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Piotr MICKIEWICZ  
Uniwersytet Gdański    

 
 

ANATOMIA ROSYJSKIEGO IMPERIALIZMU  
ERY WŁADYMIRA PUTINA 

 
 
Abstrakt: 
 W opracowaniu wyjaśniono uwarunkowania i cele imperialnej polityki Rosji w 
okresie sprawowania władzy przez środowisko skupione wokół Władimira Putina. 
Przez dwie dekady (lata 2000-2021) politykę tę określić można jako konglomerat 
umiejętnie prowadzonych i wzajemnie skoordynowanych przedsięwzięć polityczno-
ekonomicznych, wspieranych działaniami dyplomatycznymi. Jej bezapelacyjnym 
sukcesem było przekonanie większości pozostałych uczestników sceny międzynarodowej 
o konieczności przyznania Rosji statusu gracza globalnego i aprobaty budowy przez to 
państwo strefy własnych wpływów. Do 2022 roku była ona konstruowana w oparciu o 
klasyczne zasady myślenia strategicznego, zakładające zdefiniowanie interesu 
narodowego, określenie żywotnych interesów państwa w ważnych dla jego 
funkcjonowania obszarach przedmiotowych i geograficznych oraz sposobu osiągnięcia 
dobrze dobranych celów operacyjnych. Proces ten został podzielony na konkretne etapy, 
w trakcie których osiągane były poszczególne cele, co pozwalało na wyznaczenie 
kolejnych, umożliwiających realizację interesu narodowego. Autor stawia tezę, że 
interesem narodowym Federacji Rosyjskiej jest usankcjonowanie pozycji mocarstwa 
globalnego, zaś żywotnymi interesami – uzyskanie instrumentów pozwalających na 
osiągnięcie tego celu strategicznego. Uznaje także, że w konstrukcji tej polityki 
adoptowano koncepcje geopolityczne autorstwa Wieniamina Siemionowa Tień-
Szańskiego i Halforda Johna Mackindera, zwłaszcza tezy o roli obszaru rdzeniowego i 
centrów pozwalających na stworzenia niezbędnego potencjału państwa i zasadach 
funkcjonowania mocarstwa lądowego, oraz teorii Heartlandu wraz z wizją koniecznej 
ekspansji na obszary przyległe. Ekspansja ta postrzegana jest zarówno jako 
rozwiązanie zapewniające bezpieczeństwo kraju o znacznej rozciągłości terytorialnej, 
jak i instrument pozwalający na uzyskanie statusu mocarstwa oraz potencjału zdolnego 
do przeciwstawienia się mocarstwu morskiemu (globalnemu). Opierając się na tych 
założeniach i koncepcjach uznano, że kolejnym etapem rosyjskiej polityki powinno być 
sankcjonowanie pozycji mocarstwa globalnego, co prowadzić będzie do podjęcia 
różnorodnych form konfrontacji ze Stanami Zjednoczonymi. Jednakże założono, że 
obszary i formuła tej konfrontacji zostaną wyznaczone w oparciu o racjonalną ocenę 
potencjału państwa rosyjskiego oraz możliwych strat jakie może przynieść taka 
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konfrontacja w formule niedostosowanej do realiów geopolitycznych. Trwający konflikt 
rosyjsko-ukraiński dowodzi, że marzenia o uzyskaniu statusu imperium stały się dla 
rosyjskiego przywódcy ważniejsze niż realistyczna ocena możliwości odbudowy statusu 
mocarstwa.  

  
Słowa kluczowe: państwo, polityka zagraniczna, Rosja, oddziaływanie 
międzynarodowe, strategia. 
 
 

 
Wstęp 

Z chwilą objęcia urzędu prezydenta Federacji, Władimir Putin 
nadał rosyjskiej polityce wymiar globalny, ukierunkowany na 
odzyskanie imperialnej pozycji państwa. Istotną cechą tej koncepcji 
politycznej było jej utożsamienie z działaniami ukierunkowanymi na 
zapewnienie bezpieczeństwa państwa. Zostało ono zdefiniowane przez 
ekipę przejmującą władzę od Borysa Jelcyna jako konglomerat 
przedsięwzięć podejmowanych w wymiarze wewnętrznym i środowisku 
międzynarodowym1. W polityce wewnętrznej działania te zostały 
skoncentrowane na odzyskaniu pełnej kontroli władz centralnych nad 
podmiotami administracyjnymi Federacji Rosyjskiej oraz sektorem 
paliwowo energetycznym2. Wymiar wewnętrzny tej polityki uwzględniał 
także budowę tzw. bezpiecznej przestrzeni wokół terytorium Federacji. 
Cel ten miał być osiągany poprzez działania mające na celu utrzymanie 
wpływów politycznych lub wykreowanie sytuacji, w której państwa 
uznane za części tej przestrzeni, w swojej polityce uwzględniać będą 
interesy Rosji takie jak: umocnienie pozycji Rosji jako mocarstwa 
globalnego, budowę potencjału pozwalającego na zapobieżenie agresji 
militarnej, możliwość kontroli prowadzenia działalności gospodarczej i 
militarnej w strefie przygranicznej oraz przeciwdziałanie dezinformacji i 
ochrona zasobów informacyjnych (Udalov 1995, s. 61-77). Natomiast 

                                                
1 Takie założenie można odnaleźć w treściach rosyjskich dokumentów strategicznych, 
zwłaszcza w: Концепция внешней политики Российской Федерации, утверждена 
Президентом Российской Федерации В.В.Путиным 30 ноября 2016 г,  p. 4, Указ 
Президента РФ от 13 мая 2017 г. N 208 О Стратегии экономической безопасности 
Российской Федерации на период до 2030 года, p. 14,Указ Президента Российской 
Федерации от 31 декабря 2015 года N 683 О Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации, p. 7, 42, 44. 
2 Концепция национальной безопасности Российской Федерации, 
http://nvo.ng.ru/concepts/ 
2000-01-14/6_concept.html (dostęp: 10.03.2017), cz. II: Национальные интересы России. 
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aktywność międzynarodową sprowadzono do zdominowania 
określonych regionów, uznawanych za miejsca ulokowania interesów 
Federacji Rosyjskiej (Mękiszak 2014; Mickiewicz, red. 2018, s. 60-96). 
Proces ten został określony nie jako ekspansja, ale mający na celu 
kreowanie bezpieczeństwa Federacji, co uznać należy za formę działań 
specjalnych określanych mianem „maskirowka” (Mickiewicz 2021). 
Oceniając całokształt przyjętej w 2000 roku długofalowej koncepcji 
politycznej wskazać należy, że przyjęta przez skupiony wokół W. Putina 
establishment polityczny i siłowy koncepcja odbudowy rosyjskiej pozycji 
politycznej została oparta na teorii funkcjonowania mocarstwa lądowego 
o znacznej rozciągłości terytorialnej autorstwa Wieniamina Siemionowa 
Tień-Szańskiego (Семенов Тянь-Шанский 1915, s. 14, 17-18, 33; 
Potulski 2009) oraz założeniach Halforda Johna Mackindera 
odnoszących się do uwarunkowań ekspansji mocarstwa lądowego. Na jej 
podstawie określono regiony decydujące o statusie mocarstwa (centra 
wydobycia, przerobu i eksportu surowców kopalnianych) oraz 
wyznaczono regiony przygraniczne, które należy zdominować. Za 
poddane temu oddziaływaniu uznano obszary tzw. Eurazji obejmujące 
zlewiska mórz Bałtyckiego, Czarnego i Kaspijskiego oraz 
środkowoazjatyckie państwa Wspólnoty Niepodległych Państw, które 
Siemionow Tień-Szański określał jako regiony Ałtajski i Turkmeński3. 
Jego tezy wykorzystano także do uzasadnienia procesu centralizacji 
państwa i przejęcia kontroli nad zasadniczymi sektorami gospodarki 
dowodząc, że taką ekspansję może prowadzić silne i sprawne państwo, 
właściwie wykorzystujące swój potencjał. Szczególną rolę przypisano 
procesowi militaryzacji państwa wskazując, że wydzielone obszary 
strategiczne - ze względów bezpieczeństwa - muszą wypełniać także 
funkcję obronną oraz umożliwić zdominowanie wskazanych regionów 
przygranicznych.  

Przyjęta przez rosyjski establishment polityczny teza, iż proces 
odbudowy pozycji globalnej państwa jest determinowany przez 
możliwości ponownego usankcjonowania się w regionach 
przygranicznych, określił także rolę Stanów Zjednoczonych i Sojuszu 
Północnoatlantyckiego w rosyjskiej polityce. Ich polityka prowadzona w 

                                                
3 Zapisy takie znalazły się między innymi w: Военная доктрина Российской федерации 
Утверждена Указом Президента Российской Федерации от 21 апреля 2000, Cz. II p. 19-
15, Cz, III.p. 7-8, Концепция внешней политики Российской Федерации, утверждена 
Президентом Российской Федерации В.В. Путиным 12 февраля 2013 г. , punkt IV podp. 
42, 46, 48 e, 49, 51, 52, 53, 67. 
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rejonach ulokowania rosyjskich interesów uzasadniała tezę o obronnym 
charakterze ekspansji polityczno-militarnej, co ukazano w Tabeli 1. 
 
Tab. 1. Zasadnicze decyzje polityczno-militarne integrujące państwa Eurazji 
podjęte w latach 1999-2008 

Przedsięwzięcie polityczne  Przedsięwzięcia militarne 

2000 - Powołanie 
Euroazjatyckiego Stowarzyszenia 
Gospodarczego (Organizacja 
zastąpiona w 2015 r. przez 
Euroazjatycką Unię Gospodarczą) 
Uczestnicy: Rosja, Białoruś, 
Kazachstan, Kirgizja, Tadżykistan  
Obserwatorzy: Armenia, 
Mołdawia, 

T
ad

ży
ki

st
an

 

1999 - porozumienie o stacjonowaniu 
wojsk rosyjskich w celu ochrony 
zewnętrznej granicy WNP (granicy 
tadżycko-afgańskiej).  
2005 – budowa eksterytorialnej bazy 
łączności kosmicznej 

2001- Przekształcenie 
Szanghajskiej Piątki w 
Szanghajską Organizację 
Współpracy4 
Uczestnicy: Rosja, ChRL, 
Kazachstan, Kirgizja, Tadżykistan 

A
ze

rb
ej

d
ża

n
 2002 – usytuowanie w tym państwie 

(radar w bazie Gabalińsk) elementu 
systemu obrony przeciwrakietowej  

2004 - Przystąpienie do 
Środkowoazjatyckiej Organizacji 
Współpracy (W 2006 r. 
organizacja została scalona z ESG) 
Uczestnicy: Kazachstan, Kirgizja, 
Tadżykistan 

K
ir

gi
zj

a 

2003 – rozmieszczenie na terytorium 
tego państwa (baza Kant) 
wydzielonego z sił armii rosyjskiej 
komponentu powietrznych 
Kolektywnych Sił Szybkiego 
Reagowania  

2004 - Przystąpienie do 
Stowarzyszenia 
Środkowoazjatyckiego 
Uczestnicy: Kazachstan, Kirgizja, 
Tadżykistan, Uzbekistan 

O
se

ti
a 

P
oł

u
d

n
io

w
a 2008- (do wybuchu wojny rosyjsko-

gruzińskiej) - rozmieszczenie na mocy 
umowy z władzami separatystycznymi 
5000 żołnierzy oraz funkcjonariuszy 
wojsk ochrony pogranicza „w celu 
wspólnej obrony i ochrony granicy” 

Źródło: oprac. własne 
 
Natomiast ocena tzw. atrakcyjności polityczno-gospodarczej i 

potencjału militarnego USA doprowadziła rosyjskich liderów do 
konkluzji, że jedyną możliwą formą rywalizacji jest podjęcie działań 
zmierzających do swoistego „wypychania” Stanów Zjednoczonych z 
eurazjatyckich regionów ulokowania rosyjskich interesów metodami 
polityczno-gospodarczymi oraz polityczno-militarnymi. Działania te, 
                                                
4 Działania te prowadzone są we współpracy z Chinami, ale rola państw 
środkowoazjatyckich jest istotna. Organizacja ma wymiar regionalny, a ważnym obszarem 
jej aktywności jest kwestia bezpieczeństwa regionalnego. Rosja podejmowała próby 
przekształcenia jej w organizację polityczno-wojskową. 
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zgodnie z zasadniczymi założeniami rosyjskiej myśli strategicznej 
rozłożono na etapy i prowadzono w ramach skoordynowanych 
przedsięwzięć politycznych, gospodarczych oraz militarnych. W ich 
ramach podjęto działania: 

 zmierzające do uzyskania możliwości osiągania interesów 
państwa w regionach ich ulokowania (etap I),  

 uzyskania wpływu na kształt globalnych procesów polityczno-
gospodarczych (etap II)  

 usankcjonowania pozycji mocarstwa globalnego przy 
wykorzystaniu ekspansji energetycznej wspierającej potencjał 
militarny (etap III) (Rosyjska myśl…, 2020, s. 133-156). 

Założono, że obszar niezbędnej dominacji obejmować powinien 
terytoria Europy Wschodniej (Środkowo-Wschodniej i Południowo-
Wschodniej), Ocean Arktyczny oraz zlewiska mórz Bałtyckiego, Czarnego 
i Kaspijskiego. Specyficznie określono regiony Dalekiego Wschodu i Azji 
Południowo-Wschodniej uznając, że powinny one pozostać w sferze 
rosyjskich wpływów. Plan ich wiązania ekonomiczno-politycznego miał 
jednak zostać osiągnięty w procesie korelacji rosyjskich i chińskich 
interesów regionalnych. Instrumentami wykorzystywanymi do 
tworzenia tej wspólnoty interesów stały się - dokonywana przy chińskiej 
akceptacji - polityka uzależniania energetycznego wybranych państw, 
prowadzenie  gamy przedsięwzięć mających na celu niwelowanie 
możliwości gospodarczej i politycznej obecności USA w Azji Środkowej 
oraz specyficzne zdefiniowanie zagrożenia bezpieczeństwa, w postaci 
tezy o konieczności obrony państwa przed potencjalnym atakiem ze 
strony mocarstw morskich (USA i – traktowanej jako jego państwo 
satelickie o statusie regionalnego mocarstwa morskiego – Wielką 
Brytanię) (Rosyjska myśl…, 2020, s. 162-163). 

Opracowana w pierwszych latach XXI wieku długofalowa 
koncepcja odbudowy imperialnej pozycji Rosji została więc 
skoncentrowania na pięciu obszarach, wobec których prowadzona jest, 
wzajemnie skoordynowana polityka regionalna. Założonym celem 
oddziaływania wobec tzw. "bliskiej zagranicy", postrzeganym oficjalnie 
w kategoriach budowy bezpiecznego otoczenia wokół własnych granic, 
jest gospodarczo-polityczne zwasalizowanie części państw 
przygranicznych (Białoruś, Armenia, Kazachstan, Kirgizja i Turkmenia) 
oraz związanie, również instrumentami gospodarczo-politycznymi, 
wybijających się na suwerenność krajów regionu (Ukraina, Uzbekistan, 
Tadżykistan). Sposób oddziaływania na te państwa uzależniony był od 
kształtu sytuacji regionalnej, wewnętrznej w tych państwach oraz 



 
Mickiewicz, P., 2022. Anatomia rosyjskiego imperializmu ery Władymira Putina, 

Przegląd Geopolityczny, 40, s. 9-26. 

 
 

- 14 - 

aktualnych interesów Rosji.  Na obszarze Europy wyselekcjonowano 
natomiast trzy grupy państw. Ich rolę w rosyjskiej polityce określał 
zakres możliwej współpracy gospodarczej oraz oddziaływania na 
politykę europejską, zwłaszcza w odniesieniu do kształtu ładu 
międzynarodowego pierwszej połowy XXI wieku. Do grupy państw o 
znaczeniu strategicznym dla rosyjskiej polityki zaliczono Republikę 
Federalną Niemiec, Francję, Holandię i Włochy. Za kraje możliwej 
kooperacji uznano Austrię, Hiszpanię oraz Belgię. Natomiast szczególną 
rolę przyznano Wielkiej Brytanii, dążąc do osłabienia jej więzi 
politycznych z USA poprzez kierowanie do tego państwa szerokiej oferty 
kooperacji gospodarczej, podejmowanej zarówno przez firmy znajdujące 
się pod kontrolą państwa jak i oligarchów związanych z władzami 
Federacji.  

Podobne rozwiązanie zastosowano w ocenie możliwości 
oddziaływania w regionie Europy Wschodniej. Kraje tego obszaru 
postrzegane są przy uwzględnieniu faktu ich przynależności do NATO 
oraz w kontekście możliwości uwzględniania w ich polityce rosyjskich 
interesów strategicznych. Zastosowany podział to wyselekcjonowanie 
potencjalnych partnerów polityczno-gospodarczych oraz państw 
skoncentrowanych na kooperacji z USA, do jakich zaliczono Polskę, 
Rumunię, Litwę, Łotwę oraz Estonię. Taki sam podział zastosowano w 
odniesieniu do państw azjatyckich, wśród których wyróżniono 
potencjalnych sojuszników lub przynajmniej partnerów gospodarczo-
politycznych (ChRL, India, Iran) oraz państwa, na politykę których 
niezbędne jest posiadanie możliwości oddziaływania (Korea Pd., 
Japonia). W regionie Bliskiego Wschodu za strategicznego partnera 
uznano Syrię, a w późniejszym okresie Turcję. Podjęto także próbę 
usankcjonowania obecności w basenie Zatoki Perskiej, ale celem jest 
ograniczenie amerykańskiej pozycji w obszarze Zachodniego Oceanu 
Indyjskiego (Mickiewicz 2022, s. 163-164, 204-206).   

 
Proces dominowania „strefy buforowej” 

Praktyczna realizacja polityki uzależniania obszarów 
przygranicznych została podjęta po roku 2004, czyli po etapie 
przejmowania pełnej kontroli nad władzami poszczególnych podmiotów 
Federacji oraz sektorem paliwowo-energetycznym. Wykorzystując 
proces poszerzania Sojuszu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej 
działaniom tym nadano formułę przedsięwzięć ochronnych, a nie 
ekspansji. Zastosowana forma narracji sprowadzona została do tezy, iż 
są to działania mające na celu stworzenie bezpiecznej przestrzeni wokół 



 
Mickiewicz, P., 2022. Anatomia rosyjskiego imperializmu ery Władymira Putina, 

Przegląd Geopolityczny, 40, s. 9-26. 

 
 

- 15 - 

granic Federacji. Jej zakres to trzy równolegle prowadzone procesy: 
integracji rosyjskiego społeczeństwa z obozem władzy, odbudowa 
poczucia wspólnotowości w społeczeństwach byłych sowieckich 
republik oraz wiązania polityczno-gospodarczego wybranych państw 
obszaru Eurazji poprzez politykę eksportu surowców kopalnianych. 
Działania prowadzone w odniesieniu do własnego społeczeństwa miały 
na celu jego zintegrowanie z polityką państwa, co osiągnięto poprzez 
zaproponowanie atrakcyjnego dziedzictwa historycznego. 
Przedsięwzięcia te zostały równocześnie wykorzystane jako instrument 
dla procesu tworzenia ofert integracyjnych dla państw Wspólnoty 
Niepodległych Państw i ich społeczeństw. Tworzony mit Wielkiej Rosji, 
Matki Narodów, pielęgnacja tradycji Wielkiej Wojny Ojczyźnianej i czynu 
zbrojnego żołnierzy - zwycięzców II wojny światowej oraz silnej władzy, 
kierującej się interesem państwa i dbającej o bezpieczeństwo obywateli, 
stały się ważnym elementem oddziaływania politycznego.  Natomiast - 
sukcesywnie po roku 2002 - zasadniczym celem strategicznym było 
doprowadzenie do sytuacji, w której funkcjonujące w tym obszarze 
państwa uwzględniały w swej polityce interesy Rosji. Taki cel wynikał - 
w ograniczonym, ale istotnym stopniu - z przekonania, iż pierwsza faza 
rozszerzenia NATO (1999 r.) została przeprowadzona tylko z 
częściowym poszanowaniem rosyjskich interesów (Babicz 2009, s. 19-
23; Łoś-Nowak 2012). Istotnym elementem tej polityki była polityczno-
militarna reakcja na przeobrażenia sytuacji politycznej w strefie „bliskiej 
zagranicy” i regionach usytuowania interesów strategicznych tego 
państwa. Przyjęła ona postać wsparcia prorosyjskiego reżimu (Syria, 
Białoruś, Kazachstan) lub presji polityczno-militarnej (Gruzja, Ukraina) 
przy równoczesnym oddziaływaniu na otoczenie międzynarodowe. Jego 
celem było osiągnięcie aprobaty dla rosyjskich działań, uzyskiwanej 
między innymi poprzez umiejętne działania dyplomatyczne i 
propagandowe. Ich formuła i zakres zostały oparte na doświadczeniach 
wyniesionych z wojny rosyjsko-gruzińskiej (7-16.08.2008 r.). 
Wykorzystując fakt, iż to armia gruzińska jako pierwsza podjęła 
działania stricte militarne Rosjanie przedstawili własną interpretację 
przyczyn jego zaistnienia, która została zaakceptowana przez 
społeczność międzynarodową (Niedziółka 2008; Dziuba 2009). Stała się 
ona punktem wyjścia dla międzynarodowych inicjatyw pokojowych, w 
zasadzie zbieżnych z rosyjskimi oczekiwaniami5. Politycznym sukcesem 

                                                
5 Zaproponowane przez europejskich negocjatorów (prezydenta Francji Nicolasa 
Sarkozy'ego oraz przewodniczącego OBWE Alexandra Stubby) propozycje sprowadzały się 
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w wymiarze regionalnym było usankcjonowanie statusu obydwu 
separatystycznych republik, chociaż Gruzji udało się zablokować proces 
uzyskania przez nie suwerenności politycznej. Natomiast za sukces 
strategiczny uznać należy ograniczenie możliwości amerykańskiego 
oddziaływania w obszarze kaspijsko-czarnomorskim i faktyczne 
zablokowanie gruzińskich aspiracji do członkostwa w Pakcie 
Północnoatlantyckim. Cel ten został uzyskany przez stworzenie 
wizerunku Gruzji jako państwa-agresora, co spowodowało także jego 
wyizolowanie z regionalnej kooperacji politycznej. Działania te 
doprowadziły do osłabienia związków tego państwa z Iranem i 
Kazachstanem, co pozwoliło na całkowite zablokowanie koncepcji 
przesyłu surowców energetycznych z basenu Morza Kaspijskiego do 
Europy. Sukces tej polityki był także efektem równolegle prowadzonych 
działań skierowanych do władz Chin, Iranu i Turcji oraz ograniczenia 
zakresu kooperacji z Turkmenią, Uzbekistanem oraz Indią.   

Wskazując na istotną rolę Gruzji w rosyjskiej polityce 
podporządkowywania państw strefy buforowej podkreślić należy, że w 
koncepcji tej szczególną rolę odgrywają państwa Azji Centralnej, 
zwłaszcza Kazachstan. Jego status wynika zarówno ze strategicznego 
położenia jako szlaku tranzytowego oraz kraju, mogącego współkreować 
politykę w regionie. Istotną rolę odgrywają także kazachskie złoża 
surowców energetycznych i potencjalne możliwości ich eksportu. Z tego 
względu wojna z Gruzją została wykorzystana także do ograniczenia 
możliwości przesyłowych przez gruzińskie terytorium do Turcji. W 
zamian Kazachstan został włączony do dalekowschodnich projektów 
budowy systemów przesyłowych i uzyskał możliwości eksportu do Chin. 
Rozwiązanie to pozwoliło także na zwasalizowanie Tadżykistanu, 
Turkmenii i Uzbekistanu, dokonane poprzez inwestycje gospodarcze (w 
kooperacji z Chinami) oraz kooperację obronną, formalnie o charakterze 
antyterrorystycznym, ale w praktyce sprowadzoną do wsparcia 
rządzących w nich reżimów. Rozwiązanie to umożliwiło także uzyskanie 
kontroli nad formułą polityki eksportowej surowców kopalnianych oraz 
usankcjonowanie pozycji rosyjskiego kompleksu wydobywczego w 
regionie.  

                                                                                                                         
do zobowiązania się stron do niestosowania siły i trwałego zakończenia działań wojennych 
(powrót sił gruzińskich do stałych miejsc dyslokacji i równoczesne wycofanie zgrupowań 
rosyjskich na linie sprzed rozpoczęcia działań bojowych), ale z równoczesnym poszerzeniem 
mandatu stacjonujących w Abchazji i Osetii  Południowej sił rozjemczych (wyłącznie 
rosyjskich) do stosowania  dodatkowych środków bezpieczeństwa oraz uznanie za niezbędne 
podjęcie międzynarodowej debaty o statusie tych prowincji. 
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Drugi etap ekspansji na obszar „bliskiej zagranicy” nastąpił po 
„powrocie” Władimira Putina na funkcję Prezydenta Federacji (7 maja 
2012 r.). Okres prezydentury Dmitrija Miedwiediewa - także w wyniku 
konsekwencji kryzysu gospodarczego - został bowiem wykorzystany do 
przeobrażeń gospodarczych oraz budowy wizerunku Rosji jako 
atrakcyjnego partnera gospodarczego, zwłaszcza dla Unii Europejskiej. 
Cele na kolejną kadencję prezydencką W. Putina określone zostały w 
Koncepcji polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej z 12 lutego 2013 
roku6. Ponownie wykorzystano narrację o konieczności zwiększenia 
poziomu bezpieczeństwa Federacji, uzyskiwanego także poprzez 
kreowanie ładu międzynarodowego7. W dokumencie tym określono 
także geograficzny obszar koncentracji rosyjskiej polityki (Eurazja, kraje 
Wspólnoty Niepodległych Państw)8 oraz jej cele strategiczne. Za takowe 
uznano: 

 utworzenie Unii Eurazjatyckiej, traktowane jako cel priorytetowy, 
umożliwiający związanie gospodarcze państw Azji Centralnej, 
ostateczne ukształtowanie tzw. bezpiecznej przestrzeni wokół 
granic Federacji oraz środek pozwalający na zniwelowanie 
możliwości rozprzestrzenienia się zagrożeń bezpieczeństwa i 
destabilizacji sytuacji w Azji Środkowej i na Kaukazie; 

 rozwiązaniu - zgodnie z rosyjskimi interesami - sytuacji 
konfliktogennych w zlewisku mórz Czarnego i Kaspijskiego, 
zwłaszcza Naddniestrza, Górnego Karabachu oraz Osetii 
Południowej i Abchazji;  

 prowadzenie wszechstronnej współpracy z partnerami w 
regionie czarnomorsko-kaspijskim, w oparciu o zasady 
wypracowane w statucie Organizacji Współpracy Gospodarczej 
Państw Morza Czarnego, w tym normalizacja stosunków z Gruzją 
ale na warunkach określonych przez Rosję; 

 stworzenie sytuacji wymagającej od Ukrainy konieczności 
podjęcia współpracy z Rosją - docelowo - pogłębiającymi zakres 

                                                
6 Koncepcja polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej. Zatwierdzona przez Prezydenta 
Federacji Rosyjskiej W.Putina 12 lutego 2013 r. punkt I.4 podp. b, c, d, punkt II.9, punkt III. 
32, punkt. IV. http://gdansk.mid.ru/web/gdansk_pl/koncepcja-polityki-zagranicznej-
federacji-rosyjskiej,  
7 A. Smirnow, W. Radajew, Prezydent Putin: termin trzeci, rok pierwszy, Sputnik,  
https://pl.sputniknews.com/polish.ruvr.ru/2013_03_04/Prezydent-Putin-termin-trzeci-rok-
pierwszy. 
8 Natomiast aktywność wobec Europy, została skoncentrowana na kwestii poszerzania 
zakresu współpracy z wybranymi państwami Unii Europejskiej. 
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procesów integracyjnych w ramach Wspólnoty Niepodległych 
Państw. 
Cechą szczególną podjętej po roku 2012 polityki wobec „bliskiej 

zagranicy” było włączenie do niej regionu Bałkanów. Uznano, że wobec 
przeobrażeń infrastrukturalnych przekształcających ten obszar w 
swoisty węzeł transportowy dla dostawy nośników energii należy uznać 
go za region strategiczny9. Tym samym, ukształtowany na początku 
drugiej dekady obszar rosyjskiej „bliskiej zagranicy” i dominacji objął 
terytoria wyznaczane przez Ocean Arktyczny10, północną część 
Pacyfiku11, morza Bałtyckie, Czarne, Kaspijskie oraz wschodnią część 
Morza Śródziemnego (do Włoch). Za cel polityki bałtyckiej uznano takie 
ukształtowanie relacji z europejskimi partnerami strategicznymi, które 
pozwolić miało na zniwelowanie jakichkolwiek form prowadzenia 
antyrosyjskich działań przez kraje bałtyckie (Mickiewicz 2015a, s. 57-60 
i 63-68). Region śródziemnomorski miał stać się obszarem „strategicznej 
stabilności”12 traktowanej także jako element polityki czarnomorskiej. 
Ta natomiast została równolegle skorelowana z polityką kaspijską. 
Wspólną cechą polityk czarnomorskiej i kaspijskiej jest przyjęta jako 
aksjomat konieczność polityczno-gospodarczego podporządkowania 
państw regionu, ewentualnie wykreowanie sytuacji pozwalającej na ich 
faktyczną wasalizację. Umożliwić to miało także ograniczenie regionalnej 
roli USA na obszarze zlewiska mórz Czarnego i Kaspijskiego oraz – 
docelowo w regionie Zatoki Perskiej. Za środek umożliwiający 
osiągnięcie tego celu uznano podjęcie bilateralnej współpracy z 
państwami rywalizującymi o status regionalnego mocarstwa (Iran, 
Turcja, Arabia Saudyjska) i jej wykorzystanie do budowy układów 
wielostronnych (obecnie trójstronnych) - Rosja, Azerbejdżan, Turcja 
oraz Rosja, Azerbejdżan, Iran. Trzecią formą aktywności jest próba 
narzucenia państwom regionu rozwiązania w postaci uznania, iż kwestie 
sporne powinny być rozwiązywane na drodze politycznej przez jego 
strony, bez udziału graczy zewnętrznych. Demonstracyjnie zasadę taką 
zastosowano w kwestii rozwiązania sporu o delimitację Morza 

                                                
9 Koncepcja… op. cit., punkt IV podpunkty 42, 46, 48 e, 49, 51, 52, 53, 67. 
10 Pas od Półwyspu Labrador, poprzez Grenlandię, Islandię, Wielką Brytanię, aż po Morze 
Czukockie. 
11 Morza Beringa, Ochockie, Japońskie, Żółte i Wschodniochińskie. 
12 Pod tym pojęciem ukryto cel jakim było ograniczenie, wielkości amerykańskiego 
potencjału sił morskich, który może stacjonować w portach śródziemnomorskich oraz 
docelowe uzyskanie możliwości stałego bazowania rosyjskiej floty w portach centralnej 
części  Morza Śródziemnego. 
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Kaspijskiego.  W praktyce osiągnięte porozumienie to rezygnacja przez 
Rosję z osiągniętej dominacji nad zasobami nieożywionymi tego akwenu 
na rzecz ograniczenia aktywności graczy zewnętrznych. 

 
Zakres ekspansji europejskiej  

W założeniach rosyjskiej polityki ekspansja na obszar Europy 
miała przyjąć formułę działań gospodarczych, uzależniających 
poszczególne państwa od skali importu nośników energii. Wyjątkiem w 
tej polityce były dwa regiony, czarnomorsko-śródziemnomorski i 
bałtycki. Specyfika znaczenia Morza Czarnego w rosyjskiej polityce to 
postrzeganie jego roli gospodarczo-politycznej i stricte militarnej. W tej 
pierwszej formule nie stanowi on wyodrębnionego regionu i jest 
określany jako region kaspijsko-czarnomorski, chociaż zasadnym jest 
włączenie do niego strategicznego zlewiska wschodniej części Morza 
Śródziemnego. Jest także kształtowana przez formy aktywności państw 
tego obszaru w odniesieniu do poszerzania możliwości eksportowych, 
zwłaszcza z wykorzystaniem terytorium Turcji oraz zakres kooperacji 
państw basenu Morza Śródziemnego13. Uwarunkowania te, a zwłaszcza 
antyturecki wymiar współpracy państw wschodniego wybrzeża Morza 
Śródziemnego powodują, że istotnym celem strategicznym jest 
stworzenie układu powiązań polityczno-gospodarczych z Ankarą. 
Przyjętą koncepcją działań wobec pierwszego z tych państw jest próba 
uzależnienia energetycznego (inwestycje zwiększające tranzytową rolę 
gazociągu Turk Stream14 oraz budowa elektrowni jądrowej)15. Samo 
zlewisko Morza Czarnego jest traktowane jako obszar pozwalający na 
utrzymanie kontroli nad środkowoazjatyckimi zasobami surowcowymi, 

                                                
13 Jest to współpraca Grecji, Republiki Cypru, Izraela i Egiptu. Pierwszym jej etapem była, 
podjęta w 2013 roku, budowa podmorskiego kabla energetycznego i wspólne poszukiwania 
złóż gazu ziemnego w ich strefach EEZ. Obecnie sztandarowym projektem jest projekt 
gazociągu East Med-Posejdon, przeprowadzony z pól Izraela i Cypru przez Kretę, Grecję 
kontynentalną do Włoch. 
14 Gazociąg Turk Stream to system przesyłowy, którym od stycznia 2020 r. eksportowany 
jest surowiec z Rosji do Bułgarii, Grecji i Macedonii Północnej, a docelowo gaz miał być 
dostarczany także do Serbii, Węgier, Austrii oraz Rumunii. Sankcje UE ograniczyły 
możliwość realizacji tej koncepcji. 
15 Inwestycje Rosatomu zakładają tzw. pełną obsługę projektu, czyli zaprojektowanie, 
budowę, bieżącą obsługę w trakcie eksploatacji oraz utylizację odpadów i ewentualnie 
demontaż obiektu. De facto sprawuje on pełną kontrolę nad funkcjonowaniem elektrowni. 
Zależność ta jest dodatkowo pogłębiana przejęciem przez Rosję procesu kształcenia kadr 
państwa, kontroli miejsca inwestycji oraz narzucanego umową o budowie obiektu obowiązku 
pracy pod nadzorem rosyjskich ekspertów. Turecki projekt to cztery bloki gwarantujące 
produkcję energii elektrycznej na poziomie 10% zapotrzebowania.  
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a także na uzyskanie wpływu na kształt sytuacji w Europie Południowo-
Wschodniej, wschodniej i południowej części Morza Śródziemnego oraz 
możliwość angażowania się w procesy gospodarczo-polityczne na 
Bliskim Wschodzie. Tradycyjnie panowanie na tym akwenie uznawane 
jest za wyznacznik rosyjskiej pozycji politycznej, co zaprezentowano w 
tabeli 2.  

 
Tabela 2. Cele polityki czarnomorskiej Rosji  

Wariant minimum Wariant realny 
(realizowany) 

Wariant maksimum 

 zapewnienie 
możliwości 
prowadzenia 
nieskrępowanej 
wymiany handlowej 
szlakami lądowymi i 
morskimi z Morza 
Czarnego na 
Śródziemne 

 uzyskanie możliwości 
budowy systemu 
transportu surowców 
energetycznych przez 
Turcję i Grecję 

 niedopuszczenie do 
wykorzystania 
akwenów 
czarnomorskiego i 
śródziemnomorskiego 
do transportu 
kaspijskich surowców 
energetycznych 

 niedopuszczenie do 
ograniczenia 
supremacji Rosji w 
akwenie Morza 
Czarnego 

 akceptacja przez 
Turcję oczekiwanej 
formuły korzystania z 
przejścia morskiego 
na Morze Śródziemne 

 „wypchnięcie” UE z 
zachodniej części 
Morza Czarnego 

 blokada Gruzji jako 
gracza 
czarnomorskiego, 
zwłaszcza jako 
alternatywnej trasy 
transportu nośników 
energii 

 zwiększenie wpływów 
w regionie Morza 
Śródziemnego i 
możliwości kontroli 
szlaków żeglugowych  

 nadanie Morzu 
Czarnemu statusu 
„morza wewnętrznego” 
Federacji Rosyjskiej 

 zdominowanie 
północnej części 
Lewantu 

 uzyskanie statusu 
ważnego gracza 
śródziemnomorskiego 

 zagwarantowanie 
adekwatnej obecności 
sił morskich na 
Atlantyku i Morzu 
Śródziemnym 

Źródło: Mickiewicz 2016, s. 75.  
 
Możliwość przełamania tego monopolu w północnej części 

akwenu, traktowana jest jako istotne zagrożenie suwerenności państwa. 
Założenie, że jedynym realnym graczem, który może podjąć taka próbę 
są Stany Zjednoczone (NATO), określiło formułę rosyjskiej polityki 
czarnomorsko-śródziemnomorskiej. Poszerzyły ją rosyjskie koncepcje 
odnoszące się do możliwości militarnego wykorzystania tego regionu. 
Rosyjscy stratedzy wojskowi uznali, że wyprowadzony z terytorium 
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Gruzji, Ukrainy lub samego akwenu Morza Czarnego atak na terytorium 
Federacji pomiędzy morzami Azowskim i Kaspijskim do ujścia rzek Don i 
Wołga umożliwia odcięcie Kaukazu jak i dotarcie do rosyjskich centrów 
gospodarczych. Przyjętym rozwiązaniem niwelującym to zagrożenie jest 
kontrola terytorium Gruzji i Ukrainy oraz budowa strefy antydostępowej 
oparciu o tzw. Twierdze, którymi są Półwysep Krymski (Sewastopol) 
oraz syryjska Latakia. Utrzymanie funkcji twierdz przez obydwie bazy 
wojskowe wymaga jednak wzmocnienia ich autonomiczności. W 
przypadku Półwyspu Krymskiego za zagrożenia dla funkcjonowania 
Twierdzy uznano możliwość jego odcięcia od zasobów umożliwiających 
funkcjonowanie (woda, żywność, energia elektryczna) oraz okrążenia 
poprzez skoordynowany atak sił ukraińskich z baz w Odessie oraz sił 
rozlokowanych wzdłuż zachodniej linii brzegowej Morza Azowskiego. 
Funkcjonowanie Twierdzy Latakia jest natomiast warunkowane 
utrzymaniem władzy w Syrii przez reżim Baszszara al Assada. W 
obydwu przypadkach uznano, że utrzymanie roli Twierdz jest celem 
strategicznym i osiąganym bez względu na koszty polityczne. Formą jego 
osiągnięcia jest także polityka wymuszania na innych graczach 
międzynarodowych rezygnacji z angażowania się w politykę 
czarnomorską. Zasadniczym instrumentem oddziaływania jest 
kreowanie rozbieżnych postaw poszczególnych państw członkowskich 
NATO i UE, dokonywane poprzez ofertę atrakcyjnej gospodarczo 
formuły kooperacji kierowanej do wybranych państw16. Podobną w 
formie politykę Rosja prowadzi wobec państw Bałkanów Zachodnich, 
dążąc do poszerzenia strefy lokowania interesów.  

W przeciwieństwie do Morza Czarnego zasadniczym założeniem 
strategicznym w odniesieniu do regionu bałtyckiego jest teza, iż akwen 
ten ma być przede wszystkim szlakiem prowadzenia wymiany 
handlowej, najlepiej w koncepcji wywodzącej się z myśli Iwana Groźnego 
(Chiny-Europa). W rosyjskim rozumieniu proces ten powinien być 
prowadzony pod auspicjami (kontrolą) państwa rosyjskiego, a 
przynajmniej przy poszanowaniu rosyjskich interesów. Natomiast stan 
stosunków polityczno-gospodarczych w regionie ma niwelować 
prawdopodobieństwo zakłócenia możliwości prowadzenia tej wymiany 
towarowej. Z tego względu zdecydowano się na budowę pomostu 
transportowego łączącego Rosję17 z najważniejszymi partnerami 

                                                
16 Takie propozycje kierowano między innymi do Grecji, Włoch czy Hiszpanii. 
17 Tzw. Autostrady Morskie łączące Sassnitz-Mukran i Rostock z rosyjskimi portami Zatoki 
Fińskiej.  
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handlowymi oraz politykę wykorzystywania możliwości 
przeładunkowych w portach Estonii i Łotwy18. Politykę tę zarzucono w 
roku 2017, niejako w reakcji na zmiany w globalnym układzie sił 
wynikającym z wprowadzenia na światowe rynki amerykańskiego gazu 
skroplonego. W nowej formule rywalizacji z USA Bałtyk został uznany za 
akwen strategiczny19, a jego rola jest postrzegana w dwóch kontekstach. 
W ramach rywalizacji arktycznej jest on postrzegany łącznie z morzami 
Norweskim i Północnym. Natomiast drugi kontekst rosyjskiej polityki 
bałtyckiej to próba wykorzystania akwenów mórz Bałtyckiego i 
Północnego do kontrolowanej eskalacji napięcia i rywalizacji zastępczej 
ze Stanami Zjednoczonymi. Początkowo w rosyjskiej polityce działania te 
przybrały postać kreowania napięcia w regionach zastępczych 
(Mickiewicz 2015b, s. 57-70), której celem było ograniczenie 
amerykańskiej dominacji na akwenach środkowego i północnego 
Atlantyku. Po roku 2019 cel polityki bałtyckiej został zmodyfikowany i 
zakładał rozbicie spoistości polityczno-gospodarczej regionu bałtyckiego 
także poprzez kreowanie napięcia polityczno-militarnego poprzez 
prowokowanie incydentów w międzynarodowej przestrzeni morskiej i 
powietrznej. Zaś scenariuszem alternatywnym, traktowanym jako pokaz 
siły było demonstrowanie zdolności do przejęcia kontroli nad akwenem 
Morza Bałtyckiego, także przy użyciu instrumentarium militarnego. 
Poprzedzona znacznym ograniczeniem dostaw gazu do UE rosyjska 
agresja na Ukrainę spowodowała znaczne zmiany w bałtyckich realiach 
politycznych.  

 
Potencjalne konsekwencje wojny z Ukrainą dla putinowskiej wizji 
imperialnej Rosji 

Zaprezentowane w niniejszym opracowaniu cele strategiczne i 
sposób realizacji polityki odzyskiwania rangi gracza globalnego, 
wynikały bezpośrednio z założeń rosyjskich dokumentów strategicznych 

                                                
18 Do roku 2015 przez porty Estonii, Łotwy i - w mniejszym stopniu - Litwy transportowano 
ponad 80% surowców energetycznych dostarczanych na rynek europejski. 
19 Przyjęte na przestrzeni lat 2016-2019 cele strategiczne i plany ich osiągania zostały 
zawarte w trzech dokumentach: Strategii bezpieczeństwa ekonomicznego do 2030 roku, 
Doktrynie bezpieczeństwa energetycznego oraz Federalnym Programie Światowy Ocean na 
lata 2016-2032. Zob. Указ Президента Российской Федерации от 13.05.2017 г. № 208 
О Стратегии экономической безопасности Российской 
Федерациина периоддо 2030 года, http://kremlin.ru/acts/bank/41921, Указ Президента 
Российской Федерации от 13.05.2019 г. № 216 O Обутверждении Доктрины 
энергетической безопасности Российской Федерации, 
https://minenergo.gov.ru/node/14766 
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opracowanych w ciągu dwóch dekad XXI wieku. Imperialna w swym 
wymiarze polityka rosyjska była także - w znacznej mierze - 
akceptowana przez głównych graczy międzynarodowych. Zaakceptowali 
oni fakt budowy nowej strefy rosyjskich wpływów, prawo do kreowania 
sytuacji polityczno-gospodarczej w obszarach ulokowania interesów 
tego państwa, aprobowali także przypadki ewidentnego łamania prawa 
międzynarodowego. Rosja pod przywództwem Władimira Putina 
sukcesywnie powracała do statusu imperium, chociaż pozycja ta 
wynikała bardziej z przyznanej jej przez głównych graczy globalnych roli 
supermocarstwa energetycznego i niechęci do wywoływania globalnego 
kryzysu politycznego. Kierując się realistyczną oceną efektywności 
rosyjskiej strategii sukcesywnego odbudowywania własnej pozycji 
politycznej, trudno wskazać racjonalne powody agresji na terytorium 
Ukrainy. Nieuzasadnionym wydaje się przyjęcie tezy, iż za prymat 
uznano zwiększenie potencjału militarnego Twierdzy Krym kosztem 
wywołania regionalnego kryzysu politycznego. Zwłaszcza, że rywal 
polityczny - za jakiego uznaje się w Rosji USA – uznał, iż obszarem jego 
aktywności powinien być Zachodni Ocean Indyjski i – szerzej – region 
Indo-Pacyfiku. Niezrozumiałe jest także wykreowanie stanu zagrożenia 
dla grupy państw prowadzących spolegliwą wobec rosyjskich interesów 
politykę regionalną i globalną, czyli kraje Unii Europejskiej. Skala 
szantażu energetycznego przełomu 2021/2022 roku uświadomiła 
bowiem politykom europejskim konieczność dokonania głębszej 
dywersyfikacji dostawców nośników energii i ograniczenia skali importu 
od – uznawanego do tej pory – za najbardziej stabilnego ich eksportera. 
Inną konsekwencją prowadzonej w 2022 roku rosyjskiej polityki jest 
zwiększenie skali obecności sił NATO w regionach przygranicznych i 
posiadanych zdolności obronnych. Rosja nieodwracalnie i bez względu 
na rozwój sytuacji w konflikcie rosyjsko-ukraińskim, traci możliwość 
osiągnięcia planu maksimum, jaki starano się realizować od 2004 roku. 
Bałtyk przestaje być akwenem kooperacji gospodarczej i miejscem 
ekspansji energetycznej na obszar UE. Wschodnia flanka NATO staje się 
sukcesywnie obszarem zmilitaryzowanym oraz regionem uznanym za 
ważny strategicznie dla Stanów Zjednoczonych. 

Możliwym jest nadanie statusu morza wewnętrznego Federacji 
Rosyjskiej Morzu Azowskiemu oraz północnej części Morza Czarnego 
(Mickiewicz 2016). Nierealnym w tej sytuacji jest natomiast 
zdominowanie północnego Lewantu, gdyż wymagałoby to prowadzenia 
działań o charakterze antychińskim oraz uzyskanie statusu ważnego 
gracza śródziemnomorskiego zdolnego do prowadzenia stałej i 
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adekwatnej do zaangażowania amerykańskiego obecności sił morskich 
na Morzu Śródziemnym (w jego wschodniej części). Równie 
prawdopodobna jest utrata przez Rosję dotychczasowych osiągnięć jej 
polityki czarnomorskiej w postaci „wypchnięcia” Unii Europejskiej z 
obszaru kaspijsko-czarnomorskiego (fiasko polityki wschodniej UE), 
ograniczenie roli Gruzji jako suwerennego gracza regionalnego, oraz 
akceptacji przez Turcję formuły rosyjskiego wykorzystania żeglugowego 
cieśnin Dardanele i Bosfor. Prowadzi to także do fiaska sztandarowego 
projektu w polityce wewnętrznej, jakim jest długofalowy (zaplanowany 
do 2035 roku) program zrównoważonego rozwoju Federacji. Został on 
oparty na koncepcji modernizacji sektora energetycznego, która miała 
umożliwić uruchomić procesy rozwoju społeczno-gospodarczego. 
Źródłami jego finansowania miały być dochody z eksportu 
przetworzonych i tradycyjnych nośników energii (Mickiewicz, 2020). 
Wprowadzane sankcje, a zwłaszcza ugruntowane już w światowym 
establishmencie politycznym przekonanie o możliwości stosowania 
przez Rosję szantażu energetycznego, ograniczają możliwości ekspansji 
energetycznej tego państwa. Kreuje to jednak nowe zagrożenie dla 
Europy w postaci wystąpienia napięcia o charakterze polityczno-
militarnym. W scenariuszu negatywnym rosyjską reakcją na wywołane 
przeobrażenia układu sił w pobliżu jej granic będzie podjęcie środków 
oddziaływania określanych przez władze tego państwa jako „agresywna 
obrona”. Mogą one przyjąć formułę nowego wyścigu zbrojeń i 
postępującej militaryzacji. Ich immanentną cechą będzie kreowanie 
incydentów z wykorzystaniem potencjału militarnego i regulacji 
międzynarodowych dotyczących pokojowego wykorzystania sił 
zbrojnych. Mogą one jednak stanowić przyczynek do niekontrolowanego 
zwiększenia napięcia i wybuchu konfliktu zbrojnego. 
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Anatomy of Russian Imperialism in the Era of Vladimir Putin 
 

This paper explains the conditions and objectives of Russia's imperial policy 
during the Vladimir Putin era. For two decades (2000-2021) this policy can be described 
as a conglomerate of skill fully executed and mutually coordinated political and economic 
undertakings supported by diplomatic action. Its undisputed success was to convince the 
majority of the remaining participants on the international scene of the need to grant 
Russia the status of a global player and to approve the construction by this country of 
its own sphere of influence. By 2022, it was being constructed on the basis of the 
classical principles of strategic thinking, involving the definition of the national interest, 
the identification of the state's vital interests in the subject and geographic areas 
important for its functioning, and how to achieve well-chosen operational goals. This 
process was divided into specific stages, during which individual objectives were 
achieved, which allowed for the determination of subsequent ones, enabling the 
realization of the national interest. The author puts forward the thesis that the national 
interest of the Russian Federation is to legitimize its position as a global power, while 
vital interests - to obtain instruments to achieve this strategic goal. It is also 
acknowledged that in the construction of this policy geopolitical concepts by Veniamin 
Semyonov Tenshansky and Halford John Mackinder have been adopted, especially the 
theses on the role of the core area and the centers enabling the creation of the necessary 
state potential and the principles of the functioning of a land power, and the Heartland 
theory with its vision of the necessary expansion into adjacent areas. This expansion is 
seen both as a solution for ensuring the security of a country with a large territorial 
extension and as an instrument for achieving superpower status and a potential capable 
of opposing a maritime (global) power. Based on these assumptions and concepts, it was 
considered that the next stage of Russian policy should be to sanction the position of a 
global power, which would lead to undertaking various forms of confrontation with the 
United States. However, it was assumed that the areas and formula of this 
confrontation would be determined on the basis of a rational assessment of the potential 
of the Russian state and of the possible losses that such a confrontation, in a formula 
unsuited to geopolitical realities, might bring. The ongoing Russian-Ukrainian conflict 
proves that dreams of achieving the status of an empire have become more important for 
the Russian leader than a realistic assessment of the possibility of restoring the status of 
a superpower. 

 
Key words: state, foreign policy, Russia, international influence, 
strategy. 
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KSZTAŁTOWANIE SIĘ NOWEGO PORZĄDKU 
MIĘDZYNARODOWEGO W OKRESIE PANDEMII 

KORONAWIRUSA1 
 
 
Abstrakt: 
 W artykule ukazano zmiany w światowym układzie sił w ostatnich latach, ze 
szczególnym uwzględnieniem wpływu pandemii koronawirusa na ewolucję istniejącego 
porządku międzynarodowego. W artykule zostały ukazane najważniejsze obszary 
nasilającej się rywalizacji między największymi mocarstwami oraz między mocarstwami 
regionalnymi w wymiarze polityczno-militarnym i gospodarczym, które mogą naruszyć 
istniejącą równowagę sił. Uwzględnione zostały zmiany w strukturze gospodarki 
światowej i nowe oblicza globalizacji. Dużo uwagi poświęcono kwestii przesunięcia 
rywalizacji między mocarstwami z obszaru euroatlantyckiego w kierunku Azji.  

  
Słowa kluczowe: porządek międzynarodowy, równowaga sił, 
rywalizacja między mocarstwami, potencjał gospodarczy, zdolności 
wojskowe, strefa wpływów. 
 
