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Wstęp 
 
 W ostatnich miesiącach Europa Wschodnia stała się ponownie obszarem, 
który tak jak przed kilkudziesięcioma laty, stał się katalizatorem istotnych zmian w 
obszarze bezpieczeństwa międzynarodowego. W tle walki o wpływy na Ukrainie, 
toczą się ponownie zmagania o uaktualnienie  pozycji nowych mocarstw w 
międzynarodowych systemach bezpieczeństwa.  

Z jednej strony Rosja zaniepokojona ekspansją polityczną Zachodu na 
Ukrainie stara się opanować istotne z jej punktu widzenia obszary tego kraju, 
szukając na arenie międzynarodowej sprzymierzeńców, a z drugiej Stany 
Zjednoczone i Unia Europejska dążące do ograniczenia wpływów Moskwy na tym 
obszarze.  Taki stan rzeczy oczywiście ma istotny wpływ także na pozycję Polski, 
zwłaszcza w obszarze jej bezpieczeństwa. To właśnie sytuacje kryzysowe 
wymuszają na sojuszach pokazanie ich rzeczywistych wartości w odniesieniu do 
realizacji wcześniejszych umów. Patrząc na wypełnianie przez USA i Wielką 
Brytanię zobowiązań z Budapesztu 1994 roku, w odniesieniu do Ukrainy, widać ich 
ograniczoność, a wymiarze militarnym zupełny ich brak. To pokazuje, na co zwracał 
uwagę Hans Morgenthau1 , iż w takich wypadkach niektóre kraje biorą sobie do 
serca zasadę prawa rzymskiego, mówiącego, iż nikt nie jest zobowiązany do 
działania ponad swoje siły, a zobowiązania moralne i prawne podlegają w takich 
sytuacjach zastrzeżeniom.   
 Obecnie, to właśnie konflikt „ukraiński” także weryfikuje założenia polskiej 
polityki bezpieczeństwa, a w tym kontekście realność i profesjonalizm analiz 
głównych ośrodków rządowych.  To właśnie w oparciu o nie politycy, a zwłaszcza 
przedstawiciele rządu podejmowali i podejmują decyzje, które  w wielu wypadkach 
wpływają na pozycję Polski w świecie i jej znaczenie w sojuszach. Bardzo 
krytyczny do nich jest m.in. profesor Stanisław Bieleń, który wprost pisze iż: „przy 
tej okazji ujawniła się mizeria polskich ośrodków analitycznych i doradczych”, i 
dalej zwraca uwagę, iż nikt przy zdrowych zmysłach nie jest w stanie urządzać prze-
strzeni poradzieckiej bez udziału Rosji2. To właśnie u założeń działań Zachodu w 
odniesieniu do Ukrainy legła zasada wykluczenia lub znacznego ograniczenia 
wpływów Moskwy  na tym obszarze. A to właśnie szczególnie dla Polski było 
ważne, aby nasz kraj na zasadzie koegzystencji wpływów z Rosją na Ukrainie, z 
jednej strony gwarantował jej niepodległość, a z drugiej rozwijał i zacieśniał 
wzajemne stosunki w przestrzeni gospodarczej. Na Ukrainie jest miejsce i dla Rosji 
i dla Polski. Problem w tym, iż na taki układ nie godzą się Niemcy i USA, co 
poprzez uwarunkowania sojusznicze powoduje nadmierne nasze angażowanie się na 
tym kierunku. 

                                                           
1 H. J. Morgenthau, Polityka miedzy narodami. Walka o potęgę i pokój, Warszawa 2011, s. 249. 
2 Prof. Stanisław Bieleń: pod wieloma względami Ukraina znajduje się na granicy upadku, 
http://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/prof-stanislaw-bielen-pod-wieloma-wzgledami-ukraina-
znajduje-sie-na-granicy-upadku/5b8zk (2014-03-22). 
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 Motywem zebrania różnych tekstów autora (recenzowanych w 
czasopismach naukowych, popularnonaukowych, wywiadów, analiz zagranicznych) 
była chęć ukazania w sposób całościowy dorobku naukowego i publicystycznego za 
ostatnie trzy lata. Oczywiście w książce umieszczono, tylko pewien wycinek prac 
autora, dobierając do poszczególnych rozdziałów teksty charakterystyczne, 
pokazujące pewien zakres zainteresowań i badań autora. Część artykułów nie mogła 
zostać umieszczona z uwagi na  złożenie ich w periodykach naukowych kilku 
uczelni w Polsce, a cykl wydawniczy jest zaiste długi. W rozdziale historycznym 
zabrakło chociażby artykułu omawiającego działalność Placówki AK w 
Orzechowcach, czyli na obszarze na którym wiosną 1945 roku doszło do akcji 
odwetowej polskiej samoobrony w Małkowicach.  
 Dynamika wydarzeń na Ukrainie narzuciła z kolei autorowi, konieczność 
wyrażania efektów badań w obszarze bezpieczeństwa Europy Wschodniej w postaci 
wywiadów prasowych, będących jednocześnie analizami bieżącego stanu stosunków 
międzynarodowych. Wydaje się, iż jest to w takiej sytuacji dobre narzędzie 
popularyzowania wiedzy, co jest jednym z celów pracy naukowej, tj. wykorzystanie 
jej dla społeczeństwa. Temu także miały służyć analizy i tłumaczenia niektórych 
wywiadów w prasie i na portalach eksperckich w Rosji i na Ukrainie.  Autor ma 
nadzieję, iż chociażby w minimalnym zakresie wpłynął przez to na społeczne 
zrozumienie zachodzących zmian na wschód od Polski.  
         

       /-/ Andrzej Zapałowski  
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CZY  ŚRÓDZIEMNOMORSKA „WIOSNA LUDÓW”  
DOTRZE NA BIAŁORUŚ I UKRAINĘ 

(Myśl.pl, nr 20, nr 2/2011, kwartalnik społeczno-polityczny, Szczecin 2012) 
 

W ostatnich miesiącach mamy do czynienia ze wzrostem niezadowolenia 
wielu narodów, spowodowanym wyczerpywaniem się społecznego przyzwolenia na 
dotychczasowy, autorytarny sposób sprawowania władzy. Z uwagi na obecną 
sytuację wewnętrzną Ukrainy i Białorusi, przy wystąpieniu pewnych przesłanek, 
także i tam może dojść do dużego konfliktu społecznego, skutkującego  zmianą 
sytuacji geopolitycznej tej części Europy. 

Sytuacja, z którą mamy do czynienia w Egipcie, Tunezji, Jordanii i Libii dla 
wielu jest zaskoczeniem. Pytanie tylko, czy wyspecjalizowane ośrodki i instytucje 
analityczne na świecie nie przewidziały możliwości wystąpienia tego typu zjawisk 
społecznych? Przecież od lat najwięksi gracze na arenie geopolitycznej, poprzez 
różne instrumenty polityczne i finansowe wydaje się, iż kontrolują obszar, będący 
strategicznym dla świata pod względem surowcowym, oraz posiadającym 
stosunkowo duży potencjał w możliwości zdezintegrowania sytuacji w basenie 
morza Śródziemnego. Inną kwestią jest postawienie w sytuacji niezwykle 
niebezpiecznej interesów narodowych Izraela. 

Wydaje się, iż o ile wydarzenia w Tunezji, czy tez w Egipcie, wymknęły się 
w pewnym momencie spod kontroli międzynarodowych graczy, o tyle wojna 
domowa w Libii została przez nich wykorzystana i wspierana w celu zdobycia 
kontroli na tym obszarem. Każdy nowy rząd będzie musiał zabiegać o wsparcie 
głównych światowych mocarstw.  

Na wydarzenia w Libii czy też Egipcie, Polska ma ograniczony wpływ, 
nawet poprzez fakt naszego członkowstwa w Unii Europejskiej. Jednakże problem 
jest nam bardzo bliski, z uwagi na prawdopodobieństwo wystąpienia podobnych 
wydarzeń na Białorusi i w części Ukrainy. 

Reżim Łukaszenki, poprzez zaostrzenie sytuacji wewnętrznej, min. poprzez 
masowe aresztowania liderów opozycji i pogarszającą się sytuację gospodarczą,  jest 
naturalnym  obszarem do zaistnienia podobnych działań, mających na celu 
odsunięcie obecnego prezydenta Białorusi od władzy. Czynnikiem nader istotnym 
jest jednak znaczna kontrola Białorusi poprzez  wpływy rosyjskie. Można tu 
postawić tezę, iż ewentualna rewolucja na Białorusi będzie miała ograniczone 
natężenie z uwagi na brak interesu Moskwy w daleko idącą destabilizacją tego 
kraju. Jedynym ewentualnym celem będzie zmiana władzy w Mińsku. Oczywiście, 
jeżeli nie nastąpi w tym względzie porozumienie pomiędzy Rosją a Unią 
Europejską, władzy nie otrzyma opozycja a jedynie prorosyjskie skrzydło 
reformatorskie wyłonione z obecnej władzy. Czy w konsekwencji tego nastąpi 
daleko idące zbliżenie pomiędzy Rosja a Białorusią? Wydaje się, że tak. Jednakże 
nie aż takie, aby doszło do  integracji państwowej pomiędzy obydwoma państwami. 
Na tym nie zależy przede wszystkim Rosji. Posiadanie na swoim terytorium przy 
granicy z UE czynnika destabilizującego w postaci opozycji białoruskiej o 
narodowo- niepodległościowych dążeniach, byłoby dalece niepożądane. Co innego 
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jest kontrolowanie struktury władzy na Białorusi poprzez „swój rząd” i zależność 
energetyczną.  

Wydaje się, iż taki scenariusz jest najbardziej prawdopodobny. Większość 
państw UE nie chce konfrontacji z Rosją o Białoruś. Bardziej opłacalną jest opcja 
oddania kontroli politycznej Rosji w zamian za możliwości zwieszania obecności 
gospodarczej. Oczywiście, pewne standardy demokratyczne zostaną na Białorusi 
zapewnione, i UE zaprzestanie finansowania i wspierania obecnej opozycji 
Białoruskiej.   Białoruś w UE tak, ale włącznie z Rosją. Taka będzie opcja ośrodków  
decyzyjnych w Europie, czyli otwarcie się na wolny handel i liberalizacja reżimu 
wizowego.  

Tak więc, niebezpieczeństwo niekontrolowanych działań o charakterze 
rewolucyjnym jest na Białorusi mało prawdopodobne. Mogą, a nawet na pewno 
wystąpią masowe demonstracje i przejmowanie władzy. Działania siłowe będą 
miały raczej incydentalny charakter nie niosący za sobą dużej ilości ofiar. 
Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w przypadku Ukrainy. Tutaj mamy do czynienia 
z państwem niepodległym o tendencjach monopolizacji władzy poprzez 
korporacyjne ośrodki gospodarczo-regionalne.  

Niezwykle istotną tendencją rozsądzającą Ukrainę jest dwubiegunowe 
pojmowanie charakteru państwa przez społeczeństwo. Z jednej strony mamy do 
czynienia z państwowym pojmowaniem narodu (Ukraińcem jest każdy obywatel 
państwa), a narodowym (tylko etniczne pochodzenie, bądź utożsamianie się z 
etnicznością świadczy o tym, że się jest Ukraińcem). Problem ten, generowany 
poprzez tradycje historyczną warunkuje narastanie konfliktu ideowo-narodowego na 
Ukrainie, a co za tym idzie zwiększa potencjalne natężenie konfliktu, który może 
mieć krwawy przebieg. 

