małecki (PiS) – 9,8 
R. Kołakowski (PiS) – 9,3 

17. Radom 40,1 
(4) 

7,7 (0) 8,5 (1) 14,1 
(1) 

26,0 
(3) 

Z. Kuźmiuk (PiS) – 29,2 
M. Suski (PiS) – 17,2 
D. Bąk (PiS) – 10,2 

18. Siedlce 40,9 
(5) 

7,1 (1) 6,9 (1) 17,9 
(2) 

22,5 
(3) 

K. Tchórzewski (PiS) – 22,8 
K. Pawłowicz (PiS) – 20,7 
A. Czartoryski (PiS) – 17,5 
H. Kowalczyk (PiS) – 13,7 
G. Woźniak (PiS) – 8,5 

19. 
Warszawa 

27,3 
(6) 

7,7 (1) 10,9 (2) 1,7 
(0) 

49,0 
(11) 

D. Tusk (PO) – 374,9 
J. Kaczyński (PiS) – 202,3 

20. 
Pruszków 
(Warszawa 
II) 

32,4 
(4) 

5,3 (0) 8,5 (1) 7,1 
(1) 

40,5 
(6) 

D. Rosati (PO) – 59,6 
M. Błaszczak (PiS) – 44,3 
J. Sasin (PiS) – 29,1 
Z. Durka (PO) – 8,0 

Źródło: PKW 

 
 W wyborach 2015 roku we wszystkich powiatach województwa wygrał 
PiS, nawet w Warszawie. W okręgu płockim Jasiński umocnił się na pozycji 
lokalnego lidera. Do parlamentu wszedł ponownie Małecki i Kołakowski. W 
powiecie żyrardowskim wygrał Józef Kurek, który otrzymał mandat. Pojawiło 
się także dwóch nowych lokalnych liderów w PiS w tym okręgu, którzy jednakże 
mandatu nie otrzymali: Waldemar Olejniczak w sierpeckim i Krzysztof 
Bieńkowski w przasnyskim. W okręgu radomskim nie startował już Kuźmiuk i 
jego miejsce zajęli lider radomskiego PiS Marek Suski i inni działacze. Mandaty 
otrzymali oprócz Suskiego, który wygrał w pięciu powiatach, także Andrzej 
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Kosztowniak, lider PiS z Radomia, oraz Dariusz Bąk z białobrzeskiego. W 
szydłowieckim ponownie wygrała Agnieszka Górkska, lecz znów nie dostała 
mandatu. W powiecie lipskim wygrał Zbigniew Tuzinek, a w przysuskim Ewa 
Białecka, lecz również bez skutku w postaci mandatu. Interesująca sytuacja 
wystąpiła w okręgu siedleckim. Krystyna Pawłowicz, znana posłanka PiS, nie 
była już pierwsza na liście. Przegrała również w swoim powiecie wyszkowskim z 
liderem struktury z Pułtuska, Henrykiem Kowalczykiem. Powiększył on zasięg 
swoich wpływów również o powiat makowski. Mimo to Pawłowicz ponownie 
dostała się do ław sejmowych. Lider listy PiS, Marek Zagórski nie zdołał nigdzie 
przeważyć nad liderami lokalnymi, co świadczy, że w tym okręgu lokalni liderzy 
mają mocno ugruntowaną pozycję. Szczególnie mocny jest Krzysztof 
Tchórzewski z Siedlec, który przeważył oprócz dotychczasowych również w 
powiecie węgrowskim. W ostrołęckim popularnością cieszył się Arkadiusz 
Czartoryski, a w garwolińskim Grzegorz Woźniak. Teresa Wargocka ponownie 
wygrała w powiecie mińskim i tym razem otrzymała mandat. Sztuka ta nie 
powiodła się nowemu lokalnemu liderowi z powiatu ostrowskiego Krzysztofowi 
Winiarskiemu. W Warszawie zmierzyli się Jarosław Kaczyński, szef PiS i Ewa 
 
Tab. 8b. Podział mandatów w woj. mazowieckim w 2015 roku 

Okręg % głosów (liczba mandatów) Liderzy (liczba głosów w 
tys.) PiS PO PSL Zjed. 

Lewica 
Kukiz 
‘15 

Nowoczesna 

16. Płock 43,8 
(6) 

16,4 
(2) 

10,7 
(1) 

8,1 (0) 8,4 (1) 5,1 (0) W. Jasiński (PiS) – 31,1 
M. Małecki (PiS) – 18,7 
R. Kołakowski (PiS) – 
11,0 
J. Kurek (PiS) – 7,8 

17. Radom 47,5 
(5) 

17,5 
(2) 

9,4 
(1) 

4,8 (0) 8,4 (1) 4,8 (0) M. Suski (PiS) – 36,5 
A. Kosztowniak (PiS) – 
23,5 
D. Bąk (PiS) – 18,0 

18. Siedlce 51,1 
(8) 

13,5 
(2) 

10,2 
(1) 

4,3 (0) 8,4 (1) 4,6 (0) K. Tchórzewski (PiS) – 
26,4 
A. Czartoryski (PiS) – 
24,7 
H. Kowalczyk (PiS) – 22,8 
G. Woźniak (PiS) – 16,5 
T. Wargocka (PiS) – 8,6 

19. 
Warszawa 

29,9 
(8) 

27,5 
(7) 

0,7 
(0) 

8,5 (0) 7,8 (1) 13,4 (3) E. Kopacz (PO) – 230,9 
J. Kaczyński (PiS) – 202,4 

20. 
Pruszków 
(Warszawa 
II) 

38,8 
(6) 

25,1 
(4) 

3,8 
(0) 

5,7 (0) 7,2 (1) 10,0 (1) M. Błaszczak (PiS) – 73,1 
J. Sasin (PiS) – 43,2 

Źródło: PKW 
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Kopacz, była premier z ramienia PO. PiS wygrał, choć Kaczyński otrzymał 
mniejsze poparcie elektorów. W okręgu pruszkowskim Mariusz Błaszczak, 
przyszły minister obrony narodowej, pokonał liderkę warszawskiego PO 
Kidawę-Błońską. W wołomińskim ponownie liderem okazał się Jacek Sasin 
(tab. 8b). 

W 2019 roku najważniejszą zmianą w mazowieckim było odzyskanie 
zaufania Warszawiaków przez PO. W pozostałych okręgach sytuacja się wiele 
nie zmieniła i PiS umocniło się w trzech zdobywając ponad połowę głosów. W 
okręgu płockim PiS całkowicie pokonało PO. Nie startował już Jasiński, a jego 
miejsce jako lidera listy zajął Łukasz Szumowski. W samym Płocku wygrała 
Wioletta Kulpa, lecz nie dostała mandatu. Maciej Małecki powiększył swój 
obszar wpływów o powiat żyrardowski. W powiecie płońskim wygrał Maciej 
Wąsik, w ciechanowskim zaś Anna Cicholska pokonała dotychczasowego lidera 
R. Kołakowskiego i przejęła jego mandat. Pozostali liderzy lokalni nie otrzymali 
mandatu, a byli to Waldemar Olejniczak (pomimo zdobycia głosów wyborców 
PiS z powiatu żuromińskiego), Jolanta Karpińska (mławski) i Krzysztof 
Bieńkowski (przasnyski). W okręgu radomskim wielkich zmian nie było. W 
Radomiu lider listy PiS Marek Suski wyprzedził Kosztowniaka. Dariusz Bąk 
utrzymał mandat, a kandydująca i wygrywająca w powiecie szydłowieckim 
Agnieszka Górska w końcu doczekała się elekcji. Ewie Białeckiej z powiatu 
przysuskiego ponownie ta sztuka się nie udała. W okręgu siedleckim od 
poprzednich wyborów nic się nie zmieniło poza tym, że Tchórzewski został 
 
Tab. 8c. Podział mandatów w woj. mazowieckim w 2019 roku 

Okręg % głosów (liczba mandatów) Liderzy (liczba głosów w tys.) 

PiS PO PSL SLD Konfederacja 

16. Płock 52,4 
(6) 

16,8 
(2) 

15,2 
(1) 

8,8 (1) 5,2 (0) Ł. Szumowski (PiS) – 35,8 
M. Małecki (PiS) – 34,1 
M. Wąsik (PiS) – 14,3 
A. Cicholska (PiS) – 13,1 

17. Radom 57,8 
(6) 

17,1 
(2) 

10,2 
(1) 

7,4 (0) 5,9 (0) M. Suski (PiS) – 69,1 
D. Bąk (PiS) – 12,5 
A. Górska (PiS) – 9,1 

18. Siedlce 59,8 
(9) 

13,9 
(2) 

11,9 
(1) 

6,4 (0) 6,5 (0) K. Tchórzewski (PiS) – 62,9 
H. Kowalczyk (PiS) – 50,7 
A. Czartoryski (PiS) – 22,6 
G. Woźniak (PiS) – 19,1 
T. Wargocka (PiS) – 10,8 

19. 
Warszawa 

27,5 
(6) 

42,0 
(9) 

4,7 
(0) 

18,2 
(3) 

7,5 (1) M. Kidawa-Błońska (PO) – 416,0 
J. Kaczyński (PiS) – 248,9 

20. 
Pruszków 
(Warszawa 
II) 

40,9 
(6) 

28,6 
(4) 

8,6 
(1) 

13,1 
(1) 

6,6 (0) M. Błaszczak (PiS) – 135,2 

Źródło: PKW 
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liderem listy, a H. Kowalczyk zdobył wpływy polityczne w powiecie 
ostrowskim. Wszystkich pięcioro liderów ponownie zostało wybranych. 
Warszawę zdobyła dla PO Małgorzata Kidawa-Błońska, która zdobyła 416 000 
głosów. Lider PiS, Jarosław Kaczyński, zwiększył sobie liczbę zwolenników, 
lecz nie udało mu się utrzymać przewagi w Warszawie. W okręgu 
podwarszawskim (pruszkowskim) Jacek Sasin nie kandydował, dlatego Mariusz 
Błaszczak, lider lokalnego PiS wygrał we wszystkich powiatach (tab. 8c; ryc. 7). 
 
Ryc. 7. Zmiany liderów politycznych w woj. mazowieckim 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PKW 

 
Opolskie 
  Specyfika tego okręgu wynika z istnienia na jego terenie mniejszości 
niemieckiej, która ma przywilej polegający na zwolnieniu z konieczności 
przekroczenia progu wyborczego. W 2011 roku PO posiadała bardzo silne 
poparcie elektoratu w okręgu opolskim i wygrało we wszystkich powiatach. 
Liderem listy był Leszek Korzeniowski i poparło go kilka powiatów, lecz duże 
znaczenie mieli też działacze lokalni tacy jak: Adam Krupa, Brygida Kolenda-
Łabuś, Tadeusz Jarmuziewicz, Maciej Sonik, Janina Okrągły, Rajmund Miller i 
Andrzej Buła. Spośród nich tylko Krupa i Sonik nie dostali mandatu poselskiego 
(tab. 9a). 
 
Tab. 9a. Podział mandatów w woj. opolskim w 2011 roku2 

Okręg % głosów (liczba mandatów) Liderzy (liczba głosów w tys.) 

PiS SLD Ruch Palikota PSL PO 

21. 
Opole 

20,6 
(3) 

7,7 (1) 9,8 (1) 5,9 (0) 44,0 (6) L. Korzeniowski (PO) – 30,4 
T. Jarmuziewicz (PO) – 14,0 
J. Okrągły (PO) – 11,4 
B. Kolenda-Łabuś – 10,4 
A. Buła (PO) – 9,2 
R. Miller (PO) – 8,9 

Źródło: PKW 

 

                                                 
2 Mniejszość Niemiecka uzyskała poparcie 8,8% wyborców i jeden mandat w 2011 roku. 
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 W 2015 roku PO odniosła porażkę i PiS wyprzedził ją w okręgu 
opolskim, jednakże nie we wszystkich powiatach. Leszek Korzeniowski 
utrzymał się w Opolu i okolicach. Przewagę dla PO w powiecie strzeleckim 
zdobył Janusz Żyłka, lecz nie dostał on mandatu poselskiego. Brygida Kolenda-
Łabuś mimo wygranej w powiecie kędzierzyńskim nie uzyskała reelekcji. PiS w 
okręgu opolskim wystawiło słabego lidera na czele listy, być może nie wierząc w 
wygraną. Dużą zasługę dla partii jednak dał Patryk Jaki, który wygrał w aż 
czterech powiatach i dostał się do Sejmu. Lokalnie wygrali również działacze PiS 
tacy jak Jerzy Naszkiewicz z pow. głubczyckiego, Katarzyna Czochara z 
prudnickiego i Bartłomiej Stawiarski z namysłowskiego, lecz nie zdołali dostać 
mandatu (tab. 9b). 
 
Tab. 9b. Podział mandatów w woj. opolskim w 2015 roku3 

Okręg % głosów (liczba mandatów) Liderzy (liczba głosów w tys.) 

PiS PO PSL Zjed. 
Lewica 

Kukiz 
‘15 

Nowoczesna 

21. 
Opole 

27,8 
(4) 

26,2 
(4) 

3,7 
(0) 

6,7 (0) 12,6 
(2) 

7,1 (1) P. Jaki (PiS) – 29,9 
L. Korzeniowski (PO) – 20,1 

Źródło: PKW 

 
 W 2019 roku PiS zwiększyło przewagę nad PO, która przestała jednak 
tracić wyborców na taką skalę jak poprzednio. Nowym liderem opolskiego PO 
został Witold Zembaczyński i wygrał on w Opolu. Nową liderką opolskiego PiS 
zaś została Violetta Porowska. Zwyciężyła ona w północnej i środkowej części 
województwa oddając jedynie trzy powiaty południowe lokalnym działaczom: 
Kamilowi Bortniczukowi z nyskiego, Katarzynie Chocharze z prudnickiego i 
Jerzemu Naszkiewiczowi z głubczyckiego. Ten ostatni miał jednak za małe 
poparcie by zyskać mandat (tab. 9c; ryc. 8). 
 
Tab. 9c. Podział mandatów w woj. opolskim w 2019 roku4 

Okręg % głosów (liczba mandatów) Liderzy (liczba głosów w tys.) 

PiS PO PSL SLD Konfederacja 

21. 
Opole 

37,6 
(5) 

26,7 
(4) 

10,3 
(1) 

11,7 
(1) 

5,7 (0) W. Zembaczyński (PO) – 40,0 
V. Porowska (PiS) – 38,6 
K. Czochara (PiS) – 23,1 
K. Bortniczuk (PiS) – 16,9 

Źródło: PKW 

 
 
 
 

                                                 
3 Mniejszość Niemiecka uzyskała poparcie 8,1% wyborców i jeden mandat w 2015 roku. 
4 Mniejszość Niemiecka uzyskała poparcie 7,9% wyborców i jeden mandat w 2019 roku. 
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Ryc. 8. Zmiany liderów politycznych w woj. opolskim 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PKW 

 
Podkarpackie 

W 2011 roku był to obszar zdecydowanej przewagi PiS. W okręgu 
krośnieńskim partia ta wygrała wszędzie za wyjątkiem Przemyśla i powiatu 
bieszczadzkiego. PO wygrało w tych dwóch powiatach, lecz bez sukcesu liderki 
partii. Zapracowali na niego lokalni działacze PO: Henryk Sułuja w 
bieszczadzkim i Marek Rząsa w Przemyślu. Pierwszy z nich jednak nie dostał 
mandatu. W powiatach gdzie wygrało PiS widać bardzo mocne struktury 
terenowe i poparcie dla lokalnych liderów. Marek Kuchciński, który był na czele 
listy wygrał tylko w powiecie przemyskim i leskim. Do parlamentu weszli także 
Stanisław Piotrowicz, lider z Krosna, Bogdan Rzońca z powiatu jasielskiego 
oraz Mieczysław Golba z powiatu jarosławskiego. Wyczyn ten nie powiódł się 
wszystkim liderom lokalnym PiS. Mimo zwycięstwa w swoim powiecie do Sejmu 



 

ANALIZY I  MATERIAŁY, Przegląd Geopolityczny, 30, 2019, s. 115-193. 

 

 

- 146 - 

nie weszli Tadeusz Nabywaniec (sanocki), Adam Śnieżek (brzozowski), Daniel 
Krawiec (przeworski) i Zygmunt Gmyrek (lubaczowski). Równie silne struktury 
terenowe PiS miał w okręgu rzeszowskim. Jedynie w Tarnobrzegu wygrał 
Mirosław Pluta, lokalny działacz PO. Liderka PiS w tym okręgu, Józefa 
Hrynkiewicz, nie uzyskała poparcia wystarczającego do zwycięstwa w 
Rzeszowie. W wielu powiatach wygrywali lokalni działacze, w tym w stolicy 
okręgu. Największym poparciem cieszył się Stanisław Ożóg, zwycięzca z 
Rzeszowa, powiatu rzeszowskiego i strzyżowskiego. Z lokalnych działaczy PiS 
do Sejmu dostali się także: Kazimierz Moskal (ropczycko-sędziszowski), 
Krzysztof Popiołek (mielecki), Kazimierz Gołojuch (łańcucki), Zbigniew 
Chmielowiec (kolbuszowski i tarnobrzeski) i Jan Warzecha (dębicki). Niektórym, 
jak Mieczysławowi Tołpie (leżajski), Lidii Błądek (niżański) i Antoniemu 
Błądkowi (stalowowolski) się to nie udało, choć okazali się najlepszymi 
kandydatami w swoich powiatach. Wyniki z 2011 roku świadczą o tym, że silne 
struktury terenowe pomagają wygrać partii nawet jeśli przegrywa ona w 
rywalizacji w skali ogólnokrajowej (tab. 10a). 
 
Tab. 10a. Podział mandatów w woj. podkarpackim w 2011 roku 

Okręg % głosów (liczba mandatów) Liderzy (liczba głosów w tys.) 

PiS SLD Ruch Palikota PSL PO 

22. 
Krosno 

44,7 
(6) 

6,2 (0) 7,1 (1) 12,6 
(1) 

25,3 
(3) 

M. Kuchciński (PiS) – 23,1 
S. Piotrowicz (PiS) – 12,3 
M. Rząsa (PO) – 9,2 

23. 
Rzeszów 

48,0 
(8) 

5,6 (1) 6,7 (1) 10,5 
(1) 

24,5 
(4) 

S. Ożóg (PiS) – 37,2 
Z. Chmielowiec – 16,0 
K. Moskal (PiS) – 14,2 
M. Pluta (PO) – 12,8 
K. Popiołek (PiS) – 12,7 
J. Warzecha (PiS) – 12,6 
K. Gołojuch (PiS) – 12,3 

Źródło: PKW 

 
  W 2015 roku PiS uzyskało jeszcze lepszy wynik i wygrało we wszystkich 
powiatach obu okręgów. W okręgu krośnieńskim niewiele się zmieniło. 
Kuchciński ponownie zwyciężył jak i wielu lokalnych liderów. Kuchciński 
przeważył w powiecie przeworskim, a także w Przemyślu pokonał PO. W 
powiecie bieszczadzkim PiS wygrało dzięki Dorocie Łukaszyk, która jednak nie 
zdołała dostać mandatu. Piotr Uruski został skutecznie następcą lidera w 
powiecie sanockim, Teresa Pamuła w lubaczowskim, zaś Anna Schmidt-
Rodziewicz w jarosławskim, ale ta druga nie zdobyła mandatu. Adam Śnieżek z 
brzozowskiego ponownie uzyskał niewystarczające poparcie. Stanisław 
Piotrowicz w Krośnie i powiecie krośnieńskim oraz  Bogdan Rzońca w 
jasielskim ponownie wygrali mandaty i potwierdzili swoje przywództwo 
lokalnych struktur PiS. Z kolei ważna zmiana nastąpiła w okręgu rzeszowskim, 
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bo dotychczasowy zdobywca największej popularności, Stanisław Ożóg, nie 
kandydował. Liderką listy pozostała Józefa Hrynkiewicz, która ponownie nie 
wygrała w żadnym z okręgów. Większość dotychczasowych przywódców 
lokalnych PiS pozostała, jednak część się zmieniła. W mieleckim wygrał 
Zbigniew Tymuła, w rzeszowskim i strzyżowskim Andrzej Szlachta, w 
Rzeszowie Wojciech Buczak, w Tarnobrzegu i jego powiecie Kamil Kalinka, w 
stalowowolskim Rafał Weber, w niżańskim Robert Bednarz, a w leżajskim 
nowym liderem został Jerzy Paul. Do Sejmu spośród liderów lokalnych weszli: 
Buczak, Moskal, Chmielowiec, Szlachta, Gołojuch, Warzecha, Paul i Weber (tab. 
10b). 
 
Tab. 10b. Podział mandatów w woj. podkarpackim w 2015 roku 

Okręg % głosów (liczba mandatów) Liderzy (liczba głosów w 
tys.) PiS PO PSL Zjed. 

Lewica 
Kukiz 
‘15 

Nowoczesna 

22. 
Krosno 

53,5 
(7) 

13,8 
(2) 

7,3 
(1) 

4,6 (0) 9,1 (1) 4,0 (0) M. Kuchciński (PiS) – 34,6 
B. Rzońca (PiS) – 15,7 
A. Schmidt-Rodziewicz 
(PiS) – 16,1 
S. Piotrowicz (PiS) – 15,7 
P. Uruski (PiS) – 11,2 

23. 
Rzeszów 

56,1 
(12) 

13,1 
(2) 

4,8 
(0) 

4,4 (0) 9,3 (1) 4,1 (0) A. Szlachta (PiS) – 24,4 
K. Moskal (PiS) – 24,1 
K. Gołojuch (PiS) – 19,1 
W. Buczak (PiS) – 18,2 
Z. Chmielowiec (PiS) – 18,2 
R. Weber (PiS) – 17,4 
J. Warzecha (PiS) – 15,2 
J. Paul (PiS) – 12,5 

Źródło: PKW 

 
 W ostatnich wyborach zarówno PiS, jak i PO, powiększyły swoje 
poparcie wśród elektoratu województwa podkarpackiego. PiS zrobiło to 
efektywniej osiągając około 2/3 głosów. Zaszły też pewne zmiany w strukturach 
lokalnych PiS, co widać po kandydujących lokalnych przywódcach. W powiecie 
jasielskim po nie kandydującym Rzońcy teren przejęła Maria Kurowska. 
Stanisław Piotrowicz stracił poparcie w krośnieńskim, gdzie wyborcy woleli 
zagłosować na lidera listy, Kuchcińskiego, a w samym Krośnie wybrali Piotra 
Babinetza, który zdobył dzięki temu mandat po nim. Adam Śnieżek wygrał po 
raz trzeci w powiecie brzozowskim lecz tym razem zdobył mandat. Piotr Uruski 
zdominował powiat sanocki, a Anna Schmidt-Rodziewicz jarosławski i zostali 
ponownie posłami. Lider listy, Kuchciński ponownie wygrał w powiecie leskim, 
przemyskim i Przemyślu oraz wyprzedził także liderkę powiatu bieszczadzkiego. 
Z drugiej strony nie dał rady tym razem wyprzedzić w zdobytych głosach 
Daniela Krawca z powiatu przeworskiego. Mimo wygranej z liderem listy nie 
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uzyskał on jednak mandatu. Tym razem wzięła go Teresa Pamuła po raz drugi 
wygrywająca w powiecie lubaczowskim. W okręgu rzeszowskim nastąpiła 
zmiana na czele listy PiS, gdzie Józefę Hrynkiewicz zastąpił Krzysztof 
Sobolewski, przez co nie dostała ona mandatu. Nie pokonał on jednak mocno 
ugruntowanej pozycji liderów lokalnych. W powiecie dębickim ponownie wygrał 
Jan Warzecha, w łańcuckim Jerzy Paul, w kolbuszowskim Zbigniew 
Chmielowiec, w stalowowolskim Rafał Weber, a w łańcuckim Kazimierz 
Gołojuch, zdobywający ponownie mandaty. Robert Bednarz z powiatu 
niżańskiego mimo przewagi na swoim terenie uzbierał znowu za mało głosów. 
Chmielowiec przeważył również w powiecie tarnobrzeskim, jak w roku 2011. 
Kamil Kalinka mimo, że wygrał w Tarnobrzegu, stracił w tym roku mandat. W 
powiecie strzyżowskim pojawił się nowy lider, który pokonał A. Szlachtę, 
Robert Godek, lecz miał za mało głosów by dostać mandat, a w powiecie 
rzeszowskim przeważyła nad Szlachtą Ewa Leniart zdobywając jego mandat. 
Wygrała ona również w samym Rzeszowie, pokonując rywala w postaci posła 
Buczaka, który stracił mandat w nowej kadencji. W Mielcu rywalizację z liderem 
struktur wygrał Fryderyk Kapinos, który w przeciwieństwie do poprzednika 
uzyskał mandat. Widać zatem, że w okręgu walczą członkowie PiS nie z 
opozycją, ale między sobą o głosy elektoratu. Podnosi to jakość kandydatów PiS 
i pozwala partii zdobywać nowy elektorat (tab. 10c; ryc. 9). 
 
Tab. 10c: Podział mandatów w woj. podkarpackim w 2019 roku 

Okręg % głosów (liczba mandatów) Liderzy (liczba głosów w tys.) 

PiS PO PSL SLD Konfederacja 

22. 
Krosno 

66,4 
(8) 

15,9 
(2) 

7,8 
(1) 

6,0 (0) 6,8 (0) M. Kuchciński (PiS) – 61,3 
A. Schmidt-Rodziewicz (PiS) – 
26,2 
P. Uruski (PiS) – 20,7 
M. Kurowska (PiS) – 18,9 
P. Babinetz (PiS) – 13,4 
T. Pamuła (PiS) – 12,9 
A. Śnieżek (PiS) – 11,3 

23. 
Rzeszów 

62,4 
(10) 

14,4 
(2) 

7,8 
(1) 

6,6 (1) 8,2 (1) E. Leniart (PiS) – 36,3 
R. Weber (PiS) – 26,7 
Z. Chmielowiec (PiS) – 20,6 
J. Warzecha (PiS) – 18,9 
F. Kapinos (PiS) – 18,4 
K. Gołojuch (PiS) – 18,3 
K. Moskal (PiS) – 17,4 
J. Paul (PiS) – 16,1 

Źródło: PKW 
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Ryc. 9. Zmiany liderów politycznych w woj. podkarpackim 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PKW 
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Podlaskie 
Już w 2011 roku PiS miało w nim przewagę nad PO, która później 

jeszcze się utrwaliła. Przewodnicząca podlaskiej PO, Barbara Kudrycka, wygrała 
w Białymstoku. Później była ministrem w rządzie PO. PO wygrała także w 
Suwałkach, gdzie najwięcej głosów uzyskała Bożena Kamińska, również 
uzyskując mandat. Nie udało się to działaczowi PO z powiatu sejneńskiego, 
który zdobył tam największe poparcie, Leszkowi Cieślikowi. PiS podobnie jak w 
podkarpackim miał już wtedy silne struktury terenowe. Lider PiS z 
Białegostoku, Krzysztof Jurgiel, uzyskał mandat i przeważył w powiatach 
białostockim, sokólskim i monieckim. Silny okazał się również łomżyński 
działacz Lech Kołakowski, który wygrał nie tylko w Łomży, ale także w 
powiatach łomżyńskim i kolneńskim. Suwalski działacz PiS, Jarosław Zieliński, 
mimo porażki w samych Suwałkach, wygrał w powiecie suwalskim i 
augustowskim, przez co zdobył mandat. Zdobył go również lider PiS w 
powiecie wysokomazowieckim Jacek Bogucki. Pozostałym liderom, którzy 
wygrali w swoich powiatach te zadanie się nie udało. Należą do tej grupy: 
Krzysztof Tołwiński z powiatu siemiatyckiego, Krzysztof Jaworowski z 
bielskiego, Stanisław Rykaczewski z wysokomazowieckiego oraz Kazimierz 
Gwiazdowski z grajewskiego. W powiecie hajnowskim wygrało SLD, a mandat 
otrzymał drugi na liście Eugeniusz Czykwin. Jest to tradycyjnie prawosławny 
rejon, a wyznawcy tej religii zwykli głosować przeciwko ugrupowaniom 
prokatolickim, za jaki uważają PiS (tab. 11a). 
 
Tab. 11a. Podział mandatów w woj. podlaskim w 2011 roku 

Okręg % głosów (liczba mandatów) Liderzy (liczba głosów w tys.) 