 

Wprowadzenie 

Wiele wskazuje na to, że pandemia CoViD-19 przyśpieszyła 
zmiany w światowym układzie sił i stała się ważnym czynnikiem zmian 
w zasięgu stref wpływów. Innymi słowy, wpłynęła ona na kształt 
istniejącego porządku międzynarodowego i oddziałuje na jego ewolucję. 
Według Romana Kuźniara (2019, s. 35) „przez porządek międzynarodowy 

można rozumieć całość powiązanych ze sobą uczestników stosunków 

międzynarodowych, relacji, które ich wiążą, oraz instytucji, które mają 

zapewnić stabilność i trwanie tej całości. Chodzi przede wszystkim o 

państwa i stosunki między nimi oraz normy i instytucje określające status 

państw, a także wzorce ich wzajemnych zachowań i oddziaływań”. Do 
analizy dokonujących się zmian pod wpływem pandemii służyć może 
                                                
1 Artykuł został nadesłany do redakcji przed rozpoczęciem agresji rosyjskiej na Ukrainie 
(przyp. red). 
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także pojęcie ładu międzynarodowego. Józef Kukułka (2003, s. 230, 231) 
określił go jako „zorganizowany system stosunków międzynarodowych lub 

też jako system określonych relacji między uczestnikami życia 

międzynarodowego”. Jego zdaniem „współczesny ład międzynarodowy 

obejmuje różnorodne realia, interesy i dążenia, które są wzajemnie 

współzależne w oddziaływaniu na zmienność i dynamikę danego ładu”. Z 
kolei Henry Kissinger (2017, s. 16) twierdzi, że „każdy z tych systemów 

porządku opiera się na dwóch składowych: zbiorze powszechnie 

akceptowanych reguł, które definiują granice dopuszczalnego działania i 

równowadze sił, która narzuca ograniczenia tam, gdzie reguły przestają 

obowiązywać, uniemożliwiając jednemu podmiotowi politycznemu 

podporządkowanie sobie wszystkich pozostałych”. 
Wymieniona przez H. Kissingera druga składowa czyli 

równowaga sił (balance of power) może być przydatna do analizy 
istniejącego porządku międzynarodowego. Pojęciem tym posługują się 
przede wszystkim przedstawiciele realizmu politycznego. Istnieją różne 
definicje tego pojęcia. Jack Levy twierdzi, że „hegemonie nie formują się w 

wielopaństwowym systemie, ponieważ dostrzegane zagrożenie hegemonią 

nad systemem generuje zachowanie równoważenia przez inne wiodące 

państwa w systemie. Państwa z ekspansjonistycznymi ambicjami są 

odstraszane zarówno przez antycypację powstania równoważących 

koalicji lub, jeśli odstraszanie zawiedzie, są pokonywane w wojnie przez 

powstanie blokującej koalicji” (za: Gałganek, 2013, s. 412-413). 
Celem artykułu jest ukazanie zmian dokonujących się w 

dotychczasowym porządku międzynarodowym pod wpływem pandemii. 
W dłuższej perspektywie może ona mieć poważne następstwa 
geopolityczne i gospodarcze. Nie tylko nie przerwała ona procesu 
rywalizacji głównych graczy międzynarodowych, zarówno w wymiarze 
globalnym, jak i regionalnym, ale nadała jej nową dynamikę. 
Jednocześnie pandemii towarzyszą zmiany w strukturze gospodarki 
światowej. 

Nasilająca się rywalizacja między największymi mocarstwami 
oraz między mocarstwami regionalnymi w wymiarze polityczno-
militarnym i gospodarczym, może naruszyć istniejącą równowagę sił i 
dotychczasowy, liberalny ład międzynarodowy. Charakteryzował się on 
wzrostem liczby państw o ustroju demokratycznym, ochroną i promocją 
praw człowieka oraz problematyki humanitarnej, a także rozwojem 
instytucji wielostronnych, których zadaniem było umacnianie tych 
tendencji (Kuźniar, 2022, s. 15-19).  Ważnym elementem tego porządku 
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było upowszechnianie modelu otwartej na świat gospodarki rynkowej 
opartej na tzw. konsensusie waszyngtońskim2. 

Zapowiedzią głębokich zmian w porządku międzynarodowym są 
ostatnie wydarzenia w Afganistanie, w konsekwencji których talibowie 
zdobyli stolicę tego państwa i przejęli w nim władzę. Wpłynęło to na 
pozycję supermocarstwa jakim są Stany Zjednoczone. Wiele wskazuje na 
to, że kończy się okres jednobiegunowej dominacji USA i następuje 
przesunięcie rywalizacji między mocarstwami z obszaru 
euroatlantyckiego w kierunku Azji. 

 
Epoka kryzysów zamiast stabilizacji 

Można stwierdzić, że kończy się okres stabilizacji, którą świat się 
cieszył przez ponad dekadę. Obecny kryzys spowodowany pandemią 
wpłynął nie tylko na system ochrony zdrowia, ale odciśnie swoje piętno 
na wielu sferach życia społecznego, a także zmieni układ sił w 
stosunkach międzynarodowych. Taki szeroki zakres kryzysu rodzi 
niebezpieczeństwo zaburzenia porządku międzynarodowego i 
przyspieszenia procesów prowadzących do ustanowienia nowego ładu, 
co może doprowadzić do napięć i konfliktów3. Podobnego zdania jest 
znany rosyjski politolog i historyk Siergiej Karaganow. Jego zdaniem 
„...obecny kryzys, przy wszystkich podobieństwach do poprzednich, jest 

szczególny. Przede wszystkim dlatego, że stanowi on splot kilku zjawisk. 

Ekonomiczne tsunami wzmocnione przez pandemię. Ostateczny upadek 

międzynarodowego ładu gospodarczego i politycznego ukształtowanego 

po II wojnie światowej i „zwycięstwie” (iluzorycznym) Zachodu w zimnej 

wojnie. Elementy kryzysu cywilizacyjnego tego Zachodu, który dominował 

nad światem przez kilka stuleci. Jednocześnie dochodzi do obniżenia 

poziomu międzynarodowej stabilności politycznej i strategicznej, mnożą 

się konflikty i niebezpieczeństwo ich przekształcenia się w wielką wojnę” 
(S. Karaganow, Oczyszczający kryzys, w: globalaffairs.ru).  

Znaczący wpływ na istniejący porządek międzynarodowy będzie 
miała sytuacja gospodarcza. Trudno do końca przewidzieć jak dalej 
rozwinie się ujawniony w 2008 roku globalny kryzys finansowo-
gospodarczy, którego strukturalne przyczyny nie zostały 

                                                
2 Konsensus Waszyngtoński – dokument stworzony przy współpracy Międzynarodowego 
Funduszu Walutowego i Banku Światowego zawierający dziesięć dyrektyw tworzących 
neoliberalny ład gospodarczy. Nazwę tego dokumentu zaproponował James Williamson-
pracownik Instytutu Gospodarki Światowej w Waszyngtonie. 
3 Zob. Opinia Polskiego Lobby Przemysłowego w sprawie wpływu pandemii COVID-19 na 

bezpieczeństwo i obronność Polski, w: E. Misterski, H. Potrzebowski, P. Soroka, 2021, s. 78. 
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przezwyciężone. Dotąd jego pogłębieniu zapobiegało prowadzone przez 
Rezerwę Federalną-FED i Europejski Bank Centralny oraz inne banki 
centralne ilościowe luzowanie polityki pieniężnej, będące w istocie 
kreacją pustego pieniądza. Nie wiadomo jednak jakie będą jej 
długofalowe skutki. W dodatku, kryzys wywołany pandemią zwiększył 
zadłużenie wielu krajów. Jak zwykle w takich sytuacjach możliwe są 
scenariusze optymistyczne, realistyczne i pesymistyczne. Zdaniem 
zwolenników scenariuszy pesymistycznych, nie można wykluczyć 
załamania globalnego systemu finansowego, rozpadu niektórych państw 
lub wybuchu rewolucji albo odejścia od demokracji. W skali globalnej 
ewentualne pogłębienie kryzysu w jego kolejnych fazach - jak to już 
bywało w historii - grozić może wybuchem konfliktów wojennych w 
różnych regionach świata (w celu odwrócenia uwagi od konfliktów i 
problemów wewnętrznych oraz nakręcenia koniunktury). Bez względu 
na to, jaki scenariusz weźmie górę, świat i Europę w niedalekiej 
przyszłości czekają poważne turbulencje i konflikty, których skalę i 
zakres trudno przewidzieć.  

 
Strukturalne zmiany w gospodarce światowej 

Na początku pandemii osłabieniu uległy zrodzone w warunkach 
globalizacji współzależności między gospodarkami różnych państw, 
będące efektem powstania łańcuchów kooperacyjnych i 
międzynarodowych relacji handlowych oraz bardziej zliberalizowanych 
przepływów finansowych. Pandemia wpłynęła w istotny sposób na 
procesy i łańcuchy logistyczne. Przykładem może być czasowe 
przerwanie międzynarodowych, w tym intermodalnych łańcuchów 
logistycznych skutkujące transferem niektórych procesów produkcji do 
innych krajów. W efekcie międzynarodowe korporacje, które swoje 
procesy produkcji w poprzednich latach podzieliły na etapy realizowane 
w zakładach i fabrykach ulokowanych w różnych krajach, teraz mogą 
wrócić do koncepcji koncentracji całokształtu procesów wytwórczych w 
tych samych krajach, co kraje siedziby firmy lub w krajach nieznacznie 
od siebie oddalonych. Dzięki temu może zostać zmniejszone ryzyko 
logistyki zaopatrzenia. Dokonujące się w skali międzynarodowej procesy 
gospodarcze tego typu będą w kolejnych miesiącach i latach realizowały 
się na większą skalę, co może spowodować osłabienie procesów 
globalizacji w sferze ekonomicznej (Soroka i inni, 2021, s. 105-106).  

W ramach zmian w strukturze gospodarki światowej warto 
obserwować i analizować rosnącą aktywność kapitału chińskiego 
zmierzającego do stopniowego przejmowania kluczowych dla 
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europejskiej gospodarki przedsiębiorstw. Podobną aktywność, choć na 
mniejszą skalę wykazują niektóre kraje Zatoki Perskiej, wykorzystujące 
rezerwy finansowe zgromadzone dzięki wydobyciu ropy naftowej. 
Pierwsze tego symptomy pojawiły się po wybuchu kryzysu finansowo-
gospodarczego z lat 2007-2009. Wówczas Chiny od jednego z najbardziej 
zadłużonych w rezultacie tego kryzysu państw tj. Grecji wykupiły część 
portu Pireus, ułatwiającego im dostęp do rynku europejskiego. 
Natomiast w Polsce stały się właścicielem Huty Stalowa Wola po 
wydzieleniu w niej części zajmującej się produkcją specjalną, która 
weszła w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. W sytuacji obecnego 
kryzysu jednym z przejawów ekspansji państwowego kapitału 
chińskiego jest dążenie do przejęcia części branży lotniczej w Europie. I 
tak w maju 2020 r. chińskie przedsiębiorstwo państwowe BOC Aviation 
Limited stało się jednym z największych instytucjonalnych udziałowców 
linii lotniczej Norwegian (ponad 12 procent udziałów w norweskiej 
spółce). Natomiast w sierpniu tego samego roku Chińczycy podpisali 
porozumienie z ukraińskimi Zakładami Lotniczymi Antonov dotyczące 
ukończenia drugiego egzemplarza największego na świecie samolotu 
transportowego An-225 Mrija (Marzenie), którego kadłub od dwóch 
dekad czeka na ostateczny montaż w kijowskiej fabryce. O podpisaniu 
porozumienia z Chińczykami poinformowała ukraińska firma Antonov, 
spadkobierca potężnego radzieckiego biura konstrukcyjnego 
specjalizującego się w produkcji samolotów transportowych. 

W ostatnich latach rozwija się wymiana handlowa między 
Chinami a państwami Unii Europejskiej, a zwłaszcza Niemcami. Chiny 
dążą do tego, aby w dziedzinie handlu Unia Europejska stworzyła z nimi 
wspólny front przeciwko USA. Na razie jednak mamy raczej do czynienia 
z utwardzaniem polityki unijnej w relacjach z Chinami. Unii Europejskiej 
zależy bowiem na ochronie własności intelektualnej, równym dostępie 
do rynków i zaprzestaniu wspierania chińskich firm przez państwo, a 
ponadto na zlikwidowaniu asymetrii w stosunkach gospodarczych. W 
tych dążeniach UE jest zgodna z oczekiwaniami Stanów  Zjednoczonych. 

Zasoby finansowe Chińskiej Republiki Ludowej, a zwłaszcza jej 
rezerwy walutowe zgromadzone w Banku Centralnym Chin należą do 
największych w świecie, pomimo destabilizacji światowej gospodarki 
wywołanej pandemią. Pozwala to Chinom kontynuować realizowaną od 
dłuższego czasu politykę pomocy gospodarczej, zwłaszcza finansowej, 
powiązanej z uzależnieniem politycznym wobec słabiej rozwiniętych i 
często osłabionych państw i regionów. Taką politykę Chiny skutecznie 
realizowały na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat wykazując 
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szczególną aktywność na terenie Afryki. Dzięki niej nie tylko osiągnęły 
wpływy polityczne, ale przede wszystkim dostęp do wielu surowców i 
nośników energii, na które coraz większe zapotrzebowanie zgłasza 
rozwijająca się gospodarka chińska. Należy podkreślić, że przejmowanie 
przez inwestorów z Chin czy państw Bliskiego Wschodu przedsiębiorstw 
na terenie Europy pozwala im uzyskać w ten sposób dostęp do 
niejednokrotnie wyjątkowo newralgicznych, krytycznych technologii i 
rozwiązań.  

 
Wpływ pandemii koronawirusa na ład międzynarodowy 

W wyniku pandemii zmianie ulegnie potencjał gospodarczy 
państw, ich zapotrzebowanie na surowce i nośniki energii, zaburzeniu 
ulegnie siła wpływu poszczególnych aktorów międzynarodowych, w tym 
być może także ich zdolności użycia sił zbrojnych. Państwa pełniące role 
globalnych i regionalnych potęg, które zostaną osłabione skutkami 
epidemii, będą próbowały zachować swoje dotychczasowe pozycje. 
Jednocześnie kraje intensywnie rozwijające się, które stosunkowo 
szybko wejdą ponownie na ścieżkę rozwoju, będą dążyć do podważenia 
pozycji dotychczasowych hegemonów. Zmiana  regionalnego i 
globalnego układu sił, choć jest procesem długotrwałym, to jednak 
pandemia i kryzys ekonomiczny jaki po niej nastąpił przyspieszyły te 
procesy, powodując konieczność przedefiniowania ładu 
międzynarodowego. Choć można mieć nadzieje, że odbędzie się to bez 
większego zbrojnego konfliktu, to jednak nie można wykluczyć 
poważnych napięć i turbulencji w stosunkach międzynarodowych, w tym 
przeradzających się w konflikty zbrojne. Należy też, w warunkach 
możliwych zmian popytowych na rynku surowców energetycznych, 
uwzględniać niezwykle niebezpieczny scenariusz załamania 
wewnętrznego państw podażowych, bądź podjęcia przez nie prób 
umiędzynarodowienia, poprzez generowanie kryzysów lub nawet wojny.   

 

Rywalizacja między największymi mocarstwami 
Rywalizacja w wymiarze globalnym rozgrywa się i zapewne nasili 

się między Stanami Zjednoczonymi – dotychczasowym hegemonem a 
Chinami, będącymi pretendentem do hegemonii w świecie. Będzie ona 
przebiegać na różnych polach, szczególnie na polu gospodarczym i 
wymiarze polityczno-militarnym. Na polu gospodarczym nasiliła się ona 
w ostatnich latach, a szczególnie podczas prezydentury Donalda Trumpa. 
Znalazła m.in. wyraz w postaci wojny handlowej pomiędzy Stanami 
Zjednoczonymi a Chinami oraz na płaszczyźnie zastosowania i 
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upowszechniania technologii informatycznych G5, a w związku z tym w 
podejmowaniu przez USA działań powstrzymujących ekspansję 
chińskiego koncernu Huawei4. Szczególne znaczenie w tym zakresie 
będzie posiadał rozwój technologii sztucznej inteligencji (ang. artificial 

intelligence, AI). Duże ambicje w tej dziedzinie przejawiają Chiny, które 
już w 2017 roku zadeklarowały, że do 2030 roku będzie liderem tej 
technologii. Warto tu odnotować, że do roku 2020 w Chinach 
zarejestrowano więcej patentów w tej dziedzinie niż w Stanach 
Zjednoczonych. Należy też zauważyć, że w wyniku przenoszenia 
produkcji z krajów zachodnich, w tym z USA do Chin, wiele firm 
amerykańskich i zachodnich uzależnionych jest od dostaw niezbędnych 
do produkcji finalnej komponentów, podzespołów i części 
produkowanych w Chinach. 

Znacznie groźniejsza staje się rywalizacja na polu militarnym. 
Dzięki wzrostowi gospodarczemu Chiny wydają coraz więcej na 
zbrojenia. Niedawno przeprowadziły testy z bronią hipersoniczną. 
Ostatnio niepokój wzbudziły informacje o realizacji przez Chiny 
programu rozbudowy podziemnych wyrzutni rakiet dalekiego zasięgu, 
wyposażonych w głowice jądrowe, wzdłuż południowej granicy 
Mongolii, co ujawniły zdjęcia satelitarne. Swój potencjał militarny Chiny 
demonstrują zwłaszcza w rejonie Morza Południowochińskiego, do 
którego zgłaszają roszczenia i egzekwują je na różne sposoby łącznie z 
prowokowaniem incydentów zbrojnych, co budzi rosnące 
zaniepokojenie innych państw. Niespokojnie jest wokół Tajwanu, w 
pobliżu którego Chiny umacniają obecność wojskową i nasilają loty 
samolotów. Chiny deklarują chęć jego przyłączenia, co jednak – w 
sytuacji narastania tendencji autorytarnych w Chinach - napotyka na 
sprzeciw rządzących i ludności Tajwanu. Spotkało się to także z reakcją 
Stanów Zjednoczonych, które zwiększyły swoją obecność wojskową w 
pobliżu Tajwanu i dostarczają temu państwu nowoczesne uzbrojenie. 

Jeśli chodzi o wymiar polityczno-militarny, godnym uwagi 
wydarzeniem było zawarcie 14 września 2021 r. układu o wzmocnionym 
trójstronnym partnerstwie bezpieczeństwa o nazwie „AUKUS”, który 
tworzą: Australia, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone. Poprzedzone to 
zostało współpracą wywiadowczą Stanów Zjednoczonych, Wielkiej 
Brytanii, Kanady, Australii i Nowej Zelandii. Celem „AUKUS” jest 

                                                
4 Szerzej zob. P. Paszak, Wojna handlowa Chiny-USA: geneza, przebieg i skutki, 5.08.2021-
https://warsawinstitute.org/pl/wojna-handlowa-chiny-usa-geneza-przebieg-skutki/ (dostęp: 
4.10.2021). 
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pogłębiona współpraca militarna w regionach Oceanu Spokojnego i 
Oceanu Indyjskiego, przy wykorzystaniu m.in. cybernetycznych 
programów, sztucznej inteligencji i technologii kwantowych. Ważną 
inicjatywą w ramach AUKUS ma być budowa – przy wsparciu USA i 
Wielkiej Brytanii - serii okrętów podwodnych o napędzie atomowym, 
które znajdą się na wyposażeniu Marynarki Wojennej Australii. Nie ulega 
wątpliwości, że jest to posunięcie skierowane przeciw rosnącej potędze 
Chin5. 

Za ważne należy uznać nawiązanie bliższej współpracy USA z 
Indią i Indonezją. India rządzona przez premiera Narendę Modiego 
wystąpiła z ideą Indo-Pacyfiku, zacieśniając kontakty gospodarcze i 
polityczne z Japonią, Indonezją, Australią i Wietnamem, i jednocześnie 
pogłębiając związki z Zachodem. India nawiązała również współpracę w 
dziedzinie wojskowości z Japonią. Dysponując bronią atomową, od wielu 
lat wzmacnia swój potencjał wojskowy, kupując niektóre rodzaje 
uzbrojenia w Rosji. Rozwija także własny przemysł zbrojeniowy. Za 
rządów premiera Modiego, dzięki podjętym przez niego reformom, India 
notuje znaczny wzrost gospodarczy, stając się trzecią gospodarką świata. 

W sytuacji wzrostu potęgi Chin, w tym ich potencjału 
wojskowego, a także sporu o wysepki Senkau/Diaoyu, w okresie 
sprawowania funkcji premiera przez Shanzo Abe, w Japonii podjęto 
działania mające na celu umocnienie pozycji tego kraju na arenie 
międzynarodowej oraz – dzięki reinterpretacji jej art. 9. konstytucji - 
częściowe odejście od nałożonych po II wojnie światowej ograniczeń w 
dziedzinie zdolności wojskowych dotyczących kolektywnej obrony i 
posiadania ofensywnych rodzajów broni i eksportu uzbrojenia6. 
Towarzyszyło temu zwiększanie wydatków na cele wojskowe. 
Jednocześnie Japonia wzmocniła sojusz ze Stanami Zjednoczonymi i 
zacieśniła współpracę nie tylko z Indią, ale także z Australią, 
Wietnamem, Tajwanem i Filipinami oraz z Wielką Brytanią i Francją. 
Politykę zagraniczną premiera Abe kontynuuje obecny premier Fumio 
Kishida. Japonia zamierza rozwijać potencjał militarny oraz pogłębiać 
współpracę w regionie Indo-Pacyfiku z USA i innymi partnerami, w tym 
europejskimi. Równocześnie w trosce o interesy gospodarcze Japonia 

                                                
5 W. Tomaszewski, Aukus. Antychiński Pakt Anglosasów, „Najwyższy Czas”, 27 września-
10 października 2021 r. 
6 O. Pietrewicz, Perspektywy polityki zagranicznej Japonii po rezygnacji Abe Shinzo, 
Biuletyn PISM nr 199, 28.09.2020 -  
https://pism.pl/publikacje/Perspektywy_polityki_zagranicznej_Japonii__po_rezygnacji_Abe
_Shinzo ( dostęp: 09.01.2022 r.). 



 
Soroka, P., 2022. Kształtowanie się nowego porządku międzynarodowego w okresie 

pandemii koronawirusa, Przegląd Geopolityczny, 40, s. 27-43. 

 
 

- 35 - 

zabiega o stabilne stosunki z Chinami i liberalizację handlu w regionie. 
Chiny są bowiem największym importerem towarów japońskich. 

 
Ambicje Rosji 

Rosja, mimo trudnej sytuacji gospodarczej spowodowanej m.in. 
nałożonymi na tej kraj sankcjami gospodarczymi po zajęciu Krymu, 
podejmuje próby zbudowania wpływów przede wszystkim na obszarze 
poradzieckim i w regionie Kaukazu oraz w Rogu Afryki7. Pod hasłem 
stabilności strategicznej Rosja domaga się zahamowania rozszerzenia się 
NATO na wschód czyli nie przyjęcia do Paktu Ukrainy i Gruzji, a także 
usunięcia przez Sojusz broni ofensywnej z flanki wschodniej. Przejawia 
się to w koncentracji wojsk rosyjskich na granicy z Ukrainą i aktywnym 
wsparciu separatystów na wschodzie Ukrainy, utrzymywaniu więzi z 
mniejszościami rosyjskimi w państwach bałtyckich, a także wsparciem 
Armenii w jej konflikcie z Azerbejdżanem. W tym przypadku niezależnie 
od udzielania pomocy w uzbrojeniu armii armeńskiej, Rosja stara się 
odgrywać rolę arbitra i dlatego wysłała swoich żołnierzy, za zgodą obu 
skonfliktowanych stron, do oddzielenia walczących wojsk i utrzymania 
rozejmu. Nie ulega wątpliwości, że toczy się tu rywalizacja między Rosją i 
Turcją.  

Jeśli chodzi o Afrykę, to oprócz obecności wojskowej w Syrii, gdzie 
lotnictwo rosyjskie wspiera wojska prezydenta Asada, Rosja zwiększa 
swoją obecność w Sudanie, Libii, Mozambiku, Mali, Republice 
Środkowoafrykańskiej i w Zimbabwe. Polega to przede wszystkim na 
instalowaniu baz wojskowych, głównie dla okrętów wojennych, w 
zamian za dostawy uzbrojenia. Przykładowo, w 2014 roku Zimbabwe 
dokonało zamiany koncesji na eksploatację przez Rosję złóż platyny w 
Darwendale, na nieujawnioną ilość samolotów bojowych produkcji 
rosyjskiej Mig-35. Dąży także do kontroli nad złożami metali rzadkich w 
Mozambiku i w Mali.       

Kluczową kwestią geopolityczną dla Rosji stają się jej relacje z 
Chinami. W ostatnich latach jej stosunki z Chinami oparte były na 
dążeniu do partnerstwa i współpracy, w tym gospodarczej. Rosja m.in. 
zapewnia Chinom dostawy gazu. Prowadzone także były wspólne 
manewry wojskowe. Poza tym Rosja eksportuje do Chin nowoczesne 
uzbrojenie. Oba państwa cechują tendencje autorytarne, jeśli chodzi o ich 
systemy polityczne. Dlatego przeciwstawiają się one liberalnemu 
porządkowi międzynarodowemu uosabianemu przez Zachód na czele z 

                                                
7 R. Lasecki, Powrót Rosji do Rogu Afryki. Analiza, „Myśl Polska” 6-13 grudnia 2020 r. 
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USA. W dalszej jednak perspektywie Rosja musi uwzględniać 
zainteresowanie Chin bogactwami naturalnymi na obszarze Syberii, z 
którą Chiny mają wspólną granicę. Już teraz współpraca transgraniczna 
tych dwóch państw na tym obszarze jest bliska. Mają tego świadomość 
Stany Zjednoczone, które będą starały się przeciągnąć Rosję na swoją 
stronę w rywalizacji z Chinami. W zamian mogą zaproponować Rosji 
pewne ustępstwa w zakresie obecności wojskowej USA na wschodniej 
flance NATO. 

 
Przejęcie władzy przez Talibów w Afganistanie 

Oceniając wydarzenia w Afganistanie Wysoki Przedstawiciel ds. 
Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE Josep Borrell stwierdził, „ta 

katastrofa to porażka Zachodu i punkt zwrotny w relacjach 

międzynarodowych”. Zwycięstwo Talibów w Afganistanie osłabia 
przywództwo Stanów Zjednoczonych i grozi utratą znacznej części ich 
wpływów w regionie, co mogą wykorzystać Rosja i Chiny, aby wzmocnić 
swoją pozycję. USA wycofały się z Afganistanu, ponieważ obecność w 
nim okazała się zbyt kosztowna. Należy tu zauważyć, że do rządów 
Talibów pozytywnie odniosła się Rosja, zaś Chiny liczą na to, że 
Talibowie otworzą rynek na chińskie produkty i usługi infrastrukturalne. 
Poza tym zwycięstwo Talibów oznacza wzmocnienie wpływów Arabii 
Saudyjskiej w Afganistanie (Brudnicka-Żółtaniecka, 2021, s. 19). 
Odzyskanie Afganistanu przez Talibów w niedalekiej przyszłości może 
przyczynić się do umocnienia radykalnych ruchów islamskich w 
Tadżykistanie, Turkmenii i Uzbekistanie, a nawet w chińskim Sinkiangu. 
O takich obawach świadczą m.in. manewry wojskowe 
Zapad/Interaction-2021 z udziałem wojsk chińskich i rosyjskich, oraz 
wspólne manewry wojsk rosyjskich, tadżyckich oraz uzbeckich, które 
odbyły się w sierpniu 2021 roku. Jest to tym bardziej prawdopodobne w 
sytuacji, gdy między wymienionymi państwami nie istnieją 
instytucjonalne formy współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa, a 
jednocześnie jest to obszar posiadający znaczne bogactwa naturalne.  

 
Nasilenie rywalizacji w Arktyce 
Wiele wskazuje, że nasili się rywalizacja w Arktyce, zwłaszcza w 

związku z zalegającymi pod jej dnem zasobami ropy naftowej i gazu oraz 
innych bogactw naturalnych (Kubiak 2012, s. 53). Znajduje się tam także 
duży potencjał rybołówstwa. Wraz z ociepleniem klimatu w niedalekiej 
przyszłości nastąpi umożliwienie dostępu do złóż surowców 
mineralnych zalegających pod dnem morskim oraz otwarcie nowych 
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szlaków morskich, które skrócą trasę między Dalekim Wschodem i 
Europą oraz wschodnim wybrzeżem Ameryki Północnej. Mają zostać 
otwarte dla całorocznej żeglugi dwa szlaki: Przejście Północno-
Zachodnie i Północno-Wschodnie (Północna Droga Morska). Zmieni się 
zatem model przewozów morskich – jego centrum przesunie się z 
Oceanu Indyjskiego i środkowego Atlantyku na północ. Stracą wówczas 
na znaczeniu dwa kanały: Panamski i Sueski. 

W odróżnieniu od okresu zimnej wojny, kiedy dominowała 
rywalizacja wojskowa, nasilająca się obecnie w Arktyce rywalizacja 
dotyczy głównie interesów gospodarczych. Jednak prawie każdy kraj 
regionu stworzył plan wojskowej obecności w Arktyce (Czarny, 2014, s. 
256). Dużą aktywność w tej dziedzinie przejawia zwłaszcza Federacja 
Rosyjska. Od 2014 r., w ramach programu tzw. arktycznej tarczy, Rosja 
otworzyła w regionie sześć nowych baz wojskowych i reaktywowała 
czternaście baz lotniczych, nieużywanych od czasów ZSRR. 
Zainstalowane tam zostały nowoczesne systemy obrony powietrznej S-
400. Rosja dąży m.in. do kontrolowania Północnej Drogi Morskiej - od 
Morza Barentsa do Morza Beringa. Zainteresowanie Arktyką przejawiają 
również Chiny, przedstawiając koncepcję Polarnego Jedwabnego Szlaku. 

 
Rosnące aspiracje mocarstw regionalnych 
W wymiarze regionalnym potwierdzeniem tendencji do zmiany 

układu sił są rosnące ambicje Turcji i Iranu. Od kilku już lat Turcja dąży 
ona do wytworzenia sytuacji, w której decydować będzie o kluczowych 
procesach bezpieczeństwa we wschodnim basenie Morza Śródziemnego. 
Potwierdzeniem tego jest duża aktywność polityczno-wojskowa tego 
państwa w Libii, a ostatnio udzielenie znacznego wsparcia wojskowego 
dla Azerbejdżanu w jego wojnie z Armenią. Wojska tureckie 
uczestniczyły w stolicy Azerbejdżanu w paradzie zwycięstwa. Pojawiły 
się spekulacje, że Turcja zamierza utworzyć bazy lotnicze w 
Azerbejdżanie. Wszystko to budzi niepokój Iranu, który utrzymuje dobre 
relacje z Armenią.  

Duża aktywność Turcji możliwa jest nie tylko dzięki znacznemu 
potencjałowi gospodarczemu i wojskowemu tego państwa, ale także 
posiadaniu silnego przemysłu zbrojeniowego. Przy czym warto 
podkreślić, iż potencjał tego przemysłu Turcy zbudowali dzięki 
przemyślanej i konsekwentnej polityce zakupów uzbrojenia połączonych 
z pozyskaniem licencji na ich produkcje w swoim kraju i transfer 
nowoczesnych technologii wojskowych od zagranicznych producentów 
tego uzbrojenia. Potwierdzeniem tego może być uruchomienie produkcji 



 
Soroka, P., 2022. Kształtowanie się nowego porządku międzynarodowego w okresie 

pandemii koronawirusa, Przegląd Geopolityczny, 40, s. 27-43. 

 
 

- 38 - 

w Turcji nabytych w USA myśliwców wielozadaniowych F-16. Dla 
porównania Polska kupując w Stanach Zjednoczonych 48 tych 
samolotów wynegocjowała jedynie możliwość malowania ich 
nawierzchni i montowania silników do nich z części przywiezionych z 
USA, przy czym miało to miejsce w wytwórni silników WSK w 
Rzeszowie, wcześniej sprzedanej Amerykanom. Kontrakt zawarty przez 
Polskę w związku z pozyskaniem tych samolotów nie przewidywał 
jakiegokolwiek transferu technologii. Podobnie stało się w przypadku 
zakupu przez nasz kraj 32 samolotów V generacji F-35, przy którym 
zupełnie zrezygnowano w offsetu.8 

Coraz większe ambicje w wywieraniu wpływu na otaczający go 
region wykazuje Iran, nawiązując do tradycji ekspansjonistycznej 
polityki Persów. Przejawia się to z jednej strony w dążeniach do 
posiadania broni atomowej, a z drugiej - w rywalizacji o wpływy na 
Bliskim Wschodzie, głównie w oparciu o społeczności szyickie w Syrii, 
Iraku, Libanie, Jemenie i Bahrajnie. Iran w tym regionie rywalizuje o 
wpływy przede wszystkim z Arabią Saudyjską, która dąży do zdobycia 
statusu mocarstwa regionalnego (Belica 2018, s. 105-109). Oba państwa 
angażują się w konflikty zastępcze w państwach sąsiednich. W wojnie 
domowej w Syrii Irańska Gwardia Rewolucyjna udzieliła decydującego 
wsparcia reżimowi Asada w jego zmaganiach z - przeważającej mierze - 
sunnicką zbrojną opozycją. W Libanie Iran udziela pomocy wojskowej 
bojówkom Hezbollahu, a w Jemenie ma miejsce instrumentalne 
wykorzystanie globalnego konfliktu między szyitami a sunnitami przez 
Iran i i Arabię Saudyjską. Iran wspiera bojowników Huti - szyitów 
jemeńskich, także poprzez zaangażowanie Hezbollahu w działania 
zbrojne, co było wielokrotne potwierdzane przez wywiad izraelski oraz 
saudyjski (Mruk 2018). Natomiast Saudowie wspierają jemeński rząd i 
jego armię. Jeszcze jednym obszarem rywalizacji Arabii Saudyjskiej i 
Iranu jest Bahrajn, gdzie Arabia Saudyjska wspiera władze, a Iran 
mniejszość szyicką. 

 
Pozycja Unii Europejskiej 

Powstaje pytanie, jaką pozycję w nasilającej się rywalizacji 
zajmuje Unia Europejska, która od dawna ma aspiracje do bycia 
globalnym graczem. Wyraźnie to zostało sformułowane w przyjętej w 

                                                
8 Patrz: Ekspertyza Zespołu eksperckiego powołanego przez Polskie Lobby Przemysłowe, 

zawierająca propozycje do umowy offsetowej w związku z pozyskaniem przez Polskę 

samolotu wielozadaniowego F-35A, w: E. Misterski, H. Potrzebowski, P. Soroka, 2020. 
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2003 roku Strategii bezpieczeństwa UE. Kryzys finansowo-gospodarczy 
w latach 2007-2009 znacznie osłabił Unię Europejską i poważnie 
zagroził istnieniu strefy Euro. Dzięki wysiłkom Europejskiego Banku 
Centralnego i Niemiec, we współpracy z Międzynarodowym Funduszem 
Walutowym, udało się temu zapobiec. Następstwem kryzysu 
gospodarczego było m.in. ograniczenie wydatków na obronę, co 
uniemożliwiło rozwijanie zdolności wojskowych UE. Kolejnym 
zjawiskiem, który wpłynął na osłabienie UE był kryzys migracyjny 
jesienią 2015 roku, który udało się powstrzymać dzięki porozumieniu z 
Turcją. Istotnym następstwem kryzysu migracyjnego jest zagrożenie 
tożsamości kulturowej Europy (Wilczyński 2015). Do tego dochodzi 
Brexit - wystąpienie w dniu 31 stycznia 2020 roku Wielkiej Brytanii z 
Unii. Niewątpliwie osłabiło to Unię gospodarczo i pod względem 
zdolności wojskowych. Czynnikiem osłabiającym jest również regres 
demograficzny zagrażający zastępowalności pokoleń, którego skutkiem 
jest zmniejszająca się liczba ludności w wieku produkcyjnym. Wszystkie 
te zjawiska spowodowały, że - jak twierdzi Roman Kuźniar (2022) – 
Wspólnota rozstała się de facto ze swoją wspólną polityką zagraniczną i 
bezpieczeństwa, co zmniejszyło jej oddziaływanie jako global power. 

W tej sytuacji niezbędne było zainicjowanie przez Unię reform. 
Podjęto je, ale nie w oparciu o nowy traktat, co byłoby bardzo trudne, 
lecz przy wykorzystaniu istniejących mechanizmów zarządzania Unią. By 
zapobiec powtórzeniu się w przyszłości kryzysu gospodarczego 
wdrożono rozwiązania w formie paktu fiskalnego i elementów Unii 
Bankowej. Natomiast po wybuchu pandemii powołano Fundusz 
Odbudowy w formie pożyczek zaciągniętych przez UE na rynkach 
finansowych. Państwa członkowskie dzięki niemu otrzymają pomoc w 
celu wsparcia gospodarek dotkniętych pandemią w formie pomocy 
bezzwrotnej i niskooprocentowanych pożyczek. Funduszem zarządzać 
będzie Komisja Europejska, a więc organ ponadnarodowy. Będzie to 
kolejny krok w kierunku federalizacji Unii.  

Natomiast uwspólnotowieniu i autonomii strategicznej w zakresie 
polityki bezpieczeństwa i obrony UE  sprzyjać będzie mechanizm stałej 
współpracy strukturalnej pn. PESCO stworzony w odpowiedzi na 
rosnące podziały w Unii i wzrastające w okresie prezydentury Donalda 
Trumpa napięcia w relacjach transatlantyckich, a także na Brexit. Jego 
stworzenie zainicjowały Niemcy, Francja, Włochy i Hiszpania. 13 
listopada 2017 r. ministrowie 23 państw członkowskich podpisali 
wspólną notyfikację w sprawie PESCO i przekazali ją Wysokiemu 
Przedstawicielowi ds. Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa oraz 
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Radzie. Ma on na celu wspólne rozwijanie zdolności obronnych, 
inwestowanie w te same projekty oraz zwiększenie wkładu i gotowości 
operacyjnej swoich sił. Nieco wcześniej, 7 czerwca 2017 r., Komisja 
Europejska ogłosiła uruchomienie Europejskiego Funduszu Obronnego 
(EDF), który ma umożliwić współfinansowanie z budżetu UE rozwoju 
nowych technologii obronnych przez europejski przemysł oraz 
opracowywanie nowego uzbrojenia i sprzętu wojskowego przez państwa 
członkowskie. Ustanowienie EDF oznacza, że Unia będzie prowadziła 
własną politykę gospodarczo-obronną. Warto zauważyć, że jest to 
przejawem konkurencji wobec amerykańskiego przemysłu 
zbrojeniowego (Soroka, 2020, s. 970-971). 

Do PESCO w pierwszym rzędzie mogą przystąpić państwa mające 
dorobek w europejskiej współpracy obronnej m.in. biorące udział w 
grupach bojowych UE. W związku z tym muszą być gotowe m.in. do 
zwiększania budżetu na zakupy uzbrojenia, harmonizacji planowania 
obronnego i pogłębiania praktycznej współpracy wojskowej, czyli 
budowy wspólnych jednostek wojskowych, uruchamiania 
wielonarodowych programów zbrojeniowych, wzmacniania 
interoperacyjności istniejących sił, większej współpracy w logistyce, 
szkoleniu itp. Oczekuje się, że PESCO wzmocni i pogłębi współpracę 
obronną w UE: współpracować będzie wąska grupa najbardziej 
zainteresowanych państw, co ma ułatwić porozumienie odnośnie do 
konkretnych inicjatyw. Co więcej, programy realizowane w PESCO mają 
być uprzywilejowane w dostępie do środków Europejskiego Funduszu 
Obronnego. 

Skuteczna realizacja PESCO będzie miała duże znaczenie nie tylko 
dla wzmocnienia zdolności wojskowych Unii Europejskiej, lecz także dla 
stosunków transatlantyckich, które uległy osłabieniu w czasie 
prezydentury Donalda Trumpa, będącego zwolennikiem unilateralizmu i 
widzącego w Unii Europejskiej konkurencję dla USA. Prezydent Biden 
jest zwolennikiem umocnienia więzi transatlantyckich, ale jednocześnie 
kontynuuje rozpoczętą przez Baracka Obamę politykę zwrotu w 
kierunku Azji i powstrzymywania Chin. W rywalizacji Stanów 
Zjednoczonych z Chinami Unia Europejska jest dla USA potencjalnie 
ważnym sojusznikiem. PESCO nie powinna być realizowana zamiast 
NATO lub w rywalizacji z nim, ale na zasadzie współpracy z Paktem 
Północnoatlantyckim, jako jego europejskie wzmocnienie. Nie będzie to 
łatwe w warunkach wyjścia z Unii Europejskiej Wielkiej Brytanii, która 
jest zwolennikiem ścisłej współpracy UE z NATO i w sytuacji dążeń 
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Francji opowiadającej się za możliwie największą autonomią 
strategiczną Unii Europejskiej. 
 
Podsumowanie 

 W perspektywie najbliższych lat pandemia koronawirusa będzie 
miała poważne następstwa o charakterze geopolitycznym i 
gospodarczym. Nadała ona nową dynamikę rywalizacji głównych graczy 
międzynarodowych, zarówno w wymiarze globalnym, jak i regionalnym. 
Pandemii towarzyszą również zmiany w strukturze gospodarki 
światowej. Sygnałem głębokich zmian w porządku międzynarodowym są 
ostatnie wydarzenia w Afganistanie, które osłabiły pozycję Stanów 
Zjednoczonych. Pretendentem do bycia nowym hegemonem są Chiny. 

Dla przyszłości globalnej rywalizacji duże znaczenie mają relacje 
Rosji z Chinami. W ostatnich latach były one oparte na dążeniu do 
partnerstwa i współpracy w różnych dziedzinach. Mają tego świadomość 
Stany Zjednoczone, które będą starały się przeciągnąć Rosję na swoja 
stronę w rywalizacji z Chinami., a w zamian mogą zaproponować Rosji 
pewne ustępstwa w Europie. 

Nasila się  rywalizacja w Arktyce o dostęp do zalegających pod jej 
dnem zasobów ropy naftowej i gazu oraz innych bogactw. Rosną także 
ambicje mocarstw regionalnych, które dążą do wywierania wpływu na 
otaczający ich region, a ponadto wspierają strony konfliktu w wojnach 
domowych, na przykład toczących się w Syrii i w Jemenie. W toczącej się 
rozgrywce geopolitycznej istotna będzie pozycja Unii Europejskiej jako 
ugrupowania integracyjnego dysponującego dużym potencjałem 
gospodarczym. Zależeć ona będzie od ostatecznego przezwyciężenia 
kryzysu gospodarczego z lat 2008-2009, większego uwspólnotowienia 
unijnej polityki zagranicznej i obrony oraz zbudowania zdolności 
wojskowych jako drugiego filaru NATO. 
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The formation of a new international order during  

a coronavirus pandemic 
 

The article presents changes in the global balance of power in recent years, with 
particular emphasis on the impact of the coronavirus pandemic on the evolution of the 
existing  international order. The article presents the most important areas of increasing 
rivalry between the greatest powers and between regional powers in the political, 
military, and economic dimensions, which may upset the existing balance of power. 
Changes in the structure of the world economy and new faces of globalization were 
taken into account. Much attention was paid to the issue of shifting rivalry between 
superpowers from the Euro-Atlantic area towards Asia. 

 
Key words: international order, balance of power, rivalry between 
superpowers, economic potential, military capabilities, influence zone. 
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NEW SOURCES OF ALLOYING METALS  
FOR THE STEEL INDUSTRY  

IN A CHANGING GLOBAL MARKET 
 
Abstract: 
 The purpose of this study is to explain the changes that have occurred in the last 
two decades in the market for strategic raw materials, which include metal ores used in 
steel metallurgy. In particular, the ores of manganese, chromium, nickel, tungsten, 
molybdenum and cobalt are considered. Taking up such a subject is justified because of 
the scarcity of up-to-date information on this subject in the current geographical 
literature. Such information is currently scattered in a variety of sources including 
economic, geological, on the technology of metals and on resource protection. Completion 
of the undertaken task requires gathering in one place information scattered in various 
sources and reviewing hundreds of information prospectuses of international mining 
corporations involved in this business, government documents and even reports on small 
and developing local companies. Their analysis will also allow, in the second part of the 
work, to present newly emerging and planned mining centers. 

  
Key words: ferroalloys; mining geography; global market; resources; 
mines; mining corporations; ore. 
 
 
 
Introduction 

Economic growth seen in many countries around the world was 
often observed in conditions of uncontrolled exploitation of natural 
resources. Many scientific papers covering this subject has been 
published, what underlines the topic importance. Raw materials global 
market is changing so fast, that information about the most valuable 
sources and new policies of its exploitation are drowned within the 
media and scientific hum. As an economic activity, mining still suffers 
from a bad public perception as a result of poor past practices. Mines 
have often been the site of tragic events and mass mortalities, with 
spectacular accidents and high levels of permanent and severe pollution. 
However technological developments allow humanity to reduce negative 
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impacts of mining on environment every year. On the other hand global 
demand for more and more raw materials was only shortly reduced by 
the financial crisis 2008-2009 and the CoViD-19 panic lockdowns. As 
Guillaume Pitron (2019, p. 28) estimates, we should extract more raw 
materials in the next 30 years than humanity has extracted in 70,000 
years. The geopolitical importance of metal mining is growing because 
many countries have moved away from its extraction, leaving China in a 
monopoly position (Wiejaczka, Wilczyński 2021). 

Research in this area is developed by international governmental 
and non-governmental organizations and their research teams, 
supported by many geographers and economists from universities 
around the world. Sustainability issues are the most common, but will be 
omitted here because they focus mainly on case studies and are 
disconnected from the topic. Large mining corporations are responding 
by advancing the idea of a sustainable mining industry and there is a lot 
of papers about that. There are some worthy mentions however (Bridge 
2004; Calas 2017; Childs 2019; Dubiński 2013; Glassman 2011; Huber 
2019; Klinger 2015; Nordhaus 2006; Phillips 2016; Tole, Koop 2011; 
Werner, 2021). There are some notable books on the subject as well 
(Anderson 2012; Combes, Mayer, Thisse 2008; Moody 2008). 
Geographically viable papers covering whole global mining markets are 
quite rare. There are some papers about mining geography, but most 
research are done by governmental organizations like USGS,1 or BGS.2 

To produce a map of bankrupting and emerging mining facilities 
of important alloying metals and minerals for steel industry we need to 
collect in one place all data from many sources, concerning the raw 
material mines created and closed in the last decade. The answer to the 
question of what policy accompanying these changes on the suppliers 
map will require a review of hundreds of prospectuses of all 
international mining corporations engaged in the business, governments, 
and even reports on still small and just developing local companies. In 
the study there are also available graphics with the closed and opened 
enterprises producing alloying ores of manganese, chromium, nickel, 
cobalt, tungsten and molybdenum. 

                                                
1 US Geological Survey, International Minerals Statistics & Information. Available online: 

https://www.usgs.gov/centers/nmic/international-minerals-statistics-and-information 

(accessed on 26 Nov. 2021). 
2 BGS World Mineral Production. Available online: 

https://www2.bgs.ac.uk/mineralsuk/download/world_statistics/2010s/WMP_2015_2019.pdf 

(accessed on 26 Nov. 2021). 
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Manganese is essential to iron and steel production by virtue of 
its sulfur-fixing or deoxidizing and very good alloying properties. 
Steelmaking, including its iron making component, accounts for most 
global manganese demand, presently in the range of 85% to 90% of the 
total (Lee, Han 2015; Chen et al. 2020).Manganese steel alloys, consisting 
of various classes, grades and types of ferromanganese and 
silicomanganese steel, are used to provide most of this key ingredient to 
steelmaking. Products for construction, machinery, and transportation 
are leading final products of manganese. Manganese also is in lower 
extent a key component of widely used aluminum alloys and, in oxide 
form, dry cell batteries. As ore, additional quantities of manganese are 
used for such nonmetallurgical purposes as plant fertilizers, animal feed 
additive, and colorants for various brick types (Liu 2015).  

Chromium has a wide range of uses in metals, chemicals, and 
refractory production. It is one of the most important strategic and 
critical materials. Chromium use in iron, steel, and nonferrous alloys 
enhances hardenability and resistance to corrosion and oxidation 
(Pariser, et al. 2018). The use of chromium to produce stainless steel and 
nonferrous alloys are two of its more important applications. Other 
applications are in alloy steel, plating of metals, pigments, leather 
processing, catalysts, surface treatments, and refractories (Schulte 
2021).  

Nickel which exhibits a mixture of ferrous and nonferrous metal 
properties is both siderophile (i.e., associates with iron) and chalcophile 
(i.e., associates with sulfur). Currently most nickel ore mined comes from 
two types of ore deposits: laterites where the principal ore minerals are 
nickeliferous limonite and, or magmatic sulfide deposits where the 
principal ore mineral is pentlandite (Pariser, et al. 2018; Schmidt, et 
al.2018; Nakajima 2018).Nickel is primarily sold for first use as refined 
metal or ferronickel and about 65% of the nickel consumed is used to 
make austenitic stainless steel. Another 12% goes into superalloys or 
nonferrous alloys. Both families of alloys are widely used because of 
their corrosion resistance. The aerospace industry is a leading consumer 
of nickel-base superalloys. Turbine blades, discs and other critical parts 
of jet engines are fabricated from these superalloys. Nickel-base 
superalloys are also used in land-based combustion turbines, such those 
found at electric power generation stations. The remaining 23% of 
consumption is divided between alloy steels, rechargeable batteries, 
catalysts and other chemicals, coinage, and foundry products (McRae 
2021). 
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Cobalt is a metal that was once primarily used in the steel 
industry, but now,  after several technological breakthroughs, is used in a 
wide variety of commercial, industrial, and military applications, many of 
which are strategic and critical. On a global basis, currently the leading 
use of cobalt is in rechargeable battery electrodes. Superalloys, which 
are used to make parts for gas turbine engines, are another major use for 
cobalt still.  Cobalt is also used to make airbags in automobiles; catalysts 
for the petroleum and chemical industries; cemented carbides and 
diamond tools; corrosion- and wear-resistant alloys; drying agents for 
paints, varnishes, and inks; dyes and pigments; ground coats for 
porcelain enamels; high-speed steels; magnetic recording media; 
magnets; and steel-belted radial tires (Schmidt, et al. 2018; Dehaine et al. 
2021). Most cobalt is mined as a byproduct of copper or nickel. 80% of 
its consumption being used by the rechargeable battery industry. The 
cobalt contents of lithium-ion batteries, the leading global use for cobalt, 
are being reduced. Potential commercially available cobalt-free 
substitutes use iron and phosphorus (Shedd 2021a).  

Tungsten is a metal with a wide range of uses, the largest of 
which is as tungsten carbide a wear-resistant material used by the 
metalworking, mining, and construction industries. Tungsten metal 
wires, electrodes, and/or contacts are used in lighting, electronic, 
electrical, heating, and welding applications. Tungsten is also used to 
make heavy metal alloys for armaments, heat sinks, and high-density 
applications, such as weights and counterweights; superalloys for 
turbine blades; tool steels; and wear-resistant alloy parts and coatings. 
Tungsten composites are used as a substitute for lead in bullets and shot. 
Tungsten chemical compounds are used in catalysts, inorganic pigments, 
and high-temperature lubricants (Leal-Ayala 2015; Nava, Coello-
Velazquez, Menendez-Aguado 2021). World tungsten supply was 
dominated by production in China and exports from China. China’s 
Government regulated its tungsten industry by limiting the number of 
mining and export licenses. Scrap continued to be an important source of 
raw material for the tungsten industry worldwide (Shedd 2021b). 

Molybdenum is used principally as an alloying agent in steel, cast 
iron, and super-alloys to enhance hardenability, strength, toughness, 
wear and corrosion resistance. To achieve desired metallurgical 
properties, molybdenum, primarily in the form of molybdic oxide or 
ferromolybdenum, is frequently used in combination with or added to 
chromium, manganese, niobium, nickel, tungsten, or other alloy metals. 
The versatility of molybdenum in enhancing a variety of alloy properties 
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has ensured it a significant role in contemporary industrial technology, 
which increasingly requires materials that are serviceable under high 
stress, expanded temperature ranges, and highly corrosive 
environments. Moreover, molybdenum finds significant usage as a 
refractory metal in numerous chemical applications, including catalysts, 
lubricants, and pigments (Chen et al. 2020; Henckens, Driessen, Worrell 
2018). Molybdenum occurs as the principal metal sulfide in large low-
grade porphyry molybdenum deposits and as an associated metal sulfide 
in low-grade porphyry copper deposits. There is little substitution for 
molybdenum in its major application in steels and cast irons. In fact, 
because of the availability and versatility of molybdenum, industry has 
sought to develop new materials that benefit from its alloying properties 
(Polyak 2021). 
 
Data and Methods 

The main method used in this study was a systematic 
literature/documents review. Perfectly developed method have been 
improved recently by C. Sassanelli and others (Sassanelli 2019). This 
method was used firstly on a data coming from previously mentioned 
USGS and BGS mineral data sets, the financial data coming from 
corporations and stock market institutions, and state owned enterprises 
and institutions as well. The paper wants to detect, through a systematic 
literature review all needed data. Method proposed here allow to 
describe key findings to develop the next step in this research. 

Following systematic literature/documents review it usually 
appears that there are some materials and data missing from greater 
view. That is why data-mining methods have been needed. It is briefly 
described by O. Voican (2020). To search for missing information there 
was multilinguistical application used. Applications and tools described 
by above mentioned scholar mined through data available in the World 
Wide Web in many languages. The Big Data involves data sets so large 
that traditional data analysis methods are no longer usable due to the 
huge amount of data. Lacking data is an extremely important aspect in 
data analysis, transformation, innovation and value for businesses 
comparison. This data-mining computing was done by various 
applications until valuable and verifiable pieces of missing information 
were collected. For those who have no access to specific applications, 
same data-mining can be done by using popular Internet browsers, but 
results might be different on personal accounts. It is advised to use 
default options. 
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Investigation procedure implemented in this research provide 
sufficient details to allow others to replicate and build on the published 
results, but with time it will be more data available. Please note that this 
research is conducted with data available in December 2021. Only 
available for free and open data were used and all associated links and 
references utilized are below. There are no restrictions on the 
availability of materials or information.  

All data need to be verified. Simple two sources confirmation 
technique were utilized to provide verification or falsification of data. 
What has been not verified is described as missing data or marked as not 
verified in following text in next sections (Clarke 2018). Such data 
coming only from one source is still valuable, as an estimation. The 
research should also assume that data on mining production and 
location of mines in many countries are not public. It was shown by W.J. 
Wilczyński (2021, p. 318) on the example of China, where many large 
mining plants discernible on satellite images do not appear in the 
literature and the raw materials obtained there are not even known. 