Największy gracz na tym obszarze, czyli Rosja jest usatysfakcjonowana 
obecną władzą. Ma z jednej strony wpływy na gospodarkę i politykę zagraniczną 
Ukrainy, a z drugiej strony problemy gospodarcze tego państwa, czy też problem 
nacjonalizmu na zachodniej Ukrainie nie jest bezpośrednim problemem Rosji. 
Należy sobie w tym miejscu zadać pytanie, czy Rosji bezpośrednio zależy na 
kontroli zachodniej Ukrainy? Wydaje się, iż niebezpieczeństwo przesuwania się 
tendencji nacjonalistycznych na wschód Ukrainy jest o wiele bardziej 
niebezpieczne, niż zachowanie bezpośrednich wpływów nad tym obszarem. Tylko 
szybka integracja współpracy w postaci bardziej sformalizowanych instytucji 
pomiędzy Rosją a UE, może Rosję odwieść od takiego scenariusza.  

Niebagatelne są tu także stosunki i współpraca Rosji i USA. Wzrost 
zagrożenia Rosji na Dalekim Wschodzie   i rezygnacja przez USA ze znacznego 
angażowania się w Europie Wschodniej może osłabić natężenie konfliktu. 

Dlaczego Rosja jest zainteresowana powstaniem quasi niezależnego bytu w 
postaci państwa zachodnio ukraińskiego. Z dwóch powodów. Po pierwsze, 
przypieczętuje to pozostanie na trwale w rosyjskiej sferze polityczno-gospodarczej 
większości terytorium dzisiejszej Ukrainy. Po drugie, powstanie państwa, które na 
wzór Kosowa nie jest w stanie samodzielnie bez pomocy UE przetrwać, pozwoli 
Rosji trwale destabilizować sytuacje w Europie Środkowej, w tym sytuacje 
wewnętrzną w Polsce. Tym Rosja w znacznym stopniu osłabi pozycję Polski w UE 
jako kraju mającego niestabilna sytuację na części swojej wschodniej granicy.  
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Aby osiągnąć taki scenariusz musi dojść do siłowego rozdzielenia obydwu 
części Ukrainy. Tylko w takim przypadku można osiągnąć zamierzone cele. W 
wyniku tego konfliktu, tysiące uciekinierów z zachodniej Ukrainy przedostanie się 
na terytorium Polski. Ludność ta, mająca w poprzednich pokoleniach związki z 
Polską, po przedostaniu się do UE i mając perspektywę powrotu do kraju o 
postępującej biedzie, będzie chciała pozostać w Polsce, zwłaszcza w rejonach 
południowo-wschodnich. Ten czynnik na przyszłość może generować destabilizację 
sytuacji trans- granicznej pomiędzy Polską a zachodnią Ukrainą. 

Nie ma wątpliwości, iż korzystając z doświadczeń bałkańskich, władza na 
zachodniej Ukrainie będzie należała do faszyzującego obozu narodowego. Także 
gospodarcze angażowanie na tym obszarze Niemiec nie będzie pozostawiało 
wątpliwości, w jakiej sytuacji znajdzie się Polska. To od czynników zewnętrznych 
będzie zależało kiedy, i w jakim momencie, wykorzystać czynnik narodowościowy 
w obszarze pogranicza polsko-ukraińskiego, aby nasz kraj został zaliczony do 
obszarów o niskiej stabilności społeczno- politycznej.  

Czy tak musi być- oczywiście można wpłynąć na przebieg ewentualnych 
wydarzeń na wschodzie. Podstawowym czynnikiem musi być zacieśnienie 
współpracy z obecnym ośrodkiem władzy na Ukrainie, zwłaszcza w sferze 
gospodarczej. Jeżeli nie dojdzie na Ukrainie do bezwzględnego łamania praw 
człowieka, Polska nie powinna poprzez czynniki rządowe ingerować w tej sprawie 
na arenie międzynarodowej.  Nie próbujmy zmieniać na siłę specyfiki politycznej i 
społecznej tego obszaru. Tutaj jest wymagana praca rozłożona na kilkadziesiąt lat. 

Kolejnym elementem działań jest podjęcie przez organizacje polskie na 
Ukrainie współpracy z rosyjskimi organizacjami mniejszościowymi. Będzie to 
wyraźny sygnał w stronę Moskwy, iż Polsce nie zależy na rywalizacji z Moskwą o 
wpływy w Kijowie a o koegzystencję wpływów w sferze gospodarczej, przy 
wzajemnym wsparciu niezależnej państwowości Ukrainy. Dodatkowym czynnikiem 
takiej współpracy przynoszącym efekt synergiczny jest wzrost znaczenia Polski w 
Unii Europejskiej i widoczna poprawa położenia mniejszości polskiej, zwłaszcza w 
zachodniej części kraju.  Przykład, w postaci zwycięstwa w wyborach 
samorządowych w Wilnie polsko-rosyjskiej listy jest tu jednoznaczny. Podobna 
sytuacja rysuje się na Łotwie.  

Ułożenie przez Polskę pozytywnych stosunków na płaszczyźnie chłodnej 
kalkulacji wzajemnych interesów na wschodzie, da obu krajom możliwości 
angażowania swoich potencjałów gospodarczo - politycznych w obszarach, które 
będą warunkowały ich rozwój w przyszłości. Dla Moskwy będzie to wzmocnienie 
swoich interesów w azjatyckiej części Rosji i Azji południowej, dla Warszawy 
możliwość zaangażowania się w zabezpieczenie swoich interesów w ponownej, tym 
razem gospodarczej „kolonizacji”  Afryki. 

Czy współpraca w wymienionych obszarach zniweluje napięcia polityczne 
pomiędzy Polską a Rosją, które narosły przez ostatnie kilkadziesiąt lat? Na pewno 
nie w stopniu zmieniającym społeczne nastawienie obu narodów do przeszłości i 
bieżącego konfliktu interesów. Jeżeli jednak potrafimy wyodrębnić obszar 
wspólnych interesów, to powinniśmy go wzajemnie, we współpracy realizować. W 
takim scenariuszu Europa Środkowowschodnia stanie obszarem względnej 
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stabilności, na co zapewne liczy Unia Europejska i Stany Zjednoczone mające coraz 
większe problemy na Dalekim Wschodzie.   
Poprzez zacieśnienie współpracy z Kijowem, jednocześnie ignorując polityczną 
współpracę ze Lwowem, Polska otrzyma dodatkowy atut w postaci „wspólnej” 
denacjonalizacji zachodniej Ukrainy i tym samym osłabianie niekorzystnego dla 
naszego kraju wariantu wydarzeń na zachodniej Ukrainie. 
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WYZWANIA DLA BEZPIECZEŃSTWA POLSKI  
ZWIĄZANE Z REGIONALIZACJĄ UKRAINY 

(Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej nr 4 (89), Warszawa 2012) 
 

„Bez Ukrainy Rosja przestaje być imperium 
i na odwrót- podporządkowawszy sobie Ukrainę,  

automatycznie staje się imperium” 
prof. Z.  Brzeziński 

 
 
Jednym z paradygmatów bezpieczeństwa jest nieprzewidywalność i 

zaskoczenie oraz ciągła zmienność3  uwarunkowań geopolitycznych, zwłaszcza w 
regionach o dużej zmiennej linii granicznej. Nie ma stanów trwałych, nie ma sojuszy 
trwałych, nie ma strategii trwałych, zwłaszcza, gdy chodzi o uwarunkowania 
geopolityczne, w których znajduje się Polska. I w takim wypadku kwestia 
dostosowania strategii bezpieczeństwa Polski do tych zmieniających się warunków 
jest sprawą nader istotną.  

Obszarem w Europie o dużej zmiennej granic w ostatnich dwustu latach 
poza Bałkanami jest głównie Europa Środkowowschodnia. Celem tego artykułu jest 
wyartykułowanie głównych wyzwań związanych z możliwymi zmianami sytuacji 
wewnętrznej na Ukrainie i ich wpływ na stan bezpieczeństwa Polski w obszarze 
stanowiącym jego osłonę strategiczną4.   

Poniższy tekst stanowi ogólna analizę sytuacji geopolitycznej na Ukrainie i 
wskazuje na możliwe scenariusze rozwoju sytuacji w tym kraju. Oczywiście 
najbardziej pożądaną sytuacją w odniesienia do bezpieczeństwa Polski byłoby 
utrzymanie się na Ukrainie dotychczasowej struktury państwo-terytorialnej. 
Niemniej interes bezpieczeństwa państwa polskiego wymaga, aby podjąć określone 
kroki w zakresie bezpieczeństwa kraju w oparciu o możliwe, a w niektórych 
wypadkach prawdopodobne scenariusze wydarzeń na Ukrainie.  
 
Zmiana geopolityki bezpieczeństwa w Europie Wschodniej 
 Po rozpadzie Układu Warszawskiego, a następnie po instytucjonalnym 
związaniu się Polski z Paktem Północnoatlantyckim zmieniła się geografia 
bezpieczeństwa międzynarodowego w obszarze Europy Wschodniej. Decydującym 
momentem dla utraty pozycji supermocarstwa przez Rosję było wydzielenie się 
spod jej bezpośredniej supremacji Białorusi, a zwłaszcza Ukrainy. Dla Polski 
wyodrębnienie się nowych państw stworzyło z jednej strony szanse na powstanie 
obszaru który dałby na wschodzie państwa  oczekiwaną przez lata osłonę 
strategiczną, a z drugiej zmusił do odpowiedzialnego wspierania nowego 

                                                           
3 A. Beufre, Odstraszanie i strategia,  Warszawa 1965, s. 18-22. 
4Osłona strategiczna odnosi się do przedsięwzięć militarnych oraz niemilitarnych i obejmuje działania 
realizowane stale w czasie pokoju i kryzysu dla ochrony przed zaskoczeniem i innymi formami 
przemocy         [za:] R. Jakubczak, J. Marczak, K. Gąsiorek, Założenia polityki i strategii 
bezpieczeństwa narodowego [w:] Podstawy  bezpieczeństwa narodowego Polski w erze globalizacji, 
Warszawa 2008, s. 130. 
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powstałego państwa w drodze do jego samodzielnego bytu. Tym samym w bardzo 
krótkim czasie zmieniła się zupełnie rola geopolityczna Warszawy. Polska została 
zmuszona do aktywnego uczestnictwa w budowaniu nowego systemu 
bezpieczeństwa zbiorowego w Europie, zwłaszcza w procesie przeorientowania 
głównych sojuszy polityczno-wojskowych, a z drugiej strony we włączenie się w 
uczestnictwo w umacnianie stabilizacji na niepodległej Ukrainie, która wówczas 
stanowiła mocarstwo atomowe.  
 Dla Polski, jak i dla większości państw na świecie dużym zaskoczeniem był 
wynik referendum niepodległościowego z 1991 roku5. Fakt opowiedzenia się za 
niepodległą Ukrainą przytłaczającej większości społeczeństwa  składającego się z 
wielu narodów i posługującego się w swojej masie w znacznej części językiem 
rosyjskim pokazał wewnętrzne tendencje separatystyczne tego regionu w składzie 
Związku Sowieckiego, a zamieszkiwanego przez kilkanaście milionów etnicznych 
Rosjan. Pokazał równocześnie pierwsze tendencje podziałów wewnątrz nowego 
organizmu państwowego w postaci autonomii Krymu6.  
 Znacznym błędem ówczesnych światowych przywódców było przyjecie 
tych tendencji jako chęci wyodrębnienia nowego organizmu społecznego, swoistego 
społeczeństwa dla którego ukraińskość byłaby szansą na stworzenie niezależnej 
podmiotowej struktury państwowej, która identyfikowałaby się  bardziej z 
państwem ukraińskim, niż z jego ukraińską etnicznością. Nie doceniono różnic wizji 
państwa ukraińskiego przez poszczególne jej części. Także dla polityków 
ukraińskich samoidentyfikacja państwowa zderzyła się z samoidentyfikacją 
narodową, mającą swoją główną bazę na zachodniej Ukrainie. Ta sprzeczność z 
czasem zaczęła powodować sytuację, gdzie kilka milionów Ukraińców z zachodnich 
regionów podjęło się zadania niewykonalnego, mianowicie z jednej strony 
unarodowienie Ukraińców z Ukrainy centralnej poprzez implementację do swojego 
katalogu ukraińskości tradycji kozactwa, a z drugiej „nawrócenie” na etniczną 
ukraińskość kilkunastu milionów Rosjan na wschodzie i południu kraju. Potencjał 
demograficzny, gospodarczy, a zwłaszcza kulturowy Ukraińców z zachodu nie 
pozwalał na zwycięstwo tej koncepcji, która jest nie do wykonania w przedziale 
czasowym kilku dekad. Niebagatelną rolę odegrały tu także różne doświadczenia 
historyczno- tożsamościowe, zwłaszcza odnoszące się do dziedzictwa pierwszej 
połowy XX wieku.  
 Kolejnym błędem powodującym kreowanie sytuacji niestabilności na 
Ukrainie było przystąpienie do walki   o wpływy polityczno-gospodarcze  Stanów 
Zjednoczonych i państw Europy Zachodniej, co z kolei Rosja odebrała, zwłaszcza 
po rozszerzeniu NATO w 1999 roku jako próbę restytuowania na Ukrainie bloku 
militarnego, który degradowałby pozycję Moskwy jako istotnego światowego 
uczestnika stosunków politycznych. Na kontrakcje Rosji nie trzeba było długo 
czekać. Wykorzystanie przez Moskwę straszaka energetyczno- politycznego wpisało 