PiS SLD Ruch Palikota PSL PO 

24. 
Białystok 

37,0 
(6) 

9,5 (1) 8,0 (1) 11,0 
(1) 

29,7 
(5) 

B. Kudrycka (PO) – 41,0 
K. Jurgiel (PiS) – 35,8 
J. Zieliński (PiS) – 21,0 
E. Czykwin (SLD) – 14,3 
L. Kołakowski (PiS) – 13,5 
J. Bogucki (PiS) – 10,9 
B. Kamińska (PO) – 10,0 

Źródło: PKW 

 
 W następnych wyborach poparcie dla PiS w podlaskim znacznie 
wzrosło, a PO dużo go straciło. Jedynym powiatem gdzie PO wygrało był 
hajnowski, gdzie polityk PO Tomasz Cimoszewicz wykorzystał lokalne 
sentymenty przeciw-PiS i zbieżność nazwisk ze znanym politykiem SLD. Dzięki 
takiej kombinacji uzyskał on mandat. W pozostałych powiatach wygrało PiS, z 
Krzysztofem Jurgielem na czele. Pokonał tym razem Tołwińskiego w powiecie 
siemiatyckim. Utrzymał się w powiecie białostockim, sokólskim i monieckim. 
Poszerzył też swoje wpływy o powiat bielski, gdzie Jaworowski nie startował. 
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Jacek Bogucki utrzymał się w swoim powiecie, gdzie wygrał i ponownie 
pozyskał mandat poselski. Lech Kołakowski z Łomży poszerzył swoją strefę 
wpływów o powiat zambrowski i utrzymał poparcie dla siebie w Łomży i 
łomżyńskim oraz kolneńskim, przez co powtórzył zdobycie mandatu. Dariusz 
Piontkowski odebrał prymat PO w Białymstoku i również otrzymał mandat. 
Kazimierz Gwiazdowski z powiatu grajewskiego tym razem zwiększył poparcie 
dla siebie i zdobył mandat. Jarosław Zieliński, szef struktur PiS w Suwałkach 
wygrał we wszystkich powiatach północnej części województwa i ponownie 
został wybrany na posła (tab. 11b). 
 
Tab. 11b. Podział mandatów w woj. podlaskim w 2015 roku 

Okręg % głosów (liczba mandatów) Liderzy (liczba głosów w 
tys.) PiS PO PSL Zjed. 

Lewica 
Kukiz 
‘15 

Nowoczesna 

24. 
Białystok 

45,4 
(8) 

16,7 
(3) 

8,1 
(1) 

7,3 (0) 9,1 (1) 5,4 (1) K. Jurgiel (PiS) – 44,6 
J. Zieliński (PiS) – 28,9 
D. Piontkowski (PiS) – 28,4 
L. Kołakowski (PiS) – 15,1 
T. Cimoszewicz (PO) – 
14,5 
J. Bogucki (PiS) – 9,7 
K. Gwiazdowski (PiS) – 6,8 

Źródło: PKW 

 
 W niedawnych wyborach zarówno PiS, jak i PO zwiększyły nieco 
zdobyte odsetki głosów, lecz w okręgu białostockim liczba zdobytych 
mandatów przez ten duopol pozostała bez zmian. W PiS rolę dotychczasowego 
lidera, który nie kandydował, zajął Dariusz Piontkowski. Wygrał on w 
Białymstoku i w większości przejętych powiatów. Ustąpił w monieckim o kilka 
głosów Michałowi Supińskiemu, i całkiem sporo Bożenie Jelskiej-Jaroś w 
sokólskim, lecz oni nie zdobyli mandatów. W powiecie wysokomazowieckim 
dotychczasowy poseł J. Bogucki nie kandydował. Zastąpił go Łukasz Siekierko, 
lecz nie udało mu się tym razem zdobyć mandatu. Nowy lider pojawił się też w 
powiecie zambrowskim, Andrzej Mioduszewski, gdzie wygrał z Lechem 
Kołakowskim, lecz również było to za mało by zostać posłem. Kołakowski 
utrzymał przewagę w Łomży i powiecie łomżyńskim przez co został wybrany 
ponownie. Powiat kolneński poparł tym razem Kazimierza Gwiazdowskiego, 
który powtórzył zwycięstwo również w powiecie grajewskim i utrzymał się w 
Sejmie. Również Jarosław Zieliński wygrał w swoich dotychczasowych rejonach 
i ponownie został posłem. Co interesujące, PO wygrała ponownie w powiecie 
hajnowskim, lecz Cimoszewicza pokonał tam Czykwin, były działacz SLD (tab. 
11c; ryc. 10). 
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Tab. 11c. Podział mandatów w woj. podlaskim w 2019 roku 

Okręg % głosów (liczba mandatów) Liderzy (liczba głosów w tys.) 

PiS PO PSL SLD Konfederacja 

24. 
Białystok 

52,0 
(8) 

21,4 
(3) 

9,3 
(1) 

9,1 (1) 7,0 (1) D. Piontkowski (PiS) – 63,9 
J. Zieliński (PiS) – 40,1 
L. Kołakowski (PiS) – 16,1 
E. Czykwin (PO) – 14,1 
K. Gwiazdowski (PiS) – 14,1 

Źródło: PKW 

 
Ryc. 10. Zmiany liderów politycznych w woj. podlaskim 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PKW 

 
Pomorskie  

W wyborach w 2011 roku w pomorskim w obu okręgach pewnie 
wygrała PO. Okręg gdański był wtedy pod wpływem politycznym Sławomira 
Nowaka, który stanął na czele listy. W trzech powiatach wygrali lokalni liderzy: 
Sławomir Neumann w stargardzkim, Jan Kulas w tczewskim i Jerzy Kozdoń w 
kwidzyńskim. Kandydatowi z tczewskiego nie udało się jednak zdobyć mandatu. 
Z kolei w okręgu gdyńskim, gdzie PO również wygrała we wszystkich 
powiatach, liderem listy był działacz PO z Gdyni, Marek Biernacki. Wygrał w 
Gdyni, powiecie wejherowskim i kościerskim. W pozostałych powiatach wygrali 
liderzy lokalni PO. Spośród nich do Sejmu dostali się Zbigniew Konwiński 
(Słupsk i pow. słupski), Stanisław Lamczyk (pow. kartuski) i Kazimierz Plocke 
(pucki). Innym, tj. Bożennie Lisowskiej (człuchowski), Leszkowi Redzińskiemu 
(chojnicki), Adamowi Leikowi (bytowski) i Alicji Zajączkowskiej (lęborski), 
 
Tab. 12a. Podział mandatów w woj. pomorskim w 2011 roku 

Okręg % głosów (liczba mandatów) Liderzy (liczba głosów w 
tys.) PiS SLD Ruch Palikota PSL PO 

25. 
Gdańsk 

24,6 
(3) 

6,1 (0) 9,1 (1) 4,6 
(0) 

52,7 
(8) 

S. Nowak (PO) – 65,6 
S. Neumann (PO) – 14,3 
J. Kozdoń (PO) – 9,9 

26. 
Gdynia 

25,0 
(4) 

8,0 (1) 9,5 (1) 5,6 
(0) 

48,5 
(8) 

M. Biernacki (PO) – 66,0 
Z. Konwiński (PO) – 18,5 
K. Plocke (PO) – 18,4 
S. Lamczyk (PO) – 12,7 

Źródło: PKW 
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którzy wygrali w swoich obszarach działalności politycznej to zadanie się nie 
powiodło (tab.12a). 
 W 2015 roku poparcie dla PO znacznie spadło, a dla PiS wzrosło. Na 
liście PO w okręgu gdańskim stanął tym razem Adam Korol. Liderem PiS był 
Jarosław Sellin. PO wygrała w północnej części okręgu, gdzie Korol, a także 
Paweł Orłowski z Sopotu, Dorota Chojna z powiatu nowodworskiego i 
Mirosław Czapla pokonali PiS. Mandat otrzymał spośród nich jednak tylko 
Korol. W południowej części okręgu zaczęło wygrywać PiS. W powiecie 
stargardzkim odbył się pojedynek Jana Kiliana z Neumannem i kandydat PiS 
otrzymał tam mandat. W tczewskim Kazimierz Smoliński pokonał Kulasa i 
również otrzymał mandat. W sztumskim wygrał Tadeusz Cymański, a w 
kwidzyńskim lider listy Jarosław Sellin. Ci również otrzymali mandaty. Jak widać, 
lista liderów w okręgu została całkowicie wymieniona, co świadczy o słabości 
struktur PO i niskiej wartości wybieranych przez działaczy partii przywódców w 
tym rejonie. W okręgu gdyńskim przywódcy PiS i PO pozostali bez zmian, 
jednak tym razem obie partie podzieliły się powiatami w których wygrały. 
Biernacki pokonał Lisowską w powiecie człuchowskim i ponownie wygrał w 
Gdyni. Kazimierz Plocke powtórzył sukces w powiecie puckim, a Konwiński w 
rejonie Słupska. Weszli oni do Sejmu ponownie. Zajączkowska pomimo 
wygranej w swoim powiecie lęborskim ponownie nie weszła do parlamentu. Po 
stronie PiS zwycięstwa odnieśli Aleksander Mrówczyński w chojnickim, Dorota 
Arciszewska-Mielewczyk w kartuskim i Janusz Sniadek w wejherowskim. Nie 
otrzymali jednak mandatu liderzy PiS z kościerskiego Piotr Karczewski i 
bytowskiego Jerzy Barzowski. Liderka PiS Jolanta Szczypińska również weszła 
do Sejmu, lecz nie przeważyła w żadnym z powiatów okręgu gdyńskiego (tab. 
12b). 
 
Tab. 12b. Podział mandatów w woj. pomorskim w 2015 roku 

Okręg % głosów (liczba mandatów) Liderzy (liczba głosów w 
tys.) PiS PO PSL Zjed. 

Lewica 
Kukiz 
‘15 

Nowoczesna 

25. 
Gdańsk 

29,6 
(5) 

34,7 
(5) 

3,0 
(0)  

6,6 (0) 7,1 (1) 9,1 (1) J. Sellin (PiS) – 35,0 
A. Korol (PO) – 28,7 
T. Cymański (PiS) – 13,1 
K. Smoliński (PiS) – 12,4 
J. Kilian (PiS) – 6,7 

26. 
Gdynia 

31,2 
(6) 

33,5 
(6) 

3,2 
(0) 

6,6 (0) 8,0 (1) 8,2 (1) M. Biernacki (PO) – 42,6 
J. Śniadek (PiS) – 26,7 
D. Arciszewska-Mielewczyk 
(PiS) – 25,0  
K. Plocke (PO) – 11,1 
Z. Konwiński (PO) – 10,8 
A. Mrówczyński (PiS) – 5,8 

Źródło: PKW 
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 W okręgu gdańskim w 2019 roku PO znacznie poprawiła wyniki, choć 
PiS również. W gdyńskim rezultaty wyborów pokazały nadal wyrównane 
poparcie dla obu partii duopolu, z tym, że tym razem przewagę zdobyli wyborcy 
PiS. Mimo to PiS stracił po jednym mandacie na rzecz mniejszych ugrupowań. 
Liderem na liście PO w okręgu gdańskim został Sławomir Neumann, jednak tuż 
przed wyborami wybuchła tzw. afera taśm Neumanna, która zaważyła na utracie 
głosów. Jednak dzięki pierwszej pozycji na liście wielu na niego zagłosowało. W 
Gdańsku i Sopocie oraz w powiecie gdańskim i malborskim jednak wygrał 
Jarosław Wałęsa, syn byłego prezydenta, który po aferze przejął widocznie 
przywództwo w gdańskim PO. W powiecie nowodworskim wygrał Leszek 
Michalski, który zastąpił nie kandydującą Chojną, lecz nie otrzymał mandatu. 
PiS wygrał w powiecie starogardzkim, sztumskim i tczewskim, lecz 
dotychczasowi liderzy J. Kilian, T Cymański i K. Smoliński pokonani zostali 
przez innego kandydata partii, Kacpra Płażyńskiego. Wygrał on także w 
powiecie kwidzyńskim, dostając większe poparcie niż Sellin, stojący na czele listy 
PiS. Po Biernackim, który odszedł do PSL (otrzymał mandat z ramienia tej 
partii), w okręgu gdyńskim liderem PO została Barbara Nowacka. Wygrała w 
Gdyni i w powiecie puckim gdzie była lepsza od posła Plockego oraz w 
lęborskim, gdzie Zajączkowska nie startowała. Zbigniew Konwiński ponownie 
wygrał w Słupsku. Liderem PiS, po nie kandydującej Szczypińskiej został Marcin 
Horała, który wygrał w powiecie bytowskim, kościerskim i kartuskim, gdzie 
dotychczasowi lokalni działacze nie kandydowali. Wygrał także w wejherowskim 
gdzie startował lider, lecz Horała uzyskał lepszy wynik. Aleksander 
Mrówczyński wygrał w swoim powiecie chojnickim i przeważył nad PO w 
powiecie człuchowskim, gdzie nie kandydowała już Lisowska. Dzięki temu 
zdobył mocny mandat w Sejmie. Konwiński z PO w powiecie słupskim uległ 
Piotrowi Müllerowi z PiS, ale obaj otrzymali mandaty (tab. 12c; ryc. 11). 
 
Tab. 12c. Podział mandatów w woj. pomorskim w 2019 roku 

Okręg % głosów (liczba mandatów) Liderzy (liczba głosów w tys.) 

PiS PO PSL SLD Konfederacja 

25. 
Gdańsk 

32,1 
(4) 

41,3 
(6) 

5,9 
(0) 

13,5 
(1) 

7,2 (1) K. Płażyński (PiS) – 89,4 
J. Wałęsa (PO) – 61,8 

26. 
Gdynia 

36,4 
(5) 

35,8 
(5) 

12,5 
(2) 

7,9 (1) 7,3 (1) B. Nowacka (PO) – 88,8 
M. Horała (PiS) – 86,1 
P. Müller (PiS) – 26,9 
A. Mrówczyński (PiS) – 16,7 
Z. Konwiński (PiS) – 13,3 

Źródło: PKW 
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Ryc. 11. Zmiany liderów politycznych w woj. pomorskim 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PKW 

 
Śląskie 

W 2011 roku w województwie wygrała PO. W okręgu bielskim na czele 
listy stała Mirosława Nykiel, która wygrała w stolicy okręgu i powiecie bielskim. 
PO zwyciężyła również w cieszyńskim gdzie mandat zdobył Czesław Gluza, i w 
pszczyńskim gdzie mandat zdobył Sławomir Kowalski. PiS wygrało w powiecie 
żywieckim, lecz sukces lokalnego działacza Kazimierza Matusznego nie 
przełożył się na mandat poselski. W okręgu częstochowskim najwięcej głosów 
zebrała Jadwiga Wiśniewska, liderka listy PiS, która wygrała w powiecie 
kłobuckim. Szefowa miejscowego PO, Halina Rozpondek wygrała w powiatach 
częstochowskim i lublinieckim. W samej Częstochowie laur zwycięstwa i mandat 
zabrała jej koleżanka Izabela Leszczyna. W powiecie myszkowskim wygrał 
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Janusz Jakubiec, lokalny działacz PO, ale zabrakło mu głosów na zdobycie 
mandatu poselskiego. W okręgu gliwickim we wszystkich powiatach przeważyła 
PO. W Gliwicach i powiecie gliwickim wygrała Krystyna Szumilas, zaś w 
powiecie tarnogórskim, Zabrzu i Bytomiu odpowiednio Tomasz Głogowski, 
Borys Budka i Jacek Brzezinka. Wszyscy uzyskali mandaty poselskie. W okręgu 
rybnickim, gdzie również we wszystkich powiatach wygrała PO na czele listy 
stała Joanna Kluzik-Rostkowska, lecz nie cieszyła się poparciem wyborców i 
wygrała jedynie w Żorach. W powiatach wygrali lokalni liderzy PO. W 
raciborskim zwyciężył Henryk Siedlaczek, w Rybniku i powiecie rybnickim 
Marek Krząkała, w wodzisławskim Ryszard Zawadzki, w Jastrzębiu Krzysztof 
Gadowski, a w mikołowskim Stanisław Piechula. Oprócz liderki PO do sejmu 
weszli wszyscy z nich z wyjątkiem Piechuli. W okręgu katowickim PO również 
wygrała. Na czele listy był Tomasz Tomczykiewicz, który wygrał we wszystkich 
powiatach za wyjątkiem Rudy Śląskiej, gdzie przeważyła Danuta Pietraszewska. 
Oboje otrzymali mocne mandaty poselskie. Sosnowiecki okręg wyborczy 
również zagłosował na różnych liderów PO. Na czele listy w okręgu stanął 
 
Tab. 13a. Podział mandatów w woj. śląskim w 2011 roku 

Okręg % głosów (liczba mandatów) Liderzy (liczba głosów w tys.) 

PiS SLD Ruch Palikota PSL PO 

27. Bielsko-
Biała 

31,5 
(3) 

6,4 (0) 9,4 (1) 6,8 
(0) 

42,2 
(5) 

M. Nykiel (PO) – 43,3 
S. Kowalski (PO) – 13,4 
Cz. Gluza (PO) – 13,3 

28. 
Częstochowa 

27,4 
(2) 

10,5 
(1) 

13,4 (1) 8,8 
(1) 

35,0 
(3) 

J. Wiśniewska (PiS) – 34,5 
H. Rozpondek (PO) – 23,7 
I. Leszczyna (PO) – 18,7 

29. Gliwice 23,4 
(2) 

7,8 (0) 10,8 (1) 5,0 
(0) 

49,9 
(6) 

K. Szumilas (PO) – 42,2 
T. Głogowski (PO) – 15,6 
J. Brzezinka (PO) – 10,8 
B. Budka (PO) – 10,3 

30. Rybnik 28,6 
(3) 

7,9 (0) 9,0 (1) 3,5 
(0) 

44,9 
(5) 

M. Krząkała (PO) – 25,9 
J. Kluzik-Rostkowska (PO) – 
22,4 
H. Siedlaczek (PO) – 20,0 
K. Gadowski (PO) – 15,3 
R. Zawadzki (PO) – 10,1 

31. Katowice 24,5 
(3) 

6,4 (1) 10,9 (1) 2,8 
(0) 

48,4 
(7) 

T. Tomczykiewicz (PO) – 
57,3 
D. Pietraszewska (PO) – 25,5 

32. Sosnowiec 21,2 
(2) 

13,0 
(1) 

14,8 (1) 4,4 
(0) 

43,0 
(5) 

W. Saługa (PO) – 26,4 
B. Małecka-Libera (PO) – 
23,8 
J. Pięta (PO) – 9,3 
A. Nemś (PO) – 9,1 

Źródło: PKW 
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Wojciech Saługa z Jaworzna i tam też wygrał. Beata Małecka-Libera wygrała w 
Dąbrowie Górniczej, Jarosław Pięta w Sosnowcu, a Anna Nemś w powiecie 
zawierciańskim. Otrzymali oni mandaty. Jednemu z lokalnych liderów się to nie 
udało, a był nim szef PO w powiecie będzińskim Zbigniew Szaleniec (tab. 13a).
 W 2015 roku we wszystkich okręgach woj. śląskiego wygrało PiS, zaś 
PO straciła wielu wyborców. W okręgu bielskim wygrał z PO i ze wszystkimi 
lokalnymi liderami stojący na czele listy Stanisław Szwed. W okręgu 
częstochowskim, gdzie we wszystkich powiatach wygrało PiS, liderem listy w 
miejsce Wojciechowskiej został Szymon Giżyński. Lider częstochowskiego PiS 
wygrał w Częstochowie i powiecie częstochowskim. W pozostałych wygrali 
lokalni szefowie struktur: Andrzej Gawron w lublinieckim, Jerzy Sądel w 
kłobuckim i Mariusz Trepka w myszkowskim. Ci ostatni jednakże nie dostali 
mandatów poselskich, za wyjątkiem Gawrona. W 2015 roku Borys Budka i 
Krystyna Szumilas z PO zamienili się miejscami na listach. Budka dzięki temu 
wygrał w Gliwicach i w swoim Zabrzu. Były to jedyne powiaty w okręgu gdzie 
wygrała PO. W pozostałych zwyciężył stojący na czele listy PiS Wojciech 
Szarama. W okręgu rybnickim, jedynym powiatem gdzie wygrała PO był 
raciborski, w którym lokalnego działacza H. Siedlaczka wyprzedziła liderka listy 
Gabriela Lenartowicz. W pozostałych powiatach zwyciężyła szefowa 
rybnickiego oddziału PiS, Izabela Kloc, za wyjątkiem Jastrzębia, gdzie większym 
poparciem cieszył się lokalny lider Grzegorz Matusiak. W okręgu katowickim z 
kolei, w PO Tomczykiewicza przesunięto na drugą pozycję na liście, a 
pierwszym został Marian Zembala. Wygrał on w Katowicach, Chorzowie i 
Siemianowicach Śląskich. Będący na czele listy PiS, Grzegorz Tobiszowski 
wygrał w Tychach, Rudzie Śląskiej i Mysłowicach. W Piekarach Śląskich 
zwyciężył z ramienia PiS Jerzy Polaczek, w powiecie bieruńsko-lędzińskim Piotr 
Czarnynoga, a w Świętochłowicach Marek Palka, ale tylko ten pierwszy dołączył 
do grona posłów. W okręgu sosnowieckim wygrało we wszystkich powiatach 
PiS. Ewa Malik stojąca na czele listy wygrała w Sosnowcu i powiecie 
zawierciańskim. W pozostałych lokalni liderzy przeważyli. W Dąbrowie 
Górniczej wygrał Robert Warwas, w powiecie będzińskim Waldemar Andzel, a 
w Jaworznie Dariusz Starzycki. Cała czwórka otrzymała mandaty poselskie (tab. 
13b). 

W obecnej kadencji poparcie dla duopolu PO-PiS znacznie wzrosło. 
Duży wzrost w Śląskim odnotował też SLD. W okręgu bielskim Stanisław 
Szwed, lider PiS w regionie powtórzył sukces. Do tego w powiecie pszczyńskim 
wygrał Grzegoż Gaża, a w samym Bielsku-Białej lokalny działacz Przemysław 
Drabek. Cała trójka otrzymała mandaty poselskie. W okręgu częstochowskim 
sytuacja była niemal taka sama jak w 2015 roku. Jedyną zmianą było nie 
wystartowanie posła Sądla, przez co jego teren przejął lider partii Giżyński, a 
oddał on pole działania w powiecie częstochowskim Lidii Burzyńskiej. Wszyscy 
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Tab. 13b. Podział mandatów w woj. śląskim w 2015 roku 

Okręg % głosów (liczba mandatów) Liderzy (liczba 
głosów w tys.) PiS PO PSL Zjed. 

Lewica 
Kukiz 
‘15 

Nowoczesna 

27. Bielsko-
Biała 

40,4 
(5) 

23,6 
(2) 

3,4 
(0) 

6,6 (0) 9,4 (1) 8,3 (1) S. Szwed (PiS) – 
46,2 

28. 
Częstochowa 

35,8 
(4) 

20,9 
(2) 

5,0 
(0) 

11,1 (0) 11,6 
(1) 

6,7 (0) Sz. Giżyński (PiS) 
– 24,8 
A. Gawron (PiS) – 
9,2 

29. Gliwice 30,5 
(4) 

29,0 
(3) 

2,5 
(0) 

7,2 (0) 12,2 
(1) 

8,9 (1) B. Budka (PO) – 
37,8 
W. Szarama (PiS) 
– 35,0 

30. Rybnik 39,6 
(5) 

24,2 
(3) 

1,8 
(0) 

5,9 (0) 11,3 
(1) 

6,3 (0) I. Kloc (PiS) – 
43,6 
G. Lenartowicz 
(PO) – 17,8 
G. Matusiak (PiS) 
– 17,2 

31. Katowice 32,9 
(5) 

28,4 
(5) 

1,0 
(0) 

6,8 (0) 10,0 
(1) 

8,7 (1) M. Zembala (PO) 
– 53,6 
G. Tobiszowski 
(PiS) – 36,4 
J. Polaczek (PiS) – 
18,4 

32. Sosnowiec 29,6 
(4) 

25,6 
(3) 

2,3 
(0) 

14,0 (0) 10,2 
(1) 

9,0 (1) E. Malik (PiS) – 
28,9 
W. Andzel (PiS) – 
12,0 
R. Warwas (PiS) – 
12,0 
D. Starzycki (PiS) 
– 9,0 

Źródło: PKW 

 
czterej liderzy otrzymali mandaty, również zwycięzca z powiatu myszkowskiego 
Mariusz Trepka, który w 2015 roku go nie otrzymał. W okręgu gliwickim 
nastąpiła zmiana liderów PO i PiS na listach, choć na listach były nazwiska K. 
Szumilas i W. Szaramy, we wcześniejszych wyborach przewodzących 
okręgowym strukturom swoich partii. PO utrzymało się jedynie w Gliwicach, 
gdzie wygrała Marta Golbik, pierwsza na liście. W pozostałych powiatach 
wygrał PiS z Bożeną Borys-Szopą na czele. W okręgu rybnickim Izabela Kloc 
nie kandydowała, a jej miejsce na czele listy kandydatów PiS zajął Bolesław 
Piecha, który wygrał w połowie powiatów okręgu. Sukces polityczny powtórzył 
Grzegorz Matusiak zdobywając reelekcję w Jastrzębiu. W powiecie 
wodzisławskim popularność i mandat zdobył Adam Gawęda, zaś w raciborskim 
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Michał Woś. Szef PO z Zabrza z okręgu gliwickiego startował w tych wyborach 
w okręgu katowickim na czele listy kandydatów partii, a jego rywalem był 
pierwszy na liście PiS premier Mateusz Morawiecki. Stan z 2015 się utrzymał, 
PO wygrała w tych samych miastach co wtedy i PiS też, z tą różnicą, że 
Morawiecki nie dopuścił do zwycięstwa żadnego z liderów lokalnych. Sytuacja w 
okręgu sosnowieckim powtórzyła się poza jedną zmianą. W Jaworznie nie 
startował już Starzycki, a jego miejsce zajęła lokalna działaczka Maria Materla. 
Podobnie jak poprzednikowi nie udało jej się jednak zdobyć mandatu (tab. 13c; 
ryc. 12). 
 
Tab. 13c. Podział mandatów w woj. śląskim w 2019 roku 

Okręg % głosów (liczba mandatów) Liderzy (liczba głosów 
w tys.) PiS PO PSL SLD Konfederacja 

27. Bielsko-
Biała 

46,8 
(5) 

27,2 
(3) 

7,1 
(0) 

11,5 
(1) 

7,4 (0) S. Szwed (PiS) – 65,3 
P. Drabek (PiS) – 19,8 
G. Gaża (PiS) – 11,5 

28. 
Częstochowa 

44,3 
(4) 

22,6 
(2) 

8,9 
(0) 

15,6 
(1) 

6,1 (0) Sz. Giżyński (PiS) – 42,3 
L. Burzyńska (PiS) – 
24,7 
A. Gawron (PiS) – 13,9 
M. Trepka (PiS) – 12,9 

29. Gliwice 37,7 
(4) 

32,6 
(4) 

6,0 
(0) 

13,4 
(1) 

7,8 (0) B. Borys-Szopa (PiS) – 
49,9 
M. Golbik (PO) – 35,1 

30. Rybnik 48,3 
(5) 

27,7 
(3) 

5,6 
(0) 

9,7 (1) 7,2 (0) B. Piecha (PiS) – 38,8 
M. Woś (PiS) – 37,8 
A. Gawęda (PiS) – 26,3 
G. Matusiak (PiS) – 11,2 

31. Katowice 39,2 
(5) 

37,2 
(5) 

4,4 
(0) 

11,9 
(1) 

7,3 (1) M. Morawiecki (PiS) – 
133,7 
B. Budka (PO) – 99,5 

32. Sosnowiec 37,1 
(4) 

29,7 
(3) 

4,8 
(0) 

21,9 
(2) 

6,4 (0) E. Malik (PiS) – 46,8 
W. Andzel (PiS) – 21,7 
R. Warwas (PiS) – 20,3 

Źródło: PKW 
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Ryc. 12. Zmiany liderów politycznych w woj. śląskim 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PKW 
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Świętokrzyskie 

W 2011 duopol w tym województwie nie był jeszcze taki silny i dość 
mocno PSL rywalizowało zarówno z PiS, jak i z PO. PSL wygrał wówczas w 
czterech powiatach. Lider listy PSL Adam Jarubas zwyciężył w powiecie 
pińczowskim i buskim, Kazimierz Kotowski w opatowskim, a Adam Stoksik w 
kazimierskim. Spośród nich jedynie lider został posłem. PO wygrała w Kielcach 
i powiecie skarżyskim, gdzie najwięcej głosów uzbierała Marzena Okła-
Drewnowicz, oraz w ostrowieckim gdzie wygrał lokalny działacz Zbigniew 
Pacelt. Oboje zostali posłami. Największy sukces odniósł PiS, z Beatą Kempą 
na czele, która zwyciężyła w wyborach w pozostałych powiatach oprócz 
staszowskiego, gdzie wyprzedził ją lokalny lider Grzegorz Forkasiewicz. W 
przeciwieństwie do liderki nie otrzymał on jednak mandatu (tab. 14a). 
 
Tab. 14a. Podział mandatów w woj. świętokrzyskim w 2011 roku 

Okręg % głosów (liczba mandatów) Liderzy (liczba głosów w tys.) 

PiS SLD Ruch Palikota PSL PO 

33. 
Kielce 

31,9 
(6) 

9,7 (1) 8,8 (1) 19,8 
(3) 

25,4 
(5) 

B. Kempa (PiS) – 70,1 
M. Okła-Drewnowicz (PO) – 34,7 
A. Jarubas (PSL) – 28,7 
Z. Pacelt (PO) – 8,8 

Źródło: PKW 

 
 W 2015 roku nastąpiło duże wzmocnienie poparcia dla PiS i znaczny 
spadek dla PO i PSL, tak że PiS wygrał we wszystkich powiatach. 
Prawdopodobnie było to zasługą będącego ówcześnie bardzo popularnym 
Zbigniewa Ziobry, który zbił kapitał polityczny będąc ministrem 
sprawiedliwości. W PO pierwszym na liście był mało popularny szef partii 
wywodzący się z dolnośląskiego Grzegorz Schetyna. PiS mimo wystawienia 
bardzo słabego lidera, Anny Krupki, z duża przewagą wygrał. Zbigniew Ziobro 
wygrał w wielu powiatach startując z ostatniego miejsca na liście. Lokalni liderzy 
przeważyli nad nim tylko w niektórych powiatach i nie wszyscy z nich pozyskali 
mandaty poselskie. Do ław sejmowych dostał się działacz PiS z powiatu 
starachowickiego Krzysztof Lipiec, z sandomierskiego Marek Kwitek i z  
 
Tab. 14b. Podział mandatów w woj. świętokrzyskim w 2015 roku 

Okręg % głosów (liczba mandatów) Liderzy (liczba głosów 
w tys.) PiS PO PSL Zjed. 

Lewica 
Kukiz 
‘15 

Nowoczesna 

33. 
Kielce 

42,8 
(9) 

17,2 
(3) 

9,5 
(2) 

7,9 (0) 9,4 (1) 5,0 (1) Z. Ziobro (PiS) – 67,2 
K. Lipiec (PiS) – 16,4 
M. Kwitek (PiS) – 5,6 
A. Kryj (PiS) – 4,8 

Źródło: PKW 
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ostrowieckiego Andrzej Kryj. Zbigniew Koniusz z pińczowskiego, Tomasz 
Staniek z opatowskiego oraz Bartłomiej Dorywalski z włoszczowskiego 
uzbierali za mało głosów aby uzyskać mandat (tab. 14b).  

W obecnej kadencji PiS jeszcze wzmocniło swoją pozycję w 
województwie świętokrzyskim, zaś PO ponownie straciła, ponownie za sprawą 
Zbigniewa Ziobry, który tym razem stanął na czele listy, choć nie pochodzi z 
terenu okręgu. Dotychczasowa liderka kieleckiego PiS, Anna Krupka, która w 
poprzednich wyborach nie wygrała w żadnym z powiatów, zeszła na liście na 
drugą pozycję. Zdołała tym razem przekonać wyborców z powiatu 
staszowskiego, by na nią głosowali. Poza tym otrzymała sporo głosów w 
pozostałych powiatach. Spośród lokalnych liderów silnym poparciem dającym 
zwycięstwo nad Ziobrą i Krupką wykazał się jedynie szef struktur partii we 
Włoszczowie, który tym razem uzyskał mandat (tab. 14c; ryc. 13). 
 
Tab. 14c. Podział mandatów w woj. świętokrzyskim w 2019 roku 

Okręg % głosów (liczba mandatów) Liderzy (liczba głosów w tys.) 

PiS PO PSL SLD Konfederacja 

33. 
Kielce 

55,2 
(10) 

16,5 
(3) 

9,9 
(1) 

9,9 (1) 5,9 (1) Z. Ziobro (PiS) – 115,9 
A. Krupka (PiS) – 69,9 
B. Dorywalski (PiS) – 7,4 

Źródło: PKW 

 
Ryc. 13. Zmiany liderów politycznych w woj. świętokrzyskim 

2
0
1
1
 

 

 

2
0
1
5
 

 

 



 

ANALIZY I  MATERIAŁY, Przegląd Geopolityczny, 30, 2019, s. 115-193. 

 

 

- 164 - 

2
0
1
9
 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PKW 

 
Warmińsko-mazurskie 

Od 2011 roku widać, że coraz więcej zwolenników zdobywa tu PiS, a 
coraz mniej głosuje na PO. W 2011 roku PO jeszcze wygrało w obu okręgach 
województwa. W okręgu elbląskim w owym czasie wszystkie rejony okręgu 
głosowały na kandydatów PO. Najwięcej głosów zdobyli trzej pierwsi kandydaci 
na liście. Lider Sławomir Rybicki wygrał w powiecie ostródzkim, drugi Piotr 
Cieśliński w działdowskim i lidzbarskim, zaś Elżbieta Gelert w Elblągu i 
powiecie elbląskim. Oprócz tej trójki do Sejmu dostał się też Miron Sycz, który 
wygrał w powiecie bartoszyckim. Nie udało się to innym zwycięzcom z 
pozostałych powiatów: Ewie Dembek (nowomiejski), Adamowi Żylińskiemu 
(iławski), czy Leszkowi Dziągowi (braniewski). Również w olsztyńskim silne 
struktury terenowe wyłoniły lokalnych liderów, którzy wygrali w swoich 
powiatach. Jedynie powiat gołdapski nie został zdominowany przez elektorat 
PO i wygrał tam PSL, a dokładnie Marian Podziewski, będący drugi na liście. 
Mandat PSL otrzymał jednak lider listy. W pozostałych powiatach wygrała PO z 
Beatą Bublewicz na czele, która okazała się zwycięzcą w czterech południowych 
powiatach okręgu. W Olsztynie zwyciężyła Lidia Staroń, zaś w drugim co do 
wielkości mieście Ełku wygrał Andrzej Orzechowski. Pozostali lokalni liderzy 
nie wypracowali liczby głosów potrzebnej do zdobycia mandatu. Byli to Julian 
Osiecki (pow. mrągowski) , Eugeniusz Koch (kętrzyński), Władysław Anchim  
 
Tab. 15a. Podział mandatów w woj. warmińsko-mazurskim w 2011 roku 

Okręg % głosów (liczba mandatów) Liderzy (liczba głosów w tys.) 

PiS SLD Ruch Palikota PSL PO 

34. 
Elbląg 

23,2 
(2) 

7,7 (0) 11,6 (1) 12,2 
(1) 

42,4 
(4) 

E. Gelert (PO) – 15,9 
P. Cieśliński (PO) – 15,5 
S. Rybicki (PO) – 13,6 
M. Sycz (PO) – 8,9 

35. 
Olsztyn 

23,1 
(2) 

8,8 (1) 11,2 (1) 11,8 
(1) 

41,7 
(5) 

B. Bublewicz (PO) – 23,3 
L. Staroń (PO) – 16,1 
A. Orzechowski (PO) – 12,0 

Źródło: PKW 
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(węgorzewski), Jolanta Piotrowska (giżycki) i Grzegorz Makarewicz (olecki) (tab. 
15a). 
 W 2015 roku PiS już nieznacznie wyprzedziło PO, a PSL znacznie 
pogorszyło swoje wyniki. W okręgu elbląskim PO wygrało w północnych 
powiatach, a PiS w południowych. Nowym liderem PO został Jacek Protas, 
który okazał się lepszy od poprzednika i wygrał w trzech powiatach. Sukces 
powtórzyła również Elżbieta Gelert. Miron Sycz pomimo wygranej w 
bartoszyckim powiecie, jak w poprzednich wyborach, tym razem nie otrzymał 
mandatu. W PiS przeważyli lokalni działacze, a najbardziej Zbigniew Babalski, 
który zdecydowanie pociągnął za sobą wyborców i otrzymał wiele głosów w 
południowej części okręgu, nie tylko w dwóch powiatach, gdzie zwyciężył czyli 
działdowskim i iławskim. Dzięki temu uzyskał on mandat poselski. Nie udało 
się to działaczce z Nowego Miasta Lubawskiego Renacie Rochnowskiej pomimo 
wygranej w swoim powiecie nawet z wyżej wymienionym. Stojący na czele listy 
Leonard Krasulski również otrzymał mandat, chociaż nie wygrał w żadnym z 
powiatów. Z kolei w okręgu olsztyńskim PO wygrała w Olsztynie i trzech 
powiatach, zaś PiS przeważył w pozostałych, nie pozostawiając żadnego dla PSL 
i innych ugrupowań. Beata Bublewicz nie startowała, a jej miejsce na czele listy 
PO zajął Janusz Cichoń. Wygrał on w Olsztynie i powiecie olsztyńskim. W 
dwóch pozostałych powiatach, gdzie wygrała PO, była to zasługa lokalnych 
działaczy, Jolanty Piotrowskiej (giżycki) i Tadeusza Ciborskiego, który zastąpił 
Władysława Anchima w strukturach powiatu węgorzewskiego. Ta dwójka w 
skali okręgu jednakże otrzymała za mało głosów by pozyskać mandaty 
poselskie. Na liście PiS pierwsza była Iwona Arent. Partia ta i tutaj pokazała jak 
silne ma struktury terenowe i przy rosnącym poparciu, każdy niemal z działaczy 
lokalnych zdołał uzyskać przewagę w swoim terenie, a część z nich uzyskała 
mandaty. Arent pomimo porażki w Olsztynie wygrała na trudnym terenie, gdzie 
PiS nie miał zdecydowanego lokalnego lidera, w powiatach kętrzyńskim i 
oleckim. Wśród nowych posłów znaleźli się Jerzy Małecki z powiatu piskiego, 
 
Tab. 15b. Podział mandatów w woj. warmińsko-mazurskim w 2015 roku 

Okręg % głosów (liczba mandatów) Liderzy (liczba głosów w 
tys.) PiS PO PSL Zjed. 

Lewica 
Kukiz 
‘15 

Nowoczesna 

34. 
Elbląg 

31,6 
(4) 

30,1 
(3) 

6,7 
(0) 

7,7 (0) 8,2 (1) 5,8 (0) J. Protas (PO) – 18,1 
E. Gelert (PO) – 13,5 
Z. Babalski (PiS) – 11,7 

35. 
Olsztyn 

30,4 
(4) 

27,1 
(3) 

8,4 
(1) 

8,8 (0) 9,0 (1) 6,8 (1) I. Arent (PiS) – 23,4 
J. Cichoń (PO) – 17,9 
W. Kossakowski (PiS) – 8,2 
J. Małecki (PiS) – 5,5 
J. Gosiewski (PiS) – 5,1 

Źródło: PKW 
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Tab. 15c. Podział mandatów w woj. warmińsko-mazurskim w 2019 roku 

Okręg % głosów (liczba mandatów) Liderzy (liczba głosów w tys.) 

PiS PO PSL SLD Konfederacja 

34. 
Elbląg 

40,9 
(4) 

28,4 
(2) 

10,9 
(1) 

11,6 
(1) 

5,7 (0) Z. Babalski (PiS) – 19,3 
J. Wilk (PiS) – 18,6 
R. Gontarz (PiS) – 7,7 

35. 
Olsztyn 

38,8 
(5) 

26,5 
(3) 

13,2 
(1) 

13,8 
(1) 

7,0 (0) W. Maksymowicz (PiS) – 31,6 
J. Cichoń (PO) – 26,4 
W. Kossakowski (PiS) – 11,3 
J. Małecki (PiS) – 9,6 

Źródło: PKW 

 
Ryc. 14. Zmiany liderów politycznych w woj. warmińsko-mazurskim 
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Wojciech Kozłowski z ełckiego i Jerzy Gosiewski z mrągowskiego. Patrykowi 
Kozłowskiego z powiatu nidzickiego, Szczepanowi Olbrysiowi ze 
szczycieńskiego i Grażynie Sendzie z gołdapskiego nie udało się to mimo 
wygranej (tab. 15b). 

W niedawnych wyborach we wszystkich powiatach okręgu elbląskiego 
wygrało PiS, pomimo wystawienia ponownie bardzo słabego lidera listy 
Krasulskiego, który nie zdołał wygrać z żadnym z lokalnych liderów. Najlepiej 
wypadł ponownie Zbigniew Babalski, który wygrał w trzech południowych 
powiatach. On dostał mandat obok Roberta Gontarza z pow. działdowskiego 
oraz Jerzego Wilka, który wygrał w Elblągu i powiecie elbląskim. Trzech liderów 
nie dostało mandatu: Adam Ołdakowski z powiatu bartoszyckiego, Jacek Pawlik 
z lidzbarskiego i Monika Modzelewska-Kozioł z braniewskiego. Na liście PiS w 
okręgu olsztyńskim Arent ustąpiła pierwsze miejsce Wojciechowi 
Maksymowiczowi. Poprawił on wyniki PiS i zwyciężył w czterech powiatach. 
Arent również otrzymała mandat, ale nigdzie nie przeważyła, co wskazuje na jej 
małą popularność. Ponownie w swoich powiatach wygrali Kossakowski i 
Małecki, którzy obok Maksymowicza byli jedynymi z lokalnych liderów PiS, 
którzy weszli w tej kadencji do Sejmu. Gosiewskiemu oraz Kozłowskiemu się to 
nie udało. Również nowi kandydaci, Henryk Żuchowski ze szczycieńskiego i 
Robert Nowacki z węgorzewskiego nie otrzymali mandatów poselskich. PO 
utrzymało przewagę jedynie w samym Olsztynie za sprawą lidera listy Janusza 
Cichonia (tab. 15c; ryc. 14). 
 
Wielkopolskie 

W 2011 roku PO dominowała we wszystkich czterech okręgach, a PiS 
było drugie. Wyniki PO w okręgu kaliskim pokazują silnie rozbudowane 
struktury terenowe w regionie. Mariusz Witczak okazał się kompetentnym 
liderem wygrywając w swoim Kaliszu i dwóch innych powiatach. Obok niego do 
Sejmu weszło kliku liderów lokalnych. Byli nimi Łukasz Borowiak z Leszna, 
Maciej Orzechowski z Krotoszyna oraz Wojciech Ziemniak, który wygrał w 
powiecie kościańskim i gostyńskim. Innym liderom, którzy zdobyli wtedy 
przewagę nie udało się uzyskać mandatów. W rawickim takim kandydatem był 
Mariusz Suchanecki, w pleszewskim Marcin Sitnicki, w ostrowskim Przemysław 
Krzysztofiak, a w kępińskim Bożena Henczyca. PiS w tym okręgu wygrał 
jedynie w powiecie kaliskim. Lider listy pomimo uprzywilejowanego miejsca nie 
wszedł do parlamentu, a zwycięstwo w tym powiecie PiS zawdzięczał Adamowi 
Rogackiemu, który uzbierał najwięcej głosów jako kandydat nr 2. Interesująca 
sytuacja polityczna była wówczas w okręgu konińskim. W części zachodniej 
przeważała PO, a we wschodniej PiS. Pomiędzy nimi znajdował się obszar o 
małym poparciu zarówno dla jednej i drugiej partii, gdzie wygrał PSL z 
Eugeniuszem Grzeszczakiem na czele. Przeważył on nieznacznie nad każdą z 
opcji duopolu w powiecie słupeckim, wygrywając w ten sposób mandat poselski. 
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Będący na czele PO Tomasz Nowak wygrał w Koninie i dwóch powiatach na 
zachodzie okręgu. Dwóch działaczy lokalnych również się wykazało, a byli to 
Paweł Arndt z powiatu gnieźnieńskiego i Krystyna Poślednia z wrzesińskiego. 
Cała trójka dostała się do Sejmu. Po wschodniej stronie, gdzie wygrał PiS, lider 
listy Witold Czarnecki nie wygrał w żadnym z okręgów, choć uzbierał na tyle 
wiele głosów by zostać posłem. Największe zasługi dla wygranej na tym 
obszarze położył Adam Hofman, który zwyciężył w powiatach konińskim i 
kolskim, zdobywając dla PiS najwięcej głosów. W powiecie tureckim wyróżnił 
się również Ryszard Bartosik, lecz zdobył za małe poparcie by pozyskać mandat 
poselski. W okręgu pilskim PO wygrało w każdym z powiatów, a Adam 
Szejnfeld okazał się bardzo kompetentnym liderem politycznym, gdyż zwyciężył 
w wielu powiatach. Również bardzo dobrze ocenić można pracę Jakuba 
Rutnickiego, który jako działacz z drugiego miejsca na liście zwyciężył w trzech 
powiatach. Mandat poselski przypadł również Killionowi Munyamie, 
profesorowi ekonomii pochodzącemu z Zambii, który działa w powiecie 
grodziskim. Lokalnie wykazali się także Stanisław Chmielewski w powiecie 
złotowskim i Krzysztof Poszwa w wągrowieckim, ale nie udało im się pozyskać 
mandatu. W okręgu poznańskim wygrał trzeci na liście Waldy Dzikowski, 
zarówno w mieście jak i powiecie. Lider listy był dopiero drugim kandydatem 
(tab. 16a). 
 
Tab. 16a. Podział mandatów w woj. wielkopolskim w 2011 roku 

Okręg % głosów (liczba mandatów) Liderzy (liczba głosów w tys.) 

PiS SLD Ruch Palikota PSL PO 

36. 
Kalisz 

24,2 
(3) 

11,9  
(1) 

10,1 (1) 12,8 
(2) 

37,1 
(5) 

M. Witczak (PO) – 31,3 
A. Rogacki (PiS) – 14,9 
M. Orzechowski (PO) – 14,1 
W. Ziemniak (PO) – 12,7 
Ł. Borowiak (PO) – 11,5 

37. 
Konin 

27,4 
(3) 

13,1 
(1) 

11,2 (1) 12,8 
(1) 

30,9 
(3) 

T. Nowak (PO) – 24,3 
A. Hofman (PiS) – 24,0 
P. Arndt (PO) – 12,6 
E. Grzeszczak (PSL) – 9,6 
K. Poślednia (PO) – 8,7 

38. Piła 19,2 
(2) 

11,4 
(1) 

11,0 (1) 12,0 
(1) 

43,6 
(4) 

A. Szejnfeld (PO) – 45,8 
J. Rutnicki (PO) – 19,8 
K. Munyama (PO) – 7,9 

39. 
Poznań 

19,2 
(2) 

8,4 (1) 11,7 (1) 3,0 
(0) 

55,1 
(6) 

W. Dzikowski (PO) – 54,6 

Źródło: PKW 

 
 Wybory z 2015 roku ujawniły przewagę PiS nad PO. W okręgu kaliskim 
PO traciła nie tylko na rzecz PiS, ale także PSL, czego przykładem jest powiat 
kępiński, gdzie największe poparcie zdobyła Andżelika Możdżanowska, liderka 
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listy tej partii. Zdobyła tym samym mandat poselski. PO wygrała tylko w 
Lesznie, gdzie największym poparciem cieszył się poseł PO Wojciech Ziemniak. 
W pozostałych powiatach przeważał już PiS. Tym razem na czele listy PiS 
stanęła Joanna Lichocka, która wygrała w stolicy okręgu i powiecie pleszewskim 
oraz kościańskim. Ustąpiła ona Janowi Dziedziczakowi, drugiemu na liście, w 
powiecie ostrzeszowskim, rawickim, leszczyńskim i krotoszyńskim. Tomasz 
Ławniczak wygrał w powiecie ostrowskim. Piotr Kaleta zastąpił Rogackiego w 
powiecie kaliskim i tamże również wygrał. Powyżsi kandydaci PiS otrzymali 
mandaty. Lidii Czechak z powiatu jarocińskiego i Sylwii Maćkowiak z 
gostyńskiego się to nie udało. Okręg koniński w 2015 roku był już całkowicie 
zdominowany przez PiS. Partia ta wygrała we wszystkich powiatach, mimo, że 
Adam Hofman nie startował. Na czele listy ponownie stanął Witold Czarnecki i 
tym razem przeważył w Koninie i powiecie konińskim, słupeckimi wrzesińskim. 
W powiecie tureckim ponownie wygrał Bartosik i tym razem dostał mandat. W 
powiecie kolskim wygrał Leszek Galemba, w gnieźnieńskim i śremskim zaś 
Zbigniew Dolata. Obaj też otrzymali miejsce w Sejmie. Odmiennie sytuacja 
przedstawiała się w okręgu pilskim, gdzie jedynie w powiecie pilskim PiS 
zdołało przeważyć, a pozostałe powiaty głosowały za PO. Zwycięzcą w pilskim 
okazał się lider listy PiS Maks Kraczkowski. Na czele listy PO stanęła tym razem 
Maria Janyska, która okazała się kompetentną następczynią Szajnfelda i wygrała 
w trzech powiatach. Bardzo wysokim poparciem cieszył się nadal Rutnicki,  
 
Tab. 16b. Podział mandatów w woj. wielkopolskim w 2015 roku 

Okręg % głosów (liczba mandatów) Liderzy (liczba głosów w 
tys.) PiS PO PSL Zjed. 

Lewica 
Kukiz 
‘15 

Nowoczesna 

36. 
Kalisz 

31,8 
(5) 

24,7 
(4) 

11,0 
(1) 

8,8 (0) 8,0 (1) 7,0 (1) J. Dziedziczak (PiS) – 26,7 
J. Lichocka (PiS) – 24,1 
A. Możdżanowska (PSL) – 
18,8 
W. Ziemniak (PO) – 12,0 
T. Ławniczak (PiS) – 8,7 
P. Kaleta (PiS) – 6,8 

37. 
Konin 

37,4 
(5) 

20,2 
(2) 

6,9 
(0) 

11,8 (0) 8,8 (1) 6,9 (1) W. Czarnecki (PiS) – 26,4 
Z. Dolata (PiS) – 18,1 
R. Bartosik (PiS) – 8,2 
L. Galemba (PiS) – 7,7 

38. Piła 27,3 
(3) 

31,0 
(4) 

7,7 
(1) 

9,1 (0) 9,0 (1) 7,0 (0) J. Rutnicki (PO) – 27,9 
M. Janyska (PO) – 21,7 
M. Kraczkowski (PiS) – 
20,5 
K. Munyama (PO) – 6,2 

39. 
Poznań 

23,9 
(3) 

35,6 
(5) 

1,9 
(0) 

8,1 (0) 6,1 (0) 14,5 (2) R. Grupiński (PO) – 29,1 
W. Dzikowski (PO) – 28,0 

Źródło: PKW 
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który wygrał w tych samych powiatach co poprzednio i dołożył jeszcze 
obornicki oraz wolsztyński. W grodziskim wybrany został ponownie Munyama. 
W złotowskim powiecie znów wygrał Chmielewski, lecz i tym razem za mało 
miał głosów by dostać mandat. W okręgu poznańskim wygrała PO, lecz stojący 
na pierwszej pozycji listy Szymon Ziółkowski okazał się słabszy od poprzednika 
Waldego Dzikowskiego który wygrał w powiecie poznańskim i Rafała 
Grupińskiego który przeważył w Poznaniu. Wszyscy trzej dostali się do ław 
sejmowych (tab. 16b). 
 W ostatnich wyborach PiS zdobyło jeszcze większe poparcie w 
wielkopolskim i jedynie w okręgu poznańskim przewagę utrzymali zwolennicy 
PO. W okręgu kaliskim Jan Dziedziczak dostał pierwsze miejsce na liście PiS i 
zdobył przeważającą liczbę głosów w większości powiatów. Do Sejmu z 
ramienia PiS dostały się także dwie lokalne działaczki, Katarzyna Sójka z 
powiatu ostrzeszowskiego i Marlena Maląg z ostrowskiego. Kandydatom z 
powiatów kępińskiego, gdzie wygrała Alicja Śniegocka, pleszewskiego – Leszek 
Bierła, i jarocińskiego podległego Lidii Czechak, nie udało się zdobyć mandatu. 
PO wygrała jedynie w Lesznie za sprawą Grzegorza Rusieckiego, który dzięki 
temu otrzymał mandat poselski. Interesująca sytuacja pod względem marketingu 
politycznego wystąpiła w ostatnich wyborach w okręgu konińskim. Otóż dwie 
kadencje temu obecny w regionie był znany polityk PiS Adam Hofman, który 
już nie kandydował. PiS wystawił na pierwsze miejsce tym razem osobę o 
podobnie brzmiącym nazwisku – Zbigniewa Hoffmanna. Czarnecki był drugi na 
liście. Hoffmann wygrał w większości powiatów zdobywając najwięcej głosów, 
nawet więcej od niektórych byłych posłów. Jedynie w kolskim ponownie wygrał 
Galemba a w tureckim Bartosik, którzy również ponownie dostali się do Sejmu. 
Żadna inna partia nie zdobyła przewagi w żadnym z powiatów okręgu 
konińskiego. Z kolei w pilskim liderem PiS został Krzysztof Czarnecki (nie 
mylić z Witoldem Czarneckim, działaczem PiS z Konina). Wygrał on w 
większości powiatów. Dużo głosów zyskał w pilskim i chodzieskim Marcin 
Porzucek, który również uzyskał mandat i pokonał Janyską z PO. W 
złotowskim PiS wygrał dzięki Dorocie Banaś, ta jednak miała za mało 
mandatów by zostać posłem. PO utrzymało się w przewadze tylko dzięki pracy 
posła Jakuba Rutnickiego w powiatach nowotomyskim i szamotulskim. Okręg 
poznański pozostał bastionem zwolenników PO. Tym razem wystawiona na 
pierwszej lokacie Joanna Jaśkowiak wygrała zdecydowanie zarówno w Poznaniu, 
jak i powiecie poznańskim (tab. 16c; ryc. 15). 
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Tab. 16c. Podział mandatów w woj. wielkopolskim w 2019 roku 

Okręg % głosów (liczba mandatów) Liderzy (liczba głosów w 
tys.) PiS PO PSL SLD Konfederacja 

36. 
Kalisz 

42,5 
(6) 

24,7 
(3) 

12,8 
(1) 

13,4 
(2) 

6,6 (0) J. Dziedziczak (PiS) – 60,6 
M. Maląg (PiS) – 25,7 
K. Sójka (PiS) – 15,9 
G. Rusiecki (PO) – 12,9 

37. 
Konin 

47,3 
(5) 

20,5 
(2) 

9,8 
(1) 

15,0 
(1) 

6,7 (0) Z. Hoffmann (PiS) – 42,8 
R. Bartosik (PiS) – 17,3 
L. Galemba (PiS) – 16,5 

38. Piła 35,6 
(4) 

30,6 
(3) 

13,8 
(1) 

13,3 
(1) 

6,6 (0) J. Rutnicki (PO) – 39,3 
K. Czarnecki (PiS) – 38,1 
M. Porzucek (PiS) – 27,1 

39. 
Poznań 

25,3 
(3) 

45,4 
(5) 

6,2 
(0) 

16,5 
(2) 

6,6 (0) J. Jaśkowiak (PO) – 67,8 

Źródło: PKW 

 
Ryc. 15. Zmiany liderów politycznych w woj. wielkopolskim 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PKW 

 
Zachodniopomorskie 

W zachodniopomorskim struktury PO były i są o wiele silniejsze od 
struktur PiS. W 2011 roku PO zdobyła tutaj niemal połowę głosów. W okręgu 
koszalińskim w każdym z powiatów wygrała PO, a lider listy, Stanisław 
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Gawłowski, okazał się na tyle kompetentnym, by wygrać nie tylko w Koszalinie, 
ale i trzech innych powiatach. Wśród działaczy PO znalazło się też kilku 
dobrych liderów lokalnych. Na przykład Marek Hok w kołobrzeskim, Wiesław 
Suchowiejko w szczecineckim, czy Paweł Suski w wałeckim to ci, którzy 
wówczas pozyskali mandaty wygrywając w swoich powiatach. Byli też inni 
zwycięzcy, jak Magdalena Gąsecka w powiecie sławieńskim, Waldemar Miśko w 
białogardzkim i Wioletta Kaszak w choszczeńskim, którym jednak zabrakło 
głosów do uzyskania mandatów. W okręgu szczecińskim największym 
poparciem cieszył się Bartosz Arłukowicz, który dostał pierwsze miejsce na 
liście PO. Pokonał on wtedy kandydatów innych partii, jak i liderów struktur 
lokalnych PO, za wyjątkiem Konstantego Oświęcimskiego z powiatu gryfickiego 
(tab. 17a).  
 
Tab. 17a. Podział mandatów w woj. zachodniopomorskim w 2011 roku 

Okręg % głosów (liczba mandatów) Liderzy (liczba głosów w tys.) 

PiS SLD Ruch Palikota PSL PO 

40. 
Koszalin 

21,2 
(2) 

11,4 
(1) 

12,4 (1) 6,4 
(0) 

46,3 
(4) 

S Gawłowski (PO) – 27,0 
M. Hok (PO) – 16,4 
W. Suchowiejko (PO) – 8,7 
P. Suski (PO) – 7,7 

41. 
Szczecin 

21,7 
(3) 

11,1 
(1) 

11,8 (1) 4,3 
(0) 

46,7 
(7) 

B. Arłukowicz (PO) – 101,7 
K. Oświęcimski (PO) – 7,4 

Źródło: PKW 

 
 W 2015 roku pomimo wygranej PiS w wyborach, PO utrzymała 
przewagę w obu okręgach województwa zachodniopomorskiego. W okręgu 
koszalińskim przegrała tylko w czterech powiatach. Hok z Gawłowskim 
zamienili się tym razem miejscami na liście. Działacz z Kołobrzega został teraz 
jedynką i może było to błędem, gdyż nawet jako były poseł, był mniej 
rozpoznawalny od Gawłowskiego, który przewodził strukturom wojewódzkim 
w Koszalinie, gdzie wygrał. Ostatecznie Hok zdołał wygrać tylko w 
kołobrzeskim i drawskim. Największym odsetkiem głosów poszczycić się jednak 
mógł Paweł Suski, ponownie wybrany na posła dzięki wyborcom z powiatu 
wałeckiego. Wioletta Kaszak ponownie uzyskała przewagę w powiecie 
choszczeńskim, lecz znowu było to za mało by uzyskać mandat. Liderem listy 
PiS w tych wyborach był Czesław Hoc. Podobieństwo nazwisk obydwóch 
liderów duopolu jest zapewne przypadkowe, lecz niejednemu wyborcy utrudniło 
ich rozpoznanie. Hoc wygrał niewielką różnicą głosów w dwóch powiatach nad 
PO, świdwińskim i sławieńskim. Największy odsetek głosów w swoim rejonie 
zdobyła Małgorzata Golińska w powiecie szczecineckim. Przewagę w powiecie 
białobrzeskim zyskał też Stefan Strzałkowski. Golińska i Hoc zostali posłami, a 
Strzałkowski uzyskał na to za mało głosów. W okręgu szczecińskim PO 
również dokonało niekorzystnej zmiany lidera listy. Bartosz Arłukowicz, który 
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tak skutecznie pokonał PiS w poprzednich wyborach został umieszczony na 
końcu karty do głosowania. Nowym liderem został Norbert Obrycki. Mimo to 
PO wygrała w prawie wszystkich powiatach, oddając jedynie południową część 
okręgu wpływom PiS. Obrycki zdołał z niewielką różnicą głosów utrzymać 
przewagę PO w Szczecinie. Arłukowicz przeważył jedynie w powiecie łobeskim. 
Dzięki przesunięciu Arłukowicza na dalsze miejsce, wielu lokalnych działaczy 
zdołało przeważyć w swoich powiatach. Mimo to Arłukowicz zdołał zdobyć 
reelekcję. Na wagę mandatu poselskiego zdołali tego dokonać Sławomir Nitras 
w powiecie kamieńskim i Magdalena Kochan w goleniowskim. Wygrana 
następujących liderów lokalnych jednak nie doprowadziła ich do Sejmu: Elżbiety 
Jabłońskiej ze Świnoujścia, posła Konstantego Oświęcimskiego z gryfickiego, 
Zofii Ławrynowicz ze stargardzkiego,oraz Joanny Żurowskiej, która wygrała w 
powiecie polickim. PiS z Joachimem Brudzińskim wygrało w trzech powiatach 
południowych. Brudziński zdobył zwycięstwo i mandat w powiecie pyrzyckim i 
myśliborskim, a Rafał Mucha wygrał w gryfińskim, niemniej jednak nie udało 
mu się zdobyć mandatu poselskiego (Tab. 17b). 
 
Tab. 17b. Podział mandatów w woj. zachodniopomorskim w 2015 roku 

Okręg % głosów (liczba mandatów) Liderzy (liczba głosów 
w tys.) PiS PO PSL Zjed. 

Lewica 
Kukiz 
‘15 

Nowoczesna 

40. 
Koszalin 

28,6 
(3) 

30,1 
(3) 

4,1 
(0) 

11,4 (0) 9,4 (1) 8,1 (1) Cz. Hoc (PiS) – 25,1 
M. Hok (PO) – 17,6 
S. Gawłowski (PO) – 
14,2 
M. Golińska (PiS) – 7,6 
P. Suski (PO) – 5,7 

41. 
Szczecin 

29,1 
(5) 

31,9 
(5) 

3,9 
(0) 

8,6 (0) 8,4 (1) 8,7(1) J. Brudziński (PiS) – 
46,9 
S. Nitras (PO) – 20,9 
B. Arłukowicz (PO) – 
20,7 
N. Obrycki (PO) – 16,6 
M. Kochan (PO) – 9,0 

Źródło: PKW 

 
 W ostatnich wyborach, mimo zdecydowanej przewagi PiS w Polsce, w 
województwie zachodniopomorskim utrzymała się równowaga pomiędzy liczbą 
głosów oddanych na obie partie duopolu. W PO doszło do dużych zmian w 
okręgu. Nie startowali dwaj dotychczasowi liderzy, ani Gawłowski, ani Hok. 
Nowy otwierający listę nie był rozpoznawalny, a w Koszalinie wygrał Tomasz 
Czuczak. Miał on jednak za mało głosów by dostać mandat. W terenie wygrało 
PiS. Czesław Hoc ponownie był „jedynką” i wygrał w powiatach zachodniej 
części okręgu oraz w powiecie sławieńskim. Ponownie również wygrała i została 



 

ANALIZY I  MATERIAŁY, Przegląd Geopolityczny, 30, 2019, s. 115-193. 

 

 

- 175 - 

posłem Małgorzata Golińska ze szczecineckiego. Paweł Szefernaker mimo 
porażki w Koszalinie zdobył najwięcej głosów w powiecie koszalińskim, co 
również dało mu mandat poselski. Strzałkowskiemu w białogardzkim to 
ponownie się nie udało, jak i Andrzejowi Suboczowi, który zdobył przewagę w 
powiecie wałeckim. W okręgu szczecińskim doszło do zmiany liderów. 
Arłukowicz już nie kandydował, a Obryckiego przesunięto na trzecią pozycję. 
Liderem listy PO został Nitras, który zdołał przekonać do siebie więcej 
wyborców niż liderzy lokalni i wygrać w Szczecinie, Świnoujściu oraz powiecie 
polickim. W pozostałych powiatach z niewielką przewagą wygrało PiS z 
Markiem Gróbarczykiem na czele. W powiecie stargardzkim zdobył na nim i 
nad PO przewagę Michał Jach, który dzięki temu poparciu zdobył mandat. W 
gryfińskim ponownie wygrał Mucha i znowu nie zdołał zdobyć mandatu. W 
pyrzyckim niewielką różnicą głosów przeważyła Justyna Łujak, lecz ona również 
nie dostała się do Sejmu. Widać zamiana lidera po stronie PiS również 
zakończyła się tutaj porażką, więc można wysnuć wniosek, że przywództwo, o 
ile jest kompetentne i zwycięskie, powinno być przede wszystkim niezmienne 
(tab. 17c; ryc. 16). 
 
Tab. 17c. Podział mandatów w woj. zachodniopomorskim w 2019 roku 

Okręg % głosów (liczba mandatów) Liderzy (liczba głosów w tys.) 

PiS PO PSL SLD Konfederacja 

40. 
Koszalin 

36,8 
(3) 

32,3 
(3) 

9,4 
(1) 

15,4 
(1) 

6,0 (0) Cz. Hoc (PiS) – 33,1 
P. Szefernaker (PiS) – 22,1 
M Golińska (PiS) – 16,5 

41. 
Szczecin 

35,1 
(4) 

35,7 
(5) 

7,4 
(1) 

15,2 
(2) 

6,5 (0) S. Nitras (PO) – 78,5 
M. Gróbarczyk (PiS) – 58,9 
M. Jach (PiS) – 11,9 

Źródło: PKW 

 
Ryc. 16. Zmiany liderów politycznych w woj. zachodniopomorskim 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PKW 

 
Wnioski 

1) Siłę partii stanowią silni i ideowi działacze, którzy pracują w terenie 
nie tylko podczas kampanii wyborczych. Lokalni liderzy rywalizują cały czas ze 
swoimi oponentami politycznymi i wykazując się kompetencją zdobywają 
doświadczenie, po którym przychodzi  ważna w demokracji rozpoznawalność. 
Może o tym świadczyć utrzymywanie się PO w niektórych rejonach, szczególnie 
tam gdzie lokalni działacze tej partii wypracowali sobie przez lata uznaną 
pozycję. Również wygrana PiS w 2011 na wschodzie Polski była zasługą 
skutecznych liderów lokalnych. 

2) Sposobem na skuteczne zaprzepaszczenie szansy na uzyskanie 
dobrego wyniku wyborczego jest przyjmowanie na listy osób, które doznały 
porażki wizerunkowej (np. Niesiołowski, Neumann). Jest to równoznaczne z 
wyborem w okręgu kandydatów alternatywnej partii i z utratą elektoratu. 
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3) Szansę zwycięstwa wyborczego obniża wpisanie na listy wyborcze 
osób przypadkowych, szczególnie jeżeli są one wpisane na pozycji liderów list. 
Słabe osoby, choć na pierwszym miejscu, zwykle dostają mandat, lecz psują 
ogólny wynik partii w okręgu nawet o kilka procent. Szczególnie tak zwani 
„spadochroniarze”, czyli politycy, którzy politycy, których pozycja w partii jest 
znacznie wyższa niż wynikałoby to z ich dotychczasowych zasług lub 
kompetencji, nie posiadają też popularności wśród elektoratu, ale zostali wpisani 
na listy w wyniku porozumień wewnątrzpartyjnych lub koalicyjnych (np. Kowal 
w Krakowie w 2019). Ich wprowadzanie również obniża ogólny wynik partii i 
podważa jej wiarygodność w oczach wyborców. 

4) Nie powinno się także zmieniać miejsc startu popularnym liderom 
danych okręgów, jak na przykład PO zdecydowało zrobić ze Schetyną. Został 
on przeniesiony z okręgu legnickiego, gdzie miał spore poparcie, do 
świętokrzyskiego, gdzie przegrał. Jeżeli już taki transfer musi być dokonany, to 
osoby te powinny być wpisane na ostatnie miejsce, co redukuje znacznie zakres 
strat w elektoracie (tak uczyniono m.in. ze Zbigniewem Ziobro w 
świętokrzyskim w 2015). Zabieg taki nie podważa ponadto chęci do walki wśród 
lokalnych liderów partii.  

5) Na pierwszych miejscach list wyborczych powinny znajdować się 
silne, charyzmatyczne postaci pochodzące i mieszkające w danym okręgu. Tacy 
liderzy potrafią nie tylko wygrywać w miejscu zamieszkania, ale zdobywać 
zaufanie tam, gdzie dana partia nie ma silnych i mocnych działaczy i struktur, 
prowadząc dzięki temu partię do zwycięstwa w okręgu, jak zrobił to np. 
Zdrojewski we Wrocławiu. 

6) Należy unikać zmian na listach wyborczych z wyborów na wybory. 
Nowi liderzy często nie są tak doświadczeni i kompetentni jak poprzednicy, co 
osłabia wpływy partii. 

7) Na wyniki wyborów pozytywnie wpływają podobieństwa lub 
zbieżności nazwisk kandydatów; umieszczanie na listach osób o podobnie 
brzmiących nazwiskach dało zaskakujące wyniki (np. Cimoszewicz w pow. 
hajnowskim w 2015, czy Hoffmann w okręgu konińskim w 2019). 

8) Kluczem do zwycięstwa w wyborach jest postępowanie według 
następującego sposobu przy układaniu list wyborczych: 
 - pierwsze miejsce: najpopularniejszy lokalny polityk partii w 
poprzednich wyborach; 
 - kolejnych kilka miejsc: najlepsi działacze lokalni wg poparcia w 
poprzednich wyborach; 
 - środkowe miejsca: pozostali lokalni liderzy, którzy dopiero się uczą i 
zdobywają doświadczenie oraz realizują swoje polityczne ambicje, ewentualnie 
mecenasi partii, którzy łożą na kampanię; 
 - ostatnie miejsce: popularna osoba spoza świata polityki, lub osoba ze 
zbieżnym nazwiskiem do kogoś popularnego i wzbudzającego zaufanie. 
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Andrzej PISKOZUB 
Uniwersytet Gdański    

 
 

MILENIJNE NIESPODZIANKI 
 
 
 

Milenijny przełom roku 2000 stanowił dla mnie cezurę między dawnymi a 
nowymi laty. Dwa wydarzenia poprzedzające go zwieńczyly dziesięcioletnie dzieje 
Katedry Nauki  o  Cywilizacji. Oba były niespodziankami, jakich absolutnie nie 
przewidywałem. Pierwszym był list z Kancelarii Prezydenta RP z zaproszeniem: 

  
 W imieniu Pana Aleksandra Kwaśniewskiego, Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej, mam zaszczyt zaprosić na spotkanie poświęcone 
reformie administracji publicznej.(...) 
 Spotkanie odbędzie się w dniu 25 marca 1998 r.  o godzinie 11 w sali 
obrazowej Pałacu Prezydenckiego.                   

 
Szef Kancelarii  

                                             Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
                                                        (....) Danuta Hübner  

  
W spotkniu brało udzial kilkadziesiąt osób, w tym z województwa 

gdańskiego dwaj: prof. Jerzy Kołodziejski i ja. Po krótkim zagajeniu Prezydenta 
rozpoczęła się dyskusja. Przed nią podniósł rękę Jerzy prosząc o udzielenie mu 
głosu „przed prezentacją koncepcji gdańskich liberałów”. Ta liczba mnoga była 
w tej sytuacji zabawna. No ale określenie „tego gdańskiego liberała” w 
odniesieniu do wieloletniego przyjaciela byłoby dużo gorsze. W ogóle nie było 
się o co spierać. Jerzy od dawna bronił swej koncepcji 9 makroregionów, Plan 
Krajowy postulował 29 <małych województw>, prof. Dziewoński liczbę ich 
podniósł do 32, ja ich asymptotę  podniosłem do 36, co doprowadza podział 
administracyjny Polski do  modelu: 9 (makroregiony), 9x2=18 (województwa),  
9x2x2=36  (małe województwa). Gdy skończyłem moją wypowiedź, 
podszedłem do prezydium zebrania, wręczając pani Hübner jej streszczenie, a 
prezydentowi Kwaśniewskiemu tom „Z prądem i pod prąd epoki”, z setką moich 
artykułów. Przyjął ją z podziękowaniem. Wchodząc na to spotkanie, niósł pod 
pachą Konstytucję RP, wychodząc niósł dwie księgi: Konstytucję i moją 
publicystykę z czasów PRL. Był to ostatni  mój wyjazd do Warszawy. Ostatni, a 
zarazem najświetniejszy rangą spotkania. Zaproszenie do udziału w zebraniu 
dyskusyjnym w Pałacu Prezydenckim w 1998 roku  było analogiczne do 
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zaproszenia mnie w 1990 roku przez stworzony w Urzędzie Rady Ministrów  
Zespół do opracowania koncepcji zmian w organizacji terytorialnej państwa. Sprawcą  tego 
zaproszenia był w mojej opinii niewątpliwie profesor Kołodziejski, przez 
premiera Mazowieckiego powołany na kluczowe stanowisko w URM.  Dlatego 
również w 1998 roku  z jego osobą wiązałem zaproszenia mnie do Pałacu 
Prezydenckiego. A sprawdzić tego nie zdążyłem, bo na tym spotkaniu 
widzieliśmy się po raz ostatni, przed jego nagłym zgonem w 2001 roku.  
  Doceniając zaproszenie do Pałacu Prezydenckiego w 1998 roku,  
nieporównanie od niego ważniejszym w kończącym się tysiącleciu był, także 
ostatni, mój wyjazd do Szczecina.  Uniwersytet Szczeciński zaprosił mnie o 
przybycie do niego  w dniu 21 maja 1999 roku na uroczystość nadania mi 
doktoratu honoris causa. Było to najważniejsze wydarzenie w mojej karierze 
naukowej. Ale skądinąd mógłbym go oczekiwać? Tamtem ośrodek był 
pierwszym, jaki odwiedziłem w 1961 roku, blisko czterdzieści lat temu  i  w 
żadnym innym tylekroć nie byłem.  A teraz mam udać się tam dla nadania mi tej 
wielkiej godności. Nikt tak pięknie jej wartości nie opisał, niż Norman Davies,  
odbierając doktorat honoris causa na UG:  
 
Doktorat honoris causa znaczy więcej niż każdy inny stopień czy tytuł 
naukowy, dlatego że pochodzi on od czystego, wolnego wyboru nadawców. 
Nikt niemoże starać się o taki doktorat, nikt nie może przedstawić swojej 

kandydatury, i nikt nie może zmusić uniwersytetu do wybrania takiego czy 
owego kandydata. Z własnej woli samo grono naukowców, na pewnym 
wydziale, na pewnej uczelni, decyduje o tym, aby przekazać jednemu 
człowiekowi ten wielki honor. Dzięki temu to wyróżnienie posiada niezwykłą 
wartość moralną, a wyróżnionego doktora spotyka takie szczęście, które 
trudno porównać do szczęścia w innych  sferach życia publicznego.  

  
Takiego szczęścia doznałem tego wspaniałego dnia w Szczecinie. Rektor 

UG przybył na tę uroczystość w insygniach rektorskich, mnie udostępnił 
autokar uczelniany wcale nieprzepełnniony, gdyż wiózł oprócz mnie cztery 
osoby z najbliższej rodziny oraz mojego zastępcę z Katedry Nauki o Cywilizacji. 
To mówi samo za siebie. Na własną rękę przybyli do Szczecina pamiętający 
mnie przyjaciele i koledzy. W  publikacji wydanej na tę uroczystość przez 
Uniwersytet Szczeciński  naliczono, że od powstania UG opracowałem sto 
opinii: 41 recenzji doktorskich, 39 recenzji habilitacyjnych, 18 o tytuł naukowy 
profesora (wśród nich w roku 1985 dla Huberta Bronka, teraz rektora 
Uniwersytetu Szczecińskiego, z rąk którego odebrać miałem nadanie mi 
godności doktora honoris causa). W statystyce tej, 28 opinii  dotyczyło 
szczecińskiego ośrodka naukowego. Do nich dochodzą dwie moje opinie w 
postępowaniu o doktorat honoris causa dla profesorów Uniwersytetu 
Szczecińskiego, co w sumie składa się na 30 awansów w szczecińskiej kadrze 
naukowej.  Dlatego na zawistne pytania zadawane mi w UG: „Za co właściwie 
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Szczecin  nadal tobie doktorat honoris causa?” odpowiadałem  szczegółowym  
wykładem aż do momentu, kiedy zbaraniały ignorant powiedział: „A ... nie 
wiedziałem!”   
 Uroczystość na Uniwersytecie Szczecińskim była niezapomniana. Rektor 
Hubert Bronk podsumował ją słowami: „Zaszczytem dla Alma Mater 
Stetiniensis jest przyjęcie do grona  naszych honorowych doktorów prof. zw. dr.  
hab. Andrzeja Piskozuba, doctora honoris causa Uniwersytetu Szczecińskiego. 
Potwierdził to wręczeniem mi Medalu Uniwersytetu Szczecińskiego, pierwszej 
uczelni, której medal otrzymałem. Drugim był Medal Uniwersytetu Gdańskiego 
wręczony mi przez rektora UG Ceynowę, cztery lata później, na uroczystości 
pożegnalnej towarzyszącej  mojemu przejściu na uniwersytecką  emeryturę.   
 

Wykład doktora honoris causa Uniwersytetu Szczecińskiego 
prof. zw. dr. hab.  Andrzeja Piskozuba 

 
TRANSPORT  W  DZIEJACH  CYWILIZACJI 

 
Transport w dziejach cywilizacji to tytuł ostatniej z moich książek, 

opublikowanej w ubiegłym 1998 roku. Zdecydowalem się na taką samą nazwę 
dla niniejszego wykładu nie po to, aby przy tej okazji książkę wspomnianą 
reklamować, czy też treści jej tutaj powtarzać. O zbieżności tej przesądzila 
symbolika w tytule tym zawarta, zestawiająca obok siebie oba w mojej 
autobiografii naukowej najważniejsze pojęcia - <transport> i <cywilizację>. 
Przed ośmiu laty opuściłem Wydział Ekonomiki Transportu Uniwersytetu 
Gdańskiego i stworzoną na nim przeze mnie Katedrę Ekonomiki Transportu. 
Przeniosłem się na Wydział Nauk Społecznych tegoż uniwersytetu, zakładając 
na nim Katedrę Nauki o Cywilizacji. Taka decyzja po 35 latach pracy naukowej 
prowadzonej pod szyldem transportowym, musiała się ludziom z tego 
środowiska wydawać jakąś dramatyczną a niezrozumiałą woltą, radykalnym 
przeskokiem z jednej dziedziny do drugiej, zupełnie odmiennej. Otóż w 
wykładzie tym postaram się dowieść, iż żaden dramatyczny zwrot, żaden 
przełom w moich zainteresowaniach naukowych, czy wręcz w mojej 
osobowości nie miał miejsca, gdyż decyzje jakie wówczas podjąłem były 
ogniwem rozwojowym w uprawianej przeze mnie i wtedy i potem działalności 
naukowej. Zmiana wydziału była formalnością niezbędną, poprzedzającą 
stworzenie wspomnianej nowej Katedry, zaś krąg problemów naukowych w niej 
uprawianych jedynie poszerzeniem kręgu zagadnień badanych wczesniej. Można 
to przyrównać do zmiany orbity lotu, przemieszczeniem się na nową, szerszą od 
poprzedniej.  

Czy jednak wyraziłem się precyzyjnie mówiąc, że dopiero z ową zmianą 
wydziału i dotychczasowego środowiska naukowego nastąpiło przed osmiu laty 
to „poszerzenie kręgu zagadnień wcześniej uprawianych”? Czyż bowiem nie jest 
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prawdą, że owo „poszerzenie” faktycznie dojrzewało, dokonywało się i 
postępowało przez trzy wcześniejsze dziesięciolecia, zanim w 1991 roku zostało 
formalnie „przyklepane” odejściem z Wydziału Ekonomiki UG? 

Szukając genezy owego naukowego samookreślenia się, sięgnąć trzeba 
daleko wstecz, do obronionej 36 lat temu rozprawy doktorskiej na temat 
Transport jako przedmiot badań ekonomicznych,  a właściwie do poprzedzające ją 
mojej monografii  z 1961 roku  Transport jako przedmiot badań naukowych. W obu 
tamtych tekstach, napisanych przez starszego asystenta WSE w Sopocie, 
znalazły się już wszystkie podstawowe stwierdzenia, wyznaczające późniejszą 
ewolucję mojej drogi naukowej.  Ze stwierdzeń tych zapamiętano przede 
wszystkim to kwestionujące samoistność ekonomiki transportu jako odrębnej 
dyscypliny nauki, na tej zasadzie, że nie istnieją żadne odrębne dla transportu 
prawa ekonomiczne, że istnieje jedna, wspólna dla całej gospodarki nauka 
ekonomii, adoptowana do dziedziny transportu analogicznie jak do rolnictwa, 
przemysłu, handlu itd. Zapamiętano, choćby dlatego, że spór o owe „prawa 
ekonomiczne transportu” zainspirował w następstwie i podzielił w dyskusjach 
ówczesne szczecińskie środowisko transportowe. Ale był to tylko fragment, 
wyjęty ze znacznie szerszego kontekstu tamtejszych rozwazań. Generalnie 
bowiem wywody tamte kwestionowały ówczesne koncepcje <ekonomik 
branżowych>, wykazując, że są to w istocie sztucznie scalone wycinki różnych 
dziedzin nauki, z których każda bada zjawiska transportu (czy innej analogicznej 
części gospodarki) w odniesieniu do jego poszczególnych, właściwych dla danej 
nauki aspektów. Ze znacznie większej tych aspekrów liczby wyodrębniłem sześć 
następujących, zaliczonych do najważniejszych. Są nimi ekonomia i technika, 
prawo i nauka zarządzania, historia i geografia. Ugrupowane są tutaj parami w 
trzy zgoła odmienne zespoły, z których każdy polaryzuje w zupelnie innym 
kierunku zainteresowania badawcze zajmujących się nimi „transportowcami”. 
Rozpatrzmy je po kolei. 

Ekonomia i technika. To nie ekonomia, lecz technika decyduje o 
odrębności transportu od <nie-transportu>, przesądza o tegoż transportu 
„specyfice”. Te odrębności techniczne pociągają za sobą odrębności w adaptacji 
teorii ekonomii do dziedziny transportu – znowu analogicznie jak w adaptacji do 
np. rolnictwa, przemysłu, handlu... Nic dziwnego, że zrodziło to dla obu tych 
działów nauki potrzebę określonej <techno-ekonomicznej> symbiozy, na 
szczecińskiej uczelni wyrażającej się w nazwie: inżynieryjno-ekonomiczny 
kierunek reansportu. 

Prawo i zarządzanie. Ten aspekt transportowych zjawisk, jaki dotyczy 
organizacji i zarządzania zajmuje coraz to ważniejszą, by nie rzec dominującą 
pozycję w kształceniu specjalistów-transportowców. Coraz to nowe obszary, 
choćby tak modna od niedawna logistyka w transporcie to kolejne pola  
badawcze tego właśnie aspektu. Tutaj rodzi się naturalna symbioza między 
zarządzaniem transportem a prawem transportowym: to normy prawne, akty 
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prawne itd., rozstrzygają i przesądzają o modelach zarządzania transportem i 
jego organizacji. 

Historia i geografia. Tu dochodzimy do trzeciej pary aspektow 
transportu, pary, jaka już od lat 60. stawać się poczęla dominującą, z czasem 
jedyną „działką” moich zainteresowań badawczych w transporcie. Historia i 
geografia – znowu w  ścisłej symbiozie, wystrzegającej się rozrywania 
organicznego ich związku i preferowania tylko jednej z nich obu. Ta symbioza, 
to bynamniej nie jakieś moje „odkrycie”, lecz zjawisko od wieków dostrzegane i 
podkreślane. Niech mi wolno będzie w tym odniesieniu kolejny raz zacytować 
pochodzącą sprzed blisko czterech wieków opinię w tej sprawie, przytoczoną 
przez Stanisława Nowakowskiego (Geografia jako nauka i dzieje odkryć geograficznych, 
Warszawa, s. 45-46). Zapewne jednak nikt nie zcharakteryzował tego związku w 
tak dosadny i barwny sposób, jak John Smith, ojciec historii amerykańskiej w 
swym dziele o historii stanu Virginia, wydanym w roku 1621: Geografia – 
powiada on – wydaje mi się bez historii ciałem bez życia i ruchu. Również i historia bez 
geografii może być porównana do tułacza bez dachu i ojczyzny. Ten, kto studiuje jedną z tych 
nauk bez drugiej, nie może zrozumieć cokolwiek z nich. Ten zaś, kto pomiata obydwiema, 
upodabnia się do kreta, stale przebywającego w krainie mroku. 

Aby zatem nie być ślepym na jedno oko, a tym bardziej na obydwa, od 
schyłku lat 60., kiedy to zostałem po habilitacji <samodzielnym> pracownikiem 
nauki, uprawianą przez siebie dydaktykę coraz bardziej przesuwałem ku takim 
przedmiotom jak historia transportu, historia morskich odkryć geograficznych, 
dzieje myśli geograficznej, geografia historyczna, dzieje Polski morskiej. Czy 
była to tylko historia plus geografia, czy też coś więcej? Tutaj wrócę do 
przywołanej na początku tego wykładu książki Transport w dziejach cywilizacji. 
Zrodziła się ona z cyklu tekstów dziesięć lat wcześniej publikowanych w 
kwartalniku Problemy Magazynowania i Transportu (1988-1990) pod zbiorczym 
tytułem Transport w czasie i przestrzeni.  A własnie w tym tytule kryje się owo <coś 
więcej>, zarówno w stosunku do historii  jak i do geografii transportu. Na osi 
czasu historia to przeszłość, natomiast futurologia, prognozowanie transportu, 
to przyszłość. A zatem <transport w czasie> to zarazem historia transportu, ale 
także koncepcja jego przemian i kształtowania się w przyszłości – koncepcja 
nieoderwana od czasu minionego, lecz korzystająca z doświadczeń przeszłości w 
myśl antycznej zasady: historia est magistra vitae. Analogicznie ma się sprawa z 
<transportem w przestrzeni>: to nie tylko geografia transportu, to także 
transportu tego modyfikowanie poprzez planowanie przestrzenne, poprzez 
nowe lokalizacje infrastruktury transportu. Łącznie zatem i geografię i 
planowanie przestrzenne transportu obejmuje  

Termin: rozmieszczenie transportu. I do tego sprowadza się ta klamra 
„między dawnymi a nowymi laty”: dawniej zajmowałem się rozwojem i  
rozmieszczeniem transportu, dziś - rozwojem i rozmieszczeniem cywilizacji. 
Cyklowi artykułów w  „Problemach Magazynowania i Transportu” dałem tytuł 
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„Transport w czasie i przestrzeni”, podstawowemu podręcznikowi do moich 
obecnych zajęć dydaktycznych: „Cywilizacja w czasie i przestrzeni” 
(Wydawnictwo UG Gdańsk 1996). 

Od transportu do cywilizacji w analogicznym ujęciu: duży to 
przeskok,czy niewielki? I kiedy on we mnie nastąpił? Zacznę od odpowiedzi na 
drugie z tych pytań. Przejście moje od transportu na WSE do cywilizacji na UG 
nastapiło wraz z powstaniem  Uniwersytetu Gdańskiego w 1970 roku. W decyzji 
tej umocnił mnie artykuł D.A.Pettita, wyczytany w angielskim „The Chartered 
Institute of Transport Journal” (vol.34,nr 7,1971), przenosząc jego konkluzje do 
wstępu mojej książki „Funkcjonowanie systemów transportowych” (1973): 
         

„Dominującym faktem gospodarczym naszych czasów nie jest rozwój 

przemysłu, lecz rozwój transportu .. transport jest jedną z podstawowych 

dziedzin gospodarki, która w takiej lub innej ze swych form wpływa 

bezpośrednio na życie wszystkich obywateli...  w sposób absolutnie 

oczywisty interesy transportu i interesy spoleczeństwa - to jedno... to 
fundament, na ktorym spoczywa współczesna cywilizacja..., klucz panujący 

nad wszystkimi gałęziami przemysłu..., jedno z triumfalnych osiągnięć 

ludzkości..., najbardziej żywotny problem gospodarczy naszych czasów..., 

transport – to cywilizacja.” 
 
Czy przesłaniu temu potrzeba jeszcze dodatkowego komentarza lub 
objaśnienia? Wystarczyło przyjąć je jako program na dalsza drogę naukową. A 
zwłaszcza owo motto: „transport – to cywilizacja”. A wówczas odpowiedź i na 
pierwsze z postawionych wyżej pytań będzie oczywista: czy w tej sytuacji może 
być mowa o jakimkolwiek długim dystansie, dzielącym problemy rozwoju i 
rozmieszczenia transportu od problemów rozwoju i rozmieszczenia cywilizacji?
 I tą nową drogą – jeszcze nieformalnie, bo w tamtej rzeczywistości 
ustrojowej formalizacja nowych zainteresowań była niemożliwa – kroczyłem 
konsekwentnie przez lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte. Świadczą o tym 
tytuły moich najważniejszych książek z obu wymienionych dekad. Z lat 
siedemdziesiątych: Kierunek – rok 2000 (1976), Zarys najnowszych dziejów 
transportu(1979) I zbiorowa  Morze w kulturach świata (1976). Z lat 
osiemdziesiątych: Polska morska. Czyn XX wieku (1986), Dziedzictwo polskiej 
przestrzeni. Geograficzno-historyczne podstawy struktur przestrzennych ziem polskich (1987) 
i zbiorowa Wisła. Monografia rzeki (1982). Co składa się na ich treść? Rozwój i 
rozmieszczenie cywilizacji – par excellence. A nadto rozwój i rozmieszczenie 
cywilizacji – na tyle, ile tylko było to możliwe w realiach tamtej epoki, strzegącej 
„ideologicznie watpliwe” treści, tym bardziej przed ich prezentacją przez „ideologicznie 
wątpliwych” ludzi. 

Problematyka par excellence cywilizacyjna narastała tymczasem w 
kolejnych brulionach notatek i wypisów. Najwcześniejsze z nich pochodzą 
jeszcze z dekady lat sześćdziesiątych. Czego w PRL-u nie dawało się 
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opublikować, to gromadziło się w oczekiwaniu na swą godzinę. Coś z tego 
przenikało do wykładów i seminariów w przekazie werbalnym, podstawowy 
zbiór materiałów rozrósł się znacznie, nim wreszcie w 1989 roku sytuacja uległa 
diametrialnej odmianie. Lukę powstałą po usuniętych wówczas z programów 
nauczania „przedmiotów ideologicznych” postanowiono zastąpić 
„przedmiotami humanizujacymi”. Zaproponowano mi przygotowanie jednego z 
nich. Dałem mu nazwę „Elementy nauki o cywilizacji” i stał się on głównym  
przedmiotem mojej dydaktyki  w Uniwersyteci Gdańskim a zarazem tytułem 
skryptu z 1992 roku, otwierającym następne podręczniki na nowym wydziale, 
powiązane z powstałą w tym roku Katedrą Nauki o Cywilizacji. 

Pod szyldem tej katedry ukazało się sporo książek,  z materiałów 
nagromadzonych w moich brulionach. Obok książek z historii i geografii 
cywilizacji, - która to dziedzina stała się nazwą mojej specjalności naukowej w 
Informatorze Nauki Polskiej – ukazały się wowczas i te, z zakresu „starej” 
dydaktyki z minionej epoki: Rozwój horyzontu geograficznego (1993), Opływanie Ziemi. 
Dzieje morskich odkryć (1994), Leksykon morskich odkryć geograficznych (1996). 
„Transportową” i „cywilizacyjną” tematykę łączy najnowsza seria publikacji, 
wspomniany już Transport w dziejach cywilizacji, dalej Morze w dziejach cywilizacji i 
przygotowywane do druku Rzeki w dziejach cywilizacji. 

Ten wykaz tytułów wystarczająco zaprzecza wyobrażeniom, jakobym 
zmieniając wydział uniwersytecki i tworząc  swą nową Katedrę, odszedł 
definitywnie od problematyki, jaką zajmowałem się przez minione 
dziesięciolecia. Nie zrezygnowałem z niej, tylko poszerzyłem ją o nowe tematy – 
nowe tylko przez to, że długie lata gromadzone „do szuflady”, dopiero w 
ostatniej dekadzie XX wieku mogły zamienić się w teksty drukowane. Tym 
wszystkim, którzy moją mniemaną <woltę> sprzed lat ośmiu, mimo wszystko 
interpretują odmiennie niż tutaj przedstawiłem, odpowiem słowami ulubionego 
pisarza z lat mojej młodości:  
 
Nie zmieniłem się przecież. Jestem tym samym Martinem Edenem. Na czym 
polega różnica? Na tym, że rękopisy stały się książkami w okładkach? 
Przecież pracę spełniłem wcześniej. 

       
I jeszcze inne skojarzenie z tym związane. Któż to powiedzial, że 

geniuszem jest ten, kto wymyśli coś nowego kwadrans  przed innymi? Wkrótce 
po moim przejściu na na obecny wydzial UG, przestał istnieć tam kierunek 
studiów ekonomiki transportu. Nie istnieje Katedra Ekonomiki Transportu, 
którą porzuciłem przed ośmioma laty. Dawny Wydział Ekonomiki Transportu 
UG, został Wydziałem Ekonomicznym UG. Także na Uniwersytecie 
Szczecińskim dostrzegam podobne zmiany. Wydział,  którego inicjatywie 
zawdzięczam dzisiaj nadawaną mi najwyższą godność naukową, to już nie 
Wydział Transportu  i Łączności, ale Wydział  Zarządzania i Ekonomiki Usług. 
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Czyżby tę dekadę, na milenijnym przełomie tysiącleci, wykorzystano na 
porządkowanie nazewnictwa, ażeby odpowiednie dać rzeczy słowo? 
Tempora mutantur et nos mutamur in illis. 
 

Dziękując za nadany mi dzisiaj doktorat honotowy Uniwersytetu 
Szczecińskiego, widzę w tym akcie zrozumienie i akceptację drogi naukowej, 
jaką od ośmiu lat kroczę i więzi naukowych  od roku 1961 nieprzerwanie 
łączących mnie z uczelniami Szczecina, w tym przede wszystkim z tą, która tak 
zaszczytną godnością mnie uhonorowała. Zobowiązuje mnie to do wejścia w 
nowe milenium w poczuciu słuszności wyboru drogi naukowej, jaką kroczyłem, 
jaką kroczę i jaką kroczyć zamierzam, tak długo, jak  będzie mi to pisane. 
 
Refleksja  

Zostalem dziewiątym doktorem h.c. w znakomitym sąsiedztwie między 
profesorem Balcerowiczem i księciem Jerzym Giedroyciem. W drodze 
powrotnej z tej uroczystości powtarzałem w myśli tylko: Alma  Mater 
Stetiniensis ... Alma Mater ... Tato! Ja też doczekałem się przecież mojej Alma 
Mater!  
TO  BYŁA  PIĘKNA  KATASTROFA ... 
   Zaraz po nadaniu mi doktoratu honoris causa skończył się rok 
akademicki 1998/1999, a po nim pozostały już tylko cztery lata kalendarzowe 
do mojego odejścia na emeryturę uniwersytecką. Byłem na Wydziale Nauk 
Społecznych jedynym profesorem zwyczajnym, a także jedynym doktorem 
honorisa causa. Bylem pewien, że tylko jakaś katastrofa zdrowotna mogłaby mi 
zakłócić ten harmonogram. Złych ludzi nie brałem pod uwagę. A jednak...  
 Ówczesny dziekan tego wydziału pracował na politologii i odchodził na 
emeryturę w roku 2002, rok przede mną. Ni stąd, ni zowąd, w Sylwestra 2001 
roku,w dniu wolnym od zajęć, zwołał obronę pracy magisterskiej pewnego 
bizmesmana “któremu się spieszyło”, niewiadomo czemu ściagając mnie i 
mojego zastępcę katedralnego do komisji egzaminacyjnej, aby w tej świątecznej 
atmosferze powiadomić nas, że zanim przejdzie na emeryturę, chce przywrócić 
rozwiązany w 1992 roku Instytut Politologii. Wiązało sie to z zamianą na 
zakłady stworzonych wtedy katedr – w tym i mojej,  jedynej w Polsce – Katedry 
Nauki o Cywilizacji. Wzruszyłem na to ramionami, mówiąc, że dopóki jestem na 
UG, nigdy się na to nie zgodzę. Gdy zostaliśmy sami, spytałem mojego 
katedralnego zastępcę, po co się dziekan na to porywa, skoro odchodzi na 
emeryturę? Usłyszałem w odpowiedzi, że własnie dlatego, bo jak przywróci 
Instytut Politologii, w nagrodę dostanie w nim półetat na emeryturze. Gdy 
poszedł z tym do rektora UG, uzyskal odpowiedź, że dopóki ja nie  przejdę na 
emeryturę, Katedra Nauki o Cywilizacji jest nie do ruszenia.  
 W tej sytuacji dziekan zmienił taktykę działania. Polecił  pracownikom 
politologii straszyć pracowników mojej Katedry, że jeśli nie wejdą oni do 
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Instytutu Politologii, to stracą zajęcia dydaktyczne w nim prowadzone. Mój 
zespół katedralny liczył dziesięć osób, w tym cztery, jakie z politologii 
przeniosły się do mojej Katedry, ale sporą część pensum z przedmiotów 
politologii zachowały, oraz dwie asystentki po studiach politologicznych, które 
były w podobnej sytuacji. Trzonem Katedry była czwótka adiunktów, jaka się u 
mnie doktoryzowała  i sprawdziła się udziałem w publikacjach katedralnych, ale 
też uległa psychozie zagrożenia bojkotem ze strony trzech katedr politologii. Ich 
lojalności wobec mnie i Katedry Nauki o Cywilizacji byłem pewien i dla nich 
postanowiłem walczyć do końca w obronie przed szykanami szeptanej 
propagandy zagrażającej stabilizacji naukowej, w jakiej rozwijali się już od 
dziesięciu lat. 
 Gdy powstawała Katedra Nauki o Cywilizacji, akces do niej zgłosiły 
cztery osoby z   rozwiązywanego wtedy Instytutu Politologii, dwie w stopniu 
docenta i dwie w stopniu doktora. Wśród nich był najmłodszy z docentów, po 
habilitacji uzyskanej w Baku, którego uczyniłem moim zastępcą w Katedrze. 
Nikt z tych osób nie przyłączył się do rozłamu w Katedrze, do jakiego doszło w 
kwietniu 2002 roku. Doprowadziła do niego para doktorów, z czteroosobowego 
grona, którego byłem promotorem, uważanego przeze mnie za absolutnie 
wobec mnie lojalnych. Straszeni przez politologów, że stracą pracę na UG, jeśli 
nie przeniosą się do odtwarzanego Instytutu Politologii, uwierzyli w to i 
wystosowali do senatu UG podanie o przeniesienie do niego. Z podania tego nie 
wynikało, czy proszą o to we własnym imieniu, czy szerszego grona, gdyż w ich 
wniosku był argument: <wszyscy jesteśmy politologami> Wszyscy? Wnioskodawca 
był historykiem, jego partnerka skończyla politologię, ale po niej studia 
doktorskie w Katedrze Nauki o Cywilizacji. Byli na tyle naiwni a zarazem 
bezczelni, że dali mi do przeczytania brudnopis z pytaniem, czy wniosek  
podpiszę z wyrażeniem mojej na niego zgody? Nim pokazałem im drzwi, 
dokładnie przejrzałem brudnopis, znajdując na nim poprawki… wniesione 
pismem mojego katedralnego zastępcy. To przelało czarę goryczy. Mogłem 
uzupełnić ten wniosek  jedynie fraszką: “Łajno do łajna, to fajna ferajna.”  
 Nie wolno było się łudzić i nie miałem takiego zamiaru. Cały Wydział 
Nauk Społecznych UG, który w 1991 roku z radością przyjął moją ofertę 
przeniesienia się do niego, był teraz urobiony do rozwiązania Katedry Nauki o  
Cywilizacji. Nie brali pod uwagę, że mógłbym wtedy przenieść się na inny 
wydział.  Uroili sobie, że jak baran, przyjmę ich warunki, spędzę z nimi ostatni 
rok do emerytury bez katedry, zabiorą wtedy dla siebie mój etat profesora 
zwyczajnego a mnie zatrudnią za to na semestr, czy dwa na emerytalnnym 
półetacie. Czekałem aż dziekan mi to oznajmi, aby mu odpowiedzieć kupletem z 
“Kabaretu Starszych Panów: “Wymyśliłeś sobie chłopie – nie do przyjęcia plan”. 
Sięgnąłem do notatek z czerwca 1991 roku, kiedy uzgodniłem z prorektorem  
moje przeniesienie się na Wydział Nauk Społecznych UG: “Ledwo wiadomość o 
tym rozeszła się, zatelefonował do mnie mój sąsiad historyk, profesor Bogusław Drewniak, 
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prosząc abym przybył do niego. Zastałem u niego trzech dalszych profesorów historii, z 
których najstarszy z nich rangą profesor Cygler, dyrektor Instytutu Historii, zapytał z 
wyrzutem: Co też pan profesor zrobił przenosząc się na politologię! U nas na historii byłby 
pan mile widziany, miałby pan u nas całe pensum zajęć dydaktycznych! Na takie  
zaproszenie pracowałem od lat, ale wtedy powiedziałem: Panie profesorze, gdybym propozycję 
tę otrzymał bodaj na jeden dzień przed uzgodnieniem mojego przejścia na politologię, nie 
wahałbym się ani chwili, aby wybrać przejście do Instytutu Historii”. Byłem więc wtedy o 
krok od znalezienia się w Instytucie Historii UG, nie zaś dopiero 11 lat później. 
A na historii UG od dawna widziałem metę, kończącą moją działalność 
uniwersytecką. A jednak było to mi pisane, w myśl przysłowia: co się odwlecze 
to nie uciecze.  
        25 kwietnia 2012 roku na posiedzeniu senatu UG zdecydowano 
przywrócenie Instytutu Politologii i włączenie do niego wszystkich katedr, 
przekształconych w zakłady – w tym katedry moich marzeń, pod nieobecność a 
zatem bez pytania o zdanie tego, kto katedrę tę założyl i przez dziesięć lat ją 
rozwijał. To straszliwe bezprawie senat UG uchwalił bez sprzeciwu, przy 
zaledwie dwóch osobach wstrzymujących się od głosu. Gdy się o tym 
dowiedziałem, zastanowiłem się czy podczas rozpatrywania tej zmiany rektor 
był obecny, bo nie zabrał głosu, chociaż uprzednio mitygował rzeczników 
zniszczenia mojej katedry: “profesor Piskozub przechodzi na emeryturę, do tego 
czasu pozostawcie jego katedrę w spokoju”.  

26 kwietnia 2012 z samego rana zjawiłem się w gabinecie rektora UG 
pytając: “No i co mam sądzić o wczorajszym potraktowaniu mnie i mojej 
Katedry, Panie Rektorze?” Rektor, wyraźnie zmieszany wczorajszym 
niedopatrzeniem losu mojej Katedry, zamachał ramionami, wołając: “nie, nie, nie, 
panie profesorze, kończę drugą kadencję rektorską, odchodzę ze stanowiska, nawet dla pana 
profesora nie mogę teraz ponownie zwoływać senatu, dla zrewidowania głosowania dotyczącego 
pańskiej katedry!” Uspokoiłem go słowami:  “Mnie chodzi o coś innego, czy Pan Rektor 
wyrazi zgodę na moje przejście do Wydziału Historycznego UG, z natychmiastowym 
skutkiem?” Rektor, wyraźnie uspokojony, spytał: “Czy pan profesor, uzgodnił to z 
dziekanem Ilukiem?”. “Oczywiście i bardzo się tym ucieszył.” Nic dziwnego, zmarł 
niedawno profesor Wapiński, jedyny na tym wydziale profesor zwyczajny, ja 
uzupełniałem tę stratę z nawiązką. Rzecz została załatwiona z dnia na dzień, 
chociaż nie dokładnie tak, jak to sobie wykoncypowali ci, którzy sprawę tę 
wywołali. Z moim odejściem z Wydziału Nauk Społecznych wszystkie te 
benefity przechodziły im koło nosa. Naszli mnie w trójkę: dziekan WNS, mój 
byly zastępca w Katedrze i ktoś tam jeszcze z politologii. Dziekan wręcz 
skamlał: ”Andrzeju! Nie odchodź!” a tamci dwaj w milczeniu potakiwali mu 
kiwaniem głowami.  

Powiedziałem im: odszedłem od was, to i wy odemnie odejdźcie. Nie mamy o 
czym gadać. W podobny sposób odprawiłem tych z mojej Katedry, którzy byli 
umoczeni w podanie do senatu a teraz sondowali mnie, czy bym jednak 
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pozostał na Wydziale Nauk Społecznych. Dowiedzieli się, że nic z tego. 
Zapewne powtórzyli to tym, którzy ich do mnie posłali.  
 Kto w tym czasie próby pozostał mi wiernym? Wymieniam trzech: z 
Katedry – mój doktorant, dr Marek Dzięcielski rodem z Mirachowa; z 
absolwentów studiów zaocznych – mój doktorant, prof dr hab. Artur 
Kozłowski rodem z Kartuz; z absolwentów studiów dziennych – mój 
seminarzysta magister Marcin Suchomski, przewodniczący Studenckiego Koła 
Nauki o Cywilizacji rodem z Chojnic. Wszyscy zasłużeni dla regionu, z którego 
pochodzą, a w który ja się wrodziłem, osiadając w nim jako małolat w 1945 
roku. Dr Dzięcielski został zapamiętany jako dociekliwy autor historii swego 
regionu. Namawiał mnie abym pozostał na wydziale, w którym po studiach 
został on zatrudniony jako asystent: powiedziałem, że to niemożliwe, ale że 
chętnie zabiorę go do Wydziału Historycznego, w którym mógłby zrobić wielką 
karierę. Nie chciał zmiany, pozostał w Instytucie Politologii. Tam odrzucono 
mu rozprawę habilitacyjną, co załamało go psychicznie. Prof. dr hab. Artur 
Kozłowski napisał wspaniałą pracę doktorską “Geopolityczne znaczenie granicy 
pokoju brzeskiego 3 marca 1918” po czym w Wyższej Szkole Bankowej  
rozwijał swoją dalszą karierę naukową. Marcin Suchomski wykazywał podobne 
predyspozycje naukowe jak Marek Dzięcielski ale nie zamieniał swych tekstów w 
książki. Znakomitą pracę magisterską “Antoni Tyzenhauz - życie i dzieło” 
obronił w 2002 roku, kiedy Katedrę Nauki o Cywilizacji niszczono,                               
ale jej nie drukował, choć Wydawnictwo Adam Marszałek było otwarte na 
propozycje wydawnicze zgłaszane z naszej Katedry. Dość powiedzieć, że 
wydano tam dziesięć prac magisterskich z mojej Katedry, co było ewenementem 
w skali krajowej. Owocował znakomity wkład Marcina w sukcesy katedralnego 
Studenckiego Koła Naukowego, którym on kierował, ale sam o sobie nie 
myślał. W moim komputerze przechowuję jego tłumaczenie znakomitego 
dwutomowego dzieła brytyjskiej archeologii “ARIOWIE. Studium pochodzenia 
Indoeuropejczyków. Nowe spojrzenie na korzenie indoeuropejskie”. Aktualnie  
to studenckie koło zespołowo tłumaczyło wydane przez Yale University Press 
w 1957 roku dzieło Karla Augusta Wittfogla “Oriental Despotism. A 
Comparative Study of  Total Power.” Autor, niemiecki komunista, opuścił 
Europę  w 1934 roku, przenosząc się do USA.  
 Do przekładu tego dzieła przystąpił pięcioosobowy zespół kierowany 
przez Marcina Suchomskiego. Zespół ten włożył już sporo wysiłku w przekład, 
ale czas naglił a dużo pozostało do zrobienia. Książka powstała potężna, w  
wydaniu Adama Marszałka ma 619 stron. Składa się z dziesięciu rozdziałów, z 
których dwa tłumaczyłem sam. Ich tytuły to “Powstanie i upadek teorii o 
azjatyckim sposobie produkcji” oraz “Społeczeństwo orientalne w procesie 
przemian”. Moje ekonomiczne studia na WSHM, do tego do upojenia przetkane 
marksizmem-leninizmem, predystynowały mnie do tego przekładu, który dla 
moich studentów, z zupełnie innej epoki, byłby trudniejszą sprawą. Poza tym 
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zależało mi, aby ten przekład, rzucony na pożegnanie wydziałowym politrukom 
był na najwyższym poziomie. Polski tytuł książki na okładce nadany przez 
wydawcę brzmiał: WŁADZA TOTALNA. Na wewnętrznej stronie tytułowej 
dodano: Studium porównawcze despotyzmu wschodniego. Przedmowę do niej 
datowałem: Gdańsk, 31 sierpnia 2002 roku. 
 
Rok akademicki dwukrotnych pożegnań i powitań 
  “Rok 1647 to był dziwny rok” - tym zdaniem rozpoczyna Sienkiewcz  
swą trylogię. Jeszcze dziwniejszym dla mnie był rok akademicki  2002-2003. 
Rozpoczął się przeniesieniem z Wydziału Nauk Społecznych do Instytutu 
Historii UG. Ja byłem niezmiernie szczęśliwy, że na ostatni mój rok przed 
emeryturą zrealizowałem to, o czym od początku mojej drogi naukowej 
marzyłerm. Lepiej krótko niż wcale, bo dzięki temu  na emeryckich 
dokumentach będę opisany jako Prof. emer. Inst. Hist. UG. Historycy UG moje 
przejście do nich powitali z uznaniem jako bardzo dla Instytutu Historii 
korzystne, ja zaś czułem, że nie mam wśród nich wrogów. Otrzymałem pokój 
do pracy i pełne pensum dydaktyczne z zakresu historii i geografii cywilizacji, 
przedmiotu dotąd u nich nieprowadzonego. W perspektywie zakładali, że w tym 
celu zatrudnią mnie na pół etatu, tak długo, jak na to pozwoli ich skromny 
budżet wydziałowy.  

Zbilansowałem moje dotychczasowe kontakty z historykami gdańskimi. 
W trzeciej klasie gimnazjalnej gdańskiej “Jedynki” w roku szkolnym 1945/46, 
historii uczył mnie Paweł Groth, nauczyciel kaszubski, rozmiłowany w swej 
małej ojczyźnie. Czynił to tak wspaniale, że na całe życie zrobił mnie regionalistą. 
Jego naukę wykorzystałem po dwudziestu latatach w rozprawie habilitacyjnej 
pod tytułem “Transport jako czynnik regionalizacji osadnictwa”. Później 
dopiero po studiach odnalazłem go w funkcji skarbnika Gdańskiego 
Towarzystwa Naukowego. Niedługo potem zakończył tam kadencję i straciłem 
go z oczu już na zawsze. Na UG poznałem jego bratanka, profesora Andrzeja 
Grotha, zajmującego się historią Elbląga i Warmii. Wiosną 1964 roku 
przeniosłem się już na stałe do Oliwy. Moim sąsiadem był historyk, profesor  
Bogusław Drewniak, który przez długi czas był łącznikiem między mną a 
środowiskiem gdańskich historyków skupiomym do lipca 1970 w Wyższej 
Szkole Pedagogicznej. W kwietniu 1965 byliśmy wszyscy w Szczecinie na 
konferencji Zakładu Historii Pomorza PAN. Uczestniczyły w nim pracownie 
tego Zakładu z Gdańska, Szczecina i Poznania. Byłem powiązany z pracownią 
gdańską więc starszy odemnie pięć lat prof. Drewniak był niejako moim 
opiekunem. W nastepujący sposób wyjaśnił on, dlaczego nie można było nigdzie 
dostać jego rozprawy habilitacyjnej “Film i teatr w Trzeciej Rzeszy”: Gdy tylko 
wyszła z druku, interweniowała ambasada NRD w Warszawie, domagając sie jej 
wycofania ze sprzedaży. Okazało się, że połowa aktorów(-ek), reżyserów(-ek) 
tam przedstawianych, to obecnie “zasłużeni dla kultury socjalistycznej”. 
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Profesor Drewniak jako znawca języka i kultury niemieckiej był zatrudniony na 
kierowniczym stanowisku w Instytucie Germanistyki UG. Dwie moje kultowe: 
książki, ”Ulisses” Joyce'a oraz  “Psie lata” Grassa zbudowane o są symetrycznie: 
miasto rodzinne ich autorów: Dublin dla Joyce'a, Gdańsk dla Grassa stanowią 
“pępek świata”, w którym fabuła osiemnastu ksiąg “Odyssei”, powtarza się w 
ciągu jednej doby. Napisałem o tym esej, przełożony na niemiecki pod tytułem: 
“DANZIG UND DUBLIN ALS UMBILICUS MUNDI. DIE  ROLLE DER 
VATERSTÄDTE BEI GRASS UND JOYCE IN IHREN VISIONEN VOM 
ERDENRAUM”, druk w Studia Germanica Gedanensis, no 3/1997. Profesor 
Drewniak wysłał do Günthera Grassa egzemplarz pisma z listem do pisarza. 
 Semestr zimowy tego ostatniego roku przedemerytalnego upływał na 
szybkiej wymianie wiedzy i dorobku obu stron – Instytutu Historii i Katedry 
Nauki o Cywilizacji. Dla mnie wielką nauką były tamtejsze obrony rozpraw 
doktorskich o ileż bogatsze swą treścią naukową od obron na moich wydziałach 
wcześniejszych. Tamte były po prostu egzaminowaniem delikwenta pytaniami 
już to dziecinnie łatwymi do odpowiedzi, jeżeli chciano mu pomóc, już to nader 
trudnymi i do tego często nie na temat, jeżeli chciano go pogrążyć. W Instytucie 
Historii na etapie wstępnej dyskusji czy jakąś rozprawę dopuścić do obrony, 
obecni na posiedzeniu dyskutowali między sobą o tym, czego w przedłożonej 
rozprawie brakuje, a co z niej powinno się usunąć. Była to dysputa naukowa  
tylko o tym jak można tę rozprawę udoskonalić. Zabierający głos 
argumentowali: „ale Keyser pisze o tym inaczej”, „doktorant nie uwzględnia 
argumentów Keysera w tej sprawie”, „tutaj autorytet Keysera jest opinią 
niepodważalną”, i tak dalej. Skserowałem „Danzigs Geschichte” tego 
gdańskiego historyka, w wersji poszerzonej w wydaniu z 1928 roku i czekam. 
Jeżeli nikt inny tego nie przełoży na język polski, ja to uczynię na emeryturze, o 
ile mi sił na to starczy. Trzeba skończyć z taką groteską: mnożą się książki 
polskich autorów o historii Gdańska, a kiedy potrzeba opinii autorytetu to 
„Keyser wiecznie żywy”.  

Jeśli chodzi o dorobek wydawniczy Katedry Nauki o Cywilizacji, jest on 
w całości skatalogowany w internecie  przez Wydawnictwo Adam Marszałek. W 
tym miejscu przypomnę tylko przekłady książek, jakie powinny zainteresować 
historyków: Richard Coudenhove – Kalergi Naród europejski, Curzio Malaparte 
Zamach stanu, John Richard Hicks Teoria  historii gospodarczej. Arnold J. Toynbee 
Antyczna grecka myśl historyczna, Hellenizm, i tegoż Dzieje cywilizacji; Sven Hedin, 
Ossendowski a prawda. 

Zimą 2003 roku odwiedził mnie Konrad Studnicki-Gizbert z Kanady. 
Poznaliśmy się  w 1964 roku, kiedy pierwszy raz po wojnie odwiedził Polskę. W 
nawiązanej przed pół wiekiem naszej przyjaźni, spotykałem się z Konadem 
kilkanaście razy. Gdy teraz powiedział, że to jest zapewne ostatnie nasze 
spotkanie z uwagi na jego podeszły wiek, skorzystałem z okazji i  zabrałem go 
na posiedzenie w Instytucie Historii dla dyskusji na temat „Władyslaw Studnicki 
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a Józef Piłsudski”. Studnicki pochodził jak Piłsudski ze szlachty litewskiej. Obaj 
urodzili się w roku 1867 w atmosferze represji po upadku powstania 
styczniowego. Piłsudski zmarł w 1935, a Studnicki (ojciec Konrada) osiemnaście 
lat później, w 1953 roku. Dla obu głównym przeciwnikiem była carska Rosja, za 
młodu obaj z nią walczyli w socjalistycznym podziemiu i obaj za to karani byli 
represjami. Gdy Wielka Wojna podzieliła Europę, obaj stanęli po stronie 
antyrosyjskiej czyli po stronie Niemiec i Austro-Węgier, Studnicki od razu po 
stronie niemieckiej, Piłsudski początkowo po stronie austriackiej, dopiero z 
czasem pod wpływem Studnickiego w połowie tej wojny wybrał także orientację 
niemiecką. W Polsce międzywojennej Piłsudski aktywnie prowadził walkę o 
władzę, którą w 1926 roku wygrał. Studnicki trzymał się od dyktatury sanacyjnej 
z daleka, jako publicysta walczył piórem o to, co uważał za słuszne, a po 
przewrocie utrzymywał z Piłsudskim kontakty poprawne, rzec by można 
przyjacielskie. Po zgonie Piłsudskiego nie oszczędzał Studnicki dygnitarzy 
sanacyjnych w polemikach prasowych, coraz ostrzejszych na drodze 
prowadzącej do katastrofy wrześniowej.  
 
Pożegnanie Uniwersytetu Gdańskiego 

Standardowe pożegnanie przechodzącego na emeryturę nauczyciela 
akademickiego UG oczekiwało mnie na wrześniowej radzie mojego wydziału, 
gdyż termin mojego zatrudnienia na UG wygasał 30 września 2003 roku. 
Zawsze to samo: kilka zdań okolicznościowych, obowiązkowa wiązanka 
kwiatów – i przejście do następnego punktu programu posiedzenia Rady 
Wydziału. Dlatego wielką dla mnie niespodzianką było to, co spotkało mnie 
podczas dorocznego Święta Uniwersytetu Gdańskiego obchodzonego zawsze 20 
marca. Można powiedzieć że wspaniałe pożegnanie mnie, do jakiego w tym dniu 
doszło, było następstwem niewinnego mojego pytania zadanego tydzień, czy 
dwa przed  tym świętem pani Izabeli, kadrowej UG. Brzmiało ono:  

Pierwszego kwietnia tego roku przypada 50-lecie mojej pracy zawodowej. Czy zatem 
należy mi się gratyfikacja z Karty Nauczyciela, wypłacana za każde kolejne pięć lat 
zatrudnienia? Pani Izabela stropiła się i powiedziała: Karta Nauczyciela ostatnią taką 
wypłatę przewiduje w 45-lecie pracy zawodowej. Bo nie wzięto pod uwagę, że ktokolwiek 
zdąży przepracować całe 50 lat w wieku przedemerytalnym. Ale dobrze, że pan profesor z 
tym przyszedł, musimy coś wymyślić.  

I za kilka dni otrzymałem zaproszenie o przybycie do auli nowo 
wybudowanego gmachu Wydziału Prawa UG w celu wzięcia udziału w tej 
uroczystości. Przybyłem zatem i od razu zostałem poprowadzony do pokoju, w 
którym obok tog rektorskich wisiała toga przeznaczona dla mnie. Przebrałem 
się w nią i ustawiony w pochodzie zaraz za rektorami UG wszedłem na salę, 
gdzie wyznaczono mi miejsce na podium bezpośrednio obok władz rektorskich. 
Rektor Ceynowa przedstawił sprawozdanie z minionego roku w dziejach UG, 
który osiągnął wiek Chrystusowy – 33 lata od  jego utworzenia.  
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Obszerny fragment przemówienia  rektora  dotyczył mojej osoby: 
Gościem honorowym dzisiejszej uroczystości jest profesor Andrzej Piskozub, 

chluba naszego uniwersytetu, który obchodzi 50-lecie swej pracy zawodowej 
akurat kilka miesięcy przed przejściem na emeryturę.  

Następnie odczytał skierowane do mnie pismo: 
Za 50 lat wytężonej pracy dla dobra Wydziału Ekonomiki Transportu, 
Nauk Społecznych oraz Instytutu Historii Uniwersytetu Gdańskiego, 
a także za ogromne zasługi dla rozwoju nauki o cywilizacji na naszej uczelni 
Panu Profesorowi dr hab. Andrzejowi Piskozubowi przyznaję 
Medal Uniwersytetu Gdańskiego. 
Z okazji jubileuszu 50-lecia pracy życzę Dostojnemu Jubilatowi dalszych 

sukcesów naukowych,  pedagogicznych i satysfakcji z dotychczasowych 
wybitnych osiągnięć naukowych. 
 
 Nie wierzyłem własnym uszom. Oto mój macierzysty uniwersytet w 
galopie odrabiał dystans do Uniwersytetu Szczecińskiego, jako druga moja Alma 
Mater! A zatem i na własnej wszechnicy, w której pracowałem od jej powstania 
w 1970 roku, doczekałem się w końcu Medalu! A tu jeszcze rektor Ceynowa 
dodał To jeszcze nie wszystko,  i odczytał następne, skierowane do mne pismo:  
 
Szanowny Panie Profesorze, 
W dowód uznania zasług Pana Profesora dla rozwoju nauk spolecznych 
ze szczególnym uwzględnieniem nauki o cywiizacji na Uniwersytecie 

Gdańskim, za 50 lat rzetelnej pracy naukowej, owocującej kilkudziesięcioma 
wybitnymi i nagradzanymi publikacjami książkowymi, by wspomnieć choćby 
“Polskę w cywilizacji zachodniej” czy “Cywilizacje w czasie i przestrzeni”,  
za promocję dużej liczby magistrów i doktorów na Uniwersytecie Gdańskim 
przyznaję Panu Profesorowi nagrodę pieniężną wysokości 15 tys. zł Naszemu 
wybinemu Profesorowi i Doktorowi Honoris Causa zaprzyjaźnionego 
Uniwersytetu Szczecińskiego życzę dalszych sukcesów naukowych oraz 
szczęścia w  życiu osobistym. 

 
Następnie profesor Długokęcki w imieniu dyrekcji Instytutu Historii UG 
wygłosił obszerną laudację,w której streścił mój życiorys i  dorobek naukowy, 
kończąc ją słowami: 
 
Prawdziwym honorem dla Uniwersytetu Gdańskiego jest posiadanie w 
swoim gronie tak wybitnego naukowca i dydaktyka. Z okazji pańskiego 
jubileuszu proszę przyjąć życzenia wszystkiego najlepszego, zdrowia i 
pomyślności w  życiu osobistym oraz wielu jeszcze sukcesów w pracy 
naukowej. 

 
  Ten wspaniały dzień uznałem za właściwy moment podsumowania  
trzydziestu trzech lat mojej pracy na Uniwersytecie Gdańskim. To wszystko, co 
tego dnia o sobie usłyszałem, sprawiło  że zatarły  się w mojej pamięci wszystkie 
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przykrości lat minionych doznane od złych ludzi. Zaś życzenia dalszych 
sukcesów, nie tylko naukowych ale także dydaktycznych sprawdziły się tuż po 
moim przejściu na uniwersytecką  emeryturę.           
 
 MOI  PRZYJACIELE: 
              Hubert Bronk  (1940 - ) 
              Andrzej Drzycimski  (1942 - )  
              Władysław Gaworecki (1917 - )  
    Jerzy Kołodziejski (1933 - 2001) 
    Piotr Kuncewicz ( 1936 - 2007) 
    Stefan Kurowski ( 1923 -  2014 )  
    Tadeusz Loposzko ( 1929 - 1994 ) 
    Adam Marszałek  (1952 - )   
    Andrzej Sobociński (1939 - 1966) 
    Konrad Studnicki – Gizbert (1926 - )5* 
                                     
 

                                                 
*5W ten sposób kończy się ostatni fragment wspomnień Andrzeja Piskozuba, które 

opublikowaliśmy w pięciu kolejnych tomach Przeglądu, począwszy od nr. 27. Są one 

zapisem osobistych doznań Profesora, a zarazem stanowią dokument dotyczący losów 

polskiej geografii i historii cywilizacji, geopolityki, oraz całej nauki w ostatnim półwieczu.  
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SPRAWOZDANIE Z MIĘDZYNARODOWEJ 
KONFERENCJI NAUKOWEJ „OD MIĘDZYMORZA DO 

TRÓJMORZA. INOCJATYWY INTEGRACYJNE I 
KONCEPCJE ZBIOROWEGO BEZPIECZEŃSTWA W 

EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ W XX I XXI W.” – 
OSTROWIEC ŚWIĘTOKZYSKI,  
17-18 PAŹDZIERNIKA 2019 R. 

 
 

Gospodarzem konferencji zorganizowanej pod Honorowym Patronatem 
Szefa BBN Pawła Solocha, była Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w 
Ostrowcu Świętokrzyskim. Jej współorganizatorami były także: 
Środkowoeuropejski Instytut Badań i Analiz Strategicznych (odpowiedzialny za 
obsługę finansową konferencji), Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy im. J. 
Fedkowycza (Ukraina), Międzynarodowy Uniwersytet Kaukaski w Tbilisi 
(Gruzja) oraz Uniwersytet Stefana Wielkiego w Suczawie (Rumunia). Ponadto 
status Partnerów Konferencji miały m.in.: Polskie Towarzystwo Geopolityczne, 
Związek Oficerów Rezerwy (Rumunia), a także Targi Kielce S.A., promujące w 
trakcie konferencji Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego. 
Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Konferencji był kierownik 
Katedry Bezpieczeństwa Narodowego WSBiP gen. broni w st. spocz. dr inż. 
Anatol Wojtan, zaś przewodniczącym Rady Naukowej prof. dr hab. Jurij Makar 
z Uniwersytetu w Czerniowcach. 

Zgodnie z zamierzeniami organizatorów dwudniowa konferencja 
podzielona została na cztery sesje tematyczne (toczące się równolegle dwie sesje 
czwartkowe i dwie piątkowe) – każda z nich składać się miała z 10 prelekcji oraz 
czasu poświęconego na dyskusję. Ostatecznie, wskutek braku kilku uczestników, 
w konferencji wzięło udział 36 prelegentów prezentujących 34 wystąpienia, a 
także około 40 uczestników biernych. Prelegenci reprezentowali 9 państw: 
Polskę, Ukrainę, Litwę, Rosję, Gruzję, Rumunię, Czechy, Węgry, Wielką 
Brytanię. Konferencja prowadzona była w językach angielskim i polskim, przy 
czym większość prelekcji była wygłoszona w języku angielskim.  
 Konferencja rozpoczęła się 17 października częścią oficjalną, podczas 
której głos zabrali przedstawiciele organizatorów i partnerów (m.in. oficjalne 
delegacje z uniwersytetów w Czerniowcach i Tbilisi oraz rumuńskiego Związku 
Oficerów Rezerwy). Powitani zostali goście konferencji, m.in. dyplomaci z 
ambasad Litwy i Rumunii w Polsce, generał Mieczysław Cieniuch, były 
ambasador RP w Ankarze, a także przedstawiciele władz samorządowych. 
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 Sesja I. dotyczyła przede wszystkim idei Międzymorza w ujęciu 
historycznym oraz genezy inicjatyw integracyjnych w Europie Środkowo-
Wschodniej w XX wieku. W otwierającym sesję referacie zatytułowanym „The 
Intermarium Paradox” dr Paweł Gotowiecki, rektor Wyższej Szkoły Biznesu i 
Przedsiębiorczości, podjął rozważania nad czynnikiem siły w konstruowaniu 
koncepcji federacyjnych i konfederacyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej w 
XX w. Prof. dr hab. Wołodymyr Komar z Przykarpackiego Uniwersytetu 
Narodowego im. Stefanyka w Stanisławowie (Iwano-Frankiwsk) przybliżył 
koncepcję prometejską, stanowiącą uzupełnienie przedwojennych polskich 
założeń federacji środkowoeuropejskiej. Major Paulus Japertas, reprezentujący 
Uniwerystet Wileński, skupił się na militarnym aspekcie przedwojennych działań 
integracyjnych – i dezintegracyjnych – przybliżając mniej znane okoliczności 
polsko-litewskiej „wojny informacyjnej” w 1927 r. Ppor. mgr Marcin Miszczuk, 
reprezentujący Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych, przybliżył raczej 
negatywnie oceniany w polskiej literaturze sojusz Małej Ententy, przedstawiając 
oczekiwania i rezultaty tej geopolitycznej konfiguracji. Kontynuując tematykę 
zamierzeń międzywojennych dr Oleksandr Rusnak z Czerniowieckiego 
Uniwersytetu Narodowego im. J. Fedkowycza zobrazował w swym wystąpieniu 
genezę i próbę realizacji koncepcji kanału bałtycko-czarnomorskiego. Dr Giedrė 
Milerytė-Japertienė z Narodowej Biblioteki Litwy przedstawiła raczej jałowe 
próby rozmów emigracji polskiej i litewskiej w okresie powojennym, wyjaśniając 
przyczyny odrzucenia przez  Litwinów pomysłu Międzymorza. Mgr Aleksandra 
Cieslar z King’s College London wskazała na uwarunkowania adaptacji 
emigracyjnych założeń Jerzego Giedroycia i Juliusza Mieroszewskiego we 
współpczesnej polskiej polityce bezpieczeństwa. Przeglądowy charakter miało 
wystąpienie mgr. Adama Kuzia z Uniwersytetu Adama Mickiewicza, który 
podjął się omówienia istoty koncepcji integracyjnych w Europie Środkowo-
Wschodniej w XX I XXI w. Sesję zamknęło wystąpienie dr Alby Popescu z 
Narodowej Akademii Obrony w Bukareszcie, która przybliżyła geopolityczne 
uwarunkowania Unii Europejskiej, która stara się odgrywać podmiotową rolę w 
polityce globalnej. 
  Równolegle do sesji  I. toczyła się sesja II. konferencji, w której prelekcje 
dotyczyły przede wszystkim politycznych i militarnych uwarunkowań 
współpracy krajów Europy Środkowo-Wschodniej. W otwierającym sesję 
wystąpieniu dr Tomasz Jarocki z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w 
Kielcach postawił pytanie o przyszłość Unii Europejskiej w dobie kryzysu 
integracji. W kolejnej prelekcji dr Leonid Gusiew z moskiewskiego MGIMO 
wskazał na polityczne i ekonomiczne interesy Niemiec w Europie Środkowo-
Wschodniej. Dr Łukasz Lewkowicz z UMCS przedstawił “niepewnego 
sojusznika”, jakim jego zdaniem jest dla inicjatywy Trójmorza Słowacja. 
Następne wystąpienie poświęcone zostało kolejnemu sąsiadowi Polski – Litwie. 
Dr Vadim Volovoj, ekspert Środkowoeuropejskiego Instytutu Badań i Analiz 
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Strategicznych, wskazał na zewnętrzne i wewnętrzne dylematy polityki Wilna w 
obecnej, skomplkowanej sytuacji geopolitycznej. Wstępem do dyskusji na tematy 
militarne, które zdominowały drugą część II. sesji, był referat dr Aliki Guchuy z 
Międzynarodowego Uniwerystetu Kaukaskiego, który wskazał znaczenie, jakie 
dla ekspansywnej polityki Federacji Rosyjskiej w regionie miało zrewidowanie 
przez Wladimira Putina (2007 r.) stosunku Rosji do Układu o całkowitej 
likwidacji pocisków rakietowych średniego zasięgu z 1987 r. Z kolei dr Vakhtang 
Maisaia, także z Międzynarodowego Uniwersytetu Kaukaskiego, przedstawił 
regionalne inicjatywy na rzecz stworzenia systemu bezpieczeństwa w obszarze 
Międzymorza na tle geopolitycznej mapy kontynentu. Dr Tomasz Wójtowicz z 
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie spróbował porównać kultury 
strategiczne wybranych państw uczestniczących w inicjatywie Trójmorza. W 
zamykającym sesję referacie płk dr hab. Wojciech Horyń z Akademii Wojsk 
Lądowych przybliżył militarne i pozamilitarne determinanty współpracy w 
ramach inicjatywy Trójmorza. 
 Pierwszy dzień konferencji zakończył się promocją książki dr Anny 
Bałdygi, kierownik Katedry Ekonomii Wyższej Szkoły Biznesu i 
Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim. Książka, zatytułowana 
„Rosyjska polityka wzrostu gospodarczego. Założenia, realizacja, efekty”, 
stanowiąca efekt kilkuletnich badań autorki, została wydana przez WSBiP. 
 W drugim dniu konferencji odbyły się dwie równoległe sesje. Sesja III. 
poświęcona została ekonomicznym aspektom działań integracyjnych w Europie 
Środkowo-Wschodniej, a także przejawom “wojny ekonomicznej” w tej części 

kontynentu. Dr  Oana Poiană z Uniwersytetu Babeș-Bolyai w Cluj-Napoca 
wskazała na ekonomiczne znaczenie inicjatywy Trójmorza. Mgr Valentin 
Nicolae Berca, reprezentujący rumuński Związek Oficerów Rezerwy, wskazał na 
znaczenie infrastruktury transportowej między morzami Czarnym a 
Adriatyckim. Kolejny prelegent, dr Bartosz Dziewiałtowski-Gintowt z Wyższej 
Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu, przybliżył 
problematykę bezpieczeństwa energetycznego, transportowego i cyfrowego w 
świetle wybranych projektów priorytetowych inicjatywy Trójmorza. Z kolei 
sytuacja socjoekonomiczna państw obszaru Trójmorza stanowiła przedmiot 
prelekcji dr Marty Gębskiej i dr Wiktorii Trybuł z Akademii Sztuki Wojennej. 
Kolejne wystąpienia poświęcone były stricte polityce gazowej. Dr Przemysław 
Furgacz z Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości osadził kwestię 
inicjatywy Trójmorza w szerszym kontekście rywalizacji rosyjsko-amerykańskiej 
o europejski rynek gazowy. Dr Anna Bałdyga, także z WSBiP, przybliżyła 
problematykę bezpieczeństwa energetycznego Polski w obszarze polityki 
gazowej. Mgr Roman Temnikow z Uniwersytetu Masaryka w Brnie wskazał w 
swoim wystąpieniu na znaczenie Korytarza Południowego, jako następcy 
niezrealizowanego projektu gazociągu Nabucco W wystąpieniu zamykającym tę 
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sesję dr Łukasz Stach z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie umiejscowił 
Europę Środkowo-Wschodnią jako miejsce rywalizacji amerykańsko-chińskiej. 
 Sesja IV., tocząca się równolegle z sesją III., poświęcona była w 
przeważającej mierze problematyce ukraińskiej i kaukaskiej. W wystąpieniu 
otwierającym debatę mgr Wiktor Możgin z Uniwersytetu Jagiellońskiego 
zobrazował współczesną reinterpretację ukraińskiej myśli geopolitycznej jako 
determinantę zmiany układu sił w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. 
Kolejny prelegent, mgr Pawło Łodyn z think-tanku Centre of Political 
Narratives of Democracy, zaprezentował analizę SWOT poświęconą polsko-
ukraińskiemu zbliżeniu w kontekście budowy regionalnego systemu 
bezpieczeństwa. Dwaj kolejni mówcy, prof. dr hab. Jurij Makar oraz doc. dr 
Witalij Makar z Czerniowieckiego Uniwersytetu Narodowego przybliżyli jeden z 
kroków Ukrainy ku integracji europejskiej, jakim była akcesja do programu 
Partnerstwa Wschodniego. Prof. dr hab. Sergij Feduniak, także z Uniwersytetu 
w Czerniowcach, skupił się w swym wystąpieniu na działaniach ukraińskiej 
administracji prezydenta Zełenskiego oraz płynących z niej szansach i 
zagrożeniach dla bezpieczeństwa Ukrainy. Także kolejny referat, mgr Olgi 
Jastrzębskiej z Uniwersytetu Wrocławskiego, dedykowany był zagadnieniu 
polityki nowego prezydenta Ukrainy. Zdaniem prelegentki prozachodnie gesty 
Zełenskiego mogą stanowić przeszkodę dla rosyjskiej koncepcji federalizacji 
Ukrainy. Kolejne dwa referaty w sesji IV. zostały przeniesione z poprzedniego 
dnia ze względu na niemożność uczestnictwa prelegentów w pierwszym dniu 
konferencji. Płk dr inż. Krzysztof Surdyk z Wyższej Szkoły Biznesu i 
Przedsiębiorczości wskazał, bazując na przykładach z przeszłości i 
współczesności, na Intermarium jako ideę wojny hybrydowej. Dr Andrea 
Schmidt z Uniwersytetu w Peczu przybliżyła znaczenie polityki Węgier we 
wspólczesnej grze geopolitycznej.  Dr Khatuna Chapichadze, w przedostatnim 
wystąpieniu, pokusiła się o refleksję na temat szans i uwarunkowań oraz 
ewentualnej roli w polityce międzynarodowej Unii Południowokaukaskiej. Sesję 
zamykała prelekcja dr. Igora Selezniewa z Rosyjskiej Akademii Nauk, który 
przybliżył dezintegracyjne działanie ideologii dżihadyzmu w Bułgarii oraz 
innych krajach Europy Południowej.   
 Konferencja w Ostrowcu Św. była czwartą międzynarodową konferencją 
naukową poświęconą kwestiom związanym z szeroko rozumianą problematyką 
bezpieczeństwa międzynarodowego. Poprzednie dotyczyły konfliktu na Ukrainie 
(2015), Obrony Terytorialnej (2016), konfliktów asymetrycznych i wojen 
hybrydowych (2018). Jak wypowiedział się w jednej z relacji prasowych 
przedstawiciel komitetu organizacyjnego dr Przemysław Furgacz, potencjalnym 
tematem kolejnej konferencji, planowanej na 2021r., będzie Rosja i jej polityka. 
 

Sylwia Sławińska 
 



 

POLEMIKI I RECENZJE, Przegląd Geopolityczny, 30, 2019, s. 198-215. 

 

 

- 198 - 

 
 

Piotr Zychowicz, Wołyń zdradzony czyli jak dowództwo AK 
porzuciło Polaków na pastwę UPA, Dom Wydawniczy Rebis, 

Poznań 2019, ss. 456, ISBN 978-83-8062-564-8  
 
 

Sprawa przyczyn ludobójstwa Polaków na Wołyniu dokonanego w 
czasie drugiej wojny światowej przez formacje zbrojne nacjonalistów 
ukraińskich budzikontrowersje w społeczeństwie i wywiera znaczny wpływ na 
stosunki polityczne między Ukrainą i Polską. Dlatego każda nowa publikacja na 
ten tematspotyka się z dużym zainteresowaniem. Tak też jest z ostatnio wydaną 
książką znanego „publicysty historycznego” Piotra Zychowicza.Z charakteru 
pracy i jej struktury wewnętrznejbezsprzecznie wynika, że jest to tekst 
publicystyczny, a więc subiektywny i polemiczny, mający na celu wykreowanie w 
świadomości czytelnika określonej opinii. Zatem nie jest to dzieło naukowe i 
stąd wynikają trudności w ocenie i recenzowaniu. Przyjęcie takiej formy pracy 
historycznej nie zwalnia wszakże autoraz konieczności pisania prawdy. Niestety, 
w publikacji nader często spotykamy się z nieprawdami, razi brak osadzenia 
opisywanych wydarzeń w kontekście ówczesnej sytuacji. Autor nie zadał sobie 
trudu sprawdzenia prawdziwości wielu przywoływanych wspomnień i 
dokumentów. Także antycypacja cytowanych dokumentów jest nie do przyjęcia. 
Z uwagi na skalę przeinaczeń i nieprawd, niezbędne jestwskazanie 
najważniejszych uchybień w narracji Autora.  

Książka składa się z czterech ponumerowanych części, z dwóch 
artykułów wstępnych i zakończenia. Autor zamieścił też Bibliografię, ale bez 
przypisów w tekście. Poszczególne części zawierają od 4 do 16 rozdziałów. W 
artykułach wstępnych Autor zastanawia się nad Wołyńskimi pytaniami(gdzie było 
Polskie Państwo Podziemne podczas wyrzynania ludności polskiej i jak Armia 
Krajowa mogła dopuścić do ludobójstwa Polaków?) i Dlaczego napisałem tę 
książkę?(po to, aby znaleźć odpowiedź dlaczego żadna polska uzasadnił 
organizacja i żaden polski oddział zbrojny nie stanął w obronie ludności 
polskiej). Pierwsza część pt.Ludobójstwo, stanowiąca bez mała 1/3 książkizawiera 
bardzo różnorodne informacje na temat ciężkiego losu Ukraińców, oraz 
rozwoju ruchu nacjonalistycznego, w łonie którego dojrzewała zbrodnicza idea 
wymordowania Polaków. Autor pisze także o działalności AK, rozwodząc się 
nad konfliktemmiędzy K. Bąbińskim i K. Banachem na tle strategicznego celu 
Komendy Głównej AK wywołania powstania i akcji „Burza”. Sporo miejsca 
zajmują informacje o pierwszych zwiastunach ludobójstwa Polaków i niektórych 
napadach nacjonalistów ukraińskich na ludność polską, a także nieudolnych i 
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spóźnionych próbach przeciwstawienia się ukraińskim napastnikom. W 
konkluzji Autor stwierdza, że należało albo obronić ludność polską, albo 
wywieźć ją na zachód(s. 155), i że kampanię wołyńską przegraliśmy wskutek 
zaniechania organizacji obrony (s. 156).  

W drugiej części zatytułowanejOpcja niemieckaAutorstara się wykazać, że 
wołyńscy Polacy mogli liczyć na pomoc tylko ze strony Niemców (s. 162), z 
którymi wspólnie walczyli przeciw ukraińskim nacjonalistom. Szeroko opisane 
jest organizowanie polskich samoobron przez Niemców, polskiej policji i 
polskich batalionów Schuma (?). Tutaj też jest passus o wywożeniu Polaków na 
roboty do Rzeszy, co miało być optymalnym rozwiązaniem oczekiwanym przez 
zagrożoną ludność. W króciutkiej części trzeciej pt. Odwet,Autor przytacza 
kilkanaścieakcji odwetowych, jak pisze „aktów rozpaczy” polskiej,podczas 
których zginęło 200-300Ukraińców. Podkreślił przy tym, że dowództwo AK nie 
pozwalało na stosowanie „ukraińskich metod”. Przypomniał, że ze strony 
ukraińskiej było 3259 napadów na Polaków. Autor zdobył się tu na 
nieoczekiwaną refleksję, że za zbrodnie niemieckich formacji odpowiadają 
Niemcy i to nawet jeżeli brali w nich udział Polacy (s. 286). Czwarta częśćpt. 
Opcja sowieckapoświęcona jest „czerwonej partyzantce” i udziału w niej polskich 
komunistów. Autor niesłusznie podaje, że było ich 5.000 (s. 301), podczas gdy 
wedle źródeł ukraińskich ich liczba nieco przekraczała 1.000, i że stanowili tylko 
około 2,8% partyzantów komunistycznych na Wołyniu. Podkreślił bardzo 
niesłusznie, że tylko polskie wsie „udzielały schronienie i oparcia czerwonym 
partyzantom” (s. 298). Opisał trudną współpracę tejże partyzantki z 
samoobroną polską i oddziałami AK (śmierć „Drzazgi” – s. 306-308 i L. 
Osieckiego – s. 309, uprowadzenie „Bomby” – 314-315). Zajął się też akcją 
„Burza” na Wołyniu, a także (!) formowaniem i funkcjonowaniem 27 
Wołyńskiej Dywizji Piechoty (s. 323-328) (i negatywnymi tego konsekwencjami 
dla ludności polskiej) jakby jej formowanie nastąpiło w wyniku „opcji 
sowieckiej”. Końcowy fragment ukazuje wykorzystanie Polaków przez nową 
sowiecką władzę do budowy państwa sowieckiego.Czasami Autor reflektował 
się, że oprócz niedopuszczalnych postaw Polaków będącychw służbie 
niemieckiej w stosunku do ludności „ukraińskiej”, także ukraińscy Schutzmani 
„prześladowali” Polaków (s. 248-250). W zasadzie tylko do części Odwet nie 
można zgłosić większych zastrzeżeń, albowiem na Wołyniu, poza przypadkami 
jednostkowymi, nie było polskich akcji odwetowych. 

W pierwszej części zakończenia Autor ukazał, jak konflikt zainicjowany 
na Wołyniu „rozlał się” na obszar Galicji Wschodniej. Druga zawiera 
podsumowanie, w którym Autor stwierdza, że Polaków mordowano tylko 
dlatego, że byli Polakami (nacjonalizm integralny) (s. 427), co się kłóci z 
wcześniejszym wyjaśnieniem (s. 128), że stało się to wskutek słabości wołyńskiej 
AK. Obok już opisanych przyczyn ludobójstwa Autor dodaje jeszcze słuszny 
argument, że wołyńscy Polacy zostali zapomniani przez władze polskie w imię 
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utrzymania poprawnych stosunków polsko-ukraińskich, stając się tym samym 
ofiarami „drugiej kategorii” (s. 427).  

Już na podstawie pobieżnego przeglądu treści książki można stwierdzić, 
że P. Zychowicz wykazał brak wiedzy jeśli chodzi o działalność ukraińskich 
nacjonalistów oraz okupantów niemieckich. Jeśli chodzi o zagadnienia dotyczące 
Armii Krajowej, zbyt emocjonalne podejście Autora nie pozwoliło na 
zrównoważony osąd. Jako dość poprawne pod względem merytorycznym 
można ocenić dwie części końcowe. Ale i tu Autor popełnił dwa poważne 
błędy: źle szacując liczbę Polaków w partyzantce komunistycznej i stwierdzając, 
że tylko wioski polskie wspierały tę formację. W tym drugim przypadku, należy 
wiedzieć, że na Wołyń większość komunistycznych zgrupowań partyzanckich 
przybywała w stanie „szkieletowym” i tutaj uzupełniała swoje zagony, a 
ponadto, że być może nawet połowa z nich powstała właśnie na Wołyniu(na 
przykład trzy Zgrupowania Rówieńskie). Tak więc to macierzyste wioski 
ukraińskich komunistycznych partyzantów wydatnie ich wspierały, co podważa 
argument Autora, którego liczne błędy wynikają z zaniechania gruntownego 
zapoznania się z historią OUN i UPA (jednym z pominiętych przez Autora 
źródeł jest monografia  M. Samborskiego Sprawcy ludobójstwa Polaków na Wołyniu 
w czasie II wojny światowej. Historia Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińskiej 
Powstańczej Armii). Aby uzasadnić powyższy zarzut przytoczyć należy pomyłki 
Autora z części pierwszej.  

Już na samym jej początku (s. 23-24) dowiadujemy się, że to Polska 
przystąpiła do wojny (jakby ona już trwała), aby „zrzec się dobrowolnie” 100 
tysięcy km² własnego terytorium (Wołynia i Galicji Wschodniej), a nie że została 
napadnięta przez Niemcy hitlerowskie i że był to początek II wojny światowej. 
P. Zychowicz twierdzi, że to wyłącznie wojskom gen. J. Hallera udało się 
przełamać front w lipcu 1919 i wyprzeć UHA za Zbrucz (s. 27). W 
rzeczywistości, w tej operacji wojskowej wzięło udział około 40 tys. żołnierzy 
polskich pod dowództwem J. Piłsudskiego, a następnie gen. W. Iwaszkiewicza, a 
hallerowska grupa gen. W. Jędrzejewskiego mogła liczyć do 8,5 tys. 
żołnierzy.Wbrew twierdzeniom Autora (s. 27) Ententa nie postulowała 
autonomii dla Wołynia (s. 27), a konstytucja marcowa z 1921 roku w artykułach 
96 i 95 gwarantowała równe prawa wszystkim obywatelom niezależnie m.in. od 
narodowości, a więc także Ukraińcom. Trudno stwierdzić, jak powiązać 
„urzędową”1 zmianę nazwy Galicja Wschodnia na Małopolska Wschodnia z 
programem „asymilacji narodowej” i to w kontrze do „asymilacji państwowej” 
wołyńskiego wojewody H. Józewskiego (s. 28). Na s. 29 P. Zychowicz dopuścił 
się delikatnej manipulacji w nazwie Ukraińskiej Wojskowej Organizacji (UWO) 

                                                 
1 Nie mogło być takiej zmiany nazwy gdyż termin „Galicja Wschodnia” był tylko pojęciem 

politycznym, a wyrażenie „Małopolska Wschodnia” nigdy nie było nazwą jednostki 

administracyjnej.  
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upodobniając ją do Polskiej Organizacji Wojskowej, czyli powołał nowy twór – 
Ukraińską Organizację Wojskową. Ponadto, to nie młodzi nacjonaliści (m.in. S. 
Bandera i R. Szuchewicz) jak twierdzi P. Zychowicz (s. 30) rzucili hasło 
„Ukraina dla Ukraińców”, a Mykoła Michnowski – jeszcze na początku XX 
wieku.Proceszabójców ministra B. Pierackiegotrwał w latach 1935 i 1936, a nie 
tylko w 1935 roku (s. 31). Nacjonaliści ukraińscy nie postawili „na kartę 
niemiecką” po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej w 1941 roku (s. 32), a ich 
współpraca z Niemcami rozpoczęła się jeszcze w 1921 roku od podpisania 
kontraktu przez Je. Konowalecia i mjr. F. Gemppa – szefa Abwehrgruppe. 
„Banderowcy” nie sprawowali władzy państwowej na Ukrainiepo 30 czerwca 
1941 roku, co im przypisuje P. Zychowicz (s. 32). W świetle najnowszych badań 
naukowych (m.in. I. Patrylaka i M. Samborskiego) w marcu [i kwietniu] 1943 
roku „do lasu” nie uciekło kilka tysięcy policjantów [ukraińskich na służbie 
niemieckiej] (s. 32), a około 700-1100. Wreszcie UPA nie powstała 14 
października 1942 roku (s. 34), bo to jest tylko tzw. data symboliczna. Pierwsze 
oddziały Ukraińskiej Wyzwoleńczej Armii przemianowanej w kwietniu tegoż 
roku na UPA powstały pod koniec stycznia 1943 roku. 

*  *  * 
Zasadnicze wątpliwości budzą kategoryczne i jednowymiarowe 

oskarżenia P. Zychowicza, że Komenda Główna Armii Krajowej i dowództwo 
Okręgu Wołyń dopuściły do ludobójstwa Polaków na Wołyniu (s. 11), nie 
robiąc nic w obronie ginących rodaków (s. 12, 56, 133),  i tytułowo „porzuciło 
Polaków na pastwę UPA” (też s. 138). Zdaniem Autoraoba dowództwa wręcz 
sprzeciwiły się próbom ratowania rodaków (s. 419) przy biernej 
postawiekierownictwa PPP(s. 234). Postawione zarzuty dotyczyły świadomego 
nie reagowania na wydarzenia wołyńskie (s. 133), poprzestawania na tworzeniu 
modeli akcji czynnej (s. 135) i zalecania podjęcia rozmów z nacjonalistami (s. 
138) oraz wzmożenia akcji propagandowej i zastraszania (s. 135-136). Zdaniem 
P. Zychowicza kardynalnym błędem PPP było nie nawiązanie współpracy z 
okupantem niemieckim (s. 255), z obawy przed reakcją sojuszników –  Londynu 
i Waszyngtonu (s. 171), a jego winą było zakazanie takiej współpracy. Autor 
uważa, że dla obrony ludności polskiej należało podjąć współpracę z okupantem 
niemieckim a więc kolaborować z nim (s. 232-234), co więcej, wedle P. 
Zychowicza Polacy nie powinnipodejmować antyniemieckich działań zbrojnych 
(s. 107, 171, 391). 

Jeżeli chodzi o Komendę Główną AK, zasadnicze oskarżenia dotyczą 
nie skierowania na Wołyń w pierwszym półroczu 1943 roku 10 oddziałów 
partyzanckich z Lubelszczyzny liczących po 100 ludzi (s. 129) i braku dostaw 
broni (s.128, 134, 171). Natomiast dowódca Okręgu AK Wołyń płk Krzysztof 
Bąbiński winien był zbyt późnego rozpoczęcia formowania oddziałów 
partyzanckich na Wołyniu (rozkaz z 20 lipca) i tego, że wziął udział w 
kompromitującym konflikcie z [Wołyńskim] Okręgowym Delegatem Rządu 
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Kazimierzem Banachem. P. Zychowicz  wielokrotnie podkreśla, że w tym 
konflikcie racja stała po stronie Delegata (s. 107, 119). W tym kontekście 
zdaniem P. Zychowicza tylko Niemcom zależało na polskiej ludności cywilnej i 
tylko oni jej pomagali. Stworzyli oni w miastach strefy ochronne dla Polaków, 
ewakuowali pogorzelców i mieszkańców zagrożonych wsi, przekazywali polskim 
samoobronom broń, sprowadzili z GG polskie siły policyjne, a także 
zorganizowali na miejscu silne polskie oddziały policyjne złożone z Wołyniaków 
(s. 170). Jego zdaniem, to  Niemcy szukali sprzymierzeńców wśród Polaków (s. 
186)i wsposób planowy zakładali polskie samoobrony, bo sami czuli się 
zagrożeni (s. 255) i wprzypadku ataku UPA walczyli ramię w ramię (s. 181). W 
sumie, „Między Polakami i Niemcami wytworzyło się braterstwo broni” (!) (s. 
231). Można z tego wyciągnąć niedorzeczny wniosek, że to nacjonaliści 
ukraińscy okupowali w latach 1943 i 1944 Wołyń i stanowili takie samo 
zagrożenie dla Niemców jak i dla Polaków. P. Zychowicz ogólnie podsumował, 
że niemieckie władze więcej zrobiły dla Polaków niż PPP! (s. 254).  

Formułując swoje oskarżenia P. Zychowicz nie dostrzega przyczyn 
„bezczynności” Komendy Głównej AK i kierownictwa PPP, które w tym czasie 
borykały się z innymi problemami. Trzeba mianowicie pamiętać, że w końcu 
czerwca został aresztowany Komendant Główny AK gen. Stefan Rowecki, a 
kilka dni później zginął gen. Władysław Sikorski. W pierwszym półroczu 1943 
roku sytuacja w Polsce wielce się skomplikowała. W maju Niemcy zlikwidowali 
getto warszawskie i kilkadziesiąt tysięcy Polskich Żydów wywieźli do obozów 
koncentracyjnych. To wszystko działo się w czasie odkrycia grobów katyńskich, 
zerwania stosunków dyplomatycznych z ZSRR i objęcia Europy Wschodniej 
sowiecką strefą wpływów przy aprobacie Brytyjczyków i Amerykanów. I właśnie 
w takiej sytuacji z Komitetu Ziem Wschodnich i Biura Wschodniego Delegatury 
Rządu na Kraj dochodzą do KG meldunki (via Lwów) o początku eksterminacji 
ludności polskiej na Wołyniu, bez konkretów, raczej o charakterze ogólnym i 
szacunkowej liczbie ofiar w okresie do 4 maja – 800, do 17 czerwca – 1.891 i 
łącznie w miesiącach marzec – maj – 3.000 (jeszcze we wrześniu 1943 roku była 
mowa o sumarycznej liczbie tylko około 15.000 ofiar). W obliczu wojny i 
Holocaustu te liczby nie były alarmujące i nie oddawałygrozy sytuacji. Nie 
wydaje się, aby meldunki z Wołynia uzasadniały koniecznośćzmiany 
podstawowych założeń planów działalności AK (powstanie). Ale, nawet gdyby 
wieści z Wołynia były bardziej szokujące, to dowództwo AK w I półroczu 1943 
roku nie miało postulowanej liczby oddziałów partyzanckich, co więcej – 
dopiero tworzyło je na Lubelszczyźnie i impulsem do ich organizowania była 
niemiecka akcja wysiedleńcza na Zamojszczyźnie, gdzie represjom poddano ok. 
110 tys. Polaków. Na koniec czerwca 1943 roku na Lubelszczyźnie istniał tylko 
jeden oddział („Ciąga” – 119 ludzi) i dziesięć plutonów partyzanckich liczących 
razem ca 670 ludzi. Większość z nich powstała na wiosnę, najczęściej w maju 
1943 roku (plutony „Doliny” i „Podkowy” liczące po 30 partyzantów;  
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„Spartanina – 20-60 ludzi; „Wara” – 40 członków; „Małego”, „Ostoi” i 
„Zapory” – po 50 ludzi oraz „Przepiórki”, „Polakowskiego” i „Górala” – po 80 
partyzantów)2 i co zrozumiałe, nie miały one prawie żadnych doświadczeń 
bojowych. Jeżeli chodzi o brak broni, to jak wynika z późniejszych wydarzeń, 
była ona na Wołyniu w wystarczającej ilości do podjęcia walki z UWA/UPA. A 
więc nie był to decydujący czynnik. 

Po drugie, sprawa najważniejsza i najdziwniejsza – dowództwo AK nie 
miało pojęcia o istnieniu UPA, najpierw sądziło, że mordów dokonują bulbowcy 
(raz bandyta „Bulba” nazywał się Borowiec, innym razem Szuchewicz [sic!]), 
potem – Ukraińcy, a następnie „lokalny aparat OUN opanowany od dołu przez 
dywersantów sowieckich”3. A oddziały partyzanckie musiały mieć konkretnego 
zorganizowanego przeciwnika, przecież nie mogły zapobiec mordom idącym z 
kilku tysięcy miejscowości zamieszkałych przez prawosławnych Wołyniaków. 
Jak wiemy, wedle Konwencji Haskiej IV oddziały partyzanckie nie mogły 
walczyć z ludnością cywilną. Jedynym uzasadnionym zarzutem wobec KG AK 
wydaje się chybiona nominacja „sztabowca” płk Krzysztofa Bąbińskiego na 
dowódcę Okręgu AK Wołyń i tolerowanie jego nieobecności na Wołyniu.  

* * * 
Za brak ochrony polskiej ludności na Wołyniu w równym stopniu 

odpowiadają K. Bąbiński i K. Banach, a nie tylko i wyłącznie dowódca Okręgu 
AK Wołyń, jak to twierdzi P. Zychowicz. Sprawa skutecznego przeciwstawienia 
się oddziałom zbrojnym UPA, oraz bojówkom Służby Bezpieczeństwa i 
oddziałom terenowym OUN leżała w zakresie ich kompetencji. Ale musieliby 
oni przebywać stale na Wołyniu i bardziej kompetentnie dobierać 
współpracowników. Przykładowo, K. Banach przebywał na pewno na Wołyniu 
tylko od listopada 1942 do połowy lutego 1943 i od połowy czerwca do 10 
sierpnia 1943 roku. Pojawił się też na krótko na przełomie 1943 i 1944 lat. K. 
Bąbiński przybył tutaj dopiero w marcu 1943 roku, a od połowy sierpnia do 
trzeciej dekady września i w listopadzie tegoż roku także przebywał w 
Warszawie. Nie da się dowodzić i kierować „korespondencyjnie”. O jakości kadr 
zaświadczają fakty opuszczenia swoich Inspektoratów na początku czerwca 
przez ich Inspektorów kpt. T. Klimowskiego (Równe) i kpt. J. Józefczaka 
(Dubno). W sierpniu 1943 roku choroba psychiczna nie pozwoliła na pełnienie 
funkcji szefowi sztabu Okręgu AK Wołyń mjr Antoniemu Żochowskiemu. 
Także nie do zaakceptowania jest działalność dwóch niezależnych od siebie 
siatek wywiadu „WW-72” – KG AK i Okręgu AK Wołyń. Dysponując 

                                                 
2 I. Caban, Z. Mańkowski, Związek Walki Zbrojnej i Armia Krajowa w Okręgu Lubelskim 

1939-1944, część pierwsza, Zarys monograficzny, Lublin 1971, s. 239-261. 
3 Armia Krajowa w dokumentach 1939-1945. T. III, kwiecień 1943-lipiec 1944, Wrocław-

Warszawa-Kraków 1990, s. 4-5, 34, 59). 
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fachowymi kadrami obie te agendy nie dostarczyły decydentom informacji o 
istnieniu i działalności UPA [Klaczkiwskiego] oraz o skali mordów.  

O ile oskarżenie K. Bąbińskiegoo zbyt późno wydany rozkaz tworzenia 
oddziałów partyzanckich jest słuszne, to jak należy ocenić postawę K. Banacha i 
komendanta XIII Okręgu Batalionów Chłopskich Zygmunta Rumla (obaj ściśle 
współpracowali), którzy mając do dyspozycji, wedle deklaracji K. Banacha, 4 
tysięcy członków Państwowego Korpusu Bezpieczeństwa (i możliwości 
mobilizacji do 15 tys.) nie utworzyli żadnego oddziału partyzanckiego4. A na 
Wołyniu była broń i to w wystarczającej ilości, aby wyposażyć na początku 1944 
roku 6 tysięczną 27 Wołyńską Dywizję Piechoty. Czy ktoś im zabronił 
tworzenia oddziałów partyzanckich? W obliczu zagrożenia ze strony UPA mogli 
oni podjąć samodzielnie decyzję o ich organizacji.  

Reasumując należy stwierdzić, że KG AK nie miała żadnej możliwości 
skierowania na Wołyń 10 oddziałów partyzanckich po 100 ludzi z 
Lubelszczyzny, bo ich tam nie było.  Na Wołyniu były środki i możliwości dla 
zorganizowania kilkutysięcznej formacji partyzanckiej, była broń i możliwości 
kadrowe. Winę za brak działania w tej sprawie ponoszą K. Bąbiński i K. Banach 
w równym stopniu i wybielanie tego drugiego przez P. Zychowicza należy uznać 
za chybione. 

* * * 
P. Zychowicz wielokrotnie opowiada się za koniecznością podjęcia 

kolaboracji z okupantem niemieckim na Wołyniu (np. s. 229) i pochwala 
przejawy takiej działalności przez prezesa Rady Głównej Opiekuńczej hrabiego 
Adama Ronikiera (s. 332-334). Jednak podjęcie współpracy z okupantem 
niemieckim byłoby równoznaczne z odstąpieniem od walki w ramach Ententy z 
Niemcami hitlerowskimi i dołączeniem do państw Osi oraz stanięcie w równym 
rzędzie na przykład z V. Quislingiem i chociażby P. Pétainem.Na szczęście 
ówcześni polscy decydenci państwowi dalecy byli od takiego rozwiązania i ta 
sprawa była dla każdego Polaka oczywista. Pisząc o „pozytywnym” dla Polaków 
zachowaniu się okupanta niemieckiego na Wołyniu, Autor popełnia dwa 
kardynalne błędy. Ignoruje proporcje oraz bezkrytycznie przyjmuje jako fakty 
wspomnienia niektórych Wołyniaków, nie weryfikując ich i nie osadzając ich w 
historycznej rzeczywistości. Czym bowiem jest kilkadziesiąt, nawet kilkaset 
relacji o pomocy niemieckiej wobec milionówpolskich ofiar niemieckiego 
terroru.  

Karygodnym jest stwierdzenie P. Zychowicza, że Niemcy planowo 
zakładali polskie samoobrony, które były zarazem niemieckimi punktami oporu 
(s. 198). Żyją przecież spadkobiercy organizatorów samoobron m.in. w 

                                                 
4 Deklarowana przez Banacha liczba 4 tysiące była prawdopodobnie wygórowana gdyż 

wedle stanu na październik 1943 roku w PKB było tylko 2 oficerów i 4 podwładnych (W. 

Grabowski, Polska tajna administracja cywilna 1940-1945, Warszawa 2003, s. 477). 



 

POLEMIKI I RECENZJE, Przegląd Geopolityczny, 30, 2019, s. 198-215. 

 

 

- 205 - 

Przebrażu, Pańskiej Dolinie, Kątach, Hucie Stepańskiej, czy w Hucie Starej. 
Autor najwyraźniej myli samoobrony wiejskie z organizowaniem ochron przez 
majątki ziemskie (Liegenschafty) będące w zarządzie niemieckim. Nie były to 
samoobrony, bo m.in. podlegały pod zarządcę Liegenschaftu i co zrozumiałe 
działały na jego rozkaz. Wydawana broń służyła przede wszystkim ochronie 
pracowników i mienia majątku ziemskiego. Uzbrajanie ochron majątków 
ziemskich czy zakładów pracy (jak huty szkła w Rokitnie) to nie było 
dostarczanie broni polskim samoobronom! Mogło się zdarzyć, że w niektórych 
majątkach chronili się Polacy, ale zależało to wyłącznie od woli zarządcy. Wedle 
literatury, na około 140 polskich wiejskich samoobron tylko kilka, może dziesięć 
z nich, dzięki oszustwom, przekupstwie i sprytowi starających się, otrzymało 
stare, z demobilu, a nie jak pisze P. Zychowicz – nowoczesne (s. 194) karabiny. 
Nie była to pomoc systemowa, ale oparta o nieformalne koneksje dowódców 
polskich samoobron wiejskich. Trzeba podkreślić, że to UPA dostała od 
Niemców kilkadziesiąt tysięcy sztuk broni w tym wiele nowoczesnej (np. MP-40, 
MP-38 czy MG-42), której dostawy realizowano nawet koleją (vide, rozdziały 6 i 
12.5.3. monografii M. Samborskiego).5 

P. Zychowicz posługuje się określeniami: „polska policja”, „polskie 
Schutzmanschafty”, „polscy policjanci”, „polscy Schutzmanni” czy „polscy 
zieloni”  (s. 228-229, 231, 235, 238, 240, 256), podczas gdy na Wołyniu nie 
istniała taka polska formacja policyjna, podobnie jak nigdy nie istniały „polskie 
obozy koncentracyjne”. Owszem, w niemieckiej Hilfpolizei służyła nieznana 
liczba Polaków, ale w Reichskommissariacie Ukraine w Ukrainische Hilfpolizei służyło 
ponad 70 tys. Ukraińców, w tym w samym Okręgu Wołyń-Podole - 11.870. P. 
Zychowicz pisze, że wedle W. Siemaszko i E. Siemaszko liczba Polaków w 
Hilfpolizei nie przekraczała 1.500 (nikt do tej pory ich nie policzył), a więc wedle 
tej niesprawdzonej liczby Ukraińców było 8 razy więcej niż Polaków. Prawdą 
jest, że w maju 1943 roku niemiecka władza okupacyjna ściągnęła z Białorusi 
(nie z Generalnego Gubernatorstwa) Schutzmannschaft Bataillon 202, w którym 
służyli głównie Ślązacy (przypomnieć należy P. Zychowiczowi, że Śląsk nie 
należał do Rzeczypospolitej Polskiej) i Polacy, a także, że w listopadzie (a zatem 
już po apogeum ludobójstwa)w rejonie Kowla Niemcy zorganizowali  
Schutzmannschaft Bataillon 107 z miejscowych Polaków. Ale trzeba uzmysłowić 
sobie, że zwierzchnikami tych formacji byli Niemcy i to oni odpowiadają za ich 
działalność, co też nieśmiało dostrzega także P. Zychowicz (s. 252). Problem ten 
należy widzieć w proporcji, przez liczby. Jeżeli przez Wołyń przewinął się jeden 
niemiecki batalion policyjny, w którym służyli Polacy i powstał na miejscu 

                                                 
5 Naukowe źródła ukraińskie podają, że UPA otrzymała m.in. 50 tys. karabinów i 

automatów, oraz 10 tys.karabinów maszynowych (Д.В. Вєдєнєєв, Г.С. Биструхін, Меч і 

тризуб. Розвідка i контрозвідкарухуукраїнськихнаціоналістівта УПА. Монографія, 

Київ 2006, s. 275). 
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kolejny, to trzeba podkreślić, że takich batalionów, w których służyli Ukraińcy 
było 8. I jeżeli Polacy w ramach niemieckich rozkazów dokonywali przestępstw, 
to Ukraińcy w skali około 4-8-krotnie większej. W tym kontekście trudno 
zrozumieć P. Zychowicza, który odważył się stwierdzić, że to Polacy pomagali 
Niemcom, a ich wrogami byli Ukraińcy. Przy okazji, należy wyjaśnić, że na 
Wołyniu (a także w innych obszarach tyłowych) w tym okresie pierwszorzędnej 
roli nie odgrywał Wehrmacht, ale niemieckie formacje policyjne i 
bezpieczeństwa. Ponadto, w marcu i kwietniu 1943 roku wedle najnowszych 
badań naukowych „do lasu” przeszło nie kilka tysięcy ukraińskich 
hilfpolicjantów a około 700-1100. Należy też dodać, że na Wołyniu nie było 
żadnego ukraińskiego powstania określanego przez P. Zychowicza „rebelią” (s. 
33, 168-169).  

Kolejną sprawą do wyjaśnienia jest wywózka Polaków na roboty do 
Rzeszy. P. Zychowicz przedstawia to w dziwnej perspektywietwierdząc, że aby 
w miastach, przeludnionych od uciekających z prowincji Polaków, nie doszło do 
katastrofy humanitarnej konieczne było ich rozgęszczenie poprzez wywózkę do 
Rzeszy. Zdaniem P. Zychowicza Niemcy tylko wykorzystywali takie okazje i te 
wywózki nie były obowiązkowe (s. 177). Wedle Niego, niejednokrotnie, to 
uzbrojeni Polacy eskortowali innych Polaków do wagonów celem wywózki 
(czyli to Polacy wywozili Polaków) (s. 178). P. Zychowicz tak zapędził się w tym 
dobrodziejstwie Niemców, że nawet chwali, że w Niemczech nikt nie ganiał 
Polaków z siekierami i widłami. Był tam bez mała raj dla Polaków. Jak widać jest 
to „oryginalny wkład” P. Zychowicza do historii II wojny światowej. 
Tymczasem fakty są takie, że okrucieństwo upowców zmuszało Polaków do 
opuszczenia swoich domostw i najczęściej czekały na nich już przygotowane 
przez służby niemieckie wagony na wyjazd do Rzeszy. Tak było też w 
przypadkach rozbicia przez upowców większości polskich (tych prawdziwych) 
samoobron, przykładowo w Pendykach, Mokwinie, Niemilii, Hucie Stepańskiej, 
Omelance czy Kątach. Chyba nikt o zdrowym umyśle nie stwierdzi, że Polacy z 
Wołynia „marzyli” o wyjeździe na roboty do Rzeszy, a Niemcy dokonywali 
takich wywózek dla zapobiegnięcia katastrofy humanitarnej. Zarówno 
ludobójstwo Polaków jak i spowodowanie tych wywózek na roboty do Rzeszy 
były dziełem upowców na zlecenie niemieckie. 

* * * 
Na zakończenie należy zauważyć, że trudno uniknąćwrażenia, że 

omawiana książka została napisana na zlecenie ukraińskie. Autor bezkrytycznie 
wykorzystuje dorobek naukowy takich ukraińskich historyków i badaczy jak: A. 
Bolanowski, Ja. Caruk, I. Iluszyn czy W. Wjatrowicz. W swoich oskarżeniach 
instytucji Polskiego Państwa Podziemnego idzie dalej niż naukowcy ukraińscy 
tacy jak Wołodymyr Serhijczuk, Iwan Patrylak i wspomniany W. Wjatrowicz. 
Nawet w ukraińskiej literaturze wydanej w języku ukraińskim trudno byłoby 
znaleźć porównywalne oskarżenia jak w omawianej książce. Być może formuła 
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„publicystyki historycznej” pozwala na większą swobodę wyrażania myśli, ale nie 
może ona przekroczyć pewnych granic, bo wtedy jest tylko makulaturą. P. 
Zychowicz, niestety dostarczył badaczom ukraińskim „cennego paliwa” do 
ataków na ustalenia nauki polskiej. Gdyby taka „narracja” upowszechniła się, 
moglibyśmy zapomnieć o grobach polskich na Ukrainie i ekshumacjach. Jak 
przekonuje Zychowicz, to Polacy byli kolaborantami niemieckimina Wołyniu! 
Emocjonalny charakter jego książki ujawnia się także w jednostronnych i bardzo 
obraźliwych ocenach formułowanych w stosunku do wybitnych państwowców i 
wojskowych polskich, m.in.. płk. J. Rzepeckiego, gen. S. Tatara, czy też S. 
Mikołajczyka. Tego typu osądy nie powinny mieć miejsca nawet w ramach 
„publicystyki historycznej”.  

 
       Mieczysław Samborski 
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Wojciech Roszkowski, Roztrzaskane Lustro. Upadek 
cywilizacji zachodniej, Biały Kruk, Kraków 2019, ss. 560, ISBN 

978-83-7553-260-9 
 
 
 

Cywilizacja europejska, nazywana też zachodnią, a przez niektórych 
badaczy łacińską, jest przedmiotem badań naukowców od ponad stu lat. Przez 
te lata, w wielu naukowych opracowaniach mocno akcentowany był 
cywilizacyjny pesymizm i historyczny katastrofizm. Pomimo licznych kryzysów 
gospodarczych i politycznych oraz dwóch wojen światowych Europa wciąż 
stanowi atrakcyjne miejsce do osiedlenia się dla wielu ludzi z obcych kręgów 
cywilizacyjnych, a Sojusz Północnoatlantycki i UE stwarzają względne poczucie 
bezpieczeństwa militarnego i gospodarczego. Czy zatem dawni uczeni mylili się 
w swoich prognozach?  Jeśli nawet odpowiemy na to pytanie twierdząco, wciąż 
warto studiować te katastroficzne dzieła, z uwagi na ich wkład w historię idei 
oraz ze względu na realne przestrogi.6 Dziś wielu uważa, że widmo upadku 
cywilizacji zachodniej, jeszcze nigdy nie było tak realne. W podobnym tonie na 
kartach recenzowanej książki wypowiada się jej autor, choć jak podkreśla, nie 
jest jeszcze zbyt późno, by uratować zachodnią cywilizację wraz z jej 
dziedzictwem. 
 Wojciech Roszkowski jest profesorem nauk humanistycznych. Pełni 
funkcję Przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Studiów Politycznych 
PAN. W latach 2004-2009 był europosłem. Jego zainteresowania badawcze 
koncentrują się wokół ekonomii, historii gospodarczej oraz nauk politycznych. 
Jest uznawany za wybitnego naukowca i wielkiego erudytę, czemu dał wyraz w 
licznych publikacjach i wystąpieniach. Recenzowana książka niewątpliwie 
zajmuje ważne miejsce w dorobku naukowym autora, który dokonał w niej 
bilansu cywilizacji zachodniej. To obszerne dzieło, liczące 560 stron jest 
ukoronowaniem wielu lat badań profesora Roszkowskiego. Autor wykorzystał 
mnogość publikacji naukowych w zakresie historii, filozofii, nauki o cywilizacji, 
nieobce są mu również źródła internetowe. Książce aktualności nadają 
wykorzystywane w niej informacje prasowe. Ukazała się ona w dobie 
wszechobecnej poprawności politycznej, pogłębiającego się kryzysu 
migracyjnego oraz powszechnej ateizacji świata zachodniego, co samo w sobie 

                                                 
6 Wniosek ten został przedstwił M. Bohun w opracowaniu pt. Śmiertelna cywilizacja. 
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zwiększa jej wartość i sprawia, że powinna być ona lekturą obowiązkową dla 
każdego, komu zależy na przetrwaniu cywilizacji zachodniej. Dzieło można 
traktować jako syntetyczny opis cywilizacji europejskiej, zawierający również 
liczne szczegółowe informacje. Wydawca pisze o dokonanym przez autora 
„bilansie” cywilizacji, który  jest „dramatyczny”. 
 Książka podzielona jest na piętnaście rozdziałów, które poprzedzone 
zostały krótkim streszczeniem ponad 30 wybranych tez oraz myśli rozwiniętych 
w dalszej jej części. We wstępie autor dokonuje zestawienia dwóch pojęć: 
cywilizacji i kultury. W tym celu przytacza teksty m.in. Fernanda Braudela, 
Feliksa Konecznego oraz Samuela Huntingtona. Również we wstępie 
wyjaśniono, dlaczego w tytule książki znajduje się słowo „upadek”- „oznacza 
ono bardzo poważne załamanie, ale takie, z którego jeszcze można się 
podnieść” (s.18). Dalej autor podkreśla, że konsekwencje tego upadku mogą być 
tragiczne dla całego świata, gdyż może zostać zachwiany globalny rozkład sił. 
Stanowi to uzasadnienie dla podejmowanych w tej książce rozważań. Ponadto 
prof. Roszkowski stwierdza, że „punktem wyjścia rozważań nad cywilizacją musi 
być tajemnica ludzkiej egzystencji i jej interpretacje”, co wskazuje na 
humanistyczną orientację i przygotowuje odbiorcę do obcowania z tekstem w 
pewnym stopniu filozoficznym. 
 Rozdział pierwszy to próba zdefiniowania, czym jest cywilizacja 
zachodnia. Autor pochyla się również nad takimi pojęciami jak „zachód” oraz 
„Europa”, które ściśle łączy z filozofią grecką, prawem rzymskim i 
chrześcijaństwem. Czytelnikowi przedstawione zostały liczne wybitne postaci 
świata greckiej filozofii oraz chrześcijaństwa. W tekście nie odnajdziemy 
informacji o geograficznym położeniu cywilizacji zachodniej, jest ona 
analizowana na innych płaszczyznach. Jej wyróżnikiem są cechy konstytutywne, 
które przez wieki scalały ją w jedną całość. Należy pamiętać, że cywilizacja 
zachodnia nigdy historycznie nie osiągnęła doskonałości, ale do tej pory 
udawało się jej pokonywać kryzysy i zawirowania. Podrozdział „Wyjątkowość 
gospodarki zachodniej” dotyczy rzadko poruszanych w tego typu 
opracowaniach zagadnień, zapewne jego obecność w książce wynika z faktu, iż 
profesor Roszkowski jest specjalistą z zakresu historii gospodarczej. 
 W drugim rozdziale autor prezentuje ważne z dzisiejszej perspektywy 
historyczne wydarzenia i idee, mające niebagatelny wpływ na współczesność. 
Sięga aż po czasy starożytne, opisując relację judaizm-chrześcjaństwo, a korzeni 
cywilizacji zachodniej doszukuje się już w historii bibijnych postaci Abrahama i 
Mojżesza. Następnie opisuje podział kościoła łacińskiego, co było zgubne w 
skutkach dla średniowiecznej Christianitas. Wydarzeniem ogromnie ważnym w 
dziejach Europy była rewolucja francuska, która obudziła tzw. „wojujący 
ateizm” początkowo znajdujący odbicie w kulcie Najwyższej Istoty. Część 
rozdziału poświęcona jest krytyce marksizmu i ewolucjonizmu. Rozdział kończy 
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krytyka myśli Freuda i doktryny rasistowskiej. W tej części książki znajdziemy 
podrozdział „Idea postępu”, do której autor będzie powracał wiele razy. 
 Kolejny rozdział, to charakterystyka wieku XX na płaszczyźnie idei i 
prądów myślowych, które wiązane są z dwoma wojnami światowymi oraz 
zbrodniami komunizmu i nazizmu. Jedną ze zbrodniczych idei była mająca 
oparcie w darwinizmie eugenika, znalazła ona szczególnie podatny grunt do 
rozwoju w III Rzeszy. Późniejsze ideologie, zatruwające umysły społeczeństwa 
zachodniego, to New Age oraz feminizm. Autor krytykuje intelektualne elity 
hołdujące postmodernizmowi, zarzucając im stosowanie neologizmów, grę 
słów, bełkot nie mający wiele wspólnego z rzeczywistością. Wskazuje na rolę, 
jaką odegrała szkoła frankfurcka w sposobie  myślenia zachodnich elit. Pod 
koniec rozdziału czytamy: ”Jest rzeczą dowiedzioną w historii, że cywilizacje 
psują się od głowy." (s. 137) Jest to jedna z kluczowych myśli recenzowanej 
książki. 
 Czwarty rozdział poświęcony jest dechrystianizacji Zachodu. Autor 
posługuje się danymi statystycznymi, podaje też przykłady sekularyzacji, 
szczególnie dobrze widocznej na przykładzie Niemiec. Należy podkreślić, że 
oprócz przedstawienia ataków na chrześcijaństwo ze strony różnorakich 
środowisk, prof. Roszkowski nie pomija przykładów dekadencji w kręgach 
chrześcijańskich, czego dowodem była m.in. gnoza, a obecnie luźna 
interpretacja tradycji i doktryn chrześcijańskich. Pustkę po usunięciu religijności 
współcześni ludzie wypełniają ezoteryką. Rośnie zainteresowanie astrologią, 
horoskopami, a wielu ludzi szuka głębszych doświadczeń w sektach. 
 Następny rozdział, to refleksja nad panującym obecnie w cywilizacji 
zachodniej relatywizmem, który posiada swój parasol ochronny w postaci tzw. 
poprawności politycznej. Prawda stała się ofiarą tzw. „nowych lewic”. 
Współczesnych uczonych, którzy nie zawsze dociekają prawdy, autor porównuje 
do biblijnej „zwietrzałej soli”. Profesor Roszkowski posuwa sę jeszcze dalej w 
swoich rozważaniach pisząc: „szczególnie skutecznymi zabójcami prawdy w 
życiu publicznym, okazali się w XX wieku tak zwani intelektualiści”. Prawda o 
świecie jest podważana, zrównana z kłamstwem, relatywizowana. Autor 
obrazuje taką sytuację jako przeglądanie się w roztrzaskanym lustrze.  
 Rozdział VI to obszerny tekst o genezie, przebiegu i nośnikach rewolucji 
lat sześćdziesiątych, która miała przyspieszyć upadek cywilizacji zachodniej. 
Zmiana pokoleniowa i wzrost gospodarczy lat pięćdziesiątych połączony z 
rewolucją techniczną, był solidną podstawą dla mającej nadejść rewolucji, 
szczególnie w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Nowe pokolenie, 
niepamiętające koszmaru wojny, dorastało w nieporównywalnie lepszych 
warunkach. Powszechna edukacja umożliwiała sporej części społeczeństwa 
odbycie studiów. Autor porównuje ówczesnych studentów do XIX wiecznych 
robotników, którzy podobnie stali się siłą mogącą rozpocząć rewolucję. 
Interwencja wojskowa w Wietnamie, wraz  ze zmianą pokoleniową była 
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„paliwem” rewolucji obyczajowej. Segregacja rasowa również dostarczała 
argumentów rewolucjonistom lat sześćdziesiątych. Z pewnym opóźnieniem 
dotarła ona do Europy, co dobitnie pokazały studenckie protesty w roku 1968 
we Francji i RFN. Najważniejszym elementem rewolucji był jej seksualny 
wymiar, wyzwolenie od dotychczasowych norm i zasad. Kolejny rozdział ściśle 
wiąże się z poprzednim. Znajdziemy w nim jednak następstwa owej rewolucji w 
postaci m.in. „kultury obnażonej”. Cechą wspólną owoców przemian lat 60 jest 
seksualny permisywizm, co w szerszej perspektywie świadczy o moralnej erozji 
społeczeństwa. 
 Ósmy rozdział, to refleksja nad problemem dobra i zła. Autor pisze o 
zjawisku „banalizacji” zła i przestrzega przed możliwością ponownego 
wystąpienia kolejnej fali masowych zbrodni. Niebezpieczną cechą 
współczesnego pokolenia jest brak jakichkolwiek zasad, młodzież lat 
sześćdziesiątych nigdy nie dorosła, a liberalne wychowanie stało się powszechne. 
Wolność jest mylnie rozumiana, a jej podział na negatywną i pozytywną nie 
przystaje do chrześcijańskiej koncepcji wolności. Wiara została zastąpiona przez 
psychologię. W podrozdziale „Kościół w pogoni za światem”, odnajdziemy 
krytyczną ocenę II Soboru Watykańskego, który nie odciął się dostatecznie od 
katolickiej lewicy, a posoborowy katolicyzm stał się zbyt otwarty na 
nadchodzące zmiany obyczajowe. 
 Następny rozdział to próba zdefiniowania pojęcia cywilizacji śmierci. 
Autor odwołuje się do myśli Jana Pawła II, wskazuje konflikt pomiędzy myślą 
papieża Polaka, a propagatorami antropologii nieograniczonej. Sporo miejsca 
poświęcono na prezentacje przedstawicieli „kultury śmierci” z kręgu zachodniej 
cywilizacji, których łączyło przede wszystkim, w ślad za Fryderykiem Nietzsche, 
odrzucenie Boga. Nazwani oni zostali „architektami kultury śmierci”. Krytyce 
poddane zostają próby mierzenia jakości życia. Jest to przejaw hedonizmu i 
może prowadzić do zagubienia sensu ludzkiej egzystencji. Kolejne strony 
rozdziału, to refleksja nad moralnymi dylematami aborcji i eutanazji, 
powszechnymi na wielką skalę w cywilizacji śmierci. Autor przytacza dane 
statystyczne, dotyczące liczby wykonanych aborcji i jednocześnie opisuje walkę 
środowisk pro-life o życie nienarodzonych. 
 Rozdział X to kontynuacja rozważań nad „ideą postępu”. Profesor 
Roszkowski krytycznie ocenia tzw. ideę zrównoważonego rozwoju oraz 
wskazuje uboczne skutki postępu technologicznego, jak np. charakterystyczny 
dla zachodnich społeczeństw chroniczny brak czasu. Jednym z istotniejszych 
zagrożeń jest uzależnienie cywilizacji od cybersieci, która staje się nowoczesnym 
nośnikiem kłamstw i propagandy. Autor podważa koncepcje antropogenicznego 
ocieplenia klimatu oraz nadmiernego przeludnienia planety. Stanowią one 
podstawę uprawiania globalnej polityki gospodarczej. Dalsza część rozdziału 
dotyczy zagadnień bioetycznych oraz zagrożeń wynikających z rozwoju 
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sztucznej inteligencji. Poruszone zostały trudne kwestie wykorzystania komórek 
macierzystych oraz in vitro. 
 Zagadnienie „społeczeństwa otwartego”, stanowiącego podstawę 
funkcjonowania demokracji liberalnej, znalazło miejsce w rozdziale XI. 
Liberalna demokracja posiada wiele cech wspólnych z totalitaryzmem i jest 
zakorzeniona w rewolucji lat sześćdziesiątych. W dzisiejszej demokracji 
przegłosować można wszystko, nawet prawdę. Autor łączy problem islamizacji 
Europy ze społeczeństwem otwartym i poddaje krytyce politykę „multi-kulti”. 
Stanowczo nazywa napływ imigrantów z południa zagrożeniem, które wynika z 
różnej w stosunku do chrześcijan koncepcji Boga. Wskazuje osoby w pewnym 
sensie odpowiedzialne za taki stan rzeczy m.in. Georga Sorosa oraz kanclerz 
Niemiec Angelę Merkel, która dała zielone światło dla tej migracji. Profesor 
Roszkowski zauważa, iż szefowa niemieckiego rządu, będąc jeszcze w opozycji, 
sprzeciwiała się wielokulturowości. 
 Kolejny rozdział pt. „Zaburzenia pamięci”, to opis swoistej amnezji 
ludzi Zachodu. Autor stwierdza wręcz strach wśród zachodnich społeczeństw 
przed historią. Życie w fałszywej świadomości historycznej oddziałuje 
niekorzystnie na kryzys cywilizacji zachodniej. Nauka historii jest 
marginalizowana, a ta, która jest przedmiotem nauczania, cechuje się lewicową 
narracją. Unikanie historii jest bezzasadne, nie da się od niej odciąć. 
Wykorzystywanie jej do celów politycznych  może jedynie dzielić. Znamienna 
dla świata zachodniego jest niepamięć o komunizmie, za to pokutuje wiele 
mitów na temat chrześcijaństwa, które autor skrupulatnie wylicza i opisuje. 
 Rozdział XIII zawiera liczne przykłady upadku kultury masowej. W 
kulturze tej poczucie piękna zostało zrelatywizowane, a artyści prześcigają się w 
przekraczaniu granic przyzwoitości. Zachowania na poziomie profanacji krzyża, 
dokonanego przez amerykańską piosenkarkę Madonnę, czy obrazoburcze teksty 
najpopularniejszych zespołów muzycznych, stały się aktualnie normą mającą 
przyciągnąć masy, które napędzają show-biznes. Celem nadrzędnym 
społeczeństwa stała się rozrywka bazująca na pierwotnych instynktach. 
Tendencje na rynku muzycznym nie napawają optymizmem. Widać to dobitnie 
w przedstawionej analizie najpopularniejszych przebojów. Z biegiem czasu ich 
przesłanie stawało się coraz bardziej wulgarne, a w wielu przypadkach teksty 
jawnie nawiązywały do okultyzmu. Zachodnia kultura oparta na haśle: „żyje się 
tylko raz” nie stanowi solidnego fundamentu cywilizacyjnego. 
 W przedostatnim rozdziale książki autor ukazał współczesną rodzinę, 
jako wroga lewicowych ideologii. W szczególności ideologii gender, której 
korzenie sięgają marksizmu. Monogamiczne małżeństwo stało się przeszkodą na 
drodze do triumfu „tęczowej cywilizacji”. Za główne ofiary tej cywilizacji autor 
uważa dzieci, utożsamiane z zagrożeniem i przytacza dane o malejącej dzietności 
kobiet oraz wzroście dostępności abortywnych środków farmakologicznych. 
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Podsumowując, Zachód niszcząc instytucję małżeństwa i rodzinę, popełnia 
swego rodzaju samobójstwo. 
 Ostatnia część książki to opis demograficznych, gospodarczych i 
politycznych następstw przedstawionych w książce przemian cywilizacyjnych. 
Pozycja Zachodu słabnie na globalnej mapie świata. Europa mierzy się z 
kryzysem demograficznym, zwalniającą gospodarką i polityką o pogarszającej się 
jakości. Interesująca jest tabela zestawiająca liczbę aborcji oraz potencjalną liczbę 
ludności w wybranych krajach. Demograficzna przyszłość Europy jest fatalna, 
nieco lepiej sytuacja wygląda w USA. Gospodarczy potencjał zachodu będzie się 
zmniejszać kosztem państw azjatyckich. Autor zauważa pewien dualizm świata 
zachodniego. Europa cechuje się antyamerykanizmem, ponadto utraciła pozycję 
na arenie międzynarodowej. Stany Zjednoczone jako jedyny przedstawiciel 
zachodniej cywilizacji, wciąż są w stanie realnie wpływać na światową 
geopolitykę i bronić swoich interesów. Ostatni rozdział nie jest jednak 
fatalistyczną wizją przyszłości. W wielu kręgach unijnych zaczęto dostrzegać 
mankamenty jej funkcjonowania. W siłę rosną ugrupowania dążące do zmian, 
choć same nie unikają błędów. Rozdział kończą przytoczone fragmenty 
przemówienia Victora Orbana, odnoszące się do kondycji współczesnej Europy. 
Zwieńczeniem tej obszernej książki jest krótkie, podsumowujące wcześniejsze 
wywody zakończenie. Znajdziemy w nim smutną diagnozę współczesnego 
człowieka. Jest i nadzieja, upatrywana przez autora w chrześcijańskiej młodzieży. 
 Książka profesora Wojciecha Roszkowskiego „Roztrzaskane lustro. 
Upadek cywilizacji zachodniej”, to niewątpliwie dzieło wyróżniające się na tle 
dzisiejszej humanistyki. Podziw budzi ogrom przytoczonych faktów, których 
odnalezienie i właściwe zinterpretowanie wymagało od autora szerokiej wiedzy. 
Są one zaczerpnięte nie tylko z materiałów o charakterze naukowym ale i 
publicystycznym. Sformułowania zawarte w książce, choć w większości dotyczą 
spraw skomplikowanych, są jasno wyrażone i zrozumiałe. Jest to ważna cecha 
książki na tle wielu publikacji naukowych, których  naukowy „żargon” znacznie 
zawęża potencjalną grupę odbiorców. Profesor Roszkowski nie unika 
odważnych sądów i twierdzeń, nie przejmuje się poprawnością polityczną. Nie 
jest to w jego przypadku oznaka pogardy dla środowisk o innym 
światopoglądzie, bowiem jego wywody są logicznie uargumentowane. Pomimo, 
że znaczna część książki to krytyka środowisk lewicowych, znaleźć w niej można 
również  krytyczne komentarze pod adresem hierarchów kościelnych  i 
posoborowego katolicyzmu (s. 298-305). Książkę ubogacają liczne ilustracje 
obrazujące omawiane zagadninia. Umieszczenie wybranych tez i myśli zawartych 
w książce na stronach poprzedzających pierwszy rozdział uważam za duże 
ułatwienie w późniejszym studiowaniu tekstu. 
 Publikacje dotyczące problematyki cywilizacyjnej charakteryzują się 
szerokim spektrum podejmowanych zagadnień, co niesie za sobą trudności w 
selekcji i poprawnej redakcji tekstu. Czytając tekst odnosi się wrażenie, że 
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niektóre zagadnienia zostały podzielone na poszczególne rozdziały zamiast 
stanowić spójny wywód. Przykładowo, w podrozdziale zatytułowanym 
"Marksizm" (s. 83-85) znjadziemy jego charakterystykę wraz podaniem dat 
urodzin i śmierci Karola Marksa, by na stronie 209 obejrzeć zdjęcie Marksa z 
ponownym podaniem wspomnianych dat oraz informacji na temat tejże 
ideologii. Podobnie, podrozdziały „Rozkład” (s.157-160) oraz „Kościół w 
pogoni za światem"(s. 298-305) traktują w gruncie rzeczy o tym samym, czyli o 
wewnętrznych problemach chrześcijaństwa. Uważam również, że niepotrzebnie 
umieszczono w książce (s. 29-35)  charakterystykę niemal dwudziestu wybitnych 
greckich filozofów. Przytoczone przykłady przyczyniają się do niepotrzebnego 
wydłużenia książki. W podrozdziale „Ewolucjonizm” (s. 87-89) autor krytycznie 
odnosi się do darwinowskiej teorii, a swój przekaz potęguje umieszczeniem 
prześmiewczej karykatury Karola Darwina i jego teorii. Czytając ten podrozdział 
odnosi się wrażenie, jakoby istniał  w tej kwestii niemożliwy do pogodzenia 
konflikt pomiędzy nauką a religią. Uważam, że profesor Roszkowski, nota bene 
chętnie odwołujący się do myśli Jana Pawła II powinien uzupełnić ten fragment 
książki o wypowiedź papieża skierowaną do  uczestników sesji plenarnej 
Papieskiej Akademii Nauk z okazji 60 rocznicy jej założenia przez Piusa XI. Jan 
Paweł II wskazuje możliwość pogodzenia ewolucjonizmu z wiarą katolicką.7 Na 
stronie 367 autor podaje informację, iż „obecnie w bardzo wielu amerykańskich 
szczepionkach używa się preparatów MR-5 i WI-38 uzyskiwanych z 
abortowanych płodów”. Błędem jest podanie nazwy preparatu MR-5 zamiast 
MRC-5. Należałoby też zaznaczyć że, preparaty te pochodzą z dwóch linii 
zarodkowych, pozyskanych w latach sześćdziesiątych od dwóch płodów, po 
sztucznie wywołanym poronieniu. Aborcje te nie były wykonane w celu 
pozyskania komórek do produkcji szczepionek, a wynikały w jednym przypadku 
z  przyczyn społecznych, a w drugim z powodu choroby psychicznej matki. 
Zgodnie ze stanowiskiem Pontyficia Academia pro Vita korzystanie z tych 
szczepionek nie oznacza akceptowania aborcji i nie jest moralnie naganne.8 
Autor książki jest dobrze znany ze swej działalności politycznej. Jego 
zaangażowanie jest też widoczne na stronach recenzowanej ksiażki. Pisze on o 
Prawie i Sprawiedliwości jako partii zwalczającej patologię liberalnej demokracji 
(s.549). Ponadto w książce znajdziemy zamieszczone zdjęcie Krzysztofa 
Szczerskiego, promującego swoją książkę. Polityk ten nie bez przyczyny jest 
kojarzony z wyżej wymienioną partią. Umieszczenie w książce tych informacji 
uważam za niestosowne, może to bowiem zniechęcić do lektury tego dzieła 
szczególnie młodych, w dużym stopniu uprzedzonych do polityki ludzi. Jest to 
jednak subiektywna opinia recenzenta. Recenzowane wydanie nie posiada 

                                                 
7 Zob. Jan Paweł II, Orędzie życia. Przesłanie Ojca Świętego do członków Papieskiej 

Akademii Nauk (22 października 1996 r.), W drodze, 1997, nr 9, s. 43-46.  
8 Zob. https://www.immunize.org/talking-about-vaccines/vaticandocument.htm  
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indeksu, który przy tak dużej dawce informacji byłby nieocenioną pomocą 
ułatwiającą szybkie odszukanie konkretnych wątków. 
 Recenzowana książka, jak na swoją objętość, posiada niewiele 
mankamentów. W żadnym stopniu nie umniejszają one wartości tego dzieła. 
Może stanowić ona punkt wyjścia do dalszych szczegółowych badań. Cieszy 
fakt, iż książka ukazała się w Polsce, jednak powinny szczegółowo się z nią 
zaznajomić przede wszystkim społeczeństwa Europy Zachodniej, a już na 
pewno jej elity. Tylko czy są w stanie jeszce zrozumieć jej przesłanie? 
 
       Maciej Kędzierski 



 

Przegląd Geopolityczny, 30, 2019. 

 

 

- 216 - 

Noty o autorach 
 

Grzegorz Baziur, historyk, starszy wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole 
Zawodowej im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu. Współpracownik 
Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego w Krakowie, oddziału 
Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie i Komisji Historycznej Okręgu 
Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej w Krakowie. Badacz stosunków polsko-
rosyjskich i polsko-sowieckich, totalitaryzmów i antykomunistycznej konspiracji 
młodzieżowej w PRL. Członek Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego. 
 
Robert Białoskórski, profesor w Instytucie Nauk o Bezpieczeństwie na 
Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w 
Siedlcach, specjalizujący się w bezpieczeństwie międzynarodowym. Posiada 
wieloletnie doświadczenie profesjonalnej służby wojskowej w kraju i za granicą. 
Główne obszary zainteresowań naukowych: teoria bezpieczeństwa, teoria 
konfliktów zbrojnych, geostrategia i potęgometria. Autor monografii „Pozycja 
geostrategiczna Federacji Rosyjskiej. Studium potęgometryczne ” (2018). 
 
Maciej Kędzierski, doktorant w Instytucie Geografii Uniwersytetu 
Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. 
 
Ignacy Kitowski, dr hab., profesor nadzwyczajny w Instytucie Nauk 
Rolniczych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie. Członek 
Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego, sekretarz zarządu oddziału 
chełmskiego Towarzystwa. Główne problemy badawcze z obszaru nauk 
społecznych to: bezpieczeństwo ekologiczne, konflikty o zasoby przyrody. 
 
Marcin Oskierko, wykładowca w Katedrze Stosunków Międzynarodowych w 
Państwowej Wyższej Szkołe Zawodowej w Chełmie, audytor wewnętrzny. 
Członek Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego, członek Stowarzyszenia 
Audytorów Wewnętrznych Szkół Wyższych. Główne problemy badawcze to: 
transgraniczne aspekty bezpieczeństwa na wschodniej granicy RP.  
 
Andrzej Piskozub, profesor, założyciel (1992) i wieloletni kierownik Katedry 
Nauki o Cywilizacji na Uniwersytecie Gdańskim; autor bestsellerowych 
publikacji, m.in.: Gniazdo Orła Białego (1968), Elementy nauki o cywilizacji (1992), 
Cywilizacje w czasie i przestrzeni (1992), Morze w dziejach cywilizacji (1993), Między 
historiozofią a geozofią (1994), Polska w cywilizacji zachodniej (1995); współpracownik 
Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego, od 2018 roku jego Członek 
Honorowy. 
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Mieczysław Samborski, absolwent Politechniki Łódzkiej, badacz stosunków 
polsko-ukraińskich. Autor wydanej w 2018 roku dwutomowej monografii: 
Sprawcy ludobójstwa Polaków na Wołyniu w drugiej wojnie światowej. Historia Organizacji 
Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińskiej Powstańczej Armii. Członek Polskiego 
Towarzystwa Historycznego i Towarzystwa Przyjaciół Nauk im. Kazimierza 
Marii Osińskiego w Przemyślu, sekcja Humanistyczna.  
 
Sylwia Sławińska, absolwentka prawa i filozofii Uniwersytetu Marii Curie-
Skłodowskiej, a także bezpieczeństwa wewnętrznego na Uniwersytecie 
Pedagogicznym w Krakowie; doktorantka w Instytucie Politologii tegoż 
Uniwersytetu. Badaczka współczesnych procesów migracji pracująca w Wyższej 
Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim; członek 
Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego.  
 
Piotr L. Wilczyński, dr, współredaktor Przeglądu Geopolitycznego, specjalista 
z zakresu geografii wojennej, ekonomicznej i geostrategii; prezes Polskiego 
Towarzystwa Geopolitycznego, adiunkt w Instytucie Geografii Uniwersytetu 
Pedagogicznego w Krakowie. 
 
Witold J. Wilczyński, profesor w Instytucie Geografii Uniwersytetu 
Pedagogicznego w Krakowie; członek Rady Naukowej i wiceprezes Polskiego 
Towarzystwa Geopolitycznego; redaktor naczelny Przeglądu Geopolitycznego; 
od roku 2014 laureat Nagrody Naukowej im. Oskara Żebrowskiego. Autor m.in. 
Leksykonu wiedzy geograficznej (2007), A Source Book of the Polish Classical Geography 
(2012), i Elementarza geograficznego (2014).  
 
Andrzej Zapałowski, profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego, badacz 
problemów geopolitycznych Europy Wschodniej, członek Rady Naukowej 
Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego, odznaczony Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski za zasługi w działalności na rzecz przemian 
demokratycznych w Polsce, oraz Krzyżem Wolności i Solidarności za 
działalność na rzecz suwerenności i respektowania praw człowieka w Polsce. 
Były poseł na Sejm RP oraz były poseł do Parlamentu Europejskiego. 
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Zasady publikowania 
 
1. W „Przeglądzie Geopolitycznym” (dalej PG) publikowane są artykuły, 

recenzje, analizy, polemikii 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, 
spójnośćlogiczna 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 kluczowychna 
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: 1,0wiersza, 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 ilustracjepowinny 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, którepojawiają 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” 