After verification of data it become available to show the results 
as a maps and other cartographic models. There are a lot of different 
methods to produce noteworthy synthetic pictures of the research 
subject. Nowadays a lot of people are trying to make maps, and 
especially digital maps. A wide range of computer tools and high graphic 
capabilities have together made maps increasingly popular and 
seemingly easy to prepare for any person who can use a computer. As J. 
Korycka-Skorupa and T. Nowacki (2019) assumed, there is a need for a 
new, formalized view of the method as a sequence of steps from data 
collection, to correct presentation, to map as a result. But here the 
simplest presentation forms should be utilized, as the receivers of this 
paper usually are not cartographers, and do not need advanced 
transformations of obtained data. 
 
Results 

Manganese ore mining 

Steel production is the principal determinant of manganese 
demand and price. Manganese ore price increased moderately in nineties 
to the highest level in 2000. Competition with imports was an issue for 
several manganese materials that time. The annual manganese ferroalloy 
demand increased slightly in 2004 what caused price and production 
volume increase. In 2004, manganese apparent consumption was at the 
highest level since 1979. Furthermore a rising crude steel production in 
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response to economic growth in North America, Europe, China and Japan 
coupled with supply deficits contributed to the unprecedented increase 
in manganese alloy spot-market prices in following years. As a result of 
the record ferromanganese prices, some steel companies began to place 
manganese surcharges on their products. Manganese alloy spot-market 
prices decreased in 2006 as a result of drop in steel production and 
stocks buildup. Manganese ore prices followed the percentage increase 
in the international price for metallurgical-grade ore set between Japan 
as main buyer that time, and all major suppliers. Manganese alloy spot-
market prices in 2007 stayed at similar level as a result of problems of 
steel producers which coupled with higher energy costs. By the end of 
October 2008, weekly average spot price for high-carbon 
ferromanganese was double that at the start of the year. The annual 
average domestic manganese ore contract price followed the 314% to 
413% increase in the international price for metallurgical-grade ore set 
between Japanese consumers and major suppliers as a result of global 
financial crisis. On the other hand decreasing demand was also caused by 
global financial problems and next year price dropped. Steel production 
in 2009 was 40% less than that in 2008. Trade volumes of manganese 
materials were also significantly less. This happened owing to high levels 
of manganese ore stocks in China and pricing competition between 
major manganese ore producers as well. The global economic recovery, 
as measured by the expansion of global gross domestic product, 
coincided with the growth in the manganese market during 2010. Ore 
contract price followed the increase in the average international price 
for metallurgical-grade ore that was set between Japanese consumers 
and major suppliers. Improved economic conditions led to planned 
expansions at manganese ore mines. As a result, worldwide manganese 
apparent consumption increased and average international price 
decreased in the following years. In 2014 the annual average manganese 
ore contract price followed the decrease in the average Chinese spot 
market price for metallurgical-grade ore. This mark a time when China 
has replaced Japan as a main consumer and started to impact stock price 
for manganese significantly. Manganese apparent consumption started 
to increase in 2017. This was primarily a result of increases in 
ferromanganese and silico-manganese production and increase in steel 
production. Steel production, the leading use of manganese, decreased 
across the globe in 2020 compared with production in 2019 owing to 
reduced demand attributed to the global CoViD-19 pandemic. Mining 
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activities output followed this trend (Schnebele 2021) (for all years 
2000-2020) (Tab. 1). 

 
Table 1. Manganese ore prices and world production 2000-2020 
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South Africa, Australia, Gabon, Ghana, Brazil, China, India and 

Ukraine were among top producers during 2000-2020 period (Fig. 1). 
Ukrainian and Indian production were reduced, giving place in a top 
ranking to Ghana, China and Brazil. 

 
Figure 1. Mn ore production among top countries 2000-2020 (at least 46% 
metallurgical Mn content) 
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In 2000 there were 20 countries producing marketable 

manganese ore. South Africa was a top producer and dominated the 
world manganese market as the largest producer. Billiton’s Samancor 
Manganese Division produced 2.16 Mt of ore from its Mamatwan open  
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Figure 2. Manganese ore mining distribution in 2000 
 

 
 

Figure 3. Manganese ore mining distribution in 2019/20 
 

 
 
pit and Wessels underground mines near Hotazel (Fig. 2, 3). About 40% 
of Samancor’s manganese ore production was exported to ferroalloy 
producers worldwide. The remainder was converted into alloys at 
Samancor’s Manganese Division works at Meyerton, Gauteng Province. 
Assmang, another important producer, operated the Gloria and the 
Nchwaning underground manganese mines in Northern Cape Province. 
This corporation was investing to add a new shaft complex at the 
Nchwaning III Mine, which was expected to be operational by late 2003. 
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Assmang’s ferromanganese production came from plants at Cato Ridge 
near Durban and Machadadorp near Middleburg (Schnebele 2021), 
(2000 Yearbook). Second producer on the list was China, but the data 
about the production are only from one source (2000 Yearbook). From 
other sources it can be concluded that Chinese ores were mined in 
southern Guangxi Zhuang and Guangdong provinces by state owned 
enterprises. These ores were low grade and utilized for Chinese steel 
production only. At third place that time there was Ukraine. The Nikopol 
ferroalloys plant specialized in the production of silicomanganese and 
high-carbon ferromanganese. The decline in steel production in Ukraine 
resulted in a change in the production profile of ferroalloys in future 
years (Koval 2021). The fourth producer was Brazil. CVRD’s high-grade 
manganese mine Igarapé Azul in the Carajás complex accounted for 70% 
of metallurgical manganese production there and a raw ore came from 
Corumba, Mato Grosso. Construtora Polares Ltda. was a medium 
producer followed by small state owned producers in the States of Minas 
Gerais, Goiás, and Bahia. Other important producers were in descending 
order: Gabon, Australia, India, Kazakhstan, each producing more than 1 
Mt of crude manganese ore. Further there were: Ghana, Mexico and Iran 
each producing more than 0,1 Mt. In a corporate review the biggest 
producers were in descending order: Chinese government (3,2 Mt), 
Nikopol Manganese Complex (2,7 Mt), Samancor (2,2 Mt), CVRD (1,8 Mt) 
and Comilog from Gabon (1,7 Mt). 

Currently, as the latest data show (for 2019-2020), South Africa 
again dominated the world manganese ore production (figure 3), with 
17,0 Mt of ore, and 5,2 Mt of manganese concentrate annual production 
(table 2). The long-term increase was attributable to increased 
production from the Mamatwan, the Nchwaning, and the Wessels Mines 
and the opening of the Kalahari, the Kudumane, and the Tshipi Borwa 
Mines (in Hotazel and Shishen areas). Hotazel Manganese Mines 
(formerly Samancor Manganese) still operated and developed the 
Mamatwan open pit mine and the Wessels underground mine near 
Hotazel in Northern Cape Province. Assmang continued to produce 
manganese ore at Gloria and Nchwaning Mines near Shishen/Black Rock. 
Assmang’s mining projects was expected to increase total production to 
4.6 Mt/yr; the company completed the delayed expansion in 2021. 
Australian Jupiter Mines and local Ntsimbitntle produced manganese ore 
at a grade of 37% manganese from the Tshipi Borwa Mine, as Tshipi e 
Ntle co-op which was adjacent to the Hotazel mines. Another mine 
opened last decade in Hotazel area was Kalahari Mine operated by 
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United Manganese of Kalahari (UMK) owned by Majestic Silver Trading 
(51%), and Renova of Russia (49%). Asia Minerals Ltd. (AML) of Hong 
Kong operated the Kudumane Mine at Fort York. The mine was 
producing manganese ore at the rate of about 1 Mt/yr. The company 
planned to increase production to 1.5 Mt/yr by expanding its mining 
operations at Hotazel area and subsequently to 2 Mt/yr by opening a 
new underground mine at Telele by 2020, but it hasn’t happened yet. 
Guangxi N&H Metallurgy Development Co. of China started operating the 
Lomoteng Mine, which had a capacity of 600000 t/yr. The output of the 
company in recent years is all for export to China. Future investments in 
South Africa are expected, mainly in Hotazel area. Main future investors, 
at different stages of development are Arcelor Mittal of Luxembourg, 
Aquila Resources of Australia, and local company Lehating. Many of 
these projects are delayed by CoViD-19 lockdowns. On the second place 
in ore mining is Gabon with mine output around 7,1 Mt annually. There 
are two mines: the old one in Moanda operated by Comilog, where 
Eramet Group became main investor, and the new one close to Ndjole, 
operated by Chinese Citic Dameng Holdings. Gabonese economy is 
mainly dependent on manganese ore exports. Third place has Australia 
with its largest mining operation in Groote Eylandt owned by Groote 
Eylandt Mining – the co-op of BHP Billiton and Anglo American 
Corporation. Pilbara Manganese owned by Consolidated Minerals 
operated second largest manganese ore mine at Woodie Woodie. The 
youngest mine is located in Bootu Creek owned by OM Holding. 
Australian mine output is highly dependent on Chinese and Japanese 
demand. On the fourth position in the ranking currently is China, which 
gradually lowered its mine output due to low grade ores, and low prices 
on a global market. Still Daxin mine stays one of the biggest manganese 
mines in the world however. Further data collected are presented on fig. 
4. In review of corporations, the top five currently are: Comilog (6,0 Mt), 
Guangxi Dameng Manganese Industry (5,8 Mt), Hotazel Manganese 
Mines (4,5 Mt), Groote Eylandt Mining (4,2 Mt), and United Manganese of 
Kalahari (4,0 Mt). 

 
Chromium ore mining 

Stainless steel, the major end use market for chromium, has 
shown long-term growth equivalent to about one or two new 
ferrochromium furnaces annually at the beginning of analyzed period. 
Production capacity expansion continued to be achieved through the 
addition of furnaces in existing plants and the policies in many 
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companies has been shifted already to expansion through plant 
enhancements that improve recovery and reduce cost, such as 
agglomeration and preheating of furnace feed and recovery from slag. 
The economic slowdown that started with the Asian financial crisis in 
1997 resulted in reduced demand for stainless steel in Asia and forced 
Asian produced stainless steel prices down. This resulted in pressure to 
lower the price of stainless steel produced in North America and Europe. 
Oversupply of stainless steel in the world market kept ferro-chromium 
in excess supply until late in 1999 when the price of ferrochromium rose, 
indicating a return to supply balance. South Africa alone accounts for 
majority of world production and has been the major supplier of 
chromium in the form of chromite ore and ferrochromium to Western 
countries. Rising cost of ferrochromium production and a strengthening 
South African rand, along with increased demand for ferro-chromium 
and tightness in supply of stainless steel scrap, have caused the price of 
ferro-chromium started to reach high levels since 2003. The high price of 
ferrochromium resulted in the reentry of China and India, two of the 
world’s higher cost ferrochromium producers, in that commodity’s 
export market. It also fueled ferrochromium production expansion in 
Kazakhstan and bolstered its interest in moving into stainless steel 
production. In 2006 or 2007, when China’s stainless steel production 
capacity exceeded its demand, China’s suppliers (Asian and European 
countries) had to export their production to other countries, a situation 
that resulted in abundant supply. The price of chromite reached 
historically high levels in 2007. China’s role as a chromium consumer 
still grew along with its stainless steel production industry. The price of 
ferrochromium reached historically high levels in 2008, and then 
declined in 2009 with a weakening world economy. World financial 
problems relieved electrical power demand, and that the reason why in 
2010, recycled chromium (contained in reported stainless steel scrap 
receipts) ac-counted for 44% (historical peak) of apparent consumption 
and cased a mine output drop. The chromium market was characterized 
that days as slow with escalating production cost and dismal demand 
while ferrochromium prices drifted downward. Several ferro-chromium 
plants, or interest in plants, were made available in Albania, Russia, 
South Africa, and Zimbabwe. Nationalism in South Africa, India, and 
Turkey led to control of chromite ore exports, interest in export control, 
and raised the specter of nationalization yet again in South Africa, where 
labor relations have deteriorated. Opening of many new mining and 
plant operations worldwide reduced the average costs since 2012 
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together with steady increase in marketable ore amounts on the market. 
As result of declining chromite ore prices early in 2016, it was thought 
that chromite ore stocks on the ground may have increased. However, 
moving that material into the market and trading ports was limited by 
the availability of transportation in South Africa and Zimbabwe. In 
Turkey, miners shifted away from chromite ore production when 
chromite ore prices declined early in the year. From 2017 
ferrochromium prices raised, so prices have remained relatively high 
compared with those prior. Next year the increased labor costs, 
increased costs for electricity, an unreliable supply of electricity, and 
challenges related to deep level mining, together with the decreasing 
cost of chromite ore affected production in South Africa. Temporary 
mine closures related to the CoViD-19 pandemic since 2019 went with 
lower demand of steel industry. That caused drop in mines output and 
price. In 2020, recycled chromium (contained in reported stainless steel 
scrap receipts) accounted for 25% of apparent consumption (Schulte 
2021) (for all period 2000-2021). 

South Africa, Kazakhstan, India, Zimbabwe, Finland, Brazil, 
Turkey, Oman and Albania were among top producers at least once 
during 2000-2020 period (Fig. 4). Zimbabwean and Brazilian production 
were reduced, giving place in a top ranking to Turkey, Albania and Oman. 

 
Table 2. Chromium ore prices and world production 2000-2020 
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Source: USGS, Mining Weekly (chromium materials are not openly traded. Purchase 
contracts are confidential between buyer and seller; however, trade journals report 
composite prices based on interviews with buyers and sellers, and traders declare the 
value of materials they import or export). 
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Figure 4. Chromium ore production among top countries 2000-2020 (at least 
40% metallurgical Cr content) 
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In 2000 there were 22 countries with active chromium ore mining 

operations. South Africa was the global leader in chromite ore 
production and export. Production came from more than 20 mines 
located within the Bushveld Ultramafic Complex. BHP Billiton’s 
Samancor Group, which was the world’s largest integrated ferroalloys 
producer, produced more than 3,6 Mt of chromite ore. Samancor’s 
operations were organized under two mining centers—Eastern Chrome 
Mines, which is based at Steelpoort, and Western Chrome Mines, near 
Rustenburg. strata AG of Switzerland was second largest company 
involved in chromite mining. Other companies active in South Africa 
were Lavino SA, Dilokong Chrome and Assmang. Second place was held 
by Kazakhstan, where the Kazkhrom were only producer located in 
Khromtau region. Third highest production belonged to India. Chrome 
ore exports were restricted there. Industry were represented by Ferro 
Alloys Corporation, Orissa Industries, Tata Iron & Steel and Mysore 
Minerals. Zimbabwe was at fourth place with its state-owned Zimasco 
and Zimalloys companies. Fifth in 2000 was Finland, where Outokumpu 
provided significant amounts of chromium ore, followed by Brazil, 
Turkey and China, which were major producers as well (fig. 5). In review 
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of corporations, the top five were: Samancor (3,6 Mt), Kazkhrom (2,6 
Mt), Xstrata, a Swiss owner of some South African mines (1,6 Mt), Orissa 
Industries (1,2 Mt), and Assmang (0,9 Mt). 
 
Figure 5. Chromium ore mining distribution in 2000 

 
 

Figure 6. Chromium ore mining distribution in 2019/20 

 
 
Currently, as show the latest available data, South Africa is still, 

and probably will be, a dominant exporter of chromium ore. Glencore, an 
English-Swiss mining corporation, has replaced Xstrata in a co-op with 
Merafe Resources. This co-op is currently a top chromite producer in 
South Africa, but there are many more, of which most important are: 
Samancor, Tharisa Minerals, Hernic Ferrochrome, Lonmin, and Assore. 
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Each of them produces more than 1 Mt of ore annually in Rustenburg 
Mining Area or Steelpoort Valley. Kazakhstan is still a second ranked 
producer. At Khromtau there are now two companies in operation: 
Eurasian Resources Group (ERG, formerly ENRC) and Turkish Yildirim 
Resources. Third rank remained in India, where main producing 
companies are Orissa Minerals and Balasore Alloys. Other lesser ones are 
Mysore Minerals, Tata Steel, Ferro Alloys Corp. and Indian Metals. Just 
behind India there is Turkey in a volume of chromium ore production. 
Consolidation of mining operations left two companies there: Yıldırım 
and Özdoğu İnşaat. Fifth rank belong to Zimbabwe, who has increased 
overall production of chromium ore. Suprisingly the increase was due to 
massive rise of small local enterprises on a Great Dyke, that took place in 
2017 and following years. This wild exploitation has not been stopped 
fully yet, what provided cheap ore to the global market. Just behind 
Zimbabwe, there are Albania and Finland, both producing more than 1 
Mt/year. Russia, Oman, Brazil and Pakistan account at least 1% of world 
production (fig. 6). In review of corporations on the global chromium ore 
suppliers market, the top five are: Eurasian Resources Group (6,0 Mt), 
Glencore-Merafe Resources (4,1 Mt), Yildirim (4,1 Mt), Samancor (3,2 
Mt) and Tharisa Minerals (1,7 Mt). 

 
Nickel ore mining 

Stainless steel has traditionally accounted for two-thirds of 
primary nickel use worldwide, with more than one-half of the steel going 
into the construction, food processing, and transportation sectors. 
Beginning of XXI century in nickel ore mining saw new technologies of 
exploiting. Heap-leaching and acid-leaching were introduced to new and 
old mining operations, what gave an unprecedented increase in global 
output during the first decade. Since 1950, stainless steel production in 
the Western World has been growing at an average rate of 6.0% per 
year. Consumption of stainless steel in China has been particularly 
robust since 2000 and exceeded the combined output of Japan and the 
United States in 2007. Acquisitions and mergers have completely 
changed the structure of the global nickel industry since 2004. In 2006, 
the two leading nickel producers in Canada were taken over by even 
larger foreign mining companies. In 2007, the leading nickel producer in 
the world—a Russian company—created an entire overseas production 
operation by acquiring and then integrating existing facilities in 
Australia, Botswana, and Finland. Chinese and Australian companies 
have joined to explore for nickel across China. Some nickel consumers 
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were concerned that global consumption of the metal would outstrip 
supply before new mining projects could be completed, what caused 
global price rise even before the global financial crisis to its historical 
peak. United States was in a severe recession and U.S. raw steel 
production collapsed in the fall of 2008. By yearend, capacity utilization 
at U.S. steelworks had dropped to 41%. Several competitors suspended 
or slowed work on nickel mining projects in Canada, Guatemala, 
Vietnam, and Zambia due to financial crisis 2008-2009. Nickel prices 
have been volatile in the aftermath of the global economic recession, but 
new mines were being developed at several locations. Additionally the 
global automotive industry was using more and more nickel as the 
popularity and familiarity of electric and hybrid vehicles increased. 
Companies mining lateritic ore in the Philippines continued to ramp up 
production in 2010 and 2011 to meet increased demand from Chinese 
producers of nickel pig iron, while production in Australia was not able 
to meet these demand. Nickel prices deteriorated further in 2011-2013 
even though the global economy was slowly recovering. European debt 
situation worsened and the Chinese economy began to slow. Economic 
problems in Japan created by the March 2011 earthquake and tsunami 
reinforced the global slowdown. Decreased prices were largely 
attributed to an oversupply of nickel in the market, in particular, from 
the ramp up of nickel refineries in Madagascar and Canada and the 
resolution of production problems at new ferronickel smelters in Brazil 
and New Caledonia. Despite weak prices and an oversupply of nickel, 
companies continue to bring on new mining and processing projects in 
anticipation of a turnaround in the global economy. Nickel prices 
increased during the second half of 2016 following the historic low levels 
of late 2015 and early 2016. In late 2010’s, production of refined nickel 
decreased as stainless steel producers, primarily in Asia, preferred lower 
cost alloys. The Philippines, the world’s leading producer of nickel ore, 
suspended one-half of its mining operations in September 2017 for 
failing to meet environmental standards, helping the recovery of global 
nickel prices. Mine production in countries that supply direct shipping 
ore to nickel pig iron operations increased, while mine production 
supplying refineries tended to decrease. Production of nickel chemicals, 
however, has increased, particularly nickel sulfate used in the 
production of batteries. In 2020, owing primarily to reduced demand 
related to the global CoViD-19 lockdowns, consumption of nickel alloys 
was reduced globally by around 20%, and nickel ore production 
decreased by around 5%. Although stainless-steel production in most 
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leading producing countries decreased, these were mostly offset by a 
rapid recovery in China’s production of nickel-bearing stainless-steel 
grades and the continued ramp up of nickel and stainless-steel projects 
in Indonesia. Moreover in 2020 the Government of Indonesia decided to 
reinstate its ban on export direct-shipping nickel ore following rapid 
development of the country’s nickel-processing capacity (table 3) 
(McRae 2021), (for all period 2000-2021). 
 
Table 3. Nickel ore prices and world production 2000-2020 
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Indonesia, Philippines, Russia, New Caledonia, Canada and 

Australia were among top five producers at least once during 2000-2020 
period (fig. 7). Australian and Canadian production declined to give place 
to extensively developing mining industry in Philippines and Indonesia. 

 
Figure 7. Nickel ore production among top countries 2000-2020 (Ni content) 

0

200

400

600

800

1000

1200

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

P
ro

d
u
c
ti
o
n
 (
th

o
u
s
a
n
d
s
 t
)

Indonesia

Philippines

Russia

New Caledonia

Canada

Australia

other countries

 



 
Wilczyński, P.L., 2022. New sources of alloying metals for the steel industry in a 

changing global market, Przegląd Geopolityczny, 40, s. 44-83. 

 

 

- 62 - 

In 2000, Russia, which was the world’s largest producer of nickel 
ore, (the RAO Norilsk Nickel, which had metal mines and production 
facilities in West Siberia and on the Kola Peninsula), produced about 
20% of the world’s output of nickel from mixed sulfide ores. The smaller 
amount of nickel was produced from laterite deposits in the Urals by 
Yuzhuralnikel and Ufaleynikel. Nickel production in Russia had fallen by 
almost 40% from the peak levels of the late 1980s.3 Nickel was the most 
valuable metal produced in Canada, the second biggest producer, in 
2000. Falconbridge Ltd. operated four nickel-copper-cobalt mines near 
Sudbury, Ontario, and Raglan in northern Quebec. In Sudbury mining 
area Inco Ltd. was also present. This corporation operated also Voisey’s 
Bay mine in Labrador and mine in Thompson, Manitoba. At 166,000 t of 
nickel in 2000, Australia was the world’s third largest nickel producer. 
Most of the country’s nickel-cobalt mines are in the Kalgoorlie region, 
Leinster, Mt. Keith and Murrin Murrin of Western Australia (McRae 
2021). The most productive corporations there were WMC Resources, 
Anaconda Nickel and Finnish Outokumpu (McRae 2021). New Caledonia, 
being then at fourth rank, continued to be economically dominated by 
the mining of nickeliferrous laterite-saprolite and garnierite ores by 
Société le Nickel (SLN) and Société Minière du Sud Pacifique (SMSP) and 
the production of ferronickel of various commercial grades and nickel 
matte. Nickel contributed about 80% to foreign exchange earnings in 
New Caledonia then. Indonesia was at fifth rank with three mining 
operations on Sulawesi and Gebe islands. It was followed by another 
important suppliers in descending order: Cuba, Colombia, China, Brazil, 
Dominican Rep., South Africa, Greece, Botswana, Philippines, with 
production above 1% of global (fig. 8). In review of corporations on the 
global nickel ore suppliers market, the top five were: Norilsk Nickel (256 
kt), Inco (147 kt), Unión del Níquel from Cuba (68 kt), and Société le 
Nickel (64 kt) and Société Minière du Sud Pacifique (62 kt). 

Currently Indonesia has remained top nickel ore producer 
reaching a historical peak of production in 2019 with more than 1 Mt of 
ore mined per year. For 2020 estimates are lower. There are three active 
large mines: Pomalaa owned by Aneka Tambang, Soroako of Brazilian 
Vale, and new project – Mekarsari mine owned by China Nickel 
Resources. Mine at Gebe Island had permanently ceased production. On 
 

                                                
3 Norilsk Nickel Annual report 2000. Available online: 

http://www.nornik.ru/english/press/rep.htm (accessed 12 Dec. 2021). 
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Figure 8. Nickel ore mining distribution in 2000 

 
 

Figure 9. Nickel ore mining distribution in 2019/20 

 
 
the second place are Philippines with decreasing production. Some 
mines are closed due to recent environmental issues and audit. Biggest 
operator in Philippines is Cagdianao Mining and its mine in Barangay 
Valencia. Third place is for Russia with five mines operated by Norilsk 
Nickel and Ufaleynickel. The biggest output is in Nikiel mine on Kola 
Peninsula. Further is New Caledonia with a recently opened new mining 
project – Goro owned by Brazilian Vale. Canada is next supplier, and here 
also Vale is the main mining company with Sudbury mining area as the 
most productive among all five exploitation places. Australia ranked 
sixth recently has reduced its nickel ore output with only 9 active mines 
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left. BHP Billiton remained as top ore producer in Australia. Next is China 
with main nickel operations in Jinchuan, Gansu province. More than 1% 
of global ore output is supplied also by: Brazil, Cuba, South Africa, 
Finland, Madagascar, Papua New Guinea and Dominican Rep. (fig. 9). In 
review of corporations on the global nickel ore suppliers market 2020, 
the top five were: Aneka Tambang (496 kt), Brazilian Vale (483 kt), 
which operated in many countries, China Nickel Resources (260 kt), 
Norilsk Nickel (190 kt), and Cagdianao Mining (125 kt). 

 
Cobalt ore mining 

With the exception of production in Morocco and artisanally 
mined cobalt in Congo DR, most cobalt is mined as a byproduct of copper 
or nickel. World production of refined cobalt has steadily increased since 
1993. Some of the increase has been from new operations and some has 
been from a net increase in production by established producers. Cobalt 
in recycled scrap have also contributed to supply. World demand for 
cobalt is strongly influenced by general economic conditions and by 
demand from industries that consume large quantities of cobalt, such as 
superalloy smelters and manufacturers of rechargeable batteries. In 
2002, several factors reduced overall demand for cobalt, including 
continued weak economic conditions in major consuming countries such 
as the United States and Japan. Since 1995, the general trend in cobalt 
prices had been downward. However, cobalt production during the first 
years of analyzed period had upward trend. In most cases this was 
probably the result of increased production of copper or nickel, the 
primary metals produced at cobalt operations. Demand for cobalt to 
manufacture rechargeable batteries for portable electronic devices such 
as cellular phones increased in 2003, what caused prices to start rising, 
as a result of tightness in supply. High prices have begun to impact 
consumption, however. For example, several producers of rechargeable 
batteries have developed lithium-ion cells that substituted cobalt with a 
lower cost mix of metals. In 2004 exports of cobalt-rich ores from Congo 
DR to refineries mainly in China have helped to balance cobalt supply 
and demand, and reduce skyrocketing prices. In 2007, estimated cobalt 
mine production from Congo DR decreased for the first time in more 
than a decade as a result of restrictions on exports of unprocessed cobalt. 
The Chinese cobalt industry responded and was forced to develop more 
domestic and foreign sources of cobalt supply, to invest in other African 
cobalt projects, to increase the recycling of cobalt scrap, to continue to 
shift its consumption towards more available materials, and to 
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consolidate into fewer larger companies. Health, safety, and 
environmental issues were becoming increasingly significant with 
respect to such metals as cobalt. The European Commission’s new 
chemicals policy became effective June 1, 2007. This legislation affected 
suppliers of cobalt materials to the European market by requiring them 
to collect and submit risk assessment data on each material produced in 
or imported into the European Union. In a result prices raised again. 
Growing prices and demand caused progress on numerous new 
brownfield and greenfield projects that added to world cobalt supply. In 
2008, new cobalt ore production projects begun operations in Australia, 
Congo DR, Finland, and Zambia. The global economic downturn that 
began in late 2008 resulted in reduced demand for and supply of cobalt. 
The crisis caused a decline in production of refined cobalt from China, 
closure of a Zambian refinery, miners strikes in Canada, cutback in many 
copper and nickel mines, and delays in new mining projects. During 
2009 and into 2010, global economic conditions began to improve. The 
London Metal Exchange (LME) launched a cobalt contracts in February 
2010, what improved international trading significantly. In following 
years, global cobalt production had been higher than consumption, 
resulting in a market surplus and downward pressure on prices. During 
last years Congo DR continued to be the world’s leading source of mined 
cobalt, supplying more than one-half of world cobalt mine production. In 
2016, global cobalt mine production slightly decreased, mainly owing to 
lower production from nickel operations. In 2017, average annual cobalt 
prices more than doubled, owing to strong demand from consumers, 
limited availability of cobalt on the spot market, and an increase in metal 
purchases by investors. As a result, the global cobalt supply was 
expected to remain limited. In 2018, average annual cobalt prices were 
higher than those of 2017, owing to strong demand from consumers in 
the re-chargeable battery and aerospace industries and to limited 
availability of cobalt metal despite its production increase. Cobalt mine 
and refinery production were decreased in 2020. Estimated annual 
average cobalt prices also declined. Many cobalt operations were 
suspended to prevent the spread of CoViD-19 causing accompanying 
economic crisis and reduction of global demand (table 4) (Shedd 2021a). 
 
 
 
 
 



 
Wilczyński, P.L., 2022. New sources of alloying metals for the steel industry in a 

changing global market, Przegląd Geopolityczny, 40, s. 44-83. 

 

 

- 66 - 

Figure 10. Cobalt ore production among top countries 2000-2020 (Co 
content)
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Table 4. Cobalt world prices and world production 200-2020 
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4 London Metal Exchange. Available online: https://www.lme.com/ (accessed 31 Dec. 2021). 
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Congo DR, Philippines, Australia, Russia, Cuba, Canada, China, 
Zambia and Brazil were among top producers at least once during 2000-
2020 period. Philippines started cobalt extraction in 2010, and Brazilian 
cobalt ore mines was shut down in 2018. Zambian and Canadian 
production declined to give place to extensively developing mining 
industry in Philippines and others (fig. 10). 

 
Figure 11. Cobalt ore mining distribution in 2000 

 
 
During the last two decades Congo DR was a top producer of 

cobalt ore. Copper Belt in Katanga (Shaba) Province contained one of the 
greatest concentrations of high-grade copper and co-product cobalt 
resources in the world. Since 1993, most mining operations have come 
to a standstill, with total capacity utilization at less than 10% due to civil 
war, crises in finance, production, and transportation, thefts, corruption, 
flooding of open pit mines, electrical power blackouts and inability to 
retain professional foreign personnel (Wilczyński 2021). There were 
then only two fully operational mines. The bigger one located in 
Luiswishi was owned by American OM Group. Around 40% of Congolese 
cobalt production came from artisanal mining that time. The political 
situation stabilized in 2004 and many mines where reopened there. 
Canada held second rank with only two nickel-copper-cobalt mining 
areas: Sudbury and Thompson, both in Inco possession. The third rank 
was occupied by Brazil. There were active two nickel-cobalt mines. One 
in Niquelandia was owned by Brazilian Votarantin, and another in 
Fortaleza de Minas by Rio Tinto, an international corporation. Fourth 
place belonged to Russia. The biggest supplier of cobalt ore was Norilsk 
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Nickel, operating mines in Norilsk and Nikiel on Kola Peninsula. Cobalt 
was mined also in Ural and Altay Mountains. Fifth ranked country in 
production of cobalt ore was Zambia, where in 2000, the privatization of 
Zambia Consolidated Copper Mines (ZCCM) and the full transition of one 
of the world’s larger copper industries from state-owned to privately 
owned and operated were completed. All cobalt ore operations were 
located in Copper Belt mining area. The most productive mine there was 
located in Nchanga and owned by Konkola Copper Mines – co-op of 
several international companies. Cuba was ranked sixth. It had nickel-
cobalt-copper mines of which Moa was the biggest one, owned by Unión 
del Níquel. Following countries produced more than 1% of global cobalt 
output in descending order: New Caledonia, Australia, Morocco, 
Indonesia, China and South Africa. Botswana and Zimbabwe also 
produced some cobalt ore (fig. 11). In review of corporations on the 
global cobalt ore suppliers market 2000, the top five were: Inco (5,3 kt), 
American OM Group working in DR Congo (5,0 kt), Cuban Unión del 
Níquel (2,9 kt), Brazilian Votarantin (2,1 kt) and British-Australian Rio 
Tinto (2,0 kt). 

 
Figure 12. Cobalt ore mining distribution in 2019/20 

 
 
In 2020 DR Congo continued to be the world’s leading source of 

mined cobalt, supplying approximately 70% of world cobalt mine 
production during recent years. This country was more than offset by 
reduced production at other operations in response to low prices and 
restrictions resulting from the CoViD-19 lockdowns. Currently the 
highest mine output of cobalt has Katanga Mining, Mutanda Mining, 
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Tenke Fugurume, which accounts for more than half of Congolese cobalt 
production. Rest of shares in production belongs to numerous Congolese 
and foreign companies as well as artisanal miners. Second biggest 
supplier of cobalt is now Russia, but with production ten times less than 
the leader. Three companies were competing in Russia: Norilsk Nickel, 
Ufaleynikiel, and Yuzhnikiel. Ufaleynikiel recently became top Russian 
cobalt supplier as its content in Verchnyi Ufaley nickel mine ore 
increased significantly. Third place in cobalt ore mining is held by 
Australia. There are three mines of cobalt ore active. The biggest in 
Murrin Murrin is held by Minara Resources and Glencore joint venture. 
Philippines, which are fourth on a list of top cobalt ore producers, have 
two HPAL (high-pressure acid-leach) mines. Bigger is in Taganito 
(Taganito Mining), and second is in Coral Bay (Coral Bay Nickel). Cuba, 
the fifth producer of cobalt ore, has sole mine in Moa, owned by Moa 
Nickel. In Canada, cobalt operations are held by Brazilian Vale and Swiss 
Glencore. Sudbury region remains as main cobalt source in this sixth 
world’s supplier. Following ranks are for Papua-New Guinea, China, 
Morocco, South Africa, New Caledonia, Finland, Zambia, which in 
descending order supplied the world with more than 1% of cobalt ore 
global production (fig. 12). In review of corporations on the global cobalt 
ore suppliers market currently the top five are: Katanga Mining (20,9 kt), 
Mutanda Mining (15,6 kt), Tenke Fungurume (10,2 kt) (all top three 
from DR Congo), Jinchuan Group of China (6,45 kt), and Shalina 
Resources of UAE(3,9 kt).  

 
Tungsten ore mining 

World tungsten resources are geographically widespread. China 
ranks first in the world in terms of tungsten resources and reserves. 
Beginning in 1999 and continuing into 2001, the Chinese Government 
took several steps to control the release of Chinese tungsten into the 
world market and to increase prices. These relatively high prices, in 
combination with the desire by western processors to diversify the 
sources of their tungsten raw materials, resulted in renewed interest in 
increasing tungsten mine production outside China. Projects to increase 
production from operating mines, to restart production from closed 
mines, and to develop new mines were under consideration and 
development. The most important new source of tungsten concentrates 
became available in early 2002, when production resumed from the 
Cantung Mine in Canada, giving the country a place among top five 
producers immediately. The price decrease in 2002 was also attributed 
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to a severe reduction in demand for tungsten end products resulting 
from a slowing of the world economy. There was reported an increase in 
smuggling of non-licensed primary tungsten materials out of China. In 
2003 Chinese Government was gradually shifting the balance of export 
quotas towards value added downstream tungsten materials and 
products. China was also becoming a larger tungsten consumer. In late 
2003, the sole Canadian tungsten mine temporally suspended operations 
due to debt. Health, safety, and environmental issues were becoming 
increasingly significant to metals such as tungsten and in case of 
Western World this started to cause decrease of supply. In 2005, 
inadequate supplies of tungsten concentrates within China combined 
with increased demand for tungsten materials in China and elsewhere 
resulted in steep increases in the prices. Various companies developed 
operations on tungsten deposits or on reopening inactive tungsten mines 
in Australia, China, Peru, Russia, the United States, Vietnam and other 
countries. The serious downturn in the global financial markets in late 
2008 delayed or cancelled many startups of additional proposed 
production operations. In response to global economic conditions, some 
Chinese tungsten mines in Hunan and Jiangxi Provinces reportedly 
suspended production. In 2010, global economic conditions improved 
and tungsten consumption increased. There was observed significant 
increase in tungsten scrap consumption as well. After the financial crisis 
Chinese Government has regulated its tungsten industry. There were 
introduced laws limiting the number of exploration, mining, and export 
licenses limiting or forbidding foreign investment. Changes had been 
made in taxes to gain more control over the industry, to stop illegal 
mining and close small inefficient mines. China wanted to improve its 
tungsten-processing technology and increase tungsten recovery from 
ores and tailings as well. These moves caused tungsten prices to rise in 
2011 and 2012. Scrap continued to be an increasingly important source 
of raw material for the tungsten industry. As a result of a World Trade 
Organization (WTO) ruling that China’s export restraints were 
inconsistent with its WTO obligations, China canceled its tungsten export 
quota for 2015. That caused the tungsten market oversupply. Owing to 
an economic slowdown in China and weak economic conditions 
elsewhere mine production exceeded consumption and prices started to 
drop. In spite of oversupply and low prices, new production entered the 
market. In 2015, tungsten mines in the United Kingdom and Zimbabwe 
began production, a large new mine in Vietnam ramped up production. 
As a result of dropping prices the China Tungsten Industry Association 
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asked its members to cut their production of tungsten concentrates so 
tungsten prices began to trend upward in late 2015, but only for several 
months, due to newly opened operations increasing tungsten supply in 
Vietnam, United Kingdom, Mongolia, Rwanda and Spain. From 2016 
through 2018, environmental and safety inspections at Chinese mines 
and downstream ammonium paratungstate plants resulted in 
intermittent periods of reduced supply. Owing to lower ore grades being 
mined in Vietnam and the closure of the sole tungsten mine in the United 
Kingdom, supply was reduced, and prices raised again. In 2020, 
production of tungsten concentrate outside China was expected to 
remain at less than 20% of world production. Impacts of the global 
CoViD-19 pandemic on the global economy and industrial production, 
particularly tungsten consuming end-use sectors such as the automotive, 
commercial aerospace, and oil and gas drilling industries caused 
decrease in tungsten consumption and production in 2020 and resulted 
in a market surplus taking prices downwards (table 5) (Shedd 2021b). 

China is top tungsten producer for both analyzed decades (figure 
13). Vietnam, Russia, Mongolia, Bolivia, Korea DPR, Rwanda, United 
Kingdom, Zimbabwe, Canada, Austria and Portugal were among top 
producers at least once during 2000-2020 period (Fig. 14). Austria and 
Portugal are stable suppliers, but with growing mining capacity their 
position on a global market was given to new or developing its 
production countries like Vietnam, Mongolia, Bolivia or Rwanda. Canada, 
Zimbabwe and United Kingdom were among tungsten producers only 
temporally but got almost once to top five. 
 
Table 5. Tungsten ore prices and world production 2000-2020 
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Figure 13. Tungsten ore production in China and in the rest of the world  2000-
2020 (W content) 
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Figure 14. Tungsten ore production among top countries, except China, 2000-
2020 (W content) 
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In 2000 there was 23453 tonnes of tungsten mined as ore content 

in China, accounting for 70% of world total. Therefore, the country had a 
major influence on world tungsten prices. Between 1999 and 2000, 145 
illegal mines were shut down in China due to intensive policing and 
industrial lobbying. Only 6 major producers left, all under management 
of China National Nonferrous Metals Industry Corp. Russia was at second 
rank in 2000 with ten mines and ten decentralized corporations. Biggest 
Russian tungsten supply came from Tyrnyauz mine in Caucasus Mts. 
Austria sole mine in Mittersill was giving third rank to this country. Mine 
was operated by Inmet Mining, a Canadian company. The Panasqueira 
tungsten mine of Avocet Mining (British company) was the sole mine of 
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tungsten ore in Portugal, ranked fourth in 2000. Important producer of 
tungsten ore was North Korea (KDPR) with four mines and state-owned 
enterprises, selling tungsten to China. Above 1% of global tungsten 
output was also sixth producer – Bolivia. Production there came from the 
small miners and co-operatives that had small deposits in so-called La 
Paz Tin Belt with high ore grades and local low labor costs (fig. 15). In 
review of corporations on the global tungsten ore suppliers market 
2000, the top five were: China National Nonferrous Metals Industry Corp. 
(23,4 kt), Inmet Mining (1,4 kt), Avocet Mining (0,7 kt), Tyrnyauz Mine 
(0,7 kt) and Balkan Mine Operations (0, 5 kt). 

 
Figure 15. Tungsten ore mining distribution in 2000 

 
 

The latest available data reveals further decentralization of 
mining state-owned enterprises in China in 2019 and 2020. Almost half 
of Chinese tungsten ore production is coming from Gan Basin and the 
rest of Jiangxi province. Jiangxi Tungsten and Rare Earth Co. remains top 
Chinese company for last years. Vietnam became second ranked 
tungsten supplier. There are 4 mines and Nui Phao mine owned by 
Starck Tungsten Chemicals Manufacturing is the biggest. Third is Russia, 
where tungsten output dropped recently. Tyrnyauz mine remained as 
the leader in the industry, but several mines are now closed. Next 
supplier currently is Mongolia after significant Japanese investments in 
its sole tungsten ore mine in Erdenet. Fifth supplier is now Bolivia, 
where production is coming from small-scale private mining enterprises 
and one state-owned Corporación Minera de Bolivia (Comibol). All mines 
are located within La Paz Tin-Tungsten Belt. Other countries with more 
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than 1% of global tungsten output are Rwanda and Austria (fig. 16). In 
review of corporations on the current global tungsten ore suppliers 
market, the top five were: Jiangxi Tungsten and Rare Earth Co. (30,2 kt), 
China Molybdenum Co. (10,1 kt), China Minmetals (7,5 kt), Amoi 
Tungsten (4,9 kt) and Shizhuyuan Nonferrous Metals (4,8 kt) (Shedd 
2021b). 

 
Figure 16. Tungsten ore mining distribution in 2019/20 

 
 
Molybdenum ore mining 

Mine output of molybdenum in 2000 and 2001 decreased to the 
lowest prices level since 1983. USA was the leader among suppliers that 
time and had largest confirmed reserves of molybdenum ores. American 
mines output of molybdenum in 2002 decreased and China and next year 
Chile became a new global biggest suppliers for 1 year each. Prices soon 
began to rise. China continued its high level of steel production and 
consumption, thus providing a stable demand increase for molybdenum. 
With the continuing high price of nickel-bearing stainless steel in 2003, 
many consumers increasingly considered use of duplex stainless steel. 
American mine output of molybdenum in 2005 increased due to highest 
prices levels of molybdenum in history and USA returned as a global 
leading supplier. Reduced Chinese exports and the continued roaster 
bottleneck in the west continued to support historically high 
molybdenum prices. Chinese Government funded extensive geological 
exploration and mining investments to increase production in this years. 
Growing global demand and historically highest prices caused many new 
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Figure 17. Molybdenum ore production among top countries 2000-2020 (Mo 
content) 
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mines to start operations around the world before and after the financial 
crisis of 2008-9, when molybdenum prices declined. In 2008 there were 
many new mines opened in China, and its output almost doubled giving 
the leading role as a supplier on a global market. Molybdenum prices 
increased in 2010, because molybdenum demand remained strong as the 
world recovered from the crisis. Molybdenum prices slowly decreased in 
2012 as an effect of increasing supply, however molybdenum demand 
remained strong. In November 2014, China cancelled export quotas 
(25,000 t) for molybdenum for 2015. This comes after a World Trade 
Organization panel concluded in March that China violated the 
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organization’s membership obligation by restricting exports of 
molybdenum. With increase of molybdenum recycling (being at that time 
more than 30% of global supply), this gave way to another prices 
reduction. This led many operations to be suspended next year, mainly 
in the USA. Increase in prices and decrease in global production offset 
the production delays caused by the global CoViD-19 lockdowns (table 6, 
figure 17) (Polyak 2021; Dutta 2018).  
 
Table 6. Molybdenum ore prices and world production 2000-2020 
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Figure 18. Molybdenum ore mining distribution in 2000. 

 
 

China, Chile, USA, Peru, Mexico, Canada and Iran were among top 
producers at least once during 2000-2020 period (Fig. 17). Iran was 
increasing its output but this development stopped at some stage mostly 
due to small ore reserves. The highest increase took place in China 
following intensive industrial demand and governmental investments. 
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Decrease of production relatively took place in the USA and Canada 
(Outteridge et al. 2020). 

In 2000 most mined molybdenum came from USA, even when all 
mines worked only partially using its capacity. The molybdenum 
businesses were under pressure due to very low prices. The biggest mine 
output was generated in Thompson Creek, Idaho, by Thompson Creek 
Metals Company. Molybdenum was mined also in Arizona, New Mexico, 
Montana and Utah by various private-owned corporations of which 
Phelps Dodge Company had almost half of the mining locations operated. 
Second country with molybdenum output slightly lesser than USA was 
Chile. Largest molybdenum output had La Escondida mine, but there 
were also eight other mines competing. Most of them were owned by 
state-owned Corporacion Nacional del Cobre de Chile (CODELCO). China, 
a third most important supplier, exported about 80% of its molybdenum 
products mainly in the form of ferromolybdenum and molybdenum 
oxide. In 2000, the European Union investigated China’s 
ferromolybdenum export practices and imposed dumping duties. In 
response China imposed an export limit on ferromolybdenum to the EU. 
Facing a dumping charge and weak demand in Japan, China’s 
molybdenum producers had difficulty maintaining a profitable margin 
that time. The second issue was still very bad infrastructure in remote 
mountainous areas where molybdenum was mined. Only Luanchuan 
mine had a good transport connection. Canada was then a fourth 
supplier for the global market, but with much less output than the 
leading three countries. All production was from sole Huckleberry mine. 
In Peru, which was fifth producer of molybdenum in 2000, there were 
only two mines localized in Cuajone and Toquepala. Sixth important 
supplier was Mexico with its sole mine in La Caridad. Above 1% of 
world’s molybdenum ore supply there were also Russia, Armenia, Iran 
and Mongolia (fig. 18). In review of corporations on the global 
molybdenum ore suppliers market 2000, the top five were: Thompson 
Creek Mining Co. (27,0 kt), Corporacion Nacional del Cobre de Chile 
(17,8 kt), Phelps Dodge Co. (11,6 kt), MineraEscondida (11,6 kt) and 
Huckleberry Mines (7,5 kt). 

Recently China has dominated the market. Molybdenum mining 
developed mostly in Liaoning and Henan provinces, but Shaanxi 
remained important as well. Two state-owned corporations remained at 
a top, but Luoyang Luanchuan Molybdenum Industry Group changed 
name to China Molybdenum Co. Actually China supplies more than 40% 
molybdenum worldwide. Chile is now second largest supplier of 
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molybdenum ore with 8 large mines active. The biggest output is 
currently in Mejillones mine opened several years ago. CODELCO is the 
second biggest molybdenum ore mining company in the world due to 
this investment. USA with closed Thompson Creek mine is now third 
producing country. However, new mines appeared also with very big 
Climax operation. Fourth position on the market has Peru, where are 
some new operations established recently. Two mines located in 
Armenia is giving fifth rank to this country. Sixth is Iran, the last country 
in the current ranking producing more than 1% of overall world output 
(fig. 19). In review of corporations on the global molybdenum ore 
suppliers market currently, the top five are: China Molybdenum Co. (49,5 
kt), CODELCO (42,4 kt), Jinduicheng Molybdenum Industry Group (42,0 
kt), Freeport-McMoran Inc. (31,8 kt) and Mexicana de Cobre (14,1 kt). 

 
Figure 19. Molybdenum ore mining distribution in 2019/20 

 
 

Discussion & Conclusions 
In 20 years perspective all analyzed ferroalloy metal ores markets 

has grown extensively in both value and volume. Some regions expanded 
their mining capabilities, others maintained previously achieved levels, 
while others reduced production. Different states and companies policies 
accompanied these processes, and some global factors has had an impact 
as well, mainly the crisis of 2008-2009, some technological 
advancements and new applications for analyzed metals, and lastly the 
CoViD-19 lockdowns and breaking supply chains. Apart from these, the 
most important factors for analyzed specific markets were listed to 
further discussion in an above text. 
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In manganese ore market through 20 years prices and global 
output doubled. The most developments took place in South Africa, 
Gabon and China. Decrease is noted in Ukraine and Brazil. The 
manganese mining disappeared in Chile, and most European countries: 
Italy, Hungary, Bulgaria and Russia too. However new suppliers entered 
the market, mostly from Africa: DR Congo, Egypt, Ivory Coast, Namibia, 
Sudan and Zambia. Two Latin American countries joined manganese ore 
producers as well: Bolivia and Peru. Chromium ore market during last 20 
years almost tripled its value and volume. Even though more countries 
ceased production than started it. Cuba, Burma, Australia and Vietnam 
don’t produce chromium ore anymore, and only Papua-New Guinea has 
launched new chromium mine. There was significant increase of yearly 
output in South Africa, Kazakhstan, Turkey and Albania. Decrease can be 
observed in Zimbabwe and Brazil. Last 20 years has changed nickel ore 
mining with doubled value and volume. Many new producing countries 
appeared on a market map. Indonesia and Philippines responded to 
Chinese demand in huge increase of production. The same cannot be said 
about Canada and Australia, where production relatively decreased. 
Mining of cobalt ore has grown almost four times during two last 
decades, but prices with a peak around 2008-2009 dropped to the same 
level as 20 years ago. DR Congo reopened its cobalt mines and added the 
most to the increase of cobalt ore mine output. Philippines also made an 
investments and significantly adjusted its production volume. Canada, 
China and Zambia on the other hand reduced mine output. Several new 
suppliers appeared with Philippines being the most developing. 
Tungsten ore mining almost monopolized by China has noted fivefold 
price increase and production volume tripled. Even when China 
significantly developed its mines to produce more tungsten, and with 
increase of production in Vietnam and Mongolia, it didn’t stopped prices 
to grow rapidly. Russia and Austria are only countries where production 
decreased, and there is no countries where tungsten mining ceased. 
China also developed molybdenum industry and mine output grew there 
as well, the monopoly is far from establishment, however. Prices of 
molybdenum, like tungsten, increased, but only four times. Production of 
mines doubled in volume. The most investments were in China, and Latin 
America (Chile, Peru, Mexico). Canada and Iran lost their position and 
share in the market.  

Foreign investors can look for new opportunities in those 
countries who developed its mining recently. Closing mines means not 
good environment for mining development. After this analysis it can be 
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discussed where are the most preferable conditions for mining 
investments. As recent history can tell, such Latin American countries as 
Peru, African countries as Madagascar, South Africa, Namibia, Uganda or 
Ivory Coast, and Asian countries like Oman, Indonesia, Mongolia and 
Philippines with Papua-New Guinea as well. China could be an option as 
well as Russia, but it is harder to invest there due to the internal policy. 
In Western countries, some environmental issues and labor conditions 
may be a disadvantage as well as high tax levels. 
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Nowe źródła metali uszlachetniających stal na zmieniających się 
rynkach świata 

 
 Celem opracowania jest wyjaśnienie zmian jakie nastąpiły w ostatnich dwóch 
dekadach na rynku strategicznych surowców, do jakich należą rudy metali stosowanych 
w metalurgii stali. Uwzględniono w szczególności rudy manganu, chromu, niklu, 
wolframu, molibdenu i kobaltu. Podjęcie takiego tematu jest uzasadnione z uwagi na 
niedostatek aktualnych informacji na ten temat w publikacjach geograficznych. Są one 
obecnie rozproszone w różnorodnych źródłach, m.in. ekonomicznych, geologicznych, 
dotyczących technologii metali oraz ochrony zasobów. Realizacja podjętego zadania 
wymaga zebrania w jednym miejscu rozproszonych w różnych źródłach informacji oraz 
przejrzenia setek prospektów informacyjnych międzynarodowych korporacji górniczych 
zaangażowanych w ten biznes, dokumentów rządowych, a nawet raportów dotyczących 
małych i dopiero rozwijających się firm lokalnych. Ich analiza pozwoli także, w drugiej 
części pracy, na przedstawienie nowopowstających i projektowanych ośrodków 
wydobywczych.  

  
Słowa kluczowe: metale uszlachetniające stal, geografia górnictwa; 
rynek światowy; zasoby; kopalnie; korporacje górnicze; rudy. 
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ESTIMATION OF STATE’S ECONOMIC POSITION  

ON THE EXAMPLE OF NIGERIA 
 
 
Abstract: 
 The scope of this manuscript is to propose a method of estimation of state's 
economic position. To evaluate an economic position, we apply formal analysis on Sułek's 
model of economic power, and analyze its factors. We evaluate whether the variables 
taken in a formal model are independent or not. In case they are strongly correlated, we 
split them or, if it is not possible, we create new factors which puts together correlated 
units. We apply various methods of predictions of economic power; in particular neural 
networks which do not require the normal distribution of errors. Finally, we estimate the 
state’s economic position on the basis of formal analysis, predictions, and in comparison 
to selected economic rankings. All the results are figured out for Nigeria.  

  
Key words: economic position, economic power, Sułek’s model, formal 
analysis, neural networks, economic rankings, Nigeria. 
 
 

Introduction 
In the study below, we would like to propose a method of 

estimation of state’s economic position, which consists of formal 
analysis, predictions, and evaluations on the basis of rankings. To 
achieve this goal, we adopt the Sułek’s model of economic power. We 
evaluate whether the variables taken in a formal model are independent 
or not. In case they are strongly correlated, we split them or, if it is not 
possible, we create new factors which puts together correlated units. In 
this way, we maintain the information contained in an analyzed dataset, 
and eliminate noise. Among factors, we choose these components, which 
represent the original data in the best way, i.e., the fitting level of 
estimated factors to the original data is at least of the order of  90%. The 
factors are estimated by the use of the Exploratory Factor Analysis 
within the Statistica software. We show that the results obtained on 
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factorized data are better than those obtained by the use of original ones; 
moreover, they have better interpretations. Finally, we apply various 
methods of predictions; in particular we focus on neural networks which 
do not require the normal distribution of errors. The obtained results we 
discuss on the basis of economic rankings, which give an information 
about an analyzed state. In this way, we can estimate the state’s 
economic position. Our case study is Nigeria, one of the strongest African 
countries. 

Regarding the terminology used in this article, we apply the 
following terms: international position and regional position. 
International position is used to show a state’s economic position within 
a broader context, i.e., how an investigated state is evaluated among 
other countries. Such an evaluation is quantified on the basis of rankings. 
We adopt only these rankings which give the information about 
economy. Instead, a regional position shows the place of a state in a 
region to which it belongs. These two measures strengthen or weaken an 
economic position of a state estimated by the use of formal methods 
(Blalock, 2017; Höhn, 2011; Guzzini, 2009; Gurr, 1972). 

The data applied in the manuscript, i.e., GDP (according to the 
exchange rate), and population come from the World Bank (WB) 
database, and from the United Nations (UN). All the calculations of the 
economic power were made for the period 1961-2020. We operated on 
shares, e.g., a share of GDP for Nigeria is equal to the Nigeria’s GDP 
overworld GDP. The results of the selected rankings cover the period 
when the data were available until 2020. 

The paper is organized as follows: initial part is focused on 
Nigeria’s economic presentation, i.e., we show Nigeria’s management of 
natural resources, the dynamic of GDP, agriculture and general 
development. Since Nigeria is a very populated country, we also discuss 
the dynamics of Nigeria’s population, and its influence on economy. The 
next section is dedicated to formal analysis of economic power of Nigeria 
on the basis of Sułek’s model, i.e., we analyze the independence of used 
variables, estimate factors, and make predictions. All the calculations are 
done by the use of the Statistica software. In the last section 3 we show 
the economic position of Nigeria due to different rankings. In 
Conclusions we discuss the obtained results. 
 
Nigeria: an economic overview 

Nigeria is the 6th largest producer of crude oil in the world. Its 
economy, because of oil reserves, is the 2ndlargest in Africa, and Nigeria 
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is considered a regional leader in the sub-region of Sub-Saharan Africa; 
i.e., West Africa1. In recent years Africa has been subjected to many 
external shocks which have had a negative impact on the economic 
growth of the region. Oil exporters such as Nigeria, faced low world oil 
prices, and exporters of other commodities, including South Africa, were 
hit by a significant slowdown in China; hence, the average economic 
growth of African economies, which exceeded 5% annually in 2004-
2014, has now dropped only to 2,20% (Kiczma, 2018). 

Although the oil sector is important to Nigeria, it is in fact only 
part of its entire economy. The Nigerian economy is also trying to use the 
enormous wealth of fossil fuels to reduce poverty, which affects 
approximately 60% of the population. A relatively stable element of the 
Nigerian economy is the production of liquefied natural gas (LNG). The 
two currently operating production lines deliver approx. 5.6 million tons 
of LNG, and two more are under construction.  

Nigeria's 2020 gross domestic product (GDP) was worth 432,29 
billion US$ (in 2019 – 448,12bln), according to official World Bank data. 
Itconsists0,34% of the global economy. In the 4th quarter of 2019, the 
Nigerian economy grew by 2,55% compared to the revised growth in the 
previous period. It was the strongest expansion since Q3 of 2015, driven 
mainly by the oil sector (6,36% vs. 6,49% in Q3) with higher crude oil 
production (2.00 million barrels per day vs. 1.91 million in the same 
period of the year earlier), and more favorable prices. The non-oil 
services sector grew by 2,26%, supported by telecommunications and 
information services (10,26% vs. 12,16% in Q3), crop production (2,52% 
vs. 2,41%), financial services (22,33% vs 0,61%) and industrial 
processing (1,24% vs 1,10%). In 2019, the economy grew by 2,27%, the 
most growth since 2015, compared to 1,98% in 2018. The oil sector 
accounted for 1,50% of GDP in 2018, what can be seen in Figure 1. 

In 2000, Nigeria was the 45th economy in the world in terms of 
GDP (current US$), in 2010 – 31st, in 2016 - 28th, in 2020 – 26th (in 
comparison: in 1970 – 17th, 1980 – 22nd, 1990 – 31st).  It is the largest 
trading partner of the United States in sub-Saharan Africa. Exports to the 
US account for about 10% of all US crude oil imports, making this 
country the 5th country from which the US imports oil. Imports are 
mostly machinery and equipment, chemical products, vehicles, industrial 

                                                
1 West Africa's presence in the region of Sub-Saharan Africa has a geographical rationale 

and reflects existing international economic institutions, namely ECOWAS (Economic 

Community of West Africa States), an organization created at the initiative of Nigeria in 

1975 (Wilczyński, 2021, p. 660-661).    
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products, food and live animals. The main import partners are: China 
(10,70%), USA (8,40%), Netherlands (6,0%), Great Britain (5,80%), 
France (5,60%), Brazil (5,10%), Germany (4,50%). The trade balance is 
overwhelmingly favorable to Nigeria, thanks to its oil exports. 
 
Fig. 1. Nigeria’s GDP (continuous line) in comparison to Sub-Saharan African GDP 
(dash-dot line); GDP shares in world GDP in the period 1960-2016 for Nigeria 
(dot line) and for Sub-Saharan Africa (dash line) 

Source: based on the World Bank data. 

 
Agriculture, as the 2nd most important branch of the Nigerian 

economy, has had many years of mismanagement and a lack of basic 
infrastructure. Nevertheless, this sector accounts for approx. 20% of GDP 
and employs over 60% of the population. Nigeria has excellent climatic 
conditions that make it possible to replace agricultural imports with our 
own production; however, weak industrialization did not allow Nigeria 
to achieve a state of food self-sufficiency. The agricultural development 
was negatively affected by the land tenure system in Nigeria, which does 
not encourage long-term investments in technology and modern 
production methods.  

Finally, Nigeria has its own space satellites and is one of the 
fastest growing telecommunications markets in the world. The country is 
also characterized by a highly developed financial services sector with a 
mix of local and international banks, management companies, brokerage 
houses, insurance and brokerage companies, and with investment banks. 
Manufacturing industries include the production of leather and textiles, 
while the automotive industry produces for the French car 
manufacturer: Peugeot, as well as for the English truck manufacturer: 
Bedford, now a subsidiary of General Motors. 
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Population 

In2007-2020 Nigeria was the 7thmost populous country in the 
world after China, India, USA, Indonesia, Pakistan and Brazil. Its ranking 
has risen from tenth in 1990-2001 and thirteenth in 1960, despite a 
rising tide of emigration. For example, in 2016, emigrants from this 
country topped the list of illegal emigrants to Greece. In 2020, the total 
number of international migrants at mid-year has achieved 1.3 million 
(0,60% of total population); e.g., in 1990, it was 456.60 thousand (0,48% 
of total population). 
 
Fig. 2. Demographic profiles in 1950-2100. Estimates of population (continuous 
line);  high variant (dot line); medium variant (long dash line); low variant (short 
dash line). 

Source: https://esa.un.org/ 

 
The population of Nigeria increased by 5,175,984 and reached 

206,140 thousand in comparison to 2020. It is estimated that in 2050 
Nigeria will outclass the USA in terms of population (410,637,000 
people), and become the 3rd most populous country in the world (the 
estimated increase by 2050 should be within 2,50% - 2,00% per year, 
with a downward trend). According to United Nations, the population of 
Nigeria is growing exponentially, and until 2100 no peak is forecast. This 
means that if this forecasts are met, the increase will continue (Fig. 2).  In 
comparison, in 2025, China should reach the peak of its nation's 
demographic growth (Fig. 3). As we can observe, in the range of 75 years, 
the number of Europeans will decrease, and China will lose about 420 
millions of its population. The United States should increase its 
population by 116 million citizens, and only Nigeria itself should 
increase its population by about 588 millions. Finally, the population 
growth of Sub-Saharan Africa in comparison to e.g. Europe will be a 
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challenge for everybody from the economic point of view, and will have 
impact on global economy, e.g., 20% of Nigerian GDP comes from 
agriculture, which employ 60% of population; therefore, this population 
growth will impact Nigerian economy. 
 
Fig. 3. UN forecasts of population for the first seven countries in 2020 

 
 

Formal analysis of the economic power  
Within the group of purely formal models of economic power, 

apart from Sułek's model (Sułek, 2020), we can find the Correlates of 

War model (1963); Fucks’ model (Fucks, 1965), and Virmani’s model 
(Virmani, 2004). 

Sułek's model of economic power (EP) is defined as follows: 
 

(1) 
where:  

EP–Economic Power;  
GDP–Gross Domestic Product;  
POP–Population;  
L–Land. 
 

All variables denote shares in comparison to the world GDP, population 
and land, respectively.  

We can notice that this model is a generalized Cobb–Douglas 
function (CDF) for more than two goods, which represents the 
technological relationship between the amounts of two or more inputs, 
in particular, physical capital and labor, and the amount of output that 
can be produced by those inputs (Cobb & Douglas, 1928).  If we apply 
GDP, POP and L to CDF, this function can denote an economic power. If 
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we take GDP alone, we can also estimate an economic power; however, 
two additional variables can be seen as a formal adjustment of EP. In fact, 
economic power depends on the number of people and the area they 
live, work, and operate. The sum of coefficients is less than one to reflect 
the law of declining revenues. Finally, since we operate on variables 
shares our results belong to the interval (0,1). 

In the range of the last 60 years, EP for Nigeria, estimated due to 
the formula (1), varies as it is shown in Fig. 4. 

 
Fig. 4. Shares of EP (dot line) and GDP (continuous line) of  Nigeria on the basis of 
Sułek’s model (world=100%). 

 
 

The difference between shares of EP and GDP is of the order of 
0,30 percentage point, but this change do not influence the main 
character of EP. The dynamics of EP varies within the range 1961-2020. 
We can observe four local extrema: two minima, and two maxima: in 
1968, 1993, and in 1980, 2014, respectively. During the period of growth 
(1994-2020), Nigeria increased its economic power more than 5 times: 
from ~ 0,20% in 1994 to ~ 1,04% in 2014. In 2020, Nigeria had a share 
of 0,85%. In 1961-2020 ranking of countries based on EP (out of 195 
countries surveyed), the average position of Nigeria was: 28th. In 2018, 
Nigeria was on the 19th position, in 2020 - 18th. Even its loss of EP in the 
period 1980-1993 did not make Nigeria weaker in terms of EP; in fact, as 
Table 1 shows, Nigeria was still a local leader, i.e., its contribution was 
always of the order of ca. 50%. In comparison, Cameroon, which in our 
rankings is on the 2nd position in Nigerian neighborhood, only reached 
0,098% of EP. In 2016 Nigerian EP, with its neighboring countries, was 
of the order of 1,08%; i.e., 1,08% of world EP (Kiczma, Sułek, 2020). 
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Tab. 1. Economic power of the subregions of Sub-Saharan Africa in 2016 

Estimation of EP share 
(world = 1000) 

EP Nigeria's share in 
subregion 

Subregion 

P
o

si
ti

o
n

 o
f 

N
ig

e
ri

a
 

without 
Nigeria 

with 
Nigeria 

without 
Nigeria 

with 
Nigeria 

Sub-Saharan 
Africa 

1 - - - - 

West Africa 1 5,49 14,12 156,95% 61,08% 

Central Africa 1 6,15 14,77 140,23% 58,37% 

South Africa 1 6,45 15,07 133,80% 57,23% 

East Africa 1 10,93 19,55 78,90% 44,10% 

 
Analyzing EP of Nigeria, in the 1st period of time: 1961-1992 (A), 

we found a strong correlation between population and land: r=0,94; p-
value <10-6, and in the 2nd period of time: 1993-2020 (B) - a strong 
correlation between GDP and population: r=0,87; p-value <10-6. 
Consequently, the data are not independent. This means that a specific 
data analysis should be applied. We applied an Exploratory Factor 
Analysis (EFA) (Jambu, 1991; Affifi, 1999) within the Statistica software 
to figure out main factors within our dataset. EFA was applied on the 

Bartlett test indicator ( , p-value <10-5), and on logarithms of 
original data. In (A) we got a demographic-geographic component, and 
an economic factor; in (B) we got an economic-demographic component, 
and a geographic one. In the recent period, we can observe an influence 
of population to GDP, expressed in the form of one factor, what proves its 
economic impact. In EFA we stressed on maintaining the whole 
information contained in our data; hence, we tried to put together 
correlated factors, and maintain split those components, which are 
independent. For (B), in case of an economic-demographic factor, the 
estimated data fit is of the order of 98% for GDP, and 95% for POP (p-
value <10-5); in case of a geographic factor, the data fit is of the order of 
98%  (p-value <10-6). The comparison of EP and its estimation by the use 
of calculated factors is presented in Figure 5. We performed analysis on 
factors logarithms (always in Statistica); fitting parameters are as 

follows:  
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Fig. 7. The logarithm of economic power of Nigeria calculated on the basis of 
factors applied to eq. (1) (dot line), and raw data (continuous line) used in eq. (1). 

 
 
For predictions of economic power we applied different methods. 

First, we fit a generalized logistic function, i.e., a Richard's curve (2) to 
our data (Figure 6). 

                         
(2) 

Richard’s curve gives an information where the economic power 
of an analyzed state is in its-so called: cycle of life. This means that the 
economic power has periods of increasing and decreasing, but its 
dynamic is not a periodic function. In such a way we can estimate the 
behavior of EP in near future; it is not a long-term prediction. To fit a 
Richard’s curve, we applied a nonlinear estimation based on the Gauss-
Newton algorithm, and applied two kinds of loss function: (1) the 
squared errors; (2) the absolute values of errors. In (1) big errors 
become greater, in (2) all errors are treated uniformly. The estimated 
data fit in (1): in 97% (they explain 94% of variance-VAR); in (2): in 90% 
(they explain 82% of VAR), what prove a good estimation. Since in (1) 
the applied method is a generalization of a linear regression, the error 
analysis is indispensable. In our case the K-S test gave the value 0,12 (p-
value <10-6), what means that the difference with a normal distribution 
of errors is of the order of 12%, and this loss is significant.  This means 
that the results can be distorted numerically, for this reason we will 
apply them only as an indication for further analysis. 
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Fig.6. Richard’s curves of EP of Nigeria estimated: on the basis of least squared 
errors (dash line), and on the basis of absolute values of errors (dot line). EP of 
Nigeria (continuous line) (world = 100%). 

 
 

Now, we will apply neural networks to verify whether the 
obtained predictions of EP by the use of Richard’s curve for the year 
2025 are reasonable (fig. 6), (Aggarwal, 2018). For investigations we 
took the whole data set (1961-2020). We applied two different methods 
of aggregation: linear and radial (MLP, RBF networks). We took all 
possible activation functions and adjusted the obtained results manually 
to get the best fit in terms of correlations to our data. At the end we 
calculated the average of the best five neural networks we estimated. 
Since we do not have a huge amount of data, we chose the simplest 
topological networks; i.e., we took into consideration the networks with 
maximally three neurons in the input layer, and those for which we got a 
linear function in the output layer. We performed predictions in two 
ways: (1) we predicted GDP and POP, and applied the results intoSułek's 
model of EP; (2) we predicted EP, directly. The following three figures 
(7,8,9) present the obtained results: 
 
Fig. 7. Neural networks prediction for shares of GDP of Nigeria (dot line); GDP 
share (continuous line)  (world = 100%). 
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Fig. 8. Neural networks prediction for population share of Nigeria (dot line); 
population share (dash line) (world = 100%). 

 
 
Fig. 9. Neural network predictions performed directly on EP (dot line). Estimation 
of EP on the basis of predicted GDP and POP (dash line);  EP obtained on raw data 
(continuous line) (world = 100%). 

 
 

We observe differences for the year 2025 between Richard’s 
curve (fig. 6), and EP performed  by the use of neural network (fig. 9, 
dash line). We got EP=0,90% and EP=0,30%, respectively. In the case 
when we directly predict EP (fig. 9, dot line), we got EP=0,18%. The 
quality of the network is 94% (fig. 9, dot line), and  74% ; 58% for GDP 
and POP (figures 7, 8); hence, the method based on direct prediction 
seems more precise than predictions on the basis of single components. 
Regarding a Richard's curve, we observe that EP reaches a saturation 
level, i.e., it arrives at the end of its increasing period; hence, we can 
expect a decreasing tendency in EP in next future, what is confirmed by 
the results obtained by the use of neural networks. If we take into 
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consideration the predictions of population done by UN (figures 2, 3), 
and our prediction (fig. 8), we can observe that they are in agreement.  

For the factorized data for the whole period (1961-2020), we also 
performed forecasts, and obtained the following results (Fig.10). 
 
Fig. 10. Neural network predictions for EP obtained on factorized data (dot line); 
EP obtained on factors applied to eq. (1) (continuous line). 

 
 

We can observe that the differences between original data and 
factors are of the order of 0,10 percentage point (fig. 9, dot line;fig.10, 
dot line). The quality of fitting the network is of the order of 82%. The 
best fit was obtained for MLP network with three hidden neurons, and 
three  neurons in the input layer. Tanh is the function applied in a hidden 
layer. The network was found in 12th epoch, and the plot of learning 
shows a good machine learning. We see, that the obtained result is in 
between two outputs estimated in two methods of predictions we 
applied; i.e., in direct predictions of EP, and in predictions of single 
variables. Once again, we can stress that factor analysis should be the 
main approach of analyzing data. Additionally, we should have in mind, 
that we operate on shares; i.e., the values of the segment (0,1), that is 
why the differences taken into consideration of the order of 0,10  
percentage points, are in fact significant. 

In summary: in the near future (2025), we can expect that the 
economic power of Nigeria will decrease reaching its local minimum of 
the order of ca. 0,30% (the share in world EP, fig. 10); instead in the year 
2047, we can expect the growth of EP to the share of 0,90%. These 
outputs seem reasonable if we compare the results with the forecast 
done due toeq. (1) on Pricewaterhouse Coopers data (PwC), according to 
which in 2050 Nigeria will shift on the 9th position (Fig. 11), and on (2) 
the Centre d'Etudes Prospectives et d'Informations (CEPII) data, 
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according to which Nigeria will shift on the 13th position (Fig. 12), what 
means that we can expect Nigeria’s new spring (Kiczma, Sułek, 2020). 

 
Fig. 11. The PWC ranking of EP in 2016 (dash line), 2030 (dot line) and in 2050 
(continues line) (the order due to 2050) 

 
Fig. 12. The CEPII ranking of EP in 2010 (dot line), and in 2050 (continuous line), 
(the order according to 2050) 

 
 

The economic position of Nigeria  

Today, rankings are an increasingly popular research method, and 
their application in international relations can be used to analyze and 
evaluate quite complex phenomena, either theoretically or as an 
auxiliary method to complement the results obtained by the use of 
formal models (Kiczma, 2018). Table 2 presents Nigeria's international 
position according to selected rankings which also show Nigeria’s 
economic position.  
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Tab. 2. Position of Nigeria in the world and in the region due to selected rankings 

Position of Nigeria 
Ranking In the 

world 
In a region 

Last year 
under study 

KOF Globalization Index  116 - 2018 

KOF Globalization Index 
(de jure) 

107 - 2018 

KOF Globalization Index 
(de facto) 

127 - 2018 

Doing Business 131 17 2019 

Index of Economic 
Freedom 

105 13 2021 

Economic Freedom of the 
World 

81 - 2018 

Global Competitiveness 
Index 

116 - 2019 

Global Innovation Index 117 15 2020 

Freedom in the World 
45 (Partly 
Free) 

- 2021 

Human Freedom Index 131 27 2018 

Human Development 
Index 

161 - 2019 

Africa Regional 
Integration Index 

- 

39 (country is a low 
performer;  
it scores below the 
average) 

2019 

 
According to the KOF Globalization Index (KOF GI, 2020), which 

covers three main dimensions: the level of economic integration, the 
level of social integration and the level of political integration, in terms of 
Economic Globalization, Nigeria occupies 144th place (45.04 points), de 
facto - 168th place (40.02 points), de jure – 103rd place (50.06 points); in 
terms of social integration (Social Globalization) Nigeria takes 187th 

position (36.90 points), de facto - 187th (29.87 points), de jure - 182nd 
(43.94 points); in the area of Political Globalization Nigeria has 41st place 
(85.24 points), de facto – 41st (82.91 points), de jure - 44th (87.57 points). 
In summary, in KOF Globalization Index 2020, Nigeria was in 116th place 
(55.73 points), de facto - 127th (50.93 points), de jure – 107th (60.52 
points). 

Taking into account the results of Doing Business reports (World 
Bank, 2020), which also measure the level of freedom of doing business, 
in 2006-2018, Nigeria (in average) is on the 136th position. In 2016 and 
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2017, Nigeria was ranked 169th. The 2018 Doing Business edition shows 
a significant improvement in this ranking, which let Nigeria improve, and 
take 145th position; in 2020 – 131st globally and 17th regionally. 

The Index of Economic Freedom (Miller, Kim, Roberts, Tyrrell, 
2021) measures and compares countries in terms of the 12 quantitative 
and qualitative factors – from property rights to financial freedom, which 
are grouped in four categories of economic freedom, i.e., the Rule of Law 
(property rights, government integrity, judicial effectiveness); the 
Government Size (government spending, tax burden, fiscal health); the 
Regulatory Efficiency (business freedom, labor freedom, monetary 
freedom), and the Open Markets (trade freedom, investment freedom, 
financial freedom). Analyzing the results of this ranking, in 2018, Nigeria 
achieved an overall score of 58,50%, compared to the global average of 
61,10%, and Sub-Saharan Africa – 54,40%. With this result, in 2018 
Nigeria was ranked 104th in the Nigerian Economic Freedom Ranking; in 
2021 – 105th globally and 13th regionally. 

Economic Freedom of the World (EFW) (Sobel, 2021) is a think-
tank ranking based on the principles of personal freedom, economic 
freedom, free market and peace-keeping. Out of 159 countries included 
in the ranking, Nigeria was ranked 115th with a score of 6.37 points; in 
2018 – 81st. 

The Global Competitiveness Report (Schwab, 2019) presents 
information and data that were compiled and collected by the World 
Economic Forum. Because the year 1979 is intended to broaden the 
views of policymakers, business, and the public on looking beyond the 
growth alone – the Report analyzes how economies should think about 
their revival and transformation to redesign their systems in order to 
enhance human development and compatibility with the environment. In 
2018, Nigeria moved up two places in the ranking, reaching 125thplace. 
In the sub-Saharan Africa region, Nigeria was ranked 23rd; and in 2019 
Nigeria took 116th global position. 

The Global Innovation Index (Cornell University, INSEAD, WIPO, 
2020) report is based on a compilation of the capabilities and results of 
innovative global economies. In 2008, Nigeria was ranked 70th among 
world economies, and in 2017 - 119th; in 2020 – 117th globally, and 15th 
regionally. 

The Human Freedom Index (HFI) (Vásquez, McMahon, 2020) 
presents the state of human freedom in the world based on a broad 
range of personal, civil and economic freedoms. In 2015, Nigeria took 
133rd place. In terms of sub-indexes, in 2015 Nigeria was ranked 142nd 
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in Personal Freedom Rank, and 114th in Economic Freedom Rank; in 
2018 – 131st globally and 27th regionally. 

The Human Development Index (UNDP, 2020) is the most 
popular, complementary and refined method of analyzing GDP. The 
index was created to emphasize that people and their capabilities should 
be the final criteria for assessing a country's development. Between 
2004 and 2015, Nigeria was 16th; in 2019 – 161st globally. 

The 2019 Africa Regional Integration Index (Africa Regional…, 
2019) indicates that the level of integration on the continent is low, with 
an average score of 0.327. Africa is poorly integrated either on the 
productive or infrastructural dimensions. They are key aspects, which 
form the foundations upon which other dimensions of regional 
integration depend. The index shows that 20 African countries are 
performing well, while 25 are low performing. Because of ARII’s 
multidimensional nature, some countries’ rankings for overall regional 
integration are higher, some are lower than expected. This is the case for 
Comoros, Djibouti, and Somalia, which rank highly, thanks to their top 
positions on the people free movements. In contrast, Nigeria’s overall 
ranking on regional integration is low, even though it is the second-most 
integrated country in production and it is a strong contributor to gross 
domestic product. This is due to the fact that, at the time of 
measurement, Nigeria had signed, but not yet ratified, the African 
Continental Free Trade Area (AfCFTA) agreement, and only a small 
proportion of its imports came from within the region. 
 

Conclusions 
In the following manuscript, we proposed a methodology of 

estimation of state’s economic position based on formal analysis, 
predictions and rankings. We showed that original data used for 
estimation of economic power should be factorized. The neural networks 
predictions on factorized data give better results than those performed 
on raw databe cause factors are independent while original variables, 
they are not. Moreover, it is clearly seen the mutual relationship between 
GDP and population, what has an impact on global economy. For short 
period calculations of economic power, the method based on estimation 
of Richard’s curve gives an information about a general dynamic of the 
analyzed phenomena, and can confirm the outcomes obtained by the use 
of factors. 

In case of Nigeria, we showed that in the year 2025, the economic 
power of Nigeria will reach a local minimum. This result was confirmed 
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by Richard’s curve since for 2020, we already got a saturation level; 
hence, we would have expected a decreasing dynamic of Nigerian 
economic position, as the consequence of its decreasing EP. In fact, in 
2018, Nigeria was 19th in EP Sułek’s model. Various economic rankings 
confirm these results. Regarding the long-term predictions obtained by 
the use of neural networks, in the next 30 years, we can expect an 
increase in Nigerian economic power; hence, Nigerian economic position 
should increase, but to have numerical results, global, or at least regional 
analysis should be figured out. The proof is the outcome that in 2047, a 
local maximum of EP is to be reached; however, it will be slightly lower 
than the one of 2014. Also here, rankings give similar insights about 
Nigerian economic position, e.g., in the Global Innovation Index, in 2020, 
we observe a slight increase, what may suggest greater future changes in 
economy. The same tendency we observe in the Global Competitiveness 
Report.  

In conclusion, taking into consideration all formal results, 
forecasts, and rankings regarding Nigeria, we suppose that Nigeria, 
despite of the weak present economic position, in the next three decades 
will enforce its economic position to become more competitive partner 
to other countries; however, to have a general overview, the proposed 
methodology should be applied to all countries of the world. 
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Ocena pozycji ekonomicznej państw na przykładzie Nigerii 

 
Celem niniejszego artykułu jest opracowanie metodyki szacowania pozycji 

ekonomicznej państwa. Do oceny pozycji ekonomicznej zastosowano analizę formalną w 
oparciu o model siły ekonomicznej Sułka i dokonano analizy jej czynników. Oceniono 
stopień niezależności zmiennych uwzględnionych w modelu formalnym. W przypadku 
gdy są one silnie skorelowane, rozdzielono je lub, jeśli nie było to możliwe, utworzono 
nowe czynniki, które łączą skorelowane jednostki. Zastosowano różne metody predykcji 
siły ekonomicznej, w szczególności oparte na sieciach neuronowych, które nie wymagają 
normalnego rozkładu błędów. Na koniec oszacowano pozycję gospodarczą państwa na 
podstawie analizy formalnej, prognoz oraz w porównaniu z wybranymi rankingami 
gospodarczymi. Wszystkie wyniki opracowano dla Nigerii. 

 
Słowa kluczowe: pozycja gospodarcza, siła gospodarcza, model Sułka, 
analiza formalna, sieci neuronowe, rankingi gospodarcze, Nigeria. 
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DOŚWIADCZENIA Z OPERACJI WOJSKOWYCH 
PROWADZONYCH W STREFIE GAZY W XXI WIEKU 

 
 
Abstrakt: 
 Strefa Gazy jest w XXI wieku obszarem działań zbrojnych organizacji Hamas 
oraz Palestyńskiego Islamskiego Dżihadu przeciwko Izraelowi. W odpowiedzi na 
aktywność islamskich ugrupowań siły zbrojne Izraela przeprowadziły cztery duże 
operacje wojskowe. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie tego 
asymetrycznego konfliktu prowadzonego w terenie zurbanizowanym oraz użytych tam 
nowych rodzajów technologii wojskowych, w oparciu o doświadczenia z 
przeprowadzonych tam operacji wojskowych. Przewaga jaką uzyskiwał Izrael 
wynikała m.in. z wykorzystania metod wywiadowczych i rozpoznania, a także 
zastosowania  oprogramowania opartego na sztucznej inteligencji. Wojska izraelskie 
ponosiły jednak dotkliwe straty ludzkie, co wskazuje, że w walkach miejskich przewaga 
taktyczna i technologiczna nie zawsze się sprawdza. Dzięki przygotowaniu 
podziemnych instalacji i tuneli Palestyńczycy mogli neutralizować przewagę wojsk 
izraelskich, stosując zasadzki, skryte manewry pododdziałami, wyjścia na tyły wojsk 
izraelskich, czy też możliwość szybkiej ucieczki. Brakowało im jednak skuteczności w 
starciu z ultranowoczesnym systemem przeciwlotniczym Iron Dome, czy z pojazdami 
pancernymi. Zaprzecza to opiniom o nieprzydatności broni pancernej w walkach 
miejskich. Doświadczenia zebrane w opisanych operacjach wojskowych powinny być 
wykorzystane w przyszłych konfliktach zbrojnych prowadzonych w zurbanizowanej 
Europie.  

  
Słowa kluczowe: Strefa Gazy, Izrael, Hamas, Palestyński Islamski 
Dżihad, terroryzm międzynarodowy, wojna asymetryczna, nowe 
technologie wojskowe. 
 
 
Wprowadzenie 

Konflikt arabsko-izraelski jest jednym z najdłużej trwających 
konfliktów zbrojnych świata. Jego największe nasilenie miało miejsce w 
latach 1948-49, 1956, 1967 i 1973-74. Zgodnie z rezolucją Zgromadzenia 
Ogólnego ONZ nr 181, ogłoszoną 29 listopada 1947 roku, Palestyńczycy 
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dążą do utworzenia własnego, niezależnego państwa. Nienawiść 
zapoczątkowana żydowskimi alijami1, powstaniem Izraela w 1948, 
przegranymi przez Arabów wojnami, do dzisiaj utrzymuje stałe napięcie 
między ludnością arabską a żydowską. Po 1974 roku walki przeniesiono 
do Libanu, gdzie przeciwnikami Izraela byli Palestyńczycy oraz 
bojownicy Hezbollah. Od wojny lipcowej w Libanie 2006 roku działania 
zbrojne przeciwko Izraelowi prowadzone są głównie przez Hamas oraz 
Palestyński Islamski Dżihad w rejonie Strefy Gazy. W odpowiedzi na 
aktywność militarną islamskich ugrupowań w Strefie Gazy siły zbrojne 
Izraela przeprowadziły cztery duże operacje wojskowe pod 
kryptonimami:  

- „Płynny Ołów” - w dniach 27 grudnia 2008 - 18 stycznia 2009 
roku; 

- „Filar Obrony”- w dniach 14-21 listopada 2012 roku; 
- „Ochronny Brzeg” - w dniach 8-26 sierpnia 2014 roku; 
- „Strażnik Murów” - w dniach 10–21 maja w 2021roku. 
Najważniejszymi celami militarnymi i politycznymi izraelskich 

operacji w Strefie było osłabienie Hamasu i Palestyńskiego Islamskiego 
Dżihadu poprzez zniszczenie czy też zmniejszenie ich potencjału 
militarnego, likwidację kadry kierowniczej oraz zniechęcenie ludności 
palestyńskiej do walki przeciwko Izraelowi. Ze względu na nierówny 
potencjał stron, działania zbrojne w Strefie Gazy zaliczamy do konfliktów 
asymetrycznych prowadzonych w strefie zurbanizowanej, 
charakterystycznej dla przewidywanych i prowadzonych dzisiaj działań 
wojennych, jak np. na Ukrainie. W operacjach tych użyto nowych 
rodzajów broni, które z dużym prawdopodobieństwem wpłyną lub mogą 
wpłynąć na przebieg i wyniki przyszłych konfliktów. 

Celem niniejszego opracowania jest próba scharakteryzowania 
kluczowych doświadczeń z wymienionych wyżej operacji wojskowych 
prowadzonych w Strefie Gazy oraz nowych rodzajów technologii 
wojskowych użytych w walce. 
 
Strefa Gazy jako obszar działań 

Strefa Gazy stanowi niewielkie terytorium o powierzchni 360 km2 
graniczące z Izraelem i Egiptem, położone wzdłuż brzegu Morza 
Śródziemnego. Zamieszkana od XV wieku p.n.e., była areną walk różnych 
narodów i imperiów, ponieważ jest zlokalizowana na szlaku łączącym 

                                                
1Alije (alijat) - kolejne akcje przesiedlania Żydów do Palestyny, głównie z Europy, 
Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki, zapoczątkowane w XIX w. 
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Bliski Wschód i Europę z Afryką. Jest to obszar płaski, piaszczysty i 
półpustynny, wyniesiony do 105m n.p.m. Brak na nim wód 
powierzchniowych a roczne opady wynoszą ok. 300 mm, co powoduje 
konieczność zaopatrzenia mieszkańców w wodę ze studni artezyjskich. 
Ponad 80% ludności zamieszkuje miasta takie jak: Gaza, Khan Junis i 
Rafah.  

Oficjalną nazwę Strefa Gazy nadano temu obszarowi w 1948 roku. 
W 2021 roku Strefę zamieszkiwało 1,97 mln mieszkańców, przez co jest 
uznawana za jedno z najgęściej zaludnionych obszarów na Ziemi. Jest to 
także jedno z najbiedniejszych i pozbawionych pracy miejsc na świecie. 
Bezrobocie wynosi tu blisko 28% a średni dochód per capita stanowił 6,2 
tys. $ rocznie2. 

Obszar Strefy Gazy znajdował się pod okupacją izraelską od 
wojny sześciodniowej 1967 roku do 2005roku, stanowiąc część tzw. 
Terytoriów Okupowanych (Strefa Gazy, Wschodnia Jerozolima, Wzgórza 
Golan i Zachodni Brzeg). W 1987 roku wybuchło nieprzewidziane przez 
żadną ze stron konfliktu spontaniczne powstanie ludności w Gazie oraz 
na Zachodnim Brzegu nazwane Intifadą (tzw. rewolucja kamieni). 
Rozruchy zaczęły się od demonstracji ludności podczas pogrzebu w 
Gazie ofiar wypadku spowodowanego przez izraelski pojazd wojskowy. 
Oburzenie ludności wyrażające się poprzez obrzucanie izraelskich 
żołnierzy kamieniami i butelkami z benzyną szybko doprowadziło do 
zdecydowanej reakcji rządu Izraela, który skierował wojsko do 
zwalczania rozruchów. Palestyńska Rada Narodowa 15 listopada 1988 
roku proklamowała w Algierze niepodległość Państwa Palestyńskiego 
(tzw. deklaracja algierska). Sytuację Palestyńczyków pogorszyło 
zrzeczenie się przez króla Jordanii Husajna w 1988 roku roszczeń do 
Zachodniego Brzegu, ponieważ do tego czasu otrzymywali oni wsparcie z 
Jordanii. Większość z nich posiadała jordańskie paszporty, a 
postanowienie Husajna pozbawiło ich (na Zachodnim Brzegu) 
przynależności państwowej (Schulze 2010, s. 106). 

W 2005 roku przeprowadzono opracowany przez Ariela Szarona 
plan wycofania ze Strefy Gazy. Ewakuowano instalacje wojskowe oraz 
kilkadziesiąt tysięcy osadników żydowskich z 21 osiedli do nowych 
miejsc, położonych głównie na pustyni Negev. Wycofanie było częścią 
izraelsko-palestyńskiego procesu pokojowego. Jednakże Izrael zachował 
pełną kontrolę nad granicami Strefy Gazy, jej wodami przybrzeżnymi, 

                                                
2 CIA, The World Factbook, Gaza Strip, https://www.cia.gov/the-world-
factbook/countries/gaza-strip/, dostęp: 16.03.2022. 
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dostawą mediów, rejestracją ludności, a poprzez posterunki graniczne 
kontroluje także przemieszczanie się ludności. W wyniku porozumienia z 
Oslo (1993) obszar ten oficjalnie pozostaje pod administracją władz 
Państwa Palestyna (Palestyńskie Władze Narodowe, d. Autonomia 
Palestyńska). Od wyborów w 2006 roku kontrolę nad Strefą Gazy 
przejęła organizacja Hamas, co spowodowało rozbicie palestyńskiej 
jedności i utratę kontroli nad Strefą przez władze Państwa Palestyna. Dla 
rządu Izraela przejęcie władzy przez antyizraelskie ugrupowanie było 
powodem do wstrzymania rozmów pokojowych. Od grudnia 2006 roku 
nasiliły się bratobójcze walki między członkami Hamasu a sprawującymi 
dotychczas władzę w Strefie Gazy bojownikami Organizacji Wyzwolenia 
Palestyny (głownie z ugrupowania Fatah), popieranymi przez Zachód 
oraz Izrael. Od tego czasu wzrosła też znacznie liczba ataków 
moździerzowych i rakietowych skierowanych na terytorium Izraela3.  

 
Charakterystyka Hamasu i Palestyńskiego Islamskiego Dżihadu 

Palestyński Islamski Dżihad (PIJ – Palestinian Islamic Jihad) 
utworzono w 1979 roku w Strefie Gazy. Celem działalności organizacji 
jest utworzenie islamskiego państwa na terytorium dawnej Palestyny, tj. 
obejmującego dzisiejszy Izrael, Strefę Gazy i Zachodni Brzeg. Przywódcą 
ugrupowania jest Ziyad al-Nakhallah. Organizacja otrzymuje finansowe i 
militarne wsparcie z Iranu, współpracując z libańskim Hezbollahem. 
Skrzydło militarne o nazwie Brygady al-Quds prowadzi systematyczne 
ataki moździerzowe i rakietowe kierowane na terytorium Izraela. 
Członkowie Brygad dokonywali w przeszłości ataków samobójczych, 
ostrzału i uprowadzeń żołnierzy i cywilów izraelskich. Ich uzbrojenie 
stanowią przeciwpancerne pociski kierowane (ppk), przenośne 
przeciwlotnicze zestawy rakietowe (ppzr) bardzo krótkiego zasięgu 
(MANPADS - Man-portable air-defence system), improwizowane ładunki 
wybuchowe (IED-improvised explosive device). W walce zaczęto 
wykorzystywać także drony, w tym do działań pod wodą. Liczebność 
bojowników PIJ jest trudna do oszacowania. W 2020 roku oceniano ich 
liczbę na tysiąc do kilku tysięcy. 

Hamas (Islamski Ruch Oporu) utworzono w 1987 r. w Strefie 
Gazy po wybuchu pierwszego powstania palestyńskiego (tzw. Intifady)4. 
Jednym z zasadniczych haseł programowych Hamasu jest zniszczenie 

                                                
3 W walkach tych zginęło około 350 osób a 2 tys. zostało rannych (Jarząbek, s. 283-286). 
4 Słowo „hamas” pochodzi od arabskiego czasownika hamisa – co oznacza ideę żarliwego 
poświęcenia się jakieś sprawie. 
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Izraela i utworzenie islamskiego palestyńskiego państwa. Podobnie jak 
PIJ, Hamas uznawany jest przez USA i UE za antyizraelską, islamską 
organizację terrorystyczną. Skrzydło militarne Hamas stanowią Brygady 
Qassama (IQB - the 'Izz al-Din al-Qassam Brigades), których liczebność w 
2020 roku oceniano na 20-25 tys. bojowników. Hamas posiada podobne 
uzbrojenie jak PIJ. Oprócz tego Brygady wyposażone są w bezzałogowe 
statki latające (BSL), balony uzbrojone w IED i środki zapalające. Dzięki 
zasięgowi rakiet do 150 km, możliwy jest ostrzał największych miast i 
baz wojskowych Izraela. Obecnym przywódcą politycznym jest Ismail 
Haniyeh, pełniący de facto obowiązki premiera Strefy Gazy. Brygady są 
największą grupą zbrojną działającą w Strefie Gazy, a ich członkowie 
walczyli we wszystkich działaniach zbrojnych. Składają się z sześciu 
dużych jednostek i kilku mniejszych. IQB posiada także własną 
wewnętrzną służbę bezpieczeństwa o nazwie Al-Majda. Według źródeł 
izraelskich Hamasowi należy przypisać ponad 90 zamachów 
samobójczych i bombowych, wystrzelenie na terytoria izraelskie około 
12 tys. rakiet i 5 tys. pocisków moździerzowych oraz zabicie ponad 650 
Izraelczyków5. 

Hamas i PIJ od lat 90. XX wieku wykorzystywały dobre relacje z 
Iranem, ustanowione po wojnie o Kuwejt. Hamas otrzymał wówczas 
przyrzeczenie rocznego dofinansowania przez Iran w wysokości 30 mln 
USD rocznie, a także obietnicę dostaw uzbrojenia oraz prowadzenia 
szkoleń dla bojowników przez Islamski Korpus Strażników Rewolucji 
(IRGC- Islamic Revolutionary Guard Corps) w obozach wojskowych 
w Iranie, Libanie i Sudanie (Domeracki, 2018, s. 51). Po wybuchu tzw. 
Arabskiej Wiosny w 2011 roku Hamas odkupił od libijskich wojskowych 
broń i wyposażenie, w tym także amunicję wyposażoną w głowice 
chemiczne. Ocenia się, że bojownicy palestyńscy mogli otrzymać także 
pociski z gazem musztardowym i z gazem działającym na układ 
nerwowy (Izak, 2014, s. 201, 210). 

 
Potencjał militarny Sił Obronnych Izraela (Israel Defense Forces - 
IDF) 

Siły zbrojne Izraela poniosły znaczące straty w ludziach i sprzęcie 
w przegranym politycznie i militarnie konflikcie z szyickim Hezbollahem 
w Libanie (wojna lipcowa 2006 r.). Doświadczenia zebrane podczas tego 
konfliktu wykorzystano do zastosowania nowych metod walki i 

                                                
5 Israel Defense Forces, Hamas' Military Wing,  
https://www.idf.il/en/minisites/hamas/hamas-military-wing/, dostęp: 08.03.2022. 
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udoskonalenia wcześniej stosowanych. Zrezygnowano ze znanej z 
Libanu strategii EBO (Effects Based Operations), a opracowano nowe 
zasady walki bazujące na starych sprawdzonych wzorcach. 
Wprowadzony po wojnie pięcioletni plan rozwoju Izraelskich Sił 
Obronnych Teffen 2012 przewidywał zwiększenie zdolności manewru 
wojsk lądowych, opartych na nowoczesnych czołgach wyposażonych w 
systemy samoobrony (Merkava Mk IV) i ciężkich transporterach 
opancerzonych (Achzarit, Namer), śmigłowcach szturmowych (Apache, 
Cobra), BSL oraz lotnictwie, które miało znacząco zwiększyć swoje 
zdolności precyzyjnego ataku. Stale modernizowano artylerię wojsk 
lądowych. Plan przewidywał także osiągnięcie przewagi w dziedzinie 
wywiadowczej. Znacznie zwiększono wysiłki szkoleniowe w zakresie 
prowadzenia natarcia i obrony oraz walki w terenie zurbanizowanym. 
Jednostki wyposażano w bardzo nowoczesne i sprawne uzbrojenie, które 
zaprezentowano podczas kolejnych operacji wojskowych (Paździorek, 
2018, s. 201-202).  

W 2022 r. Izrael zajmuje 18. miejsce spośród 140 krajów 
uwzględnionych w corocznym przeglądzie Global Firepower. Według 
tego źródła w IDF służbę czynną pełni 170 tys. żołnierzy, a rezerwa 
mobilizacyjna stanowi 465 tys. osób. IDF posiada 1,9 tys. czołgów, 8 tys. 
pojazdów opancerzonych, 650 szt. artylerii samobieżnej, 300 szt. 
artylerii ciągnionej, 48 samobieżnych wyrzutni rakiet. Lotnictwo 
izraelskie liczy 270 samolotów bojowych, w tym trudno wykrywalne F-
35, F-15, F-16, i 48 śmigłowców uderzeniowych, głównie najnowsze 
odmiany AH-64 Apache. Marynarka wojenna liczy 67 okrętów różnych 
klas, w tym 7 korwet, 5 okrętów podwodnych wyposażonych 
prawdopodobnie w rakiety manewrujące i 45 okrętów patrolowych6. 
Izrael według wielu źródeł jest wyposażony w broń jądrową, a liczbę 
ładunków ocenia się na minimum 100 szt., co czyni to państwo potęgą 
regionalną, daje gwarancję przewagi strategicznej oraz gwarancję 
przetrwania we wrogim środowisku7.  

 
Doświadczenia z operacji „Płynny Ołów”  

Operacja „Płynny Ołów” (Cast Lead) rozpoczęła się 27 grudnia 
2008 r. Palestyński Hamas zapoczątkował działania zbrojne, odpalając 
rakiety Qassam i Grad, wskazując oficjalnie, że atak spowodowany był 
                                                
6 Global Firepower 2022. Israel,  https://www.globalfirepower.com/country-military-
strength-detail.php?country_id=israel, dostęp: 16.03.2022. 
7 Center for Arms Control and Non-Proliferation, Israel, 

https://armscontrolcenter.org/countries/israel/, dostęp: 26.03.2022. 
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tragiczną sytuacją ekonomiczną i socjalną ludności Strefy Gazy. Działania 
Hamasu wspierały Palestyński Islamski Dżihad oraz Ludowy Front 
Wyzwolenia Palestyny (Mroczkowski, 2014, s. 222). Celem sił zbrojnych 
Izraela było całkowite powstrzymanie lub ograniczenie ostrzału 
rakietowego i moździerzowego obszaru Izraela, osłabienie przywództwa 
Hamasu poprzez likwidację lub aresztowanie jak największej liczby 
bojowników oraz uniemożliwienie lub ograniczenie przemytu broni, 
który odbywał się przy wykorzystaniu setek tuneli wykopanych pod 
granicą egipsko-izraelską (tamże, s. 47-48), a także poprzez likwidację 
kanałów przerzutowych i odizolowanie Strefy Gazy.  

Za prowadzenie operacji odpowiedzialne było dowództwo 
Dywizji Gazy ze składu Dowództwa Południowego. Dywizja była 
oddziałem terytorialnym posiadającym etatowo dwie brygady. Jej 
dowództwo zdobyło już spore doświadczenie w trakcie działań w Gazie 
w czasie okupacji Strefy oraz powstań palestyńskich. Podczas operacji 
„Płynny Ołów” do Dywizji przydzielono dodatkowe cztery brygady (35 
Brygada Spadochronowa, Brygada Golani, 84 Brygada Givati, 401 
Brygada Track of Iron). W razie potrzeby kolejnych kilka brygad 
rezerwowych IDF mogło być skierowanych pod kontrolę operacyjną 
Dywizji. Lotnictwo wyznaczyło do każdej brygady oficera 
naprowadzania lotnictwa, pozwalając tym samym dowódcy brygady na 
kontrolę działań sił powietrznych. Brygady posiadały własne jednostki 
śmigłowców bojowych oraz bezzałogowych środków latających (BSL), 
jak również możliwości użycia lotnictwa uderzeniowego na wezwanie z 
pola walki. Środki powietrzne skoncentrowano na małej przestrzeni, co 
pozwalało na doskonałą koordynację powietrzno-lądową i zapewniło 
przytłaczającą siłę ognia czołowym jednostkom, nawet pododdziałom 
szczebla plutonu (Paździorek, op.cit., s. 189-190, 204). 

Podczas działań zbrojnych masowo używano BSL wyposażonych 
w systemy obserwacji, mogące przekazywać dane w czasie rzeczywistym 
(online) do systemów dowodzenia. Środki te miały zdolności do 
przebywania w powietrzu przez wiele godzin. Unikano używania lekkich 
transporterów opancerzonych na podwoziu M113, stosując głównie 
ciężkie 44 tonowe TO Achzarit8, współdziałające z czołgami Merkava. 
Wprowadzono do użycia nieliczne jeszcze, ciężkie transportery 
opancerzone Namer (o wadze ponad 60 ton, zbudowane na podwoziu 
czołgu Merkava Mk IV), dostosowane do walki w terenie 

                                                
8 Transporter opancerzony budowany na podwoziu zdobycznych radzieckich czołgów T-54 
lub T-55. 
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zurbanizowanym. Wyposażono je w moździerze lub 12,7mm zdalnie 
sterowane karabiny maszynowe, 2 karabiny maszynowe 7,62 mm oraz 
automatyczne wyrzutnie granatów dymnych. Ich cechą 
charakterystyczną, w porównaniu do wozów innych państw jest brak 
armaty (zwykle w bojowych wozach piechoty stosuje się  armaty kalibru 
25/30/45 lub 73mm) oraz jakichkolwiek przeciwpancernych pocisków 
kierowanych (Mroczkowski, op.cit., s. 55-56). 

Do torowania przejść w zamieszkanych dzielnicach używano 
ciężkich opancerzonych spychaczy typu Caterpillar CAT D9 („Doobi”), 
które burzyły lekkie domy, wykonując wyłomy w murach. Izrael 
oskarżano o stosowanie ładunków fosforowych i uranowych, zabijanie 
ludności cywilnej, nadużycie siły zbrojnej (izraelskie zasady użycia broni 
nakazują, po ostrzeżeniu prowadzić ogień do osób rzucających 
kamieniami, ponieważ mogą one użyć granatu), prowadzenie ognia do 
pojazdów palestyńskiej służby zdrowia, przez co zabito kilkanaście osób 
personelu medycznego (tamże, s. 49). 

Dążono do zminimalizowania nieuchronnych w walce w terenie 
zurbanizowanym strat własnych, szczególnie w pododdziałach piechoty, 
która unikała poruszania się po drogach, ulicach i placach, wchodzenia 
do pomieszczeń przez drzwi, przebijając się przez budynki poprzez 
wyłomy wykonywane w ścianach budynków. Dodatkowo unikano w ten 
sposób ognia strzelców wyborowych, min, ładunków improwizowanych 
i innych. Doskonałe współdziałanie wojsk lądowych z artylerią, 
lotnictwem, rozpoznaniem pozwalało na ostrzeliwanie celów po 
kilkunastu sekundach od rozpoczęcia ognia. Do sukcesu wojsk IDF 
przyczynił się także wywiad, który posiadał, w odróżnieniu od II wojny 
libańskiej, pełne dane wywiadowcze aktualizowane prawie w czasie 
rzeczywistym. Stąd tak łatwo było zlikwidować kierownictwo Hamasu, 
oznaczać cele wojskowe czy wskazywać ważne do zniszczenia obiekty. 
Dużą rolę odegrały tu urządzenia do przechwytywania rozmów przez 
telefony komórkowe i satelitarne oraz rozwinięty wywiad osobowy 
(Paździorek, op.cit., s. 211-212). 

Do walki z wojskami izraelskimi Hamas skierował około 15 tys. 
bojowników, którzy jednak nie posiadali dużego doświadczenia 
bojowego ani nowoczesnego sprzętu przeciwpancernego i broni 
przeciwlotniczej. System obrony Strefy Gazy nie był gotowy w 2008 
roku, pomimo że przygotowano setki tuneli, magazynów broni i 
amunicji, zaminowano drogi, ulice i budynki na prawdopodobnych 
kierunkach natarcia sił lądowych IDF.  
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Struktury Brygad Qassama zorganizowane były na sposób 
wojskowy. Bojowników szkolono do walki w mieście, przechodzili oni 
treningi snajperskie oraz naukę zakładania ładunków wybuchowych. 
Wykorzystano do szkolenia bojowników z doświadczeniem zdobytym 
podczas z walk w Libanie 2006 i w Afganistanie. Hamas uzbrojony był w 
rakiety ziemia-ziemia (maksymalny zasięg do 70 km), broń 
przeciwpancerną (ppk Fagot, Metys, Konkurs; ręczne granatniki 
przeciwpancerne typu RPG 7 i RPG 29), moździerze oraz broń strzelecką 
różnych typów. Pododdziały Hamasu często występowały bez 
umundurowania i oznak wojskowych. Bolączką Palestyńczyków była 
niewielka liczba lub brak sprzętu noktowizyjnego. Podobnie jak 
Hezbollah oddziały Hamasu nie posiadały skutecznej broni 
przeciwlotniczej. System dostaw opierał się na przemycie tunelami z 
Egiptu. Wykorzystywano fundusze pochodzące z Iranu i Jemenu.  

Kierownictwo Hamasu w Strefie Gazy wykorzystało, jako ważny 
politycznie środek walki z Izraelem, tzw. „doktrynę poświęcenia” 
(inaczej doktryna „żywych tarcz”). W związku z tym celowo 
wykorzystywano zamieszkane budynki, biura organizacji 
międzynarodowych (UNRWA, ONZ), meczety (magazyny broni) do 
prowadzenia walki – wystrzeliwania rakiet, wiedząc, że wojska 
izraelskie błyskawicznie (nawet w czasie kilkudziesięciu sekund) 
ostrzeliwują miejsca, skąd prowadzony jest ogień, co w konsekwencji 
powoduje straty wśród ludności cywilnej, a to z kolei pozwala znów 
oskarżać armię Izraela o zabijanie niewinnej ludności, niszczenie 
ośrodków religijnych itp.9 Hamas osiągnął podczas tej operacji swoje 
cele, pokazując, jakim arsenałem dysponuje, wykorzystując możliwości 
własnych rakiet (średnio dziennie wystrzeliwano 29 rakiet), które były 
w stanie osiągnąć cele w południowych osiedlach i miastach Izraela (Ryc. 
1). Brygady Qassama nie zostały rozbite, dlatego też Hamas przedstawiał 
swoje działania jako własny sukces (Lachowski, 2012, s. 5).    

Operacja „Płynny Ołów” przyniosła za sobą ogromną liczbę 
zabitych i rannych, w większości wśród ludności cywilnej. W trakcie 
walk zginęło od 1387 do 1417 osób (w tym 410 dzieci, 100 kobiet), 
rannych było 5285 Palestyńczyków. Straty po stronie izraelskiej 
potwierdzają dużą asymetrię: 10 żołnierzy i 3 cywili (Niedziela, 2012, s. 
112). Przeprowadzenie operacji „Płynny Ołów” nie rozwiązało żadnego z 

                                                
9 Szerzej: NATO Strategic Communications Centre of Excellence, Hamas’ use of human 

shields in Gaza, https://stratcomcoe.org/cuploads/pfiles/hamas_human_shields.pdf, dostęp: 
09.02.2022. 
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problemów związanych z bezpieczeństwem Izraela. Nie osłabiono także 
znacząco struktury Hamasu i PIJ w Gazie. Natomiast państwo izraelskie 
potępiono za bezprecedensowe atakowanie cywilów i celów 
niewojskowych, dokonywanie zbrodni wojennych i nadmierne użycie 
siły (Mroczkowski, op.cit., s. 237-249). 

 
Ryc. 1. Zasięg ostrzału rakietowego Hamasu w latach 2008-2014 

 
Źródło: Global Security, http://www.globalsecurity.org/military/world/para/hamas-
qassam.htm, dostęp: 23.03.2022. 

 
Doświadczenia z operacji „Filar Obrony” 

Siły Obronne Izraela rozpoczęły operację „Filar Obrony” (ang. 
Pillar of Defense) 14 listopada 2012 roku. Najważniejszym celem operacji 
było zniszczenie infrastruktury rakietowej należącej do organizacji 
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terrorystycznych w Gazie oraz odbudowa skuteczności strategii 
odstraszania. W pierwszych atakach zlikwidowano Ahmeda al-Jabariego, 
jednego z najważniejszych przywódców militarnego skrzydła Hamasu i 
twórcy wielu operacji terrorystycznych, odpowiedzialnego za większość 
akcji militarnych Hamasu prowadzonych ze Strefy Gazy przeciwko 
Izraelowi w ciągu poprzednich 10 lat10. 

W czasie 8 dni trwania operacji „Filar Obrony” na Izrael 
wystrzelono 1500 rakiet i pocisków. Według źródeł izraelskich blisko 
500 antyrakiet Tamir nowego systemu obrony 
przeciwlotniczej/przeciwpociskowej Żelazna Kopuła (Iron Dome) 
wystrzelonych z 5 wyrzutni, zestrzeliło 421 palestyńskich pocisków. 
Związki Hamasu z Iranem potwierdzało użycie niewielkiej liczby rakiet 
typu Fajr-3 i Fajr-5 (o zasięgu operacyjnym do 75 km)(Piotrowski, 2013, 
s. 1). Podczas tej operacji nie przeprowadzono natarcia siłami wojsk 
lądowych przeciwko bojownikom palestyńskim. Jednakże pododdziały 
brygad wojsk lądowych zajmujących stanowiska wokół Strefy Gazy 
meldowały o skutecznym użyciu najnowszego ASOP Trophy/Aspro-A 
(ASOP - Aktywny System Ochrony Pojazdów), który w kilkunastu 
przypadkach skutecznie ochronił czołgi w nie wyposażone przed ogniem 
ppk11 (Cohen i inni, 2017). 

Strony konfliktu niewiele zyskały na operacji „Filar Obrony”, 
każda jednak ogłosiła swoje zwycięstwo. Hamas i społeczność 
palestyńska poniosły większe straty materialne niż Izrael. Premier 
Netanjahu także uznał się za wygranego, jednak w rzeczywistości IDF 
naruszyło jedynie system dowodzenia i infrastrukturę palestyńskich 
organizacji paramilitarnych, wzmocniło za to poparcie dla Hamas w 
Strefie Gazy. Siły izraelskie zniszczyły ok. 140 palestyńskich tuneli 
służących przemytowi oraz przerzutowi bojowników, 26 fabryk broni, 
19 punktów dowodzenia Hamasu. Wyeliminowano też 30 wyższych 
rangą dowódców tej organizacji. W wyniku walk śmierć poniosło około 
160-170 Palestyńczyków (55 bojowników) i 6 Izraelczyków (w tym 2 

                                                
10 Ambasada Izraela w Warszawie, Terror Hamasu wobec cywili w Izraelu i Gazie, 
http://embassies.gov.il/warsaw/newsAndEvents/Pages/2012-11/Filar-obrony-chronienie-
cywilow.aspx, dostęp: 01.03.2022. 
11 Według firmy Rafael ASOP Trophy  może neutralizować wiele typów zagrożeń, takich jak 
pociski granatników przeciwpancernych, pociski kumulacyjne oraz ppk z głowicami 
tandemowymi. Obecnie system ten występuje w kilku wersjach: odmiana HV przeznaczona 
jest do montażu na czołgach (Merkava), i ciężkich transporterach opancerzonych (Namer). 
Wersja LV znajduje zastosowanie na lżejszych pojazdach, Army Guide, Trophy/Aspro, 
(http://www.army-guide.com/eng/product2718.html, dostęp: 19.02.2022). 
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żołnierzy). Statystyki dotyczące rannych podają, że obrażenia odniosło 
około 900 Palestyńczyków i 240 Żydów12. 

Izrael triumfował pod względem militarnym, za to kwestie 
polityczne były bardziej złożone. Hamas ponownie otrzymał duże 
wsparcie logistyczne z Egiptu i Iranu, co było bardzo niebezpieczne dla 
Izraela. Natomiast IDF ponownie potępiono za atakowanie cywilów 
i celów niewojskowych, dokonywanie zbrodni wojennych. 

 
Doświadczenia z operacji „Ochronny Brzeg” 

8 lipca 2014 r. rozpoczęła się kolejna operacja wojskowa IDF o 
kryptonimie „Ochronny Brzeg” (ang. Protective Edge). W pierwszej fazie 
walki prowadziło lotnictwo i artyleria. Operację lądową podjęto 17 lipca 
po wielu dniach nieustającego ostrzału rakietowego oraz prób likwidacji 
tuneli, wykorzystywanych do wtargnięcia na teren Izraela. Głównym 
celem operacji było zniszczenie infrastruktury Hamasu, składowisk 
rakiet i tuneli, których nie można było zniszczyć atakami z powietrza. 
Wykorzystywano je głównie do przemytu broni, przemieszczania 
skrytego pododdziałów, dokonywania zasadzek na siły IDF. Do dnia 4 
sierpnia IDF poniosły znaczne straty - liczba ofiar śmiertelnych wyniosła 
66 żołnierzy oraz 3 osoby cywilne Nastąpił także gwałtowny wzrost 
palestyńskich ofiar śmiertelnych, oceniany na osiem razy większy niż 
przed inwazją lądową. Najcięższe i najbardziej dotkliwe dla strony 
palestyńskiej walki w Strefie Gazy miały miejsce w nocy z 15 na 16 lipca. 
Organizacje humanitarne podają, że naliczono 2133 palestyńskie ofiary 
śmiertelne, z których co najmniej 75% stanowili bojownicy13. 

Od 5 do 19 sierpnia kilka razy zawieszano ogień w celu udzielenia 
pomocy humanitarnej ofiarom ataków. 18 sierpnia 2014 r. izraelska 
agencja bezpieczeństwa Szin Bet poinformowała, że w ciągu ostatnich 
dwóch miesięcy przeprowadziła szeroką operację na Zachodnim Brzegu, 
w trakcie której aresztowano 93 bojowników Hamasu. Rozbito komórki 
kierowane przez główną kwaterę tej organizacji w Turcji. 

                                                
12 Rawley, J. W., United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, 
Remarks of the UN Resident and Humanitarian Coordinator In the Occupied Palestinian 

Territory, Remarks of the UN Resident and Humanitarian Coordinator in the oPt, Mr James 

W. Rawley | United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs - occupied 

Palestinian territory (ochaopt.org), dostęp: 19.01.2022. 
13Tamże, s. 125; International Federation for Human Rights, 2014. Trapped and Punished: 

The Gaza Civilian Population under Operation Protective Edge, s. 10, 
https://www.fidh.org/IMG/pdf/report_gaza_fidh_march_2015.pdf, dostęp: 20.03.2022. 
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Palestyńskie bojówki wystrzeliły prawie 4,5 tys. rakiet (90 
dziennie) i 1,7 tys. pocisków moździerzowych. Według izraelskich źródeł 
większa część z nich została przechwycona przez najnowszą wersję 
systemu Żelazna Kopuła. 26 sierpnia Izrael i Hamas (także pozostałe 
ugrupowania w Gazie) zgodziły się na długoterminowe zawieszenie 
broni. Izrael przystał także na otwarcie przejść granicznych w celu 
ułatwienia przepływu pomocy humanitarnej. 

W walce na terenie zurbanizowanym używano ciężkich 
transporterów opancerzonych TO Namer i Achzarit, które nie posiadały 
armat i ppk. W czasie tej operacji użyto masowo systemów samoobrony 
Trophy/Aspro-Az a montowanych na czołgach Merkava Mk IV. Podczas 
bojowego zastosowania wozów wyposażonych w ten system 
rezygnowano z ubezpieczania pojazdów przez piechotę, ponieważ 
wystrzeliwane ładunki niszczące atakujące pociski przeciwpancerne 
likwidowały również osoby znajdujące się na linii czołg-atakujący pocisk. 
Użycie systemu, a przede wszystkim jego skuteczność, spowodowało 
zmianę taktyki Hamasu - sekcje przeciwpancerne bojowników zaczęły 
„polować” na lżejsze wozy bojowe. Wydaje się, że działania te 
przesądziły o konieczności instalacji aktywnej ochrony także na 
transporterach opancerzonych. Zrezygnowano także z używania w walce 
transporterów opancerzonych (TO) na podwoziu amerykańskiego M-
113, które były niezdolne do ochrony żołnierzy przed ogniem środków 
przeciwpancernych. Według ONZ w ostatnich dniach ofensywy 
wojskowej zaobserwowano nowe sposoby walki, m.in. bombardowanie 
wielopiętrowych, budynków zamieszkanych przez setki ludzi. 
 
Doświadczenia z operacji „Strażnik Murów” 

Kolejny konflikt w Strefie Gazy rozpoczął się 10 maja 2021 roku 
skutecznym ostrzałem rakietowym obszarów miasta Aszkelon 
prowadzonym przez bojowników Hamasu, a zakończył 21 maja tego 
roku zawieszeniem broni wynegocjowanym tradycyjnie przez rząd 
egipski. Główne cele działań IDF to zniszczenie infrastruktury wojskowej 
oraz siły żywej Hamasu i Palestyńskiego Islamskiego Dżihadu. Przed 
rozpoczęciem działań wojennych źródła izraelskie szacowały, że Hamas i 
PIJ wyposażone były w około 13-15 tys. rakiet, w większości 
produkowanych lokalnie typu Qassam. Oddziały palestyńskie, próbując 
zablokować pracę systemu Żelaznej Kopuły wystrzeliwały rakiety 
w niespotykanym dotąd tempie, w wielu przypadkach odpalając 
jednocześnie ich dziesiątki na ten sam cel z różnych stanowisk 
ogniowych w Strefie. Próby ostrzału obejmowały także aglomerację Tel 
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Awiwu, szczególnie w pierwszym tygodniu działań wojennych. W sumie 
wystrzelono 4,3 tys. rakiet (z czego ponad 600 spadło w Gazie), co w 
ciągu jedenastu dni konfliktu oznaczało średnio około 390 odpaleń 
dziennie. Rakiety systemu Żelazna Kopuła zestrzeliły większość 
palestyńskich pocisków moździerzowych, rakiet i uzbrojonych 
bezzałogowych statków powietrznych (w tym dronów), 
wystrzeliwanych w kierunku Izraela.  

Hamas szeroko wykorzystywał podziemne instalacje jako 
schrony, a także do przerzutu bojowników obsługujących wyrzutnie 
rakiet, moździerze i ppk. Według izraelskich źródeł palestyńskie obsługi 
przeciwpancernych pocisków kierowanych tylko raz spowodowały 
straty, trafiając w izraelski pojazd. Nowością było kilkakrotne użycie 
przez Hamas bezzałogowych dronów podwodnych z 30 kg ładunkami 
wybuchowymi w celu niszczenia izraelskich instalacji gazowych i 
okrętów. Drony te skutecznie likwidowane były przez izraelską 
marynarkę wojenną14. 

Kolejną znaczącą nowością zastosowaną podczas operacji było 
wykorzystanie przez IDF sztucznej inteligencji (AI - Artifical Inteligence), 
opartej na powszechnie dostępnym na rynku cywilnym 
oprogramowaniu, które dostosowywano do potrzeb militarnych. 
Oprogramowanie to wykorzystywało dane na temat sił i środków 
przeciwnika, możliwych kierunkach i czasie ataku zgromadzone dzięki 
rozpoznaniu elektromagnetycznemu (SIGINT - Signals Intelligence), 
obserwacji wizualnej (VISINT - Visual Intelligence), źródeł osobowych 
służb specjalnych (HUMINT- Human Intelligence) czy też obrazowania w 
ramach wywiadu geoprzestrzennego (GEOINT - Geospatial 
Intelligence). Dzięki gromadzonym danym, możliwości szybkiego ich 
łączenia i analizowania, osiągnięto możliwości błyskawicznego ustalania 
celów ataków na potrzeby lotnictwa, śmigłowców bojowych, BSL, 
dronów bojowych i artylerii różnych typów15. Podczas operacji zginęło 
ponad 240 Palestyńczyków, w tym 25 wyższych dowódców Hamasu oraz 
12 Izraelczyków. 
                                                
14 Rumley, G.,  Zilber, N.,  A Military Assessment of the Israel-Hamas Conflict, The 
Washington Institute, https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/military-
assessment-israel-hamas-conflict, dostęp: 18.03.2022. 
15 Raubo, J., Synergia wywiadu i wojska czyli izraelska operacja Guardian of the Walls, 
https://defence24.pl/sily-zbrojne/synergia-wywiadu-i-wojska-czyli-izraelska-operacja-
guardian-of-the-walls-komentarz, dostęp: 18.03.2022; CYBERDEFENCE24, Izraelskie 
bombardowanie celów Hamasu. AI mówiła „kiedy i gdzie”, https://cyberdefence24.pl/armia-
i-sluzby/izraelskie-bombardowanie-celow-hamasu-ai-mowila-kiedy-i-gdzie,  dostęp: 
18.03.2022 
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Podsumowanie 

Armia izraelska przystępując do działań w Strefie Gazy w XXI 
wieku zmieniła strategię prowadzenia działań zbrojnych: udoskonalono 
system szkolenia i dowodzenia wojsk lądowych, wprowadzono nowe 
rodzaje broni, opracowano m.in. skuteczny system zwalczania rakiet i 
pocisków, systemy samoobrony pojazdów pancernych, masowo 
używano BSL, dronów, broni precyzyjnej czy też w ostatniej operacji 
sztucznej inteligencji wspierającej dowódców w podejmowaniu decyzji.  

W walce w Strefie Gazy używano czołgów Merkava IV oraz 
ciężkich transporterów opancerzonych Namer i Achzarit, wyposażonych 
w ASOP. Okazały się one skuteczne w walce na terenie zabudowanym, co 
zaprzecza opiniom o nieprzydatności broni pancernej w walkach 
miejskich, czy też w ogóle o schyłku roli czołgów w XXI wieku. Niezwykle 
ważne okazało się rozpoznanie rozmieszczenia fortyfikacji i stanowisk 
obronnych bojowników palestyńskich dzięki wykorzystaniu różnych 
źródeł wywiadowczych oraz wsparcia oprogramowania opartego na 
sztucznej inteligencji. Nowoczesne metody pozwalały na ostrzeliwanie 
palestyńskich celów po kilkunastu sekundach od ich wykrycia. 

Dla Izraela bardzo poważnym zagrożeniem są systemy tuneli 
wykopywane pod umocnieniami granicznymi. Władze Hamas twierdzą, 
że już przygotowano ich setki kilometrów, a prace stale są prowadzone. 
Przy użyciu tuneli bojownicy palestyńscy dokonali wielu wtargnięć na 
teren Izraela. Już w 2006 roku użyto tunelu do porwania izraelskiego 
żołnierza Gilada Shalita. Niewątpliwie Hamas i PIJ wykorzystują 
doświadczenia Hezbollahu z wojen w Libanie (Lotarski, 2021). Dzięki 
podziemnym instalacjom Palestyńczycy, wzorem Hezbollahu w Libanie, 
mogli neutralizować przewagę wojsk izraelskich, stosując zasadzki, 
skryte manewry pododdziałami, wyjście na tyły wojsk IDF czy też 
możliwość szybkiej ucieczki. Ze względu na dużą skalę rozbudowy tuneli 
przez Hamas rząd izraelski zmuszony jest przeznaczać dziesiątki 
milionów dolarów na opracowanie skutecznych technologii ich 
wykrywania i niszczenia. 

W kolejnych operacjach wzrastała liczba wystrzeliwanych przez 
Hamas i PIJ pocisków rakietowych: podczas operacji 2021 roku 
wystrzelono 4,3 tys. rakiet (z czego ponad 600 spadło w Gazie), co 
oznacza średnio około 390 dziennie. Dla porównania podczas operacji 
„Płynny Ołów” odpalano średnio tyko 29 rakiet dziennie, w 2012 roku 
było to już 187. Większość użytych w operacjach rakiet Hamasu to 
produkowane lokalnie rakiety typu Qassam oraz irańskie Fajr. Znacznie 
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zwiększał się także zasięg palestyńskich rakiet z dystansu kilkunastu 
kilometrów do 150, obejmując ostrzałem większość terytorium Izraela. 
Możliwości te powodowały konieczność doskonalenia izraelskiego 
systemu ostrzegania przed atakami rakietowymi, masowej rozbudowy 
schronów dla ludności cywilnej oraz zwiększania liczby jednostek 
przeciwlotniczych. 

Należy podkreślić, że IDF, pomimo ogromnej przewagi ilościowej i 
jakościowej, ponosił dotkliwe straty ludzkie podczas krótkich operacji 
lądowych w 2008 i 2014 roku. Przewidywana nieuchronna utrata 
żołnierzy sił lądowych była jedną z przyczyn rezygnacji z działań 
lądowych w operacji 2021 roku, ponieważ w walkach miejskich izraelska 
przewaga taktyczna i technologiczna nie sprawdza się. Niezwykle 
cennym i skutecznym okazał się system przeciwlotniczy Żelazna Kopuła, 
użyty po raz pierwszy w 2012 roku. Do 2021 roku zestrzelił on ponad 
2,5 tys. celów, osiągając skuteczność rzędu 90%, zwalczając głównie 
pociski moździerzowe, rakiety różnych typów, BSL, posiadając zdolność 
jednoczesnego zwalczania kilkudziesięciu celów. Obecnie odgrywa on 
bardzo ważną rolę w działaniach zbrojnych przeciwko bojownikom 
palestyńskim oraz libańskiemu Hezbollahowi. Z powodu jego 
efektywności w 2019 roku zakupiły go wojska USA, do obrony ważnych 
obiektów wojskowych.  

Należy zauważyć, że rakiety Tamir systemu Żelazna Kopuła nie 
należą do tanich, ich koszt obecnie oscyluje między 50 a 100 tys. USD. W 
związku z tym, pragnąc obniżyć koszty użycia systemu, w lutym 2022 
roku rząd izraelski upublicznił plany zastosowania w ciągu najbliższego 
roku laserów bojowych opracowywanych przez firmy Elbit i Rafael, co 
znacznie obniżyłoby koszty obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej 
Izraela. 

Niewątpliwie w poszczególnych operacjach IDF osiągnęły 
ogromną przewagę we wszystkich aspektach wojskowych. Oddziały 
Hamas i PIJ wykazały, że nie były zdolne do podjęcia równorzędnej walki 
konwencjonalnej, jednakże mogły prowadzić wielodniową walkę 
z wielokrotnie większym przeciwnikiem, zadając mu straty w terenie 
zurbanizowanym. Brakowało im jednak skuteczności w starciu z 
ultranowoczesnym systemem przeciwlotniczym Iron Dome czy 
systemami ASOP pojazdów pancernych.  

Konflikty zbrojne, jakie rozegrały się w Strefie Gazy kosztowały 
życie tysięcy ludzi. Duże kontrowersje budzą operacje „Płynny Ołów” 
oraz „Ochronny Brzeg” ze względu na największą liczbę ofiar wśród osób 
cywilnych. Komentowano je, m.in. oskarżając strony konfliktu o zbrodnie 
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wojenne i ludobójstwo. Przedstawiciele i sympatycy Izraela wskazywali, 
że odpowiedzialność ponosi także Hamas, który nie tylko nakłaniał 
Palestyńczyków do wstrzymania się z ewakuacją przed możliwym 
ostrzałem, lecz wręcz celowo używał ludności cywilnej jako „żywych 
tarcz”. Podobnie cywilne budynki służyły do celów militarnych. Izrael 
w odpowiedzi na zarzuty odwoływał się do prawa do samoobrony przed 
atakami rakietowymi prowadzonymi ze Strefy.  

Godnym podkreślenia aspektem jest także fakt, że IDF 
wykorzystuje w wojskach lądowych głównie sprzęt wojskowy 
wyprodukowany w Izraelu. Wpływa to zdecydowanie na 
bezpieczeństwo kraju i rozwój własnej myśli technicznej. Doświadczenia 
zebrane w opisanych operacjach wojskowych niewątpliwie powinny być 
wykorzystane w konfliktach zbrojnych prowadzonych w zurbanizowanej 
Europie. 
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Lessons learned from the 21st century military operations in Gaza 
 

The Gaza Strip has been an area of military operations in the 21st century by 
the Hamas organization and Palestinian Islamic Jihad against Israel. In response to the 
activity of the Islamic groups, the Israeli armed forces have conducted four major 
military operations. The purpose of this paper is to present this asymmetric conflict 
conducted in urban terrain and the new types of military technology used there. The 
evaluation is based on the experience of the military operations conducted there. The 
advantage that Israel gained was due to, among other things, the use of intelligence and 
reconnaissance methods, as well as the use of software based on artificial intelligence. 
However, Israeli troops suffered heavy human losses, which indicates that in urban 
combat tactical and technological superiority does not always work. By preparing 
underground installations and tunnels, the Palestinians were able to neutralize the 
Israeli army’s advantage by using ambushes, stealthy maneuvers by subdivisions, exits to 
the rear of the Israeli army, or the ability to make a quick escape. However, they lacked 
effectiveness against the ultra-modern Iron Dome anti-aircraft system, or against 
armored vehicles. This contradicts opinions about the unsuitability of armoured weapons 
in urban combat. Experience gained in described military operations should be used in 
future military conflicts conducted in urbanized Europe. 

 
Key words: Gaza Strip, Israel, Hamas, Palestinian Islamic Jihad, 
international terrorism, asymmetric war, new military technologies. 
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Bartosz HAŁAS  
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu    

 
 

PROMOCJA TERRORYZMU W INTERNECIE  
I PRZECIWDZIAŁANIE ZE STRONY UNII EUROPEJSKIEJ 

 
 
Abstrakt: 
 Rozwój technologii internetowych i mediów społecznościowych daje wiele 
nowych możliwości jak i sprawia nowe zagrożenia, włączając nowe sposoby promocji i 
rozwoju działalności terrorystycznej. Facebook, Twitter i inne popularne platformy są 
używane przez organizacje terrorystyczne do rekrutowania i szerzenia swojej 
propagandy na świecie. Używając nowoczesnych technik terroryści z sukcesami 
radykalizują społeczeństwa w wielu krajach europejskich głównie wśród osób młodych. 
To oznacza nowe wyzwanie dla bezpieczeństwa Unii Europejskiej, która stara się 
zmniejszać zagrożenia i ryzyko przez nowe regulacje. Specjalna jednostka 
monitorowania Internetu – EU IRU, ustanowiona w 2015 roku jest jedną z głównych 
agencji przeznaczonych do zwalczania terrorystów w Internecie.  

  
Słowa kluczowe: terroryzm, media społecznościowe, radykalizacja, 
Internet, Unia Europejska, globalizacja. 
 
 
Wprowadzenie 

W czasach dynamicznie zmieniającego się świata i nowoczesnych 
technologii, liczba zagrożeń jakim muszą przeciwstawiać się systemy 
bezpieczeństwa nieustannie rośnie. Zjawisko globalizacji oraz coraz 
większe uzależnienie społeczeństwa od Internetu – a w szczególności 
wzrost znaczenia mediów społecznościowych, tworzą dla terrorystów 
wciąż nowe możliwości. Propaganda z wykorzystaniem nowych mediów 
a także wpływ jaki wywiera ona na odbiorcę, sprawia że kwestie 
związane z terroryzmem ewoluują wraz z rozwojem technologii. 
Dotarcie do potencjalnych terrorystów, stworzenie wirtualnej rekrutacji, 
radykalizowanie – są to tylko jedne z wielu funkcji jaką dają terrorystom 
nowoczesne media. Spotkać się też można ze zjawiskiem białego 
wywiadu, który wykorzystuje popularne komunikatory i serwisy 
Internetowe. 
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Celem artykułu jest wyjaśnienie w jaki sposób media 
społecznościowe współczesnego świata takie jak: Facebook, YouTube, 
Twitter i  inne, są wykorzystywane przez organizacje terrorystyczne 
oraz jakie sposoby przeciwdziałania temu zjawisku, możemy 
zaobserwować w Europie. W pierwszej części artykułu zostały 
przedstawione podstawowe działania terrorystów z użyciem mediów 
społecznościowych w zakresie werbunku członków i propagandy. Druga 
część dotyczy działań Unii Europejskiej mających zapobiegać 
rozpowszechnianiu terrorystycznych treści i radykalizacji 
społeczeństwa.   

 
Państwo islamskie w Internecie   

Potęgę jaką daje propaganda dzięki wykorzystaniu mediów 
społecznościowych dostrzegły ugrupowania terrorystyczne. 
Wykorzystując różnego rodzaju media, członkowie Państwa Islamskiego 
są w stanie uzyskać nowych członków a także zbudować nowe 
przyczółki niezbędne do skutecznego działania na obcych terenach przy 
relatywnie niskich kosztach. Dzięki wzmożonej aktywności 
propagandowej możliwe jest budowanie złudnego obrazu idealnie 
zorganizowanego i popularnego tworu jakim jest państwo islamskie. 
Aparat propagandowy wykorzystuje szeroki wachlarz możliwości jaką 
dają nowe media XXI wieku, prowadząc celowe działania mające 
wzbudzać wśród miejscowej ludności przychylność do Państwa 
Islamskiego. Oprócz tego głównym celem propagandy jest przekonanie 
do współpracy występujących w danym regionie organizacji islamskich 
i ich bojówek. Strategia ta przyjmuje różne narracje w zależności od 
regionu w jakim planuje się jej wykorzystanie.  W krajach z bardzo dużą 
liczbą szyitów, państwo islamskie dąży do wzniecenia niepokojów 
społecznych na tle religijnym, pozycjonując oraz przedstawiając się jako 
obrońcę uciśnionych sunnitów – co miało miejsce np. w Iraku 
(Gartenstein-Ross, Barr, Moreng, 2016, s. 8-9) 

Państwo islamskie jest swojego rodzaju prekursorem jeżeli 
chodzi o nacisk na wykorzystywanie dla rozwoju swojej działalności 
nowych środków przekazu – już przed nim inne organizacje korzystały z 
nowych mediów, jednak dopiero ono wykorzystało w pełni ich potencjał. 
Głównie używane w tym celu są media elektroniczne a w szczególności 
Internet i portale społecznościowe jak np. Facebook czy Twitter. 
Państwo Islamskie posiada również własne centra medialne, w których 
tworzone są profesjonalne materiały propagandowe zamieszczane np. 
na kanałach serwisu Youtube. Organizacja ta tworzy również 
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internetowe czasopismo – Dabiq. Poziom wykonania materiałów: 
filmów, czasopism i postów świadczy o celowym zabiegu i zrozumieniu 
jak przekonać do siebie odbiorcę. Przystępna forma i jakość tworzonych 
propagandowych wydawnictw przynoszą wymierne korzyści i realizują 
cel jakim jest pozyskiwanie nowych członków organizacji już nie tylko na 
terenie Bliskiego Wschodu ale i z całej Europy (Bania, 2017, s. 38-39).  

Wykorzystując różne media państwo islamskie pokazywało swoje 
osiągnięcia, aby organizacja wydawała się odbiorcy coraz większa – 
rekrutująca stale nowych członków i poszerzająca swoje wpływy. 
Zarówno oficjalne kanały medialne jak i nieoficjalne udostępniały 
krótkie materiały wideo przedstawiające np. bojowników walczących na 
linii frontu. Platforma społecznościowa – Twitter, często była 
przepełniona licznymi informacjami o sukcesach i udanych podbojach. 
Pojawiały się również filmiki spoza państwa islamskiego, ukazujące 
trenujących bojowników czy demonstracje z symbolami i flagami. 
Wszystkie te działania mają budować wizerunek jedynej o skali globalnej 
organizacji terrorystycznej. 

 
Wykorzystywanie mediów społecznościowych przez terrorystów 

Media służą terrorystom w realizacji dwóch funkcji: 
informacyjno-propagandowej oraz taktyczno-operacyjnej. Pierwsza z 
nich polega na procesie radykalizowania odbiorców i pozyskiwania 
nowych zwolenników. Zazwyczaj proces ten przebiega w kilku etapach 
(Baraniuk, 2016, s. 46-47). 

Pierwszy etap polega na dotarciu do odbiorcy przy pomocy 
Internetu – najczęściej są to bardzo popularne strony i serwisy 
internetowe jak np. Facebook, YouTube, Twitter. Potencjalni odbiorcy 
otrzymują różnego rodzaju materiały propagandowe, takie jak 
wiadomości e-mail zawierające linki do krótkich filmików. Etap ten nie 
przewiduje dokładnej selekcji a terroryści postrzegają każdego odbiorcę 
jako potencjalną osobę podatną na radykalizację. Pierwszy etap nie 
przewiduje większej personalizacji wysyłanych treści – terroryści 
zakładają, że grupa docelowa jest jednorodna a jej reakcja na otrzymane 
materiały może być zarówno pozytywna jak i negatywna. Na drugim 
etapie członek organizacji terrorystycznej odpowiadający za rekrutację 
wykorzystując odpowiednie techniki z zakresu psychologii, stara się 
utworzyć wirtualną więź z potencjalnym kandydatem. Proces 
radykalizacji zostaje wzmożony poprzez odpowiednie materiały 
propagandowe, mające na celu rozwinięcie u osoby rekrutowanej 
terrorystycznej ideologii. Trzeci etap to ciągłe pogłębianie radykalizacji 
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poprzez przesyłanie propagandowych treści. Dochodzi do stopniowego 
ukształtowania sposobu myślenia i poglądów odbiorcy w kierunku jaki 
jest pożądany przez terrorystów. Internet stał się idealnym narzędziem 
do pozyskiwania nowych potencjalnych terrorystów, umożliwiając 
pokonanie barier i granic w społeczeństwach, w których istniała niska 
szansa na prowadzenie otwartej, aktywnej rekrutacji. Ostatni etap – 
wdrożenie i aktywacja, zakłada pomoc w zakresie zdobycia 
odpowiedniej wiedzy na temat materiałów wybuchowych, broni palnej, 
chemicznej itp. Zradykalizowana osoba otrzymuje również informacje i 
wskazówki dotyczące planowania zamachów terrorystycznych, celów 
oraz optymalnych miejsc i czasu. W specjalnie przygotowanym przez 
Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych 
raporcie, wyróżnione zostały cztery sposoby wykorzystania Facebooka 
przez organizacje terrorystyczne. 

1) Dzielenie się informacjami operacyjnymi i taktycznymi a także 
przekazywanie wiedzy na temat tworzenia bomb i materiałów 
wybuchowych, konserwacji broni oraz jej użytkowania; 

2) Medium pośrednie – na Facebooku za pomocą grup oraz 
pojedynczych profili udostępnione zostają linki, przenoszące 
użytkownika do witryn oraz serwisów ekstremistycznych i 
radykalnych należących do terrorystów; 

3) Jeden z środków przekazu służący do rozpowszechniania 
materiałów propagandowych i ideologii terrorystów; 

4) Forma zdalnego namierzania, identyfikowania i wyznaczania 
celów do dalszych działań. 
Na Facebooku możemy znaleźć i wyróżnić dwa typy działalności 

stron o charakterze terrorystycznym. Pierwszym z nich są oficjalne 
strony, które prowadzone są przez istniejące już w Internecie fora czy 
serwisy dżihadystyczne. Udostępniają one materiały oraz linki do 
własnych stron i publikacji oraz profilów na innych mediach 
społecznościowych jak np. Twitter. Nieoficjalne profile prowadzone są w 
głównej mierze przez sympatyków i zwolenników danej organizacji 
terrorystycznej. Publikują oni głównie materiały propagandowe oraz 
instruktażowe. Facebook odgrywa bardzo ważną rolę dla terrorystów, 
ponieważ umożliwia on dotarcie do grup młodych wyznawców islamu w 
celu ich stopniowego radykalizowania. Jedną z metod, która pozwala im 
dotrzeć do szerszego grona odbiorców jest już sama nazwa profilu np. na 
Facebooku. Unikanie agresywnych i zbyt dosadnych nazw 
i zastępowanie ich mylącymi, często wprowadzającymi w błąd – co 
wymiernie przekłada się na popularność. I tak np. kilka profili zmieniało 
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nazwę by upodobnić się do popularnego egipskiego sloganu związanego 
z rewolucją z 2011 roku „We are all Khaled Saeed”, zmieniając je na „We 

are all Usama bin Laden” lub „We are all Jabhatan-Nusra” (Weimann, 
2014, s. 6-7). 

Dużą popularnością wśród ugrupowań terrorystycznych cieszy 
się Twitter, dzięki któremu są one w stanie relacjonować swoje 
działania. Zazwyczaj konta na tej platformie posiadają organizacje 
mające sporą rzesze odbiorców, będąc też często źródłem informacji dla 
wielu innych mediów np. w przypadku przeprowadzenia zamachu 
terrorystycznego (Baraniuk, op.cit., s. 48). 

Wykorzystanie mediów społecznościowych i Internetu w celach 
taktyczno-operacyjnych to głównie pozyskiwanie informacji 
wywiadowczych i udostępnianie technicznych informacji. Terroryści 
realizują tę funkcję również przez rozpowszechnianie materiałów 
instruktażowych dotyczących tworzenia materiałów wybuchowych i 
używania broni. Ważnym aspektem jest także wykorzystywanie 
nowoczesnych mediów i środków przekazu w realizowaniu białego 
wywiadu. 

Rozwój Internetu oraz rosnąca ciągła dostępność do różnego 
rodzaju informacji stwarza ogromne niebezpieczeństwo. Wcześniej 
państwo posiadało odpowiednie narzędzia, pozwalające cenzurować 
chociażby książki, magazyny i czasopisma pod kątem treści. W XXI 
wieku, gdzie Internet stanowi główne źródło wiedzy dla większości ludzi 
na świecie, działania mające na celu cenzurowanie i kontrolowanie treści 
są znacznie trudniejsze lub w niektórych przypadkach wręcz 
niemożliwe. Szczególnie zagrożone są więc państwa demokratyczne, 
które ze względu na transparentność obecną w życiu publicznym, 
narażone są na wykorzystanie przekazywanych informacji w celu 
przeprowadzenia zamachu terrorystycznego. Pozornie nie mające 
wielkiego znaczenia dane umieszczane na stronach rządowych, w 
Internecie i na profilach społecznościowych połączone z informacjami 
pochodzącymi z innych źródeł, pozwalają stworzyć terrorystom plan 
zamachu – określić najbardziej optymalne miejsce i czas ataku (Saramak, 
2015, s. 268-269). 

Jednym z przykładów wykorzystywania mediów 
społecznościowych w celach prowadzenia białego wywiadu są wpisy na 
popularnym serwisie Twitter. Wiadomości przesyłane i udostępniane 
przez zwykłych użytkowników na Twiterze mogą zostać wykorzystane 
w ramach działania białego wywiadu przez terrorystów. Są to najczęściej 
informacje dotyczące opóźnień lotów, miejsca przebywania itp.  
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Ryc. 1. Przykładowe komunikaty przekazywane przez Twitter w celach 
terrorystycznych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: https://irp.fas.org/eprint/mobile.pdf; 
dostęp 28.02.2022 

 
W jednym z badań przeprowadzonych przez amerykańską armię, 

przetestowano różne scenariusze wykorzystujące narzędzie jakim jest 
Twitter w celu przedstawienia możliwego użycia go przez terrorystów. 
Scenariusze te pokazują między innymi wiele sposobów na jakie mogą 
działać terroryści komunikując się za pomocą Twittera. 

 
Tabela 1. Scenariusze działania terrorystów z wykorzystaniem Twittera 

Przykładowe działania terrorystów  

Sc
en

ar
iu

sz
 1

 Terrorysta "A" za pomocą Twittera wysyła i odbiera wiadomości, dodatkowo 
korzysta z połączenia z Google Maps. Pozwala to na dokładne relacjonowanie i 
przekazywanie w realnym czasie informacji innym terrorystom na temat 
przemieszczania i ruchów wojsk, a zatem na przeprowadzenie skutecznego ataku 
terrorystycznego na żołnierzy przez zastosowanie np. zasadzki. 

Sc
en

ar
iu

sz
 2

 

Terrorysta "A" używa Twittera do wysyłania wiadomości oraz zdjęć. Posiada on 
również drugi oddzielny telefon komórkowy, który jest w tym wypadku osobnym 
ładunkiem wybuchowym lub posiada on pas szahida. Inny terrorysta "B" posiada 
detonator oraz telefon komórkowy za pomocą, którego odbiera wiadomości oraz 
zdjęcia od terrorysty "A" - mogąc na bieżąco reagować na sytuacje oraz dokonać 
detonacji ładunku wybuchowego w optymalnym momencie na podstawie 
otrzymywanego obrazu.   

Sc
en

ar
iu

sz
 

3
 

Cyberterrorysta znajduje na Twiterze profil danego żołnierza i zaczyna zbierać od 
niego wszelkie informacje na podstawie udostępnianych przez niego treści. Skupia 
się na celu, aby ukraść jego tożsamość, hackować jego konto. Scenariusz ten 
występuje także w innych mediach społecznościowych jak np. Facebook.   

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: https://irp.fas.org/eprint/mobile.pdf; 
dostęp 28.02.2022 
 

„Today is my day 

off. 115 already in 

Camp 

Bucca,”lraq. 

„Chillin in my tent 

at Baghdad 

International 

Airport (BIAP).” 

„Hi from Bagram air 

field; 20 minutes from 

now l'll hopefully board 

a flight to the Pakistan 

border," 
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Skutki radykalizacji i propagandy terrorystycznej w Unii 

Europejskiej  

Z raportu Europolu wnika, że w 2019 roku poziom dostępności do 
materiałów propagandowych a także siły oraz przekazu państwa 
islamskiego na terenie Unii Europejskiej znacząco spadł. Ma to związek z 
upadkiem stworzonego przez tę organizację terrorystyczną 
pseudopaństwa na terenach Iraku i Syrii oraz utratą centrów 
medialnych, odpowiedzialnych za produkcje materiałów 
propagandowych. Mimo to jednak, państwo islamskie nie zniknęło 
całkowicie z mediów, ponieważ główną formą ich propagandy były 
krótkie fotoreportaże i filmiki, nie wymagające aż tak profesjonalnej 
produkcji oraz cotygodniowy biuletyn al-Naba. Organizacja publikowała 
również odezwy swoich mówców oraz przywódców, którzy twierdzili, że 
chwilowe niepowodzenia nie świadczą o porażce oraz nawoływali oni do 
wytrwania w walce – pod pretekstem otrzymania boskiej nagrody. 
Celem działania propagandy było przede wszystkim wzmożenie 
polaryzacji w Europie i zachęcanie tzw. „samotnych wilków” do 
działania.1 

W najnowszym raporcie przygotowanym przez Europol w 2021 
roku, stwierdzono wyraźnie, że propaganda dżihadystycznych grup 
terrorystycznych nadal dociera do Europy oraz nawołuje do 
przeprowadzania zamachów przez pojedyncze osoby w krajach 
należących do Unii Europejskiej. Osoby odpowiedzialne za 
rozprowadzanie i udostępnianie terrorystycznych materiałów 
propagandowych napotkały jednak ogromny problem. W listopadzie 
2019 roku ich największy kanał informacyjny jaki znajdował się na 
platformie Telegram został zablokowany, co stworzyło duże trudności 
dla państwa islamskiego i jego zwolenników w odbudowaniu siatki 
propagandowej. Organizacja ta próbowała również wykorzystać 
aktualnie panującą na świecie pandemię CoViD-19, przypisując ją do 
swojej narracji ideologicznej. W 2020 roku rekrutowanie nowych 
członków do państwa islamskiego odbywało się jednocześnie w formie 
online – prowadzona była ona za pomocą zamkniętych i szyfrowanych 
przestrzeni w sieci internetowej np. w serwisie Telegram oraz rzadziej 
za pomocą aplikacji WhatsApp, jak i offline podczas spotkań.2 

                                                
1 

https://www.europol.europa.eu/cms/sites/default/files/documents/european_union_terrorism_

situation_and_trend_report_te-sat_2020_0.pdf; dostęp 03.02.2022 
2 https://www.europol.europa.eu/cms/sites/default/files/documents/tesat_2021_0.pdf; dostęp 

04.02.2022 
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Ilustracją wpływu propagandy w Internecie przy 
wykorzystywaniu nowoczesnych technologii, jest sprawa 28-letniego 
obywatela Maroko pracującego na co dzień w meczecie w charakterze 
nauczyciela, aresztowanego w Getafe (Hiszpania) za działalność w 
grupie terrorystycznej. Ogromna ilość materiałów propagandowych 
nastawiona na gloryfikowanie zamachów terrorystycznych 
zradykalizowała jego poglądy. Poprzez aktywną i wzmożoną aktywność 
w Internecie na różnych portalach społecznościowych został zauważony 
przez członków państwa islamskiego, z którymi nawiązał kontakt. 
Pomógł nawet jednemu z poznanych przez Internet członków państwa 
islamskiego w powrocie do Europy z Syrii, zajmując się całym 
przedsięwzięciem od strony logistycznej. W wielu krajach europejskich 
pojawia się narastający problem, którym jest rozpowszechnianie treści 
propagujących terroryzm przez młodych ludzi np. w Holandii czy 
Szwecji. 

Istotny jest też fakt, że coraz częściej szerzenie terroryzmu w 
Internecie staje się głównym celem życiowym osób zradykalizowanych. 
Problem ten uwidacznia sprawa 34-letniego mężczyzny posiadającego 
marokańskie obywatelstwo. Został on aresztowany w Guadalix de la 
Sierra (Hiszpania) po tym, gdy porzucił swoją pracę na rzecz 
całkowitego oddania się rozprzestrzenianiu treści gloryfikujących 
i zachęcających do terroryzmu w Internecie. Złożył on nawet przysięgę 
wierności państwu islamskiemu, utrzymywał liczne kontakty 
z bojownikami organizacji. Za pomocą fałszywych kont na portalach 
społecznościowych rozsyłał materiały propagandowe oraz kierował 
bezpośrednie groźby przeciwko rządowi w Hiszpanii oraz innym krajom 
(ibid.). 

Również w Hiszpanii, 19 latek został aresztowany za zarządzanie 
i prowadzenie kilku forów internetowych mających powiązania z 
państwem islamskim. Redagował on artykuły oraz odpowiadał za 
audiowizualne materiały o charakterze terrorystycznym – w 
szczególności nagrania wideo dotyczące nielegalnej produkcji oraz 
używania broni palnej. Na podstawie jego intensywnej aktywności w 
Internecie określono, iż musiał on spędzać często całe dnie w świecie 
wirtualnym, będąc pochłoniętym działaniami propagandowymi. Używał 
on także brutalnych sieciowych gier wideo w celu nawiązaniu kontaktu i 
próbach zradykalizowania ludzi młodych a nawet nieletnich (ibid.). 
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Unia Europejska w walce z internetową propagandą terrorystów 

W Unii Europejskiej 29 kwietnia 2021 r. przyjęte zostało 
rozporządzenie w sprawie zapobiegania rozpowszechnianiu w 
Internecie treści terrorystycznych. Rozporządzenie to dotyczy w głównej 
mierze dostawców usług hostingowych. Nowe przepisy umożliwiają 
władzom państw członkowskich wydawanie stosownych nakazów, 
wzywających do usunięcia lub zablokowania terrorystycznych treści w 
ciągu godziny.3 Ponadto dostawcy usług hostingowych zostali 
zobowiązani do szczególnego zabezpieczenia swoich serwisów i 
platform przed możliwymi publikacjami o charakterze terrorystycznym. 
Wynika to z ogromnego wkładu jaki Internet ma dla przedsiębiorców i 
społeczeństwa w sposobie komunikowania się oraz wymianie 
informacji. W rozporządzeniu wielokrotnie zwrócono uwagę na 
ogromne korzyści dla bezpieczeństwa, wynikające przede wszystkim ze 
współpracy i dialogu organów Unii Europejskiej i podmiotów jakimi są 
dostawcy usług hostingowych. Podkreśla się również poszanowanie 
podstawowych praw, które zawarte są w Karcie Praw Podstawowych 
Unii Europejskiej przy wprowadzaniu rozporządzenia. Kluczowe jest 
także zdefiniowanie treści o charakterze terrorystycznym, która jest 
ściśle powiązana i oparta na definicji przestępstwa terrorystycznego. 
Definicja powinna więc skupiać się przede wszystkim na materiałach 
i informacjach, które przyczyniają się do podżegania a także mają 
charakter zachęcający do wspierania i do propagowania działalności w 
organizacjach i grupach terrorystycznych. Z uwagi na wielką ilość 
dostępnych w Internecie narzędzi mogą być to zarówno pliki tekstowe a 
nawet obrazy, nagrania dźwiękowe czy wideo. Szczególną rolę w 
eliminacji treści terrorystycznych z Internetu w Unii Europejskiej pełnić 
będzie proces oceny i weryfikacji materiałów przez odpowiednie organy 
i dostawców usług hostingowych. Analiza ta będzie prowadzona na 
wielu płaszczyznach z uwzględnieniem kontekstu czy stopnia 
szkodliwości dla bezpieczeństwa a także autorów – sprawdzenie czy 
konkretny materiał został wykonany przez organizacje terrorystyczną 
lub osobę mogącą być jej członkiem. Istotne jest również rozróżnienie 
treści o charakterze edukacyjnym, dziennikarskim czy posiadającym 
wkład badawczy oraz zapewnienie im ochrony. Zaznaczono także iż 
treści i poglądy kontrowersyjne, wygłaszane i wyrażane w ramach 

                                                
3https://www.consilium.europa.eu/pl/policies/fight-against-terrorism/preventing-

radicalisation/; dostęp 17.02.2022 
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debaty publicznej, które swoją treścią poruszają drażliwe kwestie 
polityczne nie powinny być w żadnym wypadku uważane za treści o 
charakterze terrorystycznym. 4 

Odpowiednie organy ścigania państw członkowskich Unii 
Europejskiej mogą także korzystać ze specjalnego portalu CtW (Check-
the-Web), dającego dostęp do licznych elektronicznych zasobów 
dotyczących terrorystów oraz ich publikacji w Internecie. Pozwala on nie 
tylko na poprawne zidentyfikowanie treści terrorystycznych a także na 
analizowanie i wskazywanie nowych wzorów czy tendencji i trendów 
propagandowych. Portal CtW jest więc narzędziem operacyjnym, 
dającym szerokie możliwości z zakresu identyfikowania treści jak i  osób 
odpowiedzialnych za ich rozpowszechnianie. 5 

Ważną rolę w systemie zwalczania terroryzmu w Internecie na 
terenie Unii Europejskiej pełni specjalnie utworzona w 2015 r. jednostka 
– EU Internet Referral Unit (EU IRU), która zajmuje się badaniem oraz 
wykrywaniem szkodliwych, niebezpiecznych i złośliwych treści 
w Internecie – a szczególnie w mediach społecznościowych. Ciągły 
wzrost aktywności internetowej społeczeństwa i wykorzystywanie tej 
przestrzeni przez terrorystów w celach radykalizacji i rekrutacji 
potencjalnych terrorystów w wielu krajach członkowskich Unii 
Europejskiej, przyczyniły się do podjęcia działań ukierunkowanych na 
walkę z tym zjawiskiem. Następstwem tego było utworzenie 
specjalistycznej jednostki EU IRU. Działa ona w ramach Europejskiego 
Centrum Zwalczania Terroryzmu i oprócz szczegółowego analizowania 
i rozpoznawania terroryzmu dżihadystycznego, zajmuje się również 
niezwykle ważnym aspektem, jakim jest dostarczanie niezbędnych 
informacji do prowadzenia dochodzeń karnych i późniejszego 
wymierzania sprawiedliwości. Specjaliści pracujący w EU IRU to eksperci 
w wielu dziedzinach jak np. terroryzm religijny czy technologie 
informacyjne. Działalność jednostki ma wyraźny wpływ na 
bezpieczeństwo internetowe na terenie całej Unii Europejskiej. Świadczą 
o tym liczby: od początku swojej działalności (2015 r.) EU IRU 
przebadało 42 066 elementów treści internetowych, na podstawie 

                                                
4 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rozpowszechniania w 

Internecie treści o charakterze terrorystycznym z dnia 12.09.2018; https://eur-

lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:dc0b5b0f-b65f-11e8-99ee-

01aa75ed71a1.0009.02/DOC_1&format=PDF; dostęp 17.02.2022 
5 EU Internet Referral Unit, 2020 EU IRU Transparency Report: 

https://www.europol.europa.eu/publications-events/publications/eu-iru-transparency-report-

2020; dostęp 28.02.2022  
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których wysłano aż 40 716 decyzji o zgłoszeniu naruszeń do ponad 80 
platform w 10 językach. Zgłaszane naruszenia były średnio w 86% 
przypadków rozpatrywane pozytywne a treści, których dotyczyły 
zostały usuwane z przestrzeni internetowej (dane z grudnia 2017 r.). 6 

 
Podsumowanie 

Terroryzm to zjawisko nieprzewidywalne oraz dynamiczne. 
Zmienia się wraz z czasem, rozwojem technologii oraz przemianami 
zachodzącymi w społeczeństwie. Niezwykle istotne w kwestii 
zapewniania bezpieczeństwa zarówno na szczeblu państwowym jak 
i międzynarodowym będzie umiejętność zrozumienia nowych metod 
działania i wykorzystywanych narzędzi przez terrorystów. Proces 
globalizacji a także cyfryzacja życia stwarza nowe możliwości rozwoju 
dla terroryzmu pod względem rekrutacji, indoktrynacji, radykalizacji a 
także nowych metod przeprowadzania zamachów terrorystycznych. 
Stanowi to więc ogromne wyzwanie dla szeroko pojętego 
bezpieczeństwa zarówno pojedynczych państw jak i sojuszy i organizacji 
międzynarodowych, które będą musiały wypracować odpowiednie 
metody zwalczania tego zagrożenia.  Kluczem do przeciwdziałania temu 
będzie więc wzajemna współpraca sojuszy międzynarodowych i państw, 
ukierunkowana na wykrywanie oraz szybką reakcję na zagrożenie a 
także wymiana doświadczeń. Szczególnie ważną rolę w zwalczaniu 
zjawiska radykalizacji będzie pełnić skuteczna działalność nowych 
specjalistycznych jednostek,  których działania ukierunkowane są na 
zgłaszanie i usuwanie z Internetu szkodliwych treści. Istotna będzie też 
współpraca między odpowiednimi organami Unii Europejskiej a 
platformami na których mogą się pojawiać treści o charakterze 
terrorystycznym. Zjawisko terroryzmu w Internecie będzie jednak 
ewoluować, dlatego tak ważne będzie w przyszłości prowadzenie 
dalszych badań i analiz pozwalających dostosować się do wielu 
zmiennych i prowadzenia skutecznej walki z terroryzmem. 

 
 

 
 

 

                                                
6 EU Internet Referral Unit - EU IRU: https://www.europol.europa.eu/about-

europol/european-counter-terrorism-centre-ectc/eu-internet-referal-unit-eu-iru; dostęp 

28.02.2022 
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Promotion of terrorism on the Internet and counteraction by the EU 
 

The development of the Internet and social media brings many advantages and 
disadvantages – including new ways of developing terrorism. Facebook, Twitter and 
other popular platforms are used by terrorist organizations to recruit and spread their 
propaganda around the world. Using modern techniques, terrorists successfully 
radicalize the societies of many European countries – especially young people. This poses 
new security challenges for the European Union, which tries to minimize the risk by 
means of new regulations and provisions. A special unit for monitoring the Internet - 
EU IRU, established in 2015, is one of the main pillars of the fight against Internet 
terrorism. 

 
Key words: Gaza Strip, Israel, Hamas, Palestinian Islamic Jihad, 
international terrorism, asymmetric war, new military technologies. 
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DZIAŁANIA POLSKI NA RZECZ  
MODYFIKACJI DOWODZENIA SIŁAMI ZBROJNYMI  

PAŃSTW STRON UKŁADU WARSZAWSKIEGO 
 
 
Abstrakt: 
 Wraz z zakończeniem wojny, nastąpił kres współpracy dotychczasowych 
sojuszników. Przystąpiono do realizowania podziałów stref wpływów w Europie, 
zgodnie z ustaleniami konferencji „Wielkiej Trójki”. Państwa Europy Wschodniej 
zostały włączone w strefę wpływów Związku Radzieckiego. Po drugiej stronie tzw. 
żelaznej kurtyny, państwa zachodnie doprowadziły do powstania Niemieckiej Republiki 
Federalnej, która w bardzo krótkim czasie stała się pełnoprawnym uczestnikiem 
międzynarodowej sceny politycznej, czego potwierdzeniem było włączenie jej do 
istniejącego już od 1949 roku, sojuszu polityczno-militarnego NATO. W odpowiedzi na 
to wydarzenie strona radziecka powołała do życia Układ Warszawski, którego celem, 
jak podkreślano, będzie obrona przed ekspansjonizmem niemieckim. Zgodnie z decyzją 
Kremla, wszystkie najważniejsze stanowiska w systemie dowodzenia były 
zarezerwowane dla marszałków, admirałów i generałów Związku Radzieckiego. 
Strona polska uważała, że „obsadzanie” tych stanowisk powinno być rotacyjne. Byłoby 
to potwierdzeniem odpowiedzialności wszystkich państw za stan i jakość poziomu 
gotowości bojowej wydzielonych sił. Niestety strona radziecka nie akceptowała tych 
propozycji.  

  
Słowa kluczowe: zimna wojna, sojusze polityczno-militarne, 
bezpieczeństwo w Europie, Układ Warszawski, Polska. 
 
 
Sytuacja polityczno-militarna w Europie po zakończeniu wojny  

Po zakończeniu II wojny światowej, dotychczasowi sojusznicy 
rozeszli się działając na arenie międzynarodowej, jako przeciwnicy. 
Różniła ich zwłaszcza kwestia broni atomowej, która zdaniem 
prezydenta USA, miała być „stabilizatorem” zapędów Stalina, szczególnie 
w Europie. Tymczasem bez broni atomowej Stalin powstrzymał 
demokratyczne tendencje w Czechosłowacji, a także sprowokował 
kryzys berliński, a w Polsce posądził jej przywódców o tzw. odchylenie 
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nacjonalistyczno-prawicowe, uruchamiając bezwzględną walkę ze 
wszystkimi, którzy nie akceptowali jego polityki. Dominacja organów 

policyjnych została rozciągnięta na cały wymiar sprawiedliwości, nie tylko 

wojskowy. Również prokuratura i sądownictwo powszechne utraciło 

resztki niezawisłości wskutek zmian w trybie powoływania i w organizacji 

sądów. Już od 1944 roku prokuratorzy i sędziowie byli rekrutowani z 

nisko kwalifikowanych gorliwców lub karierowiczów, którzy traktowali w 

większości swe funkcje instrumentalnie i z góry uznawali supremację służb 

policyjnych (Werblan 2009, s.78). 

Włączenie Republiki Federalnej Niemiec do NATO (Układ Paryski 
z 1954 r.), spowodowało zamieszanie na arenie międzynarodowej, a 
szczególnie wśród państw będących w strefie wpływów Związku 
Radzieckiego. Również nie wszyscy mieszkańcy Europy Zachodniej 
przyjęli to z zadowoleniem. Dziesięć lat od zakończenia najkrwawszej 
wojny, nie zagoiło wszystkich ran, których sprawcami byli Niemcy. 
Niestety wolą Stanów Zjednoczonych było powołanie do życia tego 
państwa (1949 r.) oraz włączenie do międzynarodowych instytucji i 
sojuszy. Miało ono być buforem przed ekspansją komunizmu do Europy 
Zachodniej, a także umożliwić Niemcom samodzielne funkcjonowanie w 
Europie1. Na dowód tego, że strona radziecka odebrała to, jako akt 
destabilizacji dotychczasowego systemu bezpieczeństwa europejskiego, 
było zerwanie umów o przyjaźni i współpracy zawartych w czasie II 
wojny światowej z Wielką Brytanią i Francją (Jarosz, Pasztor, 2008, s. 
113). Było to chwilowe „obrażenie się” na państwa Europy Zachodniej, 
gdyż ZSRR kilka dni później wyraził zgodę na konferencję pokojową w 
Genewie, a także podpisanie traktatu państwowego z Austrią. Kilka 
miesięcy później kanclerz NRF Konrad Adenauer odwiedził Moskwę 
(Łoś, 2002, nr 2, s. 75-92). W roku powołania Układu Warszawskiego, 
strona radziecka podjęła działania dyplomatyczne, których celem było 
min. unormowanie relacji z państwami nadbałtyckimi. Były one bardzo 
ważne min. dla bezpieczeństwa morskiego w regionie Morza 
Bałtyckiego, a tym samym dla Polski. We wrześniu 1955 roku został 
podpisany protokół przedłużający na kolejne 20 lat ważność 
dotychczasowego radziecko - fińskiego układu o przyjaźni, współpracy i 
pomocy wzajemnej (w lutym 1948 roku podpisano radziecko - fiński 
sojusz wojskowy) (Marples, 2006, s.226). Szczególne znaczenie dla 
normalizacji stosunków między tymi państwami, było zrzeczenie się 

                                                
1 Powyższą problematykę przedstawiono w Historia zimnej wojny. T.I. Geneza, red. 
M.P.Leffler, O.A. Westad, 2017. 
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przez stronę radziecką praw do wojskowej bazy morskiej w Porkkala 
(Holzer, 2012, s. 105-106). Jesienią 1954 roku doszło do podpisania 
umowy międzynarodowej między Związkiem Radzieckim a Szwecją. 
Chociaż dotyczyła ona zasad współpracy w zakresie ratownictwa 
morskiego to w Polsce i ZSRR wskazywano ją jako ważne osiągnięcie w 
obszarze budowy wspólnego bezpieczeństwa w akwenie Morza 
Bałtyckiego. Dwa miesiące później, w listopadzie 1955 r., podczas wizyty 
delegacji rządu norweskiego w Moskwie, strona radziecka otrzymała 
zapewnienie, że Norwegia nie wyrazi zgody na instalowanie baz na 
swoim terytorium obcym siłom zbrojnym (głównie państwom NATO, to 
samo zrobiła Dania) pod warunkiem, że nie zostanie zagrożone jej 
bezpieczeństwo (Zarychta, 2012, s. 86). 

Sytuacja polityczno-militarna w aspekcie globalnym stawała się 
coraz bardziej niebezpieczna dla ZSRR. W latach 1951-1955 powstały 
kolejne sojusze polityczno-militarne, pod auspicjami USA: ANZUS, 
SEATO, CENTO. Tworzyły one półokrąg, który miał pełnić funkcję 
kordonu uniemożliwiającego rozszerzanie się wpływów Związku 
Radzieckiego. Zapewne też miały one ograniczać coraz bardziej 
ekspansywną politykę Chińskiej Republiki Ludowej, która zaangażowała 
się w wojnę na Półwyspie Koreańskim po stronie Korei Północnej oraz 
wspierała Wietnamczyków w wojnie z Francją. Największe 
prawdopodobieństwo wybuchu konfliktu zbrojnego na skalę światową 
pojawiło się w związku z wojną koreańską. Liczono się z wciągnięciem 
do tego konfliktu USA, ChRL i ZSRR ( Puchała, 2011, s. 61).  

Lata 50. i 60. XX wieku to czas bogaty w wydarzenia w Trzecim 
Świecie, oraz w Azji i Ameryce Łacińskiej gdzie coraz aktywniej działały 
ugrupowania lewicowe, wspierane przez Związek Radziecki. Stawały się 
one areną walki o wpływy pomiędzy Waszyngtonem a Moskwą, co 
przekładało się na wzrost napięcia między tymi mocarstwami. Dwa 
wydarzenia z początku lat 60. XX wieku prawie doprowadziły do 
konfliktu zbrojnego między ZSRR i USA - budowa muru berlińskiego i 
kryzys kubański. Oprócz tych wydarzeń nie można pominąć 1957 roku, 
gdy ZSRR wystrzelił na orbitę pierwszego sztucznego satelitę Sputnika, a 
dwa lata później powołano Strategiczne Siły Rakietowe. Strona 
amerykańska w 1958 roku wystrzeliła własną rakietę 
międzykontynentalną Atlas (Braithwaite, 2019, s. 181). 

Niestety rzeczywistość zimnej wojny pokazała, że wszelkie 
ustalenia odnośnie budowy bezpiecznego świata, o czym rozmawiali 
wielcy ówczesnego świata podczas konferencji, nie zostały zrealizowane. 
Każdy z uczestników tych spotkań, inaczej postrzegał budowanie pokoju. 
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Niektórzy zakładali, że gwarancją pokoju będzie świat składający się z 
państw demokratycznych, a inni, że tylko komunizm da szczęście 
narodom.  

Rozwój potencjałów militarnych, rozbudowa systemów 
rakietowych o zasięgu międzykontynentalnym, ale także o  średnim i 
krótkim zasięgu spowodował, że świat coraz częściej stawał na granicy 
wojny nuklearnej. Powstawały laboratoria w których tworzono broń 
chemiczną i bakteriologiczną. Pod naciskiem społeczności 
międzynarodowej w latach 60. i 70. XX wieku podpisano szereg 
porozumień o ograniczeniu prób z bronią jądrową, rozmieszczaniem jej 
na terytorium innych państw oraz zakazujących prowadzenie prac nad 
bronią chemiczną i biologiczną.  

Lata 70. XX wieku, to czas, w którym nastąpiło odprężenie, na co 
miała wpływ min. Konferencja Bezpieczeństwa Współpracy w Europie w 
Helsinkach (1975 r.), a także szereg spotkań przywódców Stanów 
Zjednoczonych i Związku Radzieckiego, których celem było ograniczanie 
zbrojeń atomowych i konwencjonalnych.  
 
Aktywność Polski na rzecz reformy systemu dowodzenia siłami 
Układu Warszawskiego 

Polska leży na wschodnim krańcu pasa nizin europejskich 
ciągnących się od obszarów nadbałtyckich do Anglii i zachodniej Francji. 
Polska stanowi względnie wąskie przejście, którym Rosja mogłaby w 
razie potrzeby wprowadzić swoje siły zbrojne, blokując jednocześnie 
drogę wojskom maszerującym na Moskwę (Marshall, 2017, s. 26). Polska 
położona jest na szlaku, na którym rozegrano w przeszłości decydujące 
bitwy i dokonano na nią najazdów. Przez jej obszar w relacji zachód-
wschód przebiegają trzy ważne szlaki; 1/ nadmorski – prowadzący z 
północnych Niemiec przez drogę Margrabiów ku Królewcowi i krajom 
nadbałtyckim, 2/ centralny - wiodący z Brandenburgii przez Bramę 
Lubuską, Poznań, Warszawę ku Białorusi i Rosji, 3/ południowy – 
biegnący z Saksonii przez Bramę Łużycką, Śląsk, południową Polskę ku 
Ukrainie. W relacji południe-północ należy wyodrębnić dwa ważne szlaki 
komunikacyjne: 1/ z Czech przez przełęcze Sudeckie do Szczecina, 2/ z 
Moraw przez bramę Morawską do Gdańska (Malak, 1998, s. 13). Można 
więc stwierdzić, że położenie strategiczne Polski nie było uzależnione 
jedynie od geograficznych warunków. Najważniejszym czynnikiem był 
wówczas istniejący układ sił polityczno-militarnych.  

Polska od zakończenia II wojny światowej stała się państwem, 
które zdaniem kierownictwa ZSRR, została uznana za bufor 
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bezpieczeństwa. Siły Zbrojne PRL, stały się najważniejszym 
komponentem Zjednoczonych Sił Zbrojnych Układu Warszawskiego i 
takim pozostały do czasu jego rozwiązania. Tak jak Republika Federalna 
Niemiec w okresie zimnej wojny uważana była za najważniejsze ogniwo 
NATO w Europie. Nie było możliwości „wyprowadzenia” RFN z NATO, 
tak jak Polski z ZSZ UW. W przypadku konfliktu nuklearnego pomiędzy 
NATO a Układem Warszawskim, strona radziecka skierowałaby rakiety z 
głowicami nuklearnymi na terytorium RFN, Danii oraz państw 
Beneluksu, a NATO na terytorium Polski. Celem było uniemożliwienie 
przerzucenia wojsk przeciwnika w kierunku zachodnim i wschodnim.  

Układ Warszawski był potwierdzony przez układy bilateralne 
zawierane przez ZSRR z państwami znajdującymi się w jego strefie 
wpływów. Były to układy o przyjaźni, pomocy wzajemnej i współpracy. 
W tym miejscu warto przywołać wypowiedź Davida R. Marplesa, Układ 

Warszawski można uznać za spóźnioną odpowiedź ZSRR na utworzenie 

NATO, albo na wyłonienie się zmilitaryzowanych Niemiec Zachodnich, ale 

również można go postrzegać, i co było bliższe rzeczywistości, jako 

gwaranta zarówno radzieckiej hegemonii w Europe Wschodniej, jak i 

utrzymania sojuszu wschodnioeuropejskiego. Układ w większym stopniu 

zapobiegał wyzwoleniu się państw Europy Wschodniej spod radzieckiej 

kontroli, niż przeciwstawiał się agresji NATO (Marples, 2006, s. 235). 
Układ Warszawski (własc. Układ o przyjaźni, współpracy i pomocy 

wzajemnej) funkcjonował od 1955 roku, a w jego skład wchodziły 
państwa będące w bezpośredniej jurysdykcji Moskwy. Także państwo 
polskie pozostawało w wasalnej zależności od wschodniego mocarstwa, 
uzależnione nie tylko politycznie, ale także gospodarczo, ideologicznie i 
kulturalnie (Skrzypek, 2005, s. 13). W tym miejscu zasadnym jest 
przywołanie wypowiedzi postaci nietuzinkowej prof. Zbigniewa 
Brzezińskiego, który napisał: Obserwatorzy zachodni, którzy stwierdzają 

wrogość Polaków wobec komunizmu i Rosji nie powinni zapominać o 

fakcie, że coraz więcej Polaków zaczyna rozumować według następujących 

sylogizmów: Co znaczyłaby Polska w ramach przymierza 

zachodniego?...Zajmowałaby ona w Europie podrzędne miejsce po Anglii, 

Niemczech, Francji, Italii i po tuzinie innych państw w skali światowej… Z 

uwagi na podstawowe znaczenie Niemiec dla Ameryki byłoby to 

przegrywaniem gry w jakimkolwiek konflikcie polsko-niemieckim… W 

obozie socjalistycznym proporcje są odwrócone: Polska jako największa 

demokracja ludowa jest trzecią na liście państw socjalistycznych po 

Związku Radzieckim i Chinach a drugą w Europie (Brzeziński 1964, s. 
310). 
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W skład Układu Warszawskiego wchodziło Zjednoczone 
Dowództwo Sił Zbrojnych, powołane do życia na podstawie uchwały 
wydanej 14 maja 1955 r. w której min. czytamy: państwa- strony Układu 

powzięły uchwałę w sprawie utworzenia Zjednoczonego Dowództwa Sił 

Zbrojnych. Uchwała przewiduje, że zagadnienia ogólne, dotyczące 

umocnienia zdolności obronnej i organizacji Zjednoczonych Sił Zbrojnych 

państw-stron Układu, podlegają rozpatrzeniu przez Doradczy Komitet 

Polityczny, który będzie podejmował odpowiednie decyzje. Naczelny 

Dowódcą Zjednoczonych Sił Zbrojnych, wydzielonych przez państwa, które 

podpisały Układ, mianowany został marszałek Związku Radzieckiego I. S. 

Koniew2. Zastępcami Naczelnego Dowódcy Zjednoczonych Sił Zbrojnych 

mianowani zostają ministrowie obrony lub inni szefowie wojskowi państw-

stron Układu…. .Sprawa udziału Niemieckiej Republiki Demokratycznej w 

przedsięwzięciach dotyczących Sił Zbrojnych Zjednoczonego Dowództwa 

rozpatrzone zostaną w terminie późniejszym3. Szefem Sztabu został gen. 
Aleksiej Antonow, a gen. Tadeusz Pióro został mianowany 
przedstawicielem Sztabu Generalnego WP przy Zjednoczonym 
Dowództwie Sił Zbrojnych UW (Pióro, 1993, nr 4, s. 111-113). Okazuje 

się jednak, że aż do 1969 roku Sztab Zjednoczonych Sił Zbrojnych nie 

został powołany (Poksiński, 2000, nr 1, s. 83). Zdaniem gen. Antoniego 
Jasińskiego, Naczelny Dowódca ZSZ UW był jednocześnie pierwszym 
zastępcą ministra obrony ZSRR, natomiast szef Sztabu ZSZ UW 
pierwszym zastępcą szefa Sztabu Generalnego Armii Radzieckiej. 
Zarówno jednemu, jak i drugiemu podlegał Główny Zarząd Sztabu 
Generalnego AR, w którym skupiały się wszystkie kwestie związane z 
operacyjnym przygotowaniem sztabów i wojsk ZSZ. Nie ulega 

wątpliwości, iż ani Koniew, ani Antonow nie posiadali odrębnego 

stanowiska kierowania dla wojsk Układu Warszawskiego (Jasiński, 1999, 
nr 7, s. 87). 

W dniu 20 stycznia 1956 roku ukazał się komunikat o powołaniu 
Doradczego Komitetu Politycznego Państw-Stron Układu 
Warszawskiego - najważniejszego i jedynego decyzyjnego organu w UW. 

                                                
2 Kolejnymi naczelnymi dowódcami Zjednoczonych Sił Zbrojnych Układu Warszawskiego 
byli marszałkowie ZSRR: Iwan Koniew w latach 1955-1960, Andrej Greczko w latach 1960-
1967, Iwan Jakubowski w latach 1967-1976, Wiktor Kulikow od 1977-1989, a od lutego 
1989  do rozwiązania UW gen. armii Piotr Łuszew, zob. J. Ślusarczyk (1992, s. 38). 
3 Komunikat o utworzeniu Zjednoczonego Dowództwa Sił Zbrojnych państw-stron Układu o 

przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej [w:] Układ Warszawski powstanie i działalność 

1955-1974. Wybór dokumentów. Wybór, opracowanie i wstęp W. Multan, Warszawa 1975, 
s. 40. 
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Podczas pierwszego posiedzenia tego gremium na wniosek Naczelnego 
Dowódcy Zjednoczonych Sił Zbrojnych zatwierdzono Statut 
Zjednoczonego Dowództwa. Przyjęto wniosek delegacji NRD, by po 
utworzeniu Narodowej Armii Ludowej Niemieckiej Republiki 
Demokratycznej włączono jej kontyngenty zbrojne do Zjednoczonych Sił 
Zbrojnych UW. Przy Doradczym Komitecie Politycznym powołano 
organy pomocnicze z siedzibą w Moskwie: 1/ Stałą Komisję do 
opracowywania zaleceń dotyczących zagadnień polityki zagranicznej; 2/ 
Zjednoczony Sekretariat w składzie przedstawicieli wszystkich państw 
stron UW (Ślusarczyk, 1992, s. 47). 

Od zakończenia II wojny światowej strona radziecka w sposób 
zdecydowany ingerowała w politykę kadrową w Wojsku Polskim. Już w 
sierpniu 1945 roku w wytycznych Naczelnego Dowódcy WP wskazano 
zasady tworzenia korpusu oficerskiego. Zasadniczo mieli to być ludzie 
oddani władzy ludowej. Wiosną 1948 roku wprowadzono w życie 
dokumenty normujące szereg ważnych spraw dla kadry zawodowej. 
Były to dekret z 3 kwietnia 1948 r. „O służbie wojskowej oficerów 
Wojska Polskiego” oraz zarządzenie ministra ON z 4 maja 1948 r. „W 
sprawie służby wojskowej oficerów Wojska Polskiego” . Były to pierwsze 
dokumenty, które w sposób kompleksowy określały zasady pełnienia 
zawodowej służby wojskowej przez oficerów (Bedźmirowski, 2001, s. 
51). We wstępie dekretu stwierdzono: Oficer jest żołnierzem-obywatelem, 

na którym spoczywa szczególny obowiązek obrony Rzeczypospolitej, 

ustroju demokracji ludowej i prawa ludu polskiego. Dla obrony tych 

wartości oficer powinien poświęcić wszystkie swe wysiłki i wiedzę, a gdy 

zajdzie taka potrzeba, również zdrowie i życie. Oficer powinien być 

wzorem miłości Ojczyzny i oddania ludowi polskiemu, z którego wyszedł i 

któremu zawdzięcza wolność, naukę i stanowisko”. W dalszej części 
czytamy: Oficerem może być obywatel polski, którego wierność dla 

Rzeczypospolitej i ustroju demokracji ludowej nie ulega wątpliwości, a 

który posiada odpowiednie kwalifikacje etyczne i fachowe oraz odpowiada 

warunkom określonym w niniejszym dekrecie4. Dekret dawał ogromną 
szansę na zostanie oficerem. W art. 13.1. zapisano:  W przypadkach 

wyjątkowych, zasługujących na szczególne uwzględnienie z punktu 

widzenia potrzeb wojska, można mianować na pierwszy stopień oficerski 

mimo nieukończenia oficerskiej szkoły wojskowej. Powyższy zapis 
pozwalał awansować podoficerów zawodowych i osiągano przy tym dwa 

                                                
4Dekret z dnia 3 kwietnia 1948 r. „O służbie wojskowej oficerów Wojska Polskiego  (Dz.U 
RP nr 20 z dnia 16 kwietnia 1948 r.), Dział I, „Postanowienia wstępne”, art.2 i 3.  
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zasadnicze cele - zwiększono stan liczebny korpusu oficerskiego, a 
mianowani zawdzięczając swój awans nowej władzy, byli jej 
bezwarunkowo oddani5. Kolejne lata w działalności kadrowej wojska to 
czas, w którym intensywnie „eliminowano” z szeregów kadry zawodowej 
oficerów i podoficerów przedwojennych. Podstawą prawną zwolnienia 
oficerów do rezerwy stanowił dekret z dnia 19.4.1951 roku „O służbie 
wojskowej oficerów i generałów Sił Zbrojnych” (Będźmirowski, 2001, s. 
69). W ich miejsce przybywali oficerowie radzieccy oraz awansujący 
podoficerowie zawodowi na oficerów. W 1952 roku służbę w Siłach 
Zbrojnych PRL pełniło 41 generałów i 670 oficerów radzieckich6. 

Po objęciu stanowiska ministra ON przez marszałka Konstantego 
Rokossowskiego w 1949 roku został uruchomiony proces kierowania 
kadry oficerskiej na kursy specjalistyczne do Związku Radzieckiego. 
Problemem był brak kadry dydaktycznej w szkołach oficerskich w kraju 
oraz ośrodków szkoleniowych, a ona była niezbędna dla podnoszenia 
kwalifikacji specjalistycznych oficerów, tzw. absolwentów wojennych 
szkół oficerskich. W tym miejscu należy wspomnieć o tego typu 
działaniach, podejmowanych w pierwszych latach pod odzyskaniu 
niepodległości i tworzeniu WP. Wówczas w ramach współpracy 
wojskowej z Francją, wielu oficerów WP uczestniczyło w studiach i 
kursach specjalistycznych we francuskich ośrodkach szkoleniowych (w 
tym polskiej Marynarki Wojennej )7.  

W 1949 roku ukazało się zarządzenie ministra ON K. 
Rokossowskiego w którym określono kryteria dla kandydatów do 
akademii wojskowych i na kursy specjalistyczne organizowane w 
wojskowych uczelniach i ośrodkach szkoleniowych na terenie ZSRR. Za 
realizację rekrutacji odpowiedzialni byli dowódcy okręgów wojskowych 
i rodzajów sił zbrojnych oraz ich zastępcy ds. polityczno-
wychowawczych8. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż w latach 80. XX 
wieku zgodnie z wytycznymi Departamentu Kadr MON, kompleksowo 
uprawnienia dotyczące kwalifikowania kadry WP na studia zagraniczne 
(dotyczyło to do ZSRR i NRD) przejął Departament Kadr MON. W 
                                                
5 Szeroko powyższą problematykę omówiono w Kierownictwo PPR i PZPR wobec wojska 

1944-1956, „Dokumenty do dziejów PRL” 2003, z. 16, red. A. Paczkowski.  
6 Szeroko powyższą problematykę przedstawił E.J. Nalepa  (1995). 
7 Mechanizm ten na przykładzie oficerów PMW przedstawili Cz. Ciesielski (1974), J. 
Będźmirowski (2012). 
8 Archiwum Marynarki Wojennej [dalej AMW], sygn. 273/52/14, t.7, Rozkazy i zarządzenia 
MON i DMW, Zarządzenia wykonawcze do rozkazu MON nr II/1/302/663 z dnia 
28.11.1949 r. „O naborze kandydatów do Akademii Sztabu Generalnego WP i akademii 
wojskowych za granicą”, s. 226-227. 
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związku z zawirowaniami politycznymi w Polsce, w 1981 roku 
zminimalizowano liczbę oficerów WP kierowanych na studia 
zagraniczne. Dodatkowo należy wspomnieć, że strona polska płaciła za 
każdego oficera studiującego, czy to w uczelniach radzieckich, czy NRD9. 
Strona polska wycofała oficerów WP z uczelni zagranicznych z 
początkiem lat 90. XX wieku. W dalszym ciągu w radzieckich 
wojskowych ośrodkach szkoleniowych przebywali oficerowie z USA, 
Francji i Wielkiej Brytanii. Często mówi się, że w tych uczelniach 
prowadzono indoktrynację. Zgodnie z programami studiów, tzw. grupa 
przedmiotów społeczno-politycznych w programie studiów stanowiła 
ok. 12 %, natomiast w Annapolis w USA wynosiło to 25%10. 

W pierwszej dekadzie października 1956 roku, ówczesny minister 
ON marszałek Konstanty Rokossowski otrzymał polecenie od Biura 
Politycznego KC PZPR, przeprowadzenia rozmów z oficerami 
radzieckimi (generałami) piastującymi ważne stanowiska w strukturach 
kierowania i dowodzenia w Wojsku Polskim. Miał im przedstawić 
propozycję przyjęcia obywatelstwa polskiego i pozostania w Polsce lub 
objęcia funkcji w grupie doradców radzieckich. Część oficerów wyraziło 
zgodę na przyjęcie obywatelstwa polskiego i pozostali w służbie Wojska 
Polskiego. 

Wydarzenia polityczne w Polsce, mające miejsce w 1956 r., 
interpretowano jako próby mające na celu wyprowadzenie Polski z 
Układu Warszawskiego. Minister ON ZSRR marszałek Gieorgij Żukow 
miał wydać rozkaz o podniesieniu gotowości bojowej w jednostkach 
radzieckich stacjonujących w Polsce oraz we Flocie Bałtyckiej ZSRR. 
Natomiast w Brześciu, Nikita Chruszczow spotkał się z dowodzącymi 
Armią Radziecką, co mogło świadczyć o przygotowywanej interwencji 
wojskowej w Polsce. Gotowość objęła wojska okręgów granicznych z 

Polską (Bałtycki, Białoruski, Zakarpacki), Radziecką Grupę Wojsk w NRD 

(w sumie 12 dywizji) oraz Północną Grupę Wojsk. Oddziały tej ostatniej, 

zgodnie z rozkazem marszałka Koniewa, wyszły z koszar w Legnicy i 

Bornym-Sulinowie, kierując się na Warszawę. Ruch lotniczy nad Polską 

został zakazany, a pasy startowe w miarę możliwości zablokowane. 

Kwatera polowa Dowództwa Północnej Grupy Wojsk rzekomo urządzona 

została na lotnisku w Łęczycy (Pióro, 1994, s. 247). Sytuacja powróciła do 
normy po spotkaniu Władysława Gomułki z Chruszczowem (Werblan, 

                                                
9 AMW, sygn. 3247/66/17, t.10. Dokumentacja Dowództwa Marynarki Wojennej [dalej 
DMW], Oddział Finansów DMW, s. 217-220. Zob. J. Będźmirowski 2001, s. 273. 
10 Problematykę dotyczącą kształcenia omówił min. W. Karawajczyk (1993, s.19-21). 



 
Będźmirowski, J., 2022. Działania Polski na rzecz modyfikacji dowodzenia siłami 

zbrojnymi państw stron Układu Warszawskiego, Przegląd Geopolityczny, 40, s. 134-
156. 

 
 

- 143 - 

2009, s. 170). Doszło między nimi do ostrej wymiany zdań, a także 
odwołano marszałka K. Rokossowskiego z funkcji ministra ON (w 
terminie późniejszym Polskę opuściło 32 generałów i oficerów Armii 
Radzieckiej, a pozostało 12 generałów). Dziś wiemy, że jedynym 
państwem, które ostrzegło ZSRR o możliwych konsekwencjach rewolty 
w Polsce, były Chiny. To one powiadomiły Chruszczowa o swoim 
stanowisku, co wpłynęło na rezygnację przez Kreml z działań przeciw 
Polsce. 

Powróćmy na chwilę do umowy z 1947 roku. Otóż strona polska 
podczas pobytu w Moskwie, w listopadzie 1956 roku, zwróciła uwagę na 
pewne zmiany, które były związane z rozliczaniem wspomnianej 
umowy. Dotyczyło to min. nieprawidłowości przy przeliczaniu kursu 
relacji złoty-rubel, który uznano, delikatnie mówiąc za złodziejski (na 
niekorzyść Polski), a także zapłaty za sprzęt wojskowy. Strona polska 
miała płacić ceny jak za nowy sprzęt i uzbrojenie wojskowe, a ono 
faktycznie pochodziło z demobilu. Po długich rozmowach udało się 
wypracować konsensus, który nie rozwiązywał wszystkich kwestii 
(Skrzypek, 2005, s. 108-109). Chyba najważniejszym osiągnięciem 
spotkania Gomułki z Chruszczowem w Moskwie, była umowa o 
stacjonowaniu wojsk radzieckich w Polsce i wszelkie kwestie 
rozliczeniowe z tym związane. Chociaż rozmowa dotycząca tego 
zagadnienia była bardzo trudna, w niektórych momentach, strona 
radziecka odczytywała ją, jako sugestię wycofania ich z Polski. Zdaniem 
gen. Tadeusza Pióro, podczas tej rozmowy zdenerwowany marszałek 
Żukow powiedział; chcecie czy nie chcecie, nasze wojska u was pozostaną 

(Pióro, 1993, nr 4, s. 125). Strona polska chciała, aby zredukować 
obciążenia finansowe związane ze stacjonowaniem wojsk radzieckich w 
Polsce. Były one znaczne, ponieważ obejmowały wszystko co było 
związane z ich pobytem od 1944 roku. Dokumentem, w którym te i inne 
kwestie zostały zawarte była „Umowa między rządem PRL a rządem 
ZSRR o statucie prawnym wojsk radzieckich stacjonowanych w Polsce” z 
dnia 13 grudnia 1956 r. Podpisali go, ze strony radzieckiej D.T. Szepiłow, 
G.K. Żukow, a ze strony polskiej A. Rapacki, M. Spychalski. Obie strony 
wspólnie ustaliły we wspomnianej umowie, że: Czasowe stacjonowanie 

jednostek wojsk radzieckich w Polsce w niczym nie może naruszać 

suwerenności państwa polskiego i nie może prowadzić do ich ingerencji w 

wewnętrzne sprawy PRL. […] Ruchy wojsk radzieckich na terytorium PRL, 



 
Będźmirowski, J., 2022. Działania Polski na rzecz modyfikacji dowodzenia siłami 

zbrojnymi państw stron Układu Warszawskiego, Przegląd Geopolityczny, 40, s. 134-
156. 

 
 

- 144 - 

poza terenami ich stacjonowania, wymagać będą w każdym przypadku 

zgody Rządu PRL lub upoważnionych przez niego władz polskich11. 

W listopadzie 1956 roku, I Sekretarz KC PZRP Władysław 
Gomułka otrzymał dokument „Memorandum w sprawie Układu 
Warszawskiego oraz plan rozwoju Sił Zbrojnych PRL” podpisany przez 
cz.p.o. ministra Obrony Narodowej gen. broni Jerzego Bordziłowskiego. 
Autorem tego dokumentu, zdaniem Jerzego Poksińskiego, był gen. bryg. 
Jan Drzewiecki, ówczesny szef Zarządu Operacyjnego Sztabu 
Generalnego WP (Poksiński, 2000, s. 88).  

W przywołanym „Memorandum…, min. napisano Zawarty w maju 

1955 roku Układ Warszawski, a w szczególności porozumienia wojskowe 

do niego oraz dwustronne porozumienia miedzy Polską a ZSRR podpisane 

w okresie poprzedzającym Układ Warszawski […] zawierające 

zobowiązania PRL odnośnie liczebności, organizacji i wyposażenia Sił 

Zbrojnych, produkcji zbrojeniowej i operacyjnego przygotowania obszaru 

kraju-wymagają, w związku z doświadczeniem praktycznej ich realizacji, 

gruntownej analizy (AAN, ibid. s. 54). W części dotyczącej „O 
zobowiązaniach wojskowych wynikających z dwustronnych protokołów 
spisanych z ZSRR w 1955 roku” stwierdzono min., że Zobowiązania 

wzięte przez Polskę odnośnie rozwoju Sił Zbrojnych w latach 1955-1965 są 

ze względu na ekonomiczne możliwości naszego kraju całkowicie 

nierealne i niewykonalne. Wskazano na liczebność Sił Zbrojnych: w czasie 

pokoju 200.000-220.000 ludzi, w czasie wojny mobilizować w pierwszym i 

drugim rzucie 650.000 – 700.000 ludzi. Zdaniem autora „Memorandum…, 
Ogólna liczebność Sił Zbrojnych wg planu mobilizacyjnego wyniesie ok. 

700 tys. ludzi (liczba dopisana odręcznie długopisem-przyp. J. B.) (AAN, 
ibid. s. 60-63). 

Do powyższego „Memorandum…, dołączono opracowanie pt. 
Analiza strony prawnej dokumentów. W „Uwagi ogólne” czytamy: 
Pierwszy protokół (o rozwoju SZ PRL-przyp. J.B.), sporządzono w styczniu 

1955 r. tzn. przed zawarciem Układu Warszawskiego. Forma prawna tego 

dokumentu jest niezbyt zrozumiała, gdyż nie ma w nim powołania na 

jakiekolwiek poprzednie układy międzynarodowe względnie dwustronne 

umowy. Trudno również traktować ten protokół jako samodzielną umowę, 

gdyż w zasadzie zawiera on wyłącznie zobowiązania strony polskiej, przy 

czym ustalone w kategorycznej formie, co nie pozwala traktować 

                                                
11Archiwum Akt Nowych [dalej AAN], sygn. XIA, Umowa między polską Rzecząpospolitą 

ludową a Związkiem Radzieckim w sprawie statutu wojsk radzieckich przebywających w 

Polsce, s. 116-123. 
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protokołu jako materiału konsultacyjnego, podlegającego rozpatrzeniu i 

zatwierdzeniu przez Rząd PRL. Najważniejsze są wnioski zawarte w 
powyższym dokumencie. Pozwolę sobie na przywołanie niektórych min. 
należałoby omówić zagadnienie ilości i organizacji Sił Zbrojnych PRL 

poszczególnych państw.[…] Należałoby ustalić zasady standaryzacji 

podstawowego uzbrojenia i sprzętu bojowego.[…] Mając na uwadze, że 

przez terytorium naszego kraju przechodzą zasadnicze komunikacje 

zachodnio-europejskiego teatru działań wojennych i nasi radzieccy 

sojusznicy są szczególnie zainteresowani obszarem naszego kraju, 

zobowiązania nasze w tej dziedzinie byłyby duże i kładły się ciężkim 

brzemieniem na naszą gospodarkę narodową i budżet państwa. Większość 

prac została wykonana kosztem wyłącznie naszych sił i środków.[…] 

Równocześnie należałoby ustalić, ze prace wykonane na terytorium PRL na 

życzenie ZSRR (lotniska, porty, niektóre drogi, urządzenia kolejowe, linie i 

urządzenia łączności) winny być całkowicie opłacone przez ZSRR. […] 

Rozpatrując obecną sytuację w wojsku wydaje się możliwym zrezygnować 

z połowy co najmniej doradców wojskowych radzieckich (na rok 1956 
ustalono 41 doradców-przyp. J.B.), pozostawiając doradców, głównie w 

sprawach technicznych.  
W cytowanym dokumencie wyartykułowano kilka ważnych 

kwestii, które powinny być przedyskutowane ze stroną radziecką, co 
pozwoliłoby na polepszenie nie tylko organizacji SZ UW, a także 
wpłynęłoby na rozłożenie kosztów na wszystkich członków UW. 
Pozwolę sobie niektóre sugestie przywołać: 1/ Niecelowym wydaje się na 

przykład wydzielenie przez Polskę części sił do dyspozycji Zjednoczonego 

Dowództwa, gdyż jest rzeczą oczywistą, że udział w ewentualnym starciu 

zbrojnym wezmą całe Siły Zbrojne Polski, 2/ Konieczne jest wprowadzenie 

znacznie szerszej kolegialności w decydowaniu o zasadniczych problemach 

rozwoju Zjednoczonych Sił Zbrojnych, zmianie charakteru komórki 

kierowniczej oraz szersze włączenie do jej organicznego składu 

przedstawicieli Sił Zbrojnych państw sojuszniczych, […] Zasady 

pokrywania kosztów wspólnych przedsięwzięć w zakresie operacyjnego 

przygotowania obszaru kraju do obrony. Pokrywanie tych kosztów 

wyłącznie przez nasz kraj jest niesłuszne i przynosi szkody naszej 

gospodarce. Cytowany dokument opracował szef Zarządu I Sztabu 
Generalnego gen. bryg. J. Drzewiecki (AAN, ibid., s. 67-72). 

Niestety uwagi te nie zostały uwzględnione w dalszych relacjach 
polsko-radzieckich, czego potwierdzeniem były kwestie związane m.in. z 
bazowaniem okrętów radzieckich w polskich portach. Niemniej pewne 
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kwestie poruszone w cytowanych dokumentach powrócą w latach 60. i 
70. Będą to sugestie strony polskiej, a także innych państw UW.  

Z początkiem października 1964 roku rozpoczęło się, z inicjatywy 
Leonida Breżniewa, przygotowanie do zamachu stanu, gdyby 
Chruszczow nie zaakceptował dobrowolnego odejścia z piastowanego 
stanowiska. Zgodnie z informacją, którą przekazał ówczesny gen. KGB 
Semiczastny, Breżniew kilkukrotnie proponował wyeliminowanie 

Chruszczowa. Można byłoby zaaranżować wypadek samochodowy albo 

katastrofę lotniczą. […] odrzuciłem wszystkie te propozycje (McCauley 
2010, s. 386). Przeprowadzono polityczny zamach stanu i władzę na 
Kremlu przejął Leonid Breżniew, który sprawował ją aż do śmierci.  

W tym roku (1964) nastąpiły zawirowania polityczne, bardzo 
niebezpieczne dla funkcjonowania Układu Warszawskiego. W czerwcu 
wspomnianego roku wypłynęła  informacja, że w szeregach Bułgarskiej 
Partii Komunistycznej funkcjonuje grupa opozycjonistów, co przyznał 
ówczesny komunistyczny przywódca, Żiwkow: U nas rzeczywiście została 

wykryta i unieszkodliwiona grupa godnych pożałowania awanturników, 

elementów karierowiczowskich i ludzi bez żadnych zasad, żądnych władzy, 

którzy znajdują się w rękach organów śledczych. Wśród nich są i niektórzy 

wojskowi, min. gen. płk. Sławcze Trymski o którym pisała prasa zachodnia, 

że jest wmieszany do tej grupy12. Grupa opozycjonistów, wśród których 
był również dowódca garnizonu Sofia, gen Cvetko Anew, w marcu 1965 
roku próbowała dokonać zamachu stanu. Prawdopodobnie 
identyfikowali się z ideologią określaną, jako titoizm, a celem było 
wejście na drogę, którą już wcześniej wytyczała Jugosławia. Grupa 
została „rozpracowana” przez bułgarską służbę bezpieczeństwa, część jej 
członków popełniła samobójstwa, a część stanęła przed sądem i 
otrzymała wysokie kary więzienia (Holzer, 2012, s. 475). 

W latach 60. XX wieku pojawiły się też problemy z Rumunią. Bez 
konsultacji z Moskwą kraj ten nawiązał stosunki dyplomatyczne z 
Niemiecką Republiką Federalną (31 stycznia 1967 roku, w 34 rocznicę 
dojścia Hitlera do władzy). Władze Rumunii stwierdziły, że nie 
przekroczono postanowień konferencji bukaresztańskiej i że 
odpowiadało to polityce odprężenia. Innym wydarzeniem, które 
zbulwersowało kierownictwo radzieckie, było utrzymywanie przez 

                                                
12 AAN, sygn. 237/XXI-1460, KC PZPR Wydział Zagraniczny Sektor dokumentacji i 
informacji Bułgaria 1964-1967, Notatka w sprawie opozycyjnej grupy w szeregach 

Bułgarskiej Partii Komunistycznej, przygotowana przez Departament i MSZ (wicedyrektor J. 

Dryglas) z dnia 30 czerwca 1965 r. do Kierownika Wydziału Zagranicznego KC PZPR tow. 

J. Czesaka, s. 44-46. 
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Rumunię neutralnego stanowiska wobec Chińskiej Republiki Ludowej 
(pozostałe państwa trzymały negatywną linię Kremla). 

Wydarzenia te pokazały, że w państwach UW istniały różnice 
zdań, także w sprawach polityki zagranicznej. Niemniej najważniejsze 
tematy dotyczyły funkcjonowania Układu Warszawskiego. Szefowie 
państw UW skierowali do przywódcy ZSRR Leonida Breżniewa, pisma z 
sugestiami dotyczącymi zmian w funkcjonowaniu min. organów 
dowodzenia UW. W styczniu 1966 roku, Leonid Breżniew min. 
odpowiedział Władysławowi Gomułce, cyt.: Bratnie kraje uznały za 

konieczność zmodyfikować Układ Warszawski, poprzez udoskonalenie 

struktury i mechanizmu działania UW, szczególnie jego organów 

wojskowych. Ponadto padły propozycje stworzenia pomocniczego aparatu 

technicznego oraz utworzenia Sztabu Zjednoczonych Sił Zbrojnych UW i 

Rady Wojennejo ściśle sprecyzowanej roli Komitetu Głównego i jego 

stosunków wzajemnych z dowódcami armii sprzymierzonych. Uczestnicy 

spotkań wyrażali poglądy co do konieczności opracowania statutu 

Politycznego Komitetu Konsultacyjnego, celem określenia składu, funkcji i 

terminów posiedzeń. Ponadto proponowano utworzyć Sekretariat, który 

by organizacyjnie przygotowywał posiedzenia PKK i rozsyłał wiążące się z 

tym dokumenty, utworzyć przy PKK stałą komisję dla koordynacji polityki 

zagranicznej. KC KPZR uważa, że powyższe propozycje zasługują na 

uwagę13. Pismo to przesłano do ministra Obrony Narodowej, celem 
przygotowania merytorycznej odpowiedzi na ten dokument. W notatce 
przygotowanej przez Ministerstwo Obrony Narodowej dla Wł. Gomułki 
ustosunkowano się do treści zawartej w piśmie od L. Breżniewa. W tym 
dokumencie czytamy Z nieoficjalnych rozmów z towarzyszami 

radzieckimi zarysowuje się następujące ich stanowisko: 1/ nie zamierza się 

zmieniać ani uzupełniać postawień Układu Warszawskiego, 2/ zamierza 

się stworzyć dowództwo i sztab Zjednoczonych Sił Zbrojnych z 

prerogatywami i realnymi możliwościami koordynacji wysiłków 

obronnych państw Układu Warszawskiego w części dotyczącej wojsk 

wydzielonych do Zjednoczonych Sił Zbrojnych, w zakresie zadań 

operacyjno-szkoleniowych, organizacyjnych i technicznych. Zamierza się 

bardziej prawidłowo niż dotychczas ustawić status naczelnego dowódcy i 

sztabu Zjednoczonych Sił Zbrojnych oraz określić miejsce dowódcy wojsk 

wydzielonych do składu tychże sił. Widzi się również potrzebę innego, 

                                                
13 AAN, sygn. XIA/247, Pismo L. Breżniewa do Wł. Gomułki z dnia 7 stycznia 1966 r., 

dotyczące reorganizacji UW, s. 8, sygn. AIA/1104, Pismo do KC PZPR podpisane przez L. 

Breżniewa, s. 53-55. 
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niezależnego ustawienia ministrów obrony narodowej poszczególnych 

krajów Układu w stosunku do naczelnego dowódcy Zjednoczonych Sił 

Zbrojnych. Zwrócono uwagę, na pozycję naczelnego dowódcy ZSZ, który 
powinien koordynować kompleksowo operacyjno-szkoleniowe 
przygotowanie ZSZ. Sugerowano, aby naczelny dowódca i szef sztabu 
ZSZ zostali zwolnieni od wykonywania obowiązków funkcyjnych w 
Armii Radzieckiej. Sztab ZSZ będzie liczył 600 osób, a w jego skład wejdą 
przedstawiciele wszystkich armii proporcjonalnie do liczby 
wydzielonych przez nie sił do ZSZ. Wskazano pewne kwestie, które 
zdaniem ministra ON, powinny zostać zaprezentowane przez Wł. 
Gomułkę podczas spotkania Doradczego Komitetu Politycznego. Wśród 
nich znalazły się: 1/ określenie roli i kompetencji Dowództwa 

Zjednoczonych Sił Zbrojnych na okres zagrożenia i wojny; 2/ podległość 

naczelnego dowódcy Zjednoczonych Sił Zbrojnych. W zależności od tego, 
jaki będzie kierunek rozmów w tym obszarze podczas spotkania DKP, 
Ministerstwo Obrony Narodowej miało zaproponować dodatkowe 
zagadnienia do dyskusji: 1/ proponuje się powołanie Doradczego 

Komitetu do Spraw Obrony jako organu Rady Układu, będącego 

najwyższym organem na szczeblu kierownictwa partyjnego i rządowego, 

2/ Naczelnego dowódcę ZSZ, jego zastępców oraz szefa Sztabu ZSZ 

powołuje Rada Układu;3/ istnieje potrzeba wyraźnego określenia we 

wszystkich bez wyjątku krajach UW- dowództw, kierujących siłami 

wydzielonymi w skład Zjednoczonych Sił Zbrojnych, jak też ustalenia 

rodzajów i wielkości tych sił14. 

W maju 1966 roku w wyniku konferencji ministrów obrony 
państw-uczestników Układu Warszawskiego, przedstawiono projekt 
Statusu Zjednoczonych Sił Zbrojnych Państw- Uczestników Układu 
Warszawskiego. W tym projekcie określono, że Skład Zjednoczonych Sił 

Zbrojnych państw-uczestników Układu Warszawskiego wchodzą 

narodowe oddziały, związki taktyczne i operacyjne wszystkich rodzajów sił 

zbrojnych, jednostki zabezpieczenia, organy dowodzenia i tyłowe, 

określone odrębnymi protokołami. Ogólną liczebność wojsk narodowych 

na czas pokoju i wojny ustala rząd każdego kraju uwzględniając, 

rekomendacje Naczelnego Dowódcy Zjednoczonych Sił Zbrojnych. […] 

Wojska Zjednoczonych Sił Zbrojnych państw-uczestników Układu 

Warszawskiego pozostają w bezpośrednim podporządkowaniu 

narodowych dowództw sił zbrojnych […]. Naczelny Dowódca 

                                                
14 Ibidem Notatka Ministerstwa Obrony Narodowej dla Wł. Gomułki z dnia 27.1.1966 r, s. 
27-35. 



 
Będźmirowski, J., 2022. Działania Polski na rzecz modyfikacji dowodzenia siłami 

zbrojnymi państw stron Układu Warszawskiego, Przegląd Geopolityczny, 40, s. 134-
156. 

 
 

- 149 - 

Zjednoczonych Sił Zbrojnych wyznaczany jest na podstawie postanowienia 

Politycznego Komitetu Konsultatywnego spośród marszałków 

/generałów/ każdego państwa - uczestnika Układu Warszawskiego na 

przeciąg 4-5 lat. […] Szef Sztabu jest pierwszym zastępcą Naczelnego 

Dowódcy i wyznacza się go na podstawie decyzji rządów państw- 

uczestników Układu Warszawskiego spośród składu osobowego 

dowolnego z tych krajów. […] Sztab Zjednoczonych Sił Zbrojnych jest 

organem roboczym Naczelnego Dowódcy Zjednoczonych Sił Zbrojnych. 

miejscem stacjonowania tego sztabu jest Moskwa. […] Przy Naczelnym 

Dowódcy ZSZ tworzy się Komitet Techniczny. Szef Komitetu Technicznego 

jest jednocześnie zastępcą Naczelnego Dowódcy do spraw uzbrojenia. […] 

Celem finansowania działalności Naczelnego Dowódcy i Sztabu 

Zjednoczonych Sił Zbrojnych tworzy się budżet z wkładów armii państw-

uczestników Układu Warszawskiego15. 

Propozycje zawarte w „Statucie …”, nie znalazły akceptacji Kremla 
(wydarzenia, w Rumunii , Bułgarii oraz wojna 6- dniowa, a także 
konsekwencje wojny dla kwestii kadrowych w SZ PRL). Szczególnie 
dotyczyło to organów dowodzenia (wyboru i zmienności na stanowisku 
Naczelnego Dowódcy ZSZ UW oraz szefa Sztabu ZSZ UW).  

Wydarzenia związane z 6-dniową wojną na Bliskim Wschodzie 
wywołały reakcję m.in. w kierownictwie NRD, które skierowało pisma 
(nie skierowano go do Rumunii) do władz państw UW i Rady Wzajemnej 
Pomocy Gospodarczej [RWPG], celem wyrażenia solidarności z 
państwami arabskimi. Wydarzenia te skutkowały zerwaniem stosunków 
dyplomatycznych z Izraelem i rozpoczęciu pomocy humanitarnej i 
wojskowej dla Syrii i ZRA (Szynok, 2007, s. 394-444). Odpowiedź strony 
polskiej nie mogła odbiegać od tej, którą zaprezentował Kreml. Gomułka 
musiał potępić działania Izraela oraz sympatyków Izraela w Polsce. 
Konsekwencją było zwolnienie do rezerwy generałów i oficerów 
starszych WP pochodzenia żydowskiego (lista obejmowała 104 nazwiska 
w latach 1967-1968)16. 

Jak ważna była kwestia Bliskiego Wschodu dla ZSRR, świadczy 
chociażby przebieg spotkania ministra ON PRL marszałka Mariana 
Spychalskiego z ministrem ON ZSRR marszałkiem A. Greczko, do którego 
doszło w dniu 16 czerwca 1967 roku. Dotyczyło ono korekty zamówień 
na sprzęt i uzbrojenie w Związku Radzieckim. Już na początku spotkania 
                                                
15 AAN, sygn. XIA/102, Notatka Ministerstwa Obrony Narodowej w związku z listem tow. 

Breżniewa do tow. Gomułki dotyczącym usprawnienia i doskonalenia organów powołanych 

na mocy Układu Warszawskiego z dnia 28.5.1966 r., s.240-247. 
16 Zwolnienia z armii, „Polska Zbrojna” nr 12, marzec 2001, s. 38. 
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minister ON ZSRR marszałek A. Greczko poinformował ministra ON PRL 
marszałka Mariana Spychalskiego, że przed resortem obrony ZSRR 
oprócz spraw europejskich i dalekowschodnich, pojawił się kolejny i 
chyba najważniejszy problem Bliskiego Wschodu. To właśnie ten 
problem wpłynął w sposób znaczący na zmianę planowanych sposobów 
rozwiązywania zagadnień wojskowych, szczególnie tych które dotyczyły 
spraw europejskich. Wymienił Zjednoczoną Republikę Arabską i Syrię, 
które do tej pory otrzymywały znaczącą pomoc w sprzęcie i uzbrojeniu 
oraz specjalistów wojskowych. To samo będzie dotyczyło również 
Algierii, której delegacja prowadziła rozmowy w Ministerstwie Obrony 
ZSRR w kwestii zwiększenia pomocy wojskowej. Do ZSRR o pomoc w 
budowie sił zbrojnych zwrócił się min. Sudan. Marszałek Spychalski 
zwrócił uwagę na wydarzenia, które miały miejsce na Bałtyku. Jego 
zdaniem w ostatnim czasie zaobserwowano tam dużą aktywność sił 
morskich i lotnictwa państw NATO. Przedstawiając te zdarzenia, strona 
polska starała się zwrócić uwagę strony radzieckiej na kilka ważnych 
kwestii w obszarze zwiększenia efektywności działań organów 
rozpoznawczych, a także uodpornienia systemu wykrywania 
radiolokacyjnego.  

W dalszej części spotkania poruszono kwestie związane z polityką 
państw zachodnich w stosunku do NRD, Albanii, w Wietnamie i Izraelu, 
czy też podejmowanych kolejnych prowokacji przeciwko Kubie. Strona 
radziecka uznała, że kolejnym krajem, który jest w obszarze działań 
podejmowanych przez „imperialistów” jest Jugosławia. Dlatego też w 
siłach zbrojnych ZSRR, co oświadczył marszałek A. Greczko, są 
podejmowane pod tym kątem odpowiednie kroki: przeprowadzono 

szereg narad z wyższymi dowódcami, postawiono w stan gotowości do 

natychmiastowego działania /nawet ze zmianą dyslokacji/ wojska 

powietrzno-desantowe, podwyższono gotowość środków specjalnych do 

najwyższych norm itp.17. 

Dokonano oceny sytuacji na akwenach morskich, ze szczególnym 
zwróceniem uwagi na to co działo się na Morzu Północnym i Bałtyckim. 
Marszałek Greczko, posiłkując się informacjami z prowadzonych 
obserwacji wymienionych akwenów morskich przez siły morskie i 
lotnicze Związku Radzieckiego stwierdził, że siły morskie NATO realizują 
określone zamierzenia wojskowe, nie wykluczając montażu na dnie 
morskim różnego rodzaju urządzeń wojskowych. Poruszono kwestie 
dotyczące opracowania szczegółowych planów dotyczących 

                                                
17 Ibidem, s. 48. 
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współdziałania sił powietrznych w czasie rozwijania się wojsk na 
terytorium Polski. Chyba najważniejszym zagadnieniem poruszonym 
podczas tzw. roboczej wizyty, były planowane dostawy nowych 
rodzajów sprzętu bojowego i technicznego dla jednostek WP. Odpowiedź 
marszałka A. Greczki, potwierdziła to, na co zwrócił uwagę na wstępie 
spotkania a więc skupienie się ZSRR nad odbudową sił arabskich na 
Bliskim Wschodzie. Stwierdził, że istnieją trudności w dostawach 

samolotów MiG-21 ponieważ samoloty te, po dokonaniu niewielkich zmian 

w urządzeniach stanowiących szczególną tajemnicę (urządzenia do 

wzajemnego rozpoznawania się samolotów) są dostarczane na Bliski 

Wschód i to nie tylko z produkcji bieżącej, ale nawet kosztem potrzeb 

własnych18. A więc priorytety zostały wskazane i należało czekać na 
poprawę sytuacji w produkcji. 

Postulaty strony polskiej dotyczące kwestii operacyjnych i 
materiałowo-technicznej, zostały złożone stronie radzieckiej w postaci 
pism i notatek podpisanych przez ministra ON marszałka Spychalskiego. 
W tym czasie oczekiwania Polski były niemożliwe do realizacji. 
Wszystkie kwestie związane z usprawnieniem działania UW również nie 
znalazły akceptacji na Kremlu. Potwierdzeniem tego stanu było 
wystąpienie Wł. Gomułki podczas rozmów odnośnie funkcjonowania 
Układu Warszawskiego, które miało miejsce w Budapeszcie w dniu 
16.5.1968 roku, Stan rzeczy jest taki, że gdyby trzeba było dziś 

zmobilizować siły Układu Warszawskiego, wtedy potrzeba byłoby na to 

bardzo dużo czasu, w odróżnieniu od NATO, gdzie siły wojskowe są w ręku 

jednego dowództwa. U nas siły są podporządkowane narodowym 

dowództwom. Ten stan rzeczy uważam za niebezpieczny19.  

Można założyć, że w niedługim czasie, celem zweryfikowania 
błędnych teorii dotyczących nieefektywnego systemu dowodzenia i 
operatywności ZSZ UW, przeprowadzono ćwiczenia na terenie 
Czechosłowacji20. Miały ono wykazać, że system jest efektywny, a obrona 
państw UW przed potencjalnym zagrożeniem ze strony 
„kapitalistycznych państw” jest skuteczna. W tej całej „machinie” strona 
radziecka przewidziała szczególne zadanie dla jednostek WP, które 
cieszyło się pełnym zaufaniem Dowództwa ZSZ UW. Latem na terenie 
Czechosłowacji (18.6-2.7.1968 r.) zostało przeprowadzone ćwiczenie 

                                                
18 Ibidem, s. 50. 
19 AAN, sygn. 237/XXII-1793, PZPR KC, Wydział Zagraniczny. Kontakty z bratnimi 
partiami. Protokół z rozmów w Budapeszcie 16.5.1968 r. Wł. Gomułka, J. Cyrankiewicz i 

Jaszczuk, s. 37. 
20 Tło polityczne powyższego wydarzenia przedstawił A. Skrzypek (2010, s. 153-158). 
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dowódczo-sztabowe pod kryptonimem „SZUMAWA”. Miało ono za 
zadanie zademonstrować stronie czechosłowackiej zdolność bojową sił 
UW, w przypadku próby opuszczenia „rodziny” państw 
socjalistycznych21. Po zakończeniu wspomnianego ćwiczenia marszałek 
Jakubowski zdecydował, że sztaby pozostają nadal na terytorium CSRS, 
bez podania terminu opuszczenia tego państwa. Mimo tej decyzji, 
ćwiczące sztaby Węgierskiej Armii Ludowej oraz ich grupa operacyjna, 
na polecenie swojego rządu w dniu 2 lipca 1968 roku opuściły 
terytorium CSRS22. Strona czechosłowacka zaczęła zdawać sobie sprawę 
z celowości przedłużania ćwiczeń i nie wyraziła zgody na dodatkowe 
wprowadzenie na terytorium CSRS radzieckich pododdziałów i 
warsztatów remontowych. Dodatkowo poinformowała stronę radziecką 
o wprowadzeniu ograniczeń w swobodzie poruszania się jednostek 
armii radzieckiej znajdujących się na poligonie Czechosłowackiej Armii 
Ludowej [dalej CzAL]23. 

Sytuacja społeczna w CSRS z dnia na dzień ulegała 
zdecydowanym zmianom. Społeczeństwo chłodno reagowało na 
żołnierzy jednostek UW, w tym i WP. Wszystko to musiało wpłynąć na 
postawę struktur dowodzenia CzAL, co zaniepokoiło służbę 
kontrwywiadu Czechosłowackiej Armii Ludowej. Mimo zapewnień, że 
władze CSRS są za socjalizmem i nie podejmują żadnych działań, których 
celem miałoby być wyprowadzenie Czechosłowacji z UW, decyzje na 
Kremlu zapadły już wcześniej. Leonid Breżniew i jego współpracownicy 
uznali, że tylko przy pomocy siły militarnej uratuje się Czechosłowację 
przed „wyjściem” z UW.  

Już we wrześniu 1968 roku, a więc niecały miesiąc po 
wydarzeniach w Czechosłowacji, doszło do spotkania Wł. Gomułki z 
Naczelnym Dowódcą Zjednoczonych Sił Zbrojnych marszałkiem ZSRR I. 
Jakubowskim w Warszawie. W trakcie tego spotkania marszałek 
Jakubowski omówił przebieg prac nad projektami dokumentów w 
sprawie Zjednoczonych Sił Zbrojnych. Przybliżył stanowiska Rumunii, 
Bułgarii i NRD w przedmiotowej sprawie, a także odniósł się do 
propozycji przedstawionej przez stronę polską. Jego zdaniem uwagi 
przedstawione przez Wł. Gomułkę były słuszne i doprecyzowują 
mechanizm kierowania i dowodzenia ZSZ UW. Gomułka zwrócił uwagę 
na brak (od 1956 r. ) statutu Doradczego Komitetu Politycznego [DKP], a 
                                                
21 AAN, sygn. XIA/102, Ministerstwo Obrony Narodowej. Główny Inspektor Szkolenia, 
Notatka służbowa dotycząca ćwiczenia operacyjno-strategicznego „SZUMAWA”, s. 420. 
22 Ibidem, s. 422. 
23 Ibidem, s. 424. 
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w nim powinien zaleźć się zapis, że 1/ w skład DKP wchodzą kierownicy 

partii i rządów oraz inne kierownicze osoby państw członkowskich Układu 

Warszawskiego. Chodzi o to, aby DKP był organem zdolnym do 

podejmowania decyzji. Trzeba określić tryb zwoływania posiedzeń DKP, 

powinny one odbywać się nie mniej niż raz w roku, 2/ właściwie ujęto 

ustawienie Komitetu Wojskowego przy DKP, nie należy jednak uważać, że 

jest on najwyższym organem wojskowym organizacji Układu 

Warszawskiego. Prawo to należy do DKP, 3/ skład Rady Wojskowej może 

być rozszerzony na mocy decyzji DKP /a nie rządów/ … 24. 

Kilka dni później strona polska otrzymała informację adresowaną 
do I Sekretarza KC PZPR. Została ona przekazana do ministra ON 
Jaruzelskiego, celem porównania jej z postulatami postawionymi 
podczas spotkania z marszałkiem I. Jakubowskim. Po zapoznaniu się z 
nimi, W. Jaruzelski powiadomił Wł. Gomułkę w piśmie z dnia 28.9.1968 
r. o następuje, W związku z uwagami i postulatami Towarzysza I 

Sekretarza wypowiedzianymi na spotkaniu z marszałkiem Jakubowskim 

melduję, że zostały one przez Naczelnego Dowódcę Zjednoczonych Sił 

Zbrojnych w pełni przyjęte25. Do powyższego dokumentu, został 
załączony „Statut Zjednoczonych Sił Zbrojnych i Zjednoczonego 
Dowództwa Państw-Uczestników Układu Warszawskiego /na okres 
pokojowy/”, w którym zaznaczono wszystkie kwestie, które były 
bezpośrednią sugestią Wł. Gomułki. Sukces ten okazał się jednak 
pozorny, gdyż postanowienia zawarte w dokumencie nie zostały 
wdrożone. Potwierdza to pismo polskiego Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych do Sekretarza Generalnego KC Węgierskiej Socjalistycznej 
Partii Robotniczej Janosza Kadara. W piśmie tym czytamy, Istniejąca 

struktura organizacyjna odbiera układowi możliwość sprężystego 

działania w sprawach politycznych. Nieregularność narad Doradczego 

Komitetu Politycznego, które w dodatku odbywają się zbyt rzadko (nie 

częściej niż raz w roku) powoduje w konsekwencji, że nie może on być 

wykorzystywany w dostatecznym stopniu jako organ zapewniający 

stronom układu systematyczne konsultacje  i kontakty. Odczuwa się 

                                                
24 Protokół z rozmowy I Sekretarza KC PZPR tow. Wł. Gomułki z Naczelnym Dowódcą 

Zjednoczonych Sił Zbrojnych marszałkiem Związku Radzieckiego I. Jakubowskim, 

przeprowadzonej w Warszawie w dniu 24.9.1968 r., s. 531-533. Do dokumentu dołączony 
Statut Rady Wojskowej Zjednoczonych Sił Zbrojnych Państw-Uczestników Układu 

Warszawskiego /na okres pokojowy/. 
25 Ibidem, Pismo ministra ON gen. dyw. Wojciecha Jaruzelskiego nr 0041/spec. z dnia 

28.9.1968 r. do I sekretarza Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej 

towarzysza Władysława Gomułki, s. 572. 
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również brak organu, który miałby za zadanie opracowanie zaleceń i 

wniosków w zakresie polityki zagranicznej. Sprawa utworzenia stałych 

organów UW była podejmowana już kilkakrotnie w latach 1956-196626.  

Ponownie temat wrócił w 1972 roku, ale rozwiązania 
proponowane przez uczestników UW realizowano w takim zakresie, jaki 
był wygodny dla strony radzieckiej. 
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Poland’s efforts to modify the command of the armed forces  

of the states parties to the Warsaw Pact  
 

With the end of the war, there was an end to cooperation between the existing 
allies. The division of spheres of influence in Europe, as agreed at the "Big Three" 
conference, began. The countries of Eastern Europe were incorporated into the sphere of 
influence of the Soviet Union. On the other side of the Iron Curtain, the Western 
countries led to the establishment of the German Federal Republic, which soon became a 
full participant on the international political scene, as was confirmed by its inclusion in 
the NATO political and military alliance, existing since 1949. In response to this event, 
the Soviet side established the Warsaw Pact, whose purpose, it was emphasized, would 
be defense against German expansionism. In accordance with the Kremlin's decision, all 
major positions in the command system were reserved for marshals, admirals, and 
generals of the Soviet Union. The Polish side believed that the "filling" of these positions 
should be rotational. This would confirm the responsibility of all states for the state and 
quality of the level of combat readiness of the assigned forces. Unfortunately, the Soviet 
side did not accept these proposals. 

 
Key words: Cold War, political-military alliances, security in Europe, 
Warsaw Pact, Poland. 
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RAKIETOWY KRYZYS KUBAŃSKI 1962 ROKU  
 
 

Po zdobyciu władzy na Kubie przez Fidela Castro, państwo to 
zaczęło zacieśniać stosunki polityczne i gospodarcze ze Związkiem 
Radzieckim. Przejawem tego były rosnące dostawy  radzieckich  
towarów i różnego rodzaju sprzętu, w tym wojskowego. Wszystko 
zaczęło się 24 maja 1962 roku, kiedy Związek Radziecki rozpoczął tajną 
operację pt. „Anadyr”, w ramach której drogą morską w ładowniach 
statków handlowych i umieszczonych w nich specjalnych pojemnikach 
transportowano na Kubę m.in. rakiety balistyczne średniego zasięgu R-
12, dwusilnikowe bombowce Ił-281 i myśliwce Mig-21, a także inne 
rodzaje pocisków rakietowych - taktycznych „Łuna”,  
przeciwokrętowych „Sopka”  i przeciwlotniczych S-75 „Dźwina”, a 
ponadto kontyngent złożony z 40 tysięcy żołnierzy radzieckich. 
Ostatecznie na Kubę udało się Rosjanom  przetransportować 36 rakiet R-
12 (w kodzie NATO SS-4) o zasięgu do 2000 km i zbudować dla nich 24 
wyrzutnie, a ponadto zaawansować  budowę  14 wyrzutni dla 24 rakiet 
R-14 (w kodzie NATO SS-5) o jeszcze większym zasięgu 4500 km, 
pozwalającym trafić cele w całych Stanach Zjednoczonych, których nie 
zdążyli jednak dostarczyć na wyspę po rozpoczęciu jej blokady (Kubiak 
1996, s. 36). Należy podkreślić, iż głowice jądrowe dla rakiet R-12 miały 
moc 1 megatony;  była ona równa mocy 70 bomb zrzuconych na 
Hiroszimę. Operacja skrytego ich przetransportowania  na Kubę  trwała 
4 miesiące: w lipcu, sierpniu, wrześniu i październiku 1962 roku. 15 
września statek „Połtawa”- frachtowiec wyposażony w obszerne luki, 
dostarczył na Kubę pierwsza partię rakiet balistycznych średniego 
zasięgu R-12 (Kostecki 1991, s. 19). Nieco później,  4 października  na 

                                                
1 Bombowce Ił-28 znajdowały się także na wyposażeniu polskiego lotnictwa wojskowego. 

Najwięcej ich znajdowało się na wyposażeniu 7 Brygady Lotnictwa Bombowego w 

Powidzu. Stacjonowały również  w Bydgoszczy, Warszawie na Bemowie i  Modlinie, były 

także używane przez 19 Eskadrę Holowniczą oraz Oficerską Szkołę Lotniczą w Dęblinie. 

Ostatnie loty na tych samolotach wykonano w 1979 roku, zob. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/I%C5%82-28  
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pokładzie frachtowca „Indygirka” na Kubę przybył pierwszy transport 
kilkudziesięciu głowic atomowych dla radzieckich rakiet (Dobbs 2010, s. 
75). Przyjęcie radzieckich transportów w portach kubańskich odbywało 
się w tajemnicy, okoliczni mieszkańcy zostali ewakuowani. Do 
rozładowywanych statków nie dopuszczano nikogo z Kubańczyków. 
Wyładunek odbywał się wyłącznie nocy, a pracujący przy tym żołnierze 
ubrani byli w cywilne sportowe ubrania. Końcowa faza procesu 
instalowania rakiet na wyrzutniach i doprowadzenia ich do stanu 
bliskiego gotowości bojowej realizowana była w I połowie października 
1962 roku. W tym okresie, po  zmontowaniu, do użycia gotowe także 
były zdolne do przenoszenia bomb atomowych bombowce Ił-28, w 
częściach  przewiezione statkami na Kubę. 
 
Fot. 1: Kompleks wyrzutni rakietowych pocisków balistycznych średniego 
zasięgu (MRBM) R-12, San Cristobal, 14 października 1962  

 
Źródło: Wikimedia Commons, domena publiczna. 
 

Dopiero 14 października 1962 roku amerykańskie samoloty 
szpiegowskie U-2 w pobliżu miejscowości San Cristobal sfotografowały 
zamaskowane w lesie fragmenty wyrzutni i sylwetki  rakiet. Ich zdjęcia, 
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które przeszły do historii, były jednak mało czytelne i tylko wysokiej 
klasy specjaliści byli w stanie rozpoznać, co jest na nich widoczne (fot. 1). 
Pomocne w tym okazały się zdjęcia radzieckich rakiet przekazane 
wcześniej brytyjskiemu wywiadowi zagranicznemu przez pozyskanego 
przez ten wywiad płk GRU Olega Pieńkowskiego2. 16 października 1962  
roku prezydent USA J. F. Kennedy został poinformowany, że zdjęcia 
ukazują radziecka bazę rakietową znajdującą się zaawansowanym 
stadium budowy. Dzień ten uważany jest przez historyków za początek  
kryzysu, który trwał trzynaście dni. 

Na zaistniałą sytuację trzeba było szybko reagować. W tym celu 
dzień po wykryciu radzieckich instalacji wojskowych na Kubie J.F. 
Kennedy powołał Komitet Wykonawczy przy  Radzie Bezpieczeństwa 
Narodowego (EXCOMM), spełniający funkcję sztabu kryzysowego, 
którego celem było wypracowanie sposobów  reagowania w odpowiedzi 
na nią. Jego członkowie formułowali opinie i sugestie, z których 
Prezydent czerpał, podejmując decyzje i wyznaczając kierunek działań 
(Kennedy 2003, s. 19). W jego skład weszli obok prezydenta m.in. szef 
CIA John Mc Cone, wiceprezydent Lyndon Johnson, sekretarz stanu Dean 
Rusk, sekretarz obrony Robert McNamara, przewodniczący Kolegium 
Połączonych Szefów Sztabu Gen. Maxwell Taylor, a także  Robert 
Kennedy - prokurator generalny i zarazem młodszy brat prezydenta, 
Theodore Sorensen. Stopniowo rosło napięcie - Amerykanie  
podejrzewali nawet, że ZSRR szykuje się do niespodziewanego ataku na 
Stany Zjednoczone. 

18  października 1962 r. do Waszyngtonu przybył minister spraw 
zagranicznych ZSRR Andrzej Gromyko. W trakcie  rozmowy z 
prezydentem Johnem F. Kennedym zapewnił on, że "Dostawy 

radzieckiego sprzętu dla Kuby obejmują jedynie maszyny rolnicze i 

budowlane; armia kubańska otrzymuje uzbrojenie nie nadające się do 

celów ofensywnych i służące wyłącznie obronie"3. Wiadomo jednak, iż 
dzięki zdjęciom wykonanym  przez samoloty U-2 Prezydent USA miał już 
wtedy informacje, że na Kubie odbywa się montaż rakiet średniego 
zasięgu zdolnych do  przenoszenia głowic nuklearnych, a także pocisków 
krótkiego zasięgu i bombowców Ił-28, które również mogły przenosić 
głowice atomowe. Umieszczenie rakiet  i bombowców z ładunkami 
jądrowymi na Kubie położonej zaledwie 90 mil od amerykańskich 
                                                
2 O. Pieńkowski został aresztowany  i skazany na śmierć  przez radziecki sąd wojskowy. 

Wyrok wykonano 16.06.1963 roku. 
3 Kubańskie va banque, NEWSWEEK POLSKA, http://swiat.newsweek.pl/kubanskie-va-

banque,25742,1,1.html  
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wybrzeży z jednej strony było odpowiedzią ZSRR na rozlokowanie 
amerykańskich rakiet średniego zasięgu Jupiter w północnej Turcji, a z 
drugiej – ZSRR chodziło o przywrócenie równowagi sił, ponieważ Stany 
Zjednoczone dysponowały wówczas wyraźną przewagą jeśli chodzi o 
bronie strategiczne, zwłaszcza rakiety międzykontynentalne. Rosjanie 
byli w stanie  zaatakować wtedy USA głównie za pomocą rakiet z 
głowicami jądrowymi rozmieszczonych na okrętach podwodnych. Warto 
dodać, iż zasięg amerykańskich rakiet „Jupiter” stacjonujących w Turcji 
obejmował zachodnią część Związku Radzieckiego włącznie z Moskwą i 
Leningradem. 

19 października 1962 r. doszło do spotkania Prezydenta USA z 
generałami z Połączonego Kolegium Szefów Sztabów, w trakcie którego  
naciskali oni na prezydenta, aby rozpocząć bombardowanie radzieckich 
baz na Kubie. Szczególnie mocno naciskał na Kennedye’go gen. Curtis 
LeMay - szef sztabu Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych, mający 
opinie „jastrzębia”. Młody Prezydent nie uległ jednak tym sugestiom, 
ponieważ pamiętał, iż generałowie nakłonili go rok wcześniej do źle 
przygotowanej, nieudanej inwazji kubańskich emigrantów w Zatoce 
Świń. 

 22 października Prezydent USA wygłosił przemówienie 
transmitowane przez telewizje i rozgłośnie radiowe, w którym po raz 
pierwszy poinformował społeczeństwo amerykańskie o zainstalowaniu 
radzieckich rakiet na Kubie. Stwierdził wówczas, że "jakikolwiek pocisk 

jądrowy wystrzelony z Kuby w stronę dowolnego państwa na zachodniej 

półkuli będzie uznany za atak ZSRR na Stany Zjednoczone". 
 Członkowie sztabu kryzysowego - EXCOMM  rozważali trzy 

warianty postępowania. Pierwszy forsowany przez obecnych w nim  
szefa Centralnej Agencji Wywiadowczej (CIA) Johna Mc Cone’a, 
przewodniczącego Kolegium Połączonych Szefów Sztabu Gen. Maxwella 
Taylora, Deana Achesona i Paula Nitze – asystenta sekretarza obrony, 
przewidywał zmasowane uderzenia lotnicze na radzieckie instalacje 
wojskowe na Kubie, a następnie dokonanie inwazji zbrojnej na wyspę, 
drugi - preferowany przez Prezydenta, zakładał  blokadę Kuby za 
pomocą okrętów wojennych, natomiast trzeci - podpowiadany przez 
doradców, polegał na  namawianiu do uniknięcia jakiejkolwiek formy 
użycia siły militarnej i proponowaniu przede wszystkim  nacisków i 
oddziaływań o charakterze dyplomatycznym. Do tej grupy doradców 
należeli: Roswell Gilpatric, Robert Lovett, Llevellyn Thompson i 
Theodore Sorensen; ten ostatni radził, aby Stany Zjednoczone postawiły 
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tę sprawę na forum międzynarodowym w kontekście powszechnego 
układu rozbrojeniowego. 

Wybranie przez prezydenta USA pierwszego wariantu bez 
wątpienia oznaczałoby rozpoczęcie konfliktu zbrojnego pomiędzy 
Stanami Zjednoczonymi a Związkiem Radzieckim, którego skutki byłyby 
nieobliczalne, biorąc pod uwagę, że obie strony dysponowały wówczas 
bronią termojądrową w postaci bomb wodorowych i bronią jądrową w 
postaci bomb atomowych oraz środkami ich przenoszenia czyli 
rakietami dalekiego i średniego zasięgu, bombowcami strategicznymi i 
okrętami podwodnymi, przenoszącymi wystrzeliwane spod wody 
rakiety z głowicami atomowymi. Oba supermocarstwa stały poza tym na 
czele rywalizujących bloków wojskowych – NATO i Układu 
Warszawskiego, których potężne  siły wojskowe rozmieszczone były  
naprzeciwko siebie w Europie i w zaistniałej sytuacji kryzysowej  
prędzej czy później skazane były na jakiś rodzaj konfrontacji. 

Prezydent John F. Kennedy, nie przerywając przygotowań do 
ewentualnej inwazji,  wybrał wariant pośredni, a mianowicie zarządził 
blokadę Kuby za pomocą ponad 180 okrętów wojennych, które 
zatrzymywały kolejne statki radzieckie dostarczające sprzęt wojskowy 
do tego państwa. Określono to mianem kwarantanny. O tych działaniach 
Kennedy poinformował opinię publiczną we wspomnianym orędziu - 
przemówieniu w dniu 22 października. Przed jego wygłoszeniem  
Kennedy spotkał się z przywódcami Kongresu; wielu z jego liderów 
odniosło się bardzo krytyczne do decyzji Prezydenta o blokadzie. Ich 
zdaniem, należałoby raczej podjąć bardziej zdecydowane kroki – 
rozpocząć bombardowania lub dokonać inwazji na Kubę. 

Po wygłoszeniu orędzia Dowództwu Sił Zbrojnych USA wydany 
został rozkaz Defcon-2 (defense condition), oznaczający stan bardzo 
wysokiej gotowości bojowej, poprzedzający Defcon-1, tj. stan najwyższej 
gotowości bojowej, oznaczający wojnę, lub uderzenie atomowe na Stany 
Zjednoczone. Dotąd  Defcon-2 został użyty tylko raz, właśnie w okresie  
kryzysu kubańskiego. W tej sytuacji w stan wysokiej gotowości 
postawiono załogi wyrzutni rakiet międzykontynentalnych i okrętów 
podwodnych wyposażonych w rakiety,  zaś  bombowce strategiczne B-
47, B-52 i B-58, wyposażone w ładunki nuklearne, zaczęły pełnić 
całodobowe dyżury w powietrzu. Ponadto zaczęto  przemieszczać 
wojska amerykańskie  do stanów położonych w sąsiedztwie Kuby. 
Wszystko odbywało się w ramach największej alarmowej mobilizacji sił 
zbrojnych USA od zakończenia II wojny światowej. 23 października 
Dowództwo wojsk NATO w Paryżu w specjalnym komunikacie 
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oświadczyło, że zdaje sobie sprawę z sytuacji, jaka się wytworzyła w 
związku ze sprawą Kuby i przedsięwzięło odpowiednie środki; m.in. 
zarządzono stan pogotowia na wszystkich lotniskach państw w Europie. 
Podobnie postąpiła druga strona konfliktu. Również 23 października 
dyrektywą naczelnego dowódcy Zjednoczonych Sił Zbrojnych Układu 
Warszawskiego marszałka Andrieja Greczki, wprowadzono stan 
podwyższonej, a w części wojsk - pełnej gotowości bojowej. Wyrazem  
tego było m.in. odwołanie wszystkich urlopów  dla służących w armii i 
na czas nieokreślony  zawieszenie zwolnień z wojska. Jak pisze 
Franciszek Puchała w artykule pt. „Na krawędzi wojny”, będącym 
przedrukiem z miesięcznika „Polska Zbrojna” z dnia 6 listopada 2011 
roku, 24 października 1962 roku  również w Polsce  w całych siłach 
zbrojnych wykonano czynności niezbędne do osiągnięcia pełnej 
gotowości bojowej, zaś instytucje centralne MON zaplanowano 
przegrupować i rozwinąć na zapasowych stanowiskach dowodzenia. 

Po zarządzeniu blokady przez Stany Zjednoczone, kapitanowie 
radzieckich jednostek zdążających na Kubę otrzymali wyraźne 
instrukcje, żeby nie podporządkowywać się poleceniom i rozkazom 
amerykańskiej marynarki wojennej, przy czym premier N. Chruszczow 
stwierdził m.in.: „Próby zatrzymania naszych statków zmuszą nas do 

podjęcia kroków, jakie uznamy za konieczne do obrony naszych praw i 

adekwatnie do sytuacji. Dysponujemy wszystkim co niezbędne, aby naszych 

praw bronić” (Kennedy 2003, s. 50). 
Jeden z najniebezpieczniejszych momentów zdarzył  się właśnie  

24 października, kiedy okręty wojenne Stanów Zjednoczonych zrzuciły 
do wody kilkadziesiąt niewielkich bomb głębinowych mających 
sygnalizować dźwiękiem nakaz wynurzenia i identyfikacji. Chodziło o to, 
aby zmusić  do wynurzenia 4  radzieckie okręty  podwodne o klasycznym 
napędzie klasy „Foxtrot” uzbrojone - oprócz torped konwencjonalnych - 
w torpedę z głowicą atomową, które eskortując statki handlowe płynące 
w kierunku Kuby, długo nie wykryte przedostały się w pobliże Kuby. 
Amerykańscy wojskowi tym faktem byli całkowicie zaskoczeni! Tego 
samego dnia 18 statków radzieckich płynących na Atlantyku zmieniło 
kurs, w tym jeden po rewizji amerykańskiej (Roszkowski 1997, s. 107). 

Gdy atomowy kryzys narastał, Stany Zjednoczone, by uniknąć 
najgorszego,  zwróciły się o mediację do Sekretarza Generalnego 
Organizacji Narodów Zjednoczonych U Thanta. Po ogłoszeniu blokady 
Kuby przez USA w dniu 24 października 1962 roku zwrócił się on do 
pozostających w konflikcie stron z apelem, w którym zasugerował 
Związkowi Radzieckiemu wstrzymanie dalszych dostaw broni na Kubę, a 
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Stanom Zjednoczonym zakończenie blokady, po czym obie strony miały 
przystąpić do negocjacji. U Thant zaproponował ponadto, aby płynące na 
Kubę statki zatrzymywały się w odległości 800 mil od wyspy i poddały 
się przeszukiwaniu (Calvocoressi 2010, s. 37). Choć Amerykanie nie byli  
usatysfakcjonowani tą propozycją, to jednak jej nie odrzucili, natomiast 
przywódca ZSRR N. Chruszczow 25 października w reakcji na apel U 
Thanta stwierdził, że Związek Radziecki jest gotowy na 2 tygodnie 
przerwać dostawy broni na Kubę pod warunkiem, że strona 
amerykańska przerwie blokadę Kuby4. 

25 października 1962 r. z radiowym orędziem do ludzkości 
wystąpił papież Jan XXIII. Wypowiedział wówczas  pamiętne słowa: 
„Błagam wszystkich rządzących, aby nie byli głusi na wołanie ludzkości o 

pokój i podjęli negocjacje”5. Stworzyło to klimat do poufnych negocjacji. 
Warto dodać, że właśnie pod wpływem kryzysu kubańskiego nieco 
później papież Jan XXIII napisał słynną  encyklikę Pacem in terris (O 
pokój na świecie).  

W piątek 26 października pięć z sześciu dywizjonów radzieckich 
rakiet średniego zasięgu R-12 uzyskało na Kubie pełną gotowość bojową, 
a na ich stanowiska dostarczono głowice jądrowe. Były one w stanie 
wystrzelić dwadzieścia pocisków z tymi głowicami na amerykańskie 
miasta i bazy wojskowe. Narastający kryzys na bieżąco relacjonowany 
był na całym świecie przez media. Mimo, że wówczas nie miały one 
takich możliwości oddziaływania jak dzisiaj, to jednak w 
społeczeństwach większości państw stopniowo narastał niepokój o los 
świata. Nigdy przedtem w okresie po II wojnie światowej nie było 
takiego napięcia i niepewności. W Nowym Jorku przeprowadzano  
próbne alarmy przeciwlotnicze, a kobiety i dzieci były wysyłane na wieś. 
W USA w przydomowych ogródkach zaczęto budować schrony 
przeciwatomowe, zaś Amerykanie masowo zaczęli wykupywać broń, 
artykuły spożywcze, w tym wielkie ilości proszku do prania, który 
uważano za skuteczny środek w likwidowaniu skażenia radioaktywnego. 
Niektórzy pośpiesznie opuszczali Florydę i udawali się na północ. W 
1962 roku miałem 9 lat i chodziłem do trzeciej klasy szkoły 
podstawowej. Doskonale pamiętam tamtą wielce niepokojącą atmosferę 
i obawy o przyszłość. Moja matka mówiła mi, że wkrótce może 

                                                
4 M. Ostrowska, Kubański kryzys rakietowy, http://wiekdwudziesty.pl/kubanski-kryzys-

rakietowy-cz-ii/  
5 http://malygosc.pl/doc/1132527.Bl-Jan-XXIII-Proboszcz-swiata  
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wybuchnąć wielka wojna. Również w moim mieście Gnieźnie zaczęto 
wykupywać podstawowe artykuły spożywcze i gromadzić ich zapasy. 

27 października miały miejsce trzy bardzo groźne incydenty 
zbrojne. Zdaniem historyków to właśnie wtedy groźba wybuchu III 
wojny światowej była  największa. Z powodu kłopotów z żyroskopem 
zagubił się poza obszarem Alaski i wleciał w przestrzeń powietrzną 
ZSRR amerykański samolot zwiadowczy U-2, a więc ten sam typ 
samolotu, który wykrył radzieckie instalacje wojskowe na Kubie. 
Pomimo skorygowania kursu przez pilota, poderwane w trybie 
alarmowym radzieckie myśliwce podjęły próbę jego przechwycenia. Na 
pomoc amerykańskiemu pilotowi wystartowała wówczas z bazy na 
Alasce grupa myśliwców przechwytujących F-102, uzbrojonych w 
rakiety klasy powietrze-powietrze z taktycznymi ładunkami atomowymi, 
co wynikało z procedury Defcon-2. Do bitwy powietrznej na szczęście 
jednak nie doszło, ponieważ radzieckie Migi przerwały pościg na 
kwadrans przed zetknięciem się z grupą amerykańskich myśliwców.  

Drugi rozgrywający się tego dnia incydent wydarzył się nad 
terytorium Kuby. Podczas kolejnej misji rozpoznawczej, za pomocą 
najnowszej radzieckiej rakiety przeciwlotniczej S-75 „Dźwina”, 
zestrzelony został amerykański samolot U-2. Zginął jego pilot - mjr 
Rudolf Anderson. Dowódca baterii, która opaliła rakietę, uczynił to bez 
konsultacji z Moskwą, mimo że nakazywały to procedury. Strona 
amerykańska odebrała to jako świadomą prowokację i niewiele 
brakowało, aby Amerykanie zarządzili odwetowe bombardowania 
radzieckich wyrzutni pocisków przeciwlotniczych, tym bardziej, że 
nalegali na to wojskowi. Prezydent Kennedy jednak nie uległ ich 
naciskom (Dobbs 2010, s. 336). W odpowiedzi na presję gen. Taylora 
wypowiedział  wtedy znamienne słowa: „Pierwszy krok nie ma dla mnie 

znaczenia. Jeśli obie strony pójdą na eskalację i będziemy mieć do 

czynienia z czwartym, piątym krokiem, to szóstego już nie będzie miał kto 

zrobić. Rozpoczynamy niesłychanie hazardową grę i trzeba o tym 

pamiętać. Dlatego musimy mieć całkowitą pewność co do rosyjskich 

zamiarów. Wstrzymamy się jeszcze jeden raz” (Kostecki 1991, s. 152-
153). Natomiast strona radziecka po tym incydencie postawiła rakiety 
ziemia-ziemia stacjonujące na Kubie w stan pełnej gotowości bojowej. 
Również w sobotę 27 października doszło do jeszcze jednego groźnego 
zdarzenia. Mianowicie jeden z radzieckich okrętów podwodnych 
pływający w okolicach Kuby został zaatakowany bombami głębinowymi 
przez zespół okrętów amerykańskich. Dowódca zaatakowanego okrętu 
podwodnego Walentyn Sawicki, nie mogąc nawiązać łączności z 
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Moskwą, w odwecie kazał przygotować do odpalenia torpedę z głowicą 
atomową o mocy 10 kiloton, a więc tylko o połowę słabszą aniżeli bomba 
zrzucona na Hiroszimę. Został jednak powstrzymany przez jednego z 
trzech najwyższych rangą oficerów na pokładzie, Wasilija Archipowa. 
Niewiele więc brakowało, aby po raz pierwszy od zakończenia II wojny 
światowej broń atomowa została użyta! 

Powstała sytuacja kryzysowa stawała się coraz bardziej 
niebezpieczna i w każdej chwili groziła wymknięciem się spod kontroli. 
Podejmowanie decyzji w sytuacji kryzysowej dokonuje się w warunkach 
niepewności, wielką rolę wówczas odgrywa prawidłowe  postrzeganie 
sytuacji, a zwłaszcza zachowań przeciwnika. Pojawiająca się w sytuacji 
kryzysowej tendencja, aby przypisywać mu złe intencje i zamiary i w 
odpowiedzi na nie szybko reagować, grozi podjęciem nieracjonalnych i 
pochopnych decyzji.  W  rzeczywistości przeciwna strona może mieć 
inne zamiary, na przykład zakładać osiągnięcie kompromisu. W takiej 
sytuacji wiele zależy także od osobowości najwyższych decydentów. W 
przypadku atomowego kryzysu kubańskiego na czele radzieckiego 
gremium podejmującego kluczowe decyzje stał kipiący energią, 
impulsywny i słabo  wykształcony Nikita Chruszczow, natomiast 
amerykańskiemu sztabowi kryzysowemu przewodniczył John F. 
Kennedy, który na szczęście racjonalnie i z rozwagą zarządzał kryzysem, 
a przede wszystkim nie poddawał się wielokrotnym naciskom 
dowódców wojskowych forsujących opcję użycia siły militarnej. Nie bez 
znaczenia było to, że obaj przywódcy mieli za sobą doświadczenie 
wojenne: Chruszczow w  latach 1941–1945 był członkiem rad 
wojennych wielu frontów, zaś Kennedy od  1941 służył w marynarce 
wojennej USA; 2 sierpnia 1943 roku kuter torpedowy, którym dowodził, 
został staranowany przez japoński niszczyciel „Amagiri”. Te wojenne 
przeżycia zapewne wpływały na ich zachowanie i powodowały, że w 
trakcie kryzysu kubańskiego starali się oni unikać podejmowania decyzji 
od których nie było odwrotu i które mogły doprowadzić do wojennej 
konfrontacji. 

Co prawda ogłoszona przez Prezydenta Stanów Zjednoczonych 
blokada morska skutecznie powstrzymała docieranie na Kubę kolejnych 
statków z ładunkami o przeznaczeniu wojskowym, jednak kryzys ciągle 
trwał. Amerykańskim decydentom przekazano kolejne doniesienia 
wywiadu lotniczego, że pierwsza partia sowieckich rakiet uzbrojona w 
ładunki atomowe, wycelowana w duże miasta amerykańskie na czele z 
Nowym Jorkiem i Waszyngtonem, gotowa jest do wystrzelenia. W 
związku z tym rozważano podjęcie inwazji na Kubę w dniu 29 
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października. Rozwiązanie to traktowano jednak jako ostateczność. Co 
więcej, pojawiły się obawy, iż w ramach działań odwetowych wojska 
radzieckie wkroczą do Berlina Zachodniego albo uderzą na 
amerykańskie instalacje wojskowe w Turcji, w tym na wyrzutnie rakiet 
„Jupiter”. Tym bardziej, iż zaczęła się częściowa mobilizacja wojsk 
radzieckich stacjonujących na terenie Niemiec Wschodnich i jak 
wcześniej wspomniano, wojsk innych państw Układu Warszawskiego, w 
tym Wojska Polskiego. Podobne przygotowania podjęto w państwach 
NATO. 

Gdyby Amerykanie zdecydowali się na dokonanie inwazji na 
Kubę, to według wszelkiego prawdopodobieństwa byłby to początek III 
wojny światowej z użyciem broni atomowej. Potwierdzeniem tego może 
być wypowiedz radzieckiego generała Anatolia Gribkowa podczas 
konferencji, która odbyła się w Hawanie wiele lat po zakończeniu 
kryzysu i zgromadziła niegdysiejszych adwersarzy. Otóż gen. Gribkow, 
który w czasie  kryzysu przebywał na Kubie stwierdził, że w przypadku 
zerwania łączności z Moskwą, decyzja o użyciu broni nuklearnych 
przeciwko amerykańskim oddziałom inwazyjnym miała należeć do 
dowódców na miejscu6. Obecny na tej konferencji były sekretarz obrony 
USA Robert McNamara był wstrząśnięty tą informacją i absolutnie nie 
był tego świadomy gdy razem z Prezydentem Kennedym kierował 
posiedzeniami sztabu kryzysowego EXCOMM w czasie owych trzynastu 
kryzysowych dni. Jak wspomina w swojej książce pt. „Trzynaście dni” 
brat Prezydenta Robert Kennedy – prokurator generalny i  członek 
EXCOMM-u, 27 października 1962 roku  otrzymał on notatkę od 
dyrektora Federalnego Biura Śledczego (FBI) J. Edgara Hoovera. 
Zawiadamiał w niej o meldunku, jaki otrzymał on poprzedniego dnia 
wieczorem, z którego wynikało, „że w sowieckich placówkach w Nowym 

Jorku podjęto przygotowania do zniszczenia tajnych dokumentów i czyni 

się tak w przekonaniu, że Stany Zjednoczone podejmą interwencję na 

Kubie lub podejmą działania wobec sowieckich statków, a to oznacza 

wojnę”. 
Oficjalne działania dyplomatyczne zmierzające do rozładowania 

kryzysu początkowo  nie przynosiły rezultatów. Stronom konfliktu, m.in. 
pod wpływem mediacji papieża Jana XXIII, udało się jednak porozumieć 
innymi kanałami. Już 26 października rano rezydent KGB w Stanach 

                                                
6 Wypowiedź gen. A. Gribkowa przytacza Arthur Schlesinger w przedmowie do książki 

Roberta Kennedy’ego pt. Trzynaście dni, Dom Wydawniczy „Bellona”, Warszawa 2003, s. 

6. 
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Zjednoczonych Aleksander Fomin za pośrednictwem znajomego 
dziennikarza przekazał informacje władzom amerykańskim, że Związek 
Radziecki wycofa rakiety w zamian za zobowiązanie USA zaniechania 
działań zbrojnych wobec Kuby. Kiedy wydawało się, że porozumienie 
niebawem zostanie zawarte, przywódca radziecki Nikita Chruszczow, w 
wystąpieniu transmitowanym przez radio niespodziewanie postawił 
dodatkowy warunek: Stany Zjednoczone powinny wycofać  swoje 
rakiety „Jupiter” średniego zasięgu z głowicami atomowymi, 
zainstalowane w Turcji. Dla Stanów Zjednoczonych warunek ten był 
trudny do przyjęcia, ponieważ jego realizacja zmieniłaby układ sił 
strategicznych w Europie na korzyść ZSRR, poza tym nie zostałoby to 
dobrze przyjęte przez sojuszników z NATO.  

W sobotę 27 października dwukrotnie   doszło do spotkania brata 
prezydenta - Roberta Kennedy’ego z Anatolijem Dobryninem – 
ambasadorem Związku Radzieckiego w USA. Przekazał on 
ambasadorowi dwie propozycje strony amerykańskiej. Pierwsza była 
stanowczym żądaniem wycofania z Kuby radzieckich rakiet w zamian za 
zobowiązanie Stanów Zjednoczonych do nie dokonywania inwazji na 
Kubę. Druga zapowiadała gotowość Amerykanów wycofania rakiet z 
Turcji po rozwiązaniu kryzysu. Propozycje te ambasador przekazał 
władzom w Moskwie. Podczas nerwowej narady radzieckiego sztabu 
kryzysowego, będącego odpowiednikiem EXCOMM-u, która odbyła się w 
niedzielę 28 października 1962 roku  w podmoskiewskiej daczy 
Chruszczowa w Nowo-Ogariewie, podjęto ostateczne kluczowe decyzje. 
Zostały one wyrażone w liście premiera Chruszczowa do Prezydenta 
Kennedy`go, w którym napisał on m.in. „(…) rząd radziecki, uzupełniając 

wydane już wcześniej rozporządzenie w sprawie przerwania dalszych prac 

na stanowiskach przeznaczonych do rozmieszczenia broni, wydał nowe 

polecenie aby broń,  którą nazywa ofensywną, zdemontować, przygotować 

do transportu i odesłać do Związku Radzieckiego” (Kostecki 1991, s. 163).                    
Zostało to potwierdzone w niedzielę 28 października 1962 roku o 

godz. 11.00 podczas spotkania Roberta Kennedy`ego z ambasadorem 
ZSRR w Waszyngtonie A. Dobryninem. Ten powiedział R. Kennedy`emu, 
że „sprawy idą zadawalająco. Strona radziecka zgadza się na demontaż i 

usunięcie rakiet pod stosowną kontrolą, a jemu Chruszczow polecił 

przekazać najlepsze życzenia prezydentowi i mnie osobiście.” Stało się to 
krótko po tym, jak prezydent John F. Kennedy wydał rozkaz o mobilizacji 
dwudziestu czterech pułków transportowych lotnictwa Gwardii 
Narodowej potrzebnych do inwazji. 
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 W odpowiedzi na decyzje strony radzieckiej  Stany Zjednoczone 
zobowiązały się  do nie przeprowadzenia interwencji na Kubie. 
Jednocześnie  władze amerykańskie zobowiązały się także w ciągu 6 
miesięcy wycofać swoje rakiety  z Turcji. O tym drugim zobowiązaniu nie 
poinformowano opinii publicznej, czego zażądała strona amerykańska, 
było to zatem  ustalenie niejawne. Chodziło o to, aby nie ucierpiał prestiż 
Stanów Zjednoczonych jako mocarstwa. Strona radziecka przystała na 
ten warunek. Warto dodać, iż z decyzji o wycofaniu z Kuby radzieckich 
rakiet nie był zadowolony jej przywódca Fidel Castro, tym bardziej, że 
decyzja ta zapadła poza nim. 

Niedługo potem, 5 listopada pierwsze rakiety z Kuby wywiózł z 
powrotem do ZSRR  statek „Diwinogorsk”, kolejne wracały na pokładzie 
statków w ciągu następnych  tygodni.  20 listopada, kiedy ZSRR wyraził 
zgodę na wycofanie bombowców Ił-28, Stany Zjednoczone ostatecznie 
zakończyły blokadę Kuby, a amerykańskie okręty wojenne opuściły 
pozycje  wokół wyspy. W tym momencie atomowy kryzys kubański 
został ostatecznie zażegnany. Pięć miesięcy później również Amerykanie 
wywiązali się z zawartego porozumienia – 1 kwietnia 1963 roku 
rozpoczęli demontaż rakiet „Jupiter” w Turcji. Inną konsekwencją 
rakietowego kryzysu było zainstalowanie bezpośrednich połączeń tzw. 
gorącej linii, pomiędzy Białym Domem a Kremlem (Czubiński 2003, s. 
564). Natomiast prawie dokładnie rok po zakończeniu blokady Kuby, 22 
listopada 1963 roku,  w zamachu w Dallas w wieku zaledwie 46 lat 
zamordowany został  Prezydent USA John F. Kennedy – człowiek, 
którego rozwadze ludzkość zawdzięcza zapobieżenie wybuchowi III 
wojny światowej. 

 
 

Bibliografia 
  
Calvocoressi, P., 2010. Polityka międzynarodowa po 1945 roku, Książka i 

Wiedza, wyd. III, Warszawa. 
Czubiński, A., 2003. Historia powszechna XX wieku, Wydawnictwo 

Poznańskie, Poznań. 
Dobbs, M., 2010. Za minutę Północ, Świat Książki, Warszawa. 
Kennedy, R., 2003. Trzynaście dni, Dom Wydawniczy „Bellona”, 

Warszawa. 
Kostecki, W., 1991. Zaczniemy wojnę w poniedziałek, Oficyna 

Wydawnicza „Alma press”, Warszawa. 
Kubiak, K., 1996. Kuba: od rewolucji do kryzysu rakietowego, Warszawa. 



 
ANALIZY I MATERIAŁY, Przegląd Geopolityczny, 40, s. 157-185. 

 

 

- 171 - 

Modrzejewski, Z., 2020. Ewolucja rosyjskiej maskirowki, Przegląd 
Geopolityczny, 33, s. 65-79. 

Roszkowski, W., 1997. Historia polityczna świata po 1945 roku, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANALIZY I MATERIAŁY, Przegląd Geopolityczny, 40, s. 157-185. 

 

 

- 172 - 

 

Răzvan M. ALBU 
University of Craiova    

 

 

GEOPOLITICAL FUTURE OF ROMANIA  

IN RELATION TO POLAND  

 

 
Romania and Poland are countries that have been cooperating 

since Poland reappeared on the map after World War I. Close ties 

between the two countries have existed since the Middle Ages, mainly 

through Moldova – which was for a significant amount of time a vassal of 

the Poles, and later of the Polish-Lithuanian Commonwealth, and 

possessed a high degree of Polish influence on multiple aspects, such as 

diplomatic, economic and even linguistically to a small degree. On many 

occasions Romanians and Poles were on the same side fighting for 

common goals. The subject of the study is the current possibilities of 

cooperation as well as scenarios for future cooperation between 

Romania and Poland within such structures as the EU, NATO or the 3 

Seas Initiative. It is important to note that during the time when this 

article was written both of the countries were still experiencing the 

effect of the Covid-19 pandemic and ongoing tense situations at the 

borders between Belarus and Poland, and Ukraine and Russia.  

 

Cultural and historical context 

Poland can be generally considered as part of Mitteleuropa, the 

territory controlled by the German-speaking empires of the Habsburg 

and Hohenzollern dynasties. Poland had sections of its territory as part 

of Prussia, and later Germany, but also parts that belonged to the 

Habsburgs and later Austro-Hungarians. The bond is still present today 

through alliances such as the Visegrad Group – a cultural and political 

alliance consisting of Poland, Czechia, Slovakia and Hungary, where these 

countries cooperated since its foundation in 1991 and later developed a 

common front to support their interest inside the European Union, once 

they joined in 2004. It is also important to specify that Poland had a 

significant portion of its territory under the Russian control and thus 

being exposed to a second type of civilization, the eastern Slavic one, 

which creates even today a social and economic divide in the country 
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visible on maps regarding infrastructure and so on (e.g. electoral 

geography). 

Romania on the other side, it is right at the meeting point of three 

different regions, each having its own cultural identity shaped by the 

historical and cultural factors: Wallachia (Valahia, Țara Rumânească) – 

the southern region (with capital Bucharest), has a very strong Balkan 

influence. Its extension is the smaller seaside area of Dobrogea, which, 

unlike the rest of Wallachia that was a vassal state to the Ottomans, was 

directly administered by the empire and oriental culture is significantly 

higher than in the rest of the country, especially due to the local Turkish 

and Tatar communities. Moldova in the north-eastern side of the 

country has a stronger Slavic influence compared to the rest of the 

country and the period of time that was a vassal of the Poles played its 

part in shaping the region’s identity as well. Transylvania represents 

the central and north-western parts of Romania and is characterized by 

its strong European influence due to its Hungarian and German 

population and its administration by the Magyars and Austrians, as well 

as hundreds of years of common inhabitation of the area of these 

communities together with the Romanians. These are the main 3 

communities of the region, but there are also Ukrainians present in the 

northern part called Maramureș and Serbians living in the Banat region 

that bring their own cultural influence.  

Commonly, the regions of Wallachia (together with Dobrogea) 

and Moldova are part of the Old Kingdom – the regions that were part of 

the Kingdom of Romania before World War 1, a separate entity from the 

newly acquired regions after the war, mainly Transylvania. Even after 

100 years since the region became part of Romania there are still visible 

the differences between the Old Kingdom and Transylvania on aspects 

such as political options, infrastructure and overall economic 

development due to the advantages the region possessed when it was 

integral part of the Austro-Hungarian Empire and also due to its isolation 

that the Carpathian Arch provides from the rest of the country and 

makes it more oriented towards the West. A similar situation exists in 

Poland as well, between the so-called Poland A and Poland B where the 

infrastructure and economic development, as well as political 

orientations, are still visible on a map of Poland. Probably the most 

emblematic situation of the divide between Transylvania and the Old 

Kingdom was the second tour between the PNL candidate Klaus 

Iohannis, a Saxon-German born in Sibiu, which is part of one of the 
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historical minorities of Transylvania and the PSD candidate Victor Ponta, 

born in Bucharest (Fig. 1). 

 
Fig. 1.Contours of Austria-Hungary before World War I overlaid  on the results of 

the second tour of the Romanian presidential elections in 2014 

 
 

Apart from the political divide there are other cultural similarities 

between Poland and Romania. Both countries have a significant 

Christian population: in Romania during the latest census 81% of the 

respondents declared themselves Orthodox, 6,2% Protestant and 5.1% 

Roman Catholic and just 0.2% not religious but with 6% of population 

that did not want to specify. In Poland in the latest census the Poles 

declared themselves as following: 86% Catholic, 4% other Christian 

denominations, 6% no religion and 3% preferred not to answer.  

Both countries have as well a significant part of their population 

living abroad, although in Romania this is a process that expanded in 

the last 20 years while in Poland it was a common practice since the time 

when the industrial revolution changed the economic and social status-

quo. In the case of Romania, the process started in the last part of the 90s 

due to economic difficulties that the country was experiencing during the 

transition process from a communist hyper-centralized economy to a 

free-market economy and it had grown in intensity once the country 

entered in the European Union. The biggest expat communities of 

Romanians can be found in Italy, Spain, United Kingdom, Germany, 

France, Ireland, the Netherlands and the United States. There are also a 

number of countries where there are historical Romanian populations 
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and culturally and linguistically tied romance populations such as 

Aromanians, Megleno-Romanians, Vlachs. These populations can be 

found on the territory of Moldova, Ukraine, Hungary, Serbia, North 

Macedonia, Albania, and Greece. 

One feature present in both of the cultures that I would like to 

develop more, although it can be considered controversial, are the 

hostile tendencies towards Russia that exist in both Romania and 

Poland. This behavior it is not something new and for many centuries 

there has been a hostility coming from both nations towards Russia and 

the main reasons can range from the russification process of the Polish 

and Romanian populations in Russian controlled-territory of the Polish-

Lithuanian Commonwealth and Bessarabia respectively during both of 

the Empire and Soviet times, the effects of the Ribbentrop-Molotov pact 

and the annexation of territories that belonged to interwar Romania and 

Poland and to ongoing resurgence of Russian influence in the region 

which is threatening Polish and Romanian interests. In the last 150 years 

excepting the interwar period, the government of Romania was following 

a similar model to the Russian one: when Romania was a monarchy, 

Russia was as well, after World War II Romania also became a 

communist country just like Soviet Union was and after the collapse of 

communism both countries transitioned towards free market but with a 

strong oligarchic presence in the economy, yet, even though there were 

political similarities, these were not enough to contain the distrust of the 

common Romanian towards its neighbor on the east. One important 

factor was also the Pan-Slavic ideology that the Russian Empire was 

promoting which was a threat towards the Romanian national, Latin-

based identity, such as it was a threat towards the Polish identity at the 

respective time. Other factors that played their role in the shaping of the 

attitude of Romanians were: 1) The territorial changes after the Russo-

Turkish War of 1877-1878, when Russia, as an ally in the war, took the 

counties from north of the Danube Delta that Romania was 

administrating and in return they gave the territory of Dobrogea where 

the Romanian presence was present mainly close to the Danube and 

apart for a short rule under Wallachia between 1394 and 1404 it never 

controlled it. 2) The forcibly-imposed communist regime in the country 

after the war. 3) Ongoing informational war and growth of influence of 

the Russian Federation in the former Soviet territories. Romania and 

Poland share a common experience on all of the mentioned situations 

and it naturally led to similar feelings towards the common threat in the 

east. 
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At the moment the three main objectives of Romania are to 

further consolidate its position in the European Union, through actions 

such as becoming part of the Schengen Area, the development of its 

economical capabilities, in which an important part is played by the 

development of the infrastructure by following the Polish model, and the 

containment of the Russian influence in Moldova and by extension in 

Ukraine and Belarus. These objectives will require a close cooperation 

between the two nations and the main channels through which they will 

be succeeded will be through EU, NATO but also through direct local 

cooperation between Romania and Poland and regional projects such as 

the Three Seas Initiative. 

 

Three Seas Initiative& Via Carpathia 

The Three Seas initiative consists of 12 member states and had its 

first summit in 2016, being one of the most recent trans-national 

economic projects. The main objective of the initiative is to create a 

stronger cooperation between the member-states and bringing them 

closer economically through infrastructure and energy projects such as: 

- Via Carpathia: to create a north-south highway from the 

Lithuanian city of Klaipeda to Thessaloniki in Greece. 

- To develop the liquefied natural gas infrastructure in Poland 

and Croatia with pipelines from Romania which will reduce 

the energy dependence of the respective countries to Russia. 

The first step towards realizing these projects were the pledge of 

Romania and Poland to allocate 500 million euros through Bank 

Gospodarstwa Krajowego and Export-Import Bank, while United States 

of America pledged to support the Initiative with an additional 1 billion 

dollars. It is worth mentioning that the infrastructure in Eastern Europe 

was developed mainly as an East-West route, as the countries of the 

Warsaw Pact were under the Soviet Union’s economic and military 

control and developed their infrastructure to benefit them. The same 

attitude was kept after the fall of communism as well and today if you 

check a map of the highways built in Romania and Poland you can notice 

that there is a highway between Bucharest and the port city of Constanta 

and from Bucharest to the border of Hungary, with a missing section that 

crosses the Carpathians, or that in Poland there has been first built a 

highway that connects Warsaw with the German border or an east-west 

highway that connects Rzeszów, Kraków and Wrocław with German 

border before a direct route from Warsaw to Kraków has been built. 

There is a noticeable lack of infrastructure projects that benefits the 
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north-south trade with the Lithuanians or Slovaks in the Polish case and 

with the Bulgarians in the case of Romania. These highways once 

completed can facilitate a tighter commerce between the members of the 

3 Seas Initiative and facilitate the transit of goods on a rapid pace 

between Lithuania and Greece from which the biggest beneficiaries 

would be 2 of the biggest economies within the 3 Seas Initiative – 

Romania and Poland (Fig. 2). 

 
Fig. 2. A comparison between the Polish and Romanian highway networks 

 
 

The Initiative has created some controversy and interest from 

within the member-states and neighboring  EU members. In Czechia 

there was an initial negative opinion from some of the diplomats and 

experts, as they viewed the Initiative as attempt of Poland to expand its 

influence in the region, similar to the Intermarium initiatives in the 

Interwar period and advocated for a continuation of the cooperation 

within the Visegrad group, while in Finland the populist Finns Party 

supports the idea of joining within the Initiative. Apart from the 

comparison between the 3 Seas Initiative and Intermarium there is also 

the controversy that the Initiative as a whole is an American strategy to 

maintain its influence in the region, as the member-countries share 

many similar interests that suit the American agenda as well, compared 

to the western members of the European Union who are following a 

more independent agenda. It is important to see how the things will 

evolve, as United States continues to focus gradually more into the Asian 

theater and putting Europe on a secondary position. In both Romania 

and Poland the pro-American sentiment is present in their national 

policies decision and also within the population perception. 
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The flagship of the 3 Seas Initiative is the Via Carpathia project, a 

desired highway connection from Klaipeda to Thessaloniki. The planned 

route starts in Klaipeda and continues to Suwałki – Warsaw – Lublin – 

Rzeszów (in Poland) – Presov – Kosice (in Slovakia) – Miskolc – 

Debrecen (in Hungary) – Oradea – Timișoara and then it follows a 

secondary route to Sibiu – Bucharest and Constanța, while the main one 

continues from Timișoara to Calafat (in Romania) – Vidin – Botevgrad – 

Sofia (in Bulgaria) and end in Thessaloniki in Greece. The project has 

different stages of completion in each country. For instance in Poland the 

routes from Warsaw to Ostrów Mazowiecki and the one from Warsaw to 

Lublin are completed and from Ostrów Mazowiecki to Suwałki and from 

Lublin to the border with Slovakia there are ongoing construction 

projects that are either close to be finished or in the initial stages when 

the contracts are attributed to different companies and the proper 

construction hasn’t started yet. In Slovakia only half of the route is 

finished due to the other half being in a very difficult mountainous 

terrain while in Hungary the route is fully operational since the autumn 

of 2021. In Romania at the moment of writing of this article there are 

operational only the portions between the border with Hungary and 

Oradea, the one between Arad and Lugoj on the main route, while on the 

secondary route, apart for a 15 km break the highway between Sibiu and 

Arad is completed and it continues from Pitești, on the other side of the 

Carpathians in Wallachia to Bucharest and then to Constanta. The 3 gaps 

that the route has are located around Bucharest, where the circle around 

Bucharest is under construction on the southern side of the city while on 

the northern one there are segments where the construction will start in 

2022 or the contracts will be assigned. For the missing 15 km in 

Transylvania it is expected that a new constructor will be selected in 

2022 while the biggest issue remains the connection between Sibiu and 

Pitesti. This is to be considered the biggest issue for Romania for 2 

reasons: First, the difficult mountainous terrain makes this portion of 

around 100 km of missing highway to be very demanding regarding the 

costs and the complexity of the construction. Secondly, it is shameful 

situation that after 100 years since the unification of Transylvania with 

Romania there is no direct highway connection between the capital and 

the second biggest city in the region, Cluj-Napoca. The missing portions 

between Oradea and Arad and Lugoj-Calafat have started the procedures 

for the feasibility projects in 2021 for both of them and the authorities 

would like to see the section between Oradea and Arad completed by 

2024. In 2020 Romania changes the way the contracts are assigned and 
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started to implement the changes based on the Polish procedures that 

proved to be very efficient in finalizing the contract attribution 

procedure. 

The region of Moldova will also benefit with extensions of the 

Romanian planned highway systems which will prove to be crucial 

regarding future plans to expand their economic potential in the eastern 

regions of the country but also towards the state of Moldova and 

Ukraine. In these countries there are also political interests that require 

close cooperation between Romania and Poland to further expand the 

influence of EU and NATO and pull these 2 countries together with 

Belarus away from the Russian sphere of influence as much as possible. 

At the time when this article was written, Romania just ended a 3-

month political crisis in which the coalition that proposed the new 

Prime-minister contains the National-Liberal Party (PNL), the Social-

Democratic Party (PSD) and the Party of the Hungarians in Romania 

(UDMR). In the same time in Poland a new draft for expanding the 

military forces up to 300.000 people is discussed and in the same time is 

facing a humanitarian and political migrant crisis at the border with 

Belarus while Russia is gathering its armed forces at the border with 

Ukraine. All these situations are also happening in the context of a global 

pandemic which is constantly putting pressure on national healthcare 

system, and the capacity to stop the spread of misinformation – a 

valuable tool in the new hybrid informational war that the countries 

must endure. Due to their proximity, at the edge of the NATO flank in 

Eastern Europe, Romania and Poland, together with Turkey are the main 

pillars that have to endure the main threats that might come from the 

East and to further expand the interests of the North Atlantic 

Organization into the former Soviet countries. 

The geography of Poland makes it vulnerable towards its western 

and eastern borders due to the lack of natural barriers – such as the 

Baltic Sea in the north and the mountain ranges in the south. This issue 

on the western side it was fixed once the country joined NATO and EU in 

1999 and 2004 respectively but it remains exposed on its eastern side. 

Being located on the eastern part of the European Plain, Poland 

experienced countless invasions from its eastern borders varying from 

nomadic hordes such as the Mongols to the Tatar raids and Muscovite 

and later Soviet incursions. The terrain favors the attacker which uses 

speed and maneuverability in their advantage and makes the borders to 

be constantly changing, compared to the stability of the Spanish-French 

border for instance where the Pyrenees mountains made the border 
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between the two countries to be rarely modified in the course of their 

history, the same scenario cannot happen on the eastern part of the 

European Plain. The exposure has prompted Poland to allocate over 2% 

of the GDP to the defense. This percentage represents the minimum of 

which each NATO country should allocate to the defense budget but only 

a few of them fulfill this standard – Romania and Poland being two of 

those exceptions. 

The additional plans to expand the national defense forces up to 

300.000 people and the ongoing military modernization programs which 

include the acquisition of new military equipment such as the Patriot 

System, HIMARS system or F-35 planes are to further bolster the Polish 

capabilities and make the country reliable on assuring the stability of 

NATO’s eastern border. Romania is also going through military 

modernization programs which includes the acquisition of new Piranha 

armored transports, Patriot system, HIMARS rocket system, F-16 planes 

with further plans to buy F-35, main battles tanks – most likely Leopard 

2 and to further expand the naval forces and so on. These are necessary 

investments as both of the countries have underdeveloped military 

capabilities compared to their potential. In the Romanian context, the 

new prime-minister is a general that has combat experience in Iraq and 

it is further assuring the path on which Romania is dedicated to continue 

the expansion of its military capabilities. 

Romania has some advantages by comparison to Poland: The 

country does not border directly Russia as Poland does, yet it has it 

aerial space constantly violated by the Russian planes that are located in 

Crimea. The country also has a more favorable terrain for defense, as the 

Carpathian arch creates a shield for the western part, although it does 

not provide additional protection to its capital, Bucharest, which is 

located on the flat Romanian plain. The country has also access to the 

Black Sea, which offers NATO an advantage when it comes to the tense 

situations that existed in the past in the respective region, either with 

Russian interference but also the face of growing Turkish independent 

foreign policy which is constantly interfering with NATO interests. 

Romania, just like Poland, hosts a number of NATO military facilities 

such as the Mihail Kogalniceanu military base and the AEGIS interception 

rockets in Deveselu, which further solidifies the importance of Romania 

within the alliance. 

Since 2017, after the events in Crimea, the cooperation between 

Poland and Romania increased through the creation of the NATO 

contingents. In Poland now there are Romanian soldiers stationed close 
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to the border with Russian Królewiec District and in Romania there are 

Polish soldiers stationed in Craiova. These contingents are tasked with 

further exchanging the military knowledge and techniques  between the 

NATO countries and to develop the cooperation between the bordering 

countries. This cooperation is constantly put to the test through constant 

aerial and maritime violations of Poland and Romania from forces 

belonging to the Russian military located in Królewiec and Crimea and 

through outgoing disinformation campaigns aimed towards their 

national but also EU and NATO institutions in cases such as the migrant 

crisis at the border between Belarus and Poland and CoViD-19 

misinformation campaigns. 

As United States will continue to allocate a higher priority of the 

Asian theater and downgrading the European one in significance, a 

higher call for autonomy of the European NATO members will be 

required. Turkey following its interests in the eastern Mediterranean sea 

the Middle East and Caucasus will mean that the main promoters of the 

NATO interests in Eastern Europe will have to be Poland and Romania, 

according to the economic, military and diplomatic possibilities of the 

countries in the region, on which Poland has the first position, followed 

on the second place by Romania, who has approximately half of the 

population and economy of Poland but presents its own strong points 

within the alliance, mainly because of its location. The cooperation 

between the two countries was insignificant on the wider NATO scale 

until 2014 and the factor that change the attitude of the foreign policy 

was the annexation of Crimea by Russia, which signaled a constant 

increase in cooperation and military expansion every year in both 

Romania and Poland to finally meet the NATO standards and made the 

chief of the diplomacies in both of the countries aware of the cooperation 

that is required between the two. 

 

Moldova, Ukraine and Belarus through the eyes of Romania and 

Poland 

When it comes to the Romanian case, the foreign affairs treated as 

a priority after the fall of communism the integration into the Euro-

Atlantic organizations. And as such, in 2004 the country joined NATO 

and EU in 2007. At the moment, the Schengen goal has not been reached 

yet and there is still not a clear date when the country will adopt Euro.  

When it comes to the Balkan diplomacy, Romania tends to 

maintain a neutral stance towards the issues that plague the peninsula, 

with the exception of the situation that it doesn’t recognize Kosovo as an 
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independent state due to warm diplomatic relations with Serbia and also 

to avoid further unrest and demands within the country, as it might 

create a precedent in the issue that concerns the Szekely people’s 

demand for autonomy in Transylvania. 

One of the main concerns of the Romanian population when it 

comes to foreign policy is the situation in Republic of Moldova. It is 

important to mention that in Romania the unionist movement with 

Moldova was always present in a higher percentage than in the case of 

the people of Moldova. This can be attributed also to the fact that in 

Moldova there are Russian peacekeepers stationed on the breakaway 

region of Transnistria and a hypothetical union with Romania would not 

be possible, as it would trigger a response from the Russian side, similar 

to the scenario in Crimea. This is just one of the frozen conflicts that 

characterizes the Russian diplomacy in the former Soviet republics. The 

tactic is efficient in halting any progress of the respective country when 

it comes to fulfill its EU and NATO aspirations. Apart from the troops 

stationed in Transnistria after the war in 1992, similar scenarios have 

been implemented in Georgia, in Abkhazia and South Ossetia, and 

Ukraine, with the Donetsk and Luhansk Republics, and Crimea being 

fully annexed by Russia. These actions are a result of the Russian siege 

mentality, as a country that during World War II was faced with the 

prospect of total annihilation and suffering countless invasions before 

that on its core territory from both east and west due to the lack of 

natural defenses that could halt an invading army or create a stable 

border, its main focus was to always expand towards the Carpathian and 

Caucasian mountains in Europe which can offer the desired protection 

and to constant stop any effort of an entity that might surround Russia, 

as in the case of NATO or EU.  

Currently, since the protests that erupted in Belarus after the last 

election, Lukashenko is dependent on Russian support more than ever 

and as a retaliation to the EU sanctions there is an ongoing migrant crisis 

at the border with Poland orchestrated by Belarussian authorities. His 

regime is facilitating the transport of Middle-Eastern refugees to the 

border with Poland and pushes them to continue towards Germany, 

creating in this way instability within the EU member states and also 

using this situation in promoting further misinformation and anti-EU 

rhetoric. This tactic is also used to probe the strength and unity of the 

members of the union, but also to divert the attention from the Russian 

troop gathering at the border with Ukraine. At the moment of the writing 

of this article President Volodymyr Zelensky announced the discovery 
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and thwarting  a coup d’état complot. This comes at the moment when 

there is an inflation of the Russian gas prices and an internal fight within 

Ukraine between the president and the oligarchs that affected the 

support for the president combined with a lack of external support from 

the EU and NATO countries. Romanian support for the Euro-Atlantic 

cause of the Ukrainians is lacking determination, as Ukraine previously 

adopted policies that were detrimental towards Romanian population 

located in the territory that used to be part of Interwar Romania, 

although these policies were adopted due to the ongoing conflict in the 

east it also hit the Polish and Romanian communities in the country and 

soured the diplomatic relations. Poland is the main local leading force 

that is working on reducing and further blocking Russian influence in 

Ukraine and Belarus due to their proximity and common historical and 

cultural grounds, while Romania is focusing on Moldova due to the same 

reasons.  

The current Moldovan government managed to break the 

deadlock in which the country was situated before their presidential and 

general snap-elections and the first visit at Chisinau was of the Romanian 

president, Klaus Iohannis, to further assure the support that Romania 

offers to Moldova in achieving its goals of joining EU. This is a very hard 

to complete objective, due to the issue in Transnistria, rampant 

corruption and the interference of Russia into the country’s internal 

affairs, which tries to maintain Moldova on its orbit. On 4th of November 

2021 Romania demanded Ukraine to stop recognizing the Moldovan 

language stating that it doesn’t exist and it’s a fabrication meant to create 

a separation between the Romanian and Moldovan identities. In Moldova 

now exist newspapers and TV stations that are transmitting in Romanian 

such as TVR Moldova which are eroding the “Moldovan” language and 

identity that was aggressively promoted during Soviet Union and it 

continued after it’s dissolution through Russian Federation. 

It is hard to speculate what will be the next steps, although no 

matter in which way the current events will develop, it is crucial that 

Romania and Poland will further cooperate on affairs that concern both 

countries and also provide support to the political forces that want to 

change the status-quo in the former Soviet countries. 

 

Conclusion 

As final words, I would like to put an emphasis once again on the 

volatile situation that is currently developing in the Eastern Europe, at 

the border of EU and NATO. The latest tension at the border of Ukraine 
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and Russia exposed once again that both Poland and Romania are too 

small to influence the power dynamic in the region by themselves and 

that negotiations and decisions are made either directly between 

Washington and Moscow or with EU or NATO as a whole block. Even 

though 3 Seas Initiative as a project presents a lot of economic and 

political potential for both countries and the rest of the members that it 

contains. It can create a unitary block of smaller countries that joined EU 

after the collapse of the Iron Curtain that do not have the same economic 

and political power within the union, as a counterweight to the decisions 

that are made at Paris and Berlin, it is in the end a tool for internal 

politics within the Union that could not be implemented by itself on the 

world stage.  

Poland and Romania share common interests and fears when it 

comes to regional development and security that are not present within 

the members of the Visegrad group as well and the cooperation has been 

constantly increasing in the recent years: economically since the EU 

ascension of both countries and militarily as both countries are part of 

the AEGIS ballistic defense system in Eastern Europe and after the 

Crimean annexation by Russia. These common interests must also be 

coordinated with the rest of the NATO and EU structures as part of the 

whole picture to obtain the best results in achieving our goals. There is 

no Intermarium idea from the Interwar period that could be 

implemented in our modern days but through direct coordination and 

projects such as the 3 Seas Initiative both Romania and Poland can bring 

new perspectives and opportunities for both EU and NATO and expand 

their influence into the former Soviet states, in which there are still a 

cultural and historical ties. 
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PROJEKT EDUKACYJNY:  
EUROPA: NOWE ROZDANIE 1989-2019 

STOWARZYSZENIA „POSPOLITE RUSZENIE” 
 
 

Posiadanie ogólnej wiedzy o historii najnowszej, znajomość 
podstaw funkcjonowania państw czy zasad rządzących współczesną 
polityką międzynarodową wydają się niezbędne do zrozumienia 
otaczającego nas świata. Chociaż nie każdy młody obywatel będzie 
interesował się geopolityką, polityką czy makroekonomią, to jednak 
istotne jest to, by opuszczając szkolne mury umiał zrozumieć, 
przeanalizować i ocenić informacje medialne dotyczące bieżących 
wydarzeń. Bez tego bowiem trudno o społeczeństwo odpowiedzialne i 
zaangażowane w sprawy dużej i małej ojczyzny. Na tematy te ciężko 
jednak wygospodarować czas na szkolnych lekcjach historii. Nie zawsze 
w najciekawszy sposób omawiane są na lekcjach wiedzy o 
społeczeństwie. Trudno też wyobrazić sobie, by poznawane z 
podręczników poważne zagadnienia, takie jak negocjacje unijne, 
stosunki bilateralne, dywersyfikacja energetyki czy kryzysy 
parlamentarne, wzbudzały emocje wśród nastolatków.  

Mając na uwadze powyższe, Stowarzyszenie „Pospolite Ruszenie” 
umieściło wieloosobową, symulacyjną grę planszową w centrum 
realizowanego projektu “Europa: Nowe Rozdanie 1989-2019”. Głównym 
wyróżnikiem tego rodzaju gier jest ich ogromna skala. Pozwala na 
jednoczesną rozgrywkę kilkudziesięciu osób, w tym wypadku nawet 45. 
Dobrze zaprojektowana gra, dzięki łączeniu elementów współpracy i 
rywalizacji, zwiększa zaangażowanie odbiorców i skłania do większego 
wysiłku intelektualnego, który w takich warunkach wpływa na 
zapamiętywanie. Gry edukacyjne pozwalają też na wykorzystywanie w 
praktyce wcześniej zdobytej wiedzy, a ta konkretna planszówka także na 
integrację informacji z kilku dziedzin. 

Wspomniana gra poświęcona jest historii Europy ostatnich 30 lat. 
Uczestnicy - w 2 lub 3-osobowych zespołach - wcielają się w role 
przywódców wybranych 15 państw. Wśród nich są zarówno 
gospodarcze potęgi, takie jak zjednoczone Niemcy, Francja czy Wielka 
Brytania, państwa byłego Bloku Wschodniego (takie jak Polska czy 
Rumunia), byłe republiki ZSRR (np. Ukraina lub Białoruś oraz 
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posiadająca odmienne cele Rosja) oraz państwa powstałe w wyniku 
rozpadu Jugosławii (np. Serbia). W trakcie trwającej do 5 godzin 
rozgrywki (zaczynającej się małym wykładem i nauką zasad, a kończącej 
podsumowującą dyskusją) uczestnicy muszą zarządzać polityką 
wewnętrzną i zewnętrzną swojego kraju, a zwłaszcza dbać o rozwój 
gospodarczy i potrzeby obywateli, bezpieczeństwo narodowe i 
aktywność na polu międzynarodowym. Angażują się również w 
inicjatywy wielostronne oraz są uczestnikami procesu integracji Europy. 
Część państw zaczyna grę jako członkowie UE i NATO, inne zaś mogą 
dołączyć do tych organizacji w trakcie gry (spełniając jednak konkretne 
wymogi). Do wyżej opisanych działań gracze wykorzystują liczne 
komponenty: wielkoformatową planszę przedstawiającą Europę, która 
umieszczana jest zawsze w centrum sali. Pochylając się nad nią 
uczestnicy analizują nowe kontrakty handlowe i działania 
dyplomatyczne. Natomiast każdy zespół posiada swoje własne 
stanowisko, na którym znajduje się plansza państwa, która wraz z 
zestawem kart celów, żetonów i znaczników służy do dbania o sprawy 
wewnętrzne.  

Gra podzielona jest na etapy, z których każdy przedstawia ok. 5 
lat z historii Europy. W ciągu etapu przywódcy muszą podjąć szereg 
decyzji, które pojawiły się na wspomnianych kartach. Można je 
rozstrzygnąć na co najmniej 3 różne sposoby, a konsekwencje wyboru 
danego rozwiązania mogą objawić się dopiero w następnych etapach. 
Nie wszystkie decyzje są korzystne. Zawsze gracze muszą dokonać 
rachunku zalet i wad. Niekiedy ich aktualna sytuacja nie pozwala na 
wybór najkorzystniejszej decyzji - w takim wypadku muszą zdecydować 
się na rozwiązanie kompromisowe. Ta część mechaniki gry uczy 
analizowania danych, przewidywania, podejmowania decyzji w krótkim 
czasie. Na kartach, których w grze jest blisko 500, znalazły się 
historyczne wydarzenia, postacie, partie polityczne, kluczowe reformy, 
skandale, katastrofy czy konflikty, z którymi zmierzyć się muszą gracze.  

Na bazie rozmów z uczestnikami oraz ich opiekunami (zazwyczaj 
nauczycielami, w tym akademickimi), a także pozyskanych ankiet 
ewaluacyjnych, możemy uznać, że potwierdziły się nasze założenia. Gra 
w interesujący sposób przybliża trudne i złożone procesy. Możliwość 
działania i realizowania wcześniej obmyślanej strategii uczy analizy 
własnych zasobów, szacowania ryzyka czy przewidywania działań 
pozostałych zespołów. Skłania do dalszych przemyśleń oraz budzi 
zainteresowanie do samodzielnych poszukiwań informacji. Wymusza 
próby zrozumienia perspektywy drugiej strony oraz buduje kompetencje 
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interpersonalne, które hartują się podczas częstych w grze negocjacji i 
mediacji. Wzmacnia postawy proobywatelskie związane np. ze 
zrozumieniem zagrożenia tzw. fake newsów, które czynią spustoszenie 
w społeczeństwach gorzej wykształconych, mniej dociekliwych lub 
niezainteresowanych współczesną polityką. Podsumowując, opisywana 
gra symulacyjna łączy ze sobą wartość merytoryczną (historia, 
politologia, ekonomia, socjologia, geopolityka) z treningiem kompetencji 
interpersonalnych i analitycznych.  

Gra została zaprojektowana przez Łukasza Wronę, Piotra 
Krzystka i Sebastiana Wacięgę - doświadczonych twórców gier 
edukacyjnych. Cennych uwag eksperckich z zakresu geopolityki udzielał 
na etapie projektowania gry dr Piotr Wilczyński, prezes Polskiego 
Towarzystwa Geopolitycznego. Organizacja ta jest jednocześnie 
partnerem całego projektu. W jego ramach gra wykorzystywana jest 
podczas dwudniowych seminariów z uczniami i studentami z 
południowej Polski. Towarzyszy jej debata oksfordzka, którą prowadzą 
członkowie Krakowskiego Stowarzyszenia Mówców. Na chwilę obecną 
(koniec kwietnia 2022 r.) zajęcia takie zorganizowane zostały m.in. w 
Niepołomicach, Świątnikach Górnych, Miechowie, Olkuszu, Bieczu, 
Bochni, Katowicach, Ropczycach i Krakowie (w tym na Uniwersytecie 
Jagiellońskim i Uniwersytecie Pedagogicznym). Zwieńczeniem projektu 
będzie finał z m.in. rozgrywką laureatów, która odbędzie się w dniach 
21-22 czerwca w Krakowie.  

Mamy nadzieję, że w przyszłości nasza unikatowa gra będzie 
wykorzystywana w procesie kształcenia także w innych miejscach 
Polski. Wartościowa współpraca z Polskim Towarzystwem 
Geopolitycznym będzie kontynuowana. Wierzymy, że ekspercka wiedza 
członków Towarzystwa i doświadczenie oraz kreatywność edukatorów 
ze Stowarzyszenia zostanie połączone przy kolejnych projektach 
edukacyjnych.  

Projekt “Europa: Nowe Rozdanie 1989-2019” realizowany jest 
przez Stowarzyszenie Pospolite Ruszenie i współfinansowany w ramach 
programu Unii Europejskiej Erasmus+. 

 
Łukasz Wrona 
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III OGÓLNOPOLSKI KONKURS NA ESEJ GEOPOLITYCZNY 
 

 
5 maja 2022 r. Katedra Stosunków Międzynarodowych 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie oraz Polskie 
Towarzystwo Geopolityczne Oddział Chełm zakończyły ocenę prac w III 
Ogólnopolskim Konkursie na Esej Geopolityczny. Konkurs realizowany 
był w dwóch kategoriach, dla studentów oraz dla uczniów szkół 
ponadpodstawowych. Laureaci Konkursu (miejsca 1-3 oraz wyróżnieni) 
uzyskali kwalifikację do II etapu V  Międzynarodowej Olimpiady 
Geopolitycznej, organizowanej przez Polskie Towarzystwo 
Geopolityczne. 

Laureatami III Ogólnopolskiego Konkursu na Esej Geopolityczny 

w kategorii STUDENT zostali: 
miejsce I – Bartłomiej Zadworny - Uniwersytet Zielonogórski; 
miejsce II – Mariusz Wąsicki - Wyższa Szkoła Biznesu i 

Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim; 
miejsce III – Karolina Brysiak - Państwowa Wyższa Szkoła 

Zawodowa w Chełmie. 
Wyróżnienia: 
Natalia Kucińska - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w 

Lublinie; 
Kamila Brusik - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji 

Narodowej w Krakowie. 
Laureatami III Ogólnopolskiego Konkursu na Esej Geopolityczny 

w kategorii UCZEŃ zostali: 
miejsce I – Patryk Kral - I Liceum Ogólnokształcące im. 

Antoniego Osuchowskiego w Cieszynie; 
miejsce II – Jakub Zgłobicki - III Liceum Ogólnokształcące im. 

Unii Lubelskiej w Lublinie; 
miejsce III – Bruno Bojanowski - I Liceum Ogólnokształcące im. 

Jana Kasprowicza z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu. 
Wyróżnienia:  
Franciszek Stachura-Baran - XXI Liceum Ogólnokształcące im. 

Św. Stanisława Kostki w Lublinie; 
Oliwier Oleszczuk -  I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana 

Czarnieckiego w Chełmie; 
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Mikołaj Mrozek - I Liceum Ogólnokształcące im. Jana 
Kasprowicza z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu. 

Każda z prac została poddana ocenie przez dwóch recenzentów. 
Prace były również badane pod kątem przestrzegania przepisów Ustawy 
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. 
Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 z późn. zm.). 

Konkursowi patronowali: JM Rektor dr hab. inż. Arkadiusz Tofil, 
prof. PWSZ w Chełmie oraz Senator RP dr hab. Józef Zając, prof. PWSZ w 
Chełmie, Prorektor ds. Rozwoju. 

Gratulujemy laureatom i uczestnikom. 
 
     Iwona Lasek-Surowiec 
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Ian O. Johnson, Faustian Bargain. The Soviet-German 
Partnership and the Origins of the Second World War, 

Oxford University Press, Inc., New York 2021, ss. 384, ISBN 
978-01-906751-4-1  

 
 

 
 
Kiedy 24 lutego 2022 roku Federacja Rosyjska dokonała inwazji 

na Ukrainę, świat nie okazał się jednomyślny w ocenie tego wydarzenia. 
Wprawdzie największa część międzynarodowej opinii publicznej 
zdecydowanie potępiła rosyjski atak, opowiadając się po stronie Ukrainy, 
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ale na takie potępienie nie zdobyli się m.in. przywódcy Chin i Indii, 
niejednoznaczne stanowisko zajął Izrael, a z państw Unii Europejskiej 
przede wszystkim Niemcy. To ostatnie państwo, mimo werbalnego 
wsparcia udzielonego broniącej się Ukrainie, zdaje się wyczekiwać na 
moment, kiedy jej armia wykrwawi się, i w obliczu ogromnej przewagi 
militarnej podda kraj agresorom. W niemieckich miastach 
zorganizowano masowe demonstracje prorosyjskie, a grupa niemieckich 
intelektualistów opublikowała nawet list domagający się zaprzestania 
przekazywania broni dla Ukrainy, w celu doprowadzenia do pokojowego 
rozstrzygnięcia konfliktu. W dość powszechnej opinii stanowisko 
Niemiec, których gospodarka jest silnie uzależniona od dostaw ropy 
naftowej i gazu ziemnego z Rosji, wynika wyłącznie z wyrachowania 
ekonomicznego. Ale analizy ekonomiczne nie potwierdzają takiego 
uzasadnienia niemieckiej bierności, a nawet prób ograniczania pomocy 
dla Ukrainy płynącej z USA i wielu innych państw. Okazuje się, że koszty 
jakie Niemcy ponieśliby rezygnując z dostaw rosyjskich paliw, wcale nie 
są aż tak duże, by usprawiedliwić niemieckie przyzwolenie na 
spustoszenie jakie Rosjanie sieją na Ukrainie, nie mówiąc już o 
zbrodniach popełnianych każdego dnia wojny przez rosyjskie wojska na 
ludności cywilnej. Jak więc należy wytłumaczyć dwuznaczną postawę 
rządu jak i dużej części społeczeństwa niemieckiego? Wnioski jakie 
nasuwają się z recenzowanej książki wskazują, że przyczyny, dla których 
Niemcy nie chcą dopuścić do klęski putinowskiej Rosji tkwią głębiej. 
Szukać ich należy w niemieckiej świadomości zbiorowej, która 
kształtowała się pod wpływem tragicznych wydarzeń sprzed wieku, 
kiedy po traktacie wersalskim izolowana, bolszewicka Rosja, była 
głównym partnerem pobitych i skazanych na demilitaryzację Niemiec. 
Elementem tej świadomości jest pewien rodzaj więzi z Rosją, czyli  
Schicksalsgemeinshaft (=wspólnota losu). Pierwszy ambasador 
Niemiec w Moskwie, Ulrich von Brockdorff-Rantzau (1919) przewidział, 
że zadecyduje ona o biegu dziejów. Może się okazać, że mimo upływu 
czasu jeszcze dzisiaj stanowi ona ważny czynnik kształtujący sytuację 
geopolityczną w Europie. Zamiast o wspólnocie losu, autor recenzowanej 
książki woli tę niemiecką cechę określić za pomocą tytułowego 
wyrażenia „układy faustowskie” oznaczającego nic innego jak 
paktowanie z diabłem w celu zaprzedania mu duszy w zamian za 
doczesną władzę i wpływy.  

Ian O. Johnson jest historykiem wojskowości i dyplomacji, 
stypendystą Fulbrighta i Guggenheima, pracującym na Uniwersytecie 
Notre Dame (Indiana). Po uzyskaniu doktoratu w 2016 roku na 
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Uniwersytecie Stanowym Ohio (na podstawie rozprawy dotyczącej tajnej 
współpracy między Niemcami i Związkiem Radzieckim w okresie 
międzywojennym) wykładał też na Wydziale Historii Uniwersytetu Yale 
oraz Uniwersytecie Teksańskim w Austin. Recenzowana książka jest 
pierwszą w dorobku młodego, dynamicznego autora, za którą otrzymał 
on nagrodę amerykańskiego Towarzystwa Historii Wojskowości (Society 

for Military History's 2022 Distinguished Book Award). Jest to dzieło 
całego dotychczasowego życia autora, który wykorzystał w nim wyniki 
swojego doktoratu oraz wielu dodatkowych badań prowadzonych w 
archiwach niemieckich (m.in. Bundesarchiv-Militärarchiv we Freiburgu, 
Archiwum Federalne w Berlinie, archiwa koncernów przemysłowych w 
Essen, Stuttgarcie i Augsburgu), rosyjskich (Państwowe Archiwum 
Wojskowe w Moskwie, archiwa w Kazaniu, Samarze i Lipiecku), 
brytyjskich, amerykańskich i polskich (Archiwum Akt Nowych w 
Warszawie).  

W oparciu o wyniki prac archiwalnych, Johnson przybliżył 
fascynującą tajną współpracę wojskową między Niemcami a Związkiem 
Radzieckim w okresie międzywojennym, dostarczając informacje nie 
znane z wcześniejszych publikacji (Maiolo, 2010; Moorhouse, 2014). Po 
zakończeniu I wojny światowej pokonane i rozbrojone Niemcy szukały 
sposobów na dozbrojenie się pomimo surowych ograniczeń narzuconych 
przez traktat wersalski. W tym czasie większość mocarstw odmówiła 
uznania nowego rządu bolszewickiego w Rosji, która bardzo 
potrzebowała inwestycji i pomocy zagranicznej, aby zbudować swoje 
siły zbrojne. Status pariasów jaki przypadł w udziale obu krajom, 
Niemcom i Rosji, zbliżył je do siebie. Związek Radziecki stanowił miejsce, 
gdzie poza kontrolą alianckich inspektorów, Niemcy mogli testować 
nowe samoloty bojowe, czołgi i broń chemiczną. Niemieccy oficerowie i 
inżynierowie szkolili jednocześnie tysiące radzieckich wojskowych, co 
umożliwiło rozwój przemysłu zbrojeniowego i kadr Armii Czerwonej. W 
późniejszym okresie dozbrojenie Hitlera było możliwe dzięki 
potencjałowi wojskowemu, który Niemcy rozwinęły w Związku 
Radzieckim jeszcze przed dojściem nazistów do władzy. Hitler zakończył 
niemiecko-radziecką współpracę wojskową w 1933 roku, wkrótce po 
tym, jak został kanclerzem (co nie oznaczało zaprzestania współpracy 
handlowej). Jednak w 1939 r. oba kraje ponownie zbliżyły się do siebie: 
podpisały niesławny traktat o nieagresji (Ribbentrop-Mołotow), 
odnowiły więzi wojskowe, ustalając podział Europy Wschodniej między 
siebie. Ich intensywna współpraca trwała aż do inwazji Niemiec na 
Związek Radziecki w 1941 r. 
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Książka składa się z dwóch części, podzielonych na 35 rozdziałów. 
Opisany w pierwszej części okres do roku 1933 („era Rapallo”), to 
według Johnsona czas przygotowań do wielkiej zemsty na zachodnich 
aliantach ze strony zarówno niemieckich jak i radzieckich przywódców, 
których określił mianem siewców wiatru („Sowing the wind” to tytuł 
pierwszej części dzieła). Pierwsze rozdziały przygotowują grunt dla 
głównego tematu jakim jest tajna współpraca Niemców i Rosjan. Ukazują 
sytuację militarną Rosji w trakcie i po przewrocie bolszewickim, rolę 
Niemców w organizacji armii czerwonej, niekorzystne dla Niemiec 
postanowienia Traktatu Wersalskiego, oraz nie mniej tragiczne dla 
bolszewików rozstrzygnięcie wojny polsko-rosyjskiej. Należy zaznaczyć, 
że przewrót bolszewicki autor nazywa w sposób politycznie poprawny, 
czyli rewolucją październikową (zgodnie z propozycją Lwa Trockiego), 
nie wspomina o niemieckim udziale w przygotowaniu bolszewickiego 
zamachu, o czym pisał m.in. Igor Bunicz, ani o wielkich nadziejach, jakie 
w 1920 roku Niemcy wiązali z oczekiwanym pokonaniem Polaków przez 
bolszewickie armie (por. Wilczyński, 2017; 2018). Już w tym okresie 
rozpoczęły się tajne negocjacje niemieckich koncernów z rosyjskimi 
wojskowymi, których inicjatorami byli Lew Trocki i gen. Hans von 
Seeckt. Rozmowy te doprowadziły niedawnych śmiertelnych wrogów i 
przeciwników ideologicznych do zawarcia traktatu w Rapallo, którego 
setną rocznicę Niemcy czczą właśnie dzisiaj politycznymi zabiegami 
mającymi nie dopuścić do klęski Rosji. Rozdziały 9-14 odkrywają 
szczegóły i ujawniają skalę współpracy niemiecko-sowieckiej, której 
celem było ominięcie sankcji nałożonych na Niemcy w Wersalu 
(relokacja ekspertów i zakazanej produkcji do ZSRR), a z drugiej strony – 
udostępnienie sowietom technologii i umożliwienie rozwoju przemysłu 
zbrojeniowego. W Rosji Niemcy utworzyli liczne laboratoria i wojskowe 
ośrodki badawcze, oraz poligony na których testowano prototypy 
nowych broni. Pod niemieckim kierunkiem powstały też szkoły lotnicze 
jak i fabryki broni chemicznej. W tajnych sowieckich ośrodkach setki 
niemieckich ekspertów udostępniało rosyjskim inżynierom najnowsze 
osiągnięcia technologiczne. W krótkich rozdziałach 15-23 Johnson 
odkrywa przed czytelnikiem nieznane dotychczas kulisy tajnych działań, 
zawiłe intrygi jak i zdarzające się w trakcie tej współpracy skandale, 
dzięki którym Rzesza znalazła jednak sposób na uzbrojenie 
Reichswehry.  

Krótsza część druga ukazuje tragiczne skutki działalności 
„siewców wiatru”. Opowiada ona o „zbieraniu burzy” (Reaping the 

Whirlwind), co przejawiało się faktycznym podważeniem postanowień 
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Traktatu Wersalskiego, zakończeniem bliskiej współpracy niemiecko-
rosyjskiej, rozpoczęciem wyścigu zbrojeń w Europie zainicjowanym 
przez Hitlera w 1933 roku, oraz takimi tragicznymi wydarzeniami jak 
czystki „Nocy długich noży”, terrorem skierowanym wobec przeciwników 
politycznych Hitlera i Żydów. Cały czas narastały obawy społeczeństw 
europejskich o możliwość wybuchu nowej wojny. Sukcesy Niemiec w 
pierwszych latach wojny spowodowały, że w 1941 roku Hitler 
postanowił zdradzić Stalina. Niemiecki atak na ZSRR to tragiczny skutek 
trwającej przez dwie dekady współpracy opartej nie na przyjaźni, ale na 
wzajemnej nieufności oraz  wspólnej nienawiści do zachodnich aliantów.  

Johnson w bardzo elokwentny i przekonujący sposób pokazuje, że 
nienawiść może równie mocno dzielić, jak łączyć. Ideologicznie, 
ekonomicznie i społecznie Niemcy i sowieci byli diametralnie różni. 
Jednak przez krótki okres w latach międzywojennych ich wspólna 
nienawiść do porządku ustanowionego po I wojnie światowej 
przezwyciężyła wzajemną nieufność i doprowadziła do zawarcia przez te 
dwie potęgi nietypowego, ale mającego ogromne znaczenie partnerstwa 
gospodarczego, technologicznego i wojskowego. Ten mroczny ale 
brzemienny w skutki sojusz, sformalizowany podpisaniem traktatu w 
Rapallo polegał na tym, że Związek Radziecki zapewniał bezpieczną 
przystań dla niemieckiego dozbrojenia, w zamian za inwestycje, handel i 
pomoc wojskową. Niemieccy oficerowie, biznesmeni, przemysłowcy i 
inżynierowie przenieśli się do tajnych ośrodków na terenie Związku 
Radzieckiego, aby w tajemnicy wobec aliantów konstruować czołgi i 
samoloty, opracowywać nowe możliwości w zakresie broni chemicznej i 
szkolić nowe pokolenie niemieckich dowódców wojskowych. 
Jednocześnie radzieccy oficerowie uczyli się sztuki wojennej od swoich 
niemieckich kolegów, podczas gdy ich kraj zdobywał bazę przemysłową, 
doświadczenie w produkcji i sprzęt wojskowy, który uważał za 
niezbędny dla wspierania światowego komunizmu. 

Książka Johnsona obnaża jedną z najmniej znanych i najmniej 
rozumianych relacji międzynarodowych okresu międzywojennego–
oparte na wspólnej nienawiści partnerstwo Niemiec i sowieckiej Rosji. 
Ten bliski związek dwóch państw skazanych na pewnego rodzaju 
wykluczenie na arenie międzynarodowej wyjaśnia nie tylko wybuch II 
wojny światowej, ale także jej przebieg, zwłaszcza na froncie 
wschodnim. Szybkie dozbrojenie Niemiec, nazyfikacja Rzeszy, sowieckie 
czystki wojskowe w latach trzydziestych, a nawet brytyjskie i francuskie 
ustępstwa - wszystko to ma swoje korzenie w traktacie w Rapallo. Bez 
pomocy Związku Radzieckiego Niemcy nie byłyby w stanie tak łatwo 
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złamać postanowień traktatu wersalskiego, a niemieckie wojsko nie 
mogłoby się tak szybko dozbroić. Obecnie jest pod wieloma względami 
podobnie, tylko że to rosyjska armia uzbroiła się dzięki współpracy m.in. 
Niemiec, Francji i Włoch, które sprzedawały Rosji broń łamiąc sankcje 
narzucone przez Unię Europejską. Bez pomocy Niemiec Rosjanie nie 
byliby w stanie wzmocnić swojej armii, przygotowując ją do wojny z 
Ukrainą, ani uzależnić Europy od dostaw paliw. W przyszłości historycy 
będą zapewne ponownie badać niemiecko-rosyjskie partnerstwo, 
którego tragiczną konsekwencją jest krwawa wojna na Ukrainie. Ich 
zadanie będzie chyba o wiele bardziej skomplikowane niż to, przed 
którym stanął Ian Johnson. Przyczyną tego jest brak oficjalnego traktatu 
podobnego to tego z Rapallo sprzed wieku, jak i do paktu Ribbentrop-
Mołotow. Nie można więc będzie badać tego typu dokumentów, ani 
załączonych do nich tajnych protokołów. Duża część rosyjsko-
niemieckich działań podejmowana jest nie na podstawie formalnych 
międzypaństwowych umów lub kontraktów zawieranych przez firmy, 
ale odbywa się poprzez specjalnie powoływane instytucje, które 
ukrywają swoje prawdziwe zadania polityczne pod pozorem działalności 
czysto biznesowej lub ekologicznej. Należy do nich m.in. Stiftung Klima- 

und Umweltschutz MV (Fundacja Ochrony Klimatu i Środowiska), 
założona przez rząd landu Meklemburgia-Pomorze Przednie, a 
finansowana przez Kreml (de facto przez firmę Nord Stream 2). 
Oficjalnie jej zadaniem były przedsięwzięcia ekologiczne, ale w jej 
statucie zawarto klauzulę dopuszczającą prowadzenie działalności 
gospodarczej przy współpracy z innymi podmiotami. Klauzula ta została 
właśnie wykorzystana do obejścia sankcji ze strony USA w celu 
dokończenia budowy drugiej nitki gazociągu Nord Stream. Zgodnie ze 
złowieszczą wypowiedzią Ulricha von Brockdorff-Rantzau sprzed wieku, 
łącząca naszych większych sąsiadów więź określana mianem 
Schicksalsgemeinshaft, która przyczyniła się do tragedii II wojny 
światowej, stała się ponownie podłożem nowej wojny, która rozgrywa 
się tym razem nie w Polsce, ale na terytorium naszych wschodnich 
sąsiadów, na Ukrainie. Jej zasięg, czas trwania oraz geopolityczne 
konsekwencje zależą od tego, jak długo jeszcze Niemcy przedkładać będą 
„Faustian bargain” i swoje interesy, jakie prowadzą z Rosją, nad 
„wartości europejskie” i interesy swoich sojuszników z NATO. Przyszły 
bieg dziejów nie musi tym razem zależeć od trwałości i siły niemiecko-
rosyjskiej „wspólnoty losu”, jak to przewidywał przed wiekiem Ulrich 
von Brockdorff-Rantzau, ale od tego, czy nasi zachodni sojusznicy 
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potrafią czerpać naukę z historii. Książka Johnstona, gdyby została przez 
nich przeczytana, okazałaby się w tym bardzo pomocna. 

 
  
      Witold J. Wilczyński 
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bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie, w szczególności misji i operacji 
pokojowych oraz działalności ONZ na rzecz rozwiązania konfliktu 
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1. W „Przeglądzie Geopolitycznym” (dalej PG) publikowane artykuły naukowe, 
przeglądowe i polemiczne, recenzje naukowe i sprawozdania z zakresu geopolityki, 
geografii politycznej i historycznej, stosunków międzynarodowych, nauk politycznych 
oraz historii i filozofii nauk społecznych. 
2. Materiały nadesłane do redakcji, które są poprawne pod względem formalnym, czyli 
spełniają wymogi określone poniżej (zwłaszcza punkty 3-5), przekazywane są do 
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spójność logiczna oraz poprawność językowa. 
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kongresowych. Do artykułów należy dołączyć streszczenie (do 200 wyrazów) i zestaw 
słów kluczowych, a także przekład tytułu, streszczenia i słów kluczowych na język 
angielski. Streszczenie powinno zawierać tezę lub cel opracowania oraz najważniejsze 
wnioski. 
5. Proponowane teksty powinny być sporządzone w powszechnie dostępnych 
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elektroniczną na elektroniczny adres redakcji (podany na stronie redakcyjnej). Materiały 
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a) wielkość czcionki tekstu: 12 pkt, Cambria, interlinia 1,5; czcionka przypisów: 
10 pkt, Times New Roman, interlinia: 1,0; wszystkie marginesy: 2,5 cm; 

b) na pierwszej stronie powinno znaleźć się imię i nazwisko autora (autorów) 
wraz z afiliacją 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; 
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Gul-Rechlewicz, V., 2015. Migracje w Europie? szanse i zagrożenia, [w:] T.Z. 
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publikacja książkowa: 
Soroka, P., 2015. Bezpieczeństwo energetyczne. Między teorią a praktyką, Dom 

Wydawniczy Elipsa, Warszawa. 
Jeżeli w przytaczanym źródle brak nazwiska autora lub redaktora pracy 

zbiorowej, na pierwszym miejscu w zapisie bibliograficznym umieszcza się tytuł: 
Słownik Wyrazów Obcych, 1997. PWN, Warszawa. 
Opisy prac tego samego autora należy uszeregować chronologicznie. Prace tego 

samego autora wydane w tym samym roku należy oznaczać dodatkowo kolejnymi 
literami alfabetu przy roku wydania (np. 2011a, 2011b). 

g) pozycje bibliograficzne pisane cyrylicą piszemy wyłącznie w oryginale. 
Autorów prosi się o niedokonywanie samodzielnej transkrypcji ani transliteracji; 

h) w przypadku powtarzających się pozycji bibliograficznych wprowadzamy 
ogólnie znane skrótowce w wersji łacińskiej: idem, ibidem, op. cit., passim. 
6. Na końcu tekstu należy załączyć krótką notę o autorze. 
7. Polskie Towarzystwo Geopolityczne jako stowarzyszenie naukowe nie identyfikuje 
się z żadnym ugrupowaniem politycznym, ani z żadną ideą geopolityczną. Wszelkie 
materiały prezentowane na łamach PG, o ile nie zaznaczono tego wcześniej, nie mogą 
być utożsamiane z poglądami Redakcji, ani też nie reprezentują oficjalnego stanowiska 
Towarzystwa. 
8. Przesłanie artykułu, recenzji lub innego materiału (drogą elektroniczną lub 
tradycyjną) do Redakcji „Przeglądu Geopolitycznego” jest równoznaczne z 
przeniesieniem praw autorskich na rzecz wydawcy czasopisma, chyba że strony 
dokonały uprzednio osobnych uzgodnień na piśmie. 
9. Autorzy są zobowiązani do: 

a) złożenia oświadczenia o oryginalności artykułu, w którym autorzy są 
zobligowani do potwierdzenia, że artykuł nie był wcześniej nigdzie publikowany, nie 
narusza praw osób trzecich, jest oryginalny i nie został złożony w żadnej innej redakcji 
do procedowania; 

b) określenia wkładu poszczególnych osób w powstanie artykułów; 
c) złożenia oświadczenia o niewystępowaniu konfliktu interesów; 
d) złożenia oświadczenia o źródłach finansowania. 

10. Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca i nie ponosi odpowiedzialności za 
treść reklam w czasopiśmie. 
11. PG ukazuje się cztery razy do roku.  
12. Każdemu z Autorów przysługuje prawo do nieodpłatnego egzemplarza czasopisma 
w wersji pierwotnej (do odbioru na życzenie, egzemplarz wysyłamy pocztą po ukazaniu 
się numeru i wskazaniu adresu dostawy przez Autora). 
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