                                                           
5 W  referendum z 1 XII 1991 roku wzięło udział 84,18% mieszkańców Ukraińskiej Socjalistycznej 
republiki Sowieckiej. Za niepodległością głosowało 90,32% biorących udział. Jedynie na Krymie 
procent głosów „za” odbiegał od średniej ogólno ukraińskiej i wyniósł 54,19%. 
6 Autonomia tego regionu została proklamowana w 1991 roku. W związku z groźbą secesji, władze 
Ukrainy wyraziły zgodę na proklamowaną  5 V 1992 roku autonomię i nadały republice status 
autonomii. 
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się w oczekiwania mniejszości rosyjskiej oraz w rosyjskojęzyczne społeczeństwo, 
którego nowe kadry pochodzące w dużym stopniu z zachodniej Ukrainy spychały do 
poziomu regionalnej zrusyfikowanej grupy społecznej. Rosja ponadto dawała 
możliwości kooperacji ze swoją gospodarką dla powstającej grupy oligarchów ze 
wschodnich regionów kraju, dając im pewną gwarancję  na tworzenie własnych grup 
kapitałowych przez właśnie  prywatyzowane główne sektory gospodarki Ukrainy. 
Była to dla Rosji gwarancja utrzymania znacznych wpływów na większości 
obszarów Ukrainy. Ponadto przeciągająca się przez dwie dekady polityka Kijowa w 
postaci utrzymania proporcjonalnych stosunków z NATO i Rosją powodowała 
pogłębianie się głębokich podziałów w społeczeństwie byłej Ukraińskiej Republiki 
Sowieckiej. Państwo zamiast integrować społeczeństwo w oparciu o istotne dla obu 
grup wartości historyczno-kulturowe zezwalało, a niejednokrotnie brało udział w 
wyznaczaniu nowych granic podziałów.   

Kolejnym czynnikiem, który negatywnie wpływał na deregulację sytuacji 
społecznej na Ukrainie było oddziaływanie diaspory, zwłaszcza kanadyjskiej, która 
próbowała realizować poprzez różne środowiska na Ukrainie idee, które przegrały w 
konfrontacji z rzeczywistością kilkadziesiąt lat wcześniej. Ten anachronizm 
państwowo-twórczy spowodował  pogłębienie się linii podziałów w odniesieniu do 
istotnej dla społeczeństwa ukraińskiego tradycji II wojny światowej, która 
faktycznie spowodowała powstanie organizmu polityczno- terytorialnego 
nieznanego w historii ukraińskiej państwowości. Chodzi tu przede wszystkim o 
nastawienie zachodnich regionów państwa do tradycji Wojny Ojczyźnianej, która 
była identyfikowana  z początkiem okupacji Ukrainy przez wojska sowieckie. Taki 
stan spowodował, że w powszechnej opinii co najmniej kilkanaście milionów 
obywateli Ukrainy stało się faktycznie społecznością utożsamianą z 
znienawidzonym okupantem sowieckim. Ten podział rodził nowe podziały, przede 
wszystkim polityczne. Dla milionów rosyjskojęzycznych Ukraińców poza 
magnesem kulturowym Rosja stała się naturalnym nie tylko sprzymierzeńcem, ale 
przede wszystkim ośrodkiem politycznym istotnym na mapie świata, który upominał 
się o wartości kulturowe tej społeczności przy jednoczesnym coraz gorszym 
notowaniem własnego, częściowo stającego się obcym państwa.   

 
Zmiana układu geostrategicznego w Europie Wschodniej na początku XXI 
wieku 

W obecnej chwili Polska, tak jak w przeszłości, jest szczególnie narażona na 
różnego typu  działania wskutek stanowienia rygla geopolitycznego dla Rosji, 
ograniczającego wpływy tego państwa na Europę Środkowowschodnią. Obecnie 
Rosja nadal odrzuca zasady i wartości cywilizacji łacińskiej, jako głównego 
wyznacznika polityki międzynarodowej, zwłaszcza w sytuacji, gdzie ponownie 
walka o status i sfery wpływów powróciła jako główny wątek polityki 
międzynarodowej. Rosja świadomie i z premedytacją odbudowuje rosyjskie 
imperium i chce dla siebie uprzywilejowanej pozycji w Europie Wschodniej.  Nadal 
dąży do odzyskania, dawnej wyjątkowej pozycji, którą posiadała w tej części 
Europy w ostatnich kilku wiekach. Głównym celem Moskwy w Europie Wschodniej 
jest przekształcenie tego obszaru w co najmniej w neutralną strefę strategiczną. 
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 Obecne działania Kremla są o tyle niepokojące, iż dochodzi do nich w 
okresie, gdzie NATO i Unia Europejska, na którym opiera się zasadniczo 
bezpieczeństwo Polski, słabnie. Główne państwa UE m.in. Niemcy i Wielka 
Brytania tną wydatki na cele wojskowe. W ubiegłym roku Niemcy zmieniły 
strategię wojskową i priorytety w strukturze sił zbrojnych7. Także NATO bez 
istotnego zaangażowania logistyczno-militarnego Stanów Zjednoczonych nie jest w 
stanie przeprowadzić dużej operacji wojskowej.  

Po 1990 roku głównym przejawem polskich zabiegów na arenie 
międzynarodowej była kwestia wstąpienia do NATO i Unii Europejskiej. Ten 
główny i podstawowy  kierunek polskich działań w zakresie bezpieczeństwa jest do 
dzisiaj uwydatniony w Strategii Bezpieczeństwa Narodowego8, gdzie gwarancja 
bezpieczeństwa państwa jest na pierwszym miejscu uzależniona od zdolności 
obronnych Sojuszu Północnoatlantyckiego, a krajowy potencjał obronny stanowi  
drugorzędną pozycje. To założenie z punktu widzenia interesów narodowych Polski  
jest całkowicie błędne i świadczy o braku realnego odniesienia się do potencjalnych 
zagrożeń bezpieczeństwa państwa przez autorów tego dokumentu. Dokument ten 
niesie za sobą daleko idące konsekwencje w postaci niewspółmiernych 
(ograniczonych) do zagrożeń planów operacyjnych Sił Zbrojnych RP9.  

Obecnie działania zmierzające do uzyskania istotnego wpływu na określone 
obszary czy tez regiony na świecie odbywają się zróżnicowanymi metodami. Do 
nich możemy przykładowo zaliczyć: quasi- wojnę (np. Afganistan), działania 
ekonomiczne (np. Grecja), wpływanie i kreowanie postaw na społeczności obszarów 
pogranicza (np. wschodnia Ukraina), działania psychologiczne (np. powtórne 
referendum w sprawie traktatu lizbońskiego w Irlandii), działania w 
cyberprzestrzeni (np. atak na serwery rządowe w Estonii w 2007 roku10). Bardzo 
ciekawą tendencje w tym obszarze odnotował generał Rupert Smith, który stwierdził 
iż: „… obecnie żyjemy w  całkiem nowej erze konfliktów- można nawet mówić o 
nowym paradygmacie – którą określam jako „wojnę wśród cywili”, czyli wojnę, w 
której jednocześnie pojawiają się kwestie polityczne i militarne”11.   

Polska w obecnych uwarunkowaniach geostrategicznych bezpieczeństwa 
europejskiego nadal pełni funkcję ważnego rygla w Europie Środkowo-Wschodniej. 
Rygla, który poprzez członkostwo w NATO i UE skutecznie blokuje 
rozprzestrzenianie się wpływów rosyjskich w Europie Środkowej. Skuteczność tych 
działań w przyszłości warunkuje utrzymanie pozycji gospodarczej UE na obecnym 

                                                           
7 J. Gotkowska, Bundeswehra 3.0 polityczny, wojskowy i społeczny wymiar reformy sił zbrojnych 
RFN, OSW Punkt widzenia nr 28, Warszawa maj 2012. 
8 Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2007r.   
9 R. Jakubczak, K. Gąsiorek, H. M. Królikowski, J. Marczak, Działania nieregularne. Element strategii 
bezpieczeństwa narodowego Polski, Warszawa 2011, s. 285-291;  R. Jakubczak, J. Marczak, Obrona 
Terytorialna Polski na progu XXI w., Warszawa 1998,  s. 221-224; J. Marczak, Strategiczna ocena 
działań zmierzających do zniesienia powszechnej obowiązkowej służby wojskowej w Polsce w 2008 r. 
[w:] Podstawy bezpieczeństwa narodowego…,  załącznik 13. 
10 K. Popławski, Kiedy science fiction staje się życiem [w:] Nowa Europa Wschodnia nr 3-4/2012, s. 
46-51. 
11 R. Smith, Przydatność siły militarnej. Sztuka wojenna we współczesnym świecie, Warszawa 2010, 
s.16. 
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poziomie i spoistość NATO w zakresie potencjału obronnego, a przez to utrzymanie 
wysokiego poziomu odstraszania w regionie.  

Sytuacja Polski i jej funkcja w zakresie bezpieczeństwa europejskiego staje 
się obecnie coraz bardziej skomplikowana. Wpływ na to ma z jednej strony nasze 
zaangażowanie w Partnerstwo Wschodnie, a z drugiej dążenie Rosji do odzyskania 
istotnej pozycji na Ukrainie. O ile Władimir Putin przez pierwsze dwie kadencje 
swojej prezydentury skupiał się na odbudowie potęgi gospodarczej, to w obecnej 
chwili dąży do odzyskania wpływów politycznych na obszarze byłego Związku 
Sowieckiego12. 

 Jednym z celów reintegracji wspomnianego obszaru ma być budowa Unii 
Eurazjatyckiej, na co w wymiarze polityczno-gospodarczym Rosja ma dużą szansę. 
Dla Rosji stanowiącej swoistą osobną cywilizację i chcącej utrzymać realne wpływy 
na swoim ogromnym terytorium stanowiącym swoistą pustynie demograficzną 
uzyskanie stabilnej pozycji wpływów na obszarze Białorusi, Ukrainy, Gruzji, 
Azerbejdżanu i Armenii jest jej celem strategicznym13.   

Problemem wielu polityków i osób zajmujących się bezpieczeństwem 
międzynarodowym jest postrzeganie Rosji i państw azjatyckich poprzez system 
wartości i kultury europejskiej, będącej dominującym elementem w stosunkach 
międzynarodowych w poprzednich wiekach, kiedy to stary kontynent był pod 
względem gospodarczym i kulturowym centrum świata.  Obecnie nastąpiło 
przesuwanie się wpływów gospodarczych na świecie na rzecz Azji przy malejącej 
pozycji Europy, jednakże Europa w zakresie retoryki i swoistego „pouczania” 
świata pozostała w minionym wieku, kiedy była potęgą.  

 Coraz bardziej widocznym celem polityki Moskwy w Europie jest, poza 
reintegracją polityczną byłych republik sowieckich, przywrócenie rosyjskich 
wpływów w Europie Środkowej, niezależnie od tego, czy ta część państw jest 
członkiem  NATO. Oczywiście skuteczność tej polityki wymaga ograniczonej 
zgody USA.  

Polska, w planach rosyjskich odgrywa szczególną rolę, polegającą na próbie 
zneutralizowanie jej w zakresie oddziaływania na Europę Wschodnią. Moskwa 
zdaje sobie sprawę z pozycji Polski w Europie, nawet przy jej słabym potencjale 
militarnym. Przede wszystkim chodzi o znaczne powiązanie gospodarcze z 
państwami europejskimi, które nie pozwolą Rosji na istotną penetrację polskiego 
rynku.  

Groźba konfliktu wewnątrz europejskiego z wyłączeniem państw 
bałkańskich w bliskiej przyszłości jest znikoma. I tu Rosja na taki scenariusz nie ma 
co liczyć. Częściowo ma rację  Francis Fukujama14,  który wieścił koniec wojen 
pomiędzy państwami o ustabilizowanym politycznym systemie liberalnym. 
Sformułował on pogląd mówiący, że procesy demokratyczne, procesy zachodzące w 
państwach należących do obszaru gospodarki rynkowej wykluczają wojnę. Ten 
pogląd zdaniem autora można uznać za właściwy tylko w stosunku do państw  tzw. 

                                                           
12 Czołowymi przedstawicielami tego nurtu w rosyjskiej geopolityce są profesorowie Aleksander 
Dugin (twórca koncepcji obecnego ruchu eurazjatyckiego) i Siergiej Karaganow (twórca koncepcji 
Związku Europy z Rosją). 
13 L. Sawin, Renesans eurazjatyzmu, Geopolityka nr 6 (9) 2011, s. 2-8.  
14 F. Fukujama, Koniec historii, Poznań 2000, s.  
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starej Europy. Nie dotyczy on krajów europejskich o płytkiej historycznie 
demokracji i niestabilnych granicach, przynajmniej w wymiarze ostatnich dwustu 
lat. To właśnie na obszarach gdzie granice w XIX i XX wieku się zmieniały 
powraca walka o sfery wpływów oraz o ich rewizje. Oczywiście, na razie ma ona 
wymiar pełzających posunięć gospodarczych i społecznych.    

Odbudowując swoją pozycję w świecie Moskwa będzie dążyła do 
zabezpieczenia swoich wpływów na zachodnich granicach. Jej polityka konfrontacji 
poza obszarem byłych republik sowieckich będzie miała na tym kierunku 
ograniczona głębię. 

  Na to wszystko nakłada się zmiana strategii USA i priorytetów Paktu 
Północnoatlantyckiego. Na posiedzeniu w Lizbonie w listopadzie 2010 roku 
państwa członkowskie NATO przyjęły nową strategię w której jest mowa o istotnej 
pozycji Rosji w zakresie konsultacji w odniesieniu do budowy nowych systemów 
broni, zwłaszcza obrony przeciwrakietowej Paktu15. Dokument ten jak podkreśla 
Bolesław Balcerowicz jest rezultatem wielu kompromisów, a kompromis stanowi 
jego znak firmowy16.  

Potwierdzenie znaczenia artykułu 5 Traktatu Waszyngtońskiego we 
wspomnianej strategii jest deklaracja mającą realne znaczenie tylko w przypadku 
woli społeczeństw państw stron NATO do ich realizacji.  Już podczas wojny 
rosyjsko- gruzińskiej ówczesny premier Holandii wypowiadał się publicznie, iż w 
przypadku, gdyby Gruzja należała do NATO państwo to nie wypełniłaby 
zobowiązań traktowych. W podobnym tonie wypowiadał się wówczas  szef frakcji 
liberalnej  Parlamentu Europejskiego Cohn-Bendit. Mając powyższe precedensowe 
wypowiedzi należy podkreślić, iż prawdziwym gwarantem bezpieczeństwa Polski, 
gwarantem wywiązania się z artykułu 5 Paktu Północnoatlantyckiego są Stany 
Zjednoczone, i to przy założeniu, że nasz kraj byłby istotny dla interesów USA w tej 
części świata i to w danym momencie. 

 Na obecnie obniżenie gwarancji bezpieczeństwa USA dla państw 
europejskich członków NATO, w tym Polski wpłynęła zmieniona w styczniu 2012 
roku Strategia Bezpieczeństwa Narodowego USA17. Istotnym elementem tejże 
strategii jest wyraźna zmiana priorytetu w zakresie bezpieczeństwa USA w zakresie 
osłabienia obecności wojskowej w Europie na rzecz wzmocnienia swojego 
komponentu w Azji. Działania te maja związek ze znacznym zwiększeniem 
potencjału militarnego Chin i Indii.  Zmiana ta  ma bardzo konkretny wymiar dla 
Europy. Europę opuści około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy, a jednostki które 
pozostaną na starym kontynencie maja pełnić głównie zadania logistyczne w 
odniesieniu do wojsk amerykańskich stacjonujących na Bliskim Wschodzie oraz w 
Iraku i Afganistanie. Tak więc Europa zostaje pozbawiona istotnych sił 
operacyjnych USA na swoim terytorium, co potwierdza tezę, iż kontynent ten nie 
jest już priorytetem polityki bezpieczeństwa USA.  

                                                           
15 Koncepcja strategiczna obrony i bezpieczeństwa członków organizacji Traktatu 
Północnoatlantyckiego, przyjęta przez szefów państw i rządów w Lizbonie [w:] Rocznik Strategiczny 
2010/2011, Warszawa 2011, s. 23-33.  
16 B. Balcerowicz, Koncepcja strategiczna NATO 2010. Wymiar wojskowy [w:] Rocznik Strategiczny 
2010/2011, Warszawa 2011, s. 46. 
17 http://www.defense.gov/news/Defense_Strategic_Guidance.pdf 
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Drugi gwarant bezpieczeństwa Polski, tj. Unia Europejska pomimo 
wysiłków nie była i nie jest ciągle w stanie powołać zapowiadanej 100 tysięcznej 
armii. Nie jest nawet w stanie samodzielnie prowadzić dużych operacji poza Europą. 
Tak więc komponent militarny ze strony tej organizacji nie wnosi nic istotnego dla 
bezpieczeństwa militarnego Polski. Jedynie znaczenie ma wymiar polityczny 
uczestnictwa w UE z uwagi na wejście naszego kraju do strefy wpływów starej 
Europy. Dla Francji, Hiszpanii czy Włoch istotniejsze znaczenie mają wpływy w 
basenie morza Śródziemnego niż w rejonie Europy Wschodniej. Ponadto w 
większości krajów starej Unii znacznie obniża się wydatki na obronę co sprawia, iż 
muszą one korygować główne pola swoich dotychczasowych interesów narodowych 
na rzecz Afryki, a zobowiązania sojusznicze mają dla nich coraz mniejsze 
znaczenie. Zresztą, od kilku lat Francja i Niemcy indywidualnie zaczęły 
porozumiewać się z Rosja w kwestiach bezpieczeństwa18. 

Obecnie państwa UE liczące pół miliarda obywateli, nie są wspólnie w 
stanie wykonać w 30% tego, do czego są zdolne siły zbrojne  USA. To pokazuje 
prawdziwy obraz pozycji militarnej starego kontynentu na świecie. To czterokrotnie 
mniejsza Rosja z zacofaną w stosunku do państw UE gospodarką jest ważniejszym 
podmiotem na światowej mapie bezpieczeństwa niż UE.  

Ważną przesłanką wpływającą na zmiany położenia Warszawy na mapie 
światowego systemu bezpieczeństwa jest zmiana podejścia USA do partnerstwa z 
Rosją. Obecnie Moskwa staje się dla Stanów Zjednoczonych istotnym i pożądanym 
partnerem w Azji (problem Chin czy tez Korei Północnej). Wydaje się, iż  
osłabienie aktywności USA w Europie Wschodniej jest wynikiem przyjęcia do 
wiadomości przez amerykańskie elity polityczne klęski polityki Waszyngtonu w tej 
części świata i zgoda na objecie Rosji głębszymi wpływami na obszarze 
postsowieckim. Jest to poniekąd cena jaką Moskwę satysfakcjonuje za współpracę 
USA z Rosja w Azji.  

 
Wyzwania dla bezpieczeństwa Polski na wschodzie 

Wobec zmian w dotychczasowym układzie bezpieczeństwa europejskiego 
powstaje zatem pytanie, jaki kierunek jest dla Polski najbardziej wrażliwy dla 
bezpieczeństwa militarnego Polski. Na pozycje pierwszoplanową wyłania się 
problem Kaliningradu. Co prawda, obszar Kaliningradu jest z punktu widzenia 
operacyjnego za mały, by stanowić zagrożenie dla całego państwa polskiego, ale 
wespół z Białorusią stanowi realne, by nie rzec śmiertelne dla niego zagrożenie. 
Jeśli na ten region nałożyć potencjał nowej inicjatywy w postaci Unii Eurazjatyckiej 
na czele z Rosją i Kazachstanem, a w przyszłości być może Ukrainą- sytuacja staje 
się wprost natury egzystencjonalnej dla Polski.  

Kolejnym elementem, który jest istotny dla bezpieczeństwa Polski, to 
problem Ukrainy. W okresie krótkoterminowym to właśnie z tego kierunku może 
powstać istotne, ale nie egzystencjonalne zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa. 
Dlaczego? Otóż Kaliningrad jest regionem Rosji, a zatem dopóki nie dojdzie do 
istotnego złamania obecnego systemu bezpieczeństwa na świecie nie ma z tej strony 
bezpośredniego zagrożenia militarnego. Białoruś, na obecną chwile, nie stanowi 

                                                           
18 Polityka zagraniczna Polski w trudnym roku 2010 [w:] Rocznik Strategiczny 2010/2011, s.310. 
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zagrożenia militarnego, nie tylko ze względu na potencjał militarny tego państwa, 
ale przede wszystkim z uwagi na fakt, iż pod kontrolą Moskwy znajduje się polityka 
zagraniczna i siły zbrojne tego państwa. 

Tu nasuwa się pytanie, co się może stać istotnego w najbliższym czasie na 
Ukrainie, aby to wpłynęło to na bezpieczeństwo naszego kraju.  Analizując sytuacje 
w tym regionie należy zwrócić uwagę  na procesy, które zachodzą od kilku lat w 
tym państwie. 

Po pierwsze, mamy do czynienia z wyraźnym zarysowaniem linii podziałów 
i uwypukleniem braku tożsamości historycznej państwa jako całości w obecnych 
granicach. Nigdy w przeszłości na obszarze obejmującym dzisiejsze państwo 
ukraińskie nie istniał organizm polityczny którego stolica znajdowałaby  się w 
Kijowie. Obecnie państwo to zamieszkuje porównywalna ilość etnicznych Rosjan, 
koncentrujących się na wschodniej i południowej Ukrainie w stosunku do 
Ukraińców galicyjskich zamieszkujących zwarcie trzy, cztery obwody na zachodzie 
państwa, o wyraźnej narodowej tożsamości.   

Tak więc, mamy do czynienia z faktycznym wpływem Rosji w wymiarze 
politycznym, duchowym i społecznym, na wschodnią i południową Ukrainę. 
Mówimy tu o obszarze obejmującym kilkaset tysięcy kilometrów kwadratowych i 
ludności porównywalnej do mieszkańców średniego państwa europejskiego.   

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

Obecnie jakakolwiek rozmowa o Ukrainie bez Rosji i władz prorosyjskiej 
Partii Regionów (niezależnie czy jest ona u władzy) jest działaniem skazanym na 
klęskę, gdyż mówimy o obszarze, który według części Rosjan jest częścią tego 
państwa leżącą poza administracyjnymi granicami państwa. Dla Rosji, przy 
tragicznej sytuacji demograficznej kraju, możliwości trwałego korzystania z  
kilkunastomilionowej populacji Rosjan na Ukrainie stanowi sprawę wagi najwyższej 
dla jaj bezpieczeństwa. 

W Polsce nadal utrzymuje się brak świadomości wśród polityków, co do 
możliwości naszego państwa we wpływaniu na sytuacje na Ukrainie. Warszawa 
podjęła się działań i kreowania sytuacji politycznej (przy wsparciu USA i części 
krajów europejskich) w stosunku do obszaru równego obszarowi Polski (chodzi o 
wschodnia i południową Ukrainę), zamieszkałą przez ponad 20 mln osób, głównie 
Rosjan. Politycy ci,  kierując się starymi koncepcjami geopolitycznymi 
Międzymorza19 czy tez  Giedroycia20  próbowali wykorzystać słabość Rosji i grać o 
Ukrainę, ale tak naprawdę wpływać na  Rosjan na Ukrainie.  

                                                           
19 Międzymorze – idea polityczna wysuwana przez środowisko związane z Józefem Piłsudskim przed I 
wojną światową, które zakładało utworzenie federacji państw Europy Środkowej i Wschodniej. 
Docelowo do Międzymorza należeć miał obszar między morzami Adriatyckim, Bałtyckim a Czarnym, 
a konkretnie Polska, Litwa, Łotwa, Estonia, Białoruś, Ukraina, Czechosłowacja, Węgry, Rumunia, 
Jugosławia oraz ewentualnie Finlandia. Proponowana federacja miała nawiązywać do jagiellońskich 



 23 

Kolejnym błędem  polskich i zachodnich polityków było patrzenie na 
zachodnie i wschodnie obszary Ukrainy jak na podobne społeczności. Co prawda, 
wielu geopolityków podkreślało różnice cywilizacyjne regionów Ukrainy i brak ich 
wewnętrznej spoistości, ale odnosi się wrażenie, iż ich dorobek nie był 
wystarczająco analizowany.  Jednym z autorów, który podnosił wyraźnie problem 
podziału cywilizacyjnego Ukrainy był Samuel Huntington21, który podkreślał 
możliwość secesji Zachodniej Ukrainy. Według niego miało to nastąpić tylko przy 
wyraźnym pogorszeniu się stosunków Europy Zachodniej z Rosja, i sprowokowaniu 
przez rywalizujące strony napięć na tym terenie. Huntington jednak nie brał pod 
uwagę napięcia społecznego, które może się odśrodkowo wytworzyć na obszarze 
Zachodniej Ukrainy, powodowane daleko idącą integracja Ukrainy z Rosją. Na 
niemożność trwałego współistnienia dwóch cywilizacji na obszarze jednego państwa 
(z uwagi na brak syntez pomiędzy cywilizacjami) zwracał też wcześniej uwagę w 
swoich pracach Feliks Koneczny22. Według niego takie współistnienie w 
stosunkowo niedługim okresie doprowadzi do wyparcia jednej przez drugą lub do 
dynamicznego konfliktu pomiędzy nimi.  

W zachodnich prowincjach Ukrainy taki proces „zderzenia 
cywilizacyjnego” już od pewnego czasu już trwa. Należy zauważyć, że w tym 
regionie państwa, stanowiącym kilkanaście procent obszaru i ludności, władzę 
sprawują politycy odwołujący się do etniczności państwa, którzy mają zupełnie inną 
wizję Ukrainy od pozostałych części kraju.  

Sytuacja ta świadczy tyko o prowadzeniu przez zachodnie ośrodki 
polityczne gry o Ukrainę poprzez środowiska o wyraźnej orientacji antyrosyjskiej, 
przy czym nie ma znaczenia ideologia na której się wspomniane organizacje 
opierają. Pytanie jest tylko, jak się zachowają te środowiska przy  zmianie układów 
w Europie, zwłaszcza zmianie polityki NATO w stosunku do Rosji. Czy nadal będą 
wspierać środowiska narodowe na Ukrainie i pośrednio przeć do podziału państwa 
stwarzając sobie przez to problem polityczny i ekonomiczny (takie państwo trzeba 
by było wspierać finansowo, tak jak to się dzieje obecnie z Kosowem), czy tez będą 
próbowały wyciszać nastroje społeczne w tej części Europy?  

Tu pojawia się problem polegający na głębokości determinacji 
społeczeństwa wspomnianego regionu na marsz ku secesji. Na zachodniej Ukrainie, 
nie tylko część społeczności Ukraińców galicyjskich dąży do odrębności lub 
autonomii regionu. Jest też problem Rusinów karpackich dążących do autonomii 
regionu i uznających się w znacznej masie za naród odrębny od Ukraińców23. Jest 
problem autonomii dla Rumunów i Węgrów. W obwodzie czerniowieckim 
obywatelstwo rumuńskie posiada już około 50 tysięcy mieszkańców, czy też w 
                                                                                                                                                      
tradycji wielokulturowej Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Piłsudski uważał, że jej powstanie 
pozwoli uniknąć państwom Europy Środkowej dominacji Niemiec czy Rosji. 
20 Koncepcja Jerzego Giedroyca sformowana  w 1974 roku na łamach paryskiej "Kultury", gdzie 
przedstawił koncepcję, iż suwerenność Ukrainy, Litwy i Białorusi jest czynnikiem sprzyjającym 
niepodległości Rzeczypospolitej, natomiast zdominowanie tych krajów przez Rosję otwiera drogę do 
zniewolenia także Polski. Koncepcja ta stała się po 1990 roku wytyczną polityki w stosunku do Rosji i 
państw Europy Wschodniej. 
21 S. P. Huntington, Zderzenie cywilizacji, Warszawa 2006, s. 276. 
22 F. Koneczny, Prawa dziejowe, Komorów 1997, s. 237-260,  439. 
23 Rusini nie chcą Ukrainy, www.konserwatyzm.pl [21 XII 2011] 
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rejonie Berehowa gdzie mieszka 76% Węgrów i gdzie rada rejonowa przyjęła hymn 
Węgier za oficjalny hymn samorządu24.  

Kolejnym polem konfrontacji stał się problem przegłosowania w Radzie 
Najwyższej Ukrainy prawa do posługiwania się językiem regionalnym na obszarach 
zamieszkałych przez co najmniej 10% mniejszości narodowych.  Na mocy nowej 
ustawy język rosyjski byłby regionalnym językiem w 13 z 27 regionów Ukrainy, w 
tym w Kijowie i Sewastopolu. Krymsko-tatarski (krymski) stałby się regionalnym 
językiem na Krymie, węgierski - w regionie zakarpackim, a rumuński - w obwodzie 
czerniowieckim. Obecna konfrontacja językowa  jest jednym ze znaczniejszych 
katalizatorów społecznych na Ukrainie. Rację ma profesor Roman Szporluk z 
Harvardu, który zwraca uwagę, iż: „miliony ludzi, którzy za swój uważają język 
rosyjski, 1 grudnia 1991 roku zagłosowały za niepodległością. Mając to na uwadze, 
obywatele, dla których ukraiński jest językiem ojczystym, mają wobec nich 
określone polityczne i moralne zobowiązania. Jeśli będziemy się z tym liczyć, jeśli 
będziemy dzielić ludność na "wiodącą" i "mniejszości narodowe", to bardzo szybko 
zderzymy się z perspektywą terytorialnego i etnicznego rozpadu Ukrainy. (…) Tym 
samym, budując państwo, należy brać pod uwagę fakt, że naród ukraiński jest 
dwujęzyczny. (…) Najłatwiejszym sposobem na zniszczenie Ukrainy jest 
rozpoczęcie ukrainizowania ludności nie-ukraińskiej. Największym zagrożeniem dla 
niepodległej Ukrainy są językowi fanatycy”25. Ten głos rozsądku nie tylko w 
sprawie ustawy językowej, ale przede wszystkim w sprawie próby ukrainizowania 
mniejszości narodowych jest fundamentalnym problemem, od którego w dużym 
stopniu będzie zależała przyszłość Ukrainy. Albo zostanie  usankcjonowany prawnie 
stan faktyczny w państwie w postaci różnej tradycji i kultury poszczególnych 
regionów, albo rozpocznie się proces dezintegracji państwa. 

W przedstawionej sytuacji ta część Ukrainy ma potencjał na wybuch 
konfliktu narodowościowego destabilizującego sytuacje w tej części Europy, gdzie 
przy dynamicznym przebiegu tego procesu może dojść do destabilizacji sytuacji w 
południowowschodniej Polsce (uchodźcy). Ponadto na wspomniany obszar może 
oddziaływać w sposób negatywny armia rosyjska stacjonująca w Naddniestrzu.  

Analizując powyższą sytuacje, wszystko wskazuje, iż to właśnie Rosja, a nie 
Europa ma klucz do decyzji o przyszłości zachodniej Ukrainy. Dla Moskwy istnieją 
dwa zasadnicze wyjścia. Pierwsze, to dążenie do przejęcia kontroli nad całą Ukrainą 
i spacyfikowanie zachodnich obwodów Ukrainy metodami gospodarczo- 
administracyjnymi, albo decyzja o doprowadzeniu do jej regionalizacji, na zasadzie 
casusu krymskiego, z oddzielnym parlamentem i stworzenie w pierwszej fazie z 
Ukrainy państwa federalnego, a następnie w perspektywie kilku lat wypchniecie  
tego regionu z federacji w kierunku jego samodzielności. Oczywiście, istnieje trzeci 
scenariusz o małej prawdopodobności. Mianowicie wschodnie i południowe ziemie 
obecnej Ukrainy zostają włączone do Rosji, a Ukraina Środkowa i zachodnia tworzy 

                                                           
24 Mały krok do Wielkich Węgier, http://www.kresy.pl/publicystyka,wydarzenia-
tygodnia?zobacz%2Fmaly-krok-do-wielkich-wegier&fb_source=message [2012-04-13] 
25 "Wojna słów" na Ukrainie, http://wiadomosci.onet.pl/swiat/wojna-slow-na-
ukrainie,1,5182570,wiadomosc.html  [7 VII 2012]  
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wspólne państwo26. Ten scenariusz jest mało prawdopodobny z dwóch powodów. 
Po pierwsze, takie działania stworzyły by precedens w Europie w postaci aneksji 
przez mocarstwo części terytorium słabszego sąsiada, co zapewne napotkało by się z 
oporem społeczności międzynarodowej, po drugie, Rosja nie pozwoliłaby na 
przesuniecie się na wschód trendów nacjonalistycznych o wyraźnym antyrosyjskim 
nastawieniu i groźbę trwałej utraty wpływów na tym obszarze.  

Dla Polski i jej bezpieczeństwa narodowego obydwa pierwsze scenariusze 
są bardzo niebezpieczne. W przypadku pierwszego, praktycznie cała granica 
wschodnia tworzyłaby granicę z rosyjskim obszarem wpływów (nie ulega 
wątpliwości, iż na mapie świata pozostanie państwo białoruskie i ukraińskie). Polska 
byłaby zatem podatna na napięcia stymulowane w Moskwie i utraciłaby obszary 
swojej aktywności gospodarczej przy niekorzystnych relacjach z Rosją.  W drugim 
scenariuszu, Polska graniczyłaby z państwem Zachodnioukraińskim o 
spauperyzowanym społeczeństwie, nastawionym roszczeniowo i nacjonalistycznie 
do swojego otoczenia i podatnym na prowokacje zagrażającym stabilności 
pogranicza.  

Należy sobie zadać pytanie, czy obecnie na Ukrainie, w tym w zachodnich 
regionach jest wystarczający potencjał i determinacja społeczna do przeprowadzenia 
zakreślonych powyżej scenariuszy. Obserwując publicystyką czołowych lwowskich 
intelektualistów, wydaje się, że tak (Jarosław Hrycak27, Mykoła Rabczuk28 Wasyl 
Rasewycz29, Wołodymir Pawliw30 czy też Marian Mudryj31). Autorzy ci zwracają 

                                                           
26 Taką wizję wysnuli Wołodymyr Horbulin i Ołeksandr Łytwynenko (byli eksperci ukraińskiej Rady 
Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony), którzy swoje przypuszczenia opublikowali w opiniotwórczym 
tygodniku "Dzerkało Tyżnia". Ich zdaniem, wizja protektoratu, a potem podziału kraju na trzy części 
jest realna. Autorzy podkreślają, iż koncepcja polityki zagranicznej Rosji i jej Strategia Bezpieczeństwa 
Narodowego zawierają jasne sformułowania, dotyczące rosyjskich interesów na Ukrainie. Chodzi 
przede wszystkim o niedopuszczenie do członkostwa Kijowa w NATO i "obronę interesów 
rosyjskojęzycznej społeczności", czyli utrzymanie Ukrainy w strefie wpływów i uprzywilejowanych 
interesów Rosji. Według tych ekspertów zachowanie jedności terytorialnej Ukrainy uzależnione jest od 
tego, czy przejdzie ona do "szczególnych stosunków" z Federacją Rosyjską, a w gruncie rzeczy pod 
rosyjski protektorat. Analitycy napisali też, że ustanowienie protektoratu nie musi być jednak dla 
Moskwy celem ostatecznym. - Może to być jedynie etap przejściowy przed dalszym podziałem 
Ukrainy, najprawdopodobniej na trzy części według modelu, który został opublikowany 
(najprawdopodobniej przez rosyjski wywiad) we włoskim czasopiśmie geopolitycznym "Limes". 
Rozbiór ten miałby wyglądać następująco: południowe i wschodnie obwody Ukrainy zostałyby 
włączone do Rosji, na centralnej Ukrainie rządziłby marionetkowy rząd, natomiast zachodnia część 
kraju, jako "główny naruszyciel spokoju" zostałaby całkowicie odizolowana [za:] 
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/boja-sie-ze-rosja-podzieli-ukraine-na-trzy-
czesci,109489.html [2009-09-19] 
27Federacja –szansa dla Ukrainy, www.zaxid.net [22 I 2011] 
28 Ukraine as a second Ulster, http://www.easternpartnership.org/community/interview/ukraine-second-
ulster [20 IX 2011] 
29 Federalizacja: wyzwania i zagrożenia,  
http://zaxid.net/home/showSingleNews.do?federalizatsiya_vikliki_i_riziki&objectId=1256477 [1 VI 
2012] 
30 Ukraina -Galicja na rozdrożu: między niemożliwym i niepożądanym, 
http://zaxid.net/home/showSingleNews.do?galitske_perehrestya_mizh_nemozhlivim_i_nebazhanim&o
bjectId=1256057 [27 V 2012] 
31 Ukraińskim Piemontem zawsze był Kijów, http://geopolityka.net/ukrainskim-piemontem-zawsze-
byl-kijow/, http://www.chasipodii.net/article/9937/ [3 V 2012] 
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uwagę, iż kultura Ukraińców galicyjskich rozmywa się w morzu społeczności 
kozacko-rosyjskiej. Jedyną możliwością na utrzymanie tożsamości zachodniej 
Ukrainy jest daleko idąca autonomia.  

Problemem w dochodzeniu do „autonomii galicyjskiej” jest kwestia w jaki 
sposób do niej dojść – wariantem czechosłowackim z 1993 roku, czy tez wariantem 
jugosłowiańskim.   W odpowiedzi na to pytanie pomogą zapewne jesiennie wybory 
parlamentarne 2012 roku.   To od ich wyniku będzie zależało jaka droga podąży 
Ukraina i jaką drogą poprowadzi ją Rosja.  

Zmiany, do jakich doszło w dniu 8 czerwca 2012 tj. do uchwalenia nowej 
Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Ukrainy pod tytułem „Ukraina w świecie, 
który się zmienia” oraz Doktryny Wojennej, istotnie wpłynęły i dookreśliły 
ukraińską politykę, jako politykę pozablokowości32.  Prezydent Ukrainy podpisując 
wspomniany dokument wpisał się w oczekiwania Moskwy w postaci rezygnacji z 
członkowstwa w NATO. Pokazał w ten sposób, że polityka bezpieczeństwa państwa 
ma dla niego drugorzędne znaczenie. Stan ten odzwierciedla obecna kondycja  
ukraińskiej armii, która jest liczebnie porównywalna do polskiej i liczy około 130 
tysięcy. Jednakże, w odniesieniu do posiadanego sprzętu wojskowego i jego 
możliwości użycia, jest w zapaści. W ostatnich trzech latach na cele obronne 
wydawała ponad dwa razy mniej niż Polska, tj. 0.8 % PKB33. W obecnym roku 
budżetowym obserwuje się nieznaczny wzrost wydatków, głównie na remonty 
sprzętu wojskowego.  

Dla Janukowicza gwarantem bezpieczeństwa militarnego państwa jest 
Rosja, on sam dba głównie o bezpieczeństwo wewnętrzne. Opozycja już w lutym br. 
zarzucała prezydentowi, iż na czele ministerstwa obrony postawił zięcia b. 
wicepremiera Rosji i osobę która obywatelstwo ukraińskie otrzymała dopiero w 
2005 roku, a poprzednio była obywatelem Rosji34.  W odniesieniu do problemów 
bezpieczeństwa Kijów zwraca istotną uwagę głównie na krótkoterminowe realne 
zagrożenia tj. na istnienie quasi-państw na terytoriach suwerennych państw i 
precedensy uznania ich suwerenności (zapewnie chodzi o trendy separatystyczne w 
niektórych regionach państwa), wzrost rywalizacji o dostęp do surowców 
naturalnych oraz kontrolę nad szlakami ich dostaw. W wymiarze regionalnym za 
główne zagrożenia uznano aktywizację procesów tworzenia stref wpływów, groźby 
prewencyjnego użycia sił zbrojnych i wzrost militaryzacji regionu. Za czynniki 
bezpośrednio zagrażające bezpieczeństwu Ukrainy uznano nieuregulowany konflikt 
w Naddniestrzu, kwestię podziału Morza Czarnego i Azowskiego oraz Cieśniny 
Kerczeńskiej, a także brak demarkacji granicy państwowej z Rosją, Białorusią i 

                                                           
32 Prezydent Janukowycz określa wizję bezpieczeństwa Ukrainy, 
http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/tydzien-na-wschodzie/2012-06-13/prezydent-janukowycz-
okresla-wizje-bezpieczenstwa-ukrainy [22 VI 2012] 
33 http://en.rian.ru/mlitary_news/20120125/170941238.html [2 VII 2012]; Anna Dudek podaje, iż 
wydatki na cele wojskowe jako procent PKB za 2009 rok dla Ukrainy na poziomie 2,9% [za:] Rocznik 
Strategiczny 2011/2012, Warszawa 2012, s. 414. Jednakże  według Ośrodka Studiów Wschodnich 
latach 2005-2008 rzeczywisty odsetek wydatków na obronę w ukraińskim PKB zmniejszył się z 
poziomu 1,3% do 0,99% (zgodnie z założeniami programu reformowania sił zbrojnych z 2005 roku na 
obronę Ukraina miała przeznaczać 2% PKB) [za:] N. Orłowska-Chyż, Postępująca degradacja armii 
ukraińskiej, Tydzień na Wschodzie z 14.10.2009 r. 
34 S. Matuszak, Ukraina [w:] Nowa Europa Wschodnia nr 3-4 /2012, s. 16. 
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Mołdawią oraz nieuregulowane kwestie związane z warunkami stacjonowania Floty 
Czarnomorskiej35. 

Obecnie gwarantem niepodległości Ukrainy są przede wszystkim 
oligarchowie, gdyż to oni  de facto mają istotny wpływ na parlament i rząd. To 
oligarchowie dbają o to aby nie znaleźć się we wspólnym organizmie państwowym 
tj. w Rosji, gdzie straciliby swoją pozycje wpływu na politykę, a staliby się 
przedmiotem działań Kremla.  

Oceniając dotychczasową politykę polską na wschodzie, widać wyraźnie po 
dwudziestu latach stan klęski. Polska miała być połączona z Ukrainą strategicznym 
partnerstwem. Okazało się, iż po dwóch dekadach mamy znikome wpływy 
gospodarcze i ograniczoną współpracę polityczną. Jesteśmy prawie nieobecni 
kulturowo i naukowo. Jest to klęska wszystkich kolejnych rządów.  
 
Wnioski dla polskiej polityki i strategii bezpieczeństwa 
 Mając na uwadze dynamicznie zmieniającą się sytuację u wschodnich granic 
Polski, niezbędne są kroki mające na celu przedefiniowanie narodowej polityki 
bezpieczeństwa na tym kierunku, jak również  aktywne wpływanie na UE i NATO 
w zakresie utrzymywania swojej obecności w Europie Środkowej. Rosja w swoich 
relacjach z Paktem Północnoatlantyckim  ciągle różnicuje prawo do bezpieczeństwa 
„starych” i „nowych” członków Sojuszu36.  Także wszystkie dowództwa NATO 
znajdują się na obszarze „starych” członków Paktu.  

Dla Polski, wobec zmieniającej się sytuacji  jest wymagana zmiana istotnych 
założeń Strategii Bezpieczeństwa Narodowego, związanych z trwającym procesem 
dekompozycji istotnych dla bezpieczeństwa kraju instytucji bezpieczeństwa 
zbiorowego. Chodzi głównie o stopniowe wycofywanie się USA z Europy i 
osłabienie tym samym struktury odstraszania zbiorowego oraz przezywającą głęboki 
kryzys Unią Europejską. Sytuacja ta wymaga zacieśnienia poza strukturami NATO 
współpracy z USA w dziedzinie bezpieczeństwa z możliwością umiejscowienia w 
Polsce kilku garnizonów wojsk USA.   

Kolejnym niezbędnym krokiem jest realizacja własnej, narodowej struktury 
odstraszania poprzez budowę powszechnej Obrony Terytorialnej, przy 
pozostawieniu wojsk operacyjnych na dotychczasowym poziomie. Powszechna 
samoobrona obywateli wspierana przez rządowe i pozarządowe formy organizacji 
bezpieczeństwa stanowi istotę nowoczesnej, powszechnej obrony narodowej 
demokratycznej oraz suwerennej Polski, które odpowiadały by na wyzwania płynące 
z wschodu.   

Niezbędne jest przygotowanie struktur państwa na  możliwą zmianę sytuacji 
wewnętrznej na Ukrainie w odniesieniu do możliwych scenariuszy rozwoju sytuacji 
wewnętrznej. Przy wystąpieniu scenariusza, w którym doszłoby do dekompozycji 
obecnego państwa ukraińskiego w formie jego regionalizacji lub secesji któregoś z 
regionów, należy spodziewać się licznej fali emigracji z tego państwa lub nawet 

                                                           
35 Prezydent Janukowycz określa wizję bezpieczeństwa Ukrainy 
http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/tydzien-na-wschodzie/2012-06-13/prezydent-janukowycz-
okresla-wizje-bezpieczenstwa-ukrainy [22 VI 2012] 
36 A. D. Rotfeld, Szczyt NATO w Lizbonie: co dalej? [w:] Rocznik Strategiczny 2010/2011, Warszawa 
2011, s. 36. 
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uciekinierów, co niewątpliwie może wpłynąć destabilizująco na sytuację 
wewnętrzną w Polsce. Należy pamiętać, iż na zachodniej Ukrainie mieszkają 
potomkowie osób, którzy zostali zmuszeni do emigracji po II wojnie światowej.  
Masowa emigracja tej ludności na teren obecnego Podkarpacia, czy też 
Lubelszczyzny w przyszłości może wytworzyć niebezpieczne dla państwa tendencje 
w postaci podatności na destabilizację narodowościową pogranicza.   

W razie wystąpienia konfliktu polityczno-społecznego na Ukrainie, Polska winna 
zachować jak najdłużej neutralność i nie wspierać żadnej ze stron. Dla Warszawy 
zawsze partnerem powinien być ośrodek legalnej i realnej władzy w Kijowie. 
Doświadczania z zaangażowania się Polski w Pomarańczową Rewolucję są istotnym 
doświadczeniem na linii strat i zysków polityczno-gospodarczych, gdzie Polska 
poniosła istotne straty gospodarcze.  

Ważnym działaniem w zakresie bezpieczeństwa regionalnego jest podjęcie 
odpowiednich działań mających na celu wysondowanie możliwości budowy 
lokalnego partnerstwa gospodarczo-politycznego w postaci Trójkąta 
Kaliningradzkiego, czyli osi współpracy Berlin- Warszawa- Moskwa, który by 
stabilizował sytuację w Europie Wschodniej i stanowił element osłony strategicznej 
Polski. Zacieśnienie współpracy międzynarodowej w tym zakresie, zwłaszcza w 
związku z wzrastaniem zagrożeń transgranicznych (elektrownie jądrowe, powodzie, 
nielegalna migracja, przestępczość zorganizowana), wymuszają konieczność 
szerokiej współpracy, w tym udzielania pomocy w zakresie bezpieczeństwa, 
tworząc trwałe instytucje i procedury współdziałania sąsiedzkiego.  

Polska winna zwiększać współpracę gospodarczą z krajami Dalekiego Wschodu i 
Afryki Środkowej jako elementu dywersyfikacji bezpieczeństwa ekonomicznego 
Polski oraz podejmować dalsze działania na rzecz dywersyfikacji kierunków i źródeł 
pozyskiwania surowców energetycznych. 

W podsumowaniu należy podkreślić, iż mamy obecnie do czynienia z sytuacją, 
gdzie Stany Zjednoczone znacznie ograniczają swoja obecność w Europie, Unia 
Europejska poprzez swój głęboki kryzys nie jest już istotnym gwarantem w zakresie 
bezpieczeństwa, Rosja odbudowuje wpływy na terenie republik postsowieckich, a 
Polska w swoich podstawowych założeniach ciągle trwa przy koncepcjach 
geopolitycznych sprzed dwudziestu lat, żeby nie powiedzieć sprzed stu lat. 
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Wersja anglojezyczna tekstu 
 

CHALLENGES TO THE SECURITY OF POLAND  
RELATED WITH REGIONALIZATION OF UKRAINE 

 
 “Without Ukraine Russia ceases to be an empire 

and, on the contrary, by subordinating Ukraine,  
Russia automatically becomes an empire” 

prof. Z. Brzeziński 
 
One of the paradigms of security is predictability and surprise, as well as 

constant variability37 of the geopolitical conditions, especially in the regions with 
highly variable borderlines. There are no stable states, no stable alliances, no durable 
strategies, especially in terms of the geopolitical conditions of Poland. In this case, 
the issue of adapting the Polish security strategy to those changing conditions is of 
crucial importance.  

Apart from the Balkans, it is mainly the Central-Eastern Europe that has 
been the area in Europe with many changes in borderlines over the last two hundred 
years. The purpose of this article is to present the main challenges related with the 
possible changes of the internal situation in Ukraine, and their influence on the state 
of Polish security in terms of the strategic shield38. 

The text below constitutes a general analysis of the geopolitical situation in 
Ukraine, and indicates the possible scenarios of the development of the situation in 
that country. Naturally, the most favourable situation for the Polish security would 
be the maintenance of the current state and territorial structure of Ukraine. However, 
the Polish state interests require that the suitable steps related with state security are 
taken on the basis of the possible, and in some cases – probable, scenarios of events 
in Ukraine. 

 
A shift in the geopolitics of security in Eastern Europe 
 After the collapse of the Warsaw Pact, and later – after Poland joined, in 
institutional terms, the North Atlantic Treaty Organization, the geography of 
international security in Eastern Europe changed. The decisive moment for the loss 
of the superpower position of Russia was when Belarus, and especially Ukraine, 
liberated from under its direct supremacy. For Poland, the appearance of new states 
on one hand created an area in the east that would provide the long-expected 
strategic shield, and on the other – forced the responsible support of the new state on 
its way to independent existence. Thus, the geopolitical situation of Warsaw 

                                                           
37 A. Beufre, Odstraszanie i strategia [Determent and strategy],  Warsaw 1965, pp. 18-22. 
38The strategic shield refers to military and non-military undertakings and includes the operation 
performed constantly during peace and crisis time as security against surprise attacks and other forms 
of violence [quoted after:] R. Jakubczak, J. Marczak, K. Gąsiorek, Założenia polityki i strategii 
bezpieczeństwa narodowego [Assumptions of the national security policy and strategy.] [in:] Podstawy  
bezpieczeństwa narodowego Polski w erze globalizacji [The fundaments of the Polish national security 
in the era of globalization] , Warsaw 2008, p. 130. 
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changed over a very short period of time. Poland was forced to actively participate 
in the construction of the new mass security system in Europe, especially through 
the process of reorienting the main political and military alliances, and on the other 
hand – to participate in strengthening the process of stabilization in independent 
Ukraine, which at that time was a nuclear superpower. 
 For Poland, similarly to the majority of states in the world, the independence 
referendum of 1991 was a big surprise39. The fact that the majority of the society, 
consisting of many nations and largely using the Russian language, was in favour of 
independence for Ukraine, demonstrated the internal separatist tendencies of that 
region inhabited by about a dozen million ethnic Russians, inside the Soviet Union. 
This also demonstrated the first tendencies of division inside the new state organism 
in the form of the independence of the Crimea40. 
 The significant error of the then world leaders was the assumption that those 
tendencies constituted the intention of isolating a new social organism, a kind of 
society for which the Ukrainian identity was the chance to establish an independent 
state structure that would identify itself more through the Ukrainian state than 
through its Ukrainian ethnicity. The perspective of the Ukrainian state in the minds 
of its respective parts, was underestimated. What is more, for the Ukrainian 
politicians the state self-identification was confronted with the national self-
identification (with its main headquarters in western Ukraine). With the passing of 
time, that inconsistency started resulting causing a situation when several million 
Ukrainians from the western regions took up an impossible task, i.e. on one hand, to 
nationalize the Ukrainians from central Ukraine by implementing the tradition of the 
Cossacks into its catalogue of Ukrainian identity, and on the other – “to convert” 
about a dozen million Russians in the east and south to ethnic Ukrainian identity. 
The demographic, economic, and especially cultural potential of the Ukrainians 
from the west did not allow that concept to win, because it was not possible to 
implement it over several decades. Also the historical and identity-related 
experiences, especially related with the legacy of the first half of 20th century, played 
a significant role. 
 Another mistake that caused a situation of instability in Ukraine was when 
the United States and the Western European countries entered the struggle for the 
political and economic influences which, especially after the expansion of NATO in 
1999, was interpreted by Russia as the attempt to restore a military block in Ukraine 
which would downgrade the position of Moscow as a significant participant in the 
global political relationships. We did not have to wait long until Russia undertook 
countermeasures. The use of the energetic-political threat became an inherent part of 
the expectations of the Russian minority and of the Russian-speaking society which 
was downgraded to the level of a russified social group by the new personnel mainly 
from western Ukraine. Moreover, Russia gave the chance to cooperate with its new 

                                                           
39 84.18% of the citizens of the Ukrainian Socialist Soviet Republic took part in the referendum of 1 
December 1991. 90.32% of the votes were for independence. The Crimea was the only place where the 
percentage of the “for” votes was different from the Ukrainian average – it was 54.19%. 
40 The autonomy of that region was proclaimed in 1991. In view of the risk of secession, the Ukrainian 
authorities consented to the autonomy proclaimed on 5 May 1992 and granted the republic the status of 
an autonomic region. 



 31 

economy to the new group of oligarchs from the eastern regions of that country, 
giving them a certain guarantee of establishing their own capital groups through the 
privatized main sectors of Ukrainian economy. For Russia it was a guarantee of 
maintaining significant influences in most areas of Ukraine. What is more, Kiev’s 
policy to maintain proportional relationships with NATO and Russia, prolonged for 
two decades, resulted in larger divisions in the society of the former Ukrainian 
Soviet Republic. Instead of integrating the society on the basis of the historical and 
cultural values important for both groups, the state allowed, and often participated 
in, the designation of new areas of division. 

Another factor that had a negative influence on the deregulation of the social 
situation in Ukraine, was the influence of the Diaspora, usually Canadian Diaspora 
which tried to introduce in Ukraine, through various circles in that country, the 
various ideas which had lost while confronted with the reality of a few dozen years 
earlier. That state and formative anachronism resulted in deepened divisions in 
reference to the II world war tradition which is crucial for the Ukrainian society, 
which actually resulted in the establishment of a political and territorial organism 
that had not been known in the history of the Ukrainian statehood. It is mainly the 
attitude of the western regions of Ukraine to the tradition of the Patriotic War which 
was identified as the beginning of occupation of Ukraine by the Soviet military. That 
state resulted in a situation when, in the popular opinion, at least a dozen million 
Ukrainian citizens actually became the society identified with the hated Soviet 
invader. This division gave birth to new divisions, especially political divisions. For 
millions of the Russian-speaking Ukrainians outside the cultural magnet, Russia 
became not only a natural ally, but mainly an important political centre in the world, 
which centre stood up for the cultural values of that community, while at the same 
time their own country became increasingly foreign. 
 
A change of the geostrategic order in Eastern Europe at the beginning of 21st 
century 

At present Poland, just like in the past, is especially exposed to various 
activities resulting from the fact that it constitutes a geopolitical threshold for 
Russia, which reduces the influences of that state in Central and Eastern Europe. At 
present Russia continues to dismiss the principles and values of the Latin 
civilization, as the main quality of its international politics, especially in the 
situation when the fight for status and spheres of influences became again the main 
issue of international politics. Russia reconstructs the Russian empire consciously 
and with premeditation, and wants to hold a privileged position in Eastern Europe. It 
continues to strive to recover the position that was once exceptional in that part of 
Europe over the last few centuries. Moscow’s main aim in Eastern Europe is at least 
to convert that area into a neutral strategic zone. 
 The present activities of the Kremlin are very alarming, because they occur 
in the period when the NATO and the European Union, on which the Polish security 
is based, are becoming weaker. The main EU states, among others Germany and 
Great Britain, cut the expenditure on their military. Last year Germany changed its 
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military strategy and the the priorities of its armed forces41. What is more the 
NATO, without the crucial logistics and military engagement of the United States, is 
not able to perform a large military operation. 

After 1990 the main expression of Polish efforts in the international arena 
was the issue of entering the NATO and the European Union. That main, basic 
direction of the Polish activities related with security has been visible until today in 
the State Security Strategy42, in which the guarantee of state security is mainly 
contingent upon the defense capabilities of the North Atlantic Treaty Organization, 
while the domestic defensive potential plays only a secondary role. That assumption 
is completely wrong from the point of view of Polish national interests and 
demonstrates that the potential threats to the state security are not realistically 
addressed by the authors of that document. What follows from it has far-reaching 
consequences in the form of the operating plans of the Polish Armed Forces that are 
disproportionate (limited) in comparison with the threats43.  

Currently, the activities aimed at gaining certain influence over the specific 
areas or regions in the world are performed through various methods. They include, 
for example: a quasi-war (e.g. Afghanistan), economic activities (e.g. Greece), 
influencing and creating the attitudes of the borderland communities (e.g. eastern 
Ukraine), psychological activities (e.g. the repeated referendum on the Lisbon 
Treaty in Ireland), activities in cyberspace (e.g. an attack on the Estonian 
government servers in 200744). A very interesting tendency in that regard was noted 
by general Rupert Smith who stated that: “… at present we are living in 
a completely new era of conflicts – maybe even a new paradigm – which I describe 
as “the war among civilians”, that is a war which addresses both political and 
military issues”45.  

In the current geostrategic conditions of European security, Poland 
continues to play the role of an important threshold in Central and Eastern Europe. 
The threshold which, through its membership in the NATO and the EU, successfully 
blocks the dissemination of Russian influences in Central Europe. The effectiveness 
of those activities in the future will condition the maintenance of the EU’s economic 
position at the current level and the cohesion of NATO in terms of its defensive 

                                                           
41 J. Gotkowska, Bundeswehra 3.0 polityczny, wojskowy i społeczny wymiar reformy sił zbrojnych 
RFN [Bundeswehra 3.0, the political, military and social dimension of the reform of the military forces 
of the FRG], Centre for Eastern Studies, Punkt Widzenia No. 28, Warsaw, May 2012. 
42 Domestic Defense Strategy of the Republic of Poland, Warsaw 2007.   
43 R. Jakubczak, K. Gąsiorek, H. M. Królikowski, J. Marczak, Działania nieregularne. Element 
strategii bezpieczeństwa narodowego Polski [Irregular activities. The element of the Polish national 
security strategy], Warsaw 2011, pp. 285-291;  R. Jakubczak, J. Marczak, Obrona Terytorialna Polski 
na progu XXI w. [The Territorial Defense of Poland at the beginning of the 21st century], Warsaw 
1998,  pp. 221-224; J. Marczak, Strategiczna ocena działań zmierzających do zniesienia powszechnej 
obowiązkowej służby wojskowej w Polsce w 2008 r.[The strategic assessment of the activities aimed at 
abolishing the obligatory military service in Poland] [in:] Podstawy bezpieczeństwa narodowego… 
[The basics of national security…],  appendix 13. 
44 K. Popławski, Kiedy science fiction staje się życiem [When science fiction becomes real] [in:] Nowa 
Europa Wschodnia No. 3-4/2012, pp. 46-51. 
45 R. Smith, Przydatność siły militarnej. Sztuka wojenna we współczesnym świecie [The usefullness of 
the military force. The art of war in the modern world.], Warsaw 2010, p.16. 
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potential, and through that – the maintenance of the high level of discouragement of 
other parties in the region.  

The current situation of Poland and its function for the European security 
seems to be more and more complicated. It is influenced on one hand by our 
engagement in the Eastern Partnership, and on the other – by the Russian efforts to 
recover its crucial position in Ukraine. Although Vladimir Putin devoted the first 
two terms of his presidency to recovering the economic power, he is currently 
striving to recover the political influences on the area of the former Soviet Union46. 

 One of the aims of the reintegration of the mentioned area is the 
construction of a Eurasian Union, which is highly probable for Russia in the political 
and economic terms. For Russia, the country that constituted a civilization on its 
own and which wanted to maintain the actual influence on its gigantic territory (the 
territory being a peculiar demographic desert), the acquisition of stable influences in 
the area of Belarus, Ukraine, Georgia, Azerbaijan and Armenia, has been a strategic 
purpose47.   

The problem of many politicians and people dealing with international 
security is that they perceive Russia and the Asian countries through the European 
system of values and culture, which used to be the dominant element of the 
international relations over the previous centuries when the old continent was the 
centre of the world in terms of economy and culture. At present, the economic 
influences of the world have shifted towards Asia, with the declining position of 
Europe. However, from the previous century, when it used to be a power, Europe 
retained its rhetoric and a peculiar manner of “instructing” the world. 

What has been an increasingly visible aim of the Moscow politics in Europe 
is, apart from the political reintegration of the former Soviet republics, is the 
recovery of the Russian influences in Central Europe, whether those countries are 
members of NATO or not. Naturally, the effectiveness of that policy requires a 
limited consent from the USA. 

Poland plays a special role in Russia’s plans by attempting to neutralize the 
Russian influences in Eastern Europe. Moscow realizes what the position of Poland 
in Europe is, despite its small military potential. The main aim is to establish strong 
economic relations with the European countries which will not let Russia penetrate 
the Polish market in an extensive manner. 

The threat of a conflict inside Europe in the foreseeable future is slim, with 
the exception of the Balkan states. Russia may not count on such a scenario. Francis 
Fukujama48 is party correct by saying that there will be no wars between the states 
with stabilized, liberal political systems. He formulated an opinion that the 
democratic processes which take place in the states with market economy, preclude 
war. According to the author, that opinion is correct only in reference to the states of 
the so-called old Europe. It does not refer to the European countries with fresh 

                                                           
46 The leading representatives of that trend in the Russian geopolitics are professors Alexandr Dugin 
(originator of the concept of the current Eurasian movement) and Sergey Karaganov (originator of the 
Union of Europe and Russia). 
47 L. Sawin, Renesans eurazjatyzmu [The renaissance of Eurasianism], Geopolityka No. 6 (9) 2011, 
pp. 2-8. 
48 F. Fukujama, Koniec historii [End of History], Poznań 2000, p.  
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democracy and changing borders, at least in terms of the last two hundred years. The 
fight for spheres of influence and for shifting them has reappeared precisely on the 
areas where the borders kept changing in the 19th and 20th century. Naturally, for 
now it has been demonstrated as slight economic and social changes. 

By restoring its position in the world, Moscow will aim to have its 
influences secured at its western borders. The scope of its policy of confrontation 
outside the area of former Soviet republics, will be limited. 

The whole picture is complemented with the changing American strategies 
and priorities of the North Atlantic Treaty Organization. During the meeting in 
Lisbon in November 2010, the NATO member states adopted a new strategy that 
stated that Russia’s position is significant in terms of consultations related with the 
construction of new weapon systems, especially the anti-missile defense system of 
the NATO49. As Bolesław Balcerowicz stated, that document results from many 
compromises, and compromise is its trademark50. 

The significance of article 5 of the North Atlantic Treaty in the above 
strategy has a realistic meaning only if the societies of the NATO states are willing 
to implement it. As early as during the Russian-Georgian war, the then prime 
minister of the Netherlands stated publically that if Georgia belonged to NATO, that 
state would not have met the treaty obligations. A similar statement was made then 
by the leader of the liberal fraction in the European Parliament – Cohn-Bendit. 
Taking the above, precedential statements into account, it must be emphasized that 
the best guarantee of security for Poland, the guarantee that article 5 of the Atlantic 
Treaty will be fulfilled, has been provided by the United States, if we assume that 
our country would be significant for the American interests in this part of the world 
at the precise moment. 

 The current decrease of the security guarantees from the USA for the 
European members of NATO, including Poland, has been influenced by the 
American Domestic Defense Strategy51 amended in January 2012. A significant 
element of that strategy is the clear change of the priorities related with USA’s 
security as regards the decrease of the military presence in Europe in favour of its 
increase in Asia. These activities are related with the significant increase in the 
military potential of China and India. That change has a very particular significance 
for Europe. About 10,000 American soldiers will leave Europe, and the units that 
will stay on the old continent will mainly perform logistic tasks for the American 
troops stationed in the Middle East, Iraq and Afghanistan. And so, Europe will be 
devoid of the significant operating American troops, which confirms the argument 
that that continent has ceased to be a priority for the USA. 

The second guarantee of security for Poland, i.e. the European Union, has 
not been able, despite its efforts, to establish the announced 100 thousand-strong 

                                                           
49 Koncepcja strategiczna obrony i bezpieczeństwa członków organizacji Traktatu 
Północnoatlantyckiego, przyjęta przez szefów państw i rządów w Lizbonie [The Strategic Concept for 
the Defense and Security of the Members of the North Atlantic Treaty Organization adopted by Heads 
of State and Government In Lisbon] [in:] Rocznik Strategiczny 2010/2011, Warsaw 2011, pp. 23-33.  
50 B. Balcerowicz, Koncepcja strategiczna NATO 2010. Wymiar wojskowy [The 2010 NATO Strategic 
Concept. The Military Dimension] [in:] Rocznik Strategiczny 2010/2011, Warsaw 2011, p. 46. 
51 http://www.defense.gov/news/Defense_Strategic_Guidance.pdf 
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army. It is not even able to perform large operations outside Europe independently. 
And so, the military component of that organization does not play a crucial role for 
the military security of Poland. The only significant role is played by the political 
dimension of the participation in the EU, due to the fact that our country entered the 
area of influence of the old Europe. For France, Spain or Italy the influence in the 
Mediterranean Sea is more important than in Eastern Europe. What is more, the 
majority of the countries of the old EU continue to decrease their spendings on 
defense, which makes them review the main areas of their previous national interests 
in favour of Africa, and the alliance solutions are becoming for them less and less 
important. Besides, for several years France and Germany have been communicating 
individually with Russia with regard to security issues52. 

At present, the EU countries with their half a billion of citizens, would not 
be able to achieve even 30% of what the American military could. That 
demonstrates the actual picture of the military position of the old continent in the 
world. Russia, with the area four times smaller, with the economy being backward in 
comparison with that of the EU, is more important in terms of security in the world, 
than the EU.  

An important premise that has changed the position of Warsaw on the map 
of the global security system, has been a shift in the American approach to 
partnership with Russia. Currently Moscow seems to be a significant and desirable 
partner for the USA in Asia (the issue of China or North Korea). It seems that the 
weakened activeness of the USA in Eastern Europe has resulted from the American 
political elites acknowledging the defeat of the Washington policy in that part of the 
world and allowing for Russia to have more influence in the post-Soviet area. In a 
way, this is the price that satisfies Moscow in exchange for the cooperation between 
the USA and Russia in Asia.  

 
Challenges to the security of Poland in the east 

In the light of changes in the current system of European security, there 
arises a question of what is the most sensitive direction for Polish military security. 
The issue of Kaliningrad has had a crucial role. Although from the operational point 
of view the area of Kaliningrad is too small to pose a threat for the whole Polish 
state, together with Belarus it constitutes to remain a real, not to say deadly, threat 
for Poland. If we take into account the potential of the new initiative in the form of a 
Eurasian Union, headed by Russia and Kazakhstan, and in the future – maybe also 
by Ukraine, the situation will occur to be of vital importance for Poland. 

Another element significant to the security of Poland has been the issue of 
Ukraine. In the short term, a significant threat to state security may appear from that 
direction, although not a threat to its existence. Why? Kaliningrad is a region of 
Russia, and so long as the current system of security in the world is not broken, there 
exists no direct military threat from it. Currently Belarus does not pose a military 
threat, not only due to the military potential of that state, but mainly due to the fact 
that the foreign policy and military forces of that country are controlled by Moscow. 

                                                           
52 Polityka zagraniczna Polski w trudnym roku 2010 [Poland's foreign policy in the difficult year 2010] 
[in:] Rocznik Strategiczny 2010/2011, p. 310. 
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The question arises of what might happen in Ukraine in the foreseeable 
future that would influence the security of our country. While analyzing the situation 
in that region, we should pay attention to the processes which have been occurring 
in that state for the last several years. 

Firstly, there is a distinct outline of division lines and an emphasized lack of 
historical identity in the state as a whole within today’s borders. In the area of 
today’s Ukraine, there has never existed a political organism with a capital city in 
Kiev. Currently, that state is inhabited by a number of ethnic Russians, mainly living 
in eastern and southern Ukraine, comparable with the number of the Galician 
Ukrainians living in three, four regions in the west, with distinct national identity. 

Therefore, there exists a clear influence from Russia on the political, 
spiritual and social issues in eastern and southern Ukraine. It is an area of several 
hundred thousand square kilometres, and the number of citizens comparable to an 
average European state. 

A significant mistake from the European and American politicians and 
strategists, has been to treat the entire Ukrainian state as the area in which the 
mentality and civilization conditionings of the population may be changed. 
Currently Europe has problems with much bigger communities striving for the 
autonomy of their regions, and ignoring such processes in Ukraine constitutes a 
fundamental strategic mistake. 

At present, any talks about Ukraine without Russia and the authorities of the 
pro-Russian Party of Regions (whether it is in power or not) are doomed to fail, 
because it is an area which, according to most Russians, is a part of Russia located 
outside its administrative borderlines. For Russia, with its tragic demographic 
situation, the possibