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O NIEZALEŻNOŚĆ POLITYCZNĄ POLSKIEGO 
TOWARZYSTWA GEOPOLITYCZNEGO  

(artykuł redakcyjny) 

FOR POLITICAL INDEPENDENCE OF THE POLISH 
GEOPOLITICAL SOCIETY 

(editorial article) 

 
 

24 lutego 2023 r. 

 

Wydarzenia minionego roku 2022 niewątpliwie zapiszą się na 

zawsze w historii świata, a zwłaszcza w historii naszej części Europy. 

Trwająca na Ukrainie wojna, bez względu na jej ostateczny wynik, na 

nowo ukształtuje stosunki międzynarodowe i sytuację geopolityczną, 

odbijając się na gospodarkach państw i na codziennym funkcjonowaniu 

społeczeństw. Ze względu na swoją lokalizację, oraz za sprawą postawy 

Rządu i większości społeczeństwa, Polska znalazła się w samym centrum 

międzynarodowej sceny. Tematyka związana z pandemią, która 

dominowała w poprzednich latach w debacie publicznej i w geopolityce, 

szybko ustąpiła problemom bezpieczeństwa, zwłaszcza militarnego, 

sprawom rosyjskiego imperializmu i pomocy dla bohatersko broniącej 

się Ukrainy1. Tendencji tej nie sposób nie zauważyć także w tematyce 

ostatnich tomów Przeglądu Geopolitycznego. Wielka waga bieżących 

wydarzeń, od których zależeć będzie przyszła pozycja geopolityczna i 

sytuacja gospodarcza Polski, powoduje polaryzację poglądów i znaczne 

zaostrzenie debaty publicznej, przyczyniając się do pogłębienia 

istniejących w społeczeństwie podziałów. Dodatkowo sprzyja temu fakt, 

że znajdujemy się w roku wyborczym. Chociaż Polskie Towarzystwo 

                                                
1 W dniu 19 stycznia z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego na 

Uniwersytecie Jagiellońskim odbyło się polsko-ukraińskie seminarium „Ukraina wobec 

rosyjskiej agresji. Problemy bezpieczeństwa państwa, społeczeństwa oraz regionu”. 

Współorganizatorami były także Uniwersytety: Gdański i Warszawski.  
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Geopolityczne jest stowarzyszeniem naukowo-badawczym (rozdział I, § 

1 Statutu), a nie organizacją polityczną, to właśnie konflikty na polskiej 

scenie politycznej odbijają się bardzo niekorzystnie na naszym 

funkcjonowaniu. Bezpośrednią tego przyczyną jest mieszanie przez 

nielicznych członków PTG działalności naukowej, z aktywnością czysto 

polityczną, co tragicznie odbija się na naszym wizerunku, wpływając 

negatywnie na możliwości skutecznej realizacji statutowych celów 

naszego Stowarzyszenia. Obecne w mediach przejawy aktywności 

politycznej naszych członków, budzą zrozumiały sprzeciw Zarządu jak i 

członków Towarzystwa, wnioskujących nawet o wykluczenie osób 

odpowiedzialnych za wykorzystywanie nazwy lub logo PTG dla celów 

propagandowych. 

W tych okolicznościach w dniu 20 lutego 2023 roku, obecni na 

połączonym zebraniu członkowie odchodzącego i nowego Zarządu 

Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego, postanowili utrzymać w mocy 

Wizję rozwoju Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego, przyjętą Uchwałą 

Zarządu PTG z dnia 15 maja 2014 roku.2 Punkt drugi odczytanego 

podczas zebrania dokumentu poświęcony jest ochronie niezależności 

politycznej Towarzystwa, i zabrania współpracy z aktywnymi politykami 

i organizacjami politycznymi (zwłaszcza przyjmowania darowizn). 

Jednocześnie dokument wyjaśnia, że członkowie PTG, jak wszyscy 

obywatele, mogą angażować się politycznie, nie mieszając jednak tej 

aktywności z badaniami naukowymi i z PTG, które pozostaje 

stowarzyszeniem naukowym. Towarzystwo nie ocenia ani nie komentuje 

działalności politycznej swoich członków, gdyż jest to działalność nie 

związana z PTG ani z nauką. Naukowy charakter Towarzystwa 

podkreślony jest w punkcie 3 dokumentu, co jest spójne z zapisami w 

punkcie 4, poświęconymi konieczności zachowania odporności na 

wpływy ideologii. Naukowe podejście do drażliwych kwestii 

politycznych jest możliwe, czego dowodzą doroczne Zjazdy 

Geopolityków Polskich, a zwłaszcza XIV Zjazd, przeprowadzony z 

sukcesem w listopadzie ubiegłego roku w Krakowie, oraz wspomniane 

styczniowe seminarium polsko-ukraińskie. Dlatego wykorzystywanie 
nazwy i logo PTG w działalności stricte politycznej musi być 
traktowane jako działanie na szkodę Towarzystwa, za co zgodnie ze 

                                                
2 Uchwała ta zamieszczona została jako utrzymana przez nowy zarząd PTG w dziale 

„Stanowiska i sprawozdania PTG” wraz z wynikami wyborów do zarządu na kadencję 2023-

2026. 
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Statutem grozi wykluczenie na mocy decyzji Zarządu (Rozdział III, § 

16).  

Zależność naukowych badań i publikacji od bieżącej polityki jest 

cechą systemów totalitarnych. Tak było u nas w czasach PRL, a obecnie, 

kiedy nie istnieje urząd cenzury, największym zagrożeniem dla 

autentyczności badań naukowych jest tzw. poprawność polityczna, 

której redakcja Przeglądu Geopolitycznego (zgodnie z Wizją rozwoju 

Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego) przeciwstawia się, dopuszczając 

publikację opracowań autorów o różnorodnych orientacjach 

politycznych, o ile tylko zachowane są zasady logicznej spójności, oparcia 

na faktach empirycznych i rzetelnego udokumentowania 

prezentowanych tez. Jeżeli jako geopolitycy zatracimy niezależność od 

bieżącej polityki i modnych ideologii, to tym samym przestaniemy 

reprezentować naukę, a Polskie Towarzystwo Geopolityczne nie będzie 

miało prawa nazywać się stowarzyszeniem naukowym.  
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Piotr MICKIEWICZ  
University of Gdansk  

ORCID: 0000-0002-3533-337X  

 

 

RUSSIAN SPECIAL OPERATIONS  

AND THE SO-CALLED GERASIMOV DOCTRINE 

ROSYJSKIE OPERACJE SPECJALNE  

A TZW. DOKTRYNA GIERASIMOWA  

 

 
Abstract: 

 The article assesses the possible forms of influence of Russian special services 
on the states of NATO's eastern flank. The task of Russian special operations is to 

expand the so-called outer ring of defense, they are also supposed to complement A2 / 

AD (Anti-Access / Area Denial) undertakings. On the other hand, in a situation of 

growing crisis or real armed conflict (of low intensity), they are to constitute one of the 

operational activities of the armed forces. The adopted formula of activities assumes 

the conduct of mutually coordinated undertakings aimed at influencing the political 

establishment and public opinion of NATO and EU member states, as well as obtaining 
influence on economic processes. On the other hand, in the military dimension, they are 

part of operational activities selectively directed against the most important targets 

and objects of the enemy. Recognized goals and effects of Russian special operations 

allow us to conclude that they use both military influence and actions of government 

agencies and private entities. The dominant formula remains the so-called 

unconventional operations and indirect actions, adapted to the internal situation in the 

countries of NATO's eastern flank, aimed at gaining influence over the way their 
policies are conducted. The adopted formula of influence means that the defense 

system of NATO member states should take into account not only preparation for a 

defense operation, an integral part of which is protection against subversion and 

sabotage, but also the conduct of a full range of counterintelligence activities and the 

elimination of social disinformation and infiltration of state structures.  

  
Keywords: Russian special operations, Russian army, asymmetric warfare, NATO 

eastern flank. 
 

 

 

Special operations constitute an integral part of Russia's influence 

on other countries. This is in line with the views of Russian strategists 

and politicians, who consistently believe that all available instruments 

should be applied to achieve strategic interests of the state (Cimbala, 
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2017; Chivvis, 2017). Using these instruments, often described as 

asymmetric operations and now also as hybrid ones, is sometimes 

misunderstood by analysts from the NATO area as a means of counter-
balancing the strategic advantage of the North Atlantic Treaty and the 

United States itself (Thornton 2007). We should rather assume that 
applying these forms of international influence results from the adopted 

assumption that skilful utilisation of the available means will allow for 

achieving operational or even strategic success at a significantly lower 
cost. The Russian concept of carrying out special operations as an 

international influence factor aimed at reaching national goals is thus a 

conglomerate of historic experience1 and theses of Veniamin Semenov 

Tian-Shanskij (developing a land superpower with significant 

geographical span along with the necessity to create an external defence 

ring), and the functioning of Heartland and Rimland zones according to 

the views of John H. Mackinder and Nicholas Spykman (Mickiewicz, 

2018). Equally important are the theses of Tim Benbow that 

technological development radically expanded the scope and 

consequences of non-linear influence of international players on a 

potential opponent and the reactions of the attacked party are limited by 

barriers in the process of identifying the attack perpetrator, determining 

their state affiliation (a domestic or foreign opponent) and the assumed 

goals of influence should be considered to determine the goals of 

Russia’s special operations’ conduct (Benbow, 2004, p. 164). Another 

equally important limitation to the reaction form of an attacked state is 

the adopted formula of hostile actions, which are not aimed at military 

defeat of the attacked state, but rather forcing it to carry out policies 

coherent with the aggressor’s interests or discontinuation of a policy to 

achieve national goals.  

Taking into consideration the above theoretical assumptions, the 

adopted goal of this study is to demonstrate that special operations in 

the Russian strategy constitute an integral part of international influence 

and they have been assigned particular significance in the area defined 
                                                
1 The need to conduct policy in simultaneously three directions, i.e. western, southern and 

eastern resulted in the domination in the Russian military thinking of the thesis on the 

functioning of the state as a „besieged stronghold”, the necessity to conduct a defensive 

operation in a situation of the aggressors having military advantage and the development of a 

„security perimeter” around the state borders (zone of influence, external defense ring, etc.). 

For this reason, the Russian military theorists often referred to the thought of ancient 

strategists, especially in relation to the role of disinformation or activities described as 

partisan. Very important for them showed to be theses of Chinese strategists, especially Sun 

Tzu (The Art of War) and Wei Liaozi (The Master’s Books). 
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as the NATO’s eastern flank. Regardless of whether the Russian military 

doctrine will comprise a division into three phases of international 

relations (peace, crisis, war) or whether, according to gen. W. 
Gerasimov’s theses, they have been blurred, their role is to lead to 

broadening the so-called external defence ring. They are also supposed 
to supplement A2/AD undertakings (Anti-Access/Area Denial). In turn, 

in a situation of an arising crisis or a real military conflict (of low 

intensity) they will constitute one of the forms of armed forces 
operations. The above proposition will be proved based on an analysis of 

Russian strategic documents, studies of warfare theorists and Russian 

General Staff officers, as well as the method of military influence in Syria, 

Ukraine and special operations undertaken towards the NATO’s eastern 

flank countries. 

 

Evolution of Russian special operations in the 20th and 21st 

centuries  

The Russian security policy adopted as an axiom one of the theses 

of the Soviet military strategy, which assumed the parallel conduct of 

two processes: creating a belief in its defensive nature and expanding the 

offensive potential of the armed forces. Eliminating the advantage of the 

opponent (gaining an advantage over him) is to be achieved through the 

implementation of a number of projects limiting his combat abilities. The 

formula of disinformation activities applied since the Bolshevik 

revolution was discussed, among others, by Joseph Stalin (1921) himself. 

In the early period (1920s.-1930s.) the basic toolset for influencing 

potential opponent was described as ideological diversion (Zhirnov, 

2003, p. 7). It was complemented by undertakings such as infiltrating the 

opponent’s army or inciting desertion in order to strengthen internal 

conflicts in an enemy state. In this thesis we should consider Evgeny 

Messner’s idea to be very accurate. He concluded that in the Soviet 

strategy, operations such as infiltration, propaganda, sabotage, and 

armed uprisings are closely coordinated with a frontal political, 
economic, cultural, diplomatic, and psychological attack (Messner, 1999, 

p. 370-373, Savinkin, 2005). Equally important for assessing the role of 

special operations in the Soviet military strategy is the George Kennan 

thesis, that the plan for the expansion and development of Mackinders 

Heartland was not entirely based on the exclusive use of strictly military 
operations. These were to be comprehensive political, psychological and 

military actions. The participation of the troops was intended to sanction 
the achieved goal (Kennan, 1961, p 389). However, the goals of influence 
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and instruments used evolved. In the pre-World War II period, the goal 

of operations was to create an image of the USSR as a state of social 

equality, with peaceful policy. This task was carried out by the military 
intelligence services in which the Department of Disinformation was 

established. The tasks of the Department included the ongoing 
assessment of the enemy's knowledge of the Red Army and the 

preparation of disinformation materials. To this end, he prepared 

information that falsified the condition of the Red Army (from 1924, the 
rule was to raise the condition of the Red Army by 50-60%). Obsolete 

reform ordinances were also obtained, suggesting that they are still in 

force. A separate task was to combat intelligence activities, especially in 

Poland and Estonia, which transferred the obtained information to 

France, Great Britain and Japan. The scope of disinformation activities 

included as many as 5 forms of influence, preceded by 

counterintelligence activities (assessment of the state of knowledge of 

the enemy's intelligence services): 

1. creating the possibility of obtaining false documents; 

2. preparation of false information, data and analytical materials; 

3. preparation of a false official document or information and its 

publication; 

4. providing foreign intelligence with completely false documents that 

are not valid in the USSR; 

5. transferring recalled documents to a foreign intelligence service as 

binding. 

The greatest success of these actions was to bring about a situation in 

which the intelligence services of European countries, based on false 

data, recreated the organizational structure and combat potential of the 

Red Army. This is illustrated in the table 1. 

 In the second world war and post-war periods, the so-called 

maskirovka became both a political influence means and an element of 

military operations on the operational and tactical level (Zhirnov, 2003; 

Pirnie, 1985). Political influence was primarily to support left parties in 
democratic states and the so-called liberation movements in Third 

World countries. All of this has also been confirmed by former GRU agent 

Yuri Bezmenov (Wilczyński, 2020). During military operations on an 

operational level its essence was to prepare an unexpected attack or to 

undertake non-obvious forms of combat operations. In turn, on the 
tactical level its task was to hide the real potential of troops, their 

deployment and attack goals. On the other hand, the full scope of  
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Tab. 1. The combat potential of the Red Army in 1923 - actual data and an 

assessment of the intelligence of European countries 

Weapons and armament on the equipment of 

the Red Army 

Arming state % of equipment 

for soldiers 

 False Real False Real False Real 

Rifle 2726 3425 3578 1332 131 38 

Heavy machine gun 23 29 27790 19018 120 65 

Manual machine gun 59650 - 20836 - 83 - 

Weapon:  

3-inch (76 mm) field gun 5942 - 6080 2532 101 100 

3-inch (76 mm) anti-aircraft 

gun 

935 - 653 - 69 - 

3-inch (76 mm) mountain 

gun 

578 478 386 168 66 35 

48 linear (122 mm) 

howitzers gun 

1968 1004 1860 491 94 48 

3-inch (76 mm) field canon  612 338 624 142 101 42 

 6-inch (150 mm) howitzer 

gun  

635 391 655 172 100 48 

Source: Report No. 0226/st. of the Chief Intelligence Agency of the Headquarters of the 
Red Army Ya.K. Berzin about the work on disinformation to the chairman of the 

Revolutionary Military Council of the USSR M.V. Frunze z 21.01.1925, (Доклад № 

0226/стначразведупра Штаба РККА  Я.К. Берзина о работепо дезинформации 

председателю Реввоенсовета СССР М.В. Фрунзе z 21.01.1925), 

http://www.hrono.ru/dokum/192_dok/19250121berz.php  

 

disinformation activities was set out in a special resolution of the 

Politburo Russian Communist Party on the creation of the Bureau of 

Disinformation and its tasks. Such was considered the selection of 

specially prepared information, the preparation of false information 

about the internal situation in Russia, the state of the Red Army and the 

objectives of external influence, the provision of specially prepared 

information to agents and services of hostile countries, and the 

preparation of fictitious materials and notes for daily press and thematic 

magazines. Each of these studies had to be approved by one of the 

secretaries of the Central Committee (Pirnie, 1985,p. 10-11 and13-14). 

In the second world war these activities were characterized by distorting 

the data collected by the German reconnaissance, especially obtained 

from aircraft and radio intelligence. As a result, especially after losing the 

Stalingrad battle, the Russians managed to create a situation in which the 

Wehrmacht’s reactions to Russian army’s operations were reactive and 

the selection of operational means was not always adequate to the 
situation on the frontline. One should also emphasise the skilful 

distortion of the strategic situation image, taking the form of creating 
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symptoms of missing production capacity, armaments, and fuel 

deliveries for the army, etc., which lead to underestimating of the Red 

Army potential by the German general staff (Pirnie, 1985, p. 2). In the 
period of the Cold War and the competition focused on building 

deterrence potential, the falsification of military potential became the 
basic form of the mask. This task was carried out by specialized 

departments of disinformation operating under the joint supervision of 

the GRU and the Ministry of Foreign Affairs, but an important element of 
these activities was also parades and military exercises in which 

prototype or even dummy weapons were presented or used. The 

operations they carried out were described as active measures 

(активные мероприятия), supporting diplomatic activities covering 

the whole spectrum of undertakings from offensive operations, including 

intelligence, propaganda influence (disinformation), support and 

development of opinion shaping centres2 to classic espionage operations, 

to defensive activities, including counter-intelligence and sabotage. In 

the 1960s, the main formula of influence was economic coercion, 

building political influence in the centers of power and shaping the 

content of radio broadcasts. In turn, from mid-1970s. the goal was to 

create an image of the state subjected to sabotage operations of the 

NATO, consolidating the modus operandi of communist and national 

liberation movements with soviet policy, disinformation concerning the 

Warsaw Pact military potential, goals of international influence, 

condition of the economic and technical potential of the state as well as 

economic intelligence and espionage. Realising the latter forms of 

external influence involved the use of the potential not only of the KGB 

and GRU, but also other institutions of the Soviet State. Among defensive 

activities, an important role was played by undertakings aimed at 

combating activities undertaken by the opponent. The complete set of 

instruments used was made up of – classical in a way – activities of 

special services in the form of sabotage actions aimed at interfering with 

the state’s functioning, attacks on selected opponent’s facilities, building 
a certain network of agents aimed at liquidation of USSR traitors, 

creating partisan movements based on national liberation groups, 

„delivering” of scientists with unique knowledge about the opponent’s 

                                                
2 E. Zhirnov (2003), considered the official release of the international scientific commission, 

which clearly stated in its report that the USA dropped bacteriological weapons to the area of 

North Corea to be a disinformation masterpiece. Even more so, as just one Soviet scientist 

was a member of the commission.  
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military potential and developing of a nuclear recognition on the NATO 

footprint (Kolpakidi, Prokhorov, 2001, p. 77-80). 

 The role of special operations in the Russian policy has not 
undergone a substantial transformation after the bi-polar world 

breakup. However, one should point out the significant differences in 
operations between the civilian and military areas. By 2014, in the first 

one, a large part of the effort had been focused on combating what was 

defined as NATO espionage and the disclosure of state secrets. This was 
especially true of the disclosure of technologies of military significance 

(currently hypersonic weapons) and space weapons. On the other hand, 

after that date, the main means of influence are operations aimed at 

effectively influencing the political establishment of NATO and EU 

member states as well as social opinions in these countries. They are 

conducted based on assumptions developed by Vladimir Kvachkov and 

Gennady Kazachevkov, who suggest that operations of this type allow for 

the achievement of both strategic, operational and tactical goals in the 

political and military dimension (Tab. 2). 

 
Table 2. Scope and form of Russian special operations  

Form of utilising special forces Special 

operation 

goal 

Result 

Political operation Military operation 

Strategic Change of strategic 

situation  

Special forces operation 

strengthening or supplementing 

political and diplomatic activities 

Self-sufficient special 

forces operation in the 

theatre of war or 

individual operations 

within an allocated 

military component.  

Operational Change of the balance of 

forces in the region of 

locating own or 

opponents’ interest in a 

clearly distinguished 

area (combat operations 

area) 

Building political and social support 

for own policy and exerting 

pressure on the opponents’ 

authorities to resign from pursuing 

a policy of realising national 

interests 

Activities aimed at 

changing an operational 

situation carried out for a 

tactical association also 

in the form of supporting 

the operations of other 

combat troops. 

Tactical Achieving a short-term 

goal allowing for 

realising the long- or 

mid-term plan 

Supporting political or strictly 

diplomatic activities  

Activities aimed at 

changing tactical 

situation to the benefit of 

a regiment or brigade 

Source: Own elaboration based on:, B.B. Kvachkov (2007). 

 

These operations are carried out both using the means of military 

influence and through the activity of government agencies and private 

entities. State agencies mainly infiltrate and affect the political 

establishment, less often sabotage (both on the territory of a potential 
enemy and in cyberspace). Private entities mainly focus on espionage 

activities (economic intelligence), creating a positive image of the 
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Russian state and implementing a whole range of impacts in cyberspace. 

On the other hand, the means of military influence have been integrated 

into the overall operational activities. The modern Russian military 
doctrine assumes that a military operation should take the form of high-

intensity focal strikes, and its aim is to overcome the enemy's ability to 
act, not to take control of the area. This determined the role of special 

operations, which were considered an element of operational activities 

directed selectively against the most important targets and objects of the 
enemy. They are to complement or support precision strikes by the air 

and space forces. In practice, special forces should carry out one of nine 

types of operations within this framework, which can be classified into 

four groups (Tab. 3). 

 
Table 3. Classification of special operations  

Special intelligence operations 

(pазведывательные специальные 

операции) 

Gathering and use of information 

In
te

ll
ig

e
n

ce
 

o
p

e
ra

ti
o

n
s 

Reconnaissance as well as sabotage and 

diversion operations 

(pазведывательнo-диверсион-

ныеспециальные операции) 

Obtaining situational information and possible 

limitation of the functioning capabilities of the 

reconnoitred facility, system, etc. 

Sabotage and diversion operations 

(диверсионные специальные операции) 

Destruction or disorganisation of critical infrastructure 

functioning  

Formulation and combat preparation of 

irregular forces (cпециальные операции 

поформированию, поддержке и 

боевомуприменениюиррегулярныхсил) 

Organisation and equipment of irregular armed 

formations, diversion, terrorist and partisan groups, 

protest groups and a reconnaissance and intelligence 

network  

D
e

st
a

b
il

is
in

g
 

o
p

e
ra

ti
o

n
s 

Psychological operations 

(психологические специальные 

операции) 

Influence on the society (selected social groups) 

utilising socio-technical influence, particularly 

propaganda and disinformation. 

Operations carried out for other types of 

armed forces and services (cпециальные 

операции в интересах родов войск и 

служб) 

Support for armed forces troops and other formations 

of the remaining armed ministries 

O
p

e
ra

ti
o

n
s 

fo
r 

o
w

n
 f

o
rc

e
s 

Search and rescue operations of high- 

and medium-risk personnel (поисковo-

спасательные специальные операции) 

Lost Personnel Recovery for HRI and MRI groups in the 

form of Combat Search and Rescue, Combat Recovery, 

Non-conventional Assisted Recovery and Hostage 

Rescue, 

Protection of assets and rights of the 

Federation and its citizens abroad 

(cпециальные операции поза 

щитесобственности и прав Россииие 

егражданзарубежами Российской 

Федерации) 

Reaction to limiting the rights to carry out business, 

hostile assets seizure, Personnel Recovery for the 

Other Personnel group,  

Non-combatant Evacuation Operations 

D
e

fe
n

ce
 o

p
e

ra
ti

o
n

s 

Internal security assurance operations 

(cпециальные операции по 

обеспечению внутренней безопасности 

государства) 

Protection of constitutional order anti- and counter-

terrorist operations and  

Source: Own elaboration based on: Kadetov (1995),Kvachkov (2007). 
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 They can also conduct activities in the form of indirect actions 

focused on conducting preventive operations against irregular 

formations and using intelligence data. It was also stipulated that the use 
of special forces could also be undertaken in the area controlled by the 

enemy. Apart from strictly military operations, they should be prepared 
to conduct propaganda and information activities (disinformation 

focused on the civilian population). On the other hand, the purpose of 

military special forces operations is the critical infrastructure, which is 
considered to be the objects that determine the way the state and local 

communities function. The systems of state and military administration, 

large enterprises in the energy sector and traditional economy 

(metallurgy, mechanical engineering, oil refineries, enterprises of the 

military-industrial complex, power plants and energy substations, 

production, collection and storage points for oil and gas, devices for 

supporting life for the population, etc.), critical IT infrastructure and 

transport systems (railway junctions, bridges, strategically important 

ports, airports, tunnels, etc.), classic critical infrastructure, the damage of 

which will be caused by the so-called chain of events (dams of 

hydropower plants and hydropower plants themselves, reactors of 

nuclear power plants, chemical processing plants, enterprises of the 

nuclear industry, stores of strong toxic substances, etc.). The purpose of 

such operations is not only to destroy it effectively, but also to create a 

sense of threat to the civilian population, to obtain a possible operational 

advantage in the course of military operations, and to weaken the 

economic potential of the country subjected to such influence. It was also 

assumed that the economic goal can be achieved immediately after the 

attack, and can be postponed (collapse of a given industry sector in the 

event of a lack of production capacity) and achieved indirectly (e.g. in the 

form of an ecological catastrophe eliminating the possibility of exploiting 

resources in a given region). 

 

Potential forms of carrying out special operations on the NATO’s 

eastern flank 

 Analysing concepts developed by the Russian military, the course 

of exercises and manoeuvres, practical operations in the Ukraine and 

Syria as well as the formula of undertakings carried out against selected 

European states, one can determine the threat level on the NATO’s 
eastern flank. Adopting the initial thesis, that Russia’s goal is to limit the 

influence of the USA in Central Europe through the influence on political 
establishment and the society of the European Member States, it should 
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be concluded that the concept of carrying out special operations on the 

eastern flank of the pact will take the form of indirect and non-

conventional operations supplemented with strictly military 
undertakings. These however cannot create a situation justifying a 

military reaction of NATO forces or starting a consultation procedure of 
the Member States, pursuant to the Washington Treaty provisions. 

Following this assumption, one should accept that they will be varied 

and dependent on the strategic situation in the region. The main 
determining factor will be the assessment of threat for the Russian state 

perceived in the context of limiting the possibility to achieve the 

Federation’s interests and the scale of the ability to achieve these 

interests by the United States3. For this reason, emphasising that the 

thesis on the blurring of the distinction between the periods of peace, 

crisis and war is one of the main theoretical approaches to the Russian 

concept of carrying out military operations. It is justified to analyse the 

formula of special operations carried out by Russia in those international 

relations’ states. The period of peace is a time of carrying out operations 

aimed at dominating or gaining influence on the economy through 

energy dependency or controlling specific market segments by joint 

venture companies with Russian capital and the preparation of grounds 

for evoking a crisis situation, which should arise in the country subjected 

to aggressive operations with the aggressor’s minimal participation. 

These operations are and will be carried out based on a modified 

concept of ideological diversion. It assumes the form of propaganda 

activities, organising networks of agents of influence and defining groups 

of influence allowing for potential destabilising of the political and social 

order in a country. Selected political and social groups are subjected to 

this form of influence, depending on the level of appreciation for Russia 

and the condition of mutual relations. Authors of this concept assumed 

that such activities have a long-term character, perceived in the horizon 

of up to two decades. However, the possibility to use the so-called new 

media allows for much quicker development of a political and ideological 
background in the form of protest groups and political and economic 

supporters. Such activities are carried out, with various outcomes, 

                                                
3 At the moment, the main determinants should be considered to be realizing the idea of 

Three Seas, scale of dislocation of American (and allied) troops along NATO’s eastern flank 

and the level of dependency of Poland, Lithuania, Latvia and Estonia on deliveries of 

Russian energy products and energy itself (the planned takeover by a Polish-Hungarian 

consortium of the development of a nuclear power plant in the Kaliningrad Oblast and 

delivering through it energy to the European states.  
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against the Czech Republic, Slovakia, Hungary as well as Lithuania, 

Latvia, and Estonia. The resulted in penetrating and identifying groups 

which may perform both the function of Agents of Influence and Protest 
Groups. In fact, the existence of such groups may be proved in every 

state of the eastern flank. The level of their susceptibility to Russian 
influence and readiness to take action is varied, however. Accepting that 

except for the Czech Republic, which practically functions as a state 

performing the role of a certain intelligence and information gathering in 
the EU, these operations are at the stage of realisation. Potential groups 

of indirect influence should be indicated as niche political parties with 

radical programmes, the so-called anti-establishment movements, 

industry groups facing economic crises (farmers, segments of the 

economy suffering from the Covid-19 pandemic, representatives of niche 

professions). The aim of indirect influence is to weaken the position of 

authorities among part of the general public, strengthening groups 

denying the functioning within the EU and NATO and 

pursuing/announcing the pursuing of a policy of cooperation with the 

Russian Federation. Taking up activities aimed at direct influence on 

parliamentary elections should be expected to a smaller extent. This has 

been demonstrated by the form of carrying out special operations 

against Lithuania, Latvia, and Estonia. It is focused on creating a network 

of agents of influence, gaining opportunities to do business and classic 

intelligence operations focused on defence infrastructure and military 

operational planning. The formula of discrediting the political 

establishment of states in the region will also be broadened, following 

the example of operation „Ghost-writer”. Their goal will invariably 

remain to disclose and interpret the gathered information in a manner 

allowing for discrediting the political elite, especially the parties in 

power, broadening the scale of political divisions and eliminating 

selected politicians from political life. In turn, it has to be assumed that 

special operations will be carried out in case it is decided that a project 

carried out by a given state threatens Russian interests. Regardless of the 
condition of mutual relations, which was proved by the operation of 

liquidating munitions warehouses in Vrbětice, Czech Republic (16 

October and 3 December 2014)4. 

 One should consider the second form of unconventional influence 

to be the creation of pressure as well as sabotage and diversion groups. 

                                                
4According to the Czech authorities, it belonged to a Bulgarian arms dealer and was 

supposed to be delivered to the territories of Ukraine and Syria.  
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Based on Ukrainian experience, social and political associations should 

be considered to be subjected to such influence, particularly when they 

can be dominated by agents of influence. Extreme and criminal groups 
may also be used. Their main task is to create protests; however, they 

may also be prepared to carry out sabotage and diversion operations. 
They are conducted in a secretive way, minimising the possibility to 

identify the principal and prove their engagement in the process of 

preparation and carrying out an act of sabotage. For this reason, they 
should be carried out by diversion groups or private military companies 

created in the area of the state subjected to aggression.   

 Analysis of special operations carried out in the area of NATO 

Member States leads to formulating three conclusions. First is the 

statement that diversion and sabotage groups recruited in a given state 

subjected to operations will be used only in a situation of an emerging 

political crisis or when their use will be justified by a strategic situation. 

Thus, they function as a certain strategic reserve, prepared for action in a 

specific situation. Hence, it should be accepted that the realisation of on-

going operations, resulting from the current state of the international 

situation, will be the responsibility of Russian special services officers. 

The so-called „soft” critical infrastructure facilities and systems become 

the goal of their operations but it is also possible to carry out a sabotage 

operation in hard infrastructure facilities (the mentioned liquidation of 

munitions warehouses in the Czech Republic) or liquidating persons 

deemed to be enemies of the Federation5. However, a situation, which 

could be described as a political coup, should be deemed improbable in 

the Central and Eastern Europe. It is possible to use elements of this 

operation to weaken the political coherence of the state and to attempt 

to gain influence on the economic, political, and social processes in place 

in the country.  

 The use of created social uprisings, especially of a separatist 

character, is a distinctive formula of Russian special operations. It should 

be assumed that they will take the form of limited military support of 
destabilising operations or separatist movements. Carrying out an 

operation limiting the possibility to utilise the military and economic 

potential by authorities of the state, in which such protests take place, 

should be considered to be the main modus operandi. Experience from 

                                                
5 The situation with arresting Raman Pratasevich demonstrated that it is possible to come 

back to operations of secretive kidnapping and transporting such persons to the territory of 

the Federation.  
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Ukraine allows for interpreting as such classical sabotage and diversion 

operations in the form of damaging transportation infrastructure 

elements, oil transport systems and – to a smaller extent – natural gas 
transport systems and energy infrastructure. These operations will be 

carried out by organised diversion groups or separatist troops, however, 
it is equally probable that Spetznaz troops will be delegated to carry out 

such operations. In turn, in a situation of the Russian army undertaking 

strictly military operations, the target form of impact is to be the so-
called information-attack operation (информационно-ударная 

операция) which is essentially to destroy IT systems and networks, 

connectivity and guidance systems, which is to result in decision 

paralysis supplemented with disinformation activities (Vorobiev, 

Kiselev, 2008, p. 36; Chibisov, Vodkin, 2011, p. 46-50; Vorobiev, 2007 p. 

14-21).  

 

Conclusions  

The presented formula of carrying out Russian special operations 

determines the method of reacting. They involve a few areas of political, 

economic and social life as well as the defence domain. Thus, the reaction 

should comprise a conglomerate of mutually connected activities which 

should also take into account the modus operandi of special forces. 

Activities mitigating the Russian special operations on the NATO’s 

eastern flank should be based on counter-intelligence operations and 

limiting the possibility to infiltrate the political, economic, and military 

areas. The second, equally important, task should be considered to be 

preventing disinformation and building the net of agents of influence and 

the possibility to use protest groups. In this classification of threats, the 

threat of undertaking sabotage and diversion operations seems 

apparently less important. However, the analysis of the concept of 

Russian special forces and the transformation of their organisational 

structure justifies the conclusion that they may realise such operations 

in the territory of NATO Member States. It should also be accepted that 
the selection of objects of a potential attack will be largely coherent with 

the set deemed operationally significant in a situation of carrying out 

military operations. That is because, according to B. Kruglov’s 

assumption (2000), the Russian military offensive should not be carried 

out in the formula of territory occupation, but with the goal of 
controlling strategic points and urbanised areas of economic, and its aim 

is to limit the scope of defensive operations, including transferring the 
NATO reinforcement troops. In the system of preventing Russian special 
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operations, Special Forces should thus focus on combating the 

operations of diversion and sabotage groups. Analysing the modus 

operandi in Eastern Ukraine, these should be considered to be teams of 
operators consisting of 9-12 persons. The goal of their attacks will be 

critical infrastructure elements. As regards the countries of the eastern 
flank, one could hazard the guess that concerning Poland and possibly 

Romania the combat groups will originate from Spetznaz units. In the 

case of operations undertaken in the area of Estonia and Latvia, these 
may be groups organised and trained in the area of these countries. In 

turn in the area of Slovakia, the Czech Republic and Bulgaria these will 

be both private military companies (persons employed by joint venture 

companies) and Spetznaz operators. Thus, the defence system of NATO 

Member States should take into account not only preparations for 

carrying out a defensive operation, whose integral part is to protect 

against diversion and sabotage operations but also to carry out a full 

range of counter-intelligence operations and activities mitigating the 

scale of social disinformation and infiltration of the state’s structures. 
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Streszczenie: 

W artykule dokonano oceny możliwych form oddziaływania rosyjskich służb 

specjalnych na państwa wschodniej flanki NATO. Zadaniem rosyjskich operacji 

specjalnych jest rozbudowa tzw. zewnętrznego pierścienia obrony, mają one także 

uzupełniać przedsięwzięcia A2/AD (Anti-Access/Area Denial). Natomiast w sytuacji 

narastającego kryzysu lub realnego konfliktu zbrojnego (o niskiej intensywności) mają 
one stanowić jedną z form działalności operacyjnej sił zbrojnych. Przyjęta formuła 

działań zakłada prowadzenie wzajemnie skoordynowanych przedsięwzięć mających na 

celu oddziaływanie na establishment polityczny państw członkowskich NATO i UE oraz 

na opinie społeczne w tych krajach, a także uzyskanie wpływu na procesy gospodarcze. 

Natomiast w wymiarze militarnym stanowią element działań operacyjnych 

skierowanych selektywnie przeciwko najważniejszym celom i obiektom przeciwnika. 

Rozpoznane cele i efekty rosyjskich operacji specjalnych pozwalają stwierdzić, że 
wykorzystują one zarówno wpływy militarne, jaki działania agencji rządowych oraz 

podmiotów prywatnych. Dominującą formułą pozostają tzw. operacje 

niekonwencjonalne i działania pośrednie, dostosowane do sytuacji wewnętrznej w 

państwach wschodniej flanki NATO, nacelowane na zdobycie wpływu na sposób 

prowadzenia ich polityki. Przyjęta formuła wpływu oznacza, że system obronny państw 

członkowskich NATO powinien uwzględniać nie tylko przygotowanie do operacji 
obronnej, której integralną częścią jest ochrona przed działalnością wywrotową i 

sabotażową, ale także prowadzenie pełnego zakresu działań kontrwywiadowczych oraz 

eliminowanie dezinformacji społecznej i infiltracji struktur państwowych. 

 
Słowa kluczowe: armia rosyjska, operacje specjalne Rosji, wojna asymetryczna, 

wschodnia flanka NATO. 
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Abstract: 
 The purpose of this article is to clarify the role of the Russian Orthodox Church 
as an institution supporting the Russian Federation's international policy activities. 
Based on historical facts, the origins of the ties between the Russian Orthodox Church 
and the Kremlin authorities are explained, where there is a tradition of using religion as 
an instrument of ideological influence (soft power). Most space was devoted to showing 
the church's ties with the ideology of the Russkiy mir, the methods used by religion to 
propagate this ideology, and, in particular, justifying the main thesis of the study, 
according to which the Orthodox Church is an element of Kremlin soft power and an 
instrument of information warfare. The methods of conducting this war in the countries 
formed after the collapse of the USSR were shown. For this reason, the activities of the 
Russian Orthodox Church in Ukraine, Moldova and other countries inhabited by 
Russian (Orthodox) minorities can lead to destabilization and pose a threat to the 
sovereignty and territorial integrity of the states. The Orthodox Church is one of the 
most important centers for justifying the Russian invasion of Ukraine and a tool for 
propagating the Kremlin narrative among the believers outside Russia.  
  
Keywords: geopolitics, Russia, Russian Orthodox Church, Russkiy mir, soft power. 
 
 
 
Wprowadzenie: religia jako soft power w geopolityce  

Jednym z podstawowych narzędzi, jakie pozwalają opisywać 
rzeczywistość geopolityczną, jest pojęcie potęgi, rozumianej jako ogół 
czynników  umożliwiających państwu wpływ na relacje 
międzynarodowe. W ramach potęgi wyróżnia się dwa podstawowe 
                                                
1 Wszystkie przekłady z języka rosyjskiego, ukraińskiego i kazachskiego są autorstwa A. 
Czeluskina (ros. Челюскин). 
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rodzaje sił: twardą (hard power) i miękką (soft power), przy czym ta 
pierwsza jest o wiele łatwiejsza do zdefiniowania i można łatwiej 
wskazać jej elementy, jak np. wielkość armii, wysokość PKB, posiadane 
surowce energetyczne itp. O wiele trudniej jest określić czym jest soft 
power – pojęcie bardzo nieostre i trudno definiowalne. Jedną z definicji 
soft power zaproponował Josef Nye (2004, s. 25), dla którego jest to 
zdolność wywierania wpływu przez jedno państwo na inne, tak aby 
działały zgodnie z interesem tego pierwszego. Źródłem wpływu ma być 
jedynie jego autorytet. Natomiast Jeremy Ryfkin podkreślił, (2005, s. 
364), że soft power to możliwość wywierania wpływu poprzez 
przeciąganie ludzi na swoją stronę, nie zaś przez ich przymuszanie.  

W większości przypadków za oddziaływanie przy pomocy soft 
power uważa się rozpowszechnianie określonych wzorców zachowań, 
systemów wartości i ideologii za pośrednictwem mediów jak i określonej 
polityki informacyjnej (Lewandowski, 2013, s. 65-67). Rzadko kiedy 
bierze się pod uwagę religię jako czynnik soft power. Wyjątki od tej 
zasady pojawiają się jedynie w przypadku islamskich państw Bliskiego 
Wschodu (Ślusarczyk, 2015, s. 49). W dużej mierze wynika to z faktu, że 
refleksja nad wpływem religii w geopolityce pojawiła się dopiero po 
zakończeniu zimnej wojny, kiedy zauważono, że religia jest czynnikiem 
odpowiadającym za jednoczenie się ludzi wokół systemów wartości lub 
ideologii (Klin, 2014, s. 179). Warto zaznaczyć, że współcześnie czynniki 
religijne w naukach politycznych rzadko są postrzegane jako 
uwarunkowania działalności przedmiotów i podmiotów władzy. Należy 
stwierdzić, że takie podejście jest sprzeczne z koncepcjami 
opracowanymi np. przez Maxa Webera czy Carla Schmitta (Burgoński, 
Gierycz, 2014, s. 20). Często jest tak, że religia zawiera się w koncepcjach 
autorów, którzy jednak nie akcentują tego faktu, jak to jest np. w 
koncepcji zderzenia cywilizacji Samuela P. Huntigtona (2004). Co więcej, 
u podstaw teorii stosunków międzynarodowych znajduje się podział 
świata między religie jako jeden z elementów kształtowania się ogólnego 
ładu (Kissinger, 2017, s. 9-10). Podział ten jest zbieżny z regionalizacją 
geograficzną bazującą na kryterium jakim jest cywilizacja, które to 
pojęcie, tak istotne dla geopolityki, odzyskuje także pozycję jednego ze 
słów kluczowych geografii (Wilczyński, 2021, s. 13-15). Dodatkowo 
religia, przez to że przez tysiąclecia funkcjonowała w życiu 
poszczególnych grup społecznych i państw, nadal wywiera – 
niejednokrotnie nieświadomy – wpływ na kształtowanie sytuacji 
geopolitycznej. Na przykład system ochrony praw człowieka posiada 
swe korzenie w aksjologii chrześcijańskiej, natomiast norma wyrzekania 
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się przemocy bierze swój początek w zasadach pokoju bożego z okresu 
średniowiecza (Piechowiak, 1999, s. 263-264). 

Współcześnie kwestie religijne w stosunkach międzynarodowych 
sprowadzane są najczęściej do tzw. polityki wyznaniowej. W geopolityce 
oddziaływanie religii jest znacznie szersze. Jednym z powodów jest fakt, 
że religie posiadają silny aspekt geograficzny i przez stulecia 
kształtowały określone sposoby myślenia w poszczególnych regionach. 
Nawet w przypadku, kiedy formalne systemy wierzeń nie odgrywają już 
tak dużej roli jak w przeszłości, to w podświadomości ludzkiej 
funkcjonują pewne modele zachowań.2 Właśnie z tego względu, że świat 
został podzielony pomiędzy poszczególne religie, oraz to, że ciągle 
wywierają one wpływ zarówno na jednostki, jak i całe grupy społeczne, 
mogą stać się one ważnym elementem w kształtowaniu świadomości 
ludzkiej, czyli elementem soft power. Wykorzystywanie religii jako 
instrumentu wywierania wpływu na inne państwa posiada tradycję 
sięgającą starożytności, a w Rosji tradycja ta jest szczególnie żywa. 
 
Powiązania rosyjskiego prawosławia z władzą polityczną – geneza 

Źródeł powiązań Rosji z prawosławiem należy szukać jeszcze w 
okresie formowania się Rusi Kijowskiej, posiadającej ożywione kontakty 
z Bizancjum. Przyjęcie chrztu przez księcia Włodzimierza w 866 roku 
było ukoronowaniem powiązań ziem ruskich z Bizancjum (Swastek, 
1988). Ruś Kijowska niejednokrotnie rozpadała się na dzielnice, a po 
okresie panowania tatarskiego wyodrębniły się trzy odrębne byty 
polityczne – Rosja, Ukraina i Białoruś. Te dwa ostatnie długo 
pozostawały pod wpływem kultury i systemu politycznego 
Rzeczypospolitej Obojga Narodów (Topolska, 2002, s. 21-23). Zalążkiem 
współczesnej Rosji jest wschodnia część Rusi, która w XV stuleciu 
uwalniała się od tatarskiej hegemonii. 

Podbój Rusi przez Mongołów, Tatarów i inne ludy wchodzące w 
skład Wielkiej Ordy spowodował, że dotychczasowe drogi kształtowania 
jej kultury politycznej zostały przerwane. Władcy ruscy chcąc utrzymać 
władzę musieli zaakceptować reguły jakie wprowadzili najeźdźcy. 
Mongołowie sprawowali władzę nad Rusią poprzez stosowanie 
nieoficjalnego terroru, wymuszeń oraz zdobywanie i rozdawanie 
bogactw. Elity społeczne, ekonomiczne i polityczne, w szczególności 

                                                
2 O tym, że ciągle żywy w ludzkiej podświadomości jest determinizm religijny pisał 
słoweński filozof, dla którego podstawą rozważań była psychoanaliza i filozofia 
marksistowska (Žižek, 2008, s. 242-245). 
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bojarzy i władcy, przejęli mongolski styl rządzenia. Tym samym 
wschodnia część dawnej Rusi Kijowskiej znalazła się praktycznie pod 
wpływem wzorców kultury politycznej nomadów, nie zaś, jak wcześniej, 
bizantyjskiej, co zauważył Feliks Koneczny (2015, s. 308-309). 
Sformułował on tezę, że Rosja należy do turańskiego kręgu 
cywilizacyjnego, gdzie liczy się przemoc, ślepe oddanie władzy oraz 
ciągła konieczność prowadzenia podbojów. 

Po raz pierwszy prawosławie stało się czynnikiem wpływu na 
świadomość zbiorową na terenach zamieszkanych przez wyznawców tej 
religii za sprawą pskowskiego mnicha Filoteusza. Pod koniec XV wieku 
opracował on koncepcję Trzeciego Rzymu, w której to Ruś, po upadku 
Rzymu i Bizancjum, stanowi jedyną ostoję prawdziwego chrześcijaństwa. 
Koncepcji tej sprzyjał ślub moskiewskiego księcia Iwana III Wasiljewicza 
z bratanicą ostatniego władcy Bizancjum, Zoe Paleolog (Andrusiewicz, 
2019, s. 16-19). W XVIII stuleciu, po tym jak Rosja wygrała trzecią wojnę 
północną, prawosławie zaczęto wykorzystywać jako pretekst do 
wtrącania się w wewnętrzne sprawy sąsiednich państw: formalnie po to, 
aby chronić wyznawców cerkwi, zaś praktycznie - aby naginać władze 
ościennych państw do swojej woli. W głównej mierze taki los spotkał 
Rzeczpospolitą osłabioną po fali najróżniejszych konfliktów zbrojnych. 
Patronat nad prawosławiem pozwolił także Moskwie wywierać wpływ 
na Słowian Południowych, którzy pozostawali pod panowaniem 
Imperium Osmańskiego. Warto zaznaczyć, że w Kijowie istniała 
Akademia Mohylańska, założona w 1632 roku przez tamtejszego 
patriarchę Piotra Mohyłę, rozbudowana w 1658 roku na mocy 
postanowień unii hadziackiej. Od samego początku uczelnia ta 
wzorowana była na kolegium jezuickim. Jej absolwenci głosili idee 
reformy prawosławia, które rozpowszechniane były na całej Rusi 
(Jobert, 1994, s. 289-302). Ich postulaty częściowo zostały zrealizowane 
przez cara Piotra I, który podporządkował cerkiew władzy monarszej. W 
tym celu zostało stworzone Kolegium (Świątobliwy Synod Rządzący), 
powołane w 1721 roku. Na jego czele stał mianowany przez cara 
oberprokurator, co pozwalało na pełną kontrolę poczynań cerkwi. 
Instytucja ta istniała do 1917 roku, zapewniając władcy swobodę 
wykorzystywania cerkwi w polityce (Chojnicka, 2010). 

Sama analiza wydarzeń historycznych nie wystarczy, aby 
wyjaśnić, w jaki sposób cerkiew prawosławna stała się narzędziem 
rosyjskiej polityki. Przyczyna uzależnienia się kościoła wschodniego od 
władzy państwowej tkwi głęboko w naturze samej cerkwi. Była ona 
kształtowana w Bizancjum, gdzie władzę absolutną sprawował cesarz. 
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Pomiędzy władzą świecka a kościelną toczyły się liczne konflikty, które 
wykształciły kompromis w postaci synergii pomiędzy oboma siłami. W 
IX wieku przybrała ona kształt idei symfonii władz, która polegała na 
wzajemnym balansowaniu dwóch sfer, czyli hierarchicznej władzy 
kościelnej i świeckiej władzy cesarza (Dudra, 2019, s. 126-130). 
Współcześnie cerkiew prawosławna głosi zasadę, że niemożliwe jest 
funkcjonowanie kościoła w oderwaniu od spraw świeckich i publicznych, 
ale równocześnie nie ma on możliwości ingerowania w politykę 
(Naumow, 2004, s. 293). Należy przyznać, że każdy z autokefalicznych 
kościołów na swój sposób definiuje tę zasadę, co powoduje, że jedne 
cerkwie są bardziej związane z polityką, drugie mniej. Jednak, jak 
podkreśla Stefan Dudra, (op.cit., s. 129) „Powszechnie eksponowaną przez 
Kościół Prawosławny zasadą społeczno-polityczną była (i jest) lojalność 
wobec władzy państwowej”. Tym można tłumaczyć fakt, że cerkiew 
prawosławna była tolerowana w państwach, gdzie dominowała inna 
religia niż wschodnie chrześcijaństwo, np. w islamskim Imperium 
Osmańskim. O tym jak bliski może być związek cerkwi prawosławnej i 
władzy świeckiej może świadczyć przykład Cypru, gdzie cerkiew jest 
jednym z najważniejszych elementów systemu władzy, posiada własne 
hotele, sieci sklepów oraz stacje telewizyjne (Jankowska, 2012). Zasada 
symfonii jak i inne rozwiązania w relacjach pomiędzy cerkwią a władzą 
świecką pozwalają twierdzić, że podłoże głębokiego uzależnienia 
rosyjskiej cerkwi tkwi w samym prawosławiu, a nie tylko w charakterze 
władzy politycznej. 

 
Rosyjska Cerkiew Prawosławna w wizji ruskiego miru 

Koncepcja ruskiego miru powstała po 2000 roku i rozwinęła się 
jako ideologia soft power, wspierająca rosyjską ekspansję na obszarze 
postsowieckim. Jej przedstawiciele traktują wszystkie blisko ze sobą 
spokrewnione narody wschodniosłowiańskie za część tej samej 
cywilizacji, przy czym Ukraińcy i Białorusini zostali oddzieleni od Rosji 
przez aktywność polskiej kultury i polityki. O tym, jak głęboko ta 
koncepcja jest zakorzeniona wśród rosyjskich elit politycznych, mogą 
świadczyć np. wypowiedzi Aleksandra Sołżenicyna, którego trudno 
podejrzewać o sympatię do Związku Radzieckiego, jak i do władz po jego 
upadku. Pisał on m.in.: „Dzisiaj oddzielenie Ukrainy równe jest podziałowi 
milionów rodzin: jakaż mieszanka ludności! Całe obwody są w 
przeważającej części zamieszkane przez Rosjan, ileż dramatów 
związanych z wyborem przynależności narodowej, iluż ludzi pochodzi z 
rodzin mieszanych, ileż mieszanych małżeństw, których dotychczas nikt 
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nie uważał za mieszane” (Sołżenicyn, 1991, s. 64). Cytat ten pochodzi z 
listu opublikowanego w czasopiśmie mniejszości ukraińskiej w Polsce, 
co tylko podkreśla, jak głęboko koncepcja ruskiego miru zakorzeniona 
jest wśród rosyjskiej elity intelektualnej. Okazuje się, że wypowiedź 
Putina z 21 lutego 2022 roku, odmawiająca Ukraińcom odrębności 
narodowej, jest wyrazem idei panującej wśród rosyjskich 
intelektualistów już od dłuższego czasu.  

Warto zauważyć, że podstawy ideologiczne koncepcji ruskiego 
miru wykrystalizowały się w łonie rosyjskiej cerkwi prawosławnej, 
ponieważ władze tego kościoła od samego początku rościły sobie 
pretensje do sprawowania rządu dusz nad wszystkimi mieszkańcami 
dawnej Rusi. Ekspansja cerkwi rosyjskiej poprzedzała militarne podboje 
Moskwy na terenie Europy Wschodniej. Ruski mir oznaczał zjednoczenie 
wszystkich prawosławnych, a cerkiew stała się narzędziem wywierania 
wpływów we wszystkich państwach zamieszkania Rusinów bez względu 
na granice państw (Wawrzonek, 2012, s. 177). Prześladowana w 
Związku Radzieckim, cerkiew stała się ostoją idei jednoczenia 
wszystkich wschodnich Słowian. Idea ta została wykorzystana przez 
Putina, który potrzebował czegoś, co pozwoliłoby na nowo zjednoczyć z 
Rosją Ukraińców i Białorusinów. Od czasów Gorbaczowa komunizm nie 
spajał już narodów wschodniosłowiańskich, co mogło być właśnie 
katalizatorem rozpadu sowieckiego imperium (Wawrzonek, Brkus, 
Korzeniewska-Wiszniewska, 2016, s. 11). Putin uznał, że wystarczy 
rozwinąć pragnienie zjednoczenia u wszystkich ludzi, którzy posługują 
się językiem rosyjskim i znajdują się pod wpływem szeroko pojętej 
rosyjskiej kultury. Rolę, jaką odgrywa w tym rosyjska cerkiew ułatwia 
fakt, że poglądy większości elity w tym kościele są nacjonalistyczne. 
Uważają oni bowiem, że „wszyscy prawosławni są częścią jednego 
Kościoła i jednego narodu prawosławnego. Geograficznie […] obejmuje 
tereny zamieszkałe przez wschodnich Słowian, należące kiedyś do 
historycznej Świętej Rusi, czyli poza Rosją również Ukrainę i Białoruś, a 
także […] diaspory rosyjskie i prawosławne w innych krajach świata” 
(Chawryło, 2015, s. 21). Dzięki temu Rosja może wywierać wpływ na 
Ukrainę i Białoruś poprzez stosowanie narzędzi wchodzących w zakres 
soft power. Obok przekazu informacyjnego, rosyjskiej popkultury czy 
oddziaływania ekonomicznego, to właśnie prawosławie stało się jednym 
z najważniejszych instrumentów rosyjskiej miękkiej siły. Przy czym w 
Rosji doszło do militaryzacji znaczenia tego terminu. Wpływy kulturalne 
czy religijne mają maksymalnie osłabić przeciwnika, tak, by Rosja 
uzyskała realne wpływy polityczne lub przygotowała sobie grunt do 
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szybkiej interwencji militarnej. Tym samym każda dziedzina życia jest 
traktowana przez rosyjskich strategów jako pole aktywności o 
charakterze wojskowym, tylko zamiast czołgów wykorzystuje się 
prawosławne świątynie (Budzisz, 2021, s. 32-33). Inaczej mówiąc 
wszelkie działania wchodzące w zakres soft power są traktowane przez 
władze w Moskwie jako elementy wojny informacyjnej. Można ją 
definiować jako wywieranie wpływów na jednostki, jak i poszczególne 
grupy społeczne, co ma na celu wprowadzanie destabilizacji na terenie 
innego państwa na rzecz kraju wywierającego nacisk. Według 
analityków Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, w 
opublikowanej w 2021 roku Strategii Bezpieczeństwa Narodowego 
Federacji Rosyjskiej, władze w Moskwie będą dążyć do uzyskania 
kontroli nad sferą informacyjną.  

 
Rosyjska Cerkiew Prawosławna jako element soft power 

Miejscem, w którym można pozyskać informacje o relacjach 
łączących RCP z władzami państwowymi, jest świątynia Rosyjskich Sił 
Zbrojnych w Kubince (ros. Главный храм Вооружённых сил России) 
pod Moskwą. Powstała ona, aby uczcić wszystkie rosyjskie zwycięstwa 
wojenne, o czym świadczy jej wyposażenie. Relikwiami są przedmioty 
należące do radzieckich marszałków, w tym Gieorgija Żukowa, po 
którym pamiątki zostały umieszczone w ikonach. Uwagę zwracają 
malowidła, które nie tylko przedstawiają dzieje wojska carskiego, ale 
również Armii Czerwonej z okresu tzw. Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. 
Uwagę zwraca fresk, na którym żołnierze radzieccy niosą ikonę 
przedstawiającą Józefa Stalina. Jedno z malowideł przedstawia działania 
armii rosyjskiej podczas interwencji w Syrii. Można przypuszczać, że 
wkrótce powstaną nowe obrazy czy nawet kapliczki poświęcone wojnie 
na Ukrainie3. Warto również dodać, że prawosławna świątynia w 
Kubince to nie jedyny przypadek utrwalania sowieckich przywódców i 
generałów w rosyjskich cerkwiach. Jedna z pierwszych ikon z 
wizerunkiem Stalina została wykonana w 2008 roku i znajduje się w 
Strzelnie na terenie obwodu leningradzkiego. Jej wniesienie do cerkwi 
wywołało oburzenie części parafian, ponieważ ikony są przedmiotem 
szczególnego kultu we wschodnim chrześcijaństwie. W kolejnych latach 
tego rodzaju pseudomalarstwo sakralne zaczęło pojawiać się na terenie 

                                                
3 A. Аркадьев, Главный храм Вооруженных сил РФ получил статус Патриаршего 
собора РПЦ, „Звездa Плюс”, https://tvzvezda.ru/news/2020261536-sD2Jb.html (dostęp z 
dnia 21.11.2022). 
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całej Federacji Rosyjskiej. Wiele ikon przedstawiających Stalina, a 
później również Putina, jest wykonywanych przez twórców ludowych. 
Ich pojawienie się stanowiło wyzwanie dla hierarchów RPC. Z jednej 
strony cerkiew nie może akceptować kultu Stalina, który jako przywódca 
Związku Radzieckiego reprezentował wrogą chrześcijaństwu ideologię i 
zwalczał prawosławie. Natomiast z drugiej strony duża część 
duchownych nie tylko akceptuje ikony ze Stalinem, ale również rozwija 
jego nieoficjalny kult jako świętego. Warto zauważyć, że w latach 2014-
2021 odbywały się oficjalne nabożeństwa przed ikonami z wizerunkami 
Józefa Stalina4. Jedna z osobliwych ikon przedstawiających jego postać 
znajduje się w obwodzie biełgorodzkim graniczącym z Ukrainą. Jest to 
mobilna ikona umieszczona na czołgu T-34. Modlą się przed nią nie tylko 
wojskowi, ale również seniorzy, dorośli, a nawet dzieci.5 Poniższe 
ilustracje przedstawiają wizerunki Stalina na ikonach (Ryc. 1, 2). Święte 
dla prawosławia obrazy przedstawiające Putina zdobywają obecnie 
coraz większą popularność (ryc. 3). 

Bez uwzględnienia rodzącego się kultu religijnego Armii 
Czerwonej oraz Józefa Stalina i Putina nie można zrozumieć roli, jaką 
cerkiew odgrywa jako narzędzie soft power we współczesnej polityce 
Federacji Rosyjskiej. Okazuje się bowiem, że RCP jest instytucją, która na 
własne życzenie została upolityczniona i podporządkowana rosyjskiemu 
imperializmowi. Tym samym powstała platforma dla wspólnego 
działania współczesnych władz rosyjskich z RCP, które realizują kierunki 
polityki zagranicznej w stosunku do krajów będących dawniej pod 
panowaniem rosyjskiego imperium. 

W związku z tym rosyjscy politycy i publicyści wykorzystują 
narrację prawosławną do przekazywania informacji o rosyjskiej polityce 
zagranicznej. Dobrym przykładem tego typu symbiozy jest publicysta i 
polityk Aleksander Prochanow. Śmiało można zakwalifikować go jako 
stalinistę, który głosi pogląd, że należy oficjalnie kanonizować Józefa 
Stalina. Podstawą do tego miałyby być jego osiągnięcia jako przywódcy 
Związku Radzieckiego, z którego uczynił imperium światowe. W 
szczególności A. Prochanow zaakcentował to, że Stalin niczym św. Jerzy 
pokonał przedstawiciela Szatana – Adolfa Hitlera. 

 

                                                
4 Иконысо Сталиным Иосифом Виссарионовичем, „Журнал жизни”, 
https://sikariy.livejournal.com/16626.html?fbclid=IwAR1OswNXtpGArYEaGUyEk7C-
KOj2VRoQnF1W20L2NnFBUNlrfHNlPXeOqpI (dostep z dnia: 21.11.2022). 
5 B. Владимиров, В Белгородской области священникотслужилмолебен с иконой 
Сталина, „Сноб”, https://snob.ru/selected/entry/93151/ (dostęp z dnia: 21.11.2022).  
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Ryc. 1. Stalin jako święty w typowej dla prawosławia symbolice 

 
Źródło: Иконысо Сталиным Иосифом Виссарионовичем, „Журнал жизни”, 
https://sikariy.livejournal.com/16626.html?fbclid=IwAR1OswNXtpGArYEaGUyEk7C-
KOj2VRoQnF1W20L2NnFBUNlrfHNlPXeOqpI (dostep z dnia: 21.11.2022). 
 
Ryc. 2.Ikona łącząca stylistykę prawosławną z radziecką symboliką ideologiczną 

 
Źródło: ИконысоСталинымИосифомВиссарионовичем, „Журнал жизни”, 
https://sikariy.livejournal.com/16626.html?fbclid=IwAR1OswNXtpGArYEaGUyEk7C-
KOj2VRoQnF1W20L2NnFBUNlrfHNlPXeOqpI (dostep z dnia: 21.11.2022). 
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Ryc. 3. Ikona z wizerunkiem Putina jako świętego prawosławnego 

 
Źródło: C. Гринберг, В продаже появились иконы с Путиным. ФОТО,  
https://ura.news/news/1052293427(dostęp z dnia: 21.11.22).  
 

W takim ujęciu Związek Radziecki był przedstawicielem Boga, zaś 
Stalin kierował siłami dobra reprezentowanymi przez Armię Czerwoną.6 
W narracji Prochanowa nie było miejsca na twierdzenia o tym, że 
bolszewicy zwalczali wszelkie przejawy religijności, a Stalina można 
porównywać do Hitlera jako przywódcy odpowiedzialnego za masowe 
mordy i zniewolenie narodów. Niektórzy rosyjscy publicyści próbują 
tłumaczyć powstawanie ikon z wizerunkami Stalina i Putina specyfiką 
prawosławnej kultury oraz narodowej psychiki. Wprawdzie ikony od 
czasów Bizancjum mają specjalne znaczenie w prawosławiu, to jednak 
wykorzystywanie w nich wizerunków polityków oznacza kreowanie 
pozycji RCP w rosyjskim systemie politycznym7. Z punktu widzenia 
religii jest to bluźnierstwo, natomiast jeśli chodzi o budowanie 
rosyjskich wpływów wśród ludności prawosławnej jest to doskonałe 
narzędzie. Podczas niedzielnych nabożeństw wierni są już 
                                                
6 Прохановп ризвал причислить Сталина к ликусвятых, „Говорит Москва” 
https://govoritmoskva.ru/news/42838/ (dostęp z dnia: 21.11.22). 
7 И. И. Руцинская, ОТ ‘ЖИТИЯ’ К ‘ИКОНЕ’. ПИСЬМЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ 
ЖИВОПИСНОЙ СТАЛИНИАНЫ, „Вести Моск” 2020, кол. 1, c. 70-81. 
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przyzwyczajeni do tego, że to Moskwa i Rosja są naturalnym punktem 
odniesienia. W ten sposób cerkiew buduje wpływy wśród społeczeństwa 
ukraińskiego, białoruskiego, jak i prawosławnych zamieszkałych w 
państwach Kaukazu i Turkiestanu. 

Rolę RCP w rosyjskiej polityce międzynarodowej zobrazował sam 
patriarcha Cyryl, który w listopadzie 2010 roku wygłosił przemówienie 
na VI Zgromadzeniu Ruskiego Miru. Według jego przekazu to właśnie 
kościół przyczynił się do zjednoczenia wszystkich ruskich ziem w 988 
roku, powstania centralnej władzy i wykształcenia się wspólnego dla 
wszystkich języka. Wprawdzie w późniejszym okresie powstało kilka 
mniejszych państw, ale wszystkie one są połączone nierozerwalnymi 
więziami. Cyryl zwrócił uwagę, że wszyscy ludzie zamieszkujący w 
ruskim mirze posiadają swój własny system aksjologiczny. W 
przemówieniu stwierdził, że jest przekonany, „że współczesna Ukraina 
może kontynuować tę starożytną tradycję kijowską, której znakiem 
rozpoznawczym była zawsze troska o silną Ruś, zdolną do obrony Świętego 
Prawosławia, ukazującą swój wszechludzki, to znaczy uniwersalny 
charakter domu dla wielu narodów, a która nie może być izolowana we 
własnej narodowej komórce. Z intencji duszy rosyjskiej wywodzi się ideał 
Świętej Rusi. Istnienie tego ideału sugeruje, że najwyższą wartością narodu 
rosyjskiego nie była nigdy ziemska władza, ale świętość życia. Ukraina 
zarówno dziś, jak iw przyszłości może służyć wypełnieniu Bożego planu 
wobec Rusi. Jednocześnie nie powinna i nie może być młodszym partnerem 
w tym historycznym przedsięwzięciu. Została powołana do bycia 
odpowiedzialnym spadkobiercą Rusi i budowania rosyjskiego świata na 
równych prawach z innymi spadkobiercami”8. Należy przypuszczać, że 
podobne treści mogą być przekazywane w trakcie kazań, w tym również 
w świątyniach znajdujących się na terenie Ukrainy i Białorusi. Duża część 
wiernych mogła zatem uznać, że priorytetem powinno być zacieśnianie 
bliższych związków z Rosją, nawet wówczas, gdy dokonuje ona zbrojnej 
agresji na ich kraj. 

Wprawdzie działania rosyjskiej cerkwi są skierowane główne na 
obszary Ukrainy i Białorusi, jednak prowadzone są również w 
pozostałych państwach postsowieckich. Analizę tego zagadnienia należy 
rozpocząć od wyjaśnienia, że kościoły prawosławne nie stanowią jednej 
wspólnej organizacji. Patriarcha ekumeniczny w Konstantynopolu jest 
                                                
8 Патриарх Кирилл: Мы определяем, что хорошо, а что плохо, исходя из ценностей 
Русского мира, „Релiгiя в Українi”, https://www.religion.in.ua/main/bogoslovya/6648-
patriarx-kirill-my-opredelyaem-chto-xorosho-a-chto-ploxo-isxodya-iz-cennostej-russkogo-
mira.html (dostęp: 09.11.22 r.). 
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tylko wizerunkowym przywódcą całej prawosławnej wspólnoty. 
Samodzielne kościoły działają w oparciu o autokefalię. Pojęcie to należy 
definiować jako samodzielność krajowych kościołów w danych 
państwach, niezależnie od tego jaką posiadają strukturę organizacyjną i 
jakie osoby sprawują w nich władzę. Zasadę tę dobrze scharakteryzował 
S. Dudra (op.cit., s. 118), który uważa, że autokefalia to konieczność 
samodzielnego rozwiązywania wszelkich problemów przy jednoczesnym 
trwaniu w jedności dogmatycznej i kanonicznej z innymi cerkwiami 
ortodoksyjnymi.  

Na terenie Kazachstanu wszyscy wyznawcy wschodniego 
chrześcijaństwa należą do rosyjskiej cerkwi. Funkcjonuje tutaj 
Metropolia Kazachska pod zwierzchnictwem RCP (Борбасова, 
Рысбековa, Затов, 2014, s. 27-28). W dużej mierze wiernymi są 
Rosjanie, którzy osiedlali się tutaj od połowy XIX stulecia, kiedy Azja 
Środkowa została podbita przez państwo carów. Oprócz tego w okresie 
ZSRR przymusowo przesiedlano tam ludność z terenów całego Związku 
Radzieckiego, w tym również wyznania prawosławnego. Wierni chodząc 
na modlitwy są poddawani stopniowej indoktrynacji, chociażby poprzez 
kult Stalina, Putina i Armii Czerwonej. Oprócz tego RCP stara się 
finansowo wspierać wspólnoty, które mogą być podatne na ideologię 
ruskiego miru. Są to np. prawosławni i rosyjskojęzyczni Kozacy. Oprócz 
tego RCP próbuje wywierać wpływ na wojskowych, którzy w dużej 
mierze w okresie ZSRR przejęli rosyjską kulturę lub z pochodzenia są 
Rosjanami (Каженова, 2012, s. 19-22).RCP działa również w Mołdawii, a 
w szczególności w granicach Naddniestrza, gdzie istnieje parapaństwo w 
zdecydowanej większości zamieszkane przez Rosjan. Na tym obszarze 
działają trzy kościoły prawosławne: 

 Mołdawski Samorządny Kościół Prawosławny, który pozostaje 
pod jurysdykcją RCP 

 Rosyjski Kościół Prawosławny poza granicami Rosji 
 Metropolia Besarabii należąca do Patriarchatu Rumuńskiego 

(Zdaniuk, 2016, s. 107-108). 
Obecnie RCP działa przede wszystkim wśród ludności rosyjskiej, 

tym samym umożliwiając Federacji wywieranie nacisku na jej postawy 
polityczne. Warto jednak zauważyć, że mimo tego, że Mołdawia w 
średniowieczu stanowiła niepodległe państwo, w którym cerkiew była 
związana z Konstantynopolem, to w odczuciu hierarchów RCP 
działalność Patriarchatu Rumuńskiego wśród ludności romańskiej 
stanowi zagrożenie dla tzw. tradycyjnych wpływów rosyjskiego 
prawosławia. Przede wszystkim hierarchowie RCP odmawiają ludności 
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mołdawskiej prawa do identyfikowania się z narodem rumuńskim. 
Uważają, że istnieje osobny naród mołdawski, który ma wiele wspólnego 
z tradycjami dawnej Rusi. W narracji RCP obszar Mołdawii był zależny 
od cerkwi prawosławnej działającej na terenie Księstwa Halickiego. 
Później nastąpiła nietypowa dziejowa przerwa do 1813 roku, kiedy 
tereny Besarabii zostały włączone do Rosji i w tym czasie została 
ustalona osobna metropolia rosyjskiej cerkwi. W 1918 roku, kiedy ten 
obszar został włączony do Rumunii, wbrew zasadom kanonicznym 
Metropolia w Besarabii została przyłączona do kościoła rumuńskiego. Na 
krótko w 1939 roku, po włączeniu tego obszaru do ZSRR, teren ten 
ponownie został podporządkowany RCP, ale po kolejnym zajęciu go 
przez Rumunię w latach 1941-1944 odtworzono wpływy władz 
kościelnych z Bukaresztu. Problem wpływu niekanonicznej organizacji 
kościelnej miał pojawić się znowu w 1991 roku, czyli po odzyskaniu 
niepodległości przez Mołdawię9. Można zatem odnieść wrażenie, że RCP 
na terenie Mołdawii toczy niewypowiedzianą walkę o utrzymanie 
swoich wpływów, mimo, że większość ludności wybiera parafie uznające 
zwierzchność Patriarchatu Rumuńskiego. Podobna sytuacja panuje na 
Kaukazie, jednak stopień komplikacji jest tam nieco większy. Cerkiew 
prawosławna w Gruzji jest jednym z najstarszych kościołów w całym 
chrześcijaństwie, zaś na początku XIX stulecia zlikwidowano autokefalię 
gruzińskiego kościoła, który siłą został włączony do RCP. W 1917 roku 
gruzińska cerkiew szybko się odrodziła, ale po zajęciu kraju przez 
bolszewików ponownie włączono parafie do RCP. Zmiana nastąpiła w 
1941 roku, kiedy to pod wpływem władz w Moskwie potrzebujących 
wsparcia w wojnie z Niemcami, oficjalnie nadano autokefalię cerkwi w 
Gruzji. Do końca istnienia Związku Radzieckiego RCP posiadała 
ograniczony wpływ na działalność gruzińskiego kościoła, który 
całkowicie ustał wraz z odzyskaniem niepodległości przez Gruzję w 
1991 roku (Król-Mazur, 2016, s. 115-117). 

Rola Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej w realizowaniu 
politycznych i ideologicznych koncepcji ruskiego miru posunęła się tak 
daleko, że na terenie Ukrainy nastąpiło zerwanie jedności cerkwi z 
Moskwą. Konflikt religijny na tym obszarze swoimi korzeniami sięga 
początku lat 90. XX wieku, kiedy, jeszcze w  czasie funkcjonowania ZSRR, 

                                                
9 Православная Церковь Молдовы, „Русскя правослвиа Церков. Официалий сайт 
Москвого Цатрирхта”, http://www.patriarchia.ru/db/text/1622597.html (dostęp z dnia: 
21.11.22).  



 
Woźniak, S., Czeluskin, A., 2023. Rosyjska Cerkiew Prawosławna a imperialna polityka 

Kremla, Przegląd Geopolityczny, 43, s. 29-48. 

 
 

- 42 - 

stało się możliwe legalne odrodzenie religii. Wówczas to powstały trzy 
kościoły prawosławne: 

 Ukraińska Cerkiew Prawosławna podległa Patriarchatowi 
Moskiewskiemu, która faktycznie była częścią RCP 

 Ukraińska Cerkiew Prawosławna Patriarchatu Kijowskiego, która 
wprawdzie nie była samodzielnym kościołem, ale poprzez 
nawiązanie do sposobu funkcjonowania w dawnej Rusi Kijowskiej 
oraz Rzeczypospolitej była podległa władzy w Konstantynopolu, 
chociaż o mocno kwestionowanej legalności i kanoniczności 

 Ukraińska Autokefaliczna Cerkiew Prawosławna, której 
działalność koncentrowała się wśród diaspory ukraińskiej, ale 
była całkowicie nielegalna i niekanoniczna. Jego korzeni należy 
doszukiwać się w decyzjach politycznych podjętych w 1919 przez 
Dyrektoriat Ukraińskiej Republiki Ludowej.10 
Po wybuchu wojny w 2014 roku władze w Kijowie rozpoczęły 

szereg działań mających doprowadzić do zjednoczenia kościołów 
prawosławnych i uzyskania przez nie samodzielności. W grudniu 2018 
roku w Kijowie odbył się sobór części zwierzchników wszystkich trzech 
kościołów, którzy formalnie podporządkowali się formalnej władzy 
patriarchy w Konstantynopolu. Jednocześnie wszczęto procedury 
prawne w celu uzyskania autokefalii i stworzenia jednego Kościoła 
Prawosławnego Ukrainy.11 Proces jednoczenia przebiegał opornie, 
jednak po jawnym najeździe rosyjskim w lutym 2022 roku mógł on 
znacznie przyspieszyć. Ważne jest, że decyzja w Konstantynopolu 
spotkała się z ostrą reakcją władz RCP. We wrześniu 2019 roku odbył się 
Synod Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego, którego jednym z 
podstawowych celów była krytyka postanowień patriarchy 
ekumenicznego o podporządkowaniu kościołów prawosławnych swojej 
władzy oraz rozpoczęcia procedury uzyskania autokefalii. Soborowi 
towarzyszyły wypowiedzi wielu politologów, dziennikarzy itp., 
krytykujących zaistniałą sytuację.12 W rozumieniu elit RCP działania 

                                                
10 Rosyjska Cerkiew Prawosławna w służbie  Kremla, Ośrodek Studiów Przestrzeni 
Postsowieckiej – Centrum Badań nad Bezpieczeństwem Akademii Sztuki Wojennej, sygn. 
OSPP 35, s. 3; por także: Myślicki 2019. 
11 T. A. Olszański, Historyczne zjednoczenie Kościołów prawosławnych Ukrainy, „Analizy 
OSW”, https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/komentarze-osw/2018-12-17/historyczne-
zjednoczenie-kosciolow-prawoslawnych-ukrainy (dostęp: 09.11.2022 r.). 
12 J. Rogoża, Ostra reakcja Moskwy na zapowiedź autokefalii Ukrainie, „Analizy OSW”, 
https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2018-09-19/ostra-reakcja-moskwy-na-
zapowiedz-przyznania-autokefalii-ukrainie (dostęp: 09.11.2022 r.). 
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patriarchy w Konstantynopolu były nieekumeniczne, ponieważ to 
właśnie patriarcha moskiewski posiada legalną jurysdykcję nad cerkwią 
na Ukrainie. Były oceniane następująco: „Inwazja Patriarchatu w 
Konstantynopolu na Ukrainę stała się jednym z najbardziej dotkliwych i 
niebezpiecznych wyzwań dla Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej w ostatnich 
dziesięcioleciach”.13 Z powyższego cytatu wynika, że działania patriarchy 
w Konstantynopolu są porównywalne do inwazji wrogich sił na Ukrainę, 
zaś obrona stanu posiadania RCP jest jednym z podstawowych celów 
działalności patriarchy moskiewskiego – Cyryla. Warto przybliżyć jego 
wypowiedzi na temat konfliktu rosyjsko-ukraińskiego po lutym 2022 
roku. Wówczas to działania patriarchy Cyryla i innych duchownych 
polegały na propagowaniu idei ruskiego miru. W licznych wypowiedziach 
usprawiedliwiali zbrodnie wojenne dokonywane przez Rosję na 
Ukrainie. Skutkiem tego był rozłam w RCP na Ukrainie jak i w państwach 
bałtyckich. Uważa się, że od lutego 2022 roku około 600 parafii 
podległych władzy Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu 
Moskiewskiego (UKP MP) przeszło pod zwierzchność Cerkwi 
Prawosławnej Ukrainy. Oprócz tego nastąpiła autokefalia Łotewskiego 
Kościoła Prawosławnego, zaś szeroką autonomię uzyskała diecezja 
wileńska (obejmująca całą Litwę), która formalnie podlega RCP. Poparcie 
dla wojny spowodowało, że nastąpiło duże napięcie pomiędzy hierarchią 
cerkwi rosyjskiej a Ekumenicznym Patriarchatem w Konstantynopolu, 
który reprezentuje przecież całą ortodoksyjną wspólnotę chrześcijańską. 
Również stosunki z Kościołem Katolickim oraz różnymi wyznaniami 
protestanckimi mocno się popsuły. Działania RCP publicznie zostały 
potępione na całym świecie, co właściwie tylko utwierdziło członków jej 
władz w mniemaniu o swojej słuszności. Uważają oni, że cała Rosja oraz 
rosyjskie prawosławie walczy z inwazją zachodu, zgniłą dekadencką 
kulturą, swobodą seksualną itp. Tym samym armia rosyjska prowadzi 
świętą wojnę, którą można porównać do wypraw krzyżowych. Warto 
dodać, że w cerkwiach odbywają się modły w intencji zwycięstwa. 
Szczególne znaczenie miało spotkanie przedstawicieli RCP z hierarchami 
cerkiewnymi sprawujących posługę w krajach Turkiestanu, podczas 
którego odbyły się modły we wspomnianej intencji, jak i za powodzenie 

                                                
13 Вклад Святейшего Патриарха Кирилла в укрепление межправославного единства 
на фоне вторжения Константинопольского Патриархатана Украину, „Служба 
коммуникации ОВЦС”,  
http://www.patriarchia.ru/db/text/5908718.html?fbclid=IwAR3AQ60M0gtjfFrO95_QhtI87fg
whc3uLj5YKB-G8D6GB0aXTA6eZJF9jew (dostęp: 09.11.22 r.).  
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idei ruskiego miru.14 Warto odnotować, że rządy tych państw nie poparły 
wojny, chociaż Putin na to liczył. Oznacza to, że poprzez struktury 
cerkiewne próbowano wywierać nacisk na lokalne społeczności, ale 
ponieważ większość społeczeństw tych krajów wyznaje islam, siła 
oddziaływania była stosunkowo ograniczona (Szymański, 2022). 

Jedną z najbardziej kontrowersyjnych wypowiedzi patriarcha 
Cyryl wygłosił we wrześniu 2022 roku. „Ta ofiara zmywa wszystkie 
grzechy” – w taki sposób mówił o stosunku Rosyjskiej Cerkwi 
Prawosławnej do śmierci żołnierzy podczas „operacji specjalnej” na 
Ukrainie. Trochę później, bo w listopadzie Cyryl sugerował zamach na 
istnienie Rosji: „Kraj stoi twarzą w twarz z niebezpieczeństwami, takimi 
niebezpieczeństwami, które podważają samo istnienie naszego kraju”.15 W 
innym swoim kazaniu, wygłoszonym z okazji niedzieli wybaczenia, która 
w 2022 roku przypadała 4 marca, Cyryl próbował usprawiedliwić 
brutalne postępowanie rosyjskich żołnierzy, odwołując się do idei 
przebaczenia za popełnione grzechy. Nie chodziło bynajmniej o winy 
żołnierzy, ale oto, że rozmaici przedstawiciele świata prawosławnego 
dokonali potępienia Rosji, która przecież prowadzi sprawiedliwą wojnę. 
Zauważył też, że „nasi żołnierze w Donbasie to lud prawosławny, 
niewątpliwie cierpią i nie możemy się powstrzymać od bycia z nimi – 
przede wszystkim w modlitwie”.16 Trzeba zwrócić uwagę na expose 
wygłoszone przez patriarchę Cyryla 24 lutego, w którym wzywał obie 
strony konfliktu do jak najszybszego zaprzestania walk. Wypowiedź ta 
stoi mocno w sprzeczności ze wszystkimi następnymi wypowiedziami o 
wojnie, jakie wygłosił ten duchowny. Miesiąc później podano, że modlił 
się o szybkie zwycięstwo rosyjskiej armii.17 Warto też dodać, iż 
patriarcha Cyryl wspominał, że „u Rosjan i Ukraińców jest wspólna 
historia, jesteśmy jednym narodem” – co odpowiada ideologii ruskiego 
miru. Należy też dodać, że 31 marca 2022 roku RCP zebrała tzw. okrągły 
stół, na którym ogłoszono jej stanowisko odnośnie wojny. Wówczas to 

                                                
14Ташкентска яепархия, Відбулося засідання Синоду Середньоазіатського 
митрополичого округу, „Русскя правослвиа Церков. Официалий сайт Москвого 
Цатрирхта”, http://www.patriarchia.ru/ua/db/text/5913590.html (dostęp z dnia: 21.11.22). 
15 A. Комолов, Патриарх Кирилл заявил об опасности гибели России, „RGRU”, 
https://rg.ru/2022/11/06/patriarh-kirill-zaiavil-ob-ugroze-gibeli-rossii.html (dostęp z dnia: 
21.11.22).  
16 Патриарх Кирилл сказал о метафизическом значении спецоперации на Украине, 
„ИА Красная Весна” https://rossaprimavera.ru/news/0b4e35f5 (dostęp z dnia: 21.11.22). 
17 A. Соколов, Патриарх Кирилл призвал стороны конфликта на Украине избежать 
жертв, „РВС”, https://www.rbc.ru/society/24/02/2022/6217a2ec9a7947328fc454d6 (dostęp 
z dnia: 21.11.22). 
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wypowiedział się Wachtang Kipszidze, wiceprzewodniczący 
synodalnego wydziału ds. relacji Kościoła ze społeczeństwem i mediami. 
Orzekł on, że Rosja za pomocą ruskiego miru zmaga się nacjonalizmem i 
faszyzmem, pomijając zagadnienie zbrodni popełnianych przez 
rosyjskich żołnierzy. Warto odnotować, że Cerkiew Prawosławna 
Ukrainy oficjalnie oskarżyła patriarchę Cyryla i RCP o herezję, ponieważ 
szerzą oni koncepcję ruskiego miru, nie zaś prawd wiary, co pozwala na 
stwierdzenie, że Rosyjska Cerkiew Prawosławna jest zagrożeniem nie 
tylko dla Ukrainy, ale dla całego wschodniego chrześcijaństwa. 

 
Podsumowanie 

Rosja jest przykładem państwa, w którym instytucjonalna religia 
jest przez władze instrumentalnie wykorzystywana w celach 
politycznych. Nie jest to państwo klerykalne, a duchowieństwo nie ma 
tak dużego wpływu na politykę, biznes oraz media, jak ma to miejsce na 
Cyprze lub w prawosławnych krajach położonych na Bałkanach. W Rosji 
to władza państwowa i ideologia ruskiego miru wpływają na 
funkcjonowanie cerkwi. Tym samym kościół prawosławny jest 
nieformalnym organem władzy państwowej, mającym na celu 
kształtowanie opinii publicznej w Rosji, ale przede wszystkim wśród 
wyznawców poza jej granicami. Działalność rosyjskiej cerkwi nie ma 
analogii w całym prawosławnym świecie, ponieważ żaden z 
autokefalicznych kościołów nie zajmuje się szerzeniem państwowej 
ideologii. Wobec tego można twierdzić, że z religijnego punktu widzenia 
RCP jest organizacją heretycką. Tym samym bliżej jej do politycznego 
narzędzia soft power niż do działalności duszpasterskiej. 

Działania RCP na obszarze postsowieckim należy traktować jako 
jedno z wielu narzędzi oddziaływania Kremla na obywateli byłych 
republik ZSRR. Wprowadzony nieoficjalny kult Stalina, Putina i Armii 
Czerwonej umożliwia kształtowanie opinii publicznej wiernych w taki 
sposób, aby podzielała ona zdanie władz rosyjskich. RCP finansuje 
działalność prawosławnych wspólnot w krajach dawnego ZSRR, co 
wzmacnia jej oddziaływanie na wiernych. Dodatkowo działalność innych 
kościołów prawosławnych, również Ekumenicznego Patriarchatu w 
Konstantynopolu, jest traktowana jako zagrożenie. Po inwazji Rosji na 
Ukrainę cerkiew starała się usprawiedliwiać wojnę, określając ją mianem 
wojny sprawiedliwej, wymierzonej w zdegenerowany i grzeszny Zachód. 
Wszystkie zaprezentowane przykłady działania RCP należy określić jako 
soft power Federacji, gdyż jest to narzędzie wywierania wpływu na 
wiernych prawosławnych poza granicami Rosji.  
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Streszczenie: 

Celem artykułu jest wyjaśnienie roli Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej (RCP) 
jako instytucji wspierającej działania Federacji Rosyjskiej w zakresie polityki 
międzynarodowej. W oparciu o fakty historyczne wyjaśniona została geneza powiązań 
rosyjskiego prawosławia z władzami na Kremlu, gdzie istnieje tradycja 
wykorzystywania religii jako instrumentu oddziaływania ideologicznego (soft power). 
Najwięcej miejsca poświęcono ukazaniu związków kościoła z ideologią ruskiego miru, 
metodom służącym propagowaniu tej ideologii przez religię, a zwłaszcza uzasadniono 
główną tezę opracowania, zgodnie z którą Cerkiew Prawosławna stanowi element 
kremlowskiej soft power i instrument wojny informacyjnej. Ukazano metody 
prowadzenia tej wojny w państwach powstałych po rozpadzie ZSRR. Z tego też powodu 
działalność Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej na Ukrainie, w Mołdawii i innych krajach 
zamieszkanych przez rosyjskie (prawosławne) mniejszości, może prowadzić do 
destabilizacji i stanowi zagrożenie dla suwerenności i integralności terytorialnej 
państw. Cerkiew jest jednym z najważniejszych ośrodków usprawiedliwiających 
rosyjską inwazję na Ukrainę i narzędziem propagowania kremlowskiej narracji wśród 
wiernych poza granicami Rosji. 

 
Słowa kluczowe: geopolityka, Rosja, Rosyjska Cerkiew Prawosławna, ruski mir, soft 
power. 
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POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA POLSKI - WNIOSKI Z BADAŃ 

EMPIRYCZNYCH 
SECURITY POLICY OF POLAND - EMPIRICAL STUDY 

CONCLUSIONS 
 
Abstract: 
 The purpose of this article is to examine the condition of Poland's security 
policy after the escalation of the Russian-Ukrainian war in 2022. It constitutes a 
scientific study of the research that was carried out for the report "Poland's security 

after the NATO summit in Madrid", which was published in mid-October 2022, and in 
connection with the project of the Polish Ministry of Foreign Affairs "New ideas for 
Poland - security". The research consisted of collecting information on Poland's security 
policy from a selected group of experts in August and September 2022, interpreting and 
elaborating on this information, especially with regard to the impact on Poland's 
geopolitical position and security caused by the war in Ukraine, the NATO summit in 
Madrid, and the prospect of Sweden and Finland joining the Alliance. The article 
presents the course and conclusions of the research, related to the reform needs of 
Poland's so-called "force ministries".  
  
Keywords: Poland, security, security institutions, security policy. 
 
 
 
Badania dotyczące polityki bezpieczeństwa  

Polityka bezpieczeństwa jest działalnością celową instytucji 
państwa, której zadaniem jest tworzenie, utrzymanie i rozwój systemów 
bezpieczeństwa narodowego o charakterze militarnym i nie-militarnym. 
Stanowi ona odpowiedź państwa na wyzwania i zagrożenia 
bezpieczeństwa pochodzenia krajowego i zagranicznego. Polityka 
bezpieczeństwa państwa jest polityką publiczną, czyli kierunkowym 
procesem oddziaływania władz publicznych w celu rozwiązania 
problemów o publicznym znaczeniu (Hausner, 2008, s. 46; Zawicki, 
2013, s. 17-19; Zybała, 2021, s. 10-42). 

Konstytucja RP definiuje (art. 5) pięć kluczowych zadań państwa 
polskiego, do których należą: (1) strzeżenie niepodległości i 
nienaruszalności terytorium, (2) zapewnianie wolności i praw człowieka 
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i obywatela, (3) zapewnianie bezpieczeństwa obywateli, (4) strzeżenie 
dziedzictwa narodowego oraz (5) zapewnianie ochrony środowiska. 
Współcześnie kwestie bezpieczeństwa są rozszerzane na zagadnienia, 
związane z ekonomią, energią, żywnością, czy technologią. W teorii 
znajduje to oddźwięk w rozwoju specjalności w obrębie nauk o 
bezpieczeństwie (por. Sienkiewicz, 2015; Misiuk, 2018). W praktyce 
oznacza zaś zmianę podejścia prawodawcy do zadaniowania struktur 
państwa. Szczegółowe uprawnienia poszczególnych resortów definiuje 
Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej. Po 
licznych zmianach ustawa podkreśla (art. 37), że każdy resort jest 
zobowiązany wykonywać określone w przepisach zadania z dziedziny 
obronności i bezpieczeństwa, z wyjątkiem spraw, które na mocy 
odrębnych przepisów należą do innych organów administracji rządowej 
i państwowych jednostek organizacyjnych. Problematyka 
bezpieczeństwa stała się zatem ogólnopaństwowa, choć jej rdzeniem są 
resorty spraw zagranicznych, wewnętrznych oraz obrony narodowej. 

Debata nad polityką bezpieczeństwa RP toczona jest w wielu 
środowiskach politycznych, eksperckich i akademickich w Polsce 
(Wilczyński, 2017). Na rynku istnieją liczne serie wydawnicze i 
czasopisma (por. szerzej, Pawłuszko, 2020). Przykładowe raporty 
poświęcone modernizacji i zmianom w polskiej armii opublikowały 
środowiska Fundacji Pułaskiego (Raport Pułaskiego, 2014 i 2022), 
Fundacji Stratpoints (Duda, 2017), Instytutu Sobieskiego (Pawłuszko, 
Seredyński, 2019), czy Ośrodka Analiz Strategicznych (Kucharczyk, 
Jurasz, 2019), jak i Polskiego Lobby Przemysłowego (Klimiuk, Soroka, 
2021; Soroka, 2022). W ostatnim czasie opublikowano także m.in. 
raporty Klubu Jagiellońskiego w sprawie priorytetów polityki 
zagranicznej RP (Nowy strategiczny ład, 2021) oraz Strategy & Future na 
temat tzw. armii nowego wzoru (Strategy & Future, 2022), które 
wzbudziły dyskusje nad kształtem polityki obronnej RP.  

Bardzo ważnymi źródłami inspiracji dla debaty krajowej stały się 
liczne raporty na temat środowiska bezpieczeństwa Europy Wschodniej, 
publikowane przez krajowe i międzynarodowe think tanki, takie jak OSW 
(Gotkowska, 2016), IEŚ (Pawłowski, 2020), Carnegie (Dempsey, 2017), 
CEPA (Hodges et al., 2018, 2019, 2020), ICDS (Hodges, Lawrence, Wojcik, 
2020; Baranowski, Kojala, Rostoks, Stoicescu, 2020), CSBA (Fabian, 
Gunzinger, Van Tol, Cohn, Evans, 2019), CSIS (Monaghan, Arnold, 2022), 
European Values (Svárovský, 2019, 2020,2022), czy DGAP (Brauß, Rácz, 
2020). W środowiskach naukowych powyższe tematy zostały podjęte 
zwłaszcza przez Polskie Towarzystwo Geopolityczne (m.in. Wilczyński, 



 
Pawłuszko, T., 2023. Polityka bezpieczeństwa Polski – wnioski z badań empirycznych, 

Przegląd Geopolityczny, 43, s. 49-70. 

 

 

- 51 - 

2017; Zapałowski, 2021; Kowalkowski, 2021; Jarubas, 2021; Pac, 2022), 
a także przez badaczy skupionych wokół Akademii Sztuki Wojennej 
(Lasoń, 2020; Żyła, Krzykowski, Grabowski, 2020; Krzykowski, 
Piotrowski, Żyła, 2020) i Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych RP 
(projekt NUP 2X35; por. Analiza środowiska bezpieczeństwa w 
perspektywie 2035 roku, 2020). 

 
Polityka bezpieczeństwa państwa średniego 

Zgodnie z popularnym ujęciem neorealistycznym, bezpieczeństwo 
państwa wynika z jego pozycji międzynarodowej (Waltz, 2010), która 
wiąże się z lokalizacją, zależy od dostępnych zasobów materialnych 
(terytorium, surowce, demografia), jak i trudno mierzalnych czynników 
niematerialnych (wiedza, idee, normy, wizerunek). Im większa 
zasobność państwa, tym większe są możliwości rozwoju potencjału 
militarnego i gospodarczego. Im zaś większy potencjał militarny i 
gospodarczy – tym zwykle wyższy poziom bezpieczeństwa. 

Geopolityczna pozycja Polski w systemie międzynarodowym 
ulegała dużym zmianom. Budowa potęgi Polski jagiellońskiej trwała 
ponad sto lat – umownie od Kazimierza Wielkiego do Kazimierza 
Jagiellończyka. Następnie Polska była potęgą europejską przez dwa 
wieki – umownie od pokoju toruńskiego (1466) do rozejmu w 
Andruszowie (1667). Próby reform króla Jana III Sobieskiego zostały 
zablokowane przez polską szlachtę. W sto lat po śmierci króla (1696-
1795) rozbita wewnętrznie Polska została zajęta przez sąsiadów. Przez 
ponad kolejne sto lat ziemie polskie należały do ościennych imperiów, 
które upadły w wyniku I wojny światowej. Następnie – przez kolejny 
wiek, aż do dziś - Polska przetrwała różne systemy władzy: demokrację, 
autorytaryzm, okupację nazistowską, stalinizm, realny socjalizm, a 
następnie liberalną demokrację.  

Zmieniały się też funkcje Polski w Europie i jej otoczenie 
międzynarodowe. Przez setki lat główne zagrożenie dla Polski istniało na 
południu (zagrożenie tureckie i habsburskie) i na północy (państwo 
krzyżackie, Szwecja). Zagrożenie ze wschodu pojawiło się dopiero w 
czasach Piotra Wielkiego (jeśli pominąć inwazje mongolskie w 
średniowieczu), a zagrożenie z Zachodu przyszło jeszcze później (jeśli 
pominąć epizod wczesnopiastowski). Przez setki lat podzielone i słabe 
państwa niemieckie i wschodniosłowiańskie nie stanowiły zagrożenia 
dla Rzeczypospolitej.  

Państwo jest strukturą polityczną długiego trwania (Braudel, 
1999, s. 47-86). W długim okresie kształtują się państwowe mity, 
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zwyczaje i normy danej kultury. Brak egzystencjalnych zagrożeń w epoce 
jagiellońskiej doprowadził w XVII wieku do rozwoju sarmackiej kultury 
dworskiej, która jest wciąż punktem odniesienia dla polskiej kultury 
współczesnej. Jednocześnie polska wyobraźnia polityczna ostatnich 
trzystu lat wypełniona jest obrazami klęsk, ofiar i przemocy. Kilkukrotne 
upadki państwa w czasie tego okresu (rozbiory Rzeczypospolitej Obojga 
Narodów, stłumione powstania, upadek II RP, upadek państwa 
podziemnego, bankructwo PRL i błędy transformacji ustrojowej w 
początkach III Rzeczypospolitej) pozostawiły trwałe ślady w polskiej 
kulturze (Sowa, 2011; Zarycki, 2016; Zybała, 2016, Zybała 2021). Osoby 
działające na rzecz dobra wspólnego w Polsce nie były za to nagradzane, 
lecz często ginęły na wojnach lub były wykluczane z życia publicznego. 
Ponadto, do polskich ułomności historycy zaliczali: słaby rozwój miast, 
niski poziom edukacji i technologii, opóźnienie rozwoju kapitalizmu, 
prowincjonalność elit i skostniałe struktury społeczne (Chirot, 1991). 

W ciągu ostatnich dekad sytuacja geopolityczna się zmieniła i 
Polska mogła skorzystać z politycznych innowacji XX wieku, jakimi są 
zachodnie organizacje integracyjne. Jak twierdzą niektórzy ekonomiści i 
geopolitycy, Polska znalazła się obecnie w najkorzystniejszej od kilkuset 
lat sytuacji (Piątkowski, 2013). Wielu z nich zauważa, że Polska nie 
walczy obecnie o przetrwanie, ale o poprawę swojej pozycji w systemie 
międzynarodowym (por. Grudziński, 2008; Zięba, 2020; Chojan, 2021). 
Aby to osiągnąć, państwo polskie potrzebuje trwałej roli 
międzynarodowej. Upadek ZSRR i utrata przez Rosję kilkusetletniej 
dominacji w regionie stworzyły „okno możliwości”, które zostało mądrze 
wykorzystane w celu dołączenia do najsilniejszego sojuszu wojskowego i 
bloku gospodarczego w Europie (Kuźniar, 2009; Zięba, Zając, 2010). W 
ciągu dekad członkostwa w strukturach politycznych Zachodu potencjał 
gospodarczy Polski wzrósł na tyle, że pojawiły się możliwości zmiany 
geopolitycznej pozycji państwa. Jako państwo średnie i członek OECD, 
Polska ma szansę w przyszłości dołączyć do G-20 i umocnić swoją 
dominację wśród państw Europy Wschodniej (wschodniej flanki NATO).  

Umiejętny wybór roli międzynarodowej pozwala państwu 
utrzymać korzystne funkcje w systemie i budować silną pozycję 
międzynarodową, co z kolei zapewnia wyższe bezpieczeństwo. Nie 
każdemu państwu się to udaje: Niemcy przegrały kilka wojen, Serbia 
roztrwoniła względne sukcesy Jugosławii, a Hiszpania i Włochy 
regularnie tracą z powodu niestabilności swoich systemów politycznych. 
Z drugiej jednak strony peryferyjnie położone państwa takie jak Irlandia, 
Finlandia, czy Norwegia (jak i zlokalizowana blisko centrum 
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gospodarczego Szwajcaria) odniosły globalny sukces dzięki 
wykształceniu specjalności atrakcyjnych dla całego systemu 
międzynarodowego. Wszystkie te kraje postawiły na nowe technologie, 
szeroką współpracę, integrację polityczną oraz elitarną edukację. 
Pozwoliło im to wykorzystać proces tercjalizacji (wzrost znaczenia 
wiedzy i usług w gospodarce) do zyskania wartościowych ról 
międzynarodowych i stania się partnerami dla mocarstw. Nie istnieje 
jednak ustalony katalog praktyk, który wyjaśniałby jak osiągnąć sukces. 
Od kilkunastu lat zwraca się uwagę na koncepcję soft power, którą po 
kilku latach Joseph Nye jr. (2012) rozwinął w ideę smart power (tj. 
łączenie materialnych i niematerialnych czynników potęgi w celu 
realizacji strategii państwowej). 

Polska niejednokrotnie trwoniła możliwości rozwoju z uwagi na 
wadliwe rozpoznanie właściwych zasobów lub z powodu 
nieefektywnych instytucji, co niekiedy prowadziło decydentów do 
błędnych strategii (niechęć do zmian strategii i modernizacji armii; brak 
pomysłu na przezwyciężenie peryferyjności; niewiara w długofalowe 
sojusze). Dzisiaj jednak nawet najsilniejsze państwa nie są w stanie 
zapewnić całkowitego bezpieczeństwa ekonomicznego, kontrolować 
rozwój technologii, czy obieg informacji. Kluczowa stała się wiedza i 
relacje, które wymagają od kadr państwa znacznych kompetencji i 
sprawności (Wojciuk, 2019). Dotyczy to zwłaszcza państw średnich, 
które nie mają zasobów materialnych niezbędnych do rywalizacji na 
poziomie mocarstw. Polska jest państwem średnim, a podstawowe role 
państw średnich to bycie mediatorem, pośrednikiem i lokalnym liderem 
(Balcer, Wóycicki, 2014). W chwili obecnej korzystne dla realizacji takich 
właśnie ról dla Polski są rozwiązania instytucjonalne przyjęte w Europie 
(zob. Aleksandrowicz, 2018). Wśród zaawansowanych demokracji 
przemysłowych pojawiła się stabilna forma polityki międzypaństwowej, 
oparta na wiarygodnych oczekiwaniach pokojowych zmian, krajowych 
rządach prawa, stabilnych instytucjach międzynarodowych i 
intensywnej interakcji społecznej. System ten zapewnia też pokój w 
Europie Zachodniej od kilkudziesięciu lat. Pokój jest cichym 
sprzymierzeńcem państw małych i średnich. Wszystkie państwa małe i 
średnie, które odniosły sukces i zdobyły oczekiwany status w polityce 
międzynarodowej, trzymały się z dala od konfliktów zbrojnych.  
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Tab.1. Wnioski z historii pozycjonowania państw w Europie 
PROCES DYREKTYWA DLA POLSKI 
Państwa średnie i duże upadają raczej z 
przyczyn wewnętrznych 

Dbać o jakość instytucji wewnętrznych 
państwa 

Państwa małe i średnie osiągają sukces 
dzięki długotrwałemu pokojowi (Szwecja, 
Szwajcaria) 

Działać na rzecz pokoju w Europie 

Status państw wynika z ich funkcji w 
systemie państw 

Wypracować pożyteczne i uznane 
funkcje w systemie. Nie stać się 
przedmiotem rozgrywek. 

Państwa średnie są aktywne zwłaszcza w 
obszarze swych bezpośrednich interesów 
regionalnych 

Polska, która nie będzie zakotwiczona w 
Europie nie odegra roli ani w Europie, 
ani wobec Rosji 

Państwa małe i średnie zyskały dzięki 
rozwojowi nowoczesnych technologii 

Dbać o rozwój edukacji i wspierać 
rozwój B+R 

Potencjał państw małych i średnich to 
potencjał własny oraz pozyskany z 
zewnątrz: sojuszniczy 

Rozbudowywać własne zasoby militarne 
i gospodarcze. Nie zaniedbywać sojuszy 

Źródło: opracowanie własne. 
 
Kilkadziesiąt lat pokoju, właściwy dobór sojuszników i 

powojenny wzrost demograficzny sprawił, że pozycja Polski w 
stosunkach międzynarodowych jest dość stabilna. Polska należy do 20 
najbezpieczniejszych państw świata (Security Threats Index), a także 
zajmuje okolice 30 miejsca pod względem stabilności struktur państwa 
(Fragile States Index). Pośród państw, które przeszły transformację 
ustrojową Polska zajmuje 10 miejsce w obszarze transformacji 
ekonomicznej, 24 miejsce w obszarze transformacji politycznej, choć 
dopiero 47 miejsce w obszarze jakości rządzenia (BTI 2022). Ponadto, 
wedle Freedom in the World, Polska jest krajem, gdzie prawa (34/40 
pkt) i wolności (47/60 pkt) obywatelskie są przestrzegane.  

Wedle Corruption Perception Index Polska zajmuje 42 miejsce na 
świecie jeśli chodzi o odporność na korupcję i osiąga przeciętne wyniki 
w skali Europy, choć dobre w skali regionu (przed Polską jest jedynie 
Litwa, Łotwa i Słowenia). Najwyższą pozycję osiągnęła Polska w 2015 
roku, było to 29 miejsce (przed wstąpieniem do UE Polska była w 
okolicach 65 miejsca). Jednocześnie Polskę charakteryzuje niski poziom 
militaryzacji społeczeństwa (68 miejsce na 155 państw wg Global 
Militarization Index), a jako nabywca uzbrojenia ma wiarygodność 
porównywalną z Francją i Niemcami (Cato Arms Sales Risk Index 2021). 
Polska zajmuje 29 miejsce (na 185) w rankingu Global Health Security 
2021, 21 miejsce (na 113) w Global Food Security 2022, a także 30 
miejsce (na 182) w rankingu cyberbezpieczeństwa (Global Cybersecurity 



 
Pawłuszko, T., 2023. Polityka bezpieczeństwa Polski – wnioski z badań empirycznych, 

Przegląd Geopolityczny, 43, s. 49-70. 

 

 

- 55 - 

Index) - z niewielką stratą do liderów rankingu (por. Pawłuszko, 2021). 
Wszystkie te rezultaty porównań międzynarodowych ukazują, że 
państwo polskie radzi sobie relatywnie dobrze, choć punktem 
odniesienia dla Polski są zachodni liderzy rankingów. 

Polska jako państwo średnie buduje swą pozycję w dużej mierze 
dzięki udanym interakcjom z sąsiadami (formalne i nieformalne, 
przepływ osób, kapitału, towarów) i poprzez struktury integracyjne w 
dziedzinie wojskowości, bezpieczeństwa, gospodarki, czy praw 
człowieka. Podstawowym zasobem współczesnego państwa średniego 
jest posiadanie wykształconej populacji oraz zdolności absorpcji 
informacji i przetwarzania jej na własne strategie i działania 
prorozwojowe. To samo dotyczy polityki bezpieczeństwa. Istniejące w 
pobliżu Polski kryzysy wskazują na potrzeby reform instytucjonalnych i 
rozwoju kadr potrzebnych do prowadzenia ambitnej polityki w 
warunkach dużej niepewności. Należy pamiętać, że w przeciwieństwie 
do typowej dla demokracji polityki partyjnej (gdzie często trafiają 
przypadkowe osoby), w polityce resortów siłowych kluczowe jest 
posiadanie specjalistów rangi światowej, co wymaga dbałości o personel 
reprezentujący państwo.  

 
Procedura badawcza 

W celu oceny kondycji i perspektyw polskiej polityki 
bezpieczeństwa wykorzystano wypowiedzi grupy ekspertów. 
Respondentami było 29 specjalistów (spośród wybranych do badania 42 
osób), związanych od wielu lat z problematyką resortów siłowych, 
będących z zawodu wojskowymi, dyplomatami, analitykami, 
dziennikarzami i naukowcami. Wywiadów nie prowadzono wśród 
aktywnych polityków (Pawłuszko, 2022a). Dobór ekspertów do badania 
oparto na kilku wymogach, jakimi były: co najmniej 5 letnie 
doświadczenie w analizie polityki bezpieczeństwa (zwykle ponad 10 lat), 
posiadanie publikacji eksperckich w tym obszarze, bieżąca aktywność 
medialna dotycząca problematyki raportu tj. pełnienie roli liderów opinii 
publicznej. Eksperci udzielili łącznie 236 wypowiedzi na tematy 
związane z polityką bezpieczeństwa RP. Wypowiedzi te 
skategoryzowano i przypisano do wybranych wątków badawczych, a 
następnie poddano autoryzacji. Eksperci są niezależną grupą pośród 
interesariuszy polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Ich wypowiedzi 
cechują się specjalistycznym słownictwem, podlegają pewnym rygorom 
metodologicznym i mają większą moc wyjaśniającą, niż w przypadku 
opinii publicystów, urzędników, czy polityków. Podczas komunikowania 
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się z ekspertami zdecydowano się jedynie na niewielkie 
ustrukturyzowanie wywiadu, pozwalając na swobodę w zakresie doboru 
argumentacji, długości wypowiedzi oraz rozwijanie wątków pobocznych. 
Zebrane notatki poddano opracowaniu i autoryzacji. Na potrzeby 
badania przeprowadzono łącznie 29 pogłębionych wywiadów i ankiet 
(236 wypowiedzi) dotyczących kluczowych zagadnień polskiej polityki 
bezpieczeństwa, takich jak:  
1) Wpływ wojny rosyjsko-ukraińskiej na pozycję Polski w Europie 
2) Wpływ szczytu NATO w Madrycie na polską politykę 

bezpieczeństwa 
3) Wpływ akcesji Szwecji i Finlandii do NATO na polską politykę 

bezpieczeństwa 
4) Określenie ról międzynarodowych Polski 
5) Silne i słabe strony polskiej polityki bezpieczeństwa 
6) Szanse i zagrożenia dla polskiej polityki bezpieczeństwa 
7) Scenariusze korzystne dla polskiej polityki bezpieczeństwa 
8) Scenariusze niekorzystne dla polskiej polityki bezpieczeństwa 
9) Perspektywy zmian polskiej polityki bezpieczeństwa 

 
Większość wypowiedzi zarejestrowano w sierpniu i wrześniu 

2022 roku.  
 

Wyniki badań  
Pozycja międzynarodowa Polski  
Większość ekspertów była zgodna, że wojna rosyjsko-ukraińska 

wpłynęła na wzrost znaczenia Polski w Europie Wschodniej ze względu 
na: (1) trafne rozpoznanie zagrożenia rosyjskiego, (2) położenie 
geograficzne, które zostało wykorzystane do osłony reszty regionu oraz 
wsparcia dla Ukrainy. Ponadto, zadziałała (3) zbieżność interesów Polski 
i dominujących państw Zachodu, w tym zwłaszcza USA. Eksperci często 
wskazywali, że powyższa sytuacja nie będzie trwać długo. W rezultacie 
Polska stała się „węzłem bezpieczeństwa” dzięki trzem procesom:  

(1) wsparciu USA i NATO (ochrona kontrwywiadowcza i wsparcie 
transportów wojskowych NATO) 

(2) znacznej oddolnej pomocy humanitarnej dla Ukrainy (kilka 
milionów uchodźców)  

(3) znacznej rządowej pomocy wojskowej dla Ukrainy (sprzęt, 
szkolenie sił ukraińskich) 

Pozycja państwa została chwilowo wzmocniona przez okresowy 
konsensus polskich sił politycznych wokół powyższych procesów. 



 
Pawłuszko, T., 2023. Polityka bezpieczeństwa Polski – wnioski z badań empirycznych, 

Przegląd Geopolityczny, 43, s. 49-70. 

 

 

- 57 - 

Zdaniem ekspertów Polska winna zwiększać „dywidendę geopolityczną” 
wynikającą z pozyskanych ról międzynarodowych. Eksperci byli 
sceptyczni, co do szybkiego wzrostu możliwości wywierania przez 
Polskę wpływu na inne państwa.  Podkreślali jednak, że czas wojny 
stanowi dla Polski swoiste „okno możliwości”. Wielu respondentów 
twierdziło, że jest to szansa na „nowe otwarcie” (bezpieczeństwo 
zewnętrzne) oraz przygotowanie Polski (bezpieczeństwo wewnętrzne) 
na długofalowe zmiany ładu międzynarodowego w regionie.  

Eksperci podkreślali, że polityka bezpieczeństwa stała się w 2022 
r. jednym z priorytetów rządu RP:  

(1) Polityka obronna – rząd RP ogłosił szeroki program zbrojeń 
(zakup czołgów, haubic, systemów rakietowych, samolotów 
szkolno-bojowych, śmigłowców szturmowych i 
wielozadaniowych, systemów przeciwlotniczych, etc.). 
przyspieszył prace nad reformą obronności; zapowiedziano 
wzrost wydatków oraz zwiększenie liczebności sił zbrojnych. 

(2) Polityka wewnętrzna - zaprezentowano projekt ustawy o 
ochronie ludności, który został jednak krytycznie przyjęty przez 
ekspertów i opinię publiczną.  

(3) Polityka zagraniczna - Polska i Ukraina „piszą nowy rozdział” w 
historii wzajemnych stosunków. Jest to szansa dla „nowej polityki 
wschodniej” RP wobec obszaru poradzieckiego. 
 
Ocena szczytu NATO oraz akcesji Szwecji i Finlandii do Sojuszu 
Podczas szczytu NATO (29-30.06.2022) cytowano w mediach dwa 

główne jego dokumenty: 1) nową koncepcję strategiczną -NATO 2022 

Strategic Concept, oraz 2) deklarację szczytu. Sojusz zobowiązał się 
rozbudować siły reagowania z 40 tysięcy żołnierzy do około 300 tysięcy. 
Jednak proces ten będzie wymagał licznych uzgodnień i potrwa kilka lat. 
Wedle nowych dokumentów strategicznych NATO głównym 
zagrożeniem dla Sojuszu stała się Rosja, która działa poprzez „przymus, 
próby obalenia władz, agresję i aneksję” (coercion, subversion, aggresion, 

annexation). Oznacza to polityczny koniec Aktu Stanowiącego o 
Wzajemnych Stosunkach, Współpracy i Bezpieczeństwie z 1997 
roku.NATO podkreśliło, że jest sojuszem obronnym i jedynie reaguje na 
łamanie przez Moskwę kolejnych zasad ładu międzynarodowego.  

Koncepcja strategiczna z 2022 roku podkreśla ambicje Chin 
(punkty 13. i 14.), choć deklaruje otwartość NATO na dialog i 
transparentność (constructive engagement i reciprocal transparency). 
Jednocześnie NATO podkreśla chęć do podtrzymania porządku opartego 
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na zachodnich zasadach prawnomiędzynarodowych oraz gotowość do 
odpowiedzi na stosowanie przez Chiny taktyk przymusu i dzielenia 
członków Sojuszu. 

Omawiając skutki szczytu NATO w Madrycie dla Polski, eksperci 
podnosili głównie dwie kwestie: (1) kondycję NATO w ogólności oraz (2) 
postanowienia szczytu w kontekście regionu Europy Wschodniej. 
Respondenci podkreślali, że postanowienia szczytu oraz kształt nowej 
koncepcji strategicznej Sojuszu były efektem kompromisu. Niektórzy 
eksperci podkreślali jednak, że coraz trudniejsze staje się 
wypracowywanie wspólnych decyzji w NATO. Jako przykład podają fakt, 
że pomoc dla walczącej z rosyjskim najazdem Ukrainy koordynują de 

facto Stany Zjednoczone wraz z „koalicją chętnych”. Eksperci są również 
krytyczni w kwestii poprawy bezpieczeństwa militarnego wschodnich 
państw NATO, podkreślając, że skuteczna może być tylko stała obecność 
wojsk w pobliżu granic z Federacją Rosyjską i powrót do dawnych 
planów obrony terytorium NATO (tj. z przypisanymi strukturami 
wojskowymi do obrony konkretnych terytoriów). Tymczasem na 
szczycie postulowano jedynie wzrost liczby sił reagowania i trudno 
ocenić w jakim stopniu państwa ten postulat zrealizują. Jeszcze w marcu 
2022 roku NATO postanowiło rozwinąć 4 dodatkowe grupy bojowe w 
państwach B9. Jednak oczekiwana przez państwa wschodnie NATO 
rozbudowa grup bojowych w państwach bałtyckich i w Polsce w ramach 
wysuniętej obecności (enhanced Forward Presence, eFP) do poziomu 
brygad, raczej nie zostanie zrealizowana. Sytuacja ta będzie w 
nadchodzących latach wymagać dużej aktywności państw B9 dla 
wzmocnienia współpracy z USA i państwami zachodnioeuropejskimi.  

Ponieważ Polska jest obecnie niezbędna w realizacji każdej 
transatlantyckiej strategii wobec Rosji, wymaga to zwiększonej 
aktywności dyplomatycznej, proporcjonalnej do rosnącego znaczenia 
militarnego Warszawy w regionie. Tymczasem eksperci wskazują, że 
Polska wciąż wydaje się nieprzygotowana do pełnoskalowego konfliktu, 
który obserwujemy w Ukrainie, z powodu braków sprzętowych oraz 
kadrowych w siłach zbrojnych. Braków tych nie są (i nie będą) w stanie 
zastąpić sojusznicy. Znacząca rozbudowa kadrowa i sprzętowa polskiej 
armii została zapowiedziana jesienią 2021 roku i przyspieszyła po 
wybuchu wojny rosyjsko-ukraińskiej. Równolegle postępuje współpraca 
polityczna i militarna ze Stanami Zjednoczonymi. Eksperci podkreślali 
również, że ważne jest komunikowanie natowskim sąsiadom polskich 
strategii i działań w sferze bezpieczeństwa militarnego, co byłoby ważną 
deklaracją do wzięcia większej odpowiedzialności za region.   
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Ekspertów zapytano o znaczenie akcesji Szwecji i Finlandii do 
NATO dla Polski. W zasadzie wszyscy eksperci podkreślili, że dołączenie 
tych państw do Sojuszu jest dla Polski korzystne. Ponadto, proces ten 
wydaje się jedną z największych zmian w europejskiej architekturze 
bezpieczeństwa od 1999 roku. Wedle opinii respondentów rozszerzenie 
NATO świadczy o ciągłej atrakcyjności i wiarygodności Sojuszu. 
Zmniejsza również siłę oddziaływania rosyjskich operacji 
informacyjnych w Europie Wschodniej. Wzrost obecności NATO w 
Europie Wschodniej i Skandynawii jest ponadto formą konsolidacji i 
ekspansji struktur Zachodu, wpisując się w ideę Jerzego Giedroycia o 
„przesuwaniu Zachodu na wschód”.  

Eksperci podkreślali zgodnie, że wraz z rozszerzeniem NATO 
nastąpi ograniczenie wpływów Rosji w akwenie Morza Bałtyckiego. 
Akces Szwecji i Finlandii do NATO czyni z Bałtyku „natowskie jezioro 
wewnętrzne”. Proces ten wpłynie nie tylko na prestiż Sojuszu, ale też na 
poprawę jego zdolności logistycznych, w zakresie rozmieszczenia sił, 
możliwości szkoleń i ćwiczeń wojskowych, a także współpracy 
przemysłowej. Tymczasem dla Rosji „północne rozszerzenie NATO” 
oznacza poważny problem polityczny i militarny, gdyż granica lądowa z 
NATO zdecydowanie się wydłużyła, a okręg królewiecki zamiast atutem, 
stał się problemem dla Moskwy. Ocenia się bowiem, że potencjalna 
zdolność obrony otoczonego przez państwa NATO Królewca byłaby 
niewielka.  

 
Role międzynarodowe Polski  

Pozycja państwa w stosunkach międzynarodowych zależy od 
posiadanych zasobów (materialnych i niematerialnych) oraz zdolności 
do odgrywania istotnej roli w systemie międzynarodowym. Wiele 
niewielkich państw odniosło sukces i stało się wpływowymi graczami 
(np. Korea Południowa, Singapur, Finlandia, Szwajcaria) dzięki 
korzystnej specjalizacji w polityce i gospodarce światowej. Kraje, które 
odniosły sukces cechował stabilny wzrost gospodarczy, szybka 
modernizacja gospodarki, wysoka efektywność, dobra edukacja oraz 
sprawna dyplomacja. W toku ekspansji kraje sukcesu budowały również 
świadomie swoją markę (nation branding), która wzmacniała obrane 
role, takie jak pośrednik, kraj innowacji, piękne miejsce do życia etc. 
Pozycja Polski po 1989 roku była nadzwyczaj mocna dzięki takim 
wydarzeniom jak ruch Solidarność, pokojowe obalenie komunizmu, czy 
akces do NATO i UE. Polska uważana jest na świecie za pozytywny 
przykład transformacji politycznej. Inne kraje dawnego bloku 
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wschodniego bardzo uważnie obserwują polską scenę polityczną, 
monitorują polskie ustawodawstwo i zakupy zbrojeniowe, choć robią to 
dyskretnie. 

Eksperci zostali poproszeni o wskazanie optymalnej roli 
międzynarodowej dla Polski na najbliższe lata. Rola międzynarodowa 
państwa dotyczy zarówno jego postrzegania, jak i funkcji pełnionych w 
systemie międzynarodowym. Eksperci generalnie podzielali opinię, że 
Polska jest od kilku dekad rosnącym w siłę państwem średnim i dlatego 
nie istnieje gotowy zestaw ról, jakie można by przypisać Polsce na stałe. 
Ponadto, niektóre odpowiedzi respondentów dotyczyły ról 
oczekiwanych (zob. rys. 1). 

 
Ryc.1. Propozycje ról międzynarodowych dla Polski 

 
Źródło: opracowanie własne. 
 

Jak już zauważono, obecnie Polska zyskuje w regionie jako kraj 
otwarcie przeciwstawiający się rosyjskiemu rewizjonizmowi. Wzrost 
znaczenia Polski jest proporcjonalny do spadku politycznego znaczenia 
Niemiec. Jeszcze na początku XXI wieku role Polski były raczej rolami 
kraju podporządkowanego (np. kraj taniej siły roboczej, rynek zbytu i 
obszar ekspansji firm z państw silniejszych). Wraz ze wzrostem 
potencjału materialnego w ciągu ostatnich dwóch dekad państwo polskie 
zyskało większy wpływ na kształtowanie własnej roli w stosunkach 
międzynarodowych. Eksperci podkreślają militarne i gospodarcze 
wzmocnienie Polski. Należy dodać, że badania w znacznym stopniu 
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potwierdzają, że im większa gospodarka i im wyższe całościowe wydatki 
państwa na zbrojenia, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo 
podporządkowania państwa siłom zewnętrznym. 

Zmiana roli Polski w Europie w dłuższej perspektywie będzie 
wynikać zarówno z czynników zewnętrznych (np. dekompozycja 
Federacji Rosyjskiej, powodująca konflikty w regionie) czy też 
wewnętrznym (wzrost potencjału wojskowego Polski postulowany 
przez środowiska konserwatywne; włączenie Polski do rdzenia 
decyzyjnego Unii Europejskiej). Środowiska polityczne w Polsce zgadzają 
się co do wzrostu potencjału gospodarczego i militarnego kraju, ale nie 
istnieje wśród nich konsensus co do kierunku dalszych działań.  

 
Analiza SWOT polskiej polityki bezpieczeństwa 
Ekspertom zadano pytania o kondycję polskiej polityki 

bezpieczeństwa oraz poszczególnych systemów bezpieczeństwa 
narodowego, zarządzanych przez ministerstwa właściwe do spraw 
zagranicznych, obrony i spraw wewnętrznych. W ramach tego 
zagadnienia założono przygotowanie analizy SWOT, która będzie 
czytelna zarówno dla decydentów, jak i dla osób spoza kręgów 
decyzyjnych (por. Daniluk, 2015). Pierwsza kwestia dotyczyła mocnych i 
słabych stron polskiej polityki bezpieczeństwa. Druga dotyczyła szans i 
zagrożeń zewnętrznych. Na podstawie uzyskanych wypowiedzi 
przygotowano zestawienie (Tab. 2). 

 
Tab. 2. Zestawienie silnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń bezpieczeństwa  

MOCNE STRONY 
 Poparcie społeczeństwa dla 

inicjatyw dotyczących 
bezpieczeństwa 

 Dobra pozycja Polski w NATO 
 Proaktywna postawa w polityce 

bezpieczeństwa militarnego 
 Gotowość do obrony sojuszników 
 Liczący się ilościowo i jakościowo 

potencjał militarny 
 Akceptacja społeczna dla 

rosnących kosztów w obszarze 
obronności  

 Względny konsensus co do 
percepcji zagrożeń ze strony 
Rosji 

 Rozwój przemysłu zbrojeniowego  
 Posiadanie infrastruktury 

SŁABE STRONY 
 Skłócenie elit politycznych 
 Brak wizji polityki bezpieczeństwa w 

UE 
 Ograniczona zdolność koordynacji 

wspólnych działań w ramach 
NATO 

 Niechęć do regionalnych formatów 
bezpieczeństwa, takich jak JEF.  

 Podatność na infiltrację i dywersję  
 Postrzeganie polityki zagranicznej i 

bezpieczeństwa jako funkcji 
polityki partyjnej 

 Zacofanie technologiczne w 
niektórych dziedzinach 
bezpieczeństwa 

 Przestarzały system obrony cywilnej 
/ ochrony ludności 
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remontowej, magazynowej i 
szkoleniowej 

 Aktywna ochrona infrastruktury 
krytycznej 

 Rozwój instytucji obrony 
terytorialnej 

 Modernizacja SZ RP  

 Brak silniejszej współpracy z 
Rumunią i Finlandią (państwa o 
podobnych dylematach) 

 Konflikty z sąsiadami 
 Słaba polityka bezpieczeństwa 

energetycznego 
 Słaba jakość rezerw dla Sił Zbrojnych 

RP 
 

SZANSE 
 Długofalowe osłabienie Rosji 
 Osłabienie większości sąsiadów 
 Pozyskanie sprzętu od partnerów 

z NATO 
 Zbieżność interesów RP z 

interesami sojuszników 
 Wzrost zdolności wojsk NATO w 

Europie Wschodniej 
 Wzmocnienie polskiego soft 

power w wyniku wzrostu 
zdolności militarnych 

 Zwiększanie wpływu politycznego 
w państwach „wschodniej 
flanki” NATO 

 Szansa na zasypanie podziałów 
społecznych wobec wyzwań 
militarnych i gospodarczych 

 Odzyskanie szacunku głównych 
partnerów politycznych Polski 

ZAGROŻENIA 
 Niekorzystny wynik konfliktu na 

Ukrainie 
 Rozpad europejskiego systemu 

bezpieczeństwa 
 Przedłużająca się wojna doprowadzi 

do powstania państw upadłych w 
Europie Wsch. 

 Ryzyko dekompozycji struktur 
politycznych Federacji Rosyjskiej 

 Niebezpieczeństwo eskalacji 
konfliktów na terytorium Polski 

 Wzrost przestępczości w wyniku 
ubóstwa i imigracji w regionie  

 Zagrożenia bezpieczeństwa 
energetycznego 

 Karuzela zadłużenia państwa 
 Rozwój zewnętrznej dywersji 

ideologicznej  
 Izolacja na arenie międzynarodowej  
 Obniżenie zamiast wzmocnienia 

zdolności do obrony terytorium 
Źródło: opracowanie własne. 

 
Scenariusze dla Polski 
Eksperci zostali poproszeni o opisanie najbardziej korzystnych i 

niekorzystnych wariantów rozwoju sytuacji w Europie Wschodniej z 
perspektywy interesów bezpieczeństwa RP. Wskazanie pozytywnych 
scenariuszy nie sprawiło ekspertom większej trudności. Najczęściej 
przyjmowano, że główną zmienną jest wynik wojny na Ukrainie. 
Głównym problemem dyskutowanym przez ekspertów byłaby zmiana 
granic w Europie Wschodniej, która wpłynęłaby również na globalny 
status mocarstw, takich jak USA, Chiny, Rosja, Wielka Brytania, czy 
Niemcy. W tym sensie znaczenie wojny na Ukrainie jest globalne, gdyż 
reakcja na jej przebieg może wpływać na strategie państw dominujących 
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wobec różnych regionów (ze szczególnym uwzględnieniem Europy 
Wschodniej).  

Najczęściej wspominanym niekorzystnym scenariuszem dla 
Polski i całego regionu byłoby rozszerzenie wojny rosyjsko-ukraińskiej 
na kolejne państwa. Nie musi to być pełnoskalowy konflikt, ale rozlanie 
się niepokojów, dywersji, działań podprogowych i chaosu. Bardzo 
negatywnym zjawiskiem byłby podział ziem ukraińskich w wyniku 
rosyjskiej inwazji lub w wyniku procesów powojennych. Innym 
negatywnym zjawiskiem – choć postrzeganym jako mniej niebezpieczne 
dla samej Polski - byłby rozpad Rosji prowadzący do chaosu w Eurazji 
lub zapanowanie na Kremlu frakcji modernizacyjnej, zdolnej przekonać 
zmęczony wojną Zachód do normalizacji. 

 
Tab. 3. Niekorzystne scenariusze dla polskiej polityki bezpieczeństwa 

Proces Poziom Potencjalne wydarzenia 
Zmiana w 
polityce USA  

Systemowy - 
globalny 

zmiana strategii globalnej USA (np. wobec 
Rosji i Chin) lub w systemie politycznym USA 
(przejęcie władzy przez izolacjonistów) i 
rezygnacja ze wspierania państw Europy 
Wschodniej 

Wzmocnienie 
Rosji 

Systemowy - 
makroregionalny 

Federacja Rosyjska podporządkowuje sobie 
Ukrainę i korzystając z wpływów na Białorusi 
przygotowuje się do dalszej odbudowy 
imperium. Zrezygnowane kraje Zachodu 
wybierają politykę dostosowania się i 
rezygnują z pomocy dla państw Europy 
Wschodniej. 

Chaos na 
wschód od 
Europy 

Systemowy - 
makroregionalny 

W perspektywie kilku lat możliwy jest chaos 
w Rosji, na Ukrainie i Białorusi (możliwy 
upadek przywództwa, zamachy, kryzys 
gospodarczy, bieda, nacjonalizm). 

Kryzys 
powojenny w 
całej Europie 

Makroregionalny Kryzys gospodarczy osłabi spójność NATO i 
UE oraz doprowadzi do wzrostu populizmu. 
Rosja może wówczas wszcząć nowy konflikt 
lokalny, licząc na skłócenie i słabszą reakcję 
Zachodu. 

Kryzys 
powojenny w 
Europie 
Wschodniej 

Regionalny Europa Wschodnia przez najbliższą dekadę 
będzie tracić gospodarczo z powodu ryzyka 
geopolitycznego. Dojdzie do wzrostu 
nierówności w UE 

Kryzys w 
Polsce 

Lokalny Silna polaryzacja polityczna paraliżuje 
strategię państwa i czyni z Polski państwo 
„dryfujące”, reaktywne wobec wydarzeń 
zewnętrznych i podatne na infiltrację. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wywiadów i ankiet eksperckich. 
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Eksperci wskazują na możliwość regionalnego użycia taktycznej 
broni jądrowej przez Federację Rosyjską. Wprawdzie wedle rosyjskiej 
doktryny nuklearnej z 2 czerwca 2020 roku brak jest wojskowych 
powodów użycia broni nuklearnej, bo terytorium Rosji nie jest 
zagrożone militarnie z zewnątrz, ale Putin może sięgnąć po broń jądrową 
z powodów politycznych (zagrożenia władzy) lub psychologicznych 
(obrona przed „atakiem Zachodu”). Analizując wypowiedzi ekspertów 
podjęto próbę uporządkowania scenariuszy wedle poziomu ich 
ogólności. Rezultaty przedstawiono powyżej (tab. 3). 

 
Potrzeby zmian w polskiej polityce bezpieczeństwa 
Finalnie eksperci zostali zapytani o potrzebne zmiany polskiej 

polityki bezpieczeństwa, które mogą poprawić pozycję państwa 
polskiego w Europie. Przekaz płynący od ekspertów skonkretyzowano w 
postaci 20 poniższych zaleceń:  

 Kontynuować ścisłą współpracę w obszarze polityki bezpieczeństwa 

z USA 

 Odbudować współpracę z państwami Europy Zachodniej w 

obszarach wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz 

wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony 

 Rozwiązać konflikt z KE 

 Reaktywować prace w ramach Trójkąta Weimarskiego 

 Przyjąć nienaruszalną zasadę, że plany w obszarze bezpieczeństwa 

i obrony państwa są ponadpartyjne i nie mogą być bez istotnych 

przyczyn zmieniane lub zrywane 

 Zracjonalizować wydatki modernizacyjne SZ RP przez zmniejszenie 

liczby beneficjentów 

 W polityce bezpieczeństwa przyjąć za nienaruszalną zasadę, że 

podstawę bezpieczenstwa Polski stanowi NATO, a szczególnie 

wykorzystanie i realizacja artykułów 3, 4 i 5 Traktatu 

 Wzmocnienie współpracy z Rumunią i Finlandią  

 Wzmocnienie współpracy z Czechami i Słowacją  

 Unowocześnienie struktury (hybrydyzacja i rozproszenie) sił 

zbrojnych 

 Nie należy naśladować [koncepcji bezpieczeństwa] państw 

europejskich (zbyt zachowawcze podejście) ale wzorować się na 

koncepcjach japońskich, koreańskich, amerykańskich – 

wychodzących jak najdalej w przyszłość 
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 Zwiększyć nakłady na zbrojenia i szkolenie rezerw, budować nowe 

jednostki wojskowe 

 Opcjonalnie przywrócić obowiązkową służbę wojskową (3-4 

miesiące po maturze) aby rezerwiści mieli przynajmniej 

podstawową wiedzę wojskową (Szwajcaria ma bardzo dobre 

rozwiązania) 

 Wzmocnić i zlustrować służby odpowiedzialne za wywiad i 

kontrwywiad 

 Dążyć do pozyskiwania sprzętu wojskowego za granicą, zwiększyć 

zamówienia na polski sprzęt by podbudować potencjał polskiego 

przemysłu i promować nasze produkty 

 Naciskać na UE, Niemcy i Francję, by bardziej otwarcie 

przeciwstawiały się Rosji 

 Zwiększyć współpracę militarną i zbrojeniową z państwami V4, 

Trójmorza i innymi mniejszymi od Polski partnerami w NATO. 

Stanowić bastion realizacji interesów nowych państw UE 

 Zwiększyć bezpieczeństwo granic, monitoring uchodźców 

 Zreformować obronę cywilną 

 Rozwiązać problem korupcji i nepotyzmu w sektorach 

bezpieczeństwa oraz ich upolitycznienia 

 

* 

*                     * 

 

Podsumowując wypowiedzi eksperckie należy zwrócić uwagę na 
fakt, że eksperci rekomendowali kilka poziomów zmian w polityce 
bezpieczeństwa RP. Pierwszym – i najważniejszym – jest poziom 
systemu politycznego, który obejmuje zmiany kształtu procesów 
decyzyjnych, nowych strategii oraz alokacji zasobów w poszczególnych 
podsystemach. Kolejne poziomy obejmują aktywność podsystemów 
resortów siłowych. Na poziomie podsystemu polityki zagranicznej, 
eksperci zwracali uwagę na potrzebę nowej strategii polityki 
zagranicznej (por. Bieńczyk-Missala, 2021), przeglądu sojuszy, tworzenia 
„map drogowych” rozwoju relacji z obecnymi i nowymi sojusznikami. 
Poziom podsystemu polityki obronnej omawiano w kontekście poparcia 
dla przemyślanej modernizacji i rozbudowy armii, co może być 
wyzwaniem dla polskiego systemu decyzyjnego. Omówienie poziomu 
podsystemu polityki wewnętrznej było najrzadziej podejmowanym 
wątkiem podczas wywiadów, ponieważ pełni on mniejszą rolę w 
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zapewnianiu bezpieczeństwa zewnętrznego. Zwracano jednak uwagę na 
konieczność rzetelnej reformy systemu ochrony ludności, ochrony 
infrastruktury krytycznej oraz efektywność i dofinansowanie służb 
specjalnych. Poprawę jakości instytucji polityki bezpieczeństwa 
upatrywano głównie w polepszeniu warunków służby oraz 
przejrzystości przepisów. Oznacza to, że kluczowym zasobem dla 
państwa stają się kadry, procedury oraz wiedza. 

Ważnym postulatem wynikającym z całości przeprowadzonych 
studiów jest dokonanie audytu systemów bezpieczeństwa państwa, 
prowadzącego być może do strategicznego przeglądu bezpieczeństwa 
narodowego. Poprzedni taki przegląd miał miejsce ponad 10 lat temu i 
wiązał się też z publikacją Białej Księgi Bezpieczeństwa Narodowego RP 
(Biała Księga, 2013). W świetle poczynionych ustaleń zasadne wydaje się 
nawiązanie do tego procesu, podczas ewaluacji poziomu wykonania 
przez władze RP Strategii Rozwoju Systemu Bezpieczeństwa 
Narodowego RP (2013-2022) oraz planowania nowych przedsięwzięć w 
obszarze resortów siłowych. 
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Streszczenie: 

Celem artykułu jest zbadanie kondycji polityki bezpieczeństwa Polski po 
eskalacji wojny rosyjsko-ukraińskiej w 2022 roku. Stanowi on naukowe opracowanie 
badań, jakie przeprowadzono na potrzeby raportu „Bezpieczeństwo Polski po szczycie 

NATO w Madrycie”, który ukazał się w połowie października 2022 roku1, a także w 
związku z projektem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP „Nowe idee dla Polski – 

bezpieczeństwo”. Badania polegały na zebraniu informacji dotyczących polityki 
bezpieczeństwa Polski od wyselekcjonowanej grupy ekspertów w sierpniu i wrześniu 
2022 roku, interpretacji i opracowaniu tych informacji, zwłaszcza w zakresie wpływu, 
jaki na pozycję geopolityczną i bezpieczeństwo Polski wywarła wojna na Ukrainie, 
szczyt NATO w Madrycie i perspektywa wejścia Szwecji i Finlandii do Sojuszu. Artykuł 
przedstawia przebieg oraz wnioski z badań, związane z potrzebami reform polskich 
tzw. resortów siłowych.  

 
 

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, instytucje bezpieczeństwa, polityka bezpieczeństwa, 
Polska. 

                                                
1 https://sobieski.org.pl/bezpieczenstwo-polski-po-szczycie-nato-w-madrycie/ 
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Abstract: 
 The article presents the results of research on the role of the land forces in 
ensuring the military security of Poland. The current geostrategic situation and 
especially the threat from the Russian Federation in the cross-border area was taken 
into account. An assessment was made of the threat posed by Russian asymmetric and 
hybrid actions and the military capabilities available to the state, which shape the 
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of an appropriate strategy in the face of possible aggression. The final sections of the 
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the coming decades.   
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Zadania wojsk lądowych 

W świetle Konstytucji RP zadania wojsk lądowych ograniczają się 
do zapewnienia obrony i niepodzielności terytorium państwa, 
nienaruszalności jego granic lądowych (Konstytucja RP,1997 art.26, 
p.1), odparcia agresji lądowo-powietrzno-morskiej z każdego 
kierunku w ramach przeciwstawienia się każdej formie zagrożenia 
militarnego Rzeczypospolitej Polskiej. Należy podkreślić, że nie 
oddaje to w pełni całokształtu zadań wojsk lądowych, które wynikają z 
szeregu uwarunkowań i precyzowane są w doktrynach, strategiach 
narodowych oraz dokumentach normatywnych Sił Zbrojnych RP. 

Jako największy rodzaj Sił Zbrojnych RP, Wojska Lądowe 
utrzymują gotowość do realizacji trzech rodzajów misji1: 

‒ zagwarantowania obrony państwa i przeciwstawienia się agresji 
w ramach zobowiązań sojuszniczych (tj. utrzymania zdolności 

                                                
1 http://www.dgrsz.mon.gov.pl/sily-zbrojne-rp (dostęp 10.12.2018) 
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użycia wojsk w zakresie obrony i ochrony nienaruszalności granic 
RP, a także w działaniach antyterrorystycznych oraz 
w rozwiązywaniu lokalnego lub regionalnego konfliktu zbrojnego, 
jak również w operacji obronnej –  w kraju, jak i poza nim); 

‒ udziału w procesie stabilizacji sytuacji międzynarodowej oraz w 
operacjach reagowania kryzysowego i humanitarnych (tj. 
utrzymania sił i zdolności do uczestniczenia w operacjach 
pokojowych i reagowania kryzysowego prowadzonych przez 
NATO, UE, ONZ, jak również w innych operacjach wynikających 
z porozumień międzynarodowych oraz w operacjach 
humanitarnych prowadzonych przez organizacje 
międzynarodowe, rządowe i inne); 

‒ wspierania bezpieczeństwa wewnętrznego i pomoc 
społeczeństwu (poprzez m.in. monitorowanie i ochronę 
przestrzeni powietrznej oraz wsparcie ochrony granicy lądowej i 
wód terytorialnych, a także prowadzenie działalności 
rozpoznawczej. A także: monitorowanie skażeń 
promieniotwórczych, chemicznych i biologicznych na terytorium 
kraju; oczyszczanie terenu z materiałów wybuchowych i 
przedmiotów niebezpiecznych pochodzenia wojskowego, 
prowadzenie działań poszukiwawczo-ratowniczych i pomoc 
władzom państwowym, administracji publicznej oraz 
społeczeństwu w reagowaniu na zagrożenia). 
Z dotychczasowych analiz dokumentów można wyciągnąć 

wniosek, że głównym celem działania wojsk lądowych jest realizacja 
zadań militarnych na obszarze kraju i poza jego granicami, związanych z 
bezpośrednią obroną terytorium RP i Sojuszu NATO, oraz realizacja 
zadań w operacjach wsparcia pokoju pod egidą ONZ, OBWE, UE i innych 
organizacji międzynarodowych.  

 
Zagrożenia militarne na obszarze transgranicznym 

Działania zaczepne potencjalnego przeciwnika, jego możliwości 
oraz zasady, według których realizuje on swe cele, stanowią podstawę 
rozwiązania wielu problemów przez dowódców i ich sztaby. Z 
prowadzeniem działań zaczepnych przeciwnika ściśle związane jest 
przygotowanie i prowadzenie operacji obronnej, która w początkowym 
okresie wojny jest podstawowym rodzajem działań operacyjnych. 
Skuteczność podjętych operacji obronnych zależy w dużej mierze od 
umiejętnego wykorzystania właściwości geograficznych teatru działań 
(Skrzyp, Stańczuk, 1992; Skrzyp 1993). 
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Współczesne środki walki zbrojnej stwarzają bardzo duże 
możliwości w zakresie oddziaływania na przeciwnika. Nowoczesne 
lotnictwo oraz broń precyzyjna będąca w wyposażeniu wojsk sprawiają, 
że można niszczyć ważne obiekty na znacznej głębokości ugrupowania 
przeciwnika. Do takich celów służy m.in. rosyjski Iskander. Jest to pocisk 
balistyczny na mobilnej platformie samochodowej. Jego długość to 7,3 m, 
przy średnicy 0,92 m i masie startowej od 3800 kg do 4020 kg, w 
zależności od ładunku. Wysoka prędkość pozwala mu przełamywać 
obronę antyrakietową. Iskander porusza się po spłaszczonej trajektorii 
lotu poniżej wysokości 50 km, z możliwością manewrowania, 
utrudniając przechwycenie przez systemy obronne. Iskander może 
przenosić głowice konwencjonalne o masie od 480 kg do 720 kg. Może 
też prawdopodobnie przenosić głowice jądrowe. Iskander-M to wersja 
dla rosyjskich sił zbrojnych z pociskiem 9K723 o zasięgu 380 do 500 km, 
podczas gdy Iskander-E to wersja eksportowa z pociskiem 9M720-E o 
zasięgu 280 km.2 Artyleryjskie środki ogniowe umożliwiają rażenie 
obiektów w bardzo szerokim przedziale donośności, posiadają duże 
możliwości ogniowe, precyzję rażenia, a tym samym zmniejszają zużycie 
amunicji (nawet kilkunastokrotnie). Powstałe straty w krótkim czasie 
mogą radykalnie zmienić stosunek sił i przesądzić o rezultacie bitwy 
(walki). Zarysowuje się tendencja do zwiększania zasięgów (do 30-40, a 
nawet 90 km) sprzętu artyleryjskiego, co znacznie rozszerza strefę 
oddziaływania ogniowego. M.in. rosyjski system obrony rakietowej 9K58 

Smiercz posiada donośność 20-70 km, Powierzchnia rażenia jedną salwą 
wynosi 672000 m2. Przyjęte na zbrojenie w 1987 roku systemy artylerii 
rakietowej BM-30 „Smiercz” są obecnie uważane za najpotężniejszą 
artylerię rakietową na świecie. System podczas jednej salwy może 
zrzucić na głowę wroga do dwunastu 300-mm pocisków z głowicami 
kasetowymi, odłamkowo-burzącymi lub termobarycznymi o wadze po 
250 kilogramów każdy. Powierzchnia ataku pełną salwą wynosi około 
70 hektarów, a zasięg strzału wynosi od 20 do 90 km. Zdaniem 
ekspertów salwa sześciu jednostek „Smiercz” jest porównywalna pod 
względem swej mocy destrukcyjnej z taktyczną eksplozją jądrową3. 
Rozszerzenie strefy oddziaływania ogniowego dzięki rozwojowi artylerii 
rakietowej wpływa bezpośrednio na realizację zadań oraz pozwala na 

                                                
2 Pojęcie „Iskander” posiada szersze znaczenie i odnosi się także do systemu kierowania i 

wskazywania celów oraz mobilnych wyrzutni. W szczególności, system można wykorzystać 

także dla pocisków manewrujących "Kalibr", o zasięgu 2000 km, źródło: 

https://pl.wikipedia.org/wiki/9K720_Iskander dostęp 27.09.2022 
3 https://pl.wikipedia.org/wiki/BM-30_Smiercz dostęp 27.09.2022 



 
Wołejszo, J., 2023. Wojska Lądowe RP wobec współczesnych zagrożeń, Przegląd 

Geopolityczny, 43, s. 71-87. 

 

 

- 74 - 

odsunięcie stanowisk ogniowych od rubieży styczności, zwiększając w 
ten sposób ich bezpieczeństwo. 

Według założeń strategicznych większości państw oraz opinii 
teoretyków wojskowych, współczesna i przyszła wojna będzie 
zapoczątkowana walką o przewagę w powietrzu. Zdobycie takiej 
przewagi traktuje się jako warunek skutecznego prowadzenia operacji 
na lądzie i morzu. Można przypuszczać, że rzeczywistą agresję będą 
poprzedzały naruszenia przestrzeni powietrznej kraju przez samoloty i 
środki bezpilotowe potencjalnego agresora. Celem użycia tych środków 
będzie rozpoznanie stanu przygotowań kraju do obrony, jak również 
prowokowanie incydentów zbrojnych. Ponadto przeciwnik może dążyć 
do sprowokowania i rozpoznania systemu obrony powietrznej w rejonie 
konfliktu, by w pierwszej fazie agresji powietrznej mógł zakłócić i 
zniszczyć jego najważniejsze ogniwa (Tomaszewski, 1996, s.24). Poglądy 
te potwierdzają również doświadczenia lokalnych konfliktów zbrojnych. 
Jest również bardzo prawdopodobne, że przyszła wojna rozpocznie się 
natarciem radioelektronicznym oraz uderzeniami środków napadu 
powietrznego. Następnie zgrupowania uderzeniowe wojsk lądowych, 
wykorzystując efekty tych działań, przejdą do operacji zaczepnej. 
Główne uderzenia potencjalnego przeciwnika będą skierowane na 
urządzenia przekazujące rozkazy, aby odciąć łączność i zapobiec 
przepływowi informacji w górę lub w dół w ramach łańcucha 
dowodzenia.  

Potencjalny przeciwnik, który dysponuje silnym lotnictwem 
uderzeniowym oraz związkami powietrznodesantowymi i 
powietrznoszturmowymi, może rozpocząć działania wojenne w skali 
operacyjnej, a nawet strategicznej, bez uprzedniego ześrodkowania sił 
nad zagrożoną granicą. Dzięki temu będzie mógł sparaliżować system 
kierowania państwem i dowodzenia wojskami, zniszczyć samoloty na 
lotniskach, węzły łączności i wojska w rejonach ześrodkowania oraz 
uchwycić ważne obiekty i rubieże. Przeciwnik może szeroko stosować 
desanty taktyczne. Desanty te wysadzane na kierunkach uderzeń wojsk 
lądowych i wspierane ogniem z powietrza mogą uchwycić i utrzymać do 
czasu podejścia wojsk ważne obiekty terenowe. Ponadto mogą 
uniemożliwić manewr naszych wojsk i terminowe obsadzenie rubieży 
opóźniania w przypadku prowadzenia działań przez jednostki pierwszej 
kolejności użycia czy też obsadzenie rubieży obronnych przez związki 
taktyczne i oddziały. 

Powyższa ocena wskazuje, że współczesna agresja potencjalnego 
przeciwnika, może się charakteryzować ogromną dynamiką działań oraz 
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dużą intensywnością uderzeń ogniowych i zakłóceń elektronicznych. 
Głównym celem działań zbrojnych przeciwnika nie musi być pokonanie 
zorganizowanej obrony i zdobywanie określonych obiektów, lecz 
dezorganizacja systemu dowodzenia wojskami, rozbicie głównych 
zgrupowań obronnych, zniszczenie najważniejszych środków 
ogniowych, pozbawienie wojsk swobody manewru, blokowanie ich 
zaopatrzenia, a w efekcie tych działań pozbawienie możliwości i woli 
dalszej obrony. 

 
Działania wojsk lądowych w sytuacji agresji 

Z przeprowadzonej analizy wynika, że potencjalny przeciwnik 
główny cel agresji będzie zamierzał osiągnąć przy pomocy zaczepnych 
operacji powietrzno-lądowych prowadzonych na wybranych kierunkach 
operacyjnych. Operacje takie będą się najprawdopodobniej 
charakteryzować zespolonym wysiłkiem ogniowym środków 
naziemnych i powietrznych na całą głębokość operacji, silnym 
oddziaływaniem środków elektronicznych, szerokim stosowaniem 
działań desantów i pododdziałów powietrzno-szturmowych, głównie na 
kierunkach natarcia zgrupowań pancerno-zmechanizowanych, 
wspieranych przez artylerię i śmigłowce. Precyzja systemów broni oraz 
zdolność wykrywania przeciwnika w dowolnym miejscu sugerują, że w 
niepamięć odejdzie koncepcja bezpośredniego starcia, stosowana jeszcze 
w czasie wojny w Zatoce Perskiej. Rakiety odpalane z odległości setek 
czy tysięcy kilometrów, mogą bowiem atakować pojedynczy obiekt lub 
kilka celów strategicznych jednocześnie. 

Ponieważ Polska jest państwem frontowym sojuszu, należy się 
liczyć z tym, że na pierwszym etapie operacji obronnej działania lądowe 
mogą być prowadzone wyłącznie przez siły narodowe. W takim 
przypadku należy zakładać czasowe oddanie części terytorium państwa, 
a za racjonalne trzeba uznać organizowanie i prowadzenie działań 
opóźniających do czasu wprowadzenia sił sojuszniczych. Zasadniczym 
celem tych operacji będzie maksymalne obniżenie tempa natarcia oraz 
potencjału bojowego potencjalnego przeciwnika. Dodatkowo wojska 
lądowe będą: rozpoznawać kierunki głównych uderzeń przeciwnika; 
osłaniać mobilizacyjne i operacyjne rozwinięcie sił głównych; zapewniać 
czas i warunki przerzutu w rejon działań wojsk sojuszniczych, rozbicie 
desantów w głębi ugrupowania; utrzymanie ważnych rubieży, rejonów i 
obiektów; wykonywanie zwrotów zaczepnych, głównie na przeciwnika, 
który wdarł się w głąb ugrupowania własnego; przygotowanie i 
utrzymanie rubieży (rejonów) przeciwuderzeń wojsk sojuszniczych. W 



 
Wołejszo, J., 2023. Wojska Lądowe RP wobec współczesnych zagrożeń, Przegląd 

Geopolityczny, 43, s. 71-87. 

 

 

- 76 - 

zależności od sytuacji oraz możliwości wojska lądowe mogą również 
prowadzić typowe operacje obronne. Godzi się jednak przypomnieć, że 
w zależności od koncepcji osiągania celu może ona przyjąć formę 
operacji pozycyjnej (stałej) lub manewrowej (ruchowej). Każdorazowo 
jednak generalnym celem będzie utrzymanie określonego obszaru oraz 
załamanie natarcia zgrupowań uderzeniowych potencjalnego 
przeciwnika. Już krótka ocena zadań realizowanych przez wojska lądowe 
sugeruje, że prowadzona operacja obronna nie będzie obroną linearną.  

Analiza i ocena potencjału bojowego wojsk lądowych i ocena 
terenu sugeruje, że wojska lądowe będą prowadzić operację lądową 
nielinearną. Z podstawowych kalkulacji wynika, że obrona pododdziału 
(batalion/dywizjon), oddziału (brygady/pułku) czy nawet związku 
taktycznego (dywizji) wojsk lądowych będzie obroną nielinearną, więc 
powinna na swoim wyposażeniu posiadać środki bojowe i ogniowe 
zdolne w jak najkrótszym czasie do zapewnienia zamknięcia kierunków 
uderzenia przeciwnika nie obsadzonych przez wojska lądowe lub też do 
osłony skrzydeł. 

Wojska lądowe mogą liczyć na wsparcie Wojsk Obrony 
Terytorialnej. Wobec rosnącego zagrożenia Warszawy z kierunku 
wschodniego, w 2018 roku pojawiła się koncepcja stworzenia dywizji 
zmechanizowanej, której dowódcą został wyznaczony gen. bryg. 
Jarosław Gromadziński. Jego zdaniem, tworzona na bazie istniejących już 
dwóch brygad, dywizja powinna być lekka i mobilna. Argumentuje on, że 
mając lekką dywizję, która może w każdej chwili wyjść na kierunek, w tym 

dwie lekkie brygady zmotoryzowane, mogę działać jak straż pożarna w 

czasie kryzysu i blokować teren. Trzeba być szybszym w terenie, bo tak 

działa wojna hybrydowa, a trakcja kołowa pozwala nawet w czasie 

kryzysu przemieszczać się i wyjść na pozycję. Natomiast brygada pancerna 

stanowiłaby odwód. Na tym kierunku dywizja skonstruowana w ten sposób 

da czas głównym siłom na przemieszczenie się z drugiego końca Polski 

(Gromadziński, 2018). 
Odmienne poglądy prezentował gen. broni Waldemar Skrzypczak. 

Twierdził on, że kierunek brzesko-warszawski, na którym można się 
spodziewać operacji prowadzonej z dużym rozmachem, powinna 
zabezpieczać ciężka dywizja, która będzie w stanie "wgryźć się w ziemię", 

ufortyfikować, nie dopuścić do szybkiego dojścia przeciwnika do rubieży 

Wisły. Na skrzydłach tej pozycji obronnej, czyli na kierunkach Narew i 

Biebrza oraz Roztocze, Wieprz i Krzna, powinny być dywizje czy związki 

operacyjno-taktyczne wysoce manewrowe, w miarę lekkie lub średnie, 

które będą zdolne do osłony skrzydeł sił broniących się na kierunku Brześć-
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Wisła. Wobec zagrożenia rosyjskiego, kontynuuje, potrzebne są więc trzy 

dywizje na kierunku wschodnim, co najmniej jedna do obrony wybrzeża 

przed desantem oraz jedna w odwodzie. Jak podkreśla prosty rachunek 

jest taki, że powinniśmy mieć pięć dywizji (Skrzypczak, 2018). 
Przytoczone cytaty obrazują tylko wybrane sprzeczności jakie 

dotyczą wizji sił zbrojnych, a w szczególności ich liczebności i struktury 
organizacyjnej uwzględniającej zasadnicze związki taktyczne i oddziały 
Wojsk Lądowych wobec zagrożenia ze wschodu. Wzbudzają pytania: Jak 
liczne powinny być Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej? Iloma 
powinny dysponować związkami taktycznymi? Przy takiej rozbieżności 
opinii, mieszczącej się w granicach od 400 tys. armii z dziewięcioma 
dywizjami, poprzez wojsko 100 tys. z dywizjami trzema, do docelowej 
wizji 4/5 dywizji z siłami zbrojnymi liczącymi 200 tys. stanowisk 
etatowych, odpowiedź nie jest łatwa. 

Przeprowadzone badania i dyskusje pozwalają na stwierdzenie, 
że wojska lądowe RP powinny przede wszystkim obejmować elementy 
powietrzno-manewrowe, zdolne do operacji mających na celu: 

‒ zajmowanie i utrzymanie lub niszczenie ważnych obiektów 
przeciwnika; 

‒  przenoszenie walki na kierunki zaskakujące przeciwnika; 
‒  opóźnianie działań przeciwnika; 
‒  zmuszanie do wcześniejszego rozwinięcia jego sił głównych i 

wiązanie ich walką; 
‒  osłonę i izolację pasa/rejonu/obszaru działań bezpośrednich; 
‒  tworzenie lokalnych okien przewagi (desanty, wypady, 

dozorowanie); 
‒  zwalczanie elementów rozpoznania przeciwnika w ugrupowaniu 

wojsk własnych; 
‒  oskrzydlanie, pościg i blokowanie możliwości manewru 

przeciwnikowi; 
‒  działania stabilizacyjne na zapleczu sił uderzeniowych. 

Teorię powietrzno-lądowych operacji (bitew) opracowano w 
1982 roku w Stanach Zjednoczonych i zawarto ją w regulaminach walki 
jako obowiązującą formę działań bojowych na współczesnym polu walki. 
Następnie koncepcję tą z pewnymi modyfikacjami przyjęto w NATO. 
Obecnie sprawdzana jest przez siły zbrojne wszystkich państw, podczas 
różnego rodzaju ćwiczeń, a także w wojnach lokalnych. Istotą koncepcji 
są głębokie uderzenia, wykonywane kompleksowo przez 
współdziałające ze sobą dwa silnie uzbrojone i elastycznie reagujące 
zgrupowania sił powietrznych i wojsk lądowych, z których każde 
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zmierza do zniszczenia wspólnego przeciwnika. Koncepcja zakłada 
użycie broni konwencjonalnej i niekonwencjonalnej oraz środków walki 
radioelektronicznej zarówno ze składu sił powietrznych, jak i lądowych, 
co doprowadza do wyprzedzającego i efektywnego porażenia ważnych 
obiektów przeciwnika na całą głębokość jego ugrupowania zgodnie z 
zamiarem prowadzenia operacji. Głębokie uderzenia powodują 
gwałtowne osłabienie zgrupowań wojsk, dezorganizują ześrodkowanie 
sił i środków, zdobycie przewagi operacyjnej i zapewnienie warunków 
do ich rozbicia częściami (Skrzypczak, 1988, s.25-26; Elak, Kubiński, 
2015; Elak, Więcek, 2014).  

Decydującą rolę w działaniach zaczepnych przeciwnika będzie 
odgrywać zaskoczenie, siła uderzeniowa jego lotnictwa i wojsk 
pancerno–zmechanizowanych oraz ześrodkowanie ich ognia i wysiłku 
na wybranych kierunkach. Pozwoli to potencjalnemu przeciwnikowi 
uzyskać przewagę nad nami i przejąć inicjatywę w walce. 

Prowadzenie działań na samodzielnych kierunkach bez 
zachowania ciągłości linii styczności wojsk przy znacznie rozciągniętej 
linii frontu (powstałych lukach w ugrupowaniu) oraz konieczności walki 
w dużych aglomeracjach przemysłowo-miejskich, kompleksach leśnych, 
górskich, wymaga częstych i szybkich przerzutów sił i środków, dużej 
dynamiki działań oraz ciągłej kontroli ugrupowań przeciwnika na całej 
głębokości jego ugrupowania. Takie warunki sprzyjają prowadzeniu 
walki powietrzno-lądowej. Brak ciągłości linii frontu, może znacznie 
wpływać na organizację dowodzenia i formy walki, stwarzając korzystne 
warunki do prowadzenia działań oskrzydlających, okrążających, użycia 
desantów powietrznych, oddziałów desantowo–szturmowych, 
rajdowych. 

 
Lądowe wozy bojowe 

Analiza i ocena współczesnych konfliktów sugeruje, że w dalszym 
ciągu pojazdy opancerzone pozostaną podstawowym środkiem walki 
lądowej. Nie będzie to jednak dzisiejszy sprzęt. Należy sądzić, że na 
przyszłym polu walki pojawi się nowy typ opancerzonego wozu 

bojowego, łączącego dotychczasowe zalety czołgów i bojowych wozów 
piechoty. W określonych warunkach, wykorzystując jednolite, 
uniwersalne podwozie spełniał on będzie także rolę transportera 
opancerzonego. Możliwość zastosowania różnych wariantów uzbrojenia 
i wyposażenia oraz przewożenia desantu pozwala mniemać, że będzie to 
podstawowy, uniwersalny, opancerzony lądowy wóz bojowy 
(Ścibiorek, Wołejszo, 2002, s.133-143). Jego mobilność (ruchliwość) 
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zależeć będzie od spełnienia kilku warunków. Po pierwsze, nowoczesny 
silnik będzie zapewniał możliwość pokonywania terenu z dużą 
prędkością. Większa moc jednostkowa umożliwi duże przyśpieszenia, 
pokonywanie terenu sposobem „wężykowania” oraz szybką zmianę 
kierunku jazdy. System urządzeń obserwacyjnych stworzy warunki do 
prowadzenia wozu w warunkach ograniczonej widoczności (noc, mgła, 
dym, itp.) oraz szybką jazdę tyłem. Będzie ponadto posiadał możliwość 
wykonywania marszów o dużym zasięgu, bez konieczności uzupełniania 
materiałów pędnych. Po drugie, automatyczny system określania 
położenia zarówno pojedynczych wozów, jak i całych pododdziałów 
uprości w znacznym stopniu dowodzenie i orientowanie się w terenie, co 
w dużym stopniu wpłynie na zwiększenie ruchliwości wozów bojowych i 
realność wykonywanych zadań. Po trzecie, niewielki ciężar, wynikający 
przede wszystkim z zastosowania stosunkowo lekkiego, lecz niezwykle 
odpornego pancerza, umożliwi pokonywanie przeszkód wodnych wpław 
lub po mostach i przeprawach o niewielkiej nośności. Związany z nim 
stosunkowo mały nacisk jednostkowy zwiększy możliwość pokonywania 
terenu piaszczystego, podmokłego lub pokrytego grubą warstwą śniegu 
z dużą prędkością. Przez długie lata panowało przekonanie, że gąsienice 
są domeną pojazdów ciężkich. Obecnie paleta pojazdów gąsienicowych 
została znacznie rozszerzona i ciągle się powiększa. Nie ma w tym nic 
dziwnego, bowiem gąsienicowy układ jezdny jest korzystny (optymalny) 
dla wielu pojazdów. Zmieniło się kryterium. Nie masa, a możliwość 
pokonywania terenu jest głównym wyznacznikiem. Dlatego coraz 
częściej spotykamy gąsienicowe bojowe wozy piechoty. Gąsienicowymi 
zaś wyjątkami w klasie pojazdów wojskowych o masie poniżej 10 ton 
jest szwedzki Bv 206 i niemiecki Wiesel w wersji przeciwlotniczej. Ten 
pierwszy określony jest jako pojazd terenowy skuteczny w każdym 
rejonie świata. W szerokim zakresie wykorzystują go wojska ONZ w 
różnych regionach świata, podczas wypełniania zadań wynikających z 
misji pokojowych. 

Siła rażenia wynikała będzie również ze spełnienia, przez 
wspomniane wozy bojowe, kilku warunków. Po pierwsze, zastosowane 
zostaną nowoczesne systemy kierowania ogniem. Umożliwią one 
prowadzenie obserwacji i identyfikację celów we wszystkich, nawet 
najtrudniejszych warunkach atmosferycznych, o każdej porze doby oraz 
w wypadku stosowania różnych form maskowania przez przeciwnika. 
Systemy obserwacyjno-celownicze, łączące w sobie dzisiejsze zalety 
noktowizji, termowizji, radiolokacji i techniki laserowej – sprzężone w 
jeden system z komputerowymi przelicznikami – umożliwią 
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automatyczne wybranie najkorzystniejszego wariantu prowadzenia 
ognia, typu amunicji, rodzaju uzbrojenia i sposobu strzelania. Po drugie, 
sądzić należy, że lądowy wóz bojowy będzie posiadał uzbrojenie główne, 
które będzie łączyło w sobie walory współczesnych armat czołgowych, 
przeciwpancernych pocisków kierowanych oraz rakietowych pocisków 
przeciwlotniczych. 

Wielce udaną próbą fuzji czołgu i bojowego wozu piechoty jest 
rosyjski BMP-3. Ten wóz bojowy o wadze około 19 ton uzbrojony jest 
m.in. w 100 mm armatę ZA-42, automatyczny 30 mm granatnik AGS-17 
oraz ppk AT-10 „Konkurs”, dostosowany do odpalania z armaty. Może 
poruszać się po drogach z prędkością do 70 km/godz. i pływać z 
prędkością około 10 km/godz. Jego załogę stanowi 3 żołnierzy. Nie bez 
znaczenia jest też fakt, iż przewożony desant może liczyć 7 piechurów. 
Ma uzbrojenie silniejsze i bardziej urozmaicone niż klasyczny czołg. 
Duże są ponadto zdolności poruszania się i pokonywania przeszkód 
terenowych. Istotnym walorem jest też desant. Wszystko to świadczy o 
tym, że ten wóz bojowy może wykonywać szeroką paletę zadań w 
różnych sytuacjach. Może walczyć w terenie urozmaiconym pod 
względem rzeźby i obszarach zurbanizowanych, wspierać piechotę i 
samodzielnie niszczyć cele (obiekty) przeciwnika. 

Na podstawie wniosków z konfliktu w 1967 roku konstruktorzy z 
Izraela opracowali czołg Merkava. Posiada on silnik z przodu, a tylna 
cześć jego kadłuba to przedział mogący pomieścić kilku żołnierzy, 
dodatkową amunicję lub inny ładunek. Przy zmniejszeniu jednostki 
ognia do 50% w przedziale ładunkowym może zmieścić nawet 10 
żołnierzy. Dla piechoty przewidziano również zainstalowany z tyłu 
kadłuba sześćdziesięciolitrowy zbiornik wody. 

Po tej krótkiej charakterystyce i ocenie (BMP-3, Merkava) 
kontynuujmy rozważania nad kształtem przyszłego lądowego wozu 
bojowego (którym to może dysponować polska husaria). Zastosowany 
system prowadzenia ognia typu „wystrzel-zapomnij” połączony ze 
sprawnym i wydajnym urządzeniem automatycznego ładowania 
zwiększy diametralnie szybkostrzelność posiadanego uzbrojenia. W 
jednostce ognia „armato-wyrzutni” lądowego wozu bojowego znajdą się 
pociski przeciwpancerne (przebijające pancerze stalowe o grubości 
sięgającej 1000 mm, a także pancerze typu Schotta, Chobcham, ERA, itp.), 
pociski burzące pozwalające na niszczenie umocnień typu polowego oraz 
budowli o konstrukcji żelbetowej, pociski odłamkowe umożliwiające 
rażenie odkrytej siły żywej przeciwnika w promieniu 300-500 m od 
miejsca eksplozji pocisku, pociski przeciwlotnicze ukierunkowane na 
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podjęcie skutecznej walki głównie ze śmigłowcami oraz pociski 
paliwowo-powietrzne, pozwalające na niszczenie zapór inżynieryjnych 
przeciwnika, szczególnie zapór minowych. Należy sądzić, że wszystkie 
wymienione rodzaje pocisków będą posiadały cechy inteligentne, a 
pociski przeciwpancerne i przeciwlotnicze – podpociski umożliwiające 
rażenie kilku celów jednocześnie. Po trzecie, ważnym komponentem 
uzbrojenia lądowego wozu bojowego będzie broń przewożonego 
desantu. Lekkie, przystosowane do prowadzenia ognia z 
wykorzystaniem elektronicznych przyrządów celowniczych, uzbrojenie 
pojedynczych żołnierzy zwiększy w istotny sposób możliwości rażenia 
przeciwnika. Tym bardziej, że każdy małokalibrowy karabinek  (kalibru 
4,45-5,56) na amunicję bezłuskową, integralnie wyposażony będzie w 
granatnik  przystosowany do prowadzenia ognia granatami różnych 
rodzajów (odłamkowo-burzącymi, przeciwpancernymi, oświetlającymi, 
dymnymi, itp.). Ponadto na wyposażeniu przewożonego desantu znajdą 
się również wyrzutnie przeciwpancernych pocisków kierowanych, lekkie 
zestawy przeciwlotnicze oraz uniwersalne karabiny maszynowe. Wobec 
powyższego można przypuszczać, że lądowy wóz bojowy, wykorzystując 
posiadane uzbrojenie pokładowe i broń przewożonego desantu, będzie 
zdolny do rażenia przeciwnika całą gamą różnych środków. I to zarówno 
w obronie, jak i w natarciu. Będzie posiadał skuteczne środki do 
zwalczania wozów bojowych, śmigłowców, możliwość rażenia innych 
obiektów występujących w ugrupowaniu bojowym przeciwnika oraz 
zdolność pokonywania zapór inżynieryjnych i różnego rodzaju 
przeszkód terenowych. Cechował się będzie możliwością prowadzenia 
działań bojowych w różnych środowiskach pola walki, w warunkach 
silnego rażenia ogniowego i elektronicznego prowadzonego przez 
przeciwnika. W swym ostatecznym kształcie stanie się, jak już wcześniej 
wspomniałem, swoistą fuzją współczesnego czołgu i bojowego wozu 
piechoty, a w specyficznych zastosowaniach – także transportera 
opancerzonego. 

Współczesne osiągnięcia nie zadowalają wszystkich. W 
niektórych instytucjach i pracowniach trwają jeszcze prace 
ukierunkowane na dalsze doskonalenie parametrów i zwiększenie 
możliwości realizacji zadań na polu walki. Podejmuje się kosztowne 
prace i badania zmierzające głównie w kierunku, aby nowe, ulepszone 
generacje tego rodzaju sprzętu charakteryzowały się zwiększeniem siły 
ognia i jego precyzji, większą ruchliwością (manewrowością) oraz 
wszechstronniejszym i bardziej skutecznym zabezpieczeniem na 
oddziaływanie przeciwnika. Wiele czasu badawczego poświęca się 



 
Wołejszo, J., 2023. Wojska Lądowe RP wobec współczesnych zagrożeń, Przegląd 

Geopolityczny, 43, s. 71-87. 

 

 

- 82 - 

zagadnieniom skrócenia okresu potrzebnego do wykrycia i 
zidentyfikowania celu. Udoskonala się przyrządy obserwacji dziennej i 
nocnej. Z kolei komputerowe, zautomatyzowane systemy kierowania 
ognia mają zapewnić przyśpieszenie (skrócenie) procesu przygotowania 
strzału i zniszczenie wykrytych celów opancerzonych pierwszym 
strzałem. Niezbędne do tego są oczywiście nowe rodzaje amunicji, która 
powinna przebijać pancerz wielowarstwowy i pokonywać wszelkiego 
rodzaju osłony. 

Na ogół procesy modernizacyjne i chęć wyposażenia lądowych 
wozów bojowych w nowy pancerz oraz niezbędne oprzyrządowanie 
wiążą się ze wzrostem masy. Fakt ten zmusza do podejmowania prac 
ukierunkowanych na utrzymanie dużej manewrowości tego rodzaju 
środka walki na przyszłym polu działań zbrojnych. W tym więc celu 
przewiduje się montowanie mocniejszych i ekonomiczniejszych 
silników. Planuje się montowanie nowych, nierzadko automatycznych, 
skrzyń biegów. W ślad za tym wiele uwagi poświęca się doskonaleniu 
układu bieżnego i zwiększeniu możliwości trakcyjnych w różnych 
środowiskach pola walki przy dużej niezawodności technicznej. 

Odporność lądowego wozu bojowego na uderzenia przeciwnika 
wynikała będzie przede wszystkim z zastosowanego opancerzenia oraz 
urządzeń przeciwdziałających środkom walki stosowanym przez 
przeciwnika. Należy sądzić, że przyszłe pancerze lądowych wozów 
bojowych skonstruowane zostaną z niezwykle trwałych, a zarazem 
lekkich materiałów. Odporne będą na większość pocisków 
przeciwpancernych o najwyższej współcześnie klasie. Natomiast w 
przypadku przebicia pancerza, specjalne wykładziny zmniejszą 
prawdopodobieństwo rażenia załogi odłamkami. Lądowy wóz bojowy 
posiadał będzie automatyczny system wykrywania napromieniowania 
środkami optoelektronicznymi przeciwnika oraz będzie miał możliwość 
podjęcia skutecznego przeciwdziałania. Wyrazi się to nie tylko 
odpaleniem specjalnych granatów dymnych czy też termicznych 
pocisków mylących, ale również wystrzeleniem antypocisków 
(przeciwpocisków), niszczących pociski przeciwpancerne przeciwnika w 
czasie lotu. Ponadto, wszystkie wozy wyposażone będą w specjalne 
rozpylacze aerozoli, tworzących w czasie postoju specyficzny parasol 
maskujący typu „kameleon”. Będzie on zdolny do zamaskowania wozu 
bojowego przed obserwacją optyczną środkiem zlewającym go niejako z 
otaczającym pokryciem terenu, automatycznie wybierającym właściwą, 
w stosunku nawet do warunków atmosferycznych, fakturą. Jednocześnie 
parasol maskujący utrudni, a niekiedy wręcz uniemożliwi, wykrycie 
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lądowego wozu bojowego za pomocą urządzeń, które bazują na zasadzie 
działania podobnej do współczesnych termowizorów czy też 
radiolokatorów. 

Nowy wóz bojowy ma spełniać wysokie wymagania przyszłego 
pola walki. Powszechnie przyjmuje się jego powietrzno-lądowy 
charakter. Wobec tego nie zapomina się także o zapewnieniu możliwości 
zwalczania śmigłowców przeciwnika. Ma to zapewnić ogień środków 
przeciwlotniczych, który będzie można prowadzić bez potrzeby 
opuszczania wnętrza wozu. Mają być stworzone warunki do ich 
przerzutu drogą powietrzną, co przemawia za tym, aby ciężar był 
stosunkowo niewielki. 

Dynamizm pola walki i różnorodność oddziaływania rzutuje na 
jeszcze jeden kierunek prac. Coraz częściej podkreśla się potrzebę 
autonomiczności lądowego wozu bojowego w zakresie wykonywania 
przez niego prac fortyfikacyjnych, oczywiście przy umiejętnym 
wykorzystaniu właściwości terenu. Przy tych rozstrzygnięciach 
dotyczących zabezpieczenia inżynieryjnego nie zapomina się także o 
konieczności wyposażenia pojazdów w urządzenia pozwalające 
pokonywać zapory minowe. 

 
Powietrzne wozy bojowe 

Jeszcze w XXI wieku dysponować będziemy nowymi 
powietrznymi wozami bojowymi, czyli powietrznymi odpowiednikami 
czołgów. Będą one używane także jako środki transportowe, powietrzne 
punkty dowodzenia, środki wsparcia ogniowego itp. Mobilność 
powietrznych wozów bojowych nie wymaga chyba głębszego 
uzasadnienia. Ich możliwości zwiększone zostaną szczególnie w czasie 
wykonywania zadań w warunkach ograniczonej widoczności. 
Nowoczesne środki wspomagające pilotaż umożliwią im wykonywanie 
lotów w sposób zbliżony do współczesnych pocisków manewrujących. 
Przyszłościowe silniki, o stosunkowo niewielkim zużyciu paliwa, 
pozwolą na wykonywanie długodystansowych lotów bądź działanie 
w warunkach oderwania od baz logistycznych. Automatyczne czujniki 
analizujące teren w rejonie lądowiska i dostosowujące charakterystykę 
podwozia umożliwią bazowanie w każdym terenie, a w szczególnych 
warunkach lądowanie nawet na wodzie czy też głębokiej pokrywie 
śnieżnej. 

Każdy powietrzny wóz bojowy, w zależności od potrzeb i 
przewidywanego charakteru planowanych zadań, wyposażony zostanie 
w określony zestaw środków rażenia. Sądzić należy, że jego podstawą 
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będą, podobnie jak w lądowych wozach bojowych, „armato-wyrzutnie”, 
przystosowane do prowadzenia ognia szeroką gamą różnych pocisków. 
Będą to pociski klasy powietrze-ziemia (przeciwpancerne, odłamkowo-
burzące, paliwowo-powietrzne) oraz pociski klasy powietrze-powietrze 
(przeciwlotnicze). Ich naprowadzanie odbywać się będzie również z 
wykorzystaniem zasady „wystrzel-zapomnij”. Ponadto, w wypadku 
realizacji specyficznych zadań powietrzne wozy bojowe zamiast desantu 
będą mogły zabierać zestawy do minowania, zwalczania zgrupowań 
pancernych przeciwnika (systemy przeciwpancernych pocisków 
o cechach inteligentnych, posiadające odpowiednią liczbę podpocisków), 
stawiania zapór ogniowych itp. W przypadku użycia powietrznych 
wozów bojowych w wersji podstawowej, bardzo istotne znaczenie 
posiadało będzie indywidualne uzbrojenie żołnierzy desantu. Jego liczba 
i parametry będą w zasadzie podobne do desantu zabieranego przez 
lądowe wozy bojowe. Istotne znaczenie, w czasie prowadzenia działań 
bojowych przez ten typ sprzętu, będzie miała możliwość prowadzenia 
ognia zza przeszkód terenowych, z wykorzystaniem zestawów 
uzbrojenia montowanego na specjalnych, wysuwanych kilka 
(kilkanaście) metrów w górę wysięgnikach. Te same wysięgniki 
umożliwią również – po zamontowaniu odpowiednich urządzeń 
optoelektronicznych – prowadzenie ciągłej obserwacji pola walki, w 
sposób niedostrzegalny dla przeciwnika.  

Zarysowującą się taką tendencję widać na podstawie informacji o 
parametrach technicznych i bojowych nowych śmigłowców. Już dziś do 
klasy powietrznych wozów bojowych można zaliczyć śmigłowiec 
szturmowy AH-64 Apache, którego głównym przeznaczeniem jest 
niszczenie pojazdów opancerzonych. Dlatego jego podstawowym 
uzbrojeniem przeciwpancernym są naddźwiękowe pociski rakietowe 
AGM-114 Hellfire, których może mieć do 16 sztuk. W maksymalnej masie 
uzbrojenia 1497 kg znaleźć mogą się środki do niszczenia celów lekko 
opancerzonych (działko 30 mm lub pociski rakietowe 70 mm) oraz 
celów powierzchniowych, głównie za pomocą 76 pocisków rakietowych 
o kalibrze 70 mm. 

Jeszcze lepsze parametry posiada śmigłowiec zwiadowczo-
szturmowy OH-58D, który po „Pustynnej Burzy” został nazwany „Kiowa 

Warrior”, aby dać wyraz uznaniu dla jego osiągnięć. To, że posiada 
pociski przeciwpancerne AGM-114  Hellfire, pociski Stinger (powietrze-
powietrze) oraz wyrzutnię pocisków M-260 z rakietami Hydra-70, a 
także karabin maszynowy nie budzi zdziwienia. Godne podkreślenia jest 
jednak to, iż ma w swoim wyposażeniu system termowizyjnego 
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odwzorowania obiektów FLIR, dzienny system telewizyjny, dalmierz 
laserowy oraz laserowy wskaźnik celu. Ponadto ma także powietrzny 
system przekazywania celów ATHS, który pozwala na cyfrowe 
przesłanie współrzędnych celu naziemnego do każdego samolotu czy 
innego śmigłowca. Istnieją również bezpośrednie połączenia z systemem 
kierowania artylerii TACFIRE oraz AFATDS. Wszystko to sprawia, że OH-
58 D jest bardzo groźnym środkiem walki, który zadania może 
wykonywać w niemalże każdych warunkach. Jest przy tym trudnym do 
wytropienia i zniszczenia. Cena jednostkowa śmigłowca OH-58 D wynosi 
około 5 mln dolarów. Jego następca, RAH-66 Comanche ma być znacznie 
droższy (około 2,5 raza). Choć nie ujawniono do końca parametrów i 
możliwości tego rozpoznawczo-bojowego śmigłowca, to można sobie 
wyobrazić w co zostanie wyposażony i uzbrojony za sumę 12 mln 
dolarów. W armii Stanów Zjednoczonych zakłada się, że zmieni on 
charakter walki. Stanie się tak, ponieważ będzie prawie niewidzialny dla 
radarów, detektorów audio i na podczerwień. Według zapewnień 
konstruktorów posiadać ma najsprawniejszy i najtrwalszy system 
różnorodnych czujników w całej armii. Duże przy tym możliwości 
wykrywania i manewrowania, a także bardzo solidne uzbrojenie 
sprawią, że już dziś postrzegany jest jako najgroźniejszy śmigłowiec 
początku i końca XXI wieku.  
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Streszczenie: 

W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących roli wojsk lądowych w 
zapewnieniu bezpieczeństwa militarnego RP. Uwzględniono aktualną sytuację 
geostrategiczną a zwłaszcza zagrożenie ze strony Federacji Rosyjskiej na obszarze 
transgranicznym. Dokonano oceny zagrożenia związanego z rosyjskimi działaniami 
asymetrycznymi i hybrydowymi oraz posiadanymi przez to państwo zdolnościami 
militarnymi, które wpływają na kształt dyskusji nad docelową liczebnością i 
wyposażeniem polskiej armii, jak również nad wyborem odpowiedniej strategii w 
obliczu możliwej agresji. W końcowych częściach artykułu skoncentrowano się na 
charakterystyce podstawowego wyposażenia wojsk lądowych obecnie i w 
nadchodzących dekadach.   

 
 

Słowa kluczowe: obrona narodowa, wojska lądowe, wozy bojowe, Polska. 
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OCHRONA GRANICY ZEWNĘTRZNEJ PRZY UŻYCIU 

BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH (BSP)  
PROTECTION OF THE EXTERNAL BORDER  

WITH THE USE OF UNMANNED AERIAL VEHICLES (UAV)  
 
Abstract: 
 The increasing intensity of economic relations and market processes, raises the 
need for aviation - including unmanned aviation, which is now becoming a valuable tool 
in the hands of various state bodies and institutions. It is also gaining particular 
importance in the protection of the state border. The article presents the characteristics 
and explains the purpose of the Border Guard, as well as the scope of its tasks and key 
problems in this area. Examples of incidents involving the use of unmanned aerial 
vehicles for criminal purposes mainly on the Polish-Ukrainian border are also 
presented. Projects related to the security of the state border should be of a protective 
nature against illegal migration, smuggling or other threats. Improving the Border 
Guard's ability to detect crimes should be a priority especially in the era of escalation of 
the armed conflict on the Ukrainian side. The purpose of the article is to present the 
threats of border crime on the example of the Bug River Branch of the Border Guard in 
Chełm and to indicate the legitimacy of strengthening their potential through the use of 
unmanned aerial vehicles in the implementation of current tasks. In parallel, the large-
scale use of anti-drone systems is recommended. The authors also emphasize the need 
for continuous education of the public coming from the border regions and the creation 
of legal regulations to destroy or incapacitate flying objects that illegally cross the 
Polish border.   
  
Keywords: Border Guard, external border, state border protection, state security, 
unmanned aerial vehicles. 
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Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych 
Bezzałogowe statki powietrzne (BSP) w ostatnim czasie, stały się 

obszarem zainteresowań ze strony wielu instytucji państwowych w 
Polsce jak i na całym świecie. Ich potencjał został dostrzeżony 
szczególnie w dobie pandemii COVID-19 (Mohsan i in. 2022;Munawar i 
in. 2021). Obecnie, oprócz wsparcia medycznego, wykorzystywane są 
one w akcjach poszukiwawczo – ratowniczych (Silvagni i in. 2017; Yeong 
i in., 2015; Półka i in. 2017), czy w bezpośredniej ochronie granicy 
państwowej (Sandino i in. 2020; Abushahma i in. 2019), co w znacznym 
stopniu ułatwia służbom wykonywanie swoich ustawowych zadań. 
Technologia bezzałogowa znalazła liczne zastosowania także na polu 
walki (Sajduk, 2016). W Polsce BSP są użytkowane m.in. przez Straż 
Graniczną, Policję oraz Siły Zbrojne RP ze względu na fakt, że posiadają 
szeroki zakres zastosowania, zarówno na polu walki jak i w sytuacjach 
kryzysowych (Parczewski i in. 2021; Fellner i in. 2021). W zależności od 
rodzaju zagrożenia, BSP mogą uczestniczyć w akcjach powodziowych, 
dokonywać poszukiwań osób zaginionych czy zwalczać przestępczość 
graniczną.  

Jednak nowoczesne technologie BSP wykorzystywane są także 
przez grupy przestępcze, a zjawisko to jest szczególnie widoczne na 
granicach zewnętrznych Unii Europejskiej m.in. z Ukrainą i Białorusią. 
Wymaga to dodatkowej czujności ze strony polskich służb 
mundurowych. Poprzez dokładne rozpoznanie danego terenu można w 
sposób właściwy podjąć czynności zmierzające do redukcji danego 
zagrożenia, dlatego użycie BSP nie tylko powinno mieć miejsce w 
sytuacji samego zagrożenia, lecz również podczas dokonywania 
rutynowych (kontrolnych) czynności. W każdej akcji poszukiwawczej 
czy kryzysowej kluczowym czynnikiem jest czas, dlatego informacja 
przekazana drogą powietrzną może być niezwykle istotna w procesie 
decyzyjnym. Poprawne zlokalizowanie danego zagrożenia czy określenie 
właściwych współrzędnych miejsca jego występowania zwiększa szansę 
pozytywnego zakończenia akcji poszukiwawczej, ratowniczej czy 
niwelowania innych zjawisk np. nielegalnej migracji i przemytu.  

Rolą monitoringu jest głównie gromadzenie, analizowanie 
materiału informacyjnego oraz ocena sytuacji. Dane te umożliwiają 
podjęcie decyzji, które powinny powstrzymać dane zagrożenie (Graczyk, 
2013). Obecnie możliwości bezzałogowych statków powietrznych są 
coraz większe. Poprzez specjalistyczne kamery dzienne i termowizyjne, 
BSP są w stanie realizować szereg zadań zleconych przez różne organa 
państwowe. W Polsce jednym z głównych użytkowników systemów 
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bezzałogowych jest Straż Graniczna (SG). Formacja ta została powołana 
Ustawą z dnia 12 października 1990 roku o Straży Granicznej. SG 
zorganizowana została na wzór formacji policyjnej tzn. jest jednolita, 
uzbrojona i umundurowana. Jest nowoczesną służbą odpowiadającą 
europejskim standardom (Wawrzusiszyn, 2012). Straż Graniczna, jako 
służba mundurowa, posiada prawo do legitymowania, ustalania oraz 
zatrzymywania osób w przypadkach określonych w przepisach kodeksu 
postępowania karnego lub innych ustaw. Prowadzi ona również 
postępowania w sprawach rozpoznania, zapobiegania i wykrywania 
przestępstw. Działania Straży Granicznej koncentrują się również na 
przeprowadzaniu kontroli legalności pobytu cudzoziemców czy 
prowadzenia przez nich działalności gospodarczej (Elak, 2017). Warto 
zwrócić uwagę, że fakt nielegalnego pobytu lub naruszanie przepisów o 
przekroczeniu granicy państwowej to czynniki warunkujące poziom 
zagrożenia dla porządku oraz bezpieczeństwa publicznego (Bulandra, 
2005). Powyższe incydenty są szczególnie widoczne na granicach 
zewnętrznych, gdzie bardzo często dochodzi do zjawisk związanych z 
nielegalną migracją lub przemytem towarów bez polskich znaków 
akcyzy skarbowej. Identyfikowaniu i zwalczaniu takich przestępstw 
sprzyja efektywny monitoring, który przy pomocy systemów 
bezzałogowych staje się jeszcze bardziej skuteczny. Ważnym czynnikiem 
minimalizującym przestępczość graniczną jest też edukacja 
społeczeństwa, szczególnie w rejonach przygranicznych, gdzie dochodzi 
regularnie do takiego procederu. Powodem takiego stanu rzeczy jest 
m.in. duża skala bezrobocia w tej części kraju.  

Fakt zniesienia kontroli granicznej na granicach wewnętrznych 
oraz jej wzmocnienie na granicach zewnętrznych był spowodowany 
przystąpieniem Polski do strefy Schengen. Wzmocnienie granic 
zewnętrznych oraz uściślenie współpracy policyjnej oraz granicznej 
pomiędzy poszczególnym państwami strefy Schengen było podstawą i 
głównym założeniem tego przedsięwzięcia. W chwili obecnej 
zauważalny jest trend tymczasowego przywracania kontroli granicznej 
przez państwa podczas realizacji ważnych wydarzeń np. szczyt 
klimatyczny czy wizyt ważnych osobistości. Granica polsko-ukraińska w 
chwili obecnej ochraniana jest m.in. przez Nadbużański oraz 
Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej. W tych oddziałach również 
dochodzi do dużej liczby zdarzeń związanych z nielegalną migracją i 
przemytem towarów akcyzowych. Odnotowywane są próby przemytu 
towarów akcyzowych przy pomocy BSP, paralotni, motolotni i innych 
obiektów latających. Ponadto należy zauważyć, że grupy przestępcze 
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zarówno po stronie polskiej jak i ukraińskiej coraz częściej są 
zorganizowane. Zbierany przez organy ściągania w Polsce materiał 
dowodowy sygnalizuje działalność grup przestępczych na szczeblu 
międzynarodowym. Świadczą o tym także przypadki działań 
przestępczych ujawnionych przy użyciu systemów BSP, zaprezentowane 
w dalszej części artykułu, które miały miejsce w Nadbużańskim Oddziale 
Straży Granicznej w Chełmie.  

 
Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie – struktura i 
zadania  

Nadbużański Oddział Straży Granicznej (NOSG) w Chełmie swoje 
zadania w zakresie ochrony granicy państwowej oraz kontroli ruchu 
granicznego realizuje przy pomocy 20 Placówek Straży Granicznej (PSG), 
które wymieniono w tabeli 1: 

 
Tab. 1. Placówki Straży Granicznej wchodzące w skład Nadbużańskiego Oddziału 
Straży Granicznej 

nazwa placówki  ochraniany odcinek granicy państwowej  
PSG Janów Podlaski  Białoruś – granica rzeczna 
PSG Bohukały Białoruś – granica rzeczna 
PSG Terespol Białoruś – granica rzeczna 
PSG Biała Podlaska Realizuje zadania wewnątrz kraju  
PSG Kodeń  Białoruś – granica rzeczna 
PSG Sławatycze Białoruś – granica rzeczna 
PSG Dołhobrody  Białoruś – granica rzeczna 
PSG Włodawa Białoruś – granica rzeczna 
PSG Zbereże Ukraina – granica rzeczna 
PSG Wola Uhruska  Ukraina – granica rzeczna  
PSG Dorohusk Ukraina – granica rzeczna  
PSG Skryhiczyn Ukraina – granica rzeczna 
PSG Horodło  Ukraina – granica rzeczna  
PSG Hrubieszów Ukraina – granica rzeczna 
PSG Kryłów Ukraina – granica rzeczna 
PSG Chłopiatyn Ukraina – granica lądowa 
PSG Dołhobyczów  Ukraina – granica lądowa  
PSG Lubycza Królewska Ukraina – granica lądowa 
PSG Hrebenne Ukraina – granica lądowa  
PSG Lublin Realizuje zadania wewnątrz kraju 

Źródło: https://www.nadbuzanski.strazgraniczna.pl/, dostęp: 31.12.2022.  
 
Wymienione wyżej PSG usytuowane się w rejonie 

odpowiedzialności służbowej NOSG. PSG w Lublinie oraz PSG w Białej 
Podlaskiej realizują zadania w głębi kraju. Należy w tym miejscu 
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nadmienić, że w PSG w Białej Podlaskiej funkcjonuje Strzeżony Ośrodek 
dla Cudzoziemców. Natomiast w strukturach PSG w Lublinie znajduje się 
stałe przejście lotnicze w Świdniku. PSG w Dorohusku, PSG w 
Hrubieszowie (drogowe przejście graniczne w Zosinie), PSG w 
Dołhobyczowie oraz PSG w Hrebennem ochraniają granicę z Ukrainą i 
jednocześnie posiadają status przejść granicznych, gdzie można fizycznie 
przekroczyć granicę państwową. Analogiczna sytuacja ma miejsce w PSG 
w Terespolu oraz PSG w Sławatyczach, które ochraniają odcinek granicy 
państwowej z Białorusią. W pozostałych PSG funkcjonariusze Straży 
Granicznej NOSG realizują zadania w bezpośredniej ochronie granicy 
państwowej na tzw. granicy zielonej lub wewnątrz kraju. W zależności 
od zaistniałej sytuacji komendant oddziału może delegować 
funkcjonariuszy NOSG w rejony działania PSG, gdzie występuje 
określone zagrożenie przestępczością graniczną.  

Podstawę prawną czynności realizowanych przez NOSG stanowi 
ustawa z dnia 12 października 1990 roku o Straży Granicznej (Dz.U.2022 
poz. 1061). Do podstawowych zadań Straży Granicznej należy m.in. 
ochrona granicy państwowej na lądzie i morzu oraz organizowanie i 
dokonywanie kontroli ruchu granicznego. Nadbużański Oddział Straży 
Granicznej w Chełmie realizuje te zadania przy pomocy komendy 
oddziału oraz wymienionych wyżej PSG. Komendą oddziału Straży 
Granicznej kieruje komendant oddziału przy pomocy dwóch zastępców. 
Ponadto w struktury komendy oddziału wchodzą wydziały m.in. 
graniczny, ds. cudzoziemców, operacyjno-śledczy, zabezpieczenia 
działań oraz kadr i szkolenia. Komórki organizacyjne komendy oddziału 
nadzorują realizację zadań w podległych PSG m.in. pod względem 
kadrowym, szkoleniowym, finansowym, ochrony danych osobowych, czy 
w zakresie innych aspektów istotnych z punktu widzenia ochrony 
granicy państwowej. Odpowiednikiem pod względem strukturalnym 
Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie jest 
Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie czy Komendant Wojewódzki 
Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.  

Nadbużański Oddział Straży Granicznej, który jest największym 
oddziałem SG w Polsce, ochrania granicę państwową z Republiką 
Białorusi i Ukrainą o łącznej długości odcinka 467,57 km, w tym z 
Republiką Białorusi – 171,31 km i z Ukrainą 296,26 km. W rejonie 
służbowej odpowiedzialności NOSG w Chełmie w m. Orchówek 
usytuowany jest trójstyk granic Polski, Ukrainy oraz Białorusi o nazwie 
Bug. Wskazany trójstyk został usytuowany w efekcie zawartego 
trójstronnego porozumienia pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej 
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Polskiej, Rządem Republiki Białorusi i Gabinetem Ministrów Ukrainy. 
Jest to w chwili obecnej miejsce często odwiedzane przez turystów. 
Poniżej przedstawiono zdjęcie styku trzech granic Polski – Ukrainy oraz 
Białorusi (rys. 1).  

 
Ryc. 1. Trójstyk granic Polski, Ukrainy oraz Białorusi o nazwie Bug 

 
Źródło:https://www.tripadvisor.com.au/LocationPhotoDirectLink-g1638119-
d12224091-i397724287-Kajakiem_Po_Bugu-
Wlodawa_Lublin_Province_Eastern_Poland.html, dostęp: 26.12.2022.  

 
Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie w swojej 

strukturze posiada również punkt konsultacyjny Dorohusk - Jagodzin 
umieszczony w rejonie przejścia granicznego w Dorohusku. Wskazany 
punkt konsultacyjny utworzony został na podstawie Porozumienia 
między Komendantem Głównym Straży Granicznej a Państwową 
Administracją Służby Granicznej Ukrainy w sprawie zasad tworzenia i 
funkcjonowania punktów konsultacyjnych z dnia 22 września 2004 roku 
(Decyzja KGSG nr 95). Pełnią tam służbę funkcjonariusze Straży 
Granicznej wspólnie z funkcjonariuszami Służby Granicznej Ukrainy. 
Dzięki takiej współpracy możliwa jest wymiana informacji niezbędnych 
do zapewnienia właściwej ochrony granicy państwowej pomiędzy 
państwami.  

Innym ważnym elementem w strukturze NOSG w Chełmie jest 
Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców w Białej Podlaskiej (rys. 2). 
Ośrodek jest przeznaczony dla cudzoziemców którzy nielegalnie 
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przekroczyli granicę RP i nie posiadają prawa pobytu  
w Polsce. Może w nim przebywać 200 osób.1 

 
Rys.2. Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców w Białej Podlaskiej 

 
Źródło: https://migracja.noblogs.org/files/2015/02/bialapodlaska2014-11.jpg, 
dostęp: 26.12.2022.  

 
Bezpośrednio pod NOSG w Chełmie podlega także Placówka 

Straży Granicznej w Lublinie, która realizuje zadania służbowe w głębi 
kraju. W ramach jej struktury funkcjonuje lotnicze przejście graniczne w 
Świdniku, obsługujące ruch pasażerski cywilnych statków powietrznych. 
Obsługiwane jest przez Port Lotniczy Lublin S.A., a funkcjonariusze 
Straży Granicznej dokonują odprawy granicznej pasażerów 
podróżujących w Strefie Schengen jak i poza nią.  

Działania Straży Granicznej w zakresie kontroli granicznej oraz 
ochrony granicy państwowej zapobiegają zagrożeniom terrorystycznym 
oraz napływowi uchodźców. Straż Graniczna jest służbą funkcjonującą 
na każdym poziomie zarządzania. W Komendzie Głównej Straży 
Granicznej, w oddziałach straży granicznej, placówkach oraz ośrodkach 
straży granicznej utworzony jest system służb dyżurnych operacyjnych 
Straży Granicznej. W zakresie kierowania działaniami w Straży 
Granicznej obowiązuje system zdecentralizowanego podejmowania 
decyzji. Szczegółowe decyzje i procesy zarządzania w placówce SG są w 

                                                
1 https://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/9727,Strzezony-Osrodek-dla-Cudzoziemcow-

w-Bialej-Podlaskiej.html, dostęp: 26.12.2022 r.  
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gestii danego komendanta PSG. Decyzje dla szczebla wyższego niż 
placówka SG podejmowane są przez komendanta oddziału SG. Decyzje 
szczebla strategicznego należą do komendanta głównego SG (KG SG). Z 
ramienia KG SG kwestie dotyczące spraw granicznych znajdują się w 
gestii Zarządu Granicznego KG SG, natomiast kwestie cudzoziemców są 
we właściwości Zarządu do Spraw Cudzoziemców KG SG (Elak, 2019). 
Ponieważ NOSG w Chełmie podlega bezpośrednio pod Komendę Główną 
SG w Warszawie, poszczególne jego komórki organizacyjne 
odpowiedzialne za sprawy graniczne, cudzoziemców czy kryzysowe na 
bieżąco współpracują z właściwymi zarządami czy biurami Komendy 
Głównej SG. Współpraca ta polega głównie na składaniu meldunków, 
zestawień czy wykonywaniu określonych czynności, zleconych przez KG 
SG.  

Nadmienić należy również, że NSOG w Chełmie skutecznie 
realizuje współpracę ze służbami państw sąsiadujących w ramach 
Aparatu Pełnomocnika Granicznego. W chwili obecnej współpraca ta 
efektywnie się układa z Lwowskim oraz Łuckim Oddziałem Państwowej 
Służby Granicznej Ukrainy. W ramach tej współpracy komendant 
oddziału, zastępcy lub komendanci placówek SG spotykają się ze swoim 
odpowiednikami po stronie polskiej lub ukraińskiej, celem omówienia 
sytuacji granicznej na ochranianym odcinku granicy państwowej. Tego 
typu spotkania odbywają się z udziałem tłumaczy, a z każdego z nich 
sporządzany jest protokół dotyczący przeprowadzonych rozmów lub 
podjętych postanowień.  

 
Bezzałogowe statki powietrzne w rejonie działania NSOG  

W dobie dzisiejszych zagrożeń oraz eskalacji konfliktu zbrojnego 
na terytorium Ukrainy w rejonie odpowiedzialności służbowej NOSG w 
Chełmie wyraźnie zauważalny jest fakt nielegalnych przekroczeń granicy 
państwowej z wykorzystywaniem bezzałogowych statków 
powietrznych. Poniższe przykłady mają na celu prezentację rodzajów 
zidentyfikowanych przestępstw. 

Pierwszy incydent miał miejsce 02 października 2018 r. 
Funkcjonariusze PSG w Dorohusku, w bezpośredniej bliskości rzeki 
granicznej Bug ujawnili bezzałogowy statek powietrzny z ładunkiem 
owiniętym w czarną folię (rys. 3). W tym ładunku znajdowały się wyroby 
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tytoniowe bez polskich znaków akcyzy skarbowej. W powyższej sprawie 
wszczęto postępowanie przygotowawcze.2 

 
Rys. 2. Bezzałogowy statek powietrzny z ładunkiem ujawniony przez 
funkcjonariuszy PSG w Dorohusku 

 
Źródło: https://nadbuzanski.strazgraniczna.pl/nos/aktualnosci/29847,Nieudany-
przemyt-dronem.html, dostęp: 30.12.2022.  

 
Innym przykładem jest ujawnienie nielegalnych wyrobów 

tytoniowych przez żołnierzy Wojska Polskiego w rejonie działania PSG w 
Sławatyczach, w dniach 18 – 20 stycznia 2022 r. Żołnierze, obserwując 
granicę państwową, zauważyli obiekt latający, który przemieszczał się z 
kierunku wschodniego, w głąb terytorium Polski. Po chwili dron zrzucił 
pakunki wypełnione nielegalnymi wyrobami akcyzowymi. Po dotarciu 
we wskazany rejon, funkcjonariusze SG zauważyli samochód osobowy. 
Dokonano zatrzymania pojazdu oraz trzech osób. Kolejnym przykładem 
jest ujawnienie w dniu 27-28 lipca 2022 r. przez funkcjonariuszy PSG w 
Woli Uhruskiej nielegalnych wyrobów tytoniowych. Ze wstępnych 
ustaleń funkcjonariuszy SG wynikało, że wskazane towary akcyzowe 

                                                
2 https://nadbuzanski.strazgraniczna.pl/nos/aktualnosci/29847,Nieudany-przemyt-

dronem.html, dostęp: 30.12.2022 r.  
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zostały zrzucone z bezzałogowego statku powietrznego, który wleciał i 
wyleciał z terytorium RP.3 

Jak wynika z powyższych zdarzeń, na odcinku Nadbużańskiego 
Oddziału Straży Granicznej dochodzi do wielu prób nielegalnego 
przekraczania przestrzeni powietrznej przez bezzałogowe statki 
powietrzne. Proceder ten jest głównie związany z przemytem towarów 
bez polskich znaków akcyzy. Przeciwdziałanie temu wymaga 
zaangażowania znacznych sił i środków Straży Granicznej ze względu na 
mobilność i manewrowość używanych do przestępstw bezzałogowców. 
Wykonywanie czynności służbowych przez funkcjonariuszy SG jest 
utrudnione na terenach trudnodostępnych, bagnistych lub zalesionych. 
Grupy przestępcze coraz częściej sięgają po technologią bezzałogową, 
również do obserwacji i monitoringu terenów przygranicznych, co jest 
bardzo niebezpieczne w kontekście bezpieczeństwa państwa. Należy w 
tym miejscu pamiętać, że bezzałogowe statki powietrzne są zdolne do 
rejestracji obrazu, co zwiększa ich przydatność z punktu widzenia 
przemytników. Właściwe rozpoznanie ukształtowania terenu ułatwia w 
znacznym stopniu proceder przestępczy.  

Niezwykle istotnym elementem w zwalczaniu przestępczości 
granicznej jest współpraca oraz współdziałanie służb granicznych z 
innymi organami państwowymi. Współpraca w rejonie NOSG w kwestii 
lotnictwa bezzałogowego realizowana jest m.in. z 2 Lubelską Brygadą 
Obrony Terytorialnej w Lublinie (2 LBOT). Wojska Obrony Terytorialnej 
realizują szereg zadań w powietrzu przy pomocy bezzałogowych 
statków powietrznych typu FlyEye, które są na stanie Grupy 
Rozpoznania Obrazowego 2 LBOT (www.wojsko-polskie.pl, 2022). NOSG 
w Chełmie również jest w posiadaniu platform bezzałogowych tego typu. 
Wspólna realizacja tego typu zadań minimalizuje przestępczość 
graniczną oraz ogranicza zaangażowanie czynnika ludzkiego. Platformy 
bezzałogowe są w stanie przekazywać obraz w czasie rzeczywistym przy 
zachowaniu bardzo dobrej jego jakości. Ponadto zestawy typu FlyEye 
posiadają dużą długotrwałość lotu oraz zasięg działania. Ogromne 
znaczenie ma również fakt posiadania głowicy obserwacyjnej z kamerą 
dzienną oraz termowizyjną. Do nielegalnych przekroczeń granicy 
państwowej oraz do przemytu towarów akcyzowych często dochodzi  
w godzinach nocnych. Zastosowanie kamery termowizyjnej ułatwia 

                                                
3 https://www.nadbuzanski.strazgraniczna.pl/nos/aktualnosci/44311,Papierosy-spadly-im-z-

nieba-Teraz-za-nie-zaplaca.html, dostęp: 30.12.2022 r.  
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wykonywanie oraz koordynację działań granicznych ukierunkowanych 
na konkretne zdarzenie. Często dochodzi do ucieczek osób lub pojazdów 
z miejsca zdarzenia. Dzięki technologii bezzałogowej można skutecznie 
przeprowadzać działania blokujące lub ograniczające ucieczkę 
potencjalnych przestępców z miejsca zdarzenia. Także skuteczność 
działania BSP może wpływać na dalszy tok postępowania związanego z 
danym procederem przestępczym. Zapis nagrań czy odczyt zdjęć 
bezpośrednio z BSP może służyć jako dowód w postępowaniu karnym 
lub może być przydatny w prowadzeniu dalszych czynności służbowych.  

Granica polsko-ukraińska, jako zewnętrzna granica UE i strefy 
Schengen wymaga szczególnej ochrony oraz współpracy transgranicznej 
służb, które tam stacjonują. Specyficzne położenie Polski na szlaku z Azji 
do Europy Zachodniej i ukształtowanie terenu na granicy stwarza 
ogromne wyzwanie dla służb zajmujących się nielegalną migracją i 
zwalczaniem przestępczości (Truchan, 2016). Współczesne zagrożenia 
uświadamiają, że żadna instytucja czy organizacja nie są w stanie 
zapobiec danemu zagrożeniu pojedynczo. Istotą jest współdziałanie, 
dlatego Komendant Główny Straży Granicznej podpisał wiele 
porozumień dotyczących obszarów współdziałania, które regulują 
współpracę SG z innymi organami państwowymi oraz organizacjami 
pozarządowymi (Kaczmarczyk, 2012). Podobnie komendanci oddziałów 
SG zawierają porozumienia ze swojego szczebla m.in. z komendantami 
policji czy dowódcami brygad w danym województwie lub powiecie. 
Przykładem może być porozumienie pomiędzy Komendantem NOSG w 
Chełmie, a Dowódcą 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej w 
Lublinie zawarte 4 stycznia 2019 r. w Chełmie. Powyższy dokument 
szczegółowo określa formy współpracy obydwu formacji. Współpraca ta 
obejmuje m.in. przygotowanie funkcjonariuszy i pracowników NOSG 
oraz żołnierzy i pracowników 2 LBOT do współpracy w różnych stanach 
gotowości obronnej państwa. Tego typu współpraca dotyczy również 
wzajemnego przekazywania informacji o zagrożeniach istotnych dla 
bezpieczeństwa państwa. W treści porozumienia zawarte są tez 
informacje o współpracy w zakresie sytuacji kryzysowych, wsparcia 
logistycznego, technicznego oraz osobowego.4 Innym przykładem jest 
Porozumienie pomiędzy Komendantem NOSG w Chełmie oraz Dowódcą 
41 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie podpisane w dniu 12 lipca 2016 

                                                
4 https://www.tomaszowiak.net/n24927-Porozumienie-Lubelskiej-Brygady-Obrony-

Terytorialnej-i-Strazy-Granicznej, dostęp: 30.12.2022 r. 
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r. W porozumieniu zostały zawarte informacje dotyczące współdziałania 
w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej z udziałem cywilnego 
statku powietrznego, który przekroczył granice państwową albo 
wykonuje lot w przestrzeni powietrznej RP bez zezwolenia.5 Dzięki temu 
typu porozumieniom możliwa jest współpraca również w obszarze 
wspomnianych wcześniej systemów bezzałogowych. Tereny 
przygraniczne są niezwykle trudne do patrolowania z poziomu pojazdu 
czy patrolu pieszego. Dlatego lotnictwo załogowe jak i bezzałogowe 
powinno być sukcesywnie wykorzystywane w ochronie granicy 
zewnętrznej.  

 
Dyskusja i wnioski końcowe 

W literaturze przedmiotu bezzałogowe statki powietrzne określa 
się mianem autonomiczny, czyli samodzielny, kierowany zdalnie. 
Systemy autonomiczne posiadają szerokie możliwości. Mogą one 
skutecznie prowadzić obserwację oraz wykrywać symptomy zagrożeń, 
co daje niezbędny czas pozostałym komponentom systemu 
bezpieczeństwa na realizację czynności zapobiegawczych danemu 
zagrożeniu. Systemy autonomiczne zwiększają bezpieczeństwo ludzi, 
przy jednoczesnym poszerzeniu możliwości ich percepcji (Miętkiewicz 
2019). Właściwa organizacja działań jest podstawowym warunkiem 
efektywnej realizacji zadań stawianych przed Strażą Graniczną, które są 
zazwyczaj złożone, niepowtarzalne i pochłaniają wiele czasu, energii i sił 
niezbędnych do zwalczania zagrożenia (Wiśniewski, Piątek 2006).W 
przypadku działania Straży Granicznej tymi komponentami są patrole 
piesze lub zmotoryzowane funkcjonariuszy SG. W trakcie patrolowania 
granicy państwowej przez bezzałogowy statek powietrzny niezwykle 
istotnym aspektem jest przekaz zobrazowania do kierownika zmiany lub 
dyżurnego operacyjnego danej placówki SG. Służba dyżurna, na 
podstawie przekazanej informacji, może w sposób właściwy podjąć 
interwencję w zależności zdiagnozowanego problemu. Niestety 
opisywane wyżej przypadki udaremnionych prób przemytu papierosów 
skłaniają do głębokiej refleksji w obszarze bezpieczeństwa. 
Częstotliwość tego typu incydentów jest stosunkowo wysoka, 
szczególnie w rejonach odpowiedzialności służbowej oddziałów SG 
usytuowanych na wschodniej granicy UE. Jak opisuje A. Wawrzusiszyn 
świadomość zagrożeń jest ogółem treści i form życia społecznego 

                                                
5 https://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/3630,Porozumienie-o-wspolpracy-NOSG-i-

41-BLSz.html, dostęp: 30.12.2022 r. 
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składającego się na sposób myślenia i działania danej społeczności 
(Wawrzusiszyn, 2012).Największy wpływ na kształtowanie świadomości 
zagrożeń mają działania edukacyjne Zaobserwowane zjawiska 
nielegalnego przekraczania granicy państwowej przez bezzałogowe 
statki powietrzne powinny być zgłaszane w pierwszej kolejności przez 
ludność zamieszkującą tereny przygraniczne. To właśnie takie osoby 
posiadają ogromną wiedzę dotyczącą obszaru, w którym zamieszkują i 
odbywających się na tym terenie zdarzeń. Gospodarstwa wiejskie 
usytuowane w bezpośredniej bliskości granicy państwowej czy osoby 
dokonujące połowu ryb powinny być pierwszym ogniwem 
przekazywania informacji dla służb czy organów państwowych.  

Zagrożenie przestępczością z wykorzystaniem bezzałogowych 
statków powietrznych staje się coraz bardziej popularne również w 
krajach europejskich. Przykładem może być zdarzenie ujawnione przez 
amerykański patrol blisko granicy z Meksykiem, który zauważył 
unoszący się na wysokości ok. 8 metrów BSP przekraczający mur na 
granicy z Meksykiem. Latający obiekt został przechwycony i ujawniono 
przy nim przesyłkę zawierającą 259 gram metamfetaminy. Podobne 
zdarzenie miało miejsce w Costa Mesa w Kalifornii, gdzie mężczyzna 
próbował przy pomocy BSP przemycić substancje narkotyczne do 
pobliskiego więzienia. Z kolei więźniowie w Lee Correctional Institution 
w Bishopville w Południowej Karolinie przy pomocy dronów regularnie 
otrzymywali nielegalne przesyłki w postaci substancji narkotycznych. W 
tej sprawie policja dokonała zatrzymania 20 osób i 2 dronów.6 Jak 
wynika z powyższych informacji proceder przemytu substancji 
narkotycznych drogą powietrzną w krajach zachodnich jest niezwykle 
popularny. Ważnym czynnikiem, jaki powinny kontrolować służby, jest 
rejestracja bezzałogowych statków powietrznych oraz zgłaszanie lotów 
w przypadku ich wykonywania w przestrzeni powietrznej, szczególnie w 
bezpośredniej bliskości granicy państwowej. Tego typu działania są 
szczególnie istotne, gdyż pozwalają ograniczyć dostęp osobom 
nieuprawnionym do zakupu tych urządzeń, a co się z tym wiąże, 
wykonywania lotów.  

Podstawowymi powodami, którymi kierują się osoby decydujące 
się na przemyt, są chęć ominięcia barier i zakazów celnych 
ustanowionych przez państwo oraz możliwość łatwego zarobku 
(Sidorowicz, 2010). Jak podkreślają B. Wiśniewski i R. Jakubczak Straż 

                                                
6 https://cyfrowa.rp.pl/drony/art35648591-drony-pokochali-przestepcy-transportuja-

narkotyki-bron-i-cukierki, dostęp: 30.12.2022 r. 
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Graniczna w ramach szeroko rozumianej ochrony granicy państwowej 
realizuje również działania dotyczące zwalczania terroryzmu, 
przeciwdziałania nielegalnej migracji, przemytowi środków 
promieniotwórczych, materiałów chemicznych i biologicznych, środków 
odurzających i substancji psychotropowych oraz broni, amunicji i 
materiałów wybuchowych (Wiśniewski, Jakubczak, 2015). Zatem 
wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych przez 
funkcjonariuszy SG jest jak najbardziej zasadne. W dalszym ciągu trzeba 
rozwijać w strukturach Straży Granicznej system bezzałogowy i 
zaopatrywać funkcjonariuszy SG w nowsze typy BSP. Grupy przestępcze 
również będą podążać za nowszymi technologiami. Biorąc pod uwagę 
możliwości transportowe BSP oraz ich autonomiczność można śmiało 
przypuszczać, że w chwili obecnej są one doskonałym narzędziem w 
rękach przestępców. Na podstawie ujawnionych przykładów 
przestępstw wnioskować można, że na wschodniej granicy państwowej 
dochodzi do wielu prób przemytu papierosów. Wszelkie przesłanki 
wskazują na to, że w przyszłości również będzie dochodzić do tego typu 
przestępstw, chociażby ze względu na dużą skalę bezrobocia czy samą 
cenę zakupu papierosów po stronie ukraińskiej, która jest zdecydowanie 
niższa.  

Zaprezentowane w artykule przykłady stanowią jedynie 
niewielką część zdarzeń do jakich dochodzi na granicy polsko – 
ukraińskiej z użyciem bezzałogowych statków powietrznych. Szersze ich 
przedstawienie wymaga szczegółowych analiz statystycznych w skali 
poszczególnych lat, co będzie przedmiotem dalszych analiz autorów. 
Niewątpliwie należy w dalszym ciągu wspierać system ochrony granicy 
państwowej poprzez obserwację z powietrza. To właśnie wprowadzanie 
nowych technologii oraz właściwa edukacja społeczeństwa będzie 
stanowić jeden z kluczowych filarów zapewniających bezpieczeństwo 
polskiej granicy. Konkludując, można zastanowić się nad zwiększeniem 
zastosowania systemów antydronowych na granicach zewnętrznych 
oraz opracowaniem procedur umożliwiających zniszczenie, 
unieruchomienie lub przejęcie kontroli nad lotem BSP, który nielegalnie 
przekracza granicę państwową.  
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Streszczenie: 

Rosnąca intensywność stosunków gospodarczych oraz procesów rynkowych, 
zwiększa zapotrzebowanie na lotnictwo – także bezzałogowe, które staje się obecnie 
wartościowym narzędziem w rękach różnych organów i instytucji państwowych. 
Szczególnego znaczenia nabiera również w ochronie granicy państwowej. W artykule 
została przedstawiona charakterystyka i wyjaśniono przeznaczenie Straży Granicznej 
oraz zakres realizowanych zadań i kluczowe w tym obszarze problemy. 
Zaprezentowano również przykłady incydentów z wykorzystaniem bezzałogowych 
statków powietrznych w celach przestępczych głównie na granicy polsko – ukraińskiej. 
Przedsięwzięcia związane z ochroną granicy państwowej powinny mieć charakter 
zabezpieczający przed nielegalną migracją, przemytem czy innymi zagrożeniami. 
Podnoszenie zdolności Straży Granicznej do wykrywania przestępstw powinno być 
priorytetem szczególnie w dobie eskalacji konfliktu zbrojnego po stronie ukraińskiej. 
Celem artykułu jest przedstawienie zagrożeń związanych z przestępczością graniczną 
na przykładzie Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie i wskazanie 
zasadności wzmocnienia ich potencjału poprzez wykorzystanie BSP w realizacji 
bieżących zadań. Równolegle rekomendowane jest zastosowanie na szeroką skalę 
systemów antydronowych. Autorzy podkreślają również konieczność ciągłej edukacji 
społeczeństwa pochodzącego z rejonów pogranicza oraz stworzenie przepisów 
prawnych umożliwiających zniszczenie lub ubezwładnianie latających obiektów, które 
nielegalnie przekraczają granicę RP.   

 
 

Słowa kluczowe: bezzałogowe statki powietrzne, bezpieczeństwo państwa, ochrona 
granicy państwowej, Straż Graniczna, granica zewnętrzna. 
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WIELKOŚĆ SIŁ ZBROJNYCH POLSKI  

WOBEC WOJNY NA UKRAINIE  
SIZE OF POLAND'S ARMED FORCES  
IN VIEW OF THE WAR IN UKRAINE 

 
Abstract: 
 The purpose of this article is to formulate an answer to the question of how 
numerous the Armed Forces of Poland should be, and how many tactical units they 
should have in light of pre-war methods of calculating defense needs. The methods of 
conducting calculations were taken from the works of Stefan Rowecki and Tadeusz 
Kutrzeba and V.K. Trandafilov. The ongoing war in Ukraine assumes not only a 
positional character, but also becomes a clash in which mass begins to play a decisive 
role. This justifies the choice of calculation methods referring to the times of mass 
warfare. Among the main problems with the method of calculation was the translation 
to today's realities of the assumption made by Trandafilov that the density of fire for 
effective defense should be 5 shells per minute per kilometer of front. Since it was not 
possible to find contemporary efficiency indicators, the assumption was made that a 
modern battalion ensures the conduct of an effective defense on a 5-kilometer frontline. 
This is supported by both the models associated with the calculation division and the 
tactical norms expressed in the regulations. The main contradiction revealed in the 
work concerns the differences between the actual state of the army and the calculated 
defense needs. Poland has 4 divisions, and the ongoing discussion since 2018 is about 
increasing their number to 5. In contrast, the calculations made show that a minimum 
of 16 such tactical unions are needed for a 650-kilometer-long dangerous border.  
  
Keywords: calculation division, dangerous border, Poland, size of armed forces. 
 
 

Walka fizyczna musi opierać się na obliczalności. 

Józef Piłsudski 
 
 

Wprowadzenie 
Artykuł 26 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mówi, że siły 

zbrojne służą ochronie niepodległości państwa, niepodzielności jego 
terytorium oraz zapewnieniu bezpieczeństwa i nienaruszalności granic. 
Wielkość armii powinna więc gwarantować realizację czterech 
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wyszczególnionych zadań. Jaka w związku z tym powinna być liczba 
żołnierzy, aby osiągnąć cele postawione w ustawie zasadniczej? 
Odpowiedź na tak postawione pytanie nie jest prosta w świetle 
wypowiedzi teoretyków i praktyków wojskowości, a w szczególności 
decyzji politycznych podejmowanych w czasie 25 lat funkcjonowania 
obowiązującej Konstytucji. Wojsko Polskie w ostatniej dekadzie PRL 
liczyło 400-410 tys. żołnierzy (z czego większość stanowiła armia 
utrzymywana z poboru), oraz posiadało dziewięć dywizji 
zmechanizowanych. W latach 1989-1993 dość chaotycznie zredukowano 
je o 25% do liczby poniżej 300 tys. (Biała księga…, 2013, s. 44). W 
rezultacie stopniowej redukcji liczebność armii po roku 2000 nie 
przekraczała już 200 tys. W 2008 roku, przyjmując Program 

profesjonalizacji Sił Zbrojnych na lata 2008-2010, Rada Ministrów 
zrezygnowała z poboru powszechnego i wprowadziła służbę zawodową. 
Wymiernym efektem uzawodowienia były Siły Zbrojne RP, których stan 
etatowy wahał się na poziomie około 100 000 żołnierzy. Zmniejszył się 
zatem trzykrotnie, choć liczba i treść zadań wyrażonych w ustawie 
zasadniczej nie uległa zmianie. 1 września 2011 roku, w wyniku 
rozformowania 1 Dywizji Zmechanizowanej, w Wojsku Polskim 
pozostały już tylko trzy dywizje, czternaście brygad, w tym cztery 
pancerne i pięć zmechanizowanych. W roku 2012 stan osobowy sił 
zbrojnych uzupełniało 20 000 etatów dla żołnierzy Narodowych Sił 
Rezerwy, które w istocie uzupełniały stanowiska w istniejących 
formacjach wojskowych.  

Wraz ze zmianą rządów po wyborach w 2015 roku oraz 
wypłynięciem na agendę zagrożenia ze strony Rosji, pojawiła się korekta 
podejścia do wielkości Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. 
Pierwszym jej efektem było powołanie Wojsk Obrony Terytorialnej. W 
tym samym roku pojawiła się również koncepcja stworzenia czwartej 
dywizji zmechanizowanej. Dywizję tę ostatecznie sformowano w 2018 
roku, a meldunek o osiągnięciu gotowości bojowej jej dowództwo 
złożyło w roku 2021. Ponadto w tym czasie w strukturze Wojsk Obrony 
Terytorialnej pojawiło się 18 brygad. Pomimo pojawienia się nowego 
związku taktycznego oraz znacznej liczby brygad obrony terytorialnej 
liczba żołnierzy w Wojsku Polskim nie uległa znaczącej zmianie. W 
końcu 2022 roku wojska operacyjne posiadały ponad 120 tys. żołnierzy. 
Są one wzmocnione przez ponad 30 tys. wojska obrony terytorialnej. 
Wielkość Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na koniec 2022 roku 
wyniosła około 163 tys. żołnierzy. 
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Znaczący spadek liczebności wojska polskiego w okresie III 
Rzeczypospolitej musi budzić obawy, czy jest ono nadal zdolne do 
realizacji swoich konstytucyjnych zadań. W wypowiedziach decydentów 
dotyczących pożądanej liczebności armii brakuje przekonujących 
argumentów. Nie są one wynikiem przeprowadzonych kalkulacji 
dokonanych w oparciu o sformułowane założenia wynikające ze 
znajomości praktyki pola walki. Tymczasem ustalenie potencjału 
potrzebnego do obrony granic okazało się szczególnie konieczne w 
okolicznościach zbrojnej napaści Rosji na Ukrainę. W pierwszej 
kolejności należy przyjąć właściwą metodę kalkulacji niezbędnego na 
wypadek wojny, potencjału wojskowego. Wobec pełnowymiarowej 
wojny i walki fizycznej u naszej wschodniej granicy, jak mówił Józef 
Piłsudski, musimy opierać się na obliczeniach.  

 
Metody kalkulacji potencjału wojskowego 

Wiodącym tematem teoretycznych analiz w ramach sztuki 
wojennej, jest umiejętność uzyskiwania przewagi, która decyduje o 
zwycięstwie. Słabiej w literaturze wojskowej opracowana jest tematyka 
kalkulowania liczebności wojsk, którą podejmowali m.in. Władimir 
Kiriakowicz Trandafiłłow, Stefan Rowecki i Tadeusz Kutrzeba. 

Władimir Trandafiłłow to raczej słabo znany w Polsce teoretyk 
sztuki wojennej. Był on ideowym bolszewikiem, którego błyskotliwa 
kariera w strukturach Armii Czerwonej została przerwana śmiercią w 
katastrofie lotniczej w 1931 roku1. Stanisław „Grot” Rowecki to 
uczestnik wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku i dowódca Armii 
Krajowej. Jego bogata, a mało znana twórczość obejmuje z jednej strony 
tematykę natury strategicznej, z drugiej dotyczy zagadnień rozbudowy 
inżynieryjnej oraz prowadzenia walki w terenie zurbanizowanym. Z 
kolei Tadeusz Kutrzeba to jeden z najbardziej znanych dowódców II 
Rzeczypospolitej, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku, 
komendant Wyższej Szkoły Wojennej oraz Dowódca Armii „Pomorze”. 
Dobór autorów jest celowy, ponieważ jeden z nich był oficerem armii 
sowieckiej kalkulującym operacje zaczepne na terytorium Polski, a 
dwóch pozostałych prowadziło rozważania, jak przed takimi operacjami 
się bronić. 

                                                
1 Por. Триандафиллов Владимир Кириакович Биография, [w:] 

http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/heroes/USSR/more.htm?id=11911648@morfHeroes 

(dostęp: 18 września 2018). 
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Andrzej Nowak, prowadząc studium polityki wschodniej Józefa 
Piłsudskiego twierdzi, że głównym wrogiem bolszewickiej Rosji były 
ówczesne mocarstwa zachodnie: Wielka Brytania, Francja i Stany 
Zjednoczone Ameryki. Armia Czerwona powinna była mieć zdolność do 

stawienia czoła ewentualnej interwencji Ententy na szerszą skalę, jak też 

do zdecydowanej akcji ofensywnej, gdy tylko nadarzy się po temu okazja 
(Nowak, 2015, 97). Jak zaplanować taką operację wobec doświadczeń 
pierwszej wojny światowej z jej pozycyjnym charakterem? Wydaje się, 
że poszukiwanie odpowiedzi na te pytanie legło u podstaw całej myśli 
wojskowej Rosji sowieckiej. Jednym z filarów tej myśli był W. K. 
Trandafiłłow, a główną wykładnię zawarł w pracach opublikowanych 
w 1926 i 1936 roku.  

Pierwsza z prac, Размах операций современных армий jest 
artykułem programowym będący odpowiedzią na stawiane przed 
wojskiem bolszewickim zadania o charakterze ofensywnym. Posiłkując 
się dostępnymi informacjami o innych armiach, wojskową oceną działań 
wojennych, a także uwzględniając charakter wschodnioeuropejskiego 
teatru, autor przedstawiał wnioski dotyczące warunków prowadzenia 
skutecznej operacji, dającej możliwość realizacji celów rewolucji. Swoje 
propozycje nazwał teorią kolejnych operacji (теория 

последовательных операций) pisząc, że jest ona odpowiedzią na jedno 

z głównych zagadnień współczesnej strategii (Trandafiłłow, 1926, 4). Na 
podstawie doświadczeń wcześniejszych wojen, oficer sowiecki 
sformułował tezę, że na współczesnym teatrze działań wojennych nie ma 
miejsca na tzw. bitwę ogólną (Генеральное сражение). Jej miejsce zajęła 
operacja, a właściwie szereg operacji, które pozostają najbardziej 

decydującym środkiem strategii, do osiągniecia jej celów. W związku z tym 

skuteczne pogrupowanie tych operacji w czasie i przestrzeni jest w istocie 

jednym z najważniejszych zadań sztuki strategicznej (op.cit., s. 3). Po 
drugie wzrost nasycenia bronią maszynową i artyleryjską wydatnie 
poprawił możliwości obronne dywizji. Odbiło się to na inwestycjach w 
środki zaopatrzenia, czego konsekwencją było ograniczenie zdolności 
ofensywnych współczesnych mu armii. Po trzecie wojny początku XX 
wieku ukazały znaczenie kolei i logistyki zaopatrzenia. W jego opinii 
problem wyzwolenia ruchu to głównie problem tyłów armii i możliwości 
wejścia do walki odwodów i rezerw: kwestia zachowania (…) możliwość 

wejścia do walki będzie dla przyszłych operacji kluczowa (op.cit., s. 24). 
W artykule o rozmachu współczesnych operacji możemy również 

doszukiwać się źródeł powstania teorii kolejnych operacji. Inspiracją były 
prawdopodobnie działania 8 armii niemieckiej prowadzone na Warmii i 
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Mazurach w 1914 roku. Armia ta wykonując manewr po liniach 
wewnętrznych między 1 i 2 armią rosyjską, była w stanie skutecznie 
powstrzymywać działania ofensywne Rosjan oraz pobić armię generała 
Samsonowa. Autor uważa, że przyczyną skuteczności tego manewru była 
szybkość przegrupowań operacyjnych. Skoro jednak możliwe jest bicie 
wroga kolejno, przerzucając dostępne siły i środki z jednego kierunku na 
drugi, to czy można tę samą metodę zastosować na jednym kierunku 
uderzenia? Według Trandafiłłowa jest to możliwe, ale trzeba spełnić do 
tego kilka warunków. Jednym z pierwszych jest odpowiedź na pytanie o 
wielkości operacyjnego skoku do jakiego są zdolne współczesne armie - o 

zakres działań współczesnych armii (op.cit., s. 4). Temu zagadnieniu 
poświęcił swoje rozważania, które w formie traktatu pod tytułem 
Характер операций современных армий wydał w 1936 roku. 

Książka składa się z dwóch części. W pierwszej analitycznej, autor 
omawia stan armii europejskich po wojnie światowej. Ważne miejsce w 
tych analizach przypada Wojsku Polskiemu. W drugiej części stara się 
opisać prawdopodobny sposób prowadzenia operacji w przyszłej 
wojnie. Jego wnioski dotyczą w zasadzie początkowego etapu wojny, 
natomiast co do kolejnych pisze jedynie o możliwych tendencjach zmian 
(Trandafiłłow, 1936, 13). Jest to o tyle interesujące, że pomimo 
wymienienia różnych potencjalnych antagonistów Rosji, ma się 
wrażenie, że w roli pierwszoplanowego przeciwnika przyszłej wojny 
Trandaffiłow obsadza Polaków. 

Punktem wyjścia jego rozważań są zagadnienia natury 
operacyjnej i świadomość, że przy obecnym rozszerzeniu frontów, gdzie 

boki walczących armii opierają się o sojuszników, państwa neutralne lub 

morza, to początkowa operacja będzie zawsze związana z uderzeniem 

czołowym (op.cit., s. 155). Tylko taka operacja, związana z przełamaniem 
od czoła obrony przeciwnika, może zagwarantować wyjście na skrzydła i 
tyły przeciwnika. Ale poprzestawanie na jednej operacji przełamania 
nawet w przypadku, gdy wiążę się ona z ogromną przewagą sił grupy 

uderzeniowej, która jak ciężki młot rozbija wszystko, jest błędem (op.cit., 
s. 156). Tylko kolejne, powiązane z sobą i głębokie operacje mogą 
zapewnić rozbicie armii przeciwnika i pozostają jednym 

z najpewniejszych sposobów przekształcenia wojny w wojnę domową 
(op.cit., s. 204-205). 

 W drugiej części książki pojawiają się postulaty związane z 
potencjałem i możliwościami Armii Czerwonej.  Armia ma posiadać siły i 
środki zapewniające odpowiednie nasycenie ogniem linii frontu, ale 
również musi posiadać możliwość tworzenia i zapewnienia działania 
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armii uderzeniowych, które będą w stanie przełamać obronę na 
wybranym kierunku i prowadzić kolejne operacje głębokie.  

Nasycenie frontu wynika z charakteru teatru działań oraz 
długości frontu. Trandafiłłow ocenia, że zachodni teatr operacji 

wojennych ma długość około 3 000 km (od Oceanu Arktycznego do Morza 

Czarnego); z nich na granicy z Finlandią około 150 km, a Estonia i Łotwa - 

około 380 km, a Polska - 800 km, z czego 400 km na północ i 400 km na 

południe od Prypeci, część rumuńska granicy ma 320 km. Dla takich 
wielkości, przyjmując za wystarczającą gęstość ognia 5 pocisków na 
minutę na kilometr frontu, dochodzi do wniosku, że dywizja powinna 
bronić się optymalnie na odcinku 4-8 km mając w pierwszym rzucie 4-5 
batalionów (rubież obrony batalionu 1,5 do 2km) i 2-3 w odwodzie. 
Ponadto dopuszcza prowadzenie obrony dywizją na rubieży do 20 km 
(op.cit., s. 95, 100-101). 

Poza siłami obsadzającymi front obronny Armia Czerwona 
powinna mieć możliwości wystawienia armii uderzeniowych. Armia taka 
musi mieć środki pozwalające na przezwyciężenie wszelkiego oporu 

przeciwnika, zarówno na początku, jak i w trakcie podejmowanych 

operacji. Naliczenie potrzeb tych środków Trandafiłłow również 
rozpoczyna od środków rażenia. Dla odcinka przełamania który wynosi 
do 25-30km, przy założeniu, że korpus piechoty może nacierać na 
odcinku od 10 km (obrona doraźnie przygotowana) do 4,5-6km na 
obronę przygotowaną, armia taka powinna być złożona minimum z 4-5 
korpusów piechoty, czyli 12-18 dywizji piechoty, wspartych ogniem 4-5 
dywizji artylerii (16-20 pułków artylerii) i 8-12 batalionami czołgów 
oraz lotnictwem i bronią chemiczną (op.cit., s 123-125).  

Podstawą kalkulacji Trandafiłłowa jest siła rażenia. Wyjaśnia to 
na przykładzie batalionu piechoty, który po uwzględnieniu urzutowania 
i posiadając od 14 000 do 16 000 nabojów, może jednorazowo wystrzelić 
przed przedni skraj 5000 pocisków w ciągu minuty. Przy założeniu, że 
gęstość ognia dla efektywnej obrony ma wynosić 5 pocisków na minutę 
na kilometr frontu, to 5000 pocisków podzielone na 5 daje dla batalionu 
efektywną rubież obrony wynoszącą 1000 metrów(op.cit. s. 100). Z tego 
wyciąga wniosek, że statystyczny batalion powinien bronić odcinka 1000 
m. Z ilości batalionów w dywizji, przy uwzględnieniu urzutowania, 
wyciągał on wnioski dotyczące odcinka obrony dywizji. Mając 
świadomość operowania wielkościami statystycznymi zakłada, że na 
wybranych odcinkach frontu jego obsadzenie może zapewnić różną 
gęstość. Wyróżniał trzy jego rodzaje: o normalnych rejonach 
odpowiedzialności (dywizje do 8 km), o szerokich rejonach 
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odpowiedzialności (dywizje do 12 km) i o rozległych rejonach 
odpowiedzialności do 20 km dla dywizji. O ile dla normalnych rejonów 
odpowiedzialności, działalność ogniowa spoczywa praktycznie na 
batalionach to dla pozostałych dwóch rodzajów, ogień musi zapewnić 
artyleria dywizyjna, przy braku możliwości prowadzenia ognia 
scentralizowanego. Podobnie kalkuluje potrzeby ognia artylerii w 
przypadku przełamania. Podstawą wyjściową są zadania ogniowe jakie 
muszą być wykonane przez artylerię. Są to: walka z środkami ogniowymi 
piechoty, niszczenie zapór inżynieryjnych, zwalczanie artylerii 
przeciwnika. Liczba możliwych celów na odcinku przełamania oraz 
stopień ich porażenia odzwierciedlają ilość amunicji potrzebnej do 
wykonania zadania, a tym samym potrzebę zgromadzenia artyleryjskich 
środków ogniowych (op. cit. s. 96, 102-106). Wielkość zgrupowania 
artylerii dotyczy oczywiście walki na przednim skraju. Kolejne fazy 
przełamania, a w szczególności konieczność walki z artylerią 
przeciwnika, liczbę tych środków automatycznie zwiększa. Wiąże się ona 
również z innymi zagadnieniami prowadzenia walki. Wychodząc od 
planowanych zadań oraz wielkości potrzeb materiałowych Trandafiłłow 
kalkuluje potrzeby w innych rodzajach wojsk i służb. Metoda ta, 
podobnie jak naliczanie potrzeb sił zbrojnych do przypuszczalnej 
wielkości frontu obrony, choć dotyczy pierwszych lat powojennych, 
dobrze pokazuje zasady prowadzenia kalkulacji na poziomie 
strategicznym i taktycznym. Wydaje się, że i dzisiaj, przy uwzględnieniu 
zmiany środków walki, powinna być podstawowym sposobem 
planowania wielkości armii i organizacji jednostek wojskowych. 

Stefan Rowecki swoje rozważania dotyczące wielkości armii 
zawarł w broszurze zatytułowanej Polska źródłem świeżej myśli 

wojskowej (1928). Jej podstawowym tematem była polska doktryna 
wojenna. Omawiając te zagadnienie stwierdzał, że punktem wyjścia dla 

zorganizowania armii, jako jednostek operacyjnych w przyszłej wojnie jest 

ilość wielkich jednostek, to jest dywizji. Determinantami ich tworzenia są 
między innymi czynniki geograficzne, które kształtują warunki 
strategiczne każdego państwa. Wśród nich wyszczególnił (Rowecki, 
op.cit. s. 16-20): 

 stosunek długości granic niebezpiecznych do bezpiecznych 
kraju; 

 stosunek obszaru państwa do długości granic 
niebezpiecznych; 

 ilość mieszkańców przypadających na 1 kilometr granicy 
niebezpiecznej. 
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Kolejnym elementem kalkulacji, jakie prowadził Generał była 
analiza związana z pytaniem: ile ludności musi liczyć państwo, aby 
wystawić jedną dywizję? Porównując kalkulacje oficerów brytyjskich i 
rumuńskich oraz uśredniając wynik stwierdzał, że nie zrobimy 

zasadniczego błędu, zatrzymując się na 500 000, jako na liczbie 

mieszkańców, która pozwoli na sformowanie jednej dywizji wraz, w 

odpowiednim stosunku, ze wszystkimi oddziałami i formacjami 

pozadywizyjnymi oraz ze wszystkimi przewidzianymi na czas wojny 

uzupełnieniami (op.cit. s. 20). Polska z 28 milionami ludności była więc w 
stanie wystawić około 60 dywizji, gdzie dla każdej z nich przypadał do 
obrony odcinek granicy niebezpiecznej o długości 56 km. Ponadto 
podkreślał, iż wyliczenia te pokazują niedobór, ponieważ efektywny 
odcinek obrony dla dywizji miał do 10 km. 

Poglądy Tadeusza Kutrzeby dotyczące kalkulacji związanych z 
obroną, poznajemy w tle dyskusji jaka toczyła się na łamach Bellony od 
listopada 1920 roku do stycznia 1924. W dyskusji tam prowadzonej, 
poza T. Kutrzebą, który był jednym z jej inicjatorów, uczestniczyli 
między innymi Julian Stachiewicz, Franciszek Kleeberg i Stanisław Rola-
Arciszewski. Podstawowe pytanie, na które starano się odpowiedzieć 
dotyczyło sposobów prowadzenia obrony wobec powszechnej krytyki 
tak zwanego systemu kordonowego.  

Najistotniejsze tematy, ogniskujące się wokół prowadzenia 
obrony, w kontekście długości odcinka obrony dywizji, Tadeusz 
Kutrzeba zawarł w artykule Analiza obrony (1921). Na postawione 
pytania: Jakie siły są potrzebne do obrony pewnej linji, jaki odcinek może 

zająć dywizja piechoty, stwierdza, że obrona musi być w stanie w każdym 

punkcie, w którym nieprzyjaciel występuje, zatrzymać go, zmusić do walki i 

„zużyć”, czyli zmusić do przejścia do obrony (Kutrzeba, op.cit., s. 594). 
Dla tak przyjętego założenia kalkulacje rozpoczynał od drużyny, która 
mogła prowadzić skuteczny ogień piechoty na odcinku długości 120 
metrów. Kompania mająca 4 drużyny w pierwszej linii i 8 w głębi 
skutecznie mogła bronić rubież pół kilometra., a batalion mając 
w pierwszym rzucie 2 kompanie bronił 1500 m. W ten sposób ustawiając 
klocki w postaci pododdziałów i oddziałów, dywizja, według Kutrzeby, 
mogła skutecznie obsadzić odcinek 12 km (op.cit., s. 597-598). Następnie 
generał postawił kolejne pytanie: Jaki stosunek sił obu stron można 

uważać za zrównoważony? 
Odpowiedź na to niełatwe pytanie Generał opierał na analizach 

wojen początków XX wieku. Ostateczne jego wnioski sprowadzają się do 
stwierdzenia, że dywizja (…) potrafi na froncie nie większym, niż 12 km, 
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przez kilka dni zatrzymać kilkakrotną przewagę umiejętnie atakującego 

przeciwnika. Kiedy jednak rubież obrony takiej dywizji zwiększy się 
powyżej 12 kilometrów, na których może stanowczo i trwale bronić się 

ogniem, to wówczas obrona staje się warunkowa. Ponadto im odcinek jest 

dłuższy, tem mniejsze stosunkowo siły nieprzyjacielskie mogą 

spowodować, przerwę w froncie i pobicie dywizji (op.cit., s. 596). Dla tak 
zarysowanych wniosków proponował przyjąć w regulaminach cztery 
warianty obrony dywizji: pozycyjną o froncie do 3 km, zasadniczą dla 
polskiej dywizji o długości 3-12 km, obronę na szerokim froncie 12-30 
km i działania osłonowe na odcinku powyżej 30 km. Dla wymiarów 
przekraczających 12 kilometrów zalecał prowadzenie walki opartej nie 
tylko o ogień, ale również o ruch i manewr, twierdząc również, że 
dowódca musi się liczyć z tem, że dywizja nie jest w stanie poważnie się 

bronić, wobec czego musi przewidzieć możność odwrotu i tenże pod 

każdym względem przygotować (op.cit., s. 602). 
Przedstawione stanowiska wybranych teoretyków i praktyków 

sztuki wojennej pierwszej połowy XX wieku nie są jednolite. 
Dostrzegamy w nich wyraźne różnice dotyczące końcowych wyliczeń. 
Generał Rowecki wyliczenia prowadził w obszarze strategii. 
Trandafiłłow, myślał kategoriami strategicznymi, ale jego kalkulacje 
obejmują przede wszystkim wymiar taktyczny. Istotnym elementem jego 
obliczeń jest liczba pocisków na kilometr frontu wystrzelonych w 
określonym czasie. Analizy generała Kutrzeby dotyczą natomiast obrony 
dywizji, przy założeniu, że jednostka piechoty ma możliwości pokrycia 
ogniem określonego odcinka terenu. Z pewnością uzyskane przez nich 
wyniki nie przystają do czasów współczesnych. Jednak, jeżeli stosowane 
przez nich metody były poprawne, to ich powtórzenie, po przyjęciu 
współczesnych danych wyjściowych, powinny przynieść wyniki, które 
pozwolą na sformułowanie odpowiedzi na podstawowe pytanie 
postawione we wstępie: Jak liczne powinny być Siły Zbrojne 
Rzeczypospolitej Polskiej i iloma powinny dysponować związkami 
taktycznymi? 

 
Kalkulacja optymalnej wielkości sił zbrojnych Polski 

Wśród wojskowych i geopolityków w Polsce nie ma zgody co do 
pożądanej wielkości armii. Jedni pytają dlaczego wojska obrony 
terytorialnej mają docelowo liczyć 50 tys. żołnierzy a nie np. 500 tys., 
podczas gdy według innych koszty jakie Polska już teraz ponosi w 
związku z rozwojem i uzbrojeniem armii są zbyt wysokie. Konieczne jest 
więc znalezienie optymalnej opcji, która pozwoli zapewnić 
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bezpieczeństwo bez konieczności wydatków przekraczających 
możliwości gospodarki narodowej. Według Czesława Znamierowskiego, 
walka zbrojna pociągająca wielkie koszty nie jest wcale jedyną 
konsekwencją konfliktu między państwami. Drugą możliwością, 
zastępującą próbę sił, jest eksperyment myślowy przeciwników, w którym 
każdy z nich oblicza prawdopodobieństwo swego zwycięstwa 

(Znamierowski, 1947/8, s. 73). Wobec niemożliwości jego osiągnięcia, 
często podejmowane są próby likwidacji konfliktu poprzez 
organizowanie odpowiednich zapobiegawczych działań ochronnych, 
których celem jest istniejące warunki dla powstania niebezpiecznego 

zdarzenia unicestwić, albo stworzyć fakty, które by uniemożliwiały 

zrealizowanie się reszty warunków, do tego zdarzenia niezbędnych 

(op.cit., s. 249-250). Współczesną formą wspomnianych działań 
ochronnych jest odstraszanie. Samo pojęcie odstraszania Joseph S. Nye 
definiuje jako strategię polegającą na zniechęceniu potencjalnego 

agresora do działania przez groźbę lub strach (Nye, 2009, s. 394). Jest to 
równoznaczne z daniem do zrozumienia przeciwnikowi, że jeżeli zachowa 

się nie tak jak chcemy, spotka go z naszej strony skuteczne działanie, jego 

celowi przeciwne (Kotarbiński, 1975, 133). Wobec podmiotów takich jak 
Rosja, strategia odstraszania oparta jest o dwa filary: broń atomową i 
siły zbrojne (Reginia-Zacharski, 2014, s. 263). 

Polska nie dysponuje bronią atomową. Pod tym względem 
korzysta z ochrony, jaką daje jej członkostwo w strukturach NATO. W 
publicystyce politycznej, często jednak przywołuje się przypadek 
niewypełnienia zobowiązań sojuszniczych przez Francję i Wielką 
Brytanię w 1939 roku, jako ostrzeżenie przed niezawodnością Sojuszu 
Północnoatlantyckiego. Drugim filarem odstraszania są siły zbrojne. 
Jakie cechy powinny one posiadać, aby wiarygodnie wypełniały tę 
funkcję. Joseph S. Nye stwierdza, że najważniejszym zadaniem sił 
zbrojnych jest wywołanie u potencjalnego agresora strachu, co pozwoli 
na zniechęcenie go do ataku (Nye, 2009, 204). Jacek Reginia-Zacharski 
wskazuje, że siły zbrojne są istotnym instrumentem prowadzenia gry z 

innymi uczestnikami stosunków międzynarodowych, a jedyne właściwe 

ograniczenia dla sięgnięcia po groźbę i siłę wynikają z ewentualnych 

kosztów systemowych (Reginia-Zacharski, 2014, s. 256, 264). Można to 
prawdopodobnie sprowadzić do tezy, że państwa te decydują się na 
użycie instrumentów siły tylko wtedy, gdy ewentualne zyski 
zrekompensują koszty prowadzonego konfliktu zbrojnego. Przy braku 
broni atomowej jedyną nadzieję można wiązać z przedłużającym się 
konfliktem zbrojnym oraz jego poszerzaniem o innych aktorów. W takim 
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przypadku, posiadanie jak największych sił zbrojnych wydaje się 
warunkiem koniecznym.  

Poszukując odpowiedzi na pytanie o optymalną wielkość sił 
zbrojnych, w pierwszej kolejności posłużmy się metodą Stefana 
Roweckiego. Polska w grudniu 2021 roku liczyła 38 308 tysięcy ludności. 
Przyjmując za gen. Roweckim, że dla utworzenia jednej dywizji potrzeba 
około 0,5 miliona obywateli, Polska obecnie jest w stanie wystawić około 
76 przedwojennych dywizji piechoty. Wydaje się wątpliwe, czy jakość 
posiadanych czterech dywizji wystarcza na zrównoważenie potencjału 
tych 76 dywizji. Ponieważ wojsk współczesnych z dywizjami piechoty z 
okresu międzywojennego zestawiać się nie da z racji przepaści 
technologicznej, należy metodą Generała porównać względną wielkość 
armii polskiej do innych współczesnych armii. I tak np. Izrael, 
posiadający (w 2018 roku) ludność około 8,5 mln, dysponował armią 
170 – 190 tys. plus 400 tys. w rezerwie.2 Przyjmując dolne wielkości 
kalkulacji, procentowo wskaźnik ilości żołnierzy służby czynnej w 
stosunku do całości populacji Izraela wynosi 2%, a z żołnierzami 
rezerwy 6,7%. Zakładając, że społeczeństwo tego państwa 
odpowiedzialnie podchodzi do problemów bezpieczeństwa, można 
pokusić się o wskazanie pożądanej wielkości polskich sił zbrojnych. Dla 
żołnierzy służby czynnej 2% z obecnej populacji Polaków wynosi około 
766 tysięcy, a przy uwzględnieniu rezerwy, wielkość sił zbrojnych 
powinna wzrosnąć do 2,5 miliona. To ogromna liczba w porównaniu do 
planów szacujących wielkość sił zbrojnych na poziomie 360 tysięcy 
żołnierzy. Z kolei Rosja, mająca według oficjalnych danych 145 mln 
mieszkańców, dysponuje armią liczącą 1 mln żołnierzy, choć według 
doniesień prasowych może być ich od 1,5 do 2 mln3, co stanowi 
odpowiednio 0,7% i 1,4% populacji. Przyjmując, że wskaźniki określone 
w Rosji są poprawne, liczba polskich żołnierzy powinna się kształtować 
na poziomie 268-536 tys. żołnierzy. 

Sprawdźmy teraz jak powinna się kształtować liczba dywizji ze 
względu na granice niebezpieczne. Długość polskiej granicy państwowej 
wynosi ponad 3,5 tys. km, z czego 650 km to granice niebezpieczne – 232 
km z Federacją Rosyjską i 418 km z Republiką Białorusi. Analiza ćwiczeń 

                                                
2 Por. Armia Izraela - niewielka, ale wyposażona w najnowocześniejszą technikę, [w:] 

https://wiadomosci.wp.pl/armia-izraela-niewielka-ale-wyposazona-w-najnowoczesniejsza-

technike-6036602782278785a, (dostęp: 24 września 2018). 
3Media: siły zbrojne Rosji niemal tak wielkie, jak w ZSRR, [w:] 

https://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/1746083,Media-sily-zbrojne-Rosji-niemal-tak-

wielkie-jak-w-ZSRR (dostęp: 25 września 2018). 



 
Malasiewicz, K., 2023. Wielkość Sił Zbrojnych Polski wobec wojny na Ukrainie, 

Przegląd Geopolityczny, 43, s. 105-123. 

 

 

- 116 - 

prowadzonych przez Federację Rosyjską wyraźnie wskazuje na sojusz 
Rosji z Białorusią jako ewentualne zagrożenie Polski operacją połączoną. 
Jeżeli za niebezpieczną uznamy także granicę morską, liczącą 440 km, to 
łączna długość granicy niebezpiecznej osiągnie 1090 km, choć należy 
sobie zdawać sprawę, że nie wszystkie odcinki wybrzeża nadają się do 
prowadzenia operacji desantowej. Po dodaniu do tej liczby długości 
granicy z Ukrainą (535 km), otrzymamy całość granicy zewnętrznej 
sojuszu NATO, pokrywającej się z granicą Polski - 1625,2 km. Wpływ 
długości granic niebezpiecznych oraz zestawienie poszczególnych 
kryteriów przyjętych przez Stefana Roweckiego dla dzisiejszych 
wielkości prezentuje pierwsza tabela: 

 
Tab. 1.Czynniki geograficzne a potencjał sił zbrojnych  

Wyszczególnienie 

Stosunek całkowitej 
długości granicy do 
granic 
niebezpiecznych 

Stosunek obszaru 
państwa do 
długości granic 
niebezpiecznych 

Liczba mieszkańców 
na 1 km granicy 
niebezpiecznej 

Długość granic 
niebezpiecznych – 
650 km 

5,4 496  58 400  

Długość granic 
niebezpiecznych – 
1090 km 

3,2 296 34 800  

Długość granic 
niebezpiecznych – 
1625 km 

2,2 199 23 300  

Długość granic 
niebezpiecznych 
Polski w 1928 r. 

1,3 
115  
 

8300  

Opracowanie własne. 

 
Pierwszy pozytywny wniosek wynikający z porównania sytuacji 

Polski przedwrześniowej z Polską współczesną to poprawa jej 
strategicznego położenia. Stosunek granicy ogólnej do granicy 
niebezpiecznej, który w 1928 roku wynosił 1,3 wzrósł do 5,3 i jest 
porównywalny z wzorcem, jakim dla generała Roweckiego był wskaźnik 
5,8, który charakteryzował Francję (Rowecki, 1928, s. 16). Jednak wraz 
ze wzrostem długości granicy niebezpiecznej obniża się on do poziomu 
2,1. Oznacza to, że sytuacji geopolitycznej, w której Ukraina przystępuje 
do wojny po stronie Rosji, sytuacja strategiczna tylko w niewielkim 
stopniu będzie lepsza niż w 1928 roku. Do podobnych wniosków można 
dojść analizując stosunek powierzchni kraju oraz populacji do długości 
granic niebezpiecznych. W przypadku liczby ludności na 1 km granicy 
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niebezpiecznej, dla długości 650 km, posiadamy lepsze wskaźniki niż 
przedwojenna Francja. Pozostałe są jednak niższe od francuskich 
wzorców, ale znacząco wyższe od stanu w jakim znajdowała się Polska w 
tym okresie. 

Mając wyznaczoną długość granic niebezpiecznych przejdźmy 
teraz do kalkulacji dotyczących ilości dywizji potrzebnych do obsadzenia 
granicy niebezpiecznej posługując się metodą Trandafiłłowa i Tadeusza 
Kutrzeby. Pamiętamy, że punktem wyjściowym dla kalkulacji 
bolszewickiego teoretyka była ilość pocisków przypadająca na kilometr 
kwadratowy w ciągu minuty. Wobec zmiany form uzbrojenia, 
zwiększenia szybkostrzelności oraz precyzyjności prowadzenia ognia, 
zastosowane przez Trandafiłłowa wskaźniki są nieaktualne. Podstawą 
do sprecyzowania aktualnych powinno być rażenie, którego rola jako 
podstawowego czynnika walki wyraźnie została potwierdzona w 2022 
roku. 

Rażenie we współczesnej literaturze wojskowej jest różnorodnie 
definiowane. Część definicji wiąże tę czynność ze zdolnością 
oddziaływania dowolną energią na cel (Huzarski, Wołejszo, 2014, s. 90), 
a starsze wydawnictwa energię tę identyfikują z amunicją4. Zgodnie z 
poglądami przywoływanych teoretyków, zjawisko rażenia należy wiązać 
z organizacją poziomu taktycznego i rozumieć jako zorganizowane 
oddziaływanie na przeciwnika różnymi rodzajami środków ogniowych w 
celu pozbawienia go zdolności do prowadzenia skutecznych działań 
bojowych (Metodyka…, 1998, s. 13). 

Pojedynczy cel, tak zwany cel elementarny: człowiek, czołg, 
samolot, karabin maszynowy, czy wyrzutnia przeciwpancernych 
pocisków kierowanych z obsługą, w wyniku rażenia ogniowego, może 
być trafiony, czyli rażony lub nietrafiony. W stosunku do celów 
grupowych, czyli większej ilości celów elementarnych zgromadzonych 
na jakiejś przestrzeni, możemy mówić tylko o pewnym stopniu 
porażenia. Podstawowymi wskaźnikami efektywności rażenia 
ogniowego w tym przypadku są dwie wielkości: stopień zmniejszenia 
potencjału bojowego zgrupowania przeciwnika, czyli nadzieja 
matematyczna strat całkowitych i stopień rażenia ogniowego. Obie 
wielkości wyrażone są w procentach. Artyleria, biorąc pod uwagę 
oczekiwane skutki, wyróżnia cztery zasadnicze zadania strzelania: 
niszczenie, obezwładnianie, wzbranianie i nękanie (Czajka i inni, 2006, s. 
15). Każde z nich związane jest z osiągnięciem określonego, 

                                                
4Rażenie, [w:] Leksykon wiedzy wojskowej (Warszawa: Wyd. MON, 1979), 362. 
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procentowego wskaźnika porażenia celu grupowego. Im 
prawdopodobieństwo porażenia większej liczby celów elementarnych w 
celu grupowym jest większe, tym wyższy jest stopień rażenia. Najwyższą 
formą rażenia celu grupowego jest niszczenie. Wymagana wielkość strat 
celu grupowego podczas niszczenia, w zależności od przyjętych przez 
siły zbrojne wskaźników, wynosi powyżej 50% dla działań 
rozstrzygających o wyraźnie zarysowanym froncie walki lub powinna 
przekraczać 30% dla innego rodzaju działań. W przypadku 
obezwładniania wielkość ta, dla działań o wyraźnie zarysowanym 
froncie powinna przekraczać 30%, a dla innego rodzaju działań, na 
przykład ochrony bazy, winna przekroczyć 10%. 

Do określania, powyżej zarysowanych wskaźników efektywności 
rażenia ogniowego, służą modele organizacji wojskowej zwanej dywizją 
obliczeniową. Są to pewnego rodzaju jednostki kalkulacyjne, o 
zunifikowanej i uniwersalnej strukturze organizacyjnej związku 
taktycznego, składające się z dwóch brygad zmechanizowanych, brygady 
pancernej, pułku artylerii, batalionu rozpoznawczego, batalionu piechoty 
zmotoryzowanej, pułku artylerii przeciwlotniczej i eskadry śmigłowców. 
W każdej brygadzie zmechanizowanej znajdują się trzy bataliony 
zmechanizowane, batalion czołgów, dywizjon artylerii samobieżnej i 
bateria przeciwpancerna. Brygada pancerna składa się z trzech 
batalionów czołgów i batalionu zmechanizowanego, a pułk artylerii z 
dywizjonu haubic i dywizjonu artylerii rakietowej (Metodyka…, 1998, s. 
186). 

Powyższa struktura organizacyjna w obronie przyjmuje model 
ugrupowania rozwiniętego na froncie o szerokości 20 – 40 km i 
głębokości 40 – 60 km. W pierwszym rzucie dywizji znajdują się dwie 
brygady zmechanizowane, przy czym każda posiada w pierwszym rzucie 
trzy bataliony zmechanizowane, a w odwodzie batalion czołgów. W 
odwodzie dywizja obliczeniowa dysponuje brygadą pancerną. Szerokość 
obrony pierwszorzutowych brygad wynosi do 25 km, a głębokość do 20 
km. Natomiast batalion zmechanizowany broni rejonu o szerokości i 
głębokości 5 km (Metodyka…, 1998, s. 281-289). Te wielkości zastosujmy 
do proponowanych przez W. Trandafiłłowa i T. Kutrzebę metod 
kalkulacji. 

Ile w związku z tym potrzebujemy dywizji biorąc pod uwagę 
długość granic niebezpiecznych? Stosowne wyliczenia prezentuje tabela 
2, która do ich długości, przy określonej szerokości rozwinięcia jednostki 
obliczeniowej, wskazuje wymaganą liczbę: dla batalionów – batalionów, 
brygad i dywizji obliczeniowych, a dla brygad – brygad i dywizji 
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obliczeniowych. Dodatkowo dla dywizji przyjęto dwie skrajne szerokości 
ugrupowania 20 i 40 km. 

 
Tab. 2: Potrzebna liczba jednostek obliczeniowych dla długości granic 
niebezpiecznych 

Długość granic 
niebezpiecznych 

Szerokość 
frontu 20 km 
(dywizja) 

Szerokość 
frontu 5 km 
(batalion)  

Szerokość 
frontu 40 km 
(dywizja) 

Szerokość 
frontu 25 km 
(brygada) 

650 km 33 dywizje 

130 
batalionów 
43 brygady 
(po 3 
bataliony w 
pierwszym 
rzucie)  
21 dywizji (po 
6 batalionów 
w pierwszym 
rzucie) 

16 dywizji 

26 brygad 
13 dywizji (po 
2 brygady w 
pierwszym 
rzucie) 

1090 km 55 dywizji 

218 
batalionów 
73 brygady 
(po 3 
bataliony w 
pierwszym 
rzucie) 
36 dywizji (po 
6 batalionów 
w pierwszym 
rzucie) 

27 dywizji 

44 brygady 
22 dywizje (po 
2 brygady w 
pierwszym 
rzucie) 

1625 km 81 dywizji 

325 
batalionów 
108 brygad 
(po 3 
bataliony w 
pierwszym 
rzucie) 
54 dywizje (po 
6 batalionów 
w pierwszym 
rzucie) 

41 dywizji 

65 brygad 
33 dywizje (po 
2 brygady w 
pierwszym 
rzucie) 

Opracowanie własne. 

 
Nietrudno zauważyć, że całość wyliczeń prezentowanych w tabeli, 

sprowadza się do podzielenia długości granicy niebezpiecznej przez 
kolejne szerokości ugrupowania bojowego dywizji: 20 km, 30 km (dla 
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dywizji mającej w pierwszym rzucie 6 batalionów broniących frontu o 
długości 5 km każdy), 40 km i 50 km (dla dywizji mającej w pierwszym 
rzucie dwie brygady rozwinięte na froncie o długości 25 km). 
Najmniejsza liczba dywizji potrzebna jest do obrony granicy o długości 
650 km i mieści się w granicach 13 – 33 dywizji. Dla granicy o długości 
1090 km, liczba w przedziale 22 – 55 dywizji wydaje się najmniej 
wiarygodna. Wszak 40% tej granicy przypada na wybrzeże morskie, 
które w zasadzie wymaga działań osłonowych. Kiedy jednak 
uświadomimy sobie, że wszystkie naliczenia dotyczą dywizji pierwszego 
rzutu, to ujęte w tym wypadku wielkości są bliższe realnym potrzebom 
związanym z organizacją obrony w głębi oraz tworzeniem zgrupowań 
uderzeniowych, mogących podjąć walkę z przeciwnikiem w rejonach 
włamania, gdzie w ramach przeciwuderzenia, rozbiją go tworząc 
warunki do rozpoczęcia rozmów pokojowych. Powyższe kalkulacje 
wskazują również, że największy wysiłek organizacyjny związany byłby 
z obroną granicy o długości 1625 km. Ten naturalny wniosek wskazuje 
jednak bardzo istotne wyzwania strategiczne stojące przez Polską. Dla 
kalkulacji przyjmujących rejon obrony dywizji na 20 km, otrzymany 
wynik 81 dywizji wskazuje, że Polska przy obecnej populacji, w wypadku 
jednoczesnego konfliktu z Rosją, Białorusią i Ukrainą nie jest 
teoretycznie w stanie wystawić wymaganego potencjału obronnego.  

 
Zakończenie 

Celem artykułu było udzielenie odpowiedzi na pytanie jak liczne 
powinny być Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej i iloma powinny 
dysponować związkami taktycznymi w świetle przedwojennych metod 
kalkulacji potrzeb obronnych. Metody prowadzenia wyliczeń 
zaczerpnięto z prac Stefana Roweckiego i Tadeusza Kutrzeby oraz W.K. 
Trandafiłłowa. Do zasadniczych problemów związanych z metodą 
obliczeń należało przełożenie na dzisiejsze realia założenia przyjętego 
przez Trandafiłłowa, że gęstość ognia dla efektywnej obrony ma wynosić 
5 pocisków na minutę na kilometr frontu. Ponieważ nie udało się 
odszukać współczesnych wskaźników efektywności, przyjęto założenie, 
że współczesny batalion zapewnia prowadzenie efektywnej obrony na 
rubieży 5 km. Przemawiają za tym zarówno modele związane z dywizją 
obliczeniową, jak i normy taktyczne wyrażone w regulaminach.  

Podstawowa sprzeczność ujawniona w pracy dotyczy różnic 
między rzeczywistym stanem armii  a wyliczonymi potrzebami 
obronnymi. Polska dysponuje czterema dywizjami, a trwająca od 2018 
roku dyskusja dotyczy zwiększenia ich liczby do 5. Natomiast z 
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dokonanych wyliczeń wynika, że dla granicy niebezpiecznej o długości 
650 km potrzeba minimum 16 takich związków taktycznych. Jednym z 
argumentów przemawiających za ograniczeniem rozbudowy zdolności 
obronnych są koszty. Potrzeba istnienia tych 16 dywizji nie oznacza 
jednak, że muszą one stale funkcjonować. Część dywizji może być 
skadrowana, sprzęt przechowywany w magazynach, a personel 
utrzymywany w rezerwie. Jeżeli nas nie stać na utrzymywanie takich 
jednostek rezerwowych, można przynajmniej wymóc na sojusznikach 
ustanowienie planów operacyjnych, gwarantujących działanie takiego 
potencjału obronnego na terenie Polski. 

W 483 r. p.n.e., siedem lat po zwycięstwie pod Maratonem, 
Ateńczycy stanęli przed dylematem, jak przygotować się do odparcia 
kolejnej ofensywy Persów? Część Ateńczyków, zwolennicy Arystydesa, 
opowiadała się za podziałem zysków z kopalń srebra między obywateli i 
oparciem obrony na sojuszu ze Spartą. Ich antagoniści, pod wodzą 
Temistoklesa uważali, że zyski z kopalń należy przeznaczyć na budowę 
floty wojennej, by pokonać Persów na morzu. Ateńczycy wybrali wariant 
Temistoklesa i w dwa lata liczbę trier zwiększyli czterokrotnie. Decyzja 
ta zapewniła nie tylko zwycięstwo nad siłami Kserksesa, ale 
doprowadziła Ateny do rozkwitu i potęgi. Współczesna Polska stoi 
dzisiaj przed analogicznym wyborem.  
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Streszczenie: 
Celem artykułu jest sformułowanie odpowiedzi na pytanie jak liczne powinny 

być Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej i iloma powinny dysponować związkami 
taktycznymi w świetle przedwojennych metod kalkulacji potrzeb obronnych. Metody 
prowadzenia wyliczeń zaczerpnięto z prac Stefana Roweckiego i Tadeusza Kutrzeby 
oraz W.K. Trandafiłłowa. Trwająca na Ukrainie wojna przyjmuje nie tylko pozycyjny 
charakter, ale staje się również starciem, w której decydująca rolę zaczyna odgrywać 
masa. Uzasadnia to wybór metod kalkulacji nawiązujących do czasów prowadzenia 
wojen masowych. Do zasadniczych problemów związanych z metodą obliczeń należało 
przełożenie na dzisiejsze realia założenia przyjętego przez Trandafiłłowa, że gęstość 
ognia dla efektywnej obrony ma wynosić 5 pocisków na minutę na kilometr frontu. 
Ponieważ nie udało się odszukać współczesnych wskaźników efektywności, przyjęto 
założenie, że współczesny batalion zapewnia prowadzenie efektywnej obrony na 
rubieży 5 km. Przemawiają za tym zarówno modele związane z dywizją obliczeniową, 
jak i normy taktyczne wyrażone w regulaminach. Podstawowa sprzeczność ujawniona 
w pracy dotyczy różnic między rzeczywistym stanem armii  a wyliczonymi potrzebami 
obronnymi. Polska dysponuje czterema dywizjami, a trwająca od 2018 roku dyskusja 
dotyczy zwiększenia ich liczby do 5. Natomiast z dokonanych wyliczeń wynika, że dla 
granicy niebezpiecznej o długości 650 km potrzeba minimum 16 takich związków 
taktycznych.   

 

 
Słowa kluczowe: dywizja obliczeniowa, granica niebezpieczna, Polska, wielkość sił 
zbrojnych. 



 
Adamczyk, M., Matras, T., 2023. Uwarunkowania oraz implikacje chińsko-litewskiego 

konfliktu handlowego, Przegląd Geopolityczny, 43, s. 124-140. 

 

 

- 124 - 

 

Marcin ADAMCZYK  
Uniwersytet Wrocławski 
ORCID: 0000-0002-3432-0358 
 
Tomasz MATRAS  
Uniwersytet Wrocławski 
ORCID: 0000-0002-4136-2038 
 
 

 
UWARUNKOWANIA ORAZ IMPLIKACJE 

CHIŃSKO-LITEWSKIEGO KONFLIKTU HANDLOWEGO  
DETERMINANTS AND IMPLICATIONS 

OF THE SINO-LITHUANIAN TRADE CONFLICT 
 
Abstract: 
 The China-Lithuania trade war launched by Beijing in 2021 is an 
unprecedented event in recent history - for the first time since its admission to the 
World Trade Organization (WTO), China has decided overnight to essentially 
completely sever trade ties with a country that is not only a member of the 
organization, but also of the European Union (EU). The scale of China's actions clearly 
indicates the non-economic motivations driving decision-makers in Beijing. This article 
attempts to answer the question of the causes of the conflict in question - both on the 
Lithuanian and Chinese side - as well as its potential implications for the health of 
Lithuania's economy. The authors also briefly characterize the attitude of other 
countries - members of the EU and the North Atlantic Alliance (NATO) - to Beijing's 
actions against Lithuania.  
  
Keywords: China, Lithuania, sanctions, Taiwan, trade. 
 
 
 
Wprowadzenie 

W trzydziestą rocznicę nawiązania stosunków dyplomatycznych, 
przypadającą na rok 2021, wzajemne relacje między Chińską Republiką 
Ludową i Republiką Litewską uległy gwałtownemu pogorszeniu. 
Dyplomatyczny konflikt wybuchł m. in. na tle wycofania się Wilna z 
formatu 17+1, zmiany nazwy tajwańskiej placówki dyplomatycznej w 
Wilnie, czy wreszcie uznania przez Litwę prześladowań Ujgurów w 
Państwie Środka za ludobójstwo. Wydarzenia te zaowocowały serią 
emocjonalnych publikacji w chińskich mediach. Niemniej retorsje ze 
strony ChRL wykraczały poza sferę dyskursu medialnego – 
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bezprecedensowe sankcje na produkty wytwarzane na Litwie były de 
facto początkiem jednostronnej wojny handlowej. Sytuacja ta pokazuje, 
na ile niewielkie państwa mogą skutecznie przeciwstawić się chińskiej 
presji ekonomicznej. Dlatego też wiodącym celem niniejszego artykułu 
jest wyjaśnienie przyczyn oraz skutków litewsko-chińskiego sporu. Aby 
cel ten osiągnąć sformułowano trzy pytania badawcze:  

1) Jakie były przyczyny konfliktu?  
2) Jaki jest wpływ chińskich sankcji na rozwój gospodarczy 

Litwy?  
3) Jak w kontekście transatlantyckiej solidarności można 

scharakteryzować reakcję innych państw? 
W badaniach zastosowano komparatystyczną analizę danych 

ilościowych i jakościowych oraz metodę historyczną, wykorzystując 
analizy litewskich wskaźników makroekonomicznych w okresie przed i 
po wprowadzeniu przez ChRL sankcji, oraz zagregowane dane liczbowe 
pochodzące z Banku Litwy, Litewskiego Departamentu Statystycznego, 
Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego. 

 
Polityczno-historyczne uwarunkowania konfliktu chińsko-
litewskiego 

Chińskie zainteresowanie regionem Europy Wschodniej – ze 
szczególnym uwzględnieniem nowoprzyjętych członków UE –związane 
jest z XII planem pięcioletnim i datuje się na początek drugiej dekady XXI 
wieku (Simurina, 2014, s. 3.). Kraje te miały stanowić dla Chin atrakcyjny 
cel inwestycyjny oraz rynek zbytu. Ponadto część z nich miała też być 
źródłem relatywnie niedrogiej, a zarazem dobrej jakościowo żywności, 
surowców, a nawet zaawansowanych technologii. Z drugiej strony 
atrakcyjne położenie geograficzne i przynależność do Unii Europejskiej 
czyniło je kluczowym punktem tranzytowym na szlaku z Azji do Europy 
w ramach inicjatywy „One Belt, One Road”, oraz przyczółkiem do 
ekspansji gospodarczej na rynki unijne. Jednocześnie Chińczycy liczyli, że 
państwa „nowej Unii” będą aktywnie lobbować w Brukseli na rzecz 
rozwoju współpracy z Chinami, a zarazem stanowić swoisty „poligon” 
dla korporacji pochodzących z Państwa Środka. Mniejsze wymagania 
stawiane przez państwa Europy Wschodniej pozwoliłyby im opracować 
właściwy dla unijnego systemu prawnego i kultury pracy modus 
operandi – odniesione na tym polu sukcesy miały się stać argumentami 
dla chińskiej propagandy i dodatkowo wzmocnić przekaz o korzyściach 
płynących ze współpracy gospodarczej z Pekinem (Adamczyk, 2018, s.9-
10). Równocześnie idea utworzenia osobnego formatu dla państw 
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Europy Wschodniej była dla Chin sposobem na rozbijanie europejskiej i 
transatlantyckiej jedności i  pozyskiwanie politycznych sojuszników 
(Andrijauskas, 2020b, s. 5-6). W efekcie już w 2011 r. Chiny 
zapowiedziały powołanie nowej platformy współpracy wielostronnej z 
szesnastoma państwami regionu1, zaś pierwszy szczyt tzw. formatu 
16+1 odbył się rok później w Warszawie (Góralczyk, 2017, s. 155; 
Morozowski, 2017, s. 3). Choć Litwa od samego początku była 
zainteresowana w ograniczonym stopniu multilateralnym forum 
współpracy (Mierzejewski, Kowalski, Ciborek, 2018, s. 9 i n.), to jednak 
mimo wszystko pozycjonowała się ona względem ChRL jako potencjalny 
dostawca nowoczesnych technologii (Andrijauskas, 2020a, s. 7-9; 2020b, 
s. 9-12; 2021, s. 13-14). Chiny były zainteresowane litewskim rynkiem 
zbytu, dostawami żywności i surowców, technologią, infrastrukturą oraz 
możliwością bezpośredniego oddziaływania na społeczeństwo 
(Andrijauskas, 2020b, s. 5-6; Kazulenas, Andriukaitis, Grušauskaitė, 
2022, s.200-202). Zwyczajowo próbowano realizować te działania za 
pośrednictwem mediów i sieci Instytutów Konfucjusza (zob. Adamczyk, 
Baraniuk, 2017, s. 272 i n.). 

Z biegiem czasu w wielu państwach regionu zaczęło narastać 
rozczarowanie ograniczonymi korzyściami płynącymi ze współpracy z 
Chinami – zapowiadane inwestycje były w gruncie rzeczy rachityczne nie 
tylko na tle Europy Zachodniej, ale także Rosji. Z kolei wymiana 
handlowa w dużej mierze miała charakter jednostronny. Ponadto 
zaczęły pojawiać się informacje na temat nieczystej gry ze strony Pekinu, 
który często próbował pozyskiwać potrzebne mu informacje, czy 
wpływać na opinię publiczną lub rządy w sposób niezgodny z prawem 
(Bachulska, 2020, s. 2-3; Przychodniak, 2021a, s. 1-2). Nakładała się na 
to również zaostrzająca się rywalizacja chińsko-amerykańska. W 
konsekwencji, w obliczu agresywnej polityki Federacji Rosyjskiej, grupa 
państw regionu w naturalny sposób poszukiwała możliwości 
zwiększenia własnego bezpieczeństwa poprzez zbliżenie z USA, co 
prowadziło do rozluźnienia relacji z Chinami (Raś, 2019, s. 2). 
Tymczasem Chińczycy starali się ignorować posunięcia Kremla i 
zacieśniali swój nieformalny sojusz z Rosją (Adamczyk, 2022, s. 169-
170). W relacjach chińsko-litewskich pierwsze poważne napięcia 
pojawiły się już na przełomie 2018 i 2019, gdy opublikowane na Litwie 
raporty zwracały uwagę na problem szpiegostwa i rosnące z tego tytułu 

                                                
1 Z początkiem 2019 r. do inicjatywy dołączyła Grecja i tym samym na krótko stała się ona 

formatem 17+1 (Bachulska, 2020, s. 1; Smolar, 2022, s. 464). 
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zagrożenie ze strony Chin dla bezpieczeństwa narodowego 
(Gołębiowska, Kuczyńska-Zonik, 2021, s. 1; Kazulenas, Andriukaitis, 
Grušauskaitė, 2022, s. 193-195). Jednocześnie Litwini zablokowali 
Chińczykom możliwość przejęcia kontroli nad portem w Kłajpedzie – co 
było warunkiem szeroko zakrojonych inwestycji chińskich 
przedsiębiorstw (Kuś, 2019). Litewscy politycy coraz bardziej 
sceptycznie odnosili się do udziału chińskiej firmy Huawei w rozbudowie 
sieci 5G, wpisując się w amerykańską narrację o potrzebie ograniczenia 
Chinom dostępu do strategicznych sektorów gospodarki (Andrijauskas, 
2020a, s. 10-11; Karásková et al., 2020, s. 51; Gołębiowska, Kuczyńska-
Zonik, 2021, s. 1; Smolar, 2022, s. 464, 474). Do ochłodzenia relacji 
przyczyniły się głośne incydenty, kiedy pracownicy chińskiej ambasady 
próbowali zablokować marsz solidarności z Hongkongiem, zaś turysta z 
Chin uszkodził jeden z krzyży znajdujących się na Wzgórzu Krzyży (lit. 
Kryžiųkalnas) – monumencie upamiętniającym chrzest Żmudzi 
(Karásková et al., 2020, s. 19, 25; Kavalski, 2021, s. 86; Kazulenas, 
Andriukaitis, Grušauskaitė, 2022, s. 195). 

Do zaostrzenia dwustronnych relacji doszło w marcu 2021 r., gdy 
Wilno rozczarowane nikłymi korzyściami dla litewskiej gospodarki 
podjęło decyzję o wystąpieniu z formatu 17+1 – co było silnym 
uderzeniem w narrację Chin o entuzjazmie, z jakim na całym świecie 
spotykają się inicjatywy Pekinu (Gołębiowska, Kuczyńska-Zonik, 2021, s. 
2; Smolar, 2022, s. 465, 474)2. Następnie w maju litewski parlament 
przyjął rezolucję uznającą prześladowanie mniejszości ujgurskiej w 
regionie Sinkiang za ludobójstwo – warto dodać, iż we wcześniejszych 
latach litewska dyplomacja wspierała podobne inicjatywy na forum 
Organizacji Narodów Zjednoczonych (Andrijauskas, 2020a, s. 6; 
Karásková et al., 2020, s. 19; Smolar, 2022, s. 474). Eskalacja konfliktu 
nastąpiła w drugiej połowie lipca 2021 r. wraz ze zmianą nazwy 
dyplomatycznego przedstawicielstwa Republiki Chińskiej w Wilnie na 
„The Taiwanese Representative Office in Lithuania”. Należy pamiętać, iż 
Pekin uważa Tajwan za swoją zbuntowaną prowincję i od partnerów 
zagranicznych wymaga poszanowania zasady „jednych Chin”, która w 
praktyce sprowadza się do zaprzestania utrzymywania stosunków 
dyplomatycznych z Tajwanem i nie negowania przynależności wyspy do 
Państwa Środka. Szereg państw utrzymuje jednak nieformalne relacje z 
rządem w Tajpej, a jego przedstawicielstwa dyplomatyczne funkcjonują 

                                                
2 Notabene przeszło rok później tą samą decyzję podjęły pozostałe państwa bałtyckie, co 

skurczyło ów format do rozmiaru 14+1 (Lau, 2022). 
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w wielu stolicach na świecie pod nazwą „Taipei Representative Office”. 
Tym razem jednak w nazwie miało pojawić się słowo Tajwan – co w 
opinii przeczulonych na tym punkcie Chińczyków oznaczało pośrednie 
uznanie niepodległości wyspy i niedopuszczalną ingerencję w 
wewnętrzne sprawy Chin. Warto podkreślić, iż rząd litewski 
bagatelizował sprawę – podobnie jak władze w Tajpej – i wyraźnie 
podkreślał, iż o żadnym uznaniu nie może być mowy (Gołębiowska, 
Kuczyńska-Zonik, 2021, s. 1; Przychodniak, 2021b, s. 1; Kazulenas, 
Andriukaitis, Grušauskaitė, 2022, s. 199; Smolar, 2022, s. 474)3. Ostatnim 
akordem przed wybuchem litewsko-chińskiej wojny handlowej było 
obniżenie rangi wzajemnych stosunków dyplomatycznych z inicjatywy 
ChRL. Chińczycy 10 sierpnia odwołali swojego ambasadora na Litwie i 
zażądali tego samego od rządu litewskiego, który 3 września wezwał 
szefową placówki w Pekinie na konsultacje do kraju (Gołębiowska, 
Kuczyńska-Zonik, 2021, s. 1). 

Choć Litwa jako państwo suwerenne ma pełne prawo 
kształtowania swoich stosunków zewnętrznych – nawet z państwami 
nieuznawanymi jak Tajwan – to jednak w Wilnie musiała istnieć 
świadomość potencjalnych reperkusji podjętych działań. Niemniej 
przyczyn litewskich posunięć należy doszukiwać się zarówno na 
poziomie państwa, jak i systemu międzynarodowego. Zmiana na 
szczytach władzy w Wilnie po wyborach parlamentarnych w 
październiku 2020 r. przyczyniła się do zacieśnienia relacji Litwy z USA i 
UE – nowy litewski rząd zapowiedział bowiem prowadzenie polityki 
zagranicznej opartej na wartościach (Eriksonas, 2021, s. 1-4; Raś, 2021, 
s. 2). Jednocześnie wśród Litwinów rosły obawy związane z 
postępującym rosyjsko-chińskim zbliżeniem w obliczu agresji Federacji 
Rosyjskiej na Ukrainę oraz sugestii Moskwy o planowanym w 
przyszłości rozszerzeniu działań zbrojnych na terytorium państw 
bałtyckich (Przychodniak, 2021b, s. 1). Siłą rzeczy oznaczało to dalsze 
zbliżenie stanowisk Wilna i Waszyngtonu odnośnie percepcji chińskiego 
zagrożenia dla bezpieczeństwa i stabilności systemu 
międzynarodowego. Z drugiej strony proamerykańska orientacja 
Litwinów, czy niezadowolenie z poparcia udzielanego Rosji przez 
Chińczyków nie są bynajmniej problemem szczególnie nowym w 
bilateralnych relacjach litewsko-chińskich (Przychodniak, 2021a, s. 1). 
                                                
3 Notabene za takowe nieprzyjazne działania za Wielkim Murem uchodzi również 

krytykowanie chińskiej polityki względem Tybetu, Hongkongu czy Sinkiangu – o czym 

przekonali się chociażby przywódcy państw Zachodu spotykający się z Dalaj Lamą (zob. 

więcej: Fuchs, Klann, 2013, s. 164-177). 
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Warto mieć na uwadze, iż Pekin traktuje Litwę nie jako podmiot, lecz 
przedmiot stosunków międzynarodowych i wykonawcę woli 
Waszyngtonu. W rezultacie chińskie działania noszą w dużej mierze 
znamiona kary, która została nałożona na Litwę za prowadzenie polityki 
niezgodnej z wolą ChRL. Takie posunięcie mieści się w chińskiej tradycji i 
praktykowane jest od dekad, ale skala reakcji wskazuje, iż kwestię 
nazewnictwa tajwańskiej placówki dyplomatycznej wykorzystano jako 
pretekst. Chinom nadarzyła się znakomita okazja, aby pokazać światu 
jakie reperkusje mogą spotkać państwa prowadzące „nieprzyjazną 
politykę” względem Państwa Środka, a zarazem poddać Zachód 
swoistemu testowi spójności. Oczywiście Litwa swoimi posunięciami 
dała ChRL pretekst do rozpętania konfliktu, jednak odpowiedzialność za 
jego wybuch i przebieg ponosi strona chińska. Kwestią otwartą pozostaje 
jednak pytanie na ile Litwini byli świadomi potencjalnych implikacji 
swoich działań? Zdaniem autorów odrzucić należy tezę suflowaną przez 
propagandę komunistycznych Chin, jakoby Litwa działała z inspiracji 
Stanów Zjednoczonych. Waszyngton nie potrzebuje bowiem małego 
państwa w Europie, żeby rzucić wyzwanie Chińczykom, a już na pewno 
nie miał zamiaru osłabiać transatlantycką jedność w przededniu 
rosyjskiej agresji na Ukrainę. 

 
Implikacje chińsko-litewskiego sporu handlowego 

Jak już wcześniej zasygnalizowano, w drugiej połowie 2021 r. 
Chiny bez zapowiedzi i formalnego ogłoszenia de facto wprowadziły 
embargo na import towarów z Litwy. Litewscy przedsiębiorcy 2 grudnia 
2021 r. zostali pozbawieni możliwości handlu z Chinami w wyniku 
usunięcia ich państwa z rejestru celnego, co oznaczało zaprzestanie 
wymiany handlowej pomiędzy oboma państwami. Zdziwienia ekspertów 
nie wywołała sama reakcja Chin, ale jej bezprecedensowa skala –chociaż 
już wcześniej władze ChRL wykonywały pewne wrogie działania wobec 
Litwy (m.in. wstrzymano część pociągów towarowych oraz zamknięto 
linie kredytowe) to wycofanie z rejestru celnego jest w praktyce 
najpoważniejszą możliwą sankcją handlową. Warto podkreślić, iż od 
momentu przystąpienia do Światowej Organizacji Handlu (WTO) w 2001 
r. Chiny nie zdecydowały się na taki krok w stosunku do żadnego innego 
państwa (Kalwasiński, 2021). Nie spodziewano się też, że Pekin odważy 
się wywrzeć tak silną presję gospodarczą na państwo członkowskie Unii 
Europejskiej. Chińskie stanowisko odczytano jako próbę wykorzystania 
uprzywilejowanej pozycji gospodarczej do realizacji celów politycznych. 
Jednocześnie w przestrzeni medialnej pojawiło się sformułowanie o 



 
Adamczyk, M., Matras, T., 2023. Uwarunkowania oraz implikacje chińsko-litewskiego 

konfliktu handlowego, Przegląd Geopolityczny, 43, s. 124-140. 

 

 

- 130 - 

„litewsko-chińskiej wojnie handlowej” – nie do końca jednak oddaje ono 
charakter sporu ze względu na brak odpowiednich kroków ze strony 
władz Litwy. Istotny jest też fakt, że oficjalnie władze ChRL nie użyły 
słowa „embargo” – według chińskiej narracji firmy zza Wielkiego Muru 
w przypływie patriotyzmu po prostu zdecydowały się nie kupować 
towarów z państw „atakujących suwerenność Chin”. 

Konflikt handlowy Litwy z Chinami należy analizować w 
kontekście wzajemnego oddziaływania obu gospodarek. Nie ulega 
wątpliwości, że Litwa w przeciwieństwie do Państwa Środka nie jest 
istotnym światowym graczem gospodarczym. Jako państwo z 
potencjałem demograficznym wynoszącym niespełna 2,8 mln 
mieszkańców, w 2021 r. wygenerowała PKB nominalne mierzone w 
cenach bieżących w wysokości 69,7 mld dolarów. Tymczasem zgodnie z 
danymi Międzynarodowego Funduszu Walutowego (IMF) w 2021 r. 
Chiny osiągnęły PKB na poziomie 19,97 bln dolarów4. Biorąc pod uwagę 
że potencjał ekonomiczny Litwy jest 286 razy mniejszy od Chin, utrata 
litewskiego rynku nie spowodowała dla ChRL żadnych konsekwencji. 
Niewątpliwie z punktu widzenia Chin zdecydowanie łatwiej jest ukarać 
podmiot o niewielkim potencjale gospodarczym, niż państwo z którym 
prowadzona jest intensywna współpraca ekonomiczna. Z drugiej strony 
Litwa w ostatnich trzech dziesięcioleciach bardzo dynamicznie się 
rozwijała. Zgodnie z danymi Banku Światowego, PKB per capita w 2021 
r. osiągnął 23433 dolarów i uległ podwojeniu w stosunku do 2007 r. 
Ponadto wzrósł on 10-krotnie w porównaniu do 1995 r., kiedy rząd w 
Wilnie po raz pierwszy dostarczył zagregowane dane do Banku 
Światowego. Wielkość PKB na mieszkańca wyrażona w parytecie siły 
nabywczej klasyfikowała Litwę w 2021 r. na 37. miejscu w świecie (obok 
takich państw jak Hiszpania, Czechy i Cypr).5 Uwagę zwraca też niezła 
sytuacja finansów publicznych, będąca pochodną odpowiedzialnej 
polityki fiskalnej. Poziom długu publicznego w 2020 r. wynosił 44%, a 
deficytu budżetowego w relacji do PKB tylko 1%. Spośród państw OECD 
mniejsze saldo deficytu budżetowego miały tylko Dania, Norwegia, 
Szwecja, Luksemburg i Korea Południowa6. Do czynników sprzyjających 
rozwojowi gospodarczemu Litwy należy zaliczyć niezamarzający port w 
Kłajpedzie, dobry system kolejowy i autostradowy, wysoko 

                                                
4 International Monetary Fund Data. (2022). GDP – current 

prices. https://www.imf.org/external/datamapper/NGDPD@WEO/OEMDC/ADVEC/WEO

WORLD. 
5 https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?locations=LT. 
6 https://countryeconomy.com/countries/groups/oecd. 
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wykwalifikowaną siłę roboczą oraz stosunkowo zróżnicowany sektor 
przemysłowy. Słabe strony to natomiast ograniczenia w dostępie do 
surowców, uzależnienie energetyczne i relatywnie wysoki poziom 
korupcji (Šliburytė, Masteikienė, 2010, s. 290-291). 

Ocena wojen handlowych nie może polegać wyłącznie na analizie 
PKB, ale powinny być uwzględnione wzajemne obroty handlowe. 
Eksport z Litwy do Chin w 2020 r. wyniósł zaledwie 358 mln dolarów, a i 
tak był to najlepszy wynik od 1991 r. W pierwszych 11 miesiącach 2021 
r. nieznacznie spadł – do 270 mln dolarów, co przekładało się na mniej 
niż jedną setną całkowitej sprzedaży litewskich towarów i usług za 
granicę. Największe znaczenie miał handel meblami, artykułami 
oświetleniowymi, aparaturą optyczną, fotograficzną i środkami 
medycznymi. Wymienione towary stanowiły ponad 30% całego eksportu 
z Litwy do ChRL. Przed wprowadzeniem sankcji Chiny sytuowały się 
jednak dopiero na 25. miejscu wśród państw, do których swoje produkty 
sprzedawała Litwa. Większe obroty generował chociażby handel z 
Kazachstanem, Singapurem czy Turcją. Pierwsze cztery pozycje w 
zestawieniu zajmowały Rosja, Łotwa, Niemcy i Polska, do których 
litewscy przedsiębiorcy wyeksportowali dobra odpowiednio za kwoty 
4,42 mld dolarów, 3,8 mld, 3,35 mld i 3,24 mld.7 

Powyższe dane wyraźnie wskazują, że Państwo Środka nie było 
kluczowym kierunkiem sprzedaży zagranicznej litewskich produktów. 
Potwierdzają to całościowe wyniki handlowe za pierwsze półrocze 2022 
r. – w okresie lipiec-październik 2021 r. średnia miesięczna wartość 
litewskiego eksportu wynosiła około 2 mld dolarów, natomiast w 
pierwszych dwóch kwartałach 2022 r. zwiększyła się do poziomu 3,2 
mld dolarów miesięcznie.8 W ujęciu rok do roku w kwietniu 2022 r. 
eksport wzrósł o 35,3%9. Tendencję tą częściowo należy wytłumaczyć 
wzrostem cen na poszczególne towary na rynkach światowych, będącym 
konsekwencją rosyjskiej agresji na Ukrainę. Niemniej nawet oczyszczając 
ceny dóbr i usług z inflacji, trudno doszukiwać się symptomów 
załamania litewskiego eksportu na skutek sankcji. Powyższe dane 
podważają narrację stosowaną przez władze ChRL. W marcu 2022 r. 

                                                
7 https://tradingeconomics.com/lithuania/exports/china. 

https://tradingeconomics.com/lithuania/exports-by-country.  
8 https://www.ceicdata.com/en/indicator/lithuania/total-exports-growth. 

https://www.ceicdata.com/en/indicator/lithuania/total-imports-growth. 
9 Wyjątek stanowi luty 2022 r. kiedy Litwa podobnie jak inne państwa członkowskie Unii 

Europejskiej zdecydowała się wprowadzić sankcje w handlu z Rosją. W związku z tym 

Rosja przestała być największym odbiorcą produktów litewskich.  
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Generalna Administracja Celna ChRL ogłosiła szacunki wskazujące na 
skuteczność embarga, ponieważ przywóz produktów z Litwy do ChRL 
(nawet przez państwa trzecie) został ograniczony o 90%10. 

Nieco inaczej sytuacja kształtowała się w odniesieniu do importu 
towarów. Początkowo duże obawy wzbudzała możliwość wypchnięcia 
Litwy z globalnych łańcuchów dostaw – albowiem według czarnego 
scenariusza przedstawianego w grudniu 2021 r., litewscy przedsiębiorcy 
mogli mieć problemy z nabyciem poszczególnych komponentów i w 
rezultacie z terminową realizacją produkcji (Płóciennik, 2022, s. 1). 
Chińskie komponenty w wielu przypadkach są bowiem niezbędne do 
tworzenia krajowych dóbr i usług. Miesiąc po zastosowaniu sankcji 40% 
tamtejszych przedsiębiorstw alarmowało, że ma trudności w dostępie do 
podzespołów, wykorzystywanych w procesie produkcji. Sytuację 
dodatkowo skomplikowały zawirowania na światowych rynkach, które 
nastąpiły po 24 lutego 2022 r. Nie ulega wątpliwości, iż import towarów 
z Chin posiada większe znaczenie dla litewskich przedsiębiorców i 
konsumentów niż eksport za Wielki Mur. W 2020 r. Chiny zajmowały 7. 
miejsce w zestawieniu państw, gdzie wykonywane były zakupy 
(Przychodniak, 2022, s. 2). Przed Chinami znajdowały się Niemcy, 
Polska, Rosja, Łotwa, Holandia oraz Włochy. Wysoka pozycja w tym 
rankingu nie oznacza jednak skrajnego uzależnienia od chińskich 
artykułów. W przypadku importu z Niemiec, Polski i Rosji całkowite 
kwoty przekraczały bowiem 5 mld dolarów rocznie. Tymczasem 
przywóz towarów z Chin wynosił 1,86 mld dolarów, co stanowiło tylko 
4,2% wszystkich zagranicznych zakupów. Z drugiej strony wolumen 
importu w latach 2017-2020 r. podwoił się i był najwyższy od 
odzyskania przez Litwę niepodległości w 1991 r. Najwięcej, bo aż 485 
mln dolarów wydano na sprzęt elektroniczny. Stosunkowo duże 
znaczenie miał również import maszyn, pojazdów i urządzeń 
produkujących energię – w 2020 r. było to 366 mln dolarów.11 
Poszukiwanie nowych rynków, z których możliwe jest pozyskanie 
substytutów chińskich produktów spowodowało wzrost wydatków 
importowych. Od czerwca do listopada 2021 r. miesięczny przywóz 
towarów z zagranicy kosztował średnio miesięcznie 3,2 mld. W styczniu 
2022 r. wzrósł do 4,9 mld dolarów, aby w kolejnych miesiącach nie 
obniżać się poniżej 4 mld dolarów. W czerwcu 2022 r. litewskie 
                                                
10 https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-03-21/china-s-imports-from-lithuania-

collapses-amid-diplomatic-spat. 
11 https://tradingeconomics.com/lithuania/imports-by-country. 

https://tradingeconomics.com/lithuania/imports/china. 
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przedsiębiorstwa zapłaciły za towary zakupione za granicą o 32,7% 
więcej niż rok wcześniej. Oczywiście przyczyn takiego stanu rzeczy nie 
należy dopatrywać się tylko w zamrożeniu relacji gospodarczych z 
Chinami. Istotną rolę odegrał również wzrost cen surowców na rynkach 
światowych. 

Warto podkreślić, iż zmiany kosztów eksportu i importu znalazły 
odzwierciedlenie w wyliczeniach Banku Litwy dotyczących bilansu 
płatniczego. W I kwartale 2022 r. w przeciwieństwie do III i IV kwartału 
2021 r. saldo rachunku bieżącego (określane jako CAB) było deficytowe - 
wynosząc minus 964,6 mln euro. W analogicznym okresie 2021 r. CAB 
miał nadwyżkę 590,4 mln euro, co odpowiadało 5,0% PKB. W 
porównaniu z IV kwartałem 2021 r. wydatki importowe wzrastały 5,5% 
szybciej niż zyski eksportowe. Doprowadziło to do 1,5-krotnego wzrostu 
deficytu w handlu zagranicznym, który wyniósł 1,5 mld euro12. Powyższe 
dane skłaniają do zadania zasadniczego pytania – na ile wzrost deficytu 
płatniczego i handlowego był rezultatem sankcji wprowadzonych przez 
Chiny? Same władze Litwy tłumaczą ten stan rzeczy innymi czynnikami. 
Poza wspomnianymi już zawirowaniami cen surowców na światowych 
rynkach, wskazują na niższe wpływy otrzymywane z funduszy wsparcia 
strukturalnego Unii Europejskiej i ogólny spadek światowej koniunktury. 
Konsekwencje konfliktu handlowego mogą być również widoczne w 
sferze przepływów kapitału, ponieważ przedstawiciele Chin zaczęli 
nieoficjalnie wywierać presję na międzynarodowe korporacje. Grozili 
m.in. firmie Continental utrudnieniami na rynku chińskim, jeśli ta nie 
zakończy produkcji na Litwie. Przedsiębiorstwo posiada od 2019 r. w 
Kownie własną fabrykę, więc siłą rzeczy ulegając chińskim naciskom 
musiałoby cały projekt zakończyć (Płóciennik, 2022, s. 2). Niemniej 
należy zaznaczyć, że bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) nie 
stanowią kluczowego elementu dla rozwoju gospodarczego Litwy. W 
2020 r. odpowiadały za wygenerowanie 7.9% PKB.13 Spośród blisko 24 
mld euro zagranicznych inwestycji, 21,1 mld to zaangażowanie państw 
Unii Europejskiej. Z tej kwoty blisko 5,6 mld pochodziło z Niemiec, 3,7 
mld ze Szwecji, 2,8 mld z Estonii i blisko 2 mld z Holandii. Wymienione 
cztery państwa odpowiadały za prawie 60% wszystkich zagranicznych 
inwestycji na Litwie. Z kolei wartość kapitału z ChRL to jedynie 5,37 mln 
euro. Do tej kwoty należy dodać 1,2 mld pochodzących z Hongkongu14. 
                                                
12 https://www.lb.lt/en/news/balance-of-payments-of-the-republic-of-lithuania-for-q1-2022. 
13 https://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.WD.GD.ZS?locations=LT 
14 W ujęciu administracyjnym Hongkong jest Specjalnym Regionem Administracyjnym 

ChRL, traktowanym w praktyce jako odrębna gospodarka. Wiele inwestycji wypływających, 
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Oznacza to, że całkowite chińskie inwestycje na Litwie stanowiły jedynie 
5% wszystkich BIZ. Warto dodać, że w 2020 r. były i tak wyższe niż w 
latach 2017-2019, kiedy nie przekroczyły w żadnym roku kwoty 1 mld 
euro.15 Powyższe dane wskazują na ograniczone zainteresowanie 
chińskich firm terenem Litwy na długo przed eskalacją konfliktu. W 
konsekwencji Chiny mają ograniczone możliwości zastosowania 
szantażu w postaci wycofania kapitału z Litwy, w przypadku dalszej 
nieugiętej postawy Wilna. Z drugiej strony pośrednia presja Chin może 
obniżyć atrakcyjność inwestycyjną Litwy w oczach inwestorów z innych 
państw – jednym z kryteriów podczas projektowania nakładów 
gospodarczych jest bowiem stabilność polityczna. Jeśli taka sytuacja 
będzie mieć miejsce, to negatywne następstwa mogą być widoczne w 
perspektywie kilku najbliższych lat. 

Co szczególnie interesujące, wojna handlowa z Chinami 
niekoniecznie musi przynieść Litwie straty, a konsekwencje sporu mogą 
w dłuższej perspektywie paradoksalnie okazać się pozytywne dla władz 
w Wilnie. Postawa nadbałtyckiego państwa wywołała bowiem 
pozytywne reakcje w wielu państwach – oczywiście najbardziej na 
Tajwanie. Rząd w Tajpej zapowiedział utworzenie funduszu 
pożyczkowego o wartości 1 mld dolarów na rzecz wspólnych 
przedsięwzięć gospodarczych oraz bezpośrednie inwestycje w sektorze 
przemysłu w wysokości 200 mln dolarów. Na pierwsze efekty 
tajwańskiej inicjatywy trzeba było czekać do stycznia 2023 roku, gdy 
trzy litewskie firmy z branży nowoczesnych technologii ogłosiły 
nawiązanie współpracy z podmiotami z Formozy. Dodatkowo ogłoszono, 
że w przyszłości współpraca będzie dotyczyła przemysłu 
półprzewodników, biotechnologii, technologii laserowych, satelitarnych, 
badań nad kryształami i finansów. Tajwan zobowiązał się do 
przeprowadzenia specjalistycznych szkoleń dla litewskich pracowników 
w tych branżach (Przychodniak, 2021b, s. 2). Oparcie gospodarki na 
innowacyjnych technologiach w praktyce może przyczynić się do 
wygenerowania większej wartości dodanej, niż przywóz tanich towarów 
lub komponentów z terytorium Chin. W tym kontekście całokształt 
działań Litwinów wydaje się być celowym zabiegiem, mającym na celu 
wzmocnienie współpracy mogącej w perspektywie długookresowej 

                                                                                                                         
jak i napływających do Chin realizowana jest przez chińskich przedsiębiorców za 

pośrednictwem podmiotów zarejestrowanych właśnie w Hongkongu. Wynika to z ułatwień 

administracyjnych w procesie realizacji inwestycji. 
15 https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?hash=8884535b-ec87-450d-b7f2-

0ca4c4d72095#/. 
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przynieść większe zyski. Warto podkreślić, iż Tajwan w 2018 r. 
znajdował się na 15. miejscu na świecie pod względem poziomu PKB per 
capita, wyprzedzając m.in. Niemcy, Francję i Wielką Brytanię. Produkt 
krajowy brutto liczony w parytecie siły nabywczej wzrósł z zaledwie 
61,6 mld dolarów w 1980 r. do 1,6 bln dolarów w 2020 r. W tym samym 
okresie PKB per capita w zwiększył się z około 8,2 tys. dolarów do 
prawie 57 tys. Ponadto solidarność z Litwą wyraziły również Stany 
Zjednoczone. Już w listopadzie 2021 r. litewski resort gospodarki i 
innowacji podpisał z amerykańskim bankiem EXIM Bank porozumienie 
dotyczące kredytu na kwotę 600 mln dolarów. Umożliwiło to uzyskanie 
ważnych instrumentów finansowych – takich jak gwarancje bankowe 
oraz pożyczki (Gołębiowska, Kuczyńska-Zonik, 2022, s. 2). 

Analizując płaszczyznę stricte gospodarczą dużo bardziej 
zachowawcze stanowisko w sporze niż Tajwan i Stany Zjednoczone 
przyjęła Unia Europejska. Co prawda pod koniec stycznia 2022 r. 
Wspólnota złożyła do WTO pozew przeciwko Chinom, do którego wolę 
przystąpienia wyraziły USA, Australia, Kanada, Wielka Brytania, Japonia i 
Tajwan. Niemniej postępowanie poszczególnych państw jest 
zróżnicowane i uzależnione od własnych interesów gospodarczych 
(Przychodniak, 2022, s. 2). Warto zaznaczyć, że państwem najbardziej 
zainteresowanym załagodzeniem sporu litewsko-chińskiego jest RFN – 
głównie ze względu na bliskie powiązania handlowe z Pekinem i wciąż 
jeszcze niesłabnące przekonanie, iż polityka Wandel durch Handel w 
relacjach z Chinami może sprawdzić się lepiej niż miało to miejsce w 
przypadku Rosji (Płóciennik, 2022, s. 2-4; zob. więcej: Morozowski, 
2019, 123-136; Kamińska-Korolczuk, 2022). W efekcie już jesienią 2021 
r. rząd Angeli Merkel wysyłał sygnały władzom w Wilnie, że te 
postąpiły zbyt pochopnie inicjując konflikt z Chinami bez konsultacji w 
ramach UE. Niewątpliwie na takie stanowisko wpływ miały naciski 
niemieckiego przemysłu – warto przypomnieć, że jeszcze w grudniu 
2021 r. Niemiecko-Bałtycka Izba Przemysłowo-Handlowa (AHK 
Balticum) alarmowała o problemach z jakimi borykają się niemieccy 
przedsiębiorcy na Litwie i jednocześnie naciskała na litewski rząd, aby 
ten doszedł z Chińczykami do porozumienia (Płóciennik, 2022, s. 2). 
Wymiernie wzrosły bowiem koszty importu komponentów potrzebnych 
do produkcji. Ponadto chińskie sankcje objęły towary z państw trzecich 
zawierające jakiekolwiek litewskie elementy – co siłą rzeczy uderzyło w 
niemieckie przedsiębiorstwa produkujące podzespoły na Litwie i 
sprzedające finalne dobra do Chin.  Wrażliwość niemieckiej gospodarki 
na ewentualny długotrwały konflikt z Państwem Środka jest ogromna – 



 
Adamczyk, M., Matras, T., 2023. Uwarunkowania oraz implikacje chińsko-litewskiego 

konfliktu handlowego, Przegląd Geopolityczny, 43, s. 124-140. 

 

 

- 136 - 

w niektórych branżach (np. motoryzacyjnej) zyski generowane na 
chińskim rynku odpowiadają nawet połowie globalnych zysków 
niemieckich koncernów (Płóciennik, 2022, s. 3). Chińczycy niewątpliwie 
mają świadomość strategicznej pułapki w jakiej znalazły się Niemcy, a 
wraz z nią Unia Europejska. Problem ten jest szczególnie istotny w 
obliczu zaostrzającej się konfrontacji chińsko-amerykańskiej – Pekin 
wzorem Rosji od lat próbuje wbić klin w relacje państw „starej Unii” ze 
Stanami Zjednoczonymi, aby w ewentualnym konflikcie z USA zapewnić 
sobie przynajmniej ich życzliwą neutralność (zob. więcej: Adamczyk, 
2020, s. 191 i n.). 

* 
*                     * 

Litewsko-chiński spór handlowy miał niewątpliwie podłoże 
polityczne – nowy litewski rząd obrał bowiem kurs na wzmocnienie 
sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, co siłą rzeczy musiało odbić się na 
relacjach z Chinami. Mniejsze choć istotne znaczenie miały też czynniki 
gospodarcze w postaci ograniczonych korzyści płynących z 
dotychczasowej współpracy z ChRL i potencjalne nadzieje na wzrost 
zainteresowania Litwą ze strony Tajwanu. Niepomijalnym czynnikiem na 
poziomie systemu międzynarodowego jest postępujące zbliżenie 
rosyjsko-chińskie, które w obliczu agresywnej polityki Federacji 
Rosyjskiej staje się coraz częściej obciążeniem dla Pekinu. W państwach 
bezpośrednio zagrożonych przez Moskwę stanowi to istotną przeszkodę 
na drodze do budowy stabilnych i dobrych relacji z ChRL. Specyfika 
polityki chińskiej partii komunistycznej i syndrom „wieku upokorzenia” 
sprawiły, że reakcja Pekinu na posunięcia Litwinów była nadzwyczaj 
stanowcza i co za tym idzie trudna do przewidzenia. Z drugiej strony 
ChRL poprzez eskalację sporu mogła dążyć do weryfikacji spójności 
bloku euroatlantyckiego, jak i samej Unii Europejskiej – co z punktu 
widzenia zaostrzającej się konfrontacji ze Stanami Zjednoczonymi ma 
witalne znaczenie dla kondycji obu obozów. Jednakowoż jak pokazała 
agresja rosyjska na Ukrainę, podziały wewnątrz Zachodu są w dużej 
mierze powierzchowne, zaś zdolność do mobilizacji spora. Czy tak 
będzie również w przypadku konfliktu litewsko-chińskiego? Czas 
pokaże, niemniej pewne symptomy już się pojawiły – Unia Europejska 
zawiesiła bowiem ratyfikację uchwalonej umowy inwestycyjnej z 
Chinami (EU–China Comprehensive Agreement on Investment–CAI) i coraz 
krytyczniej odnosi się do postępowania Chińczyków w Sinkiangu 
(Andrijauskas, 2021, s. 6-7; Płóciennik, 2022, s. 2; Kamiński, Gzik, 2022, 
s. 232). Nie bez znaczenia jest również zmiana percepcji Państwa Środka 
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z dotychczasowego partnera w rywala. Na tym tle wyraźnie odróżnia się 
postawa RFN – choć Berlin i Wilno są sojusznikami w ramach NATO i 
bliskimi partnerami w UE, to niemieckie organizacje przemysłowe 
explicite naciskały na przełomie 2021 i 2022 na Litwinów, aby ci ustąpili 
żądaniom Pekinu. Z perspektywy Niemiec konflikt ten mógł bowiem 
poważnie zaszkodzić ich interesom gospodarczym, ponieważ ChRL 
zapowiedziała retorsje wobec firm zagranicznych mających jakikolwiek 
związek z Litwą. Choć Komisja Europejska opowiedziała się po stronie 
Wilna, to niemiecki rząd federalny pozostał oficjalnie neutralny i nie 
dążył do eskalacji sporu z Chinami – co samo w sobie stanowi 
niewątpliwie jakąś formę ograniczonego nacisku na Litwinów, którzy w 
obliczu agresywnej polityki Rosji będą się zapewne starali zadośćuczynić 
niemieckim postulatom. Z drugiej strony wskazuje się, że czołowe 
państwa UE postanowiły zastosować wobec Pekinu dobrze wszystkim 
znaną strategię „dobrego i złego policjanta” – w tym wypadku Niemcy 
jako mocno zależne od rynku chińskiego grają rolę tego „dobrego”, zaś 
„złym” została zdecydowanie bardziej nieskrępowana przez interesy za 
Wielkim Murem Francja (Płóciennik, 2022, s. 5). 

Ze zrozumiałych przyczyn Litwa nie podaje wyników 
szczegółowych analiz dotyczących wpływu chińskich sankcji na tempo 
własnego rozwoju gospodarczego. Uwierzytelniałoby to bowiem 
słuszność chińskiego embarga i mogłoby w przyszłości prowadzić do 
podobnych działań wobec innych państw. Niemniej analiza problemu od 
strony ekonomicznej wykazuje pewne pogorszenie się podstawowych 
wskaźników w stosunku do wcześniejszych lat. Nie jest to równoznaczne 
z dowodem na skuteczność presji realizowanej przez Chiny – albowiem 
oddziaływanie gospodarcze ChRL nie było przed listopadem 2021 r. na 
tyle duże, aby móc mówić o uzależnieniu Litwy od wymiany handlowej z 
Chinami. Dużo większe znaczenie dla litewskiej gospodarki posiada 
embargo nałożone na Rosję po agresji na Ukrainę i problemy 
surowcowe, które są widoczne także w innych państwach Unii 
Europejskiej. Reakcja kluczowych państw UE i NATO na chińsko-litewski 
konflikt była zróżnicowana i podyktowana w dużej mierze 
partykularnymi interesami. O ile Stany Zjednoczone z racji swojej 
rywalizacji z Chinami głośno poparły Litwę, to głos Niemiec był już 
zdecydowanie bardziej stonowany z racji potencjalnie dużej wrażliwości 
niemieckiej gospodarki na wypadek ewentualnego konfliktu 
gospodarczego z Państwem Środka. Interesujące w tym kontekście jest 
jednak stanowisko Francji, która w ostatnich miesiącach w widoczny 
sposób stara się wykorzystać „pogubienie się” Berlina na arenie 
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międzynarodowej po agresji Rosji na Ukrainę. Paryż przejmując 
prezydencję w Radzie UE w pierwszej połowie 2022 r. zainicjował 
zdecydowanie bardziej konfrontacyjny kurs Wspólnoty wobec Chin – 
czego symbolem stało się zawieszenie ratyfikacji CAI, czy wyrażone 
wprost niezadowolenie ze wsparcia, jakie Pekin udziela Rosjanom 
podczas ich walk na Ukrainie.  
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Streszczenie: 

Chińsko-litewska wojna handlowa rozpoczęta przez Pekin w 2021 r. jest 
wydarzeniem bez precedensu w najnowszej historii - po raz pierwszy od momentu 
przyjęcia do Światowej Organizacji Handlu (WTO) Chiny z dnia na dzień podjęły 
decyzję o zasadniczo całkowitym zerwaniu więzi handlowych z państwem, który jest 
nie tylko członkiem tej organizacji, ale także Unii Europejskiej (UE). Skala działań 
chińskich wyraźnie wskazuje na pozaekonomiczne motywacje kierujące decydentami w 
Pekinie. W niniejszym artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie o przyczyny 
omawianego konfliktu - zarówno po stronie litewskiej, jak i chińskiej - a także o jego 
potencjalne implikacje dla kondycji gospodarki Litwy. Autorzy krótko charakteryzują 
również stosunek innych państw - członków UE i Sojuszu Północnoatlantyckiego 
(NATO) – do działań Pekinu wobec Litwy.   

 
 

Słowa kluczowe: Chiny, handel, Litwa, sankcje, Tajwan. 
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THE PROJECT SUPPLY CHAIN – A MODEL OF THE RECENT 
DISRUPTION BROUGHT ON BY THE COVID-19 PANDEMIC 

AND THE WAR IN UKRAINE 
PROJEKTOWY ŁAŃCUCH DOSTAW – MODEL NIEDAWNYCH 

ZAKŁÓCEŃ WYWOŁANYCH PRZEZ PANDEMIĘ COVID-19 
ORAZ WOJNĘ NA UKRAINIE  

 
 
Abstract: 
 This paper examines the decisions companies must face while creating project 
supply chains, specifically concerning the number of suppliers from which to contract.  
This question is of importance as project supply chains are rarely described in the 
logistic literature. A theoretical model is developed to expound on this issue.  This 
model is then used a basis for simulations which seek to understand under what 
conditions a firm may wish to insure itself against disruption by contracting with 
multiple suppliers.  This model helps to study the impact of various disruptions, 
including COVID 19-pandemic or the war in Ukraine, on project supply chains.  The 
paper finds that cost of establishing supplier relationships, the nature of the returns to 
scale, and the probability of a disruption are all key variables when determining how 
robust a firm should make their supply chain.  
  
Keywords: disruption, model, project supply chain, disasters, simulation. 
 
 
Introduction 

The conflict in Ukraine and other disruptions, such as the COVID-
19 pandemic, are new and unprecedented phenomena that not only 
companies, but entire supply chains must account for.  These disruptions 
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have the potential to significantly impede their functioning, thus 
reducing efficiency. One type of supply chain that is seldom discussed or 
studied is the project supply chain. This chain entity differs from 
traditional supply chains since the firms involved are tasked with 
implementing a single one-time project (such as a nuclear power plant or 
a skyscraper). Such a large chain is sensitive to various disturbances, 
since the purpose of its existence is to carry out a time-sensitive 
undertaking without the benefit of an established history. Building a 
project supply chain consisting of hundreds of companies that provide 
goods and services is a difficult and problematic task, because the main 
contractor responsible for the implementation of the project may find 
that the various links in the supply chain are disrupted at any point in 
time. This, in turn, may result in the project not being completed on time. 
It is well understood that the customer pays attention not only to the 
delivery time, but also to the quality, which is often the decisive factor in 
choosing the main contractor. 

Based on the literature on supply chains and taking into account 
the conditions of the COVID-19 pandemic and the armed conflict in 
Ukraine, an attempt was made to answer the question of what decisions 
companies have to face when creating project supply chains. 
Additionally, it was decided to examine how many suppliers a main 
contractor should contract with for a given link in the chain. This article 
answers this question by creating a theoretical model that analyzes the 
trade-off that a company must face in a chain from having one versus 
many suppliers. This model allows us to study the impact of disruptions 
on project supply chains. The proposed model may describe the 
conditions under which having a single supplier is preferable to having 
multiple suppliers. In particular, we look at the role of prices, upfront 
costs, total costs, and suppliers' ability to adapt in the event of 
disruptions. The article uses a critical analysis of the literature with a 
model approach at the same time. The aim of the work was achieved by 
using the proprietary model with theoretical assumptions. It can be 
considered valuable because it is the basis for other research focused 
around the project supply chain. 

 
Project supply chain and traditional supply chain 

Compared to a classic supply chain, a project supply chain is much 
more complicated due to the number of elements as well as the 
complexity of the flow of goods, materials, and information. There is 
currently a lack of research into the nature of project supply chains and 
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how decisions are made by firms in this supply chain.  Research in this 
area is necessary to better understand how firms make decisions and 
how these decisions impact others in the supply chain. Calculations 
related to such topics are desirable, although undertaking them may be a 
challenge due to the multitude of assumptions required. 

The literature on the subject mainly presents the essence of the 
construction supply chain, which is an example of a project supply chain, 
and in-depth research related to the traditional supply chain. Assuming 
that the construction version in many respects resembles the project 
version, it is possible to present a comparison with the traditional 
version (Tab. 1). It will also allow us to obtain a schematic of project 
supply chains, which has not been given much space in the literature so 
far, especially in terms of simulation research or financial or risk 
management analyzes. Secondly, it will also highlight the potential 
difficulties in building models. 

 
Tab. 1. Project Supply Chain versus Traditional Supply Chain (in production) 
The Area Traditional Supply Chain Project Supply Chain 

Highly consolidated Highly fragmented 
High barriers to entry Low barriers to entry 
Fixed locations Transient locations 

Structure 

Global markets Local markets 

Highly integrated 
Recreated several times between 
trades 

Highly shared Lack of sharing across firms 
Fast Slow 

Information flow 

Supply Chain Management (SCM) Tools 
Lack of IT tools to support Project 
Supply Chain 

Collaboration 
Long-term relationships; 
Shared benefits; Incentives 

Adversarial practices 

Product demand Very uncertain Less uncertain 

Production 
variability 

Highly automated environment; 
Standardization; 
Production routes are defined 

Labor availability and productivity; 
Tools; 
Lack of standardization and 
tolerance management; 
Space availability; Material and 
trade flow are complex 
No models 

Buffering Inventory models 
Inventory on site to reduce risk 

Aggregate planning Independent planning 

Infinity capacity assumptions Capacity planning 
Optimizing models 

Reactive approach 

Source: based on O’Brien W.J., Formoso C.T., Vrijhoef R., London K.A., 2009 pp. 2-9. 
 
Due to the complexity of such an organization, it is very difficult to 

present the project supply chain in a simplified manner, showing its 
essence and relations between its links. The project supply chain, as a 
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multi-element entity, consists of hundreds of links (Kumar, 
Viswanadham, 2007). However, its most important link is the main 
contractor who coordinates the project implementation, and also makes 
strategic decisions exerting a strong influence on resource management. 
In other words, the implementation of the project depends on the 
attitude of the main contractor, with the participation of all other links. 
For this reason, an important role among these links is played by 
subcontractors who undertake activities on behalf of the main 
contractor, and who are forced to cooperate with suppliers supplying 
materials and services for them. Along with the financing institutions, 
the designer is also an important link, (Voordijk, Haan, & Joosten, 2000), 
that develops the design plan, and may even decide on the materials and 
other goods that flow through this type of chain. His position can be 
strong if he plays the role of a leader who selects subcontractors and 
suppliers considering the specifics of the project. 

When characterizing a project supply chain, one should always 
pay attention to the fact that its most important feature is complexity, 
because in the case of large projects, the number of suppliers and 
subcontractors included in it is very large, which often causes delays in 
the delivery of materials and other products necessary for project 
implementation. This implementation can often be prolonged by the 
domino effect occurring related to failure to meet delivery dates between 
the links that make up a chain (Halicki, 2020; Korpysa, Halicki, 2022). 

 
The decision model of the project supply chain under conditions of 
COVID-19 and the war in Ukraine 

When examining the behavior of project supply chains, it is 
extremely desirable to analyze the impact of various shocks, such as the 
COVID-19 pandemic and the armed conflict in Ukraine on their 
individual links. This is especially true, due to the fact that such events 
can be considered highly unpredictable and have a huge impact on the 
operations of firms. Events considered unlikely in the past occurred and 
had such a strong impact on societies and economies that entire supply 
chains, including their project variations, were disrupted. With all this in 
mind, an attempt was made to build a model that allows for the study of 
decisions made by the links in the project supply chain in the conditions 
of the COVID-19 pandemic and the armed conflict in Ukraine. 

The preparing and use of the model entailed the development of a 
set of assumptions on which it was based and which are necessary for 
the analysis. In order to answer the research question, a formal structure 
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was used which, by means of a system of equations, presented the 
essential connections between the economic phenomena under 
consideration in pandemic conditions and during the armed conflict in 
Ukraine. It is worth mentioning that establishing supply chains, one can 
work either with one supplier, which is called "single sourcing", or with 
two or more suppliers, which is called "multiple sourcing". The first 
solution is used to reduce costs, but it increases disruption risks (Li, 
Pradhan, 2017). The second one reduces a link’s exposure to many risk's 
types (Treleven, Schweikhart, 1988). 

A review of the literature suggests that no generally accepted 
definition of project supply chain risk management exists, however, the 
literature does suggest that effective risk management in project supply 
chain is a system aimed at avoiding project effectiveness reduction, time 
delays and undesirable costs (Shojaei, Haeri, 2019). Literature research 
also suggests that the risk management process in the project supply 
chain is rarely implemented, but one cannot ignore the fact that research 
on this matter has been started relatively recently (Aloini, Dulmin, 
Mininno, Ponticelli, 2012) and is thus at an early stage(Rudolf, Spinler, 
2018), so conclusions cannot be generalized here. 

Most challenges related to risk management in the project supply 
chain, however, result from the fact that the identification of any threats 
to the functioning of the entire chain entity requires the participation of 
all links, not just the so-called triads, i.e.: main contractor, the client and 
the designer (Ting, Bamgbade, Nawi, 2020).  

 
Introduction to the model 

Our goal is to develop a theoretical model that examines the 
tradeoffs faced by a firm when deciding how many suppliers to source 
intermediate goods from. Suppose there exists a price-taking profit-
maximizing firm that is required to purchase some intermediate goods 
to complete a specific project. Its problem revolves around whether to 
source these intermediate goods from a single supplier, or multiple 
suppliers. 

We will make the key assumption that the marginal cost of 
acquiring intermediate goods from a single supplier is decreasing as 
more are acquired. This can be thought of as a bulk discount being 
provided by the supplying firm due to cost savings that they likely enjoy 
from a larger production run. We will also assume that the firm must pay 
an up-front fixed cost for establishing a relationship with a particular 
supplier. These two assumptions would immediately seem to suggest 
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that the firm would only ever want to acquire intermediate goods from a 
single supplier, as this would minimize costs. However, this would only 
be true if supply chains were always functioning optimally. 

It is understood that for a variety of reasons, supply chains can be 
disrupted. These disruptions could take the form of dramatic geopolitical 
events such as conflict in a foreign country or a pandemic. Considering 
all these possible disruptions, a firm may wish to insure itself against 
these possibilities by establishing and maintaining relationships with 
multiple suppliers. By not having “all their eggs in one basket,” the firm 
may find that it is possible to maximize expected profits by sourcing 
their inputs from multiple suppliers. We begin by defining some 
variables so that we can better understand the nature of the tradeoffs 
faced by the firm (Tab. 2). 

 
Tab. 2. Model Setup 

 
Profits of the firm. 

 The price of the output. 

 The amount of input purchased from firm i. 

 The initial cost of setting up a relationship with a firm. 

 The total cost of purchasing inputs .  Assume the first derivative of this function is 
positive and the second derivative is negative.   

 

The production function of the firm.  For simplicity, simply assume a constant returns to 
scale production function. 

 
The probability that a supplier cannot supply any inputs. 

 
The proportion of total inputs that can be sourced from a single firm in the event of a 
disruption to the other firm. 

Source: own study 
 
The model 
 For simplicity let’s focus on a firm that has an option of working 
with two suppliers. To reiterate the setup of the model, there is a fixed 
cost (S) of setting up a partnership with a supplier. The cost of acquiring 
inputs from a supplier displays diminishing marginal costs. There is a 
chance (ρ) every year that a disruption to that firm prevents the inputs 
from that firm from being delivered. The question we are interested in 
answering is when is it beneficial to set up multiple supply relationships 
to insure against this risk? 
 Let’s begin with the case where the firm has engaged with both 
potential suppliers. We will assume that these two suppliers have the 
same cost function, and that the firm will source an equal amount of 
inputs from both firms. In this case, if X represents the total amount of 
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inputs to acquire, then we have .Given the possibility of a 
supply chain disruption to one or both of the firms, all the possible 
scenarios can be described by the following equations: 

 Scenario 1: No Disruptions (ND) 

 
 Scenario 2: Firm 1 Disrupted (D1) 

 
 Scenario 3: Firm 2 Disrupted (D2) 

 
 Scenario 4: Both Firms Disrupted (BD) 

 
Note that in scenarios 2 and 3, an assumption is made about the non-
disrupted firm’s ability to increase the supply of the intermediate good. 
Given that the firm wishes to acquire X units of the intermediate good 
and given that the firm was initially supplying X/2 unit of output, the 
question becomes how much of the shortfall can the remaining supplier 
makeup. The term α describes this proportion. Assuming it faces no 
disruption itself, this value will be bounded below by 0.5, the original 
amount already being supplied. On the other end, it will not go above 1, 
as the firm does not wish to acquire more than this amount of the 
intermediate good. The larger it is, the more of the shortfall the supplier 
is able to produce. The probability of each scenario occurring is given by 
the following: 
ND:  (1 − ρ)2 
D1:  ρ(1 − ρ) 
D2:  ρ(1 − ρ) 
BD:   ρ2 
 
Therefore, the expected profit of the firm is 

 
We see from above that . We will label this πD. Our expected 
profit equation thus simplifies to the following: 
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Putting this aside for now, we now examine the simple case where the 
firm chooses to engage with only one supplier.  In any given year, the 
possible scenarios can be described by the following equations:  

 Scenario 1: No Disruptions (N) 

 
 Scenario 2: Firm Disrupted (Z) 

 
The probability of each scenario occurring is given by the following: 
N: 1 − ρ 
Z: ρ 
Therefore, the expected profit of the firm is: 

 
This simplifies to the following: 

 
 Now, we wish to compare the expected payoffs from our two 
possible scenarios.  Equation 1 below shows the expected payoffs when 
the firm insures itself against disruption, and equation 2 shows the 
expected payoff when it does not. 

  ( 1) 

( 2) 
 
Analyzing the Model 
 We can begin by substituting in our profit equations into these 
two expressions. 

 

 

 
and 

 
 

 
 Since our goal is to compare these two expressions and to 
determine under what condition either one will be larger, we can begin 
by simplifying them by cancelling out common elements. Doing so, 
leaves us with the following: 

 ( 3) 

 ( 4) 
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 So, our question becomes, when will equation 3 be larger than 
equation 4, implying that the expected payoffs from diversifying will be 
greater than that of not diversifying. Clearly, there are many factors that 
the firm must consider when evaluating this question, and we can see 
how these play out here. 
Initial Setup Cost (S) 
Firstly, we see that as the cost of establishing a supply relationship (S) 
increases, the more likely it is that equation 4 will be larger than 
equation 3. This implies that the more costly it is to set up these 
relationships, the less likely it will be profitable to do so. Evaluating the 
upfront cost of setting up this relationship will be an important 
component for whether or not a firm sources from a single or multiple 
suppliers. 
Output Price (P) 
Next, we evaluate the impact of higher prices. In this case, it is helpful to 
re-write equation 3 in the following way: 

 
We can see from this equation that as the price increases, the profits 
from diversifying will increase, so long as α is greater than 0.5. 
Considering that 0.5 is the amount of intermediate goods originally being 
purchased from this supplier, this is a reasonable expectation. Given that 
price does not appear in equation 4, we can be certain that as price rises, 
having multiple suppliers becomes more preferred. This is a rather 
intuitive result. Given that a disruption to supply prevents a firm from 
earning its full revenue, the more revenue that is potentially lost from a 
disruption, the more desirable it is to avoid it. 
 In the case of a project supply chain, one can think of the price as 
a measure of the cost of a delayed project. The more profit that will be 
lost as delays are faced, the more important it will be to take steps to 
avoid any potential delays. 
Ability to meet demand (α) 
Next, we turn to the impact that the α variable has on expected profits. 
Recall that α represents the proportion of the total desired intermediate 
goods that the firm can source from the single firm in the event of a 
disruption. Looking at equation 3, we see that α only appears in one set 
of brackets. This set of brackets represents the expected profits when 
only one supplier is disrupted. Assuming that this firm is operating with 
a positive profit margin, we can see that the term in brackets is positive. 
Additionally, given our assumption of a constant returns to scale 
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production function, and decreasing marginal costs, we see that as α 

grows, this profit margin will increase. Therefore, the larger the value of 
α, the more profitable it will be to diversify. 
 This makes intuitive sense as well. Given that the firm has a 
desired quantity of inputs to obtain to produce the desired amount of 
output, any disruption that brings it away from this level will be 
undesirable. When a disruption does occur, α captures how easily this 
firm can source from the other supplier. The larger the value, the more 
easily it can source additional output, and the more profitable it will be. 
Therefore, the easier it is for a firm to increase supplies from these 
already established relationships, the more profitable it will be to 
establish them in the first place. 
Cost Structure (C (X)) 
Next, we turn to the impact of the cost structure faced by the firm. Here, 
we can ease our understanding by comparing the two cost components 
of equations 3 and 4: 

 
and 

 
We can remove the common element from these two expressions to 
simplify them to the following 

 
 

Focusing on the first equation for a moment. If we assume a value of α = 
0.5, and a linear cost function, this equation simplifies to the following: 

 
 

 
Meaning that the firm would face the same overall costs in both 
scenarios. However, if we allowed the cost structure to be non-linear, 
with decreasing marginal costs, then we would find the following: 
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This means that the costs faced by the firm under these assumptions 
would be larger when the firm had diversified its suppliers. This is as we 
expected. One of the main benefits to the firm from maintaining a sole 
supplier is that there are cost savings in terms of the average cost of an 
intermediate good. By sourcing from multiple suppliers, this benefit is 
being sacrificed. For this reason, we can see that the larger these cost 
savings are to the firm from having a sole supplier, the less likely they 
will be to diversify their suppliers. 
Probability of Disruption (ρ) 
Finally, we turn to the impact that the probability of disruption has on 
the decision of the firm to diversify. To examine the impact of this 
variable, we take the derivative of equations 1 and 2 with respect to ρ 
and . 
 We can show that both are negative values. The second one is 
obvious to see given that profits with no disruptions are positive. For the 

first case, we rearrange it to the following. Since , and 

since , we see that this expression is negative. So, whether 
diversified or not, profits will fall as the probability of disruption 
increases. However, the rate at which profits fall are not equal. 
Additionally, it is possible to show that under certain conditions, the 
higher the probability of disruption, the more it would pay to be 
diversified. 
 Comparing equation 1 and 2 for a moment, assume for simplicity 
that the value of S was zero. This would leave us with the following: 

 
and 

 
The question is, is it possible to show the following: 

 
 

Given that , we simply need πD to be sufficiently large for this 
statement to be true. This can be achieved easily if α is sufficiently large, 
as this, coupled with the coefficient 2 in front, would ensure that the left-
hand side of this inequality was larger than the right. Having the 
possibility of receiving this positive profit during a disruption can 
possibly more than offset the loss of having a lower profit when no 
disruption occurs. The basic intuition is the following. The larger the 
probability that a shock occurs, the larger the likelihood that the 
diversified firm will see it in the scenario where it is only procuring from 
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one firm. If this firm is able to supply a sufficiently large amount, this 
prevents the profits in this scenario from being low. As a result, even 
though the profits in the non disruptive scenario with diversification are 
smaller than then non-disruptive scenario with no diversification, the 
likelihood of receiving these non-disrupted profits become smaller as ρ 

increases, meaning the insurance of having multiple suppliers is more 
likely to payoff. 
 
Implications for the entire supply chain 
 So far, theoretically only the decision between one or two 
suppliers on one level has been considered. However, the risks arise 
from the entire upstream supply chain, all the way to raw materials. 
Companies are often only aware of the direct suppliers at the next level. 
If the decision parameters (especially the probability of failure) for the 
direct supplier selection already contain all information and risks of the 
further levels, the presented theoretical model is sufficient.  
 However, since the accumulation of information in the (risk) 
parameters of the upstream level is hardly possible and not very 
transparent, a theoretical consideration of the entire supply chain across 
all levels separately appears necessary. Furthermore, decisions at 
different levels can be made independently and differently across all 
participating companies. Supply chains are also very complex networks 
(Singh et al. , 2021), since a company can manufacture a large number of 
products (Chopra, Sodhi, 2014), products can consist of very many 
assemblies, assemblies of many parts, parts of other parts or raw 
materials. In addition, auxiliary materials, supplies, and services also go 
into products. Each part may also be sourced from multiple suppliers. A 
project is even more complex because a variety of complex products and 
services are needed to complete it. In this context, the project 
corresponds to the Original Equipment Manufacturer (OEM) equate. 
 Supply chains are complex and contain numerous suppliers tiers, 
OEM production, services, merchants and the ultimate customer. Risks 
can occur at any time and anywhere in them (Vieira et al., 2019). Risks 
also arise from barriers that can have an impact on outcomes: lack of 
inventory, lack of transportation, local law enforcement, scarcity of raw 
material, fluctuation of demand, deficiency in cash flow in the market, 
and lack of manpower (Gamalet al.,2022). Each barrier is relevant to 
each supplier, thus illustrating the complexity of the problem. Risks can 
have an impact on sales, reputation, and losses.   
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Supply chain risks and single sourcing 
 Supply chain risks are basically supply risks, infrastructural risks, 
demand risks and macro risks, which lead to a disruption of the supply 
chain. Interruptions can be interactional disruptions, organizational 
disruptions (services, internal issues, personnel), supply-side 
disruptions (shutdown, inventory, delays, communication), demand-side 
disruptions (service demand, product usage and customers) (Gatenholm, 
Halldórsson, 2022). This paper focuses only on supply-side risks. 
There are different types of risks, which must be modeled differently: 

(1) Natural disruptions such as tsunamis, volcanic eruptions 
or earthquakes (Singh et al., 2021; Ivanov, 2020; Chopra, 
Sodhi, 2014). 

(2) Human made disasters such as strikes, legal disputes, 
economic crisis, financial crises, cyber attacks (Singh et al. , 
2021; Ivanov, 2020; Sodhi, Tang, 2012) 

(3) Special case: epidemic outbreaks like COVID-19 which is a 
global problem with new complications (Gamal et al., 
2022; Ivanov, 2020).  

 There are risks that are limited to regions or sectors as shocks 
and thus affect only individual levels. These include most risks. Even 
wars such as the Ukraine war are usually local events and initially only 
affect companies in the region, leading only to partial disruptions in 
supply chains. Conversely, risks exist that affect the entire supply chain 
and not just individual levels, such as a pandemic or a global economic 
crisis. But ultimately, local events such as tsunamis (Sumatra, 
Fukushima) or wars (energy crisis due to Ukraine war) can also have a 
global impact. For individual companies, human made risks also arise 
from single sourcing and centralization of inventories have increased 
supply chain risks. Single sourcing is often used to increase efficiency, 
but requires high capacity to ensure flexibility. Establishing capacity and 
alternative suppliers involve very high costs, but significantly reduce 
fragility (Chopra, Sodhi, 2014;Beer, Liyanage, 2012).  
 The business impact of risks is usually a reduction in sales and 
revenues and an increase in costs and thus a reduction in profits (Gamal 
et al. , 2022). Other indirect consequences might be shortage of labor or 
panic buying (Singh et al. , 2021). However, the savings from single 
sourcing in particular are usually lower than the costs of production 
closures (Chopra, Sodhi, 2014;Weber, 2021). 
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Resilience strategies and efficiencies 
 Solutions proposed to reduce risks include inventory increases, 
capacity expansion, multi rather than single sourcing, segmentation of 
supply chains, and regionalization (Chopra, Sodhi, 2014). Supply chain 
resilience can be specifically increased by increasing flexibility, 
redundancies, increasing visibility and transparency, collaboration and 
agility (Weber, 2021). Sodhi and Tang (2012) recommend aligning 
interests, adaptiveness and agility as resilience strategies. Nevertheless, 
resilience strategies often refer to material flow and products as the 
most important aspects. Overall, a balance must be found between cost, 
efficiency, resource utilization and risk (Lahmar et al., 2015). Single 
sourcing strategies in particular should be analyzed again (Gatenholm, 
Halldórsson, 2022). In order to assess the effectiveness of resilience 
strategies, particularly with regard to multisourcing, it may be 
advantageous to extend the analysis of the theoretically presented 
individual decisions in series within the framework of a complete supply 
chain simulation with different parameters in each case, if necessary. 
 
Simulation model 
 Supply chains are very complex networks with many 
interdependencies and high uncertainties as well as in transparencies. 
Simulations have the advantage of being able to analyze complex 
problems. Simulations can be used for recommended stress tests 
(Chopra, Sodhi, 2014). A simulation tool can support management 
decision making. Also, simulations can be performed with different 
scenarios (e.g. Singh et al., 2021). Ivanov (2020) distinguishes shocks 
such as an outbreak of an epidemic only in China, worldwide closure of 
production, and market restrictions of 50% with corresponding 
processes. Vieira et al. (2019)differentiate risks into manufacturing 
(internal), supply, demand, and external risks. Impact on different result 
factors can be analyzed in principle, e.g. production inventory dynamics, 
customer performance, financial performance, lead-time performance. 
 Disruptive events are characterized by rarity, unpredictability 
and large performance impact. Risks thus have logical and random 
frameworks. However, the probabilities of interruptions are difficult to 
estimate but are often underestimated. One problem is the collection of 
accurate and credible data (Gamal et al. , 2022). Due to lack of 
availability of real data, random distributions and especially triangular 
distributions are related. Dynamic simulations over time can reveal time-
dependent changes. Upfront costs for alternative suppliers and capacity 



 
Skogstad, K., Halicki, M., Uphaus, A., 2023. The project supply chain – a model of the 

recent disruption brought on by the COVID-19 pandemic and the war in Ukraine, 
Przegląd Geopolityczny, 43, s. 141-164. 

 

 

- 155 - 

expansions are of particular importance as parameters (Beer, Liyanage, 
2012).The following simplified simulation refers only to supply risks and 
here specifically to profits as financial performance. In particular, the 
effects of single/multiplesourcing decisions are considered as extremely 
important management decisions with special consideration of upfront 
costs for supply chain resilience. The simulation concerns only one point 
in time, but can also be designed as a dynamic simulation in a next step. 
 Since the supply chain for a project is individual and arbitrarily 
complex, a corresponding simplification is required for appropriate 
simulation modeling and to be in a position to make appropriate 
conclusions. Therefore, the following simulation assumptions are made 
for an example project that meet the model assumptions: 

(1) Only one sourced good of the OEM (project) and by each 
supplier should be considered. For simplicity without loss 
of generality input quantity remains the same on each level 

with  units. 
(2) There can be one or 2 suppliers (no more) and the 

company must decide for single or multiplesourcing. 
(3) The supply chain runs exemplarily over only 4 levels (level 

4: OEM/project, level 1: basic material). 
(4) All necessary information about all levels upstream are 

known to the supplier and especially to the OEM (this is in 
reality often not the case, but only preliminary for stage). 

(5) The sourcing strategy single or multiplesourcing is the 
same for all participants across all levels. 

(6)  and  can change differently at all levels 
simultaneously. 

(7) Prices at level 1 are  (MU = monetary units) 
for all products and increase at each level downstream by 
an additional value added fraction of g=50%.  

(8) The production function is assumed to be  for 
simplicity without loss of generality. In this context, it is 
assumed that inputs are procured in unit quantity 
packages of several parts and that, for example, 5 finished 
products can be produced from one purchased package of 
5 components. 

(9) The cost function of supply chain material is assumed as 

 on level n for simplicity without loss of 
generality. 
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(10) Production and cost functions are the same for all 
participants and remainconstant over time. 

(11) Upfront costs are the same at all levels and are 

assumed here to be . 
(12) Overall results are measured in profits and other 

sustainability factors are not initially considered. 
 In a project supply chain, however, there is the problem that the 
project cannot be completed in the event of any non-delivery. The failure 
of a supplier can therefore lead to the failure of the entire project. 
Without acceptance, however, the case of penalty or zero profits may 
occur, which will not be explicitly considered here. Therefore, the 
simulation of failure probabilities seems reasonable. For the simulation, 
the parameters ρ and ∝ are each determined as random variableswithin 
given probability distributions per supplier in the supply chain. As 
distributions of the parameters triangular distributions are assumed 
with the following parameters (Tab. 3). 
 
Tab. 3. Parameters for triangular distribution 

  
(Takeover share) 

 
(Probability  
of default of supplier) 

a = min 0.5 0 
b = max 1 1 
c = most probable value 0.9 0.1 

Source: based on own study. 
 
The following situations are analyzed as scenarios: 

 Scenario I:   and  can change differently at all levels 
simultaneously 

 Scenario II:  and  can change at all levels simultaneously by 
the same amount 

 Scenario III: global crisis c( ) = 0.8 instead of c( ) = 0.1 in 
scenario I 

 Scenario IV: local crisis at level 3 only material 1:  

 Scenario V:  and  are constant at c-level but S changes 
The model offers further analysis possibilities, for example, for the 
influence of X, S, C, F, P and g, which initially remain constant. 
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Results of simulation 

 Shown are the suppliers   with i=1,2 alternative 

suppliers,   level and  input products per level 

with the last result. Output products (materials) per level are  

For single sourcing across all levels only the top branch  is 
considered, for multisourcing the whole tree. The profit is calculated for 
each delivery yarn according to the described model. As a result, the 
arithmetic mean of the profits of overall production over all participating 
suppliers is calculated. The simulation is performed 10,000 times. 
 

Scenario I:   and can change differently at all levels simultaneously 
 
Fig.1. Simulation result scenario I 

1a: Multisourcing profit Scenario I average 1b: Singlesourcing profit Scenario I 
average 

 
1c: Multisourcing profit Scenario I OEM 1d: Singlesourcing profit Scenario I OEM 

Source: based on own study 
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 The average profit in the last run only is 3,146 MU in multi-
sourcing and is thus, as expected, significantly higher for the selected 
parameters than for single sourcing with -89 MU. This is also true for all 
levels individually. The distribution of the average profits of all 
participating suppliers appears approximately normal, while that of the 
OEMs is right skewed. The profit distribution is also visibly shifted to the 
right in the multisourcing case, i.e. it has a higher mean value as position 
parameter. Significant gains seem to be possible with the parameter 
constellation only with a multisourcing strategy, while singlesourcing 
even leads to partial losses. OEM has significantly higher profits, due in 
particular to higher prices. This can also be shown on the basis of the 
average values: 
 
Tab. 4. Average profit scenario I 

all in MU multisourcing singlesourcing 
average 3,234 148 
OEM 10,279 959 

Source: based on own study 
 
Consequently, a multi-sourcing strategy seems to be mandatory in this 
case. 
 
Scenario II: ρ and  can change at all levels simultaneously by the same 
amount 
 
Fig. 2. Simulation result scenario II 

2a: Multisourcing profit scenario II 
average 

2b: Singlesourcing profit scenario II 
average 

Source: based on own study  
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 The distribution for average profits looks different and more 
right-skewed. This seems logical and similar to the distribution of the 
single OEM. The averages of result are similar as in scenario I. 
 
Tab. 5. Average profit scenario II 

all in MU multisourcing singlesourcing 
average 3,228 145 
OEM 10,236 950 

Source: based on own study 
 

Scenario III: global crisis c( ) = 0.8 instead of c( ) = 0.1 in scenario I 
 
Fig. 3. Simulation result scenario III 

3a: Multi-sourcing-profit scenario III 
OEM 

3b: Single-sourcing-profit scenario III OEM 

Source: based on own study  
 
 Now the focus should be on the profit OEM (the project). The 
distribution for OEM profits looks different and now more left-skewed. 

This seems logical while  distribution is right-skewed yet. The 
averages of result is now different to scenario I: 
 
Tab. 6. Average profit scenario III 

all in MU multisourcing singlesourcing 
average 1,642 -275 
OEM 6,511 233 

Source: based on own study 
  
 All profits have fallen sharply (e.g. for OEM multi-sourcing 6,511 
instead of 10,279 which is -37%) and single sourcing even results in 
losses across all suppliers on average yet.If a global crisis with the same 
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effects is assumed everywhere on each level only for comparison, the 

parameters  and  can be fixed.  could also be assumed 
to be lower, since the alternative suppliers would probably not be able to 
supply such a high replacement percentage in real terms. For the OEM, 
the result would be slightly better than for the average of the companies 
due to the increasing prices over all levels. 
 
Tab. 7. Average profit scenario IIIb 

all in MU multisourcing singlesourcing 
average 324 -638 
OEM 3,430 -383 

Source: based on own study 
 

Scenario IV: local crisis at level 3 only material 1:  
 In this scenario, a local problem is analyzed. As an example, only 
one purchase of material 1 by the OEM/project (level 4) from Ukraine in 
times of war (level 3) with a fixed probability of failure of 0.8 is 
considered, whereby all other general conditions correspond to scenario 
I but  was fixed to 0.9 over all companies for comparison. 
 
Tab. 8. Average profit scenario IV 

all in MU multisourcing singlesourcing 
average 2,995 -187 
OEM 3,430 -383 

Source: based on own study 
 
 Compared with scenario IIIb, the result for the OEM remains 
equally poor, as expected, since both parameters were fixed at the same 
level. The average result is significantly better, as the probability of 
failure fluctuated within the parameters of the triangular distribution of 
scenario I. Thus, local crises obviously have significant consequences for 
companies at the next level in each case. 
 

Scenario V:  and  are constant at c-level but S changes 
 In scenario V, the dependence of the results on the upfront costs 
is to be shown. If all other parameters are kept constant, the theoretical 
model shows a direct linear dependence of the results on the upfront 

costs. If  and  are simulated again as in Scenario I, the clear 
dependence can be seen. Consequently, in this case, the results for 
multiple sourcing are nearly always better than those for single sourcing 



 
Skogstad, K., Halicki, M., Uphaus, A., 2023. The project supply chain – a model of the 

recent disruption brought on by the COVID-19 pandemic and the war in Ukraine, 
Przegląd Geopolityczny, 43, s. 141-164. 

 

 

- 161 - 

regardless of the upfront costs. Supply chain resilience may therefore 
depend on the other parameters and the structure of the specific project. 
 
Discussion 
 When establishing a project supply chain, a firm must carefully 
consider how many suppliers from which it should procure intermediate 
goods. Standard economic theory would suggest that, in the absence of 
any disruptions, fewer suppliers is preferred, as it avoids any upfront 
fixed costs of establishing a relationship with a supplying firm, and cost 
savings can be achieved through possible bulk discounts from suppliers. 
However, recent events have shown that relying on single suppliers can 
be problematic. The recent disruption to global supply chains brought on 
by the COVID-19 pandemic and the war in Ukraine, have demonstrated 
that sole source supplying may be increasingly risky moving forward. In 
this model, this can be shown by a larger value of ρ, the probability that a 
disruption will occur. Although cost savings do still potentially exist from 
using a sole source supplier, the probability of realizing the higher 
profits associated with this choice, may be less probable. 
 The decision on whether or not to make the switch to multiple 
suppliers will depend critically on two additional factors. The first is how 
much profits will be potentially lost in the event of a disruption. If profit 
margins are small, and can be easily made up in future years, then the 
benefit of diversification may be small. On the other hand, for a project 
supply chain, that may have to meet a critical deadline to avoid large 
fines, or a large amount of lost revenue, the cost of delay may be 
relatively large. The second factor is with regards to how quickly and 
easily suppliers can fill the void left by the disrupted firm. If a supplier is 
already operating at capacity and is unable to surge its output to meet 
the increased demand, there may be little to no benefit of having 
established the relationship in the first place. On the other hand, if a firm 
can surge its output to meet demand, then this would justify the cost of 
establishing and maintaining the relationship. 
 The simulation confirms the theoretical results for the selected 
parameters. By adjusting the parameters and adding real supplier 
structures and levels, the simulation model can also be used for general 
risk simulation with regards to the decision as to whether single or multi 
sourcing makes sense. For the case of pandemics, the probability of 
failure can be increased and for the simulation of local risks, the 
parameters can be changed at the appropriate point. This is especially 
true for project supply chains. All in all, a theoretical and empirical 
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decision support model for the single/multiple sourcing question was 
developed and tested, which should also be applied to assess risks in real 
situations. 
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Streszczenie: 

W artykule zawarto odpowiedź na pytanie, z jakimi decyzjami muszą się 
zmierzyć przedsiębiorstwa tworząc projektowe łańcuchy dostaw, w zakresie liczby 
dostawców głównego wykonawcy. Odpowiedź na to pytanie jest celem artykułu, 
została ona udzielona na podstawie modelu teoretycznego. Model ten pozwala zbadać 
wpływ wielu zakłóceń, takich jak pandemia COVID 19 lub wojna na Ukrainie, na 
projektowe łańcuchy dostaw. W artykule przeanalizowano rolę cen, kosztów a także  
zdolności do funkcjonowania w warunkach zakłóceń. Dodatkowo przeprowadzono 
symulacje w celu uzyskania wyników badań o ustalonych parametrach. Pokazana 
symulacja może być również wykorzystana do innych symulacji ryzyka, celem jego 
analizy, czy też jako narzędzie wspomagające decyzje dotyczące tego, czy budować 
łańcuch z jednym źródłem dostaw czy z wieloma. 

 
Słowa kluczowe: zakłócenie, model, projektowy łańcuch dostaw, katastrofy, 
symulacja. 
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BEZPIECZEŃSTWO SPOŁECZNE W AFGANISTANIE  

PO POWROCIE TALIBÓW DO WŁADZY  
W PERSPEKTYWIE KONSTRUKTYWISTYCZNEJ  

SOCIAL SECURITY IN AFGHANISTAN AFTER THE RETURN 
OF TALIBAN POWER IN A CONSTRUCTIVIST PERSPECTIVE 
 
Abstract: 
 The signing of an agreement between the U.S. and the Taliban on the 
withdrawal of international troops from Afghanistan in 2020, has sparked increased 
interest in the state of security of Afghan society among international relations 
scholars, especially those who represent the constructivist position. The purpose of this 
article is to examine the extent to which the Taliban represent, on constructivist 
grounds, Afghanistan. An additional goal is to identify social security problems that may 
contribute to the lack of legitimacy of Taliban rule. The current difficult social situation 
in Afghanistan is shown, which may contribute to the international community's 
questioning of the legitimacy of Taliban rule, despite efforts on their part to change 
their identity after 2001. The state of social security in Afghanistan after the return of 
the Taliban to power is shown in the context of the thought of the representative of 
constructivism, Alexander Wendt.  
  
Keywords: Afghanistan, security, constructivism, geopolitics, Taliban, international 
relations. 
 
 
 
„Nowe” rządy talibów 

Stosunki międzynarodowe w poglądach Alexandra Wendta (1995, 
1999) składają się z idei, a nie z elementów materialnych. Zmiana w 
stosunkach międzynarodowych jest więc, zgodnie z konstruktywizmem, 
możliwa poprzez zmianę intersubiektywnych znaczeń i wprowadzanie 
nowych norm. Na owe znaczenia składają się: tożsamość i interes. 
„Tożsamość” to powtarzające się wzorce zachowań podmiotu, które 
podtrzymują trwanie konstruktów, obejmujących normy, instytucje i 
konteksty w jakich działają podmioty.  Z kolei „interes” to oczekiwania 
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podmiotu wobec otoczenia kształtowane przez wartości, historyczny 
dorobek, bieżące potrzeby i aspiracje życiowe1.  

Głównym podmiotem, którego pozycję analizuje Wendt w swojej 
teorii jest państwo, a jego suwerenność jest potwierdzana w toku 
stosunków międzynarodowych. Znawcy prawa międzynarodowego 
analizując zasadność postrzegania talibów jako formalnej władzy w 
Afganistanie, wskazują również na „skuteczność” prowadzonej przez 
nich polityki2. Na początku 2023 r. nie istnieje państwo, które oficjalnie 
uznaje rządy talibów w Afganistanie, jednak od kilku lat mamy do 
czynienia z „pewną przychylnością” może nie do samych talibów, ale do 
konieczności uznania stanu faktycznej ich kontroli większości 
terytorium Afganistanu. W percepcji konstruktywistycznej oznacza to 
stopniową zmianę „intersubiektywnych znaczeń” i próbę wprowadzania 
nowych norm, czego pierwszym stadium jest uznanie status quo.  

Wycofanie sił międzynarodowych i przejęcie władzy w 
Afganistanie przez talibów było możliwe dzięki porozumieniu zawartym 
w Doha w 2020 r. między ówczesnym sekretarzem obrony USA Markiem 
Esperem i przedstawicielem talibów, mułłą Baradarem. W negocjowaniu 
i podpisaniu tej „Wspólnej deklaracji między Islamską Republiką 

Afganistanu a Stanami Zjednoczonymi Ameryki dla przywrócenia pokoju 

dla Afganistanu” nie uczestniczyli przedstawiciele legalnych władz 
ówczesnej Islamskiej Republiki Afganistanu (prezydent Ghani, premier 
Abdullah), ale reprezentacja talibów, czyli dawnego Islamskiego Emiratu 
Afganistanu. Należy zaznaczyć, że umowa z 2020 r., chociaż nie jest 
traktatem w świetle prawa międzynarodowego, jest ona wiążącym 
instrumentem prawa międzynarodowego. Budzi to kontrowersje 
międzynarodowe, ponieważ legalne władze Afganistanu mogłyby 
przyjąć stanowisko, że deklaracja z Doha stanowi ingerencję w 
wewnętrzne sprawy suwerennego państwa. Władze afgańskie jednak 
takiego zarzutu nie postawiły, a Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła 
rezolucję 25133, która jednoznacznie udzieliła poparcia dla tej formy 
negocjacji między USA a talibami, w celu przywrócenia pokoju. Tak więc 
bez uznania władzy talibów, państwa trzecie będą wykluczone z 

                                                
1 Na podstawie: (Mini)słownik BBN 2016 r. 
2 „(…) Many states have linked recognition to the formation of an inclusive and 
representative government, respect for human and women’s rights, and a commitment to 
counter-terrorism – but do not appear to doubt the Taliban’s effectiveness” 
https://icct.nl/publication/recognition-talibans-international-legal-status/., (26.01.2023). 
3 Resolution 2513 (2020) Adopted by the Security Councilat its 8742nd meeting, on 10 March 
2020. 
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możliwości inwestowania w tym kraju4. Chiny, Rosja i Pakistan jako 
jedyne pozostawiły swoje placówki dyplomatyczne po wycofaniu 
międzynarodowych wojsk. W 2022 r. oprócz trzech wyżej wymienionych 
państw regularną działalność w swoich ambasadach przywróciły India, 
Indonezja, Iran, Japonia, Kazachstan, Kirgizja, Katar, Arabia Saudyjska, 
Tadżykistan, Turcja, Turkmenia i Zjednoczone Emiraty Arabskie. 

W ciągu dwóch dekad amerykańskie „intersubiektywne 
znaczenia” w odniesieniu do talibów musiały ulec głębokiemu 
przeobrażeniu, skoro doszło do deklaracji z Doha i do wycofania sił 
międzynarodowych. W 2001 roku potencjalne rządy talibów kojarzone 
były z brakami na rynku powodującymi masową emigrację oraz 
terrorem społecznym, w którym uwięzienie groziło za posiadanie 
telewizora, za niewłaściwe praktyki religijne, ubiór lub nawet zbyt 
krótką brodę. W jaki więc sposób w roku 2020 talibowie stali się 
wiarygodnym partnerem? Jest oczywiste, że zmiany nastąpiły w ich 
świadomości i postępowaniu: gdy zaczynali dżihad byli przeważnie 
młodymi studentami, a obecnie są to już doświadczeni religijni politycy, 
świadomi warunków jakie należy spełnić, by zyskać akceptację 
międzynarodową. By doprowadzić do wycofania wojsk 
międzynarodowych ogłosili odcięcie się od Państwa Islamskiego i 
terrorystów. Głównym ich osiągnięciem jest nabycie zdolności 
uprawiania skutecznej retoryki. Od 2018 r. deklarowali odcięcie od 
Państwa Islamskiego, a nawet potępili atak na lotnisku w Kabulu do 
którego przyznało się ISIS-K5 (Brudnicka-Żółtaniecka, 2021). Jeszcze w 
lutym 2022 r. eksperci zauważali brak twardych dowodów na 
zaprzestanie współpracy z Al Kaidą i Państwem Islamskim (Steinberg, 
Albrecht, 2022, s. 7). Zachowanie talibów w oderwaniu od narracji, którą 
nauczyli się prowadzić tak, by osiągnąć swoje strategiczne cele, nie 
zawsze jest spójne z tą narracją. W październiku 2022media obiegły 
informacje o zabiciu przez talibów dziewięciu bojowników ISIS-K, 
jednocześnie wykluczając jakąkolwiek współpracę z USA w celu 
zwalczania Państwa Islamskiego. Tymczasem w nieodległej przeszłości 
tzw. sieć Hakkani`ego przeprowadzała wspólne ataki z ISIS-K6. Aktualnie 
nie są znane źródła potwierdzające współpracę talibów z Państwem 

                                                
4 D. Grossman, ChineseRecognition of the TalibanIsAll but Inevitable, The Rand Blog, 
August 27, 2021. 
5 Państwo Islamskie prowincji Chorasan. 
6 S. M. Gohel, The Taliban Are Far Closer to the Islamic State Than They Claim, 
https://foreignpolicy.com/2021/08/26/afghanistan-kabul-airport-attack-taliban-islamic-state/., 
(26.01.23). 
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Islamskim, chociaż pomocna okazuje się analiza źródeł 
perskojęzycznych, w których zwraca się uwagę na trudne do 
odnalezienia nowe wątki konfliktów i sojuszy na linii talibowie - 
Państwo Islamskie. Należy jednak pamiętać, że irańscy szyici posiadają 
właściwą tylko sobie perspektywę oceny rządów talibów ze względu na 
wieloletnią eksterminację szyickich Hazarów. W irańskich źródłach 
publicystycznych padają wypowiedzi o naiwności wiary w zmianę 
stanowiska talibów wobec terroryzmu jako zjawiska, ponieważ 
terroryści z ISIS i talibowie „(…) wychowywali się wspólnie w tych samych 

madrasach (…) a spoiwem są zabójstwa szyitów”.7 
Stopniowe zmiany podejścia do talibów spowodowały, że 

pierwotne hasło „nie negocjujemy z terrorystami” dominujące w 
przestrzeni medialnej w okresie prezydentury Busha, straciło swoją 
aktualność. Zaczęto negocjować z pośrednikami, a niejednokrotnie także 
z samymi uczestnikami ataków terrorystycznych, czyli talibami. Należy 
pamiętać, że choć rządy Islamskiej Republiki Afganistanu były określane 
jako upadające, to w 2023 r. ciągle istnieje opozycja antytalibska 
skupiona wokół postaci Ahmada Massouda i Narodowego Frontu Oporu 
(National Resistance Front - NRF). Choć bojownicy NRF ciągle prowadzą 
walki w Dolinie Pandższiru, nie przerywają rozmów ze swoimi wrogami. 
Ahmad Massoud uznał, że warunkiem wstępnym byłoby przyjęcie przez 
talibów zasad demokracji, poszanowania mniejszości i praw kobiet. 
Talibowie nie chcą jednak rezygnować z wyłączności na określanie zasad 
rządzenia państwem, uznając opozycję za nie na tyle poważną stronę 
negocjacyjną, by zmieniać swoją retorykę na bardziej 
„prodemokratyczną.” Massoud deklarował utworzenie „rządu cieni”, 
jednak warunkiem było uzyskanie wsparcia politycznego i militarnego z 
Zachodu.8 W przekazach medialnych Massoud został liderem ruchu 
antytalibskiego, w czym pomogły mu walki bojowników jego prywatnej 
armii, a zwłaszcza bycie „synem swego ojca”, czyli Ahmada Szah 
Massouda9 i poparcie rodzimej grupy etnicznej Tadżyków. Z drugiej 
strony, z rozmów przeprowadzonych z Afgańczykami10 wynika, że 

                                                
 .etemadonline.com (26.01.23) :مانطالباناس<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<توطالبانهمانداعشداعش<<ه / دیبنخ<<<<<<<وریف<<<<<ر 7
8 Son of slain Afghan hero Massoud vows resistance, seeks support, 
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/son-slain-afghan-hero-massoud-vows-resistance-
seeks-support-2021-08-19/, (26.01.23). 
9 Partyzant w wojnie z ZSRR, późniejszy minister obrony rządu Rabbani`ego i 
wiceprezydent Afganistanu. 
10 Głównie diasporą pasztuńską, ludźmi płynnie posługujących się angielskim i po ucieczce z 
Kabulu zamieszkałymi w krajach UE. 
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stwierdzenia o przywództwie opozycji przez Massouda są 
wyolbrzymione. Informują oni o „zalewaniu” social mediów grafiką i 
opiniami poparcia dla „lwa Pandższiru”, zwłaszcza w czasie wzmożonych 
walk jego armii z talibami. Zarówno wiara w jego zwycięstwo jak i 
szczerość jego demokratycznych deklaracji są dość często 
kwestionowane. Brak zaufania wynika z przeszłych poczynań Massouda 
– m.in. utrwalanie podziałów etnicznych i bezwzględne niszczenie 
infrastruktury w imię „przyszłego zwycięstwa”. W tych okolicznościach 
zrozumiała wydaje się postawa Zachodu, który już raz inwestował w 
„budowanie państwa” na zasadach demokracji i nie chce ponownie 
ryzykować w imię „nowego konstruktu”, skoro nawet w gronie opozycji 
antytalibskiej trwają konflikty (ich strony to m.in. były wiceprezydent 
Amrullah Saleh, obecnie w sojuszu z Massoudem oraz były prezydent 
Ghani).  

Zaangażowanie USA w wojnę z terroryzmem, oraz późniejsza 
stabilizacja sytuacji w Afganistanie była „konstruktem” wpisującym się w 
promocję demokracji. W czasie tego procesu zmianie uległy elementy 
systemu międzynarodowego, przy czym zmiany te i dominująca w 
stosunkach międzynarodowych narracja sprzyjała nowemu sposobowi 
rozumienia demokracji, który godziłby ze sobą styl zachodni z tradycją 
afgańską. Dużo więcej trudności przysparza udzielenie odpowiedzi na 
pytanie: czy zmienili się talibowie? Bazując na założeniu Wendta, że 
struktura musi być obserwowalna i trwać w czasie, ponieważ konstruuje 
ją również przeszłość, a błędem jest zbytnie poleganie na narracji 
politycznej, nie ma podstaw do stwierdzenia, że talibowie zmienili swoją 
wizję państwa. W kolejnej części wniosek ten zostanie rozwinięty i 
uzasadniony w odniesieniu do sytuacji społecznej państwa afgańskiego. 

 
Bezpieczeństwo społeczne po wycofaniu wojsk międzynarodowych 

“Bezpieczeństwo społeczne” oznacza ochronę egzystencjalnych 
podstaw życia, zapewnienie możliwości zaspokajania indywidualnych 
potrzeb (materialnych i duchowych), oraz realizację aspiracji życiowych 
poprzez tworzenie warunków do pracy i nauki, ochronę zdrowia i 
gwarancje emerytalne (Skrabacz 2012, s. 38). Taka definicja może 
sprowokować ekspertów nauk społecznych do zadania pytania czy 
właściwe jest  jej zastosowanie w odniesieniu do sytuacji w Afganistanie 
– jednym z najgorszych miejsc na świecie pod względem warunków 
życia. Bezpieczeństwo społeczne polega nie tylko na zapewnieniu 
przetrwania, ale także stworzeniu warunków rozwoju, m.in. dzięki 
godnym warunkom pracy. W Afganistanie, gdzie islam normuje wszelkie 
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aspekty życia społecznego, występuje odniesienie do zapewnienia tego, 
co rozumiemy dziś w naukach społecznych jako „bezpieczeństwo 
społeczne”, jednak z innym rozkładem akcentów. W cywilizacji 
zachodniej pierwszym podmiotem, który ma zapewnić zaspokojenie 
potrzeb jednostki i grupy społecznej pozostaje państwo. Tymczasem w 
przypadku Afganistanu obowiązek ochrony potrzeb egzystencjalnych 
społeczeństwa przypada na dwa systemy: system państwowy 
(instytucjonalny) i nieformalny (obyczajowy). 

Celem islamu jest zapewnienie wyznawcom bezpieczeństwa, 
zarówno w życiu doczesnym jak i po śmierci. Podstawą bezpieczeństwa 
całej społeczności muzułmańskiej jest solidarność, czyli idea 
przekraczająca granice państw. Koran opisuje dwie formy 
dobroczynności: taką, którą możemy określić jako społeczną (sadaka), 
oraz zinstytucjonalizową (zakat). Sadaka jest dobrowolnym wsparciem 
potrzebujących i powinna pozostać nieujawniona, tzn. wierzący nie 
udziela jej dla swojej chwały. Zakat to pewna forma podatku, który 
przeznaczony jest oficjalnie m.in. na pomoc najuboższym (Siewierska 
2016, s. 347). Co do reguły zakat jest pobierany i dystrybuowany przez 
państwo, a od jego poborem od wiernych pozostających w diasporze 
zajmują się specjalnie powołane agencje zagraniczne. Państwo może 
dowolnie rozdzielać środki finansowe z zakat na te cele, które w danym 
momencie uznaje za najważniejsze. Może być to budowa nowego 
meczetu, albo wsparcie dżihadu. Poziom życia społeczeństwa zależy 
więc w dużej mierze od polityki państwa, a z drugiej strony od 
efektywności systemu nieformalnej działalności charytatywnej. 
Ponieważ system ten nie podlega formalnym sankcjom może 
charakteryzować się nierównością dystrybucji. Przykładem może być 
wspieranie klanu jedynie w obrębie więzów krwi i przekazywanie 
środków od najbogatszych ich członków do najuboższych. Jednak klany i 
rodziny są przecież silnie zróżnicowane, co przesądza o tym, że wsparcie 
nieoficjalne, mimo że funkcjonuje na podstawie zasady solidaryzmu, nie 
zapewnia równomiernej dystrybucji zasobów. Należy zauważyć, że 
Koran wspomina nie o obywatelach, ale o wspólnocie wiernych. Czynnik 
polityczny jest zatem kluczowy i od interpretacji zasad Koranu przez 
władze zależy rozumienie bezpieczeństwa społecznego jak i określenie 
zadowalającego poziomu tego bezpieczeństwa. W tych okolicznościach 
pojawia się problem wykluczenia społecznego, które w Afganistanie 
dotyczy m.in. dwóch grup: szyickich Hazarów oraz kobiet.  

Wykluczenie społeczne w tych dwóch przypadkach może zostać 
określone jako atrybut społeczeństwa, oraz negatywny proces w którym 
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określonym grupom nie przysługują pewne prawa, i mają one 
utrudniony dostęp do dóbr i zasobów (Gore, Figueiredo, 2003, s. 9-35). 
By móc określić daną grupę społeczną jako wykluczoną muszą zostać 
spełnione pewne kryteria. Próbę stworzenia takiego zestawu podjął Fred 
Mahler (1993), który zidentyfikował siedem elementów wykluczenia, 
jakie w Afganistanie dotyczą zarówno Hazarów jak i kobiet:  

1. Pozbawienie władzy i dostępu do podejmowania decyzji; 
2. Mniej możliwości wyboru a więcej ograniczeń; 
3. Mniej możliwości ekonomicznych i niższa pozycja ekonomiczna; 
4. Mniejsze możliwości edukacyjne, zawodowe, wypoczynku itp.; 
5. Większe narażenie na skutki społecznych nacisków i kryzysów; 
6. Dyskryminacja prawna; 
7. Społeczne naznaczanie (napiętnowanie) i praktyki 

dyskryminujące. 
W roku 2020 zlikwidowano działające od 2001 r. Ministerstwo ds. 

Kobiet, eliminując kobiety z życia publicznego. Nie mogą one prowadzić 
jakiejkolwiek działalności, także w organizacjach pozarządowych 
walczących o przestrzeganie praw człowieka. Ignorowanie tego zakazu 
grozi śmiercią, której okoliczności zazwyczaj nie są wyjaśnione11. 
Zastraszanie i groźby zemsty wobec grup uważanych za słabsze, np. 
wobec kobiet czy biedoty, nie są również niczym nowym dla 
społeczeństwa afgańskiego. Zjawiska tego typu nasilały się zazwyczaj 
przed wyborami politycznymi, już za czasów prezydentury Hamida 
Karzaja. 

Kobiety w sferze publicznej mogą poruszać się wyłącznie w 
towarzystwie męskiego opiekuna i muszą korzystać z burki, a jeśli ich 
twarze są wystawione na widok innych osób, ich opiekun może zostać 
osadzony w więzieniu. Nawet manekiny sklepowe o damskiej sylwetce 
mają zakrywane twarze czymś w rodzaju folii spożywczej, by nie 
stanowiły pretekstu do interwencji urzędników Ministerstwa ds. 
Krzewienia Cnót i Zapobiegania Występkom. 

Należy zauważyć, że sytuacja braku praw kobiet w Afganistanie 
nie jest jedynie poddana krytyce opinii w krajach zachodnich, ale także 
przez same Afganki, co tym samym zbija argument o konserwatywnym 
charakterze społeczeństwa afgańskiego. Przeczą temu wypowiedzi 
przedstawicieli młodej diaspory Afgańczyków (także w social mediach) 

                                                
11 Afghanistan: Former female lawmaker shot dead in Kabul, 
https://www.dw.com/en/afghanistan-former-female-lawmaker-shot-dead-in-kabul/a-
64398102., (26.01.23). 
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wyrażające poparcie dla powszechnej edukacji i przyjęcia zachodniego 
stylu ubioru kobiet. Afganki życzą sobie korzystać z takich samych praw, 
jakie przysługują kobietom w demokratycznych państwach. 
Komunikacja internetowa pozwala na upowszechnianie informacji na 
temat dyskryminacji w Afganistanie i konsekwencji praktyk 
dyskryminacyjnych. Zakaz wykonywania pracy przez kobiety jest 
niebezpieczny dla stanu zdrowia społeczeństwa, ponieważ sankcje 
obejmują pielęgniarki i lekarki. Budynki medyczne zostały podzielone na 
przeznaczone dla mężczyzn i przeznaczone dla kobiet, które mają prawo 
korzystać z nich jedynie w razie porodu, gdyż „jedynie poród w 
mniemaniu talibów wymaga asysty personelu medycznego, a pozostałe 
choroby przypadają wyłącznie mężczyznom”.12 

Sprzeciw wobec polityki talibów wywołało także ograniczenie 
kobietom prawa do edukacji powyżej szkoły podstawowej. Odpowiedzią 
na protesty były pojmania, tortury i pobicia uczestników. Należy jednak 
zauważyć, wracając do zagadnienia „zmiany talibów” od 2001 r., że 
oprócz nagrań brutalnych zachowań, można spotkać się i z takimi, gdzie 
protestujący są jedynie otoczeni przez uzbrojonych talibów, którzy przy 
włączonych kamerach nie reagują na ich hasła. Innym dowodem na 
umiejętne wykorzystywanie mediów przez talibów są „nowoczesne” 
akcje propagandowe tworzone w państwowej telewizji, ale i social 
mediach w językach paszto, angielskim, urdu i arabskim. Media irańskie 
określają Twitter mianem „ulubionej” platformy talibów, jednak można 
przypuszczać, że są oni aktywni w całej cyberprzestrzeni13. Nie brakuje 
głosów międzynarodowego potępienia wobec zakazu edukacji dla 
kobiet, także ze strony państw muzułmańskich takich jak Arabia 
Saudyjska, a szczególnie Turcja, której minister spraw zagranicznych 
określił zakaz talibów jako: „ani humanitarny, ani muzułmański (…) 
wręcz niezgodny z islamem promującym rozwój i naukę”.14 

Chociaż istnieją dowody na ograniczenie praw kobiet, to brakuje 
informacji pozwalających na stwierdzenie, że nastąpiło jednoczesne 
zwiększenie ich obowiązków. Same rodziny afgańskie są na tyle 
hermetyczne, że mało prawdopodobne, aby kobieta udzieliła odpowiedzi 

                                                
 :źródło ,درافغانس<<<<<<<<<<<<<<تان زن<<انیس<<<<<<<<المتعمومیده<<ابرایازادامهکاردربخشبهداش<<<<<<<<<<<<<<<<<<<توتهدیدین<<<اام 12
https://www.independentpersian.com, (18.01.23). 
 :źródło هاانورس<<<<<<انهیبیدآزادیغاتگستردهطالبانواختناقش<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<دیتب<<<<<<<<ل 13
https://www.independentpersian.com, (18.01.23). 
14 Turkey, Saudi Arabia condemn Taliban’s university ban for women, źródło: 
https://www.aljazeera.com/news/2022/12/22/turkey-saudi-arabia-condemn-talibans-
university-ban-for-women, (18.01.23). 
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o nadmiernym obciążeniu obowiązkami, zwłaszcza że zawsze 
towarzyszy jej męski opiekun. Jeśli jednak kobiety mają ograniczony 
dostęp do rynku pracy, to może zmniejszyć się ich status majątkowy. Nie 
wszystkie zawody automatycznie mogą być zastąpione przez mężczyzn, 
co wynika z braku wykształcenia, ale i sytuacji wielu rodzin, gdzie 
mężowie i synowie kobiet byli niepełnosprawni w związku z walkami z 
wrogiem (talibami, ISIS, wojskami międzynarodowymi). Prawo do opieki 
zdrowotnej zostało również ograniczone i w związku z tym można 
domniemywać, że kobiety organizują sobie usługi zdrowotne w ramach 
nieformalnej samopomocy, jeśli zgodę wyrazi ich męski opiekun. 

Te same elementy wykluczenia społecznego które dotyczą kobiet, 
występują w odniesieniu do społeczności Hazarów. Należy podkreślić 
jednak, że w przypadku Hazarów występuje większe ryzyko zabójstwa 
ze względu na pochodzenie etniczne, tzn. wynikające nie z 
niezastosowania się do nowego prawa talibów, ale z faktu samego 
urodzenia. Po ogłoszeniu utworzenia Islamskiego Emiratu Afganistanu, 
Hazarowie nie posiadają żadnej politycznej reprezentacji ani w 
parlamencie, ani na szczeblu prowincji i dystryktów. Około 100 
hazarskich sędziów zostało usuniętych z sądownictwa powszechnego z 
uzasadnieniem nowych władz: „Hazar nie może być sędzią.” Jeśli wziąć 
pod uwagę zabójstwa etniczne, to talibowie wskazują za 
odpowiedzialnych ISIS-K, lub sami członkowie ISIS-K się do nich 
przyznają. Misja ONZ w Afganistanie (United Nations Assistance Mission 
In Afghanistan UNAMA) zarejestrowała  w roku 2021 ponad 5 tys. 
przypadków śmierci i zranień Hazarów.15 

Wydarzeniem łączącym zjawisko dyskryminacji opisywanych 
grup społecznych w ostatnich latach był zamach na szkołę dla dziewcząt 
w Kabulu 30 września 2022 r., kiedy odbywały się egzaminy dyplomowe. 
Śmierć poniosły 53 kobiety, a 110 zostało rannych. Kobiety te były 
głównie narodowości hazarskiej. Po zamachu, do którego przyznało się 
ISIS-K, talibowie obiecali zwiększyć bezpieczeństwo publiczne poprzez 
wzmożone patrole policyjne, zachęcając jednocześnie kobiety do 
pozostawania w domach.16 

* 
*                                  * 

                                                
15 https://unama.unmissions.org/civilian-casualties-set-hit-unprecedented-highs-2021-unless-
urgent-action-stem-violence-%E2%80%93-un-report., (18.01.23). 
16 The People of Afghanistan Stand Together in Solidarity to Stop Hazara Genocide, Tony 
Blair Institute for Global Change, https://institute.global/policy/people-afghanistan-stand-
together-solidarity-stophazaragenocide., (18.01.23). 



 
Brudnicka-Żółtaniecka, J., 2023. Bezpieczeństwo społeczne w Afganistanie po powrocie 
talibów do władzy w perspektywie konstruktywistycznej, Przegląd Geopolityczny, 43, s. 

165-176. 

 
 

- 174 - 

Porozumienie z Doha w 2020 r. z pewnością było przełomowe w 
zarówno w relacjach między władzami USA a talibami, jak i dla całej 
społeczności międzynarodowej. Istotne jest to, że oficjalne władze 
Kabulu były tylko pośrednią stroną zaangażowaną w proces 
„przywrócenia pokoju w Afganistanie”. Porozumienie stanowiło nowy 
„konstrukt” stosunków międzynarodowych. Nie ma możliwości by 
stwierdzić, że w Afganistanie pod przywództwem talibów nastały rządy 
prawa na wzór państw demokratycznych. Zmienili oni swój styl 
negocjacyjny, odsuwając się od narracji terrorystycznej w zamian za 
przyzwolenie Zachodu na powrót do władzy, która jednak nie uzyskuje 
poparcia międzynarodowego. Tymczasem potwierdzają się najgorsze 
obawy Afgańczyków o pozostawienie Afganistanu z brakiem 
społeczeństwa obywatelskiego i przemocą wobec grup słabszych. Po 20 
latach obecności USA w Afganistanie społeczeństwo tego państwa było 
zmęczone ciągłymi rozbojami, wybuchami bomb pułapek, i nawet pod 
groźbą powrotu talibów do władzy, część mieszkańców chciała uwolnić 
się od ryzyka śmierci lub utraty zdrowia. 

Obecnie, biorąc pod uwagę że „bezpieczeństwo” to najpierw 
przetrwanie, a następnie „niezakłócony rozwój”, należy stwierdzić, że 
faktycznie Afgańczycy są mniej narażeni na ryzyko śmierci czy 
poniesienie uszczerbku na zdrowiu– ustały wybuchy bomb i wymiana 
ognia. Jednak powrót talibów do władzy skutkuje drastycznym 
zmniejszeniem się możliwości niezakłóconej, dalszej egzystencji, co jest 
spowodowane wykluczaniem poszczególnych grup społecznych. W kraju 
panuje korupcja, która po upadku rządu Abdullaha wcale nie zniknęła, 
terror wyrażany w zakazie podejmowania pracy przez kobiety, oraz 
bieda spotęgowana klęską głodu w zimie 2022/23 r. USA pozostawiły po 
sobie część społeczeństwa, przede wszystkim młodzież, która nie 
pamiętała poprzednich rządów talibów. Niestety nie wszyscy zdołali 
wyemigrować, część z nich poniosła śmierć w czasie chaotycznej 
ewakuacji z lotniska w Kabulu. Należy również pamiętać, że Afgańczycy, 
jako jedna z najmniej wykształconych grup narodowych na świecie, nie 
była chętnie przyjmowana w państwach rozwiniętych Unii Europejskiej, 
USA czy Turcji. Większość z nich uciekła do Iranu lub Pakistanu, 
osiadając w regionie Pasztunistanu, gdzie napięcia etniczne tworzą 
podatny grunt do odrodzenia się terroryzmu w nowej formie. Brak 
bezpieczeństwa społecznego Afganistanu przekłada się na zagrożenie 
bezpieczeństwa międzynarodowego w wielu wymiarach, przede 
wszystkim jeśli chodzi o handel narkotykami. ONZ szacuje, że po 
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powrocie do rządów talibów, 85% światowej produkcji opium pochodzi 
z Afganistanu.  

Napięta sytuacja wewnętrzna w Afganistanie nie wystarcza, by 
społeczność międzynarodowa zareagowała inaczej niż wyrażeniem 
„słów potępienia.” A kiedy żadne państwo demokratyczne nie uzna 
władzy talibów, nawiążą oni stosunki z państwami, które prowadzą 
„politykę nieangażowania się w sprawy wewnętrzne.” Diaspora afgańska 
jest znacząca, a granica z państwami ościennymi nieszczelna. Jednak 
żadne państwo sąsiadujące z Afganistanem, które nie zostałoby wsparte 
w swojej antytalibskiej polityce bez poparcia wielkich graczy tj. USA, 
Chin lub Rosji, nie podejmie zdecydowanych kroków by ograniczyć 
łamanie praw człowieka w Afganistanie. Same wymienione mocarstwa 
regionalne mają obecnie interes odwrotny: dostosować się do zmiany 
geopolitycznej i postarać się uzyskać jak najwięcej korzyści 
gospodarczych z Afganistanu dla siebie. Mimo to z analizy zmiany 
konstruktu stosunków międzynarodowych w regionie wynika, że jest 
jedno państwo na tyle silne, by zmienić założenie braku ingerencji 
międzynarodowej wobec Afganistanu talibów. Państwem tym jest Turcja 
aspirująca do roli przywódcy w regionie Islamu.  
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Streszczenie: 

Podpisanie porozumienia między USA i talibami dotyczące wycofania wojsk 
międzynarodowych z Afganistanu w 2020 r. ,wywołało wzmożone zainteresowanie 
stanem bezpieczeństwa społeczeństwa afgańskiego wśród badaczy stosunków 
międzynarodowych, zwłaszcza badaczy reprezentujących stanowisko 
konstruktywistyczne. Celem artykułu jest zbadanie, na ile talibowie stanowią,  na 
gruncie konstruktywizmu, reprezentację Afganistanu. Celem dodatkowym jest 
wskazanie problemów bezpieczeństwa społecznego, które mogą przyczynić się do 
braku legitymizacji rządów talibów. Ukazano bieżącą trudną sytuację społeczną 
Afganistanu,  która może przyczynić się do zakwestionowania legitymizacji rządów 
talibów przez społeczność międzynarodową, mimo działań z ich strony, mających na 
celu zmianę ich tożsamości po roku 2001. Stan bezpieczeństwa społecznego w 
Afganistanie po powrocie talibów do władzy został ukazany w kontekście myśli 
przedstawiciela konstruktywizmu, Alexandra Wendta.   

 
 

Słowa kluczowe: Afganistan, bezpieczeństwo, konstruktywizm, geopolityka, talibowie, 
stosunki międzynarodowe. 
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https://polskieradio24.pl/130/5925/Artykul/2954700,Dzien-
Zwyciestwa-w-Rosji-Prof-Mickiewicz-Putin-chcial-umocnic-przekaz-do-
wewnatrz 

Aneksja Ukrainy przez Rosję to wstęp do globalnego konfliktu, 
https://dziennikbaltycki.pl/tag/prof-mickiewicz-rosja-ukraina 

Rosja chciała zyskać na Ukrainie, a straciła na Zachodzie 
(ROZMOWA) https://biznesalert.pl/mickiewicz-rosja-chciala-zyskac-na-
ukrainie-a-stracila-na-zachodzie/ 

Będą incydenty, być może z udziałem terminali LNG (ROZMOWA), 
https://biznesalert.pl/mickiewicz-prowokacje-rosja-baltyk-nato-
finlandia-szwecja-dania/ 

Doctrine not only maritime. New offensive Marine Doctrine of the 

Russian Federation https://www.eblueeconomy.com/prof-dr-hab-piotr-
mickiewicz-in-exclusive-interview-with-marek-grzybowski-to-
eblueeconomy/?fbclid=IwAR1kkEm6o2rA8dzdWXxSX1geBEAIwSQbQw
eqMlAyVTz4qVnUi8nmJZwR9u8 

Na naszych oczach zmienia się strategia prowadzenia operacji 

polityczno-militarnych. Potrzebujemy rakiet, 
https://dziennikbaltycki.pl/prof-piotr-mickiewicz-na-naszych-oczach-
zmienia-sie-strategia-prowadzenia-operacji-politycznomilitarnych-
potrzebujemy-rakiet/ar/c1-17112609 

Intensywne ćwiczenia rosyjskich wojsk w Kaliningradzie. Jaki jest 

ich cel? Ekspert: W zasięgu swoich rakiet mają Zatokę Gdańską, 
https://dziennikbaltycki.pl/intensywne-cwiczenia-rosyjskich-wojsk-w-
kaliningradzie-jaki-jest-ich-cel-ekspert-w-zasiegu-swoich-rakiet-maja-
zatoke-gdanska/ar/c1-16343191 

Donbas - uznanie niepodległości separatystycznych republik. Co o 

Władimirze Putinie myśli ekspert stosunków międzynarodowych?, 



 
ANALIZY I MATERIAŁY, Przegląd Geopolityczny, 43, 2023, s. 177-187. 

 

 

- 181 - 

https://dziennikbaltycki.pl/donbas-uznanie-niepodleglosci-
separatystycznych-republik-co-o-wladimirze-putinie-mysli-ekspert-
stosunkow-miedzynarodowych/ar/c1-16062219 

Wizyta Putina w Kaliningradzie była śmieszna i nijaka 
https://dziennikbaltycki.pl/prof-mickiewicz-wizyta-putina-w-
kaliningradzie-byla-smieszna-i-nijaka/ar/c1-16817015 

NATO w negocjacjach z Rosją zachowało jedność. Z małym 

wyjątkiem... https://dziennikbaltycki.pl/prof-mickiewicz-nato-w-
negocjacjach-z-rosja-zachowalo-jednosc-z-malym-wyjatkiem/ar/c15-
16032741 

Negocjacje Rosji z USA i NATO 2022. Czy siła Rosji słabnie? Rosja - 

USA wypowiedź eksperta, https://dziennikbaltycki.pl/negocjacje-rosji-z-
usa-i-nato-2022-czy-sila-rosji-slabnie-rosja-usa-wypowiedz-
eksperta/ar/c3-15992251 

Kaliningrad coraz bardziej izolowany. Prof. Mickiewicz: Rosjanie 

mogą się tylko oburzać https://dziennikbaltycki.pl/kaliningrad-coraz-
bardziej-izolowany-prof-mickiewicz-rosjanie-moga-sie-tylko-
oburzac/ar/c3-16446501 

Rosjanie posłali na Bałtyk wszystko, co jest w stanie pływać. To 

propaganda, https://www.rmf24.pl/raporty/raport-wojna-z-
rosja/news-ekspert-rosjanie-poslali-na-baltyk-wszystko-co-jest-w-
stanie,nId,5793993#crp_state=1 

Dowód na to, że Polska jest głównym partnerem USA ws. Ukrainy 
https://radiogdansk.pl/audycje/pomorze-polska-
europa/2022/03/24/prof-piotr-mickiewicz-o-wizycie-joe-bidena-to-
dowod-na-to-ze-polska-jest-glownym-partnerem-usa-ws-ukrainy/ 

Rosja przeciwnikiem NATO. Europa się uzbroi. Zwartość Sojuszu 

jest dziś oczywista. Wnioski po szczycie NATO 
https://plus.dziennikbaltycki.pl/rosja-przeciwnikiem-nato-europa-sie-
uzbroi-zwartosc-sojuszu-jest-dzis-oczywista-wnioski-po-szczycie-
nato/ar/c1-16465713 

Od wojny szóstej generacji do wojny nowego typu, 
https://miesiecznik.forumakademickie.pl/czasopisma/fa-11-
2022/specyfika-%e2%80%a8wspolczesnej-wojny-
%e2%80%a9/?fbclid=IwAR1pJl3HCLLT2GoBtU1gO-
V2xFkp7IS6K7ABtefqAMaalGnDMeHj8jb-0YA 

Rosja chce sprawić, by społeczeństwo Ukrainy wymusiło na władzy 

rozmowy pokojowe, 
https://polskieradio24.pl/130/6257/artykul/3063711,prof-
mickiewicz-o-planach-rosji-chce-sprawic-by-spoleczenstwo-ukrainskie-
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wymusilo-na-wladzy-rozmowy-
pokojowe?fbclid=IwAR3atQNhATKdVRakS3kBRfY4YiphQYdyeNZFv9ZZ
2z4hJiyMHWsnZh3ZX74 

Nowa ofensywna doktryna morska Federacji Rosyjskiej. Komu 

zagraża Rosja na morzu? [ROZMOWA] 
https://www.gospodarkamorska.pl/nowa-ofensywna-doktryna-
morska-federacji-rosyjskiej-komu-zagraza-rosja-na-morzu-
rozmowa?fbclid=IwAR2zSqK0fQOyyut6Qbf9kcDm5eDeXXijGmxIKoaLMI
SULTHvwNBEfgZhrS8 

 
Izabela Oleksiewicz (OT Rzeszów): 

Pomysłodawca konferencji pt. Skutki ekonomiczno-gospodarcze 

wojny na Ukrainie w dniu 25.10.2022 r. 

https://wz.prz.edu.pl/aktualnosci/za-nami-konferencja-skutki-
ekonomiczno-gospodarcze-wojny-na-ukrainie-900.html 
Wygłoszenie referatu pt. Wpływ wojny na Ukrainie na politykę 

migracyjną Polski (na ww. konferencji) artykułu pt. Status uchodźcy w 

Unii Europejskiej na przykładzie wojny Ukraińsko-Rosyjskiej wraz z dr 
hab. Markiem Delongiem, prof. PRz (w trakcie  publikacji) 

 
Igor Protasowicki (OT Warszawa): 

Czy Putin zniszczy sam siebie? - wPolsce.pl 
(1454) CZY PUTIN ZNISZCZY SAM SIEBIE? - YouTube 

Rosyjskie ataki także w sieci i w mediach – Polskie Radio 1 
Rosyjskie ataki także w sieci i w mediach - Jedynka - polskieradio.pl 

Cyberataki stały się zjawiskiem powszechnym. Zagrożeni są 

wszyscy użytkownicy Internetu – Radio Wnet.fm 
Dr Protasowicki: cyberataki stały się zjawiskiem powszechnym. 
Zagrożeni są wszyscy użytkownicy Internetu - WNET.fm 

Publikacja wizerunków uchodźców w sieci i jej skutki – TVP3 
Publikacja wizerunków uchodźców w sieci i jej skutki (tvp.pl) 

 
Paweł Soroka (OT Warszawa): 

Zakończyć tę wojnę zanim będzie za późno, 
https://naszdziennik.pl/polska-kraj/267748,zakonczyc-te-wojne-
zanim-bedzie-za-pozno.html 

Ukraina się wykrwawia – dlaczego Zachód opóźnia dostawy broni?, 
Ukraina się wykrwawia. Dlaczego Zachód opóźnia dostawy broni? - 
Wiadomości (onet.pl) 
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Roman Szul (OT Warszawa): 
Dynamika imperiów cywilizacji, Wydawnictwo Polskiego 

Towarzystwa Geopolitycznego, Kraków 2022(rozdział "Rosyjskie 

imperium-cywilizacja" s. 125-154).  
 

Witold Wilczyński (OT Kraków): 
Recenzja: John P. LeDonne, Forging a Unitary State: Russia’s 

Management of the Eurasian Space, 1650-1850, University of Toronto 
Press 2020, Przegląd Geopolityczny, 39, s. 201-208. 

Recenzja: Ian O. Johnson, Faustian Bargain. The Soviet-German 

Partnership and the Origins of the Second World War, Oxford University 
Press, New York 2021, Przegląd Geopolityczny, 40, s. 191-197. 

 
Maciej Wojewódka (OT Kraków): 

Cykle, a społeczeństwo giełda i koniunktura gospodarcza 
https://ridero.eu/pl/books/cykle_a_spoleczenstwo_gielda_i_koni

unktura_gospodarcza/ 
przyczyny i kontekst agresji Rosji na Ukrainę – str. 18 -23, 53, 198 

- 201, 321. 
 

Andrzej Zapałowski (OT Rzeszów): 
Wojna Rosyjsko-Ukrańska w 75. dniu, 

https://www.youtube.com/watch?v=L1gz5vnzVqM 
 Kiedy skończy się wojna rosyjsko-ukraińska? 
https://pnn24tv.com/andrzej-zapalowski-kiedy-skonczy-sie-wojna-
rosyjsko-ukrainska/ 

Wojna ukraińska: kryzys celu u Rosjan? - prof. Andrzej Zapałowski 
https://www.youtube.com/watch?v=FYAQl3RhsUc 
 Skutki wojny na Ukrainie. Będzie ciąg dalszy "denazyfikacji"? - prof. 

Andrzej Zapałowski, https://www.youtube.com/watch?v=ZiLkszuYlFA 
Wojna na Ukrainie eskaluje: co to oznacza dla Polski? - prof. 

Andrzej Zapałowski, 
https://www.youtube.com/watch?v=2cMOmrH1D0s 
 Rosjanie dopiero szykują się do zasadniczej ofensywy, 
https://dorzeczy.pl/opinie/298489/prof-zapalowski-rosjanie-dopiero-
szykuja-sie-do-zasadniczej-ofensywy.html 
 Kulisy ukraińskiej kontrofensywy - co osiągnięto?, 
https://www.youtube.com/watch?v=AAkRMJVVk4M 

Czy Polska jest bezpieczna? Jak rozwinie się konflikt na Ukrainie? 
https://www.youtube.com/watch?v=Lr4pdG41qMY 
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Jedną nogą byliśmy już na wojnie! 
https://www.youtube.com/watch?v=zoGTESq0yfM 

Putin ogłosił żądania nie do przyjęcia przez Ukrainę. 
https://www.youtube.com/watch?v=eUcL9Daf3WI 

Z kim i czym Rosja walczy na Ukrainie? 

https://www.youtube.com/watch?v=NGk2obEPbe0 
Putin nie gra już na federalizację, lecz na defragmentację Ukrainy 

https://kresy.pl/publicystyka/prof-zapalowski-putin-nie-gra-juz-na-
federalizacje-lecz-na-defragmentacje-ukrainy/ 

Dla Rosji planem minimum jest federalizacja Ukrainy, 
https://kresy.pl/publicystyka/prof-zapalowski-dla-rosji-planem-
minimum-jest-federalizacja-ukrainy/ 

Rosjanie będą dążyć do utworzenia granicy wzdłuż Dniepru, 
https://kresy.pl/publicystyka/prof-zapalowski-rosjanie-beda-dazyc-do-
utworzenia-granicy-wzdluz-dniepru/ 

Migracja całkiem zmieni nasz świat - co powinna zrobić Polska? 

prof. Zapałowski u Marka Mateckiego, 
https://www.youtube.com/watch?v=p6hjCGiukd4&t=0s 

Wywiad dla dziennika Nowiny.24: "Rosja może chcieć podzielić 

Ukrainę na dwie części" - ostrzega szef ukraińskiego wywiadu 
wojskowego, https://przemysl.naszemiasto.pl/rosja-moze-chciec-
podzielic-ukraine-na-dwie-czesci-ostrzega/ar/c1-8745081 

Ryzyko przypadkowego wycieku jądrowego z ostrzeliwanej 

elektrowni Zaporoskiej jest ogromne!!! https://pl1.tv/title/ryzyko-
przypadkowego-wycieku-jadrowego-z-ostrzeliwanej-elektrowni-
zaporoskiej-jest-ogromne/ 

To była przypadkowa eksplozja antyrakiety wystrzelonej przez 

ukraińskie wojsko, https://pl1.tv/title/prof-zapalowski-to-byla-
przypadkowa-eksplozja-antyrakiety-wystrzelonej-przez-ukrainskie-
wojsko/?fbclid=IwAR3qDZj1hrZQbky3pbJFAaiTFgqrYBGKyqLd6v75pCu
LmXFZFXdro2uD0wc 

Ukraińskie matki z dziećmi są wypychane przez rosłych mężczyzn z 

pociągów jadących do Polski, 
https://www.radiomaryja.pl/informacje/tylko-u-nas-dr-hab-a-
zapalowski-ukrainskie-matki-z-dziecmi-sa-wypychane-przez-roslych-
mezczyzn-z-pociagow-jadacych-do-polski/ 

Konkrety i opinie: Rosyjska inwazja na Ukrainę 
https://rzeszow.tvp.pl/12470549/konkrety-i-opinie 

Konkrety i opinie: Wojska amerykańskie w Polsce i sytuacja na 

Ukrainie https://rzeszow.tvp.pl/12470549/konkrety-i-opinie 
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Super Debata o wojnie! Hoga/Zapałowski/Budzyński! Czego nie 

wiemy o konflikcie na Ukrainie? 
https://www.youtube.com/watch?v=SfUVmeuuun4 

Ukraina niedługo w UE?! Po co pojechał tam Macron, Scholz i 

Draghi? https://www.youtube.com/watch?v=eQX9Ynhj96w 
 

Krzysztof Żęgota (OT Olsztyn): 
Wypowiedź dla programu „Nie da się ukryć”, TVP Info, 4.01.2023, 

https://www.tvp.info/65105950/04012023-2100 
Reżim bezsilny, ale groźny. Ekspert z UWM o wojnie w Ukrainie, 

strona internetowa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 
2.01.2023, http://www.uwm.edu.pl/egazeta/rezim-bezsilny-ale-grozny-
ekspert-uwm-wojnie-ukrainie 

"Tchórze, pasożyty, zdrajcy". Rosjanom wskazano nowego wroga, 
wypowiedź dla wp.pl, 1.01.2023, https://wiadomosci.wp.pl/byla-
paniczna-ucieczka-z-rosji-teraz-bedzie-zemsta-putina-
6849490718055232a 

Ramzan Kadyrow w opałach? Przeciwni mu Czeczeni chcą 

"deokupacji swojego kraju", wypowiedź dla wp.pl, 1.12.2022, 
https://wiadomosci.wp.pl/ramzan-kadyrow-w-opalach-przeciwni-mu-
czeczeni-chca-deokupacji-swojego-kraju-6839557660813856a 

Tym razem miny im zrzedły. "Oddajemy część Rosji", wypowiedź 
dla wp.pl, 10.11.2022, https://wiadomosci.wp.pl/tak-rosjanie-reaguja-
na-odtrabiony-odwrot-najciemniejszy-moment-naszej-historii-
6832473876941504a 

Wypowiadają wojnę Putinowi. "Armia już się tworzy", wypowiedź 
dla wp.pl, 25.10.2022,https://wiadomosci.wp.pl/w-tej-republice-
wladza-kremla-ma-upasc-w-kilka-godzin-armia-juz-sie-tworzy-
6826790643473344a 

Kaliningrad öffnet Luftraum. Schleust  Russland Syrien-Flüchtlinge 

in die EU?, wypowiedź dla niemieckiego dziennika „Bild”, 21.10.2022, 
https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/kaliningrad-
oeffnet-luftraum-schleust-russland-syrien-fluechtlinge-in-die-eu-
81689966.bild.html?fbclid=IwAR0ZWG9L3ywII3Z36ZBGSWdeOihenY83
699De290dq4e_6RCYIHU2bRaIts 

Nowy kryzys na granicy? Decyzja Kaliningradu wygląda jak 

przygotowania, wypowiedź dla wp.pl, 20.10.2022, 
https://wiadomosci.wp.pl/polsce-grozi-nowy-kryzys-graniczny-decyzja-
kaliningradu-wyglada-jak-przygotowania-do-tego-
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6824708514270144a?fbclid=IwAR34z8YjSWSWtaE1GM9SDURE7_U942
mBTtypFm4HDD6rXfCBnVfBKS_0Fzk 

Strzelił do wojskowego komisarza. Część Rosjan widzi w nim 

bohatera. Będą następni?, wypowiedź dla wp.pl, 29.09.2022, 
https://wiadomosci.wp.pl/strzelil-do-wojskowego-komisarza-czesc-
rosjan-widzi-w-nim-bohatera-beda-nastepni-6817247879940928a 

Wypowiedź dla Wiadomości TVP, 25.09.2022, 
https://wiadomosci.tvp.pl/62205943/24092022-1930 

Rosyjska sieć rozgrzana do czerwoności. "Nie rozumiesz, głupia?!", 
wypowiedź dla wp.pl, 21.09.2022, https://wiadomosci.wp.pl/reakcje-
rosjan-na-mobilizacje-nie-rozumiesz-ze-beda-pozerac-twoje-dzieci-i-
mezow-kawalek-po-kawalku-
6814742680808288a?fbclid=IwAR0ZWG9L3ywII3Z36ZBGSWdeOihenY
83699De290dq4e_6RCYIHU2bRaIts 

Putin opuści bunkier na Uralu. "Wysyła sygnał dla Zachodu", 
wypowiedź dla wp.pl, 31.08.2022, https://wiadomosci.wp.pl/wladimir-
putin-odwiedzi-kaliningrad-mocny-sygnal-dla-zachodu-
6806955338439520a 

Znowu "sukces" Putina. Sześć krajów bierze go w kleszcze, 
wypowiedź dla wp.pl, 28.07.2022, https://wiadomosci.wp.pl/kolejny-
sukces-putina-litwa-lotwa-estonia-i-polska-zaloza-mu-kaftan-
bezpieczenstwa-z-himars-ow-
6795319005149696a?fbclid=IwAR2XGSirG_tpvjjSNyaRC99CSNs8mwxm
12e5hNLEoFeHEjN255GK1UGnZWw 

Eksterytorialna autostrada po przesmyku suwalskim. Gubernator 

Kaliningradu rzucił taki pomysł na poważnie, wypowiedź dla wp.pl, 
7.07.2022,https://wiadomosci.wp.pl/eksterytorialna-autostrada-po-
przesmyku-suwalskim-gubernator-kaliningradu-rzucil-taki-pomysl-na-
powaznie-6787893317573280a?fbclid=IwAR0qAyNG--
9FtajjALfhJAShI6kIGtpxca2lc7cnEgxGzovBupKr7TK1pHg 

W Rosji dojrzewa bunt weteranów? Pułkownik GRU opisał 

scenariusz zagrażający Putinowi, wypowiedź dla wp.pl, 
25.05.2022,https://wiadomosci.wp.pl/w-rosji-dojrzewa-bunt-
weteranow-pulkownik-gru-opisal-scenariusz-zagrazajacy-putinowi-
6772658622282336a?fbclid=IwAR2XGSirG_tpvjjSNyaRC99CSNs8mwxm
12e5hNLEoFeHEjN255GK1UGnZWw 

Wypowiedź dla Wiadomości TVP, 31.03.2022, 
https://wiadomosci.tvp.pl/58986228/31032022-1930 

Wywiad w programie Opinie, TVP 3 Olsztyn 23.03.2022, 
https://olsztyn.tvp.pl/59207031/23322 
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Groźna aktywność wywiadowcza tego prawdopodobnego szpiega 

jest o tyle istotna, że działał na obszarze, którym Ukraińcy podążali do 

Polski, wypowiedź dla TVP Info, 4.03.2022, 
https://twitter.com/toptvpinfo/status/1499711251512840195 

Media rosyjskie pokazują zupełnie coś innego niż u nas, wywiad w 
Polskim Radiu Olsztyn, 24.02.2022, https://radioolsztyn.pl/krzysztof-
zegota-media-rosyjskie-pokazuja-zupelnie-cos-innego-niz-u-
nas/01621832 
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XIV ZJAZD GEOPOLITYKÓW POLSKICH “GEOPOLITYCZNY 
WYMIAR TRANSGRANICZNYCH ZAGROŻEŃ 

BEZPIECZEŃSTWA” – KRAKÓW, 30 LISTOPADA 2022 R.  
 
 

Rok 2022 upłynął pod znakiem agresji Federacji Rosyjskiej na 
Ukrainę. Tym samym problemy wywołane pandemią Covid-19 ustąpiły 
w naszej części świata wyzwaniom implikowanym przez wojnę u bram 
Paktu Północnoatlantyckiego oraz Unii Europejskiej. Agresja Rosji na 
Ukrainę wpłynęła w istotny sposób na trwającą od lat przebudowę ładu 
międzynarodowego, intensyfikując ten proces, choć nie należy 
interpretować tych wydarzeń jako przełomowych w skali globu. Grono 
światowych mocarstw, jak i mocarstw regionalnych, wydaje się w tym 
kontekście niezmienne. Za o wiele bardziej istotne uznać należy 
konsekwencje gospodarcze, w tym kryzys energetyczny oraz obawę o 
kryzys żywnościowy. Historyczna w tym kontekście jest również decyzja 
Finlandii oraz Szwecji w przedmiocie członkostwa w Organizacji 
Traktatu Północnoatlantyckiego oraz przedłożony przez Ukrainę 
wniosek o przystąpienie do Traktatu w przyspieszonej procedurze. 
Równie doniosłe na poziomie politycznym wydaje się przyznanie 
Ukrainie statusu kraju kandydującego do Unii Europejskiej, o czym 
zadecydowano na szczycie Rady Europejskiej w połowie roku 2022. Unia 
zdecydowanie potępiła wojnę napastniczą Rosji przeciw Ukrainie oraz 
aneksję ukraińskich obwodów: donieckiego, ługańskiego, zaporoskiego i 
chersońskiego. Wyrazem dezaprobaty wobec tych działań są pakiety 
sankcji, które mają ograniczyć, a w długoterminowej perspektywie 
pozbawić agresora dostępu do krytycznych technologii, ze szczególnym 
uwzględnieniem tych wykorzystywanych w sferze wojskowej. Sankcje 
unijne, jak również ewentualne członkostwo Ukrainy w wymienionych 
organizacjach międzynarodowych, uzewnętrzniły podziały istniejące w 
obu tych strukturach, co jednakowoż przyczyniło się do zainicjowania 
dialogu o ich przyszłości, celach strategicznych i tożsamości. Istotną rolę 
z tym procesie odegrały Stany Zjednoczone, których przywództwo 
polityczne i militarne w Europie uznać należy za kluczowe w kreowaniu 
dynamiki działań pomocowych na rzecz Ukrainy. 

Między innymi o tych wyzwaniach debatowano w gronie 
specjalistów, członków i sympatyków Polskiego Towarzystwa 
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Geopolitycznego podczas XIV Zjazdu Geopolityków Polskich, który odbył 
się 30 listopada 2022 roku w Krakowie w formie stacjonarnej 
konferencji.  Za organizację przedsięwzięcia odpowiedzialny był 
krakowski oddział PTG na czele z jego przewodniczącym i jednocześnie 
prezesem PTG dr. Piotrem Wilczyńskim oraz przedstawiciel zarządu PTG 
ds. zjazdów i konferencji dr Iwoną Lasek-Surowiec. Uczelnią 
współpracującą przy organizacji wydarzenia był Uniwersytet 
Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Ze względów 
bezpieczeństwa wynikających z uderzenia rakiety w miejscowość 
Przewodów (woj. lubelskie) 15 listopada 2022 r., a zatem dokładnie na 
dwa tygodnie przed dorocznym spotkaniem geopolityków, władze PTG 
podjęły natychmiastową decyzję o zmianie lokalizacji wydarzenia z 
Przemyśla na Kraków. 

W Zjeździe uczestniczyło liczne grono badaczy z następujących 
ośrodków akademickich: Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu 
Warszawskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Uniwersytetu Śląskiego w 
Katowicach, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu Jana 
Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji 
Edukacji Narodowej w Krakowie, Uniwersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytetu w Pecs (Węgry), 
Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Wojskowej 
Akademii Technicznej w Warszawie, Akademii Kaliskiej im. Prezydenta 
Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, Państwowej Akademii Nauk 
Stosowanych w Chełmie, Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, 
Akademii Nauk Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego w Ostrowcu 
Świętokrzyskim, Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. Witolda 
Pileckiego w Oświęcimiu, Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza 
Modrzewskiego w Krakowie, jak również przedstawiciel (uczeń) I 
Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie.  

Zjazd rozpoczął się od uroczystego przemówienia prezesa PTG dr. 
Piotra Wilczyńskiego, który przywitał zgromadzonych gości oraz ogłosił 
laureatów nagród i wyróżnień przyznawanych przez Towarzystwo. 
Następnie wręczył zwycięzcom pamiątkowe medale oraz statuetki. 
Nagrodami PTG im. Oskara Żebrowskiego za zasługi na rzecz szeroko 
rozumianej geopolityki uhonorowani zostali: prof. dr hab. Jerzy 
Będźmirowski (Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni), prof. dr hab. 
Ignacy Kitowski (Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie), 
prof. dr hab. Roman Szul (Uniwersytet Warszawski) oraz prof. dr hab. 
Krzysztof Żęgota (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie). 
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Główna nagroda w Konkursie Książka Geopolityczna Roku 2021 trafiła 
do rąk Witolda J. Wilczyńskiego za dzieło pt. ,,Regiony świata. Geografia 

i geopolityka”, zaś wyróżnienie przypadło Panu Markowi Budziszowi za 
książkę pt. ,,Wszystko jest wojną. Rosyjska kultura strategiczna”. Warto 
nadmienić, że w konkursie Książka Geopolityczna Roku wybierana jest 
najlepsza książka naukowa z zakresu geopolityki i problematyki 
międzynarodowej, w szczególności bezpieczeństwa międzynarodowego, 
geografii historycznej i politycznej, nauki o cywilizacji, geoekonomii, 
zagadnień teoretycznych dotyczących władzy w aspekcie 
międzynarodowym czy metodologii nauk społecznych w odniesieniu do 
spraw międzynarodowych. Konkurs ma na celu popularyzowanie 
problematyki geopolitycznej, a także czytelnictwa książek o tej tematyce. 
Podczas inauguracyjnej części Zjazdu wręczono również nagrody i 
dyplomy finalistom V Międzynarodowej Olimpiady Geopolitycznej, 
organizowanej pod auspicjami PTG. 

Względy bezpieczeństwa, wynikające z nieoczekiwanych 
wydarzeń tuż przy granicy wschodniej RP, w istotny sposób wpłynęły na 
płaszczyznę organizacyjną Zjazdu  i finalne grono prelegentów. W 
miejsce dorocznej publicznej debaty geopolitycznej odbyły się obrady 
plenarne podzielone na dwie części, które moderowali: prof. zw. dr hab. 
Paweł Soroka oraz dr hab. Adrian Tyszkiewicz. 

Pierwsza sesja plenarna została zainagurowana wystąpieniem dra 
hab. Adama Zamojskiego, prof. UJK, pt. Cywilizacyjny wymiar inwazji 

Federacji Rosyjskiej na Ukrainę (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w 
Kielcach). Następnie prelekcje wygłosili: dr hab. Adrian Tyszkiewicz: 
Suwerenność imperialna? – przypadek quasi-państw na okupowanych 

terytoriach Ukrainy (Uniwersytet Jagielloński), dr hab. Dariusz Góra, 
prof. UKSW: Kulturowy aspekt sekurytyzacji granic (Uniwersytet 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), płk rez. prof. zw. dr hab. 
inż. Jan Posobiec: Transgraniczne uwarunkowania bezpieczeństwa 

(Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w 
Kaliszu), prof. zw. dr hab. Mirosław Sułek: Geopolityczny wymiar agresji 

Rosji na Ukrainę (Uniwersytet Warszawski), dr hab. inż. Robert 
Białoskórski, prof. UPH: Koncepcja procesu walki informacyjnej na bazie 

doświadczeń rosyjskiej agresji na Ukrainę (Uniwersytet Przyrodniczo-
Humanistyczny w Siedlcach) oraz dr hab. Stefan Bielański, prof. UP: 
Stanowisko włoskich sił politycznych wobec wyzwań polityki migracyjnej 
(Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w 
Krakowie). Po referatach z części pierwszej rozpoczęła się 
wielowątkowa i pasjonująca dyskusja wynikająca ze spectrum 
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tematycznego prelekcji, jak również z bieżących wydarzeń teatru działań 
wojennych na Ukrainie.  

Druga część obrad plenarnych wzbudziła nie mniej intensywną 
debatę. Jako pierwszy swoją prelekcję wygłosił płk rez. prof. zw. dr hab. 
inż. Jarosław Wołejszo pt. Zagrożenia asymetryczne i hybrydowe w 

regionie transgranicznym dla wojsk lądowych (Akademia Kaliska im. 
Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu). Kolejne 
wystąpienia zaprezentowali: dr hab. Andrzej Zapałowski pt. Wyzwania 

dla Wojsk Obrony Terytorialnej wobec masowej presji migracyjnej 
(Uniwersytet Rzeszowski), dr hab. Krzysztof Żęgota, prof. UWM pt. 
Transgraniczne uwarunkowania i wyzwania bezpieczeństwa – 

doświadczenia pogranicza polsko-rosyjskiego (Uniwersytet Warmińsko-
Mazurski w Olsztynie), dr hab. Jarosław Tomasiewicz, prof. UŚ pt. 
Zagrożenia hybrydowe w obszarze pogranicznym – precedensy historyczne 

(Uniwersytet Śląski w Katowicach) oraz dr hab. Ignacy Kitowski, prof. 
PANS pt. Woda  jako broń w konflikcie  ukraińsko – rosyjskim (Państwowa 
Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie).  

W przerwie między kolejnymi częściami obrad odbyło się 
spotkanie Rady Naukowej oraz Zarządu PTG. Od godziny 16.00 
kontynuowano obrady w trzech równoległych panelach dyskusyjnych. 
Podczas panelu A moderowanego przez dra hab. Krzysztofa Żęgotę, prof. 
UWM, uczestnicy wysłuchali następujących referatów: mjr dr hab. Anny 
Boruckiej, prof. WAT i ppłk dra inż. Rafała Parczewskiego pt.: Rola BSP 

będących na wyposażeniu SZ RP w ochronie granicy państwowej 
(Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie), dra Łukasza 
Szymankiewicza pt.: Zmiany w polskim systemie ochrony lotnictwa 

cywilnego jako odpowiedź na nowe zagrożenia dla bezpieczeństwa 

lotnictwa międzynarodowego (Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej), 
dra Piotra Wilczyńskiego pt.: Współczesne zabory – narody 

bezpaństwowe podzielone granicami (Polskie Towarzystwo 
Geopolityczne) oraz dr Edyty Chwiej pt.: Transgraniczne zagrożenia 

bezpieczeństwa wynikające z funkcjonowania państw i obszarów 

nieuznawanych (Uniwersytet Jagielloński). Wystąpienia prelegentów 
cieszyły się dużym zainteresowaniem, a w trakcie i po, w fazie rozmów 
kuluarowych, wywiązała się ożywiona dyskusja.  

Panel B moderował z kolei dr hab. Dariusz Góra, a wypowiadali 
się: mgr Aleksy Borówka Wojna rosyjsko-ukraińska a migracja Ukraińców 

do Polski – kontekst bezpieczeństwa, (Uniwersytet Wrocławski), mgr 
Maciej Kędzierski: Delimitacja przestrzeni kosmicznej jako wyzwanie i 

zagrożenie dla bezpieczeństwa cywilizacyjnego (Uniwersytet 
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Pedagogiczny w Krakowie), dr Żaneta Mrożek: Bioterroryzm jako 

zagrożenie hybrydowe dla bezpieczeństwa państwa (Uniwersytet 
Pedagogiczny w Krakowie), dr Grzegorz Kała: Kryzys polsko-litewski 

z marca 1938 roku w świetle polskiej prasy politycznej (Uniwersytet 
Warmińsko-Mazurski), dr Grzegorz Baziur: Białoruś wobec inwazji 

rosyjskiej na Ukrainę w 2022 roku i potencjalny wpływ jej postawy na  

bezpieczeństwo Polski (Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda 
Pileckiego w Oświęcimiu) oraz mgr inż. Monika Banach-Kokoszka 
Raszyzm jako jeden z czynników agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę 

w wybranych tytułach prasy ukraińskiej (Akademia WSB w Dąbrowie 
Górniczej). 

W panelu C, któremu przewodniczył dr hab. Ignacy Kitowski, 
wysłuchano następujących prelegentów: mgr Wiktorii Kolano Procesy 

migracyjne jako wyzwanie dla bezpieczeństwa państwa w trzeciej 

dekadzie XXI wieku (Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej), MSc Anjar 
Tri Laksono Handling the migration crisis through strengthening 

cooperation between developed and developing countries (University of 
Pecs, Hungary), mgra Marcina Oskierki Szczególne zasady wjazdu i 

pobytu obywateli Ukrainy na terytorium RP a wojna na Ukrainie, 
(Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie), mgr Patrycji Julii 
Radeckiej Multiprzestępczość transgraniczna jako przestępczość 

zorganizowana i walka z tym zjawiskiem (Krakowska Akademia im. 
Andrzeja Frycza Modrzewskiego), lic. Patryka Laskowskiego Kryzys na 

granicy polsko-białoruskiej w przekazie medialnym (Uniwersytet 
Warmińsko-Mazurski) oraz najmłodszego z uczestników Zjazdu, 
będącego jednocześnie zwycięzcą V Międzynarodowej Olimpiady 
Geopolitycznej, Oliwiera Oleszczuka Transgraniczne relacje gospodarcze 

oraz ograniczenia krajów europejskich w dostępie do surowców 

strategicznych po wybuchu wojny na Ukrainie (I LO im. Stefana 
Czarnieckiego w Chełmie). 

Po pasjonujących i różnorodnych pod względem tematycznym 
spotkaniach panelowych uczestnicy Zjazdu spotkali się o godzinie 19.00 
na uroczystym podsumowaniu konferencji. Mowę wieńczącą całość 
obrad wygłosił prezes PTG dr Piotr Wilczyński. Była to jednocześnie 
sposobność do przekazania wzajemnych podziękowań uczestnikom 
Zjazdu, jak i organizatorom, zwłaszcza wobec licznych wyzwań i 
turbulencji, których PTG doświadczyło bezpośrednio przed tym 
wydarzeniem. Dwa lata pandemiczne, tj. rok 2020 i 2021 oraz kolejny 
rok – 2022, gdy Europa stanęła w obliczu pierwszego od 1945 r. tak 
doniosłego zagrożenia swojego bezpieczeństwa, wywołały również w 
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obrębie Towarzystwa wielorakie wyzwania o podłożu organizacyjnym, 
merytorycznym, ludzkim, jak i finansowym, którym PTG podołało z 
sukcesem. Zjazd obfitował w referaty o wielowymiarowej tematyce, 
a dyskusje podsumowujące przyczyniły się do wypracowania konkluzji 
do dalszych badań w nieodległej przyszłości. Oficjalne zamknięcie 
konferencji nie zakończyło jednak rozmów kuluarowych, które po raz 
pierwszy od 2019 r., tj. od Zjazdu Geopolityków Polskich w Olsztynie, 
mogły się toczyć bez obaw o bezpieczeństwo zaproszonych gości. 

 
Iwona Lasek-Surowiec 
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V EDYCJA  
MIĘDZYNARODOWEJ OLIMPIADY GEOPOLITYCZNEJ   

 
 

W dniach 28-29 listopada 2022 roku w Krakowie odbyły się 
zawody finałowe V edycji Międzynarodowej Olimpiady Geopolitycznej, w 
których uczestniczyli zwycięzcy eliminacji rozgrywanych w trzech 
etapach w sposób zdalny począwszy od kwietnia 2022 roku. W 
odróżnieniu od finałów poprzednich edycji Olimpiady, tym razem 
zawodnicy rywalizowali nie wciągu jednego, ale przez dwa dni, a 
miejscem zawodów był hotel Fero Express w Krakowie. Zarząd PTG 
jeszcze przed rozpoczęciem I etapu dokonał odpowiedniej modyfikacji 
Regulaminu. Nie zmieniono liczby etapów składających się na eliminacje, 
jednak w etapie drugim znacząco zmniejszono liczbę konkurencji (do 
trzech). Do udziału w Olimpiadzie Regulamin dopuszcza uczniów i 
studentów oraz absolwentów uczelni, którzy nie ukończyli 30 roku życia 
oraz nie posiadają stopnia doktora. W Zarządzie PTG funkcję do spraw 
olimpiady geopolitycznej objął Piotr Nawała.  

W pierwszym etapie V edycji Międzynarodowej Olimpiady 
Geopolitycznej wzięło udział 75 uczestników z 24 państw 
zlokalizowanych w ośmiu regionach świata (zabrakło jedynie 
reprezentantów dwóch regionów: Islamu i Indii). Swoich 
reprezentantów poza Polską miała Słowacja, Ukraina, Białoruś, Węgry, 
Hiszpania, Portugalia, Słowenia, Chorwacja, Argentyna, Kanada, 
Singapur, Rosja, Nigeria, Japonia, Filipiny, Włochy i Australia.  

Etap wstępny polegał na napisaniu eseju. Dobór tematu był 
uwarunkowany bieżącymi wydarzeniami na arenie międzynarodowej. 
Każdą pracę oceniało anonimowo dwóch niezależnych recenzentów. 
Niektórzy uczestnicy byli zwolnieni z I etapu. Regulamin dopuszcza taką 
możliwość w przypadku uczestników poprzednich edycji, którzy przeszli 
I etap w poprzednich latach, oraz samodzielnych autorów prac 
naukowych opublikowanych w czasopismach recenzowanych. Zwolnieni 
byli też laureaci konkursu na esej geopolityczny, organizowany przez 
chełmski oddział terenowy PTG, a także służący w formacjach 
mundurowych w służbie czynnej. 
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Tab. 1. Zwycięzcy I etapu V edycji Międzynarodowej Olimpiady Geopolitycznej 
I stage  
ranking 

Participant Country University/ school 

32,0 Jon Košir Slovenia University of Ljubljana 
 

29,5 Kamil Kłyszejko Poland Adam Mickiewicz University, Poznań 
28,0 Kacper Kremiec Poland 1st Schools Union of Żory 
27,5  Nazar Kurbanov Russia MGIMO University, Moscow 
25,5 Aleksander Bojanowski Poland 3rd Sec. School of Gdynia 
25,0 Patrycja Piróg 

 
Poland Pedagogical University of Kraków 

24,5 Lorenzo Macellari 
 

Italy University of Trident 

20,0 EldanizGusseinov 
 

Hungary Andrassy University, Budapest 

16,0 Michał Mochocki 
 

Poland State School of HigherEducation, 
Sandomierz 

15,0 Paweł Zębik 
 

Poland Pedagogical University of Kraków 

14,5 Kamila Badowska Italy University of Trident 
11,5 Adam Głąb 

 
Poland 5th Sec. School of Rzeszów 

 
11,0 Victor Kiong Singapore National University of Singapore 

 
11,0 CrystalWalts 

 
Canada University of Victoria (BC), Victoria 

8,5 Monika Rojek 
 

Poland PolishNavalAcademy, Gdynia 
 

8,0 Piotr Kowalczyk Poland 3rd Sec. School of Olsztyn 
8,0 LaksonoAnjar Tri Hungary University of Pécs 
7,5 Cordelia Jones Australia University of Queensland, Brisbane 
7,5 Franciszek Skok Poland University of Łódź 
7,0 Petra Avalica Croatia University of Zagreb 
4,5 KristinaSemenova Russia StateUniv. of Saint Petersburg 
4,5 Sylwia Bednarz Poland WSB Academy, Dąbrowa Górnicza 
3,0 Leonardo D. 

Marszovszký 
Slovakia Comenius University, Bratislava 

3,0 Patrycja Radecka Poland Andrzej Frycz Modrzewski Univ., 
Kraków 

Źródło: https://ptg.edu.pl/5-edycja-2022/ 
 
Pierwszy etap konkursu wygrali: Kamil Kłyszejko z Uniwersytetu 

Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Jon Košir z Uniwersytetu w 
Lublanie (tab. 1). Prace zwycięzców zostały opublikowane w Przeglądzie 
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Geopolitycznym1 oraz w European Journal of Geopolitics2. Do drugiego 
etapu zakwalifikowało się 51 zawodników.  

Cały drugi etap odbył się drogą elektroniczną poprzez e-mail.W 
tej edycji drugi etap został ograniczony do trzech części: test, quiz 
geograficzny i zbrojeniowy oraz pojedynki geopolityczne. Pierwszą 
częścią drugiego etapu był test, który odbył się 4 czerwcao godzinie 
10.00. Na rozwiązanie testu oraz wysłanie odpowiedzi uczestnicy mieli 
godzinę. Po raz pierwszy w historii olimpiady geopolitycznej 3 osoby 
zostały zdyskwalifikowane z powodu oszustwa polegającego na 
kopiowaniu odpowiedzi. W teście było 60 pytań i z tej części można było 
uzyskać 60 punktów. Za każdą poprawną odpowiedź uczestnik 
otrzymywał jeden punkt, za błędną minus jeden punkt. Za brak 
odpowiedzi przyznawano zero punktów. Na jedno pytanie była tylko 
jedna minuta dlatego konieczne było uważne czytanie pytań jak i 
zaznaczenie poprawnych odpowiedzi.  

Najlepszy wynik z testu osiągnął Jon Košir z Uniwersytetu z 
Lublany. Drugie miejsce zajął Franciszek Stachura-Baran z XXI LO w 
Lublinie, a trzecie - Kamil Kłyszejko z Uniwersytetu Adama Mickiewicza. 
W celu przejścia do kolejnych etapów konieczne było uzyskanie 
dodatniej liczby punktów. Nie udało się to kilkunastu osobom z powodu 
ujemnej liczby punktów albo nie odesłania odpowiedzi na czas. Pozostali 
uczestnicy w liczbie 34 przeszli do quizu geograficznego i 
zbrojeniowego. Ten etap trwał przez tydzień 20-27 czerwca. Uczestnicy 
otrzymali 20 fragmentów map obszarów o strategicznym znaczeniu a 
zadanie polegało na ich rozpoznaniu. Za każdą poprawną odpowiedź 
otrzymywali jeden punkt. Podobnie było w przypadku quizu 
zbrojeniowego. Każdy z uczestników dostał 20 fragmentów zdjęć 
współczesnego uzbrojenia a zadanie polegało na rozpoznaniu broni i 
podaniu jej nazwy w ciągu tygodnie. Za każdą poprawną odpowiedź 
uczestnicy otrzymywali 0,5 punkta.  

W ramach trzeciego etapu odbyły się pojedynki geopolityczne, 
rozegrane w dniach 3-12 lipca. Przed rozpoczęciem tej konkurencji 
zawodnicy przygotowali po 6 pytań, które zostały przesłane 
przeciwnikowi. W trakcie trwania tego etapu dwóch zawodników 
zrezygnowało z dalszych walk. Ostatecznie zwyciężczynią pojedynków 
geopolitycznych okazała się Kamila Badowska z Uniwersytetu 

                                                
1
Zob. Kłyszejko, K., 2022. Przyczyny niepowodzenia polityki amerykańskiej w Afganistanie, Przegląd 

Geopolityczny, 41, s. 103- 119. 
2 Zob. Košir, J., 2022. The perspective of Transnistria in the light of Russian invasion on Ukraine, 
EuropeanJournal of Geopolitics, 10, pp. 48-74. 
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Trydenckiego we Włoszech, pokonując Aleksandra Bojanowskiego z I LO 
w Inowrocławiu. Tak zakończyła się ostatnia konkurencja drugiego 
etapu. Po podliczeniu wyników ze wszystkich części eliminacji ogłoszono 
wyniki. Do zawodów finałowych zakwalifikowano 21 najlepszych 
zawodników (zawodnicy z 20 i 21 miejsce uzyskali ex aequo 17 
punktów). 3  
 
Tab. 2. Klasyfikacja generalna 21 zawodników po II etapie MOG 
Points in 
the IGC 
2nd stage 

Name, representation 

71 Jon Košir (Ljubljana Univ., SLOVENIA) 
58 Kacper Kremiec (1st Schools Union of Żory, POLAND)  
56 Aleksandra Nędza (Pedagogical University of Kraków, POLAND) 
46 Kalina Badowska (University of Trident, ITALY) 
45 Franciszek Stachura-Baran (21st Sec. School of Lublin, POLAND) 
43 Krystian Kaniewski (Academy of Land Forces, Wrocław, POLAND)  
42 Oliwier Oleszczuk (1st Sec. School of Chełm, POLAND) 
41 Aleksander Bojanowski (3rd Sec. School of Gdynia, POLAND) 
40 Kamil Kłyszejko (Adam Mickiewicz University, Poznań, POLAND) 
40 Paweł Zębik (Pedagogical University of Kraków, POLAND) 
38 Jakub Zgłobicki (3rd Sec. School of Lublin, POLAND)  
37 Patrycja Piróg (Pedagogical University of Kraków, POLAND) 
36 Mikołaj Mrozek (1st Sec. School of Inowrocław, POLAND) 
35 Patryk Kral (1st Sec. School of Cieszyn, POLAND) 
30 Anjar Tri Laksono (University of Pécs, HUNGARY) 
29 Wiktoria Kolano (WSB University, Dąbrowa Górnicza, POLAND) 
26 Bruno Bojanowski (1st Sec. School of Inowrocław, POLAND)  
23 Patrycja Radecka (Andrzej Frycz Modrzewski Univ., Kraków, POLAND)  
18 Patryk Matysiuk (Maria Curie-Skłodowska Univ., Lublin, POLAND) 
17 Adam Głąb (5th Sec. School of Rzeszów, POLAND)  
17 Lorenzo Macellari (University of Trident, ITALY)  
Źródło: https://ptg.edu.pl/5-edycja-2022/ 

 
Sponsorzy i partnerzy 

Tak samo jak w poprzedniej edycji partnerem strategicznym V 
edycji olimpiady była Fundacja Empiria i Wiedza, która przekazała na 
ten cel ponad 25 000 zł, co jest rekordową sumą wśród wszystkich edycji 
Międzynarodowej Olimpiady Geopolitycznej. Pozostałymi sponsorami 
byli Instytut Pamięci Narodowej, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Polskie Towarzystwo 
Geopolityczne oraz prywatni darczyńcy. Partnerem finałów był Hotel 
                                                
3 Zob. pytania i quizy II etapu: https://ptg.edu.pl/5-edycja-2022/ 
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Fero Express w Krakowie a partnerem medialnym niezmiennie Przegląd 
Geopolityczny oraz European Journal of Geopolitics.  

 
Ryc. 1: Sponsor, partnerzy i patroni medialni IV edycji Międzynarodowej 

 
Źródło: https://ptg.edu.pl/olimpiada/olimpiada-sponsorzy-i-partnerzy/ 
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Dzięki partnerowi strategicznemu i pozostałym sponsorom 
finaliści zawodów dostali różnorakie nagrody. Główną nagrodą był 
nowoczesny laptop. Do innych nagród należały: czytniki e-booków, 
tablety, projektory, bezprzewodowe głośniki i słuchawki, pióra, książki, 
gry planszowe a także prawo do rozpoczęcia studiów geopolitycznych na 
Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie oraz członkostwo w PTG.  
Przed zawodami sponsor i partnerzy zostali uwiecznieni na 
dedykowanej stronie internetowej (ryc. 1) oraz w powiadomieniach w 
mediach społecznościowych zawierających podziękowania PTG za 
ufundowane nagrody i udział w kosztach organizacyjnych. Wartość 
nagród doceniona była również przez uczestników zawodów finałowych, 
co było częstokroć wyrażane po zakończeniu i wręczeniu nagród. Każdy 
uczestnik bowiem wyjechał z zestawem mniej lub bardziej cennych 
nagród. 

 
Finał V edycji Międzynarodowej Olimpiady Geopolitycznej  

Dwa tygodnie przed rozpoczęciem zawodów finałowych Zarząd 
PTG podjął decyzję o przeniesieniu rozgrywek finałowych z Przemyśla 
do Krakowa do Hotelu Fero Express. W tej edycji, inaczej niż w 
poprzednich, Zarząd PTG podjął decyzję rozłożeniu zadań finałowych na 
dwa dni: na pierwszy dzień zaplanowano test oraz część ustną, a na 
drugi - część praktyczną. Zawody finałowe rozpoczęły się 28 listopada o 
godzinie 14.00 po zarejestrowaniu uczestników, których przybyło 18. 
Prezes PTG Piotr Wilczyński oraz Piotr Nawała powitali finalistów. 
Następnie został przedstawiony skład jury zawodów: prof. Adrian 
Tyszkiewicz jako przewodniczący jury, prof. Zbigniew Długosz i prof. 
Witold Wilczyński.  

Pierwsza część zawodów centralnych to test wiedzy mający 
podobne zasady co pierwsza konkurencja z II etapu. Zawodnicy mieli 60 
minut na odpowiedź na 60 pytań. Poziom trudności tych pytań był 
wyższy niż etapie II. Finaliści musieli polegać na własnej wiedzy i aby 
uzyskać punkty w zawodach, uzyskać dodatni wynik punktowy w teście. 
Podczas tego testu nie można było korzystać z informacji z Internetu ani 
z własnych notatek. Po 60 minutach karty odpowiedzi zostały zebrane i 
przekazane jurorom do oceny a finaliści udali się na przerwę kawową 
(fot. 1). Najlepszym w tej części był Kamil Kłyszejko z Uniwersytetu 
Adama Mickiewicza, który uzyskał 10 punktów, drugie miejsce zajęła 
Kamila Badowska z Uniwersytetu Trydenckiego (9 punktów), trzecie 
miejsce Aleksander Bojanowski z III LO z Gdyni (8 punktów). Punkty 
zdobyli także ex aequo Jon Kosir, Franciszek Stachura-Baran - 7 
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punktów, Lorenzo Macellari - 5 punktów, Oliwier Oleszczuk - 4 punkty, 
Jakub Zgłobicki - 3 punkty, Patrycja Piróg - 2 punkty oraz Kacper 
Kremiec - 1 punkt. Pozostali finaliści otrzymali wynik negatywny lub 
zero punktów w tej konkurencji. 

 
Fot. 1: Finaliści V edycji Międzynarodowej Olimpiady Geopolitycznej podczas 
przerwy kawowej 

 
Źródło: zbiory własne PTG. 
 
Fot. 2: Uczestnicy zawodów finałowych w trakcie części pisemnej  

 
Źródło: zbiory własne PTG. 
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Po przerwie kawowej oraz ogłoszeniu wyników I części 
rozegrano część ustną, w której zawodnicy udzielali na wylosowane 
pytania odpowiedzi ocenianej przez jury. Odpowiedź uczestnika jury 
oceniało przyznając od 0 do 3 pkt. i to pozwalało na zdobywanie 
terytorium na wyświetlanej mapie. Wielkość i wartość tego terytorium 
zaś wpływała na pozycję w rankingu, która przekładała się na uzyskane 
w tej części punkty. Podczas tej części uczestnicy w dużej ilości 
zawiązywali ze sobą sojusze lub pakty o nieagresji co pod koniec części 
ustnej znacznie utrudniało zdobywanie nowego terytorium. W tej części 
najlepszym zawodnikiem okazał się Kacper Kremiec z I Zespołu Szkół w 
Żorach (10 p.). Drugie miejsce zajęli ex aequo Oliwier Oleszczuk z I LO w 
Chełmie oraz Lorenzo Macellari z Uniwersytetu w Trydencie (po 9 p.). 
Czwarte miejsce również ex aequo zajęli Aleksander Bojanowski z III LO 
w Gdyni oraz Jakub Zgłobicki z III LO w Lublinie (po 7 p.). Na szóstej 
lokacie znalazł się Anjar Tri Laksono z Uniwersytetu w Peczu. Siódme 
miejsce Jon Košir z Uniwersytetu w Lublanie (4 p.) a ósme także ex 
aequo zajęli Krystian Kaniewski z Akademii Wojsk Lądowych i Jakub 
Zgłobicki z III LO w Lublinie (po 3 p.). Dziesiąte miejsce zamyka Kamila 
Badowska w Uniwersytetu Trydenckiego (1 p.). Pozostali uczestnicy nie 
zdobyli punktów za tę część zawodów finałowych. Następnie zostały 
ogłoszone wyniki zarówno za cześć drugą jak i podsumowujące dwie 
części finału olimpiady. Na tym zakończył się pierwszy dzień olimpiady.  

Drugiego i zarazem ostatniego dnia zawodów odbyła się część 
trzecia, w której uczestnicy wcielają się w rolę dowódców wojskowych i 
dysponując każdy takimi samymi siłami mają wyeliminować jak 
najwięcej jednostek przeciwnika, zachować swoje dowództwo i jak 
najwięcej sił, a także zrealizować jak najwięcej misji. Rozgrywka 
odbywała się na planszy przedstawiającej fragment mapy Polski. 
Warunkiem otrzymania punktów było zachowanie kompanii 
dowodzenia. Przeznaczenie na część praktyczną całego dnia okazało się 
bardzo dobrym pomysłem, ponieważ dzięki temu udało się rozegrać 
znacznie więcej rund niż w poprzednich edycjach, co pozwoliło 
sprawdzić się niektórym graczom gdy już posiadali niewiele wojska. 
Najlepszymi zawodnikami w trzeciej części byli Aleksandra Nędza z 
Uniwersytetu Pedagogicznego oraz Krystian Kaniewski z Akademii 
Wojsk Lądowych (uzyskali po 10 p.). Trzecie miejsce zajęła Wiktoria 
Kolano z Akademii WSB (8 p.). Na czwartym miejscu (7 p.) znalazł się 
reprezentant I Zespołu Szkół w Żorach Oliwier Oleszczuk, na piątym (6 
p.) Lorenzo Macellari (Uniwersytet Trydencki) zaś szóste miejsce (5 p.) 
ex aequo Paweł Zębik i Patryk Kral odpowiednio z Uniwersytetu 
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Pedagogicznego w Krakowie oraz I LO w Cieszynie. Ósmą lokatę zajął 
Kacper Kremiec z I Zespołu Szkół w Żorach (3 p.) a dziewiąte Patrycja 
Radecka z Krakowskiej Akademii im. Modrzewskiego (2 p.). Na ostatnim 
punktowanym czyli dziesiątym miejscu był Jakub Zgłobicki z III LO w 
Lublinie. 

 
Fot. 3: Sytuacja na symulowanym froncie podczas początku części praktycznej 

 
Źródło: Zbiory własne PTG 

 
Po zakończeniu wszystkich części zawodów jury zsumowało 

punkty i znowu nie odbyło się bez niespodzianki. Otóż pierwsze miejsce 
ex aequo w V edycji Międzynarodowej Olimpiadzie Geopolitycznej zajęli 
Oliwier Oleszczuk oraz Lorenzo Macellari. Po ogłoszeniu wyników 
nastąpiło wręczenie nagród rzeczowych. Dzień później 28 listopada, 
podczas ceremonii otwarcia XIV Zjazdu Geopolityków Polskich finaliści 
otrzymali pamiątkowe medale i dyplomy (tab. 3, fot. 4-6).  

 
Podsumowanie 

Tegoroczna V edycja Międzynarodowej Olimpiady Geopolitycznej 
niewątpliwie zakończyła się sukcesem pomimo konieczności 
przeniesienia zawodów finałowych z Przemyśla do Krakowa, co było 
poważnym wyzwaniem organizacyjnym dla Zarządu PTG. Niewątpliwie 
należy podkreślić fakt, że pomimo tak wielkiego wysiłku logistycznego 
dla uczestników olimpiady niewiele się zmieniło. W trakcie trwania 
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Tab. 3. Wyniki zawodów finałowych V edycji Międzynarodowej Olimpiady 
Geopolitycznej 

Punkty 
 

M.  Nazwisko i 
imię 

Szkoła 

Cz. 
pisemna 

Cz. 
ustna 

Cz. 
praktyczna  

Ʃ 

Medal 

1. 
Oliwier 
OLESZCZUK 

I LO w Chełmie 
4 9 7 20 Złoty 

2. 
Lorenzo 
MACELLARI 

Uniwersytet 
Trydencki 
(Włochy) 

5 9 6 20 Złoty 

3. 
Aleksander 
BOJANOWSKI 

III LO w Gdyni 
8 7 0 15 Złoty 

4. 
Kacper 
Kremiec 

I Zespół Szkół 
w Żorach 

1 10 3 14 Srebrny 

5. 
Krystian 
Kaniewski 

Akademia 
Wojsk 
Lądowych 

0 3 10 13 Srebrny 

6. 
Jon Košir Uniwersytet w 

Lublanie 
(Słowenia) 

7 4 9 11 Srebrny 

6. 
Jakub 
Zgłobicki 

III LO w 
Lublinie 

3 7 1 11 Srebrny 

8. 
Aleksandra 
Nędza 

Uniwersytet 
Pedagogiczny 
w Krakowie 

0 0 10 10 Srebrny 

8. 
Kalina 
Badowska 

Uniwersytet w 
Trydencie 
(Włochy) 

9 1 0 10 Srebrny 

8. 
Franciszek 
Stachura-
Baran 

Katolicki 
Uniwersytet 
Lubelski 

7 3 0 10 Srebrny 

8. 
Kamil 
Kłyszejko 

Uniwersytet A. 
Mickiewicza 

10 0 0 10 Srebrny 

12. 
Wiktoria 
Kolano 

Akademia WSB 
0 0 8 8 Brązowy  

13. 
Paweł Zębik Uniwersytet 

Pedagogiczny 
w Krakowie 

0 0 5 5 Brązowy 

13. 
Patryk Kral I LO w 

Cieszynie 
0 0 5 5 Brązowy 

13. 
Anjar Tri 
Laksono 

Uniwersytet w 
Peczu (Węgry) 

0 5 0 5 Brązowy 

16. 
Patrycja Piróg Uniwersytet 

Pedagogiczny 
w Krakowie 

2 0 0 2 ------ 

16. 
Patrycja 
Radecka 

Krakowska 
Akademia F. 
Modrzewskiego  

0 0 2 2 ------ 

18-21. pozostali finaliści 0 0 0 0 ------ 

Źródło: Uchwała jury zawodów finałowych V edycji MOG. 
 

zapisów były rozsyłane e-miale do uczelni i szkół informując o tym 
wydarzeniu. Bardzo cieszy fakt, że zapisują się obcokrajowcy nie tylko z 
Europy ale także z innych regionów. Spośród 51 uczestników, którzy 
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zakwalifikowali się do II etapu, 12 osób pochodziło z zagranicy, 
uzyskując dodatni wynik na teście. 
 
Fot.4, 5, 6: Laureaci zawodów finałowych, na górze: O. Oleszczuk (po lewej), L. 
Macellari (po prawej), na dole: A. Bojanowski 

 Źródło: zbiory  własne PTG 
 

Olbrzymim sukcesem była współpraca z partnerem strategicznym 
– Fundacją Empiria i Wiedza, która również przeznaczyła fundusze na 
zakup nagród rzeczowych dla finalistów. Podziękowania należą się 
również Instytutowi Pamięci Narodowej, który również przekazał 
nagrody rzeczowe a także Uniwersytetowi Pedagogicznemu w Krakowie, 
Wydawnictwu Uniwersytetu Łódzkiego oraz gospodarzowi finału czyli 
Hotelowi Fero Express w Krakowie. Olbrzymie zasługi na etapie 
pozyskiwania sponsorów nagród oddała mgr Malwina Hopej. Uznanie za 
poświęcenie swojego wolnego czasu na rzecz prowadzonej w tym roku 
Olimpiady należy również skierować pod adresem jurorów I etapu (prof. 
M. Delong, prof. A. Zapałowski, prof. M. Sułek, prof. R. Szul, prof. J. Wendt 
oraz prof. W. Wilczyński.), II etapu (dr Piotr Wilczyński, mgr Piotr 
Nawała), oraz 52 ekspertów, którzy układali do niego pytania. Na samym 
końcu trzeba skierować podziękowania w stronę jury zawodów 
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finałowych: prof. W. Wilczyńskiemu, prof. Z. Długoszowi oraz prof. A. 
Tyszkiewiczowi. Tak sprawne przeprowadzony finał nie byłby możliwy 
także bez osób, które zaangażowały się bezpośrednio przez finałem oraz 
w trakcie jego trwania - sekretarz PTG: mgr Kingi Kiepury-Tłok, mgr 
Darii Wilczyńskiej, mgr Macieja Kędzierskiego oraz mgr Andrei Bnin- 
Bnińskiej.  

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że po raz pierwszy olimpiadę 
wygrał uczeń szkoły średniej. W poprzednich edycjach uczniowie szkół 
średnich nie osiągali tak wysokich wyników. W V edycji łącznie wśród 
osób, które otrzymały brązowy medal lub wyższy było aż 5 osób, które 
jeszcze nie studiują. Swoją wiedzą, postawą i doświadczeniem 
niejednokrotnie okazywali się lepsi od swoich starszych kolegów. 
Miejmy nadzieję, że tak wysoki wynik młodych ludzi szukających 
nowych doświadczeń, na pewno przyczyni się do rozpowszechniania 
informacji o Międzynarodowej Olimpiadzie Geopolitycznej i o jej 
kolejnych edycjach. 

 
       Piotr Nawała  
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STANOWISKO POLSKIEGO LOBBY PRZEMYSŁOWEGO4 
DOTYCZĄCE ZAPEWNIENIA KORZYŚCI DLA POLSKIEGO 

PRZEMYSŁU LOTNICZEGO I JEGO ZAPLECZA BADAWCZO-
ROZWOJOWEGO W ZWIĄZKU Z POZYSKANIEM 

KOREAŃSKICH SAMOLOTÓW FA-50  
 
 

Z analiz przeprowadzonych przez Polskie Lobby Przemysłowe i 
współpracujące z nim organizacje  wynika, że pozyskanie przez  Siły 
Powietrzne RP  kilkudziesięciu  koreańskich lekkich myśliwców FA-50 
stanowi doskonałą okazję do odbudowy i unowocześnienia  polskiego 
przemysłu lotniczego. Odbudowa ta może przebiegać w trzech etapach.  
Zdaniem Polskiego Lobby Przemysłowego w I etapie pożądane jest 
uruchomienie - na bazie Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 lub 
Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 2 - Centrum Obsług Serwisowych, 
które z czasem mogłyby nabierać kompetencji w zakresie 
poważniejszych napraw, modyfikacji czy modernizacji tych samolotów. 
Potrzeba tu daleko idącego porozumienia polityczno-przemysłowego 
pomiędzy Ministerstwem  Obrony Narodowej i Polską Grupą 
Zbrojeniową S.A.  z udziałem zainteresowanych przedsiębiorstw. 
Uważamy ponadto, że aby zachować wysoką sprawność kupionych 
samolotów FA-50 konieczne jest przy tym Centrum utworzenie 
buforowego magazynu części zamiennych. 

Odrębną sprawą, ale również bardzo istotną, jest zabezpieczenie 
logistyczne sprawnego i bezpiecznego użytkowania samolotów FA-50. 
Jednym z jego elementów w procesie ich użytkowania jest 
zabezpieczenie urządzeń do naziemnej obsługi samolotów (GSE). 
Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne S.A. jest 
jedynym zakładem w Polsce, które projektuje, produkuje i serwisuje 
urządzenia GSE i  kompleksowo wyposaża w nie Bazy Lotnicze Sił 
Zbrojnych RP. W przypadku urządzeń, jakich WCBKT nie produkuje, 
powinno ono otrzymać kompetencje do ich serwisowania, napraw, 
modyfikacji lub modernizacji.  

Kwestie rozwoju konstrukcji tego samolotu proponujemy  
wprowadzać w  II etapie w ramach  programu modernizacyjnego. 
                                                
4 Stanowisko jest popierane przez Polskie Towarzystwo Geopolityczne. 
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Samoloty FA-50 właśnie przechodzą modernizację, więc będą  
nowoczesne jeszcze przez  kolejne lata. Należy zatem wynegocjować ze 
stroną koreańską udział w wysokości przynajmniej 30% ceny kontraktu 
dla polskiego przemysłu lotniczego i jego zaplecza badawczo-
rozwojowego w modernizacji przynajmniej części samolotów FA-50 
przekazywanych Polsce. Pierwsze  dostawy w liczbie jednej lub dwóch  
eskadr  powinny zatem objąć samoloty wyprodukowane w Korei 
Południowej. Dostawa pozostałych powinna objąć samoloty 
zmodernizowane, przy czym w ich modernizacji powinien wziąć udział  
polski przemysł lotniczy i jego zaplecze badawczo-rozwojowe, zarówno 
spółki skupione w Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A., w tym zwłaszcza 
współpracujące z Centrum Obsługi Serwisowej, gdy takie powstanie, jak 
również  polskie MŚP z branży lotniczej. Firmy te posiadają pełne 
możliwości wraz z certyfikatem organizacji produkującej (POA) do 
wykonania części i małego półmontażu podzespołów i zespołów 
samolotu FA-50 oraz rozwoju stosownego oprogramowania samolotu 
FA-50. Opracowana z udziałem polskiego przemysłu i ośrodków 
naukowo-badawczych, zmodernizowana wersja powinna być podstawą 
do modernizacji samolotów dostarczonych wcześniej z Korei. Jak się 
wydaje, podobne stanowisko przyjmuje również nasze MON. Konieczne 
jest także wykorzystanie współpracy z Koreą Południową do nacisku na 
Lockheed Martin odnośnie rozszerzenia pakietu wsparcia dla polskich 
samolotów F-16, C-130 Herkules i w przyszłości F-35.  

Skuteczna realizacja II etapu pozyskania samolotów FA-50 i 
nabyte na tym etapie  przez nasz przemysł doświadczenie, umożliwią 
przejście do III etapu, polegającego na  nawiązaniu ścisłej  współpracy z 
Koreą Południową i  zaangażowaniu polskiego przemysłu we wspólną 
produkcję samolotu  KF-21 Boramae, który jako samolot generacji 4.5 
znajduje się obecnie na etapie prób w locie, a którego pozyskaniem 
wstępne zainteresowanie wyraził MON (możliwie jak najpełniejsza 
produkcja samolotów dla naszych Sił Powietrznych plus duże 
zaangażowanie we wspólną produkcję dla odbiorców trzecich). W tym 
wypadku możliwości współpracy zależą od decyzji jakie podejmie 
Ministerstwo Obrony Narodowej czy zdecyduje się na zakup większej 
liczby (w przybliżeniu od 75 do 120) samolotów KF-21. Taka decyzja 
otworzyłaby drogę do wspomnianego III etapu. Choć etap ten jest 
warunkowany decyzją naszego MON, to zadeklarowana przez stronę 
koreańską możliwość szerokiej współpracy z polskim przemysłem w 
produkcji samolotów KF-21 może stanowić istotny czynnik podczas 
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procesu podejmowania decyzji o rozbudowie liczebności i modernizacji 
Sił Powietrznych.  

W  III etapie pożądane jest zaangażowanie PZL S.A. w Mielcu. 
Rozwój T-50  był finansowany w 70% przez rząd Korei Południowej, w 
17% przez Korea Aerospace Industries, a w 13% przez Lockheed 
Martin.Mogłoby to ułatwić kwestie organizacyjne związane z polskim 
udziałem w produkcji KF-21 Boramae dzięki zaangażowaniu Lockheed 
Martin - właściciela PZL Mielec, a także wykorzystaniu doświadczonej 
kadry tych zakładów. PZL Mielec może być miejscem montażu 
końcowego. Pojawienie się takiej firmy jak Lockheed Martin, ze względu 
na jej renomę, może też zwiększyć wiarygodność produktu oferowanego 
państwom trzecim. Wykorzystanie zakładów w Mielcu należy połączyć z  
rozkooperowaniem produkcji wśród polskich zakładów lotniczych i 
obronnych skupionych w Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A oraz 
udziałem naszych jednostek badawczo-rozwojowych na czele z 
Instytutem Technicznym Wojsk Lotniczych i Instytutem Lotnictwa. 
Zagwarantowałoby to  należyty udział strony polskiej.  W przypadku 
Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych istnieją następujące 
możliwości jego uczestniczenia w programie pozyskania (polonizacji) 
samolotu FA-50 i KF-21: 
1.  Implementacja i administrowanie  logistycznych systemów 
informatycznego wsparcia nadzoru nad zdatnością do lotu statków 
powietrznych oraz zarządzania zasobami i szkoleniem personelu 
latającego. 
2.  Zastosowanie posiadanych doświadczeń w zakresie diagnostyki 
trybologicznej. 
3.  Zastosowanie systemów rejestracji, deszyfracji i analizy parametrów 
lotu. 
4.   Zastosowanie opracowanych technologii flar i kaset. 

 Ponadto  bazując na posiadanej kadrze naukowej i inżynierskiej 
ITWL może brać udział w pracach rozwojowych samolotu KF-21. W 
przypadku wejścia Korea Aerospace Industries na rynki europejskie, 
Polska jest doskonałym miejscem do stworzenia centrum serwisowego 
dla samolotów oferowanych odbiorcom, jak również centrum 
szkoleniowego dla personelu technicznego i latającego. Przed MON 
pojawia się ogromna szansa zaangażowania się w odbudowę polskiego 
przemysłu lotniczego. Polskie Lobby Przemysłowe i związani z nim 
eksperci są gotowi do maksymalnego wsparcia Ministerstwa Obrony 
Narodowej w jej urzeczywistnianiu. 

      Paweł Soroka 
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PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW 
POLSKIEGO TOWARZYSTWA GEOPOLITYCZNEGO Z DNIA 
13 LUTEGO 2023 ROKU W SPRAWIE WYBORU PREZESA, 

ZARZĄDU I KOMISJI REWIZYJNEJ  
 
 

Działając zgodnie ze statutem Polskiego Towarzystwa 
Geopolitycznego, po upływie 3-letniej kadencji władz PTG, Walne 
Zebranie Delegatów w głosowaniu dokonało wyboru Prezesa, członków 
Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Na przewodniczącego Zebrania wybrano 
Piotra Wilczyńskiego, a na protokolanta zebrania Kingę Kiepurę-Tłok. W 
głosowaniu jawnym on-line udział wzięło 29 na 36 delegatów, spełniając 
wymóg kworum. Kontrolę nad wyborami sprawował przedstawiciel 
Komisji Rewizyjnej PTG – Maciej Kędzierski. 

W pierwszym głosowaniu dokonano wyboru Prezesa PTG. 
Decyzją delegatów stanowisko to obejmie Piotr L. Wilczyński, który jako 
jedyny kandydat otrzymał komplet głosów. Kolejnym krokiem było 
wybranie wiceprezesa ds. naukowych. Delegaci dokonali wyboru między 
Adrianem Tyszkiewiczem a Jarosławem Wołejszo. Pierwszy z 
wymienionych zdobył 48% ważnych głosów, a drugi kandydat 52%. Tym 
samym Jarosław Wołejszo został wybrany na ww. stanowisko. W 
następnym głosowaniu na stanowisko wiceprezesa ds. wydawniczych 
powołano Witolda Wilczyńskiego, który był jedynym kandydatem i 
otrzymał 100% poparcie. 

W następnej kolejności odbyło się głosowanie nad wyborem 
pozostałych członków Zarządu. Wybór sekretarza: 

- Kinga Kiepura-Tłok – 62% poprawnie oddanych głosów 
- Wiktoria Kolano – 21% poprawnie oddanych głosów 
- Monika Noviello – 17% poprawnie oddanych głosów. 
Kinga Kiepura-Tłok – objęła funkcję Sekretarza Zarządu. Wybór 

członka zarządu ds. mediów i PR: 
- Wiktoria Kolano – 70% poprawnie oddanych głosów 
- Eryk Kowalczyk – 30% poprawnie oddanych głosów 
Wybrano Wiktorię Kolano, która obejmie funkcję Członka 

Zarządu. Wybór członka zarządu ds. finansowych i kontaktów 
biznesowych: 

- Andrea Bnin-Bnińska – 68% poprawnie oddanych głosów 
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- Monika Noviello – 32% poprawnie oddanych głosów 
Wybrano Andreę Bnin-Bnińską, która obejmie funkcję Członka 

Zarządu. Wybór członka zarządu ds. zjazdów i konferencji: 
- Jowita Brudnicka-Żółtaniecka – 56% poprawnie oddanych 

głosów 
- Izabela Oleksiewicz – 44% poprawnie oddanych głosów 
Wybrano Jowitę Brudnicką-Żółtaniecką, która obejmie funkcję 

Członka Zarządu. Wybór członka zarządu ds. olimpiady: 
- Maciej Kędzierski - 52% poprawnie oddanych głosów 
- Piotr Nawała – 48% poprawnie oddanych głosów 
Wybrano Macieja Kędzierskiego, który obejmie funkcję Członka 

Zarządu. Wybór członka zarządu ds. konkursów i nagród: 
Margot Stańczyk-Minkiewicz otrzymała funkcję członka zarządu 

ds. konkursów i nagród, ponieważ pozostałe 2 zgłoszone kandydatki 
(Andrea Bnin-Bnińska i Wiktoria Kolano) objęły inne funkcje we 
wcześniejszym etapie wyborów, tym samym otrzymując poparcie 100% 
ważnych głosów. Wybór członka zarządu ds. szkół letnich i kursów: 

- Grzegorz Kała – 60% poprawnie oddanych głosów 
- Izabela Oleksiewicz – 40% poprawnie oddanych głosów 
Wybrano Grzegorza Kałę, który obejmie funkcję Członka Zarządu. 

Wybór członka zarządu ds. gier wojennych: 
- Aleksy Borówka – 17% poprawnie oddanych głosów 
- Marek Kubiński – 50% poprawnie oddanych głosów 
- Piotr Nawała – 33% poprawnie oddanych głosów. 
Wybrano Marka Kubińskiego, który obejmie funkcję Członka 

Zarządu.  
Następnie Delegaci zagłosowali nad wyborem 3-osobowego 

składu Komisji Rewizyjnej. Z uwagi na objęcie innego stanowiska w 
Zarządzie, głosy oddane na Wiktorię Kolano nie zostały wliczone do 
wyniku na tym etapie głosowania. Wyboru dokonano między Dariuszem 
Górą, Moniką Noviello, Piotrem Nawałą a Janem Wendtem.  

Członkami Komisji Rewizyjnej zostali: 
1) Jan Wendt (23 ważne głosy) 
2) Dariusz Góra (19 ważnych głosów) 
3) Monika Noviello (15 ważnych głosów). 
Następnie  zagłosowano nad dwoma wnioskami, gdzie delegaci 

wybierali po jednej możliwości spośród podanych punktów: 
Uchwała 1.: Wniosek o zmiany w Komisji Armii i Obrony 

Terytorialnej: 



 
STANOWISKA I SPRAWOZDANIA, Przegląd Geopolityczny, 43, 2023, s. 188-211. 

 

 

- 211 - 

a) podział na mniejsze Komisje: Obrony Terytorialnej, Wojsk 
Lądowych (z opcją jeszcze podziału na mniejsze, o ile znajdą się chętni 
do poprowadzenia), Wojsk Specjalnych, Dowodzenia Wojskiem. 

b) podział Komisji tylko na Wojska Lądowe i Obronę Terytorialną. 
c) tylko zmiana nazwy na Komisję Wojsk Lądowych 
d) bez zmian 
Uchwała 2.: Wniosek o wygospodarowanie z budżetu PTG kwoty 

2000zł/miesiąc brutto na funkcjonowanie administracji i biura PTG: 
a) za przyjęciem wniosku 
b) bez zmian 
W przypadku pierwszego z wyżej wymienionych wniosków, 

podjęto decyzję o pozostawieniu Komisji Armii i Obrony Terytorialnej 
bez zmian (8 głosów). Pozostałe warianty otrzymały kolejno:  

a) - 7 głosów; 
b) - 5 głosów; 
c) - 7 głosów. 
Drugi z przedstawionych wniosków rozpatrzono pozytywnie, 

ponieważ „za przyjęciem” opowiedziało się 24 Delegatów, co stanowi 
92% oddanych ważnych głosów. Na tym zakończono obrady Walnego 
Zebrania Delegatów.5 

 
     Kinga Kiepura-Tłok 

                                                
5 Sylwetki zwycięzców w wyborach dostępne są na stronie: https://ptg.edu.pl/wyniki-

wyborow-zarzadu-i-komisji-rewizyjnej-na-kadencje-2023-2026/  



 
POLEMIKI I RECENZJE, Przegląd Geopolityczny, 43, 2022, s. 212-226. 

 

 

- 212 - 

 
 

Bohdan Hud, Od Unii Lubelskiej do umowy warszawskiej.  
Trzy eseje o historii polsko-ukraińskiej, Pracownia 

Wydawnicza, Warszawa 2022, ss. 228, ISBN 978-83-962036-5-6 
 
 

Obraz Ukrainy jaki ukształtował się w świadomości polskiego 

społeczeństwa stanowi efekt nałożenia się na siebie kilku składników. 

Podstawą pierwszego jest twórczość pisarzy historycznych, poetów i 

powieściopisarzyz Henrykiem Sienkiewiczem na czele, z której wyłania 

się romantyczna wizja obecna w popularnej, znanej w Polsce chyba 

przez wszystkich, pieśni wyrażającej tęsknotę za głosem stepowego 

sokoła i „zieloną Ukrainą”. Wizję tę pod koniec XIX wieku dopełnili 

geografowie, zwracając uwagę na ogromny potencjał ekonomiczny 

Ukrainy, która już wówczas stała się spichlerzem Europy i wielkim 

zagłębiem przemysłu ciężkiego przyciągającym kapitał zagraniczny (np. 

John Hughes z Walii od którego pochodzi pierwotna nazwa obecnego 

Doniecka – Юзовка = Juzowka). Wykorzystanie tego potencjału sprawiło, 

że Ukraina stała się niewątpliwie najważniejszą z gospodarczego punktu 

widzenia częścią rosyjskiego imperium, najlepiej nadającą się do 

zamieszkania i posiadającą najdogodniejsze warunki klimatyczne. W 

starych publikacjach geograficznych duży nacisk kładziono na aspekt 

geopolityczny, wskazując na wielki wpływ, jaki na losy mieszkańców 

terenów dzisiejszej Ukrainy, wywierało samo jej położenie geograficzne. 

Określenia Wacława Nałkowskiego takie jak „wielki mogilnik” i „droga 

światoburców”, łączą w sobie romantyczne wyobrażenia stepowej 

krainy, z tragizmem dziejów ziemi nawiedzanej przez liczne ludy, które 

wielokrotnie wyłaniały się z suchego wnętrza kontynentu w drodze do 

Europy, niosąc ze sobą zazwyczaj pożogę i okrutną śmierć. Pożoga i 

okrutna śmierć – te dwa wyrażenia stanowią istotę drugiej części 

wyobrażeń Polaków na temat Ukrainy. Do momentu rosyjskiej inwazji w 

lutym 2022 roku, wiązały się one z tragiczną historią lat 1943-1945. 

Ukraińcy postanowili wówczas rozległe obszary Wołynia, wschodniej 

Galicji i Podola, zamieszkane od wieków przez dwa bratnie, silnie ze sobą 

przemieszane narody, uczynić regionami etnicznie jednolitymi. Polacy 

którzy nie zdążyli się ewakuować na zachodnią stronę linii Curzona, 

która po wojnie stała się granicą między podporządkowaną Moskwie 

Polską a radziecką Ukrainą, prawie wszyscy oddali życie („akcja 
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depolonizacyjna”). Kiedy obecnie mówi się o pożodze i okrutnej śmierci, 

przede wszystkim przychodzą na myśl obrazy z dzisiejszej Ukrainy, 

desperacko broniącej się przed moskiewskimi barbarzyńcami, którzy nie 

mogą pogodzić się z tym, że Ukraińcy, inaczej niż w czasach ugody 

perejasławskiej i w okresie poprzedzającym rozejm w Andruszowie i 

pokój Grzymułtowskiego, inaczej też niż podczas Powstania 

Styczniowego, a także inaczej niż w tragicznych latach II wojny 

światowej, przyjęli orientację prozachodnią, zdecydowanie odmawiając 

uczestnictwa w ruskim mirze. Tak więc Ukraina w oczach Polaków to 

piękny i bogaty kraj, najlepszy fragment regionu Eurazji, kraj posiadający 

ogromne możliwości rozwoju gospodarczego, a jednocześnie ziemia 

wielokrotnie pustoszona na skutek barbarzyńskich najazdów i 

wyjątkowo doświadczana krwawymi wojnami i innymi kataklizmami 

dziejowymi, do których zaliczyć należy hołodomor jaki objął wschodnie 

połacie kraju, oraz rzeź wołyńską w jego zachodnich częściach. Na 

percepcję Ukrainy w Polsce bardzo silnie wpływa fakt, że żyje jeszcze 

bardzo wielu ludzi, którzy nie mogą doczekać się godnego pochówku 

pomordowanych na Ukrainie członków swoich rodzin. Wszystkie te 

składniki wyobrażeń dotyczących Ukrainy wiążą się z jej położeniem na 

wielokrotnie atakowanych ze wschodu kresach Europy. Walory tej 

lokalizacji docenił m.in. Zbigniew Brzeziński, dla którego Ukraina jest 

jednym z wyjątkowych pól „geopolitycznej szachownicy”, polem, o które 

z Moskwą długo walczyła I Rzeczpospolita, a obecnie robi to Ukraina 

wspierana przez państwa Zachodu.  

Duży udział w kształtowaniu obrazu Ukrainy we współczesnym 

społeczeństwie polskim ma literatura historyczna. Jednym z bardziej 

wpływowych autorów piszących po polsku jest ukraiński historyk z 

Uniwersytetu Lwowskiego, Bohdan Hud. Napisał on m.in. obszerne 

studium „Ukraińcy i Polacy na Naddnieprzu, Wołyniu i w Galicji 

Wschodniej w XIX i pierwszej połowie XX wieku” (2013, 2018)1. 

Recenzowana książka jest najnowszym dziełem tego Autora. Składa się 

ona z trzech części, z których każda poświęcona jest głównym 

rozbieżnościom w ocenie ważnych wydarzeń i faktów historycznych, 

jakie występują między historykami ukraińskimi i polskimi. Część 

pierwsza, zatytułowana „Rzeczpospolita wielu narodów. Realność 

historyczna czy mit historyczny”, odnosi się do spuścizny 

Rzeczypospolitej Obojga Narodów, która w Polsce oceniana jest 

pozytywnie, podczas gdy na Ukrainie spotyka się z powściągliwością i 

                                                
1
 Recenzja: Przegląd Geopolityczny, 27, 2019, s. 170-178. 
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nieufnością. Bohdan Hud podejmuje się wytłumaczenia przyczyn tej 

rezerwy historyków i społeczeństwa Ukrainy, powodującej rozbieżność 

między polskim i ukraińskim sposobem widzenia naszej wspólnej 

przeszłości. Rozbieżność ta dotyczy przede wszystkim Unii Lubelskiej 

(1569) i utworzenia Rzeczypospolitej Obojga Narodów, zamiast unii 

trzech (lub czterech) narodów. Pisząc o niepowodzeniu ugody 

hadziackiej z 1658 roku, której postanowieniem było utworzenie 

Księstwa Ruskiego w ramach Rzeczypospolitej, a także o fiasku sojuszu 

Polaków i Rusinów podczas Powstania Styczniowego, jak również o 

nieudanej koncepcji federacyjnej Józefa Piłsudskiego, Bohdan Hud nie 

pyta jednak o przyczynę, dla której podczas pamiętnego sejmu w 

Lublinie, projekt uwzględniający obecność Rusi w składzie 

Rzeczypospolitej nie pojawił się. Pod względem liczebności Rusini 

przewyższali przecież Litwinów, z których część uległa trwałej 

rutenizacji. Jeśli chodzi o przyczyny nieskuteczności kolejnych prób 

zamiany Rzeczypospolitej Obojga Narodów w unię trzech narodów, 

Autor, opierając się głównie na polskich źródłach, widzi je w 

ułomnościach ówczesnej demokracji, polegających na wykluczeniu 

społecznym większości mieszkańców, którzy byli pozbawieni wpływu na 

politykę państwa. Przekonująco brzmi teza Autora o braku „integrującej 

nazwy” dla obywateli wielonarodowej Rzeczypospolitej, jakiegoś 

odpowiednika słowa „Brytyjczyk”, oznaczającego przedstawicieli 

wszystkich narodów Zjednoczonego Królestwa lub Commonwealthu 

(które to angielskie wyrażenie znaczeniowo jest najbliższe właśnie 

polskiemu „Rzeczpospolita”). Opierając się na wypowiedziach Daniela 

Beauvois, Autor wskazuje także na różnice etniczne, religijne i stanowe 

między mieszkańcami dawnej Rusi, które w warunkach braku tolerancji i 

ducha multikulturalizmu powodowały, że ludzie ci zamieszkując te same 

miejsca, „faktycznie żyli obok siebie” (s. 64).  

Motyw braku poczucia jedności i wspólnoty Polaków i Rusinów, 

pojawia się jeszcze silniej w drugiej części książki, która opowiada o 

stosunkach między naszymi narodami w okresie zaborów (tzw. „długi” 

wiek dziewiętnasty). Bohdan Hud wskazuje na spór „metodologiczny” 

między historykami polskimi, którzy przyczyn „tragedii wołyńskiej” 

dopatrują się w wydarzeniach okresu międzywojennego, a badaczami 

ukraińskimi uważającymi, że źródła nienawiści która eksplodowała w 

latach 1943-45, tkwią w krzywdach doznanych przez Rusinów ze strony 

Polaków jeszcze w XIX wieku. Głównym celem tej części książki jest 

uzasadnienie tezy reprezentowanej przez stronę ukraińską. Punktem 

wyjścia przeprowadzonej analizy jest przedstawienie struktury etnicznej 
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i religijnej ludności Kraju Południowo-Zachodniego Cesarstwa 

Rosyjskiego, który został ustanowiony po rozbiorach Rzeczypospolitej. 

Polityka carska niejednokrotnie okazywała się przychylna wobec 

polskich arystokratów i szlachty, co pogłębiało wykluczenie społeczne 

chłopów, których ogromną większość stanowili Rusini, pozbawieni 

carskiej kurateli i jakiegokolwiek zaplecza politycznego. Autor podaje 

wiele przykładów krzywdy doznawanej przez chłopów, wyzyskiwanych 

przez bezdusznych polskich szlachciców, których postawę symbolizuje 

opisane okrucieństwo kasztelana krakowskiego Stanisława 

Warszyckiego, Ludwika Czerkasa i innych. Przytaczając wyniki tzw. 

stanfordzkiego eksperymentu więziennego, Bohdan Hud konkluduje, że 

„główną przyczyną bezgranicznej samowoli i okrucieństwa ziemian wobec 

chłopów pańszczyźnianych były stulecia złotej szlacheckiej wolności…,  

brak jakiejkolwiek kontroli oraz odpowiedzialności za karygodne czyny” 

(s. 103). Złe stosunki między mieszkańcami Kraju Południowo-

Zachodniego spowodowały bierną, a nawet wrogą postawę 

prawosławnego chłopstwa wobec Powstania Listopadowego, liczne 

wystąpienia antyziemiańskie oraz masowy udział chłopskich tzw. straży 

wiejskich, utworzonych na mocy ukazu cara, w zwalczaniu Powstania 

Styczniowego. Zgodnie z przytoczonymi danymi, antypolskie 

nastawienie chłopów było przyczyną niepowodzenia powstania w Kraju 

Południowo-Zachodnim (co kłóci się z obecną narracją, zgodnie z którą 

Powstanie Styczniowe było zrywem wszystkich narodów i stanów 

dawnej Rzeczypospolitej walczących przeciw carowi). Polityka władz po 

upadku Powstania nadal sprzyjała narastaniu antagonizmu polsko-

ukraińskiego w Kraju Południowo-Zachodnim. Znane z literatury 

przykłady zgodnego współżycia Polaków z prawosławnymi Rusinami 

Autor definiuje jako „iluzje kresowego możnowładztwa polskiego” (s. 

149). W pierwszych dekadach XX wieku antagonizm wzmacniała 

intensywna propaganda bolszewicka i czarnosecinna, która 

doprowadziła do masowych grabieży i pogromów majątków 

ziemiańskich latem 1917 roku.2 Formułując odpowiedź na pytanie, kto 

jest winien antypolskich nastrojów wśród chłopów ukraińskich, Autor 

szczególnie wskazuje na rosyjską cerkiew prawosławną i jej zbrojne 

ramię – Sojusz Narodu Rosyjskiego („czarna sotnia”). Cytując 

ukraińskiego historyka Jarosława Daszkiewicza, wśród przyczyn 

                                                
2
 Relacja naocznego świadka i uczestniczki tych tragicznych wydarzeń, Janiny Marii 

Chojeckiej, zawarta jest w mało znanej publikacji „Opętańcy. Czasy wojny światowej i 

przewrotów na Ukrainie” (1936); fragmenty książki wykorzystano w publikacji W.J. 

Wilczyńskiego (2018). 
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wymienia ponadto ideę zemsty za doznane wcześniej od Polaków 

krzywdy, prowokacje rosyjskie i niemieckie, a także „współpracę Armii 

Krajowej z komunistyczną Rosją” (s. 162).  

Trzeci z esejów składających się na recenzowaną książkę, 

poświęcony jest sojuszowi Piłsudski-Petlura, którego wartość w oczach 

Autora pomniejsza pewien aspekt jego genezy, zaznaczony w tytule 

rozdziału: „Ze strachu zrodzony i przez strach zaprzepaszczony…”. 

Wskazując, że jest to mimo wszystko przykład zgodnej współpracy, 

która „może stać się fundamentem nowej jakości polsko-ukraińskich 

stosunków w przyszłości” (s. 179), Bohdan Hud bardzo słusznie wyraża 

ubolewanie z powodu nikłej obecności tego tematu w podręcznikach i w 

mediach, zwłaszcza w porównaniu z szeroko propagowaną 

problematyką polsko-ukraińskich konfliktów. W odpowiedzi na 

postawione pytanie, dlaczego Polakom i Ukraińcom w roku 1920 nie 

udało się zrealizować szlachetnych celów paktu sojuszniczego, Autor 

formułuje 14 tez, których rozwinięcie stanowi treść rozdziału. Jeśli 

uwzględnić trudną przeszłość i zadawnione krzywdy, a także 

sprzeczności interesów II Rzeczypospolitej i Ludowej Republiki Ukrainy, 

do sojuszu w ogóle nie powinno dojść. Teza ta jest szczególnie 

uzasadniona żywą w tamtym okresie pamięcią rabacji i masowych 

pogromów dworów polskich z lat 1863 i 1917-18 z jednej strony, i „akcji 

odwetowych” z drugiej, których przykłady Autor przytacza w obfitości. 

Fatalny wpływ na odbiór federalistycznej koncepcji Piłsudskiego wśród 

Ukraińców miały m.in. działania tzw. pułków poznańskich grabiących w 

1920 roku chłopów prawobrzeżnej Ukrainy3, a zwłaszcza konflikty 

dotyczące potencjalnej polsko-ukraińskiej granicy. W takich 

okolicznościach sojusz Piłsudski–Petlura był wymuszony wyłącznie 

potrzebą wspólnej obrony przed bolszewicką inwazją i opierał się raczej 

na osobistej przyjaźni dwóch przywódców. Na podstawie przytaczanych 

dokumentów Bohdan Hud surowo ocenia prawdziwe intencje strony 

polskiej, które miały sprowadzać się do „pełnego podporządkowania 

politycznego i ekonomicznego” Ukrainy (s. 202), zaś idea federalistyczna 

miała pełnić rolę zasłony dymnej. Te gorzkie słowa okazały się 

uzasadnione w świetle postanowień traktatu ryskiego, który oznaczał de 

facto m.in. zdradę cennego sojusznika, jakim podczas wojny z 

                                                
3
 Z ubolewaniem pisał o tym także gen. Jan Romer, dowódca grupy operacyjnej „Bug” 

(2011). 
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bolszewikami okazali się Ukraińcy4.  Późniejsze tragiczne losy Semena 

Petlury i innych przywódców ukraińskich, których dosięgły bolszewickie 

kule, dobitnie świadczą o tym, jak bardzo sowiety obawiały się 

wznowienia polsko-ukraińskiego przymierza. Potwierdzając obecną w 

literaturze ocenę zerwania przez Polskę umowy warszawskiej, jako 

zdradę sojusznika, Bohdan Hud zdaje się zgadzać z tezą, że w obliczu 

upadku Ukraińskiej Republiki Ludowej, pozostanie części ziem 

ukraińskich pod polskim panowaniem, okazało się rozwiązaniem 

„najmniej złym” (s. 218). Należy podkreślić, że to właśnie pozostawanie 

w granicach II RP uchroniło zachodnią Ukrainę od hekatomby 

hołodomoru, który pozbawił życia miliony Ukraińców pozostających 

poza zasięgiem „polskiej okupacji”.  

Jak przystało na badacza zaangażowanego w rozwój dialogu 

polsko-ukraińskiego, jako podstawy przyjacielskiej współpracy,5 Bohdan 

Hud wypowiada się o drażliwych kwestiach w sposób wyważony i 

ostrożny, niekiedy poprzestając na cytatach z innych autorów 

pozostawionych bez komentarzy (np. moment o współpracy AK z 

bolszewikami na końcu drugiego rozdziału). Książka napisana jest 

starannie, z typową dla obcokrajowców dbałością o język polski, chociaż 

nie sposób nie dostrzec literówek i innych błędów, których obecność 

stanowi jednak efekt niedopatrzenia ze strony redaktorów i korektorów, 

a nie autora.6 Jako doświadczonemu historykowi dysponującemu 

świetnym warsztatem, Autorowi trudno jest zarzucić popełnienie 

istotnych błędów. A jednak z punktu widzenia geopolityki, w której od 

dokumentów archiwalnych zaświadczających o faktach historycznych, 

bardziej ceni się rzeczywistość geograficzną (w tym pochodzącą z 

geografii historycznej), można sformułować wobec recenzowanego 

dzieła pewne zastrzeżenia. Po pierwsze, nie wydaje się, aby wartość 

sojuszu Piłsudski-Petlura mogła być pomniejszona przez sam fakt, że 

zawarty on został „ze strachu” przed wspólnym wrogiem, w sytuacji 

braku innej drogi wyjścia. W geopolityce nie można ani lekceważyć, ani 

potępiać uczucia strachu, gdyż to właśnie on, strach przed klęską, przed 

                                                
4
 Zostali oni internowani w obozach, podczas gdy walczące u boku wojsk polskich i 

ukraińskich oddziały rosyjskie Borysa Sawinkowa, liczące 10 tysięcy, na mocy traktatu 

ryskiego, zmuszone zostały do opuszczenia Polski.  
5
 B. Hud to były członek Polsko-Ukraińskiego Forum Partnerstwa i Polsko-Ukraińskiego 

Forum Historyków. 
6
 M.in. redaktorzy wydawniczy powinni się zdecydować, czy używać zapisu „na Ukrainie”, 

czy też przyjąć modną ostatnio w kręgach polskiej opozycji formę „w Ukrainie”, łamiącą 

zasadę zapisaną w słownikach językowych. 
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popadnięciem w zależność, przed upadkiem, jest motywem 

zmuszającym państwa do działania na arenie międzynarodowej. W 

przypadku Ukrainy i Polski strach ten po części wynika z cech 

geograficznych naszej części Europy i jego pozbycie się mogłoby 

oznaczać ignorowanie tych cech, równoznaczne z brakiem rozwagi. 

Strach przed nadciągającą bolszewicką inwazją towarzyszył Polakom w 

1920 roku, podobnie jak dzisiaj nie odstępuje obrońców Ukrainy. 

Zarówno Polacy dawniej, jak i Ukraińcy dzisiaj wykazali, że strach nie 

paraliżuje, ale dodatkowo motywuje do walki.  

Druga uwaga, jaką można sformułować pod adresem książki 

Bohdana Hudia, dotyczy jego bezgranicznej ufności wobec dokumentów 

historycznych. Dla historyka dokumenty archiwalne są oczywiście 

źródłami podstawowych ustaleń, czyli faktów protokolarnych, będących 

punktem wyjścia wszelkich naukowych dociekań. Jak się okazuje m.in. z 

drugiego rozdziału recenzowanej książki, dokumenty historyczne lub ich 

interpretacje mogą być wzajemnie sprzeczne. Bohdan Hud przytacza 

dokumenty świadczące o nieludzkim traktowaniu ukraińskich chłopów 

przez polskich szlachciców, ale pisze też, że istnieją świadectwa 

harmonijnego współżycia obydwu społeczności. Wobec takich 

rozbieżności, historyk staje bezradny, gdyż trudno mu zdecydować, w 

którym miejscu leży prawda. Nie jest w stanie uwzględnić wszystkich 

dostępnych dokumentów (nie mówiąc już o dokumentach które nie 

dotrwały do dzisiaj i fakty na nich zapisane na zawsze pozostaną 

nieznane), dlatego decyduje się na ich selekcję, dążąc oczywiście do 

obiektywizmu. Faktem jest jednak, że o życiu na Ukrainie w poprzednich 

wiekach, w czasach I Rzeczypospolitej i zaborów, można w oparciu o 

dokumenty historyczne napisać dwie całkowicie odmienne relacje. W 

Polsce powszechnie akceptowany jest obraz stosunków polsko-

ukraińskich, który Bohdan Hud nazywa „patriarchalnie idyllicznym”. Jest 

tak dlatego, że trudno jest zarzucić próbę fałszowania historii takim 

cenionym autorkom jak np. Zofia Kossak-Szczucka, Anna Pawełczyńska, 

Maria Dunin-Kozicka, czy też wspomniana wyżej Janina Chojecka. W 

Polsce żyje przecież mnóstwo ludzi, którzy taki obraz życia na Ukrainie 

pamiętają z opowieści swoich rodziców i dziadków. Za trafnością takiego 

obrazu najbardziej przemawia fakt geograficzny: ogromne 

przemieszanie ludności polskiej i ukraińskiej na początku XX wieku na 

rozległych obszarach Galicji Wschodniej, Wołynia i Podola. 

Przemieszanie to dla geografa stanowi niezbity dowód na wielowiekowe 

współżycie obydwu narodów na tych samych terenach. Brak wyraźnej 

granicy etnograficznej oddzielającej żywioł polski od ukraińskiego to 
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dokument geograficzny, jak pisał Eugeniusz Romer, „silniejszy od 

wszystkich świadectw sporadycznych czerpanych z historii” (Romer 2010; 

Wilczyński 2018a, s. 38). Czy jest więc możliwe, żeby nienawiść 

rozdzielała przez wieki tak wymieszane ze sobą narody? Czy możliwe 

jest, aby tak nienawidzące się narody intensywnie zwiększały stopień 

tego przemieszania przez częste mieszane małżeństwa? Jak podaje 

Romer na podstawie oficjalnych statystyk, w powiatach Galicji 

Wschodniej stanowiły one od 16 do 39% wszystkich zawieranych 

małżeństw, a mieszane pochodzenie miała tam 1/3 ludności. Jest to 

sytuacja wyjątkowa, jeśli porównać z powiatami pogranicza polsko-

niemieckiego, gdzie mieszane małżeństwa stanowiły zaledwie 1,5% 

zawieranych (Pawłowski, 1919).  Jak więc pogodzić te geograficzne fakty 

z tezami opartymi na dokumentach historycznych, o odwiecznej 

nienawiści Polaków i Rusinów? O wiele bardziej racjonalne wydaje się 

przyjęcie stanowiska, zgodnie z którym wielowiekowe zgodne 

współżycie obydwu narodów doprowadziło do wymieszania, zaś 

przypadki złego traktowania ludności chłopskiej przez polskich ziemian 

na Ukrainie zdarzały się w przybliżeniu tak często jak we wszystkich 

krajach o ustroju feudalnym: w rdzennej Polsce, Rosji, Czechach, we 

Włoszech, w Szkocji itd. Feudalizm nigdzie nie gwarantował 

przestrzegania praw człowieka, tolerancji ani multikulturalizmu. 

Prawdopodobnie w XIX wieku jeszcze gorzej mieli Murzyni w Stanach 

Zjednoczonych Ameryki, którzy posiadali status niewolników. Nikt 

jednak w żadnym kraju dawniej feudalnym nie próbował głosić haseł 

eksterminacji potomków dawnych gnębicieli, a amerykańscy Murzyni 

(nazywani dzisiaj Afroamerykanami) nie chcieli za swoje krzywdy 

sprzed wieku przejmować własności potomków dawnych właścicieli 

plantacji, ani tym bardziej pozbawiać ich życia. To, co stało się na 

Wołyniu w końcowych latach II wojny światowej to wydarzenie bez 

precedensu, dlatego jego wytłumaczenie nie może bazować na 

zadawnionej nienawiści z powodu krzywd doznanych w czasach 

feudalnych. Nie wolno chyba osądzać dawnej Polski za grzechy 

feudalizmu, który w poprzednich wiekach był systemem powszechnym, 

podobnie jak nie można karać całego narodu ani państwa polskiego za 

to, że wśród elit politycznych II i III Rzeczypospolitej były i są obecne 

osoby gotowe do zdrady, nikczemne i zdemoralizowane, co w 

demokratycznym systemie jest przecież nie do uniknięcia.7 Dlatego w 

                                                
7
 Np. w trakcie trwania wojny na Ukrainie znalazł się w Polsce polityk głoszący tezę, że rząd 

RP w pierwszych dniach wojny rozważał udział Polski w rozbiorze Ukrainy! Przypadki takie 
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końcowej części recenzowanej pracy Bohdan Hud chyba słusznie 

podkreśla wpływ Rosji na stosunki polsko-ukraińskie, a zwłaszcza rolę 

cerkwi prawosławnej i niesławnej „czarnej sotni”. Rosyjska cerkiew 

prawosławna zawsze dobrze służyła imperialnym celom Kremla, tak jak 

i dzisiaj skutecznie sieje wśród Rosjan nienawiść do Ukraińców, Polski i 

Ameryki (patrz artykuł S. Woźniaka i A. Czeluskina w niniejszym tomie). 

Z geopolitycznego punktu widzenia taki kierunek wyjaśnienia przyczyn 

rzezi wołyńskiej wydaje się o wiele bardziej uzasadniony, niż wyliczanie 

wyszukanych w dokumentach archiwalnych przypadków złego 

traktowania chłopów przez ziemian. Wskazują na to nie tylko fakty 

geograficzne formułowane przez E. Romera, ale także to, że w roku 1943, 

Ukraińcy wcale nie zwrócili się przeciwko ziemianom, ale przede 

wszystkim likwidowali wioski polskich chłopów, nie mając także litości 

dla osób pochodzenia mieszanego, jak i do Ukraińców, którzy swoim 

polskim sąsiadom starali się pomagać. Dla utrwalenia polsko-

ukraińskiego braterstwa, którego wzmocnienie jest ubocznym, 

pozytywnym efektem trwającej na Ukrainie wojny, konieczne jest 

uwzględnienie przez badaczy i społeczeństwo polskie sposobu 

postrzegania Ukrainy przez samych Ukraińców, oraz przyjęcie do 

wiadomości przez badaczy i społeczeństwo ukraińskie sposobu widzenia 

Ukrainy przez Polaków. Niewątpliwie największą przeszkodą na drodze 

do pełnego pojednania naszych bratnich narodów, istniejącą po stronie 

ukraińskiej jest to, że wielu ludzi w Polsce wciąż nie może doczekać się 

godnego pochówku członków swoich rodzin, zamordowanych na 

Ukrainie. Książka Bohdana Hudia, która przedstawia przeszkody 

istniejące po polskiej stronie, jest na pewno ważnym krokiem na drodze 

do wzajemnego porozumienia. Zachęcając do lektury cennej książki 

Bohdana Hudia możemy tylko ubolewać,  że analogiczny przekaz ze 

strony polskiej nie dociera na Ukrainę. Brakuje bowiem polskich 

autorów, którzy byliby w stanie wypowiadać się po ukraińsku i 

przedstawiać ukraińskiej opinii publicznej stanowisko polskie, w sposób 

równie wyważony i delikatny, a także z takim poszanowaniem dla 

ukraińskiego języka, jakie wykazuje Bohdan Hud w stosunku do języka 

polskiego.  

  

      Witold J. Wilczyński  

 

                                                                                                                         
mogą świadczyć o wielkiej skuteczności wojny informacyjnej jaką Rosja toczy przeciw 

wolnemu światu.  
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Maciej Wojewódka,  Cykle a społeczeństwo,  
giełda i koniunktura gospodarcza, Ridero, Kraków 2022, ss. 

346, ISBN 978-83-962036-5-6 
 
 

 Omawiana praca jest niezwykle wielowątkowa: zawiera uwagi i 

rozważania od geopolityki, poprzez omówienie najróżniejszych 

koncepcji cykli gospodarczych, zwłaszcza cykli giełdowych, a 

skończywszy na wpływie plam na Słońcu na życie i politykę na Ziemi, i 

wyglądających na rozważania „kabalistyczne” twierdzeń na temat 

korelacji między wydarzeniami politycznymi w historii wybranych 

krajów a datami tych wydarzeń (z których to rozważań ma wynikać, że 

wydarzenia te były zdeterminowane datą ich występowania lub liczbą 

lat od innych wydarzeń, tzw. liczbami Fibonacciego). 

     Wątki te są między sobą dość luźno powiązane, poza tym, że 

wszystkie mieszczą się w ogólnej tezie, że wszystko ma charakter 

cykliczny. Wątki te są nierówno potraktowane, co zapewne wynika z 

wiedzy i zainteresowań autora. Bardzo rozbudowane są treści dotyczące 

cykliczności gospodarki, zwłaszcza giełdy. Rozbudowane są też wątki 

„kabalistyczne”. Natomiast lakonicznie potraktowane są wątki, które 

najbardziej by zainteresowały czytelników „Przeglądu Geopolitycznego”, 

czyli dotyczące geopolityki, np. cykliczności historii politycznej. 

     Przed prezentacją refleksji na temat wybranych aspektów warto 

zająć się stroną „techniczną” dotyczącą nie tylko omawianej publikacji, 

ale i szerzej – prac naukowych. Pierwsza sprawa dotyczy prac 

internetowych, do których należy omawiana publikacja. Ich zaletą z 

punktu widzenia autora jest swoboda twórcza nieograniczona 

koniecznością poddawania się opiniom recenzentów, oraz możliwość 

korekt, uzupełnień i aktualizacji. Możliwość ta może być jednak pułapką, 

gdy autor nie może zakończyć swojej pracy i ciągle ją rozbudowuje przez 

co praca staje się niespójna. Wydaje się, że ta ostatnia uwaga dotyczy 

omawianego opracowania, które istotnie w wielu momentach stanowi 

zbiór pozbawionych opracowania redakcyjnegonotatek autora. 

     Drugi ogólny problem prac naukowych to podawanie źródeł. 

Możliwe są tu dwa skrajne podejścia. Jedno polega na udowadnianiu 

każdej informacji zawartej w pracy przez podanie źródła. Niekiedy bywa 

tak, że na jednej stronie jest kilkanaście albo i więcej przypisów 
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podających źródła. Stwarza to kłopot dla czytelnika: czy przerywać tok 

narracji autora i przeczytać przypis, czy go pominąć. Sprawa jest jeszcze 

bardziej skomplikowana, jeśli przypisy nie są u dołu strony, tylko, 

zgodnie z rozpowszechniającym się zwyczajem przejętym na Zachodzie, 

przypisy są na końcu publikacji. Natłok przypisów sprawia, że czytelnik 

nie jest w stanie sprawdzić, skąd pochodzi dana informacja (nie mówiąc 

o ocenie jej wiarygodności), a jedynym skutkiem jakiej metody pisania 

prac jest udowodnienie, że autor „dużo przeczytał”, co już samo w sobie 

ma podnieść ocenę naukową pracy. Odwrotnym podejściem jest czysta 

narracja bez podawania źródeł, opierająca się na zaufaniu do autora. 

Łagodniejszą wersją tego podejścia jest narracja bez przypisów, a z 

podaniem na końcu publikacji spisu literatury, z której autor korzystał 

(przy założeniu, że rzeczywiście podał wszystkie wykorzystane prace, co 

jest często niemożliwe, bo autor tak dawno czytał te prace, że już o nich 

zapomniał, albo tak przyswoił wiedzę z tych prac, że uważa ją za swoją). 

Jeśli chodzi o omawianą publikację, to jest ona znacznie bliższa 

pierwszego podejścia: przypisy umieszczone na końcu pracy zajmują 

około jednej trzeciej tekstu. Z dążeniem autora do podawania źródeł 

informacji związana jest pewna cecha omawianego opracowania, którą 

można nazwać nieśmiałością w wyrażaniu swoich poglądów czy swojej 

wiedzy, albo „analizą z drugiej ręki”. Polega to na bardzo częstym 

powoływaniu się na kogoś w przedstawianiu poglądów czy rezultatów 

badań jeszcze kogoś innego, np. „dr Sykulski twierdzi, że prof. 

Aleksander Dugin jest przedstawicielem nurtu euroazjatyckiego” itp. Ze 

zdania tego nie bardzo wiadomo, czy jest to omówienie poglądów dr 

Sykulskiego czy prof. Dugina. A skoro mowa o „prof. Duginie”, to 

czytelnikom „Przeglądu Geopolitycznego” chyba wystarczy stwierdzenie: 

„Dugin, jaki jest, każdy widzi”. 

     Znaczną część omawianego tekstu zajmuje to, co jego autor 

nazywa „matematyką historyczną”, a autor tej recenzji określił wyżej 

jako „rozważania kabalistyczne” o datach wydarzeń historycznych i 

liczbach lat między tymi wydarzeniami. Autor tych słów nie podejmuje 

się merytorycznej oceny tego wątku opracowania, wskazuje jedynie 

Czytelnikowi, że istnieje również taka możliwość interpretacji historii, 

którą prezentuje wspomniana „matematyka historyczna”, czyli że 

istnieje jakaś siła, która sprawia, że wydarzenia historyczne pojawiają 

się w określonych datach i w określonych odstępach czasu. Autorowi tej 

recenzji intuicja podpowiada, że owa zbieżność dat i interwałów 

czasowych jest przypadkowa: historia pełna jest wydarzeń i mogą się 

wśród nich znaleźć i takie, które w pewnych krajach i w pewnych 
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zakresach czasowych potwierdzają opisane prawidłowości (zwane 

liczbami Fibonacciego). Dla potwierdzenia lub odrzucenia „matematyki 

historycznej” należałoby wziąć pod uwagę więcej krajów, niż czyni to 

autor pracy, większy przedział czasowy i wyselekcjonować istotne 

wydarzenia na podstawie określonego kryterium. Jeśli jakaś reguła jest 

rzeczywiście uniwersalna i ponadczasowa, to powinna sprawdzać się w 

każdej sytuacji. Na marginesie pojawia się pytanie czy „matematyka 

historyczna” sprawdza się też w innych systemach dat i mierzenia czasu, 

np. w kalendarzu żydowskim lub muzułmańskim. 

     Innym wątkiem, którym zajmuje się omawiany tekst, jest temat, 

który w tej recenzji został określony jako „plamy na słońcu”. Do 

niedawna, albo może ciągle jeszcze, główny nurt ekonomii pobłażliwie 

traktował teorie tłumaczące cykliczność w gospodarce (cykle 

koniunktury) zmiennością aktywności Słońca. W teoriach tych zmiany w 

promieniowaniu słonecznym („plamy na słońcu”) wpływały na plony w 

rolnictwie, a te na wahania koniunktury gospodarczej. Główny nurt 

ekonomii uznał, że zasadniczą przyczyną cykli jest zbyt niska lub zbyt 

wysoka podaż, a wahania podaży i popytu wynikają z zachowań ludzkich 

– nadmiernych oczekiwań przedsiębiorców odnośnie sytuacji rynkowej 

w pewnych fazach cyklu, co prowadzi do nadmiernej podaży, i 

odwrotnie, nadmiernych ograniczeń podaży (w wyniku nadmiaru 

zapasów i pogorszenia nastrojów przedsiębiorców) w innych fazach. 

Wydaje się jednak, i tu trzeba z uznaniem podejść do omawianego 

opracowania za poruszenie tego tematu, że „plam na słońcu” czyli 

wszelkich zjawisk z dziedziny promieniowania słonecznego i przestrzeni 

elektromagnetycznej nie należy lekceważyć. Tym bardziej, że wobec 

coraz większej zależności współczesnej gospodarki, łączności, 

transportu, obronności itd. od zjawisk z omawianej dziedziny (choćby 

zastępowanie łączy przewodowych połączeniami radiowymi i rosnąca 

rola tych ostatnich w dziedzinach, w których nigdy nie było łączy 

przewodowych) rola sfery elektromagnetycznej rośnie. 

           Bardzo ciekawe i inspirujące są zawarte w pracy spostrzeżenia 

(które autor przytacza z „drugiej ręki”, str. 31 i nast.) na temat 

cykliczności zmian klimatycznych (zwanych tu długoterminowymi 

cyklami pogodowymi) i ich wpływu na ewolucję cywilizacji światowych. 

Wynika z nich m.in. naprzemienny rozwój (i upadek) cywilizacji 

zachodnich (europejskich) i wschodnich (Bizancjum i azjatyckich), 

począwszy od pierwszej połowy I tysiąclecia p.n.e. Niestety, z koncepcji 

długoterminowych cykli pogodowych nie można wywnioskować, kto 

zwycięży w obecnym starciu cywilizacji Zachodu i Wschodu (Chiny, 
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Rosja). Koncepcja ta głosi jedynie, że „wzrost temperatury na świecie w I 

połowie XXI wieku doprowadzi do stagnacji, ruiny i despotyzmu, o ile nie 

zostaną podjęte środki zaradcze wspomagające utrwalanie się demokracji, 

przedsiębiorczości, chociaż zakłada także możliwość odwrócenia 1000-

letniego cyklu i cywilizacyjnego kroku do przodu” (str. 31,32). Tak więc 

albo będzie ruina i wygra despotyzm (czyli Wschód), albo nie będzie 

ruiny i wygra demokracja (czyli Zachód). I w ogóle albo będzie katastrofa 

albo jej nie będzie. Ten ostatni wniosek z teorii długoterminowych cykli 

pogodowych i ich wpływu na cywilizacje odzwierciedla słabość 

wszelkich ambitnych teorii cykli w historii: potrafią wytłumaczyć to, co 

się stało, natomiast są bezradne w przewidywaniu przyszłości. 

     Najwięcej miejsca w omawianej pracy zajmują rozważania na 

temat cykli w gospodarce, zwłaszcza cykli giełdowych, w Polsce po 

zmianie ustroju w roku 1989 i w głównych gospodarkach Zachodu 

począwszy od XVI wieku. Szczególnie dużo uwagi poświęca się 

wahaniom cen akcji, indeksom giełdowym, zmianom cen złota itp. 

Czytelnik może znaleźć tam wiele ciekawych informacji z historii 

gospodarczej, zwłaszcza Europy Zachodniej i USA. Trzeba jednak 

zaznaczyć, że informacje te należy „wyłuskiwać” z całej masy 

szczegółowych analiz, które dla czytelnika nie interesującego się zbytnio 

szczegółami historii giełd i cykli gospodarczych, mogą być nużące. 

     Czytelnik może dużo się dowiedzieć np. o teoriach cykli 

koniunktury gospodarczej, o cyklach Juglara (kiedyś zwanymi po prostu 

cyklami koniunktury), cyklach Kuznetza, cyklach Kondratiewa, itd. W 

ekonomii istnieje od dawna liczna i wpływowa grupa naukowców, 

nazwijmy ich roboczo „cyklistami”, dla których istota ekonomii jako 

nauki sprowadza się do tworzenia teorii cykli i do interpretacji 

rzeczywistości gospodarczej w kategoriach cykli. Mnogość cykli sprawia, 

że każde wahnięcie koniunktury można zinterpretować jako działanie 

takiego czy innego cyklu. Jako prawdę obiektywną można przyjąć 

założenie, że w gospodarce, w tym na giełdzie, są wahania koniunktury. 

Aby jednak mówić o cyklach, wahania te muszą spełniać dwa warunki: 

powtarzalności i regularności. Powtarzalność oznacza, że ten sam cykl, 

ze wszystkimi jego fazami, powtarza się – i to nie raz, ale stale od kiedy 

dany typ cyklu się pojawi. A regularność oznacza, że długość cyklu i jego 

faz jest stała i nie ma czynników zewnętrznych zniekształcających 

przebieg cyklu. Tylko wówczas wiedza o cyklach miałaby praktyczne 

znaczenie – pomogłaby polityce gospodarczej i uczestnikom rynku (np. 

graczom giełdowym) podejmować właściwe decyzje. Tymczasem w 

realnej gospodarce politycy gospodarczy zmuszeni są podejmować 
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decyzje reagując na sytuację gospodarczą (a także reagując na nastroje 

społeczne i całe mnóstwo innych czynników) nie zwracając uwagi w 

jakiej fazie cyklu Juglara, Kuznetsa, Kondratiewa czy jakiegoś innego 

uczonego znajduje się gospodarka. A gracze giełdowi podejmują decyzje 

w oparciu o intuicję i wieści z innych giełd, kierując się ogólną zasadą: 

tanio kupić (kiedy cena akcji jest niska i należy spodziewać się jej 

wzrostu) i drogo sprzedać (gdy cena jest wysoka i należy spodziewać się 

spadków), tylko że nie mają pewności czy w danym momencie należy 

spodziewać się wzrostów czy spadków cen akcji. Jedni trafiają a inni nie, 

a to dlatego, że cykle nie mają charakteru powtarzalnego i regularnego 

(inna sprawa, że gdyby cykle powtarzały się z regularnością wschodów i 

zachodów słońca czy godzin odmierzanych zegarem, to wszyscy gracze 

podejmowaliby tę samą decyzję i nikt nic by nie wygrał). Nie 

przeszkadza to „cyklistom” doskonalić cykle i dowodzić, że jakieś 

wydarzenie było zgodne z cyklem, tylko, że cykl się przyśpieszył, zwolnił, 

zanikł lub nałożył na inny cykl i powstał chaos. 

     Podsumowując rozważania na temat cykli w gospodarce, w tym 

na giełdzie, należy rozróżnić cykle od wahań. Cykle są (powinny być) 

powtarzalne i regularne, wahania są zawsze jednostkowe, a to dlatego, 

że są efektem mnóstwa czynników wymykających się spod analiz 

„cyklistów’, takich jak „przylot czarnego łabędzia” czy błędne rachuby 

polityków, jak ta z 24 lutego 2022 r., która spowodowała przewrócenie 

do góry nogami wszelkich cykli w znacznej części Europy i świata. 

 

 

      Roman Szul 
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funkcję przewodniczącej oddziału chełmskiego, były członek zarządu, 
laureatka Nagrody Honorowej PTG im. Oskara Żebrowskiego. 
 
Konrad Malasiewicz, kierownik Zakładu Teorii Walki Akademii 
Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, pułkownik 
rezerwy, dr hab. inż. Ekspert w zakresie prakseologii, ogólnej teorii 
walki, strategii, sztuki operacyjnej, taktyki i dowodzenia. Autor studium 
pt. Teoria walki zbrojnej. Próba systematyzacji (Warszawa 2018), oraz 
podręcznika Wstęp do taktyki pododdziałów wojsk lądowych (Kalisz 
2022).  
 
Tomasz Matras, adiunkt w Zakładzie Międzynarodowych Stosunków 
Ekonomicznych i Integracji Europejskiej w Instytucie Studiów 
Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego, historyk i specjalista 
w zakresie stosunków międzynarodowych.  
 
Piotr Mickiewicz, profesor w Instytucie Politologii Uniwersytetu 
Gdańskiego; badacz potencjału militarnego państw oraz ich aktywności 
na morzach. Współautor m.in. monografii „Rosyjska wizja 



 
Przegląd Geopolityczny, 43, 2022. 

 

 

- 229 - 

supermocarstwa energetycznego w XXI wieku” (Toruń 2019), „Morze 

Bałtyckie w polityce bezpieczeństwa Rosji” (Poznań 2020), autor 
„Bezpieczeństwo społeczności lokalnych: organizacja systemu i 

projektowanie działań” (Poznań 2020) i „Morska szachownica: 

geopolityczne znaczenie akwenów morskich” (Poznań 2022). Przez dwie 
kadencje wiceprzewodniczący Oddziału Polskiego Towarzystwa Nauk 
Politycznych, redaktor naczelny Rocznika Bezpieczeństwa 
Międzynarodowego, członek Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa 
Geopolitycznego.   
 
Piotr Nawała, historyk, absolwent Uniwersytetu Pedagogicznego w 
Krakowie, uczestnik zawodów finałowych I, II, III i laureat IV edycji 
Międzynarodowej  Olimpiady Geopolitycznej; sekretarz redakcji 
Przeglądu Geopolitycznego oraz członek Zarządu Polskiego 
Towarzystwa Geopolitycznego do spraw Olimpiady Geopolitycznej w 
2022 roku. 
 
Rafał Parczewski, ppłk dr inż., starszy wykładowca w Studium 
Szkolenia Wojskowego Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie; 
absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie. 
Zainteresowania naukowe dotyczą bezpieczeństwa państwa, szczególnie 
bezpieczeństwa ekologicznego a także bezzałogowych statków 
powietrznych. 
 
Tomasz Pawłuszko, doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o 
polityce, zawodowo związany z Uniwersytetem Opolskim, a wcześniej z 
Akademią Wojsk Lądowych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. 
Współpracownik Instytutu Sobieskiego i Instytutu Nowej Europy.  
 
Karl Skogstad, profesor nadzwyczajny  na Wydziale Ekonomii 
Uniwersytetu Lakehead w Thunder Bay (Ontario, Kanada); jego badania 
koncentrują się na kwestiach związanych z ekonomią obrony narodowej, 
a w szczególności na wydatkach na obronę i zamówieniach publicznych. 
Prowadził również badania nad regionalną gospodarką Północnego 
Ontario. 
 
Paweł Soroka, profesor Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w 
Kielcach, kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego Instytutu 
Polityki Międzynarodowej i Bezpieczeństwa; koordynator Polskiego 
Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, współredaktor 
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raportów Polskiego Lobby Przemysłowego i innych publikacji 
dotyczących strat w potencjale polskiego przemysłu po roku 1989, 
bezpieczeństwa energetycznego, polskiego przemysłu obronnego, 
modernizacji Sił Zbrojnych RP i międzynarodowej współpracy 
gospodarczo-obronnej; członek Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa 
Geopolitycznego. 
 
Roman Szul, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, pracownik 
Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Instytutu 
Ameryk i Europy. Badacz historii cywilizacji, ruchów nacjonalistycznych 
i regionalistycznych, problemów polityki regionalnej i językowej, 
międzynarodowych stosunków ekonomicznych i politycznych. Autor 
„Język, Naród, Państwo. Język jako zjawisko polityczne” (2009) i 
„Dynamika imperiów-cywilizacji a system światowy” (2022). Członek 
Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego i 
przewodniczący komisji eksperckiej PTG ds. cywilizacji.  
  
Andreas Uphaus, asystent naukowy w Instytucie Ekonomii 
Matematycznej, Uniwersytetu w Bielefeld; absolwent studiów 
informatycznych (Hannover) i z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem 
(Bielefeld), doktor ekonomii (Uniwersytet w Magdeburgu). Członek 
Digital Innovation Board w Stowarzyszeniu Niemieckich Skarbników. 
Członek założyciel CareTech OWL. Badacz zrównoważonych łańcuchów 
dostaw i zastosowań sztucznej inteligencji w finansach i służbie zdrowia.  
 
Witold J. Wilczyński, geograf i geopolityk, emerytowany profesor 
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; członek Rady Naukowej i 
wiceprezes Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego; redaktor naczelny 
Przeglądu Geopolitycznego; od roku 2014 laureat Nagrody Naukowej im. 
Oskara Żebrowskiego. Autor m.in. „Leksykonu wiedzy geograficznej” 
(2007), monografii „Ideowe źródła i tożsamość geografii” (2011), „A 

Source Book of the Polish Classical Geography” (2012), „Elementarza 

geograficznego” (2002, 2014), oraz monografii „Regiony świata. 

Geografia i geopolityka” (2021).  
 
Jarosław Wołejszo, prof., płk rez., dyrektor Instytutu Nauk o 
Bezpieczeństwie i przewodniczący  Rady Naukowej Nauk o 
Bezpieczeństwie w Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława 
Wojciechowskiego w Kaliszu. W swojej działalności badawczo-
dydaktycznej zajmuje się problematyką prakseologii, bezpieczeństwa 
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oraz obronności państwa, w szczególności systemem zarządzania 
kryzysowego i  systemem kierowania i dowodzenia bezpieczeństwem 
narodowym. Organizator cyklu konferencji naukowych poświęconych 
prakseologii w zarządzaniu i dowodzeniu i naukach o bezpieczeństwie; 
współredaktor serii „Prakseologia w zarządzaniu i dowodzeniu” (Kalisz, 
2011-2020); autor m.in. „Proces szkolenia obronnego” (Kalisz 2020).  
 
Sylwester Woźniak, absolwent historii oraz interdyscyplinarnych 
studiów humanistycznych na Uniwersytecie Zielonogórskim; doktor 
historii i członek Polskiego Towarzystwa Historycznego oddział w 
Zielonej Górze. Zainteresowania naukowe obejmują historię najnowszą 
ze szczególnym uwzględnieniem problematyki dotyczącej mniejszości 
narodowych, etnicznych i religijnych, a także politologię religii, 
zwłaszcza znaczenie struktury wyznaniowej i etnicznej dla stosunków 
międzynarodowych i geopolityki. 
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Zasady publikowania 
 

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 
recenzji wykonywanych zgodnie z zasadą double-blind peer review na podstawie jednolitego 
formularza. Podstawowe kryteria oceny to wartość merytoryczna, oryginalność, 
spójność logiczna oraz poprawność językowa. 
3. Objętość artykułu nie powinna przekraczać jednego arkusza wydawniczego (ok. 40 
tys. znaków ze spacjami, tj. ok. 22 stron maszynopisu). Redakcja PG zastrzega sobie 
prawo do skracania oraz adjustacji tekstów, w tym zmiany tytułu i śródtytułów oraz 
korekt w treści tekstu, przypisów i bibliografii. 
4. Redakcja PG przyjmuje materiały do publikacji w języku polskim i językach 
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 
edytorach tekstów (np. Microsoft Word lub OpenOffice). Można je nadsyłać drogą 
elektroniczną na elektroniczny adres redakcji (podany na stronie redakcyjnej). Materiały 
do publikacji powinny spełniać poniższe kryteria: 

a) wielkość czcionki tekstu: 12 pkt, 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, nr ORCID, oraz pełny wyśrodkowany tytuł, który powinien być 
pogrubiony, pisany kapitalikami; wszystkie śródtytuły w tekście powinny być 
pogrubione i wyjustowane do lewej strony oraz mieć wielkość 12 pkt; 

c) akapity i wszelkiego rodzaju przypisy powinny mieć wcięcie o szer. 
standardowej 1,25 cm; 

d) oznaczenia cytatów powinny zaczynać się w dolnej i kończyć w górnej frakcji 
tekstu; 

e) załączone do tekstu ilustracje powinny być sporządzone wyłącznie w 
kolorystyce czarno-białej lub odcieniach szarości (pismo jest drukowane w technologii 
monochromatycznej) a także dozwolone jest dodatkowo nadsyłanie odpowiedników 
map w kolorze (na stronę internetową); 

f) przypisy powinny być ograniczone do niezbędnego minimum przez zastąpienie 
ich odesłaniem do bibliografii, co należy zapisywać w nawiasie okrągłym z podaniem 
nazwiska i roku wydania (ewentualnie także numerów stron). Spis literatury musi 
zawierać wszystkie pozycje, które pojawiają się w pracy (w tekście, ilustracjach, 
tabelach), powinien być przygotowany alfabetycznie, zgodnie z poniższymi 
przykładami: 

artykuł w czasopiśmie: 
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Kołodziej, M., 2016. Islam we współczesnych Chinach, Przegląd Geopolityczny, 16, 
s. 43-58. 

rozdział w pracy zbiorowej: 
Gul-Rechlewicz, V., 2015. Migracje w Europie? szanse i zagrożenia, [w:] T.Z. 

Leszczyński (red.), Bezpieczeństwo Europy. Uwarunkowania społeczne, Polskie Towarzystwo 
Geopolityczne, Kraków, s. 55-74. 

publikacja książkowa: 
Soroka, P., 2015. Bezpieczeństwo energetyczne. Między teorią a praktyką, Dom 

Wydawniczy Elipsa, Warszawa. 
Jeżeli w przytaczanym źródle brak nazwiska autora lub redaktora pracy 

zbiorowej, na pierwszym miejscu w zapisie bibliograficznym umieszcza się tytuł: 
Słownik Wyrazów Obcych, 1997. PWN, Warszawa. 
Opisy prac tego samego autora należy uszeregować chronologicznie. Prace tego 

samego autora wydane w tym samym roku należy oznaczać dodatkowo kolejnymi 
literami alfabetu przy roku wydania (np. 2011a, 2011b). 

g) pozycje bibliograficzne pisane cyrylicą piszemy wyłącznie w oryginale. 
Autorów prosi się o niedokonywanie samodzielnej transkrypcji ani transliteracji; 

h) w przypadku powtarzających się pozycji bibliograficznych wprowadzamy 
ogólnie znane skrótowce w wersji łacińskiej: idem, ibidem, op. cit., passim. 
6. Na końcu tekstu należy załączyć krótką notę o autorze. 
7. Polskie Towarzystwo Geopolityczne jako stowarzyszenie naukowe nie identyfikuje 
się z żadnym ugrupowaniem politycznym, ani z żadną ideą geopolityczną. Wszelkie 
materiały prezentowane na łamach PG, o ile nie zaznaczono tego wcześniej, nie mogą 
być utożsamiane z poglądami Redakcji, ani też nie reprezentują oficjalnego stanowiska 
Towarzystwa. 
8. Przesłanie artykułu, recenzji lub innego materiału (drogą elektroniczną lub 
tradycyjną) do Redakcji „Przeglądu Geopolitycznego” jest równoznaczne z 
przeniesieniem praw autorskich na rzecz wydawcy czasopisma, chyba że strony 
dokonały uprzednio osobnych uzgodnień na piśmie. 
9. Autorzy są zobowiązani do: 

a) złożenia oświadczenia o oryginalności artykułu, 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). 

 
Redakcja „Przeglądu Geopolitycznego” 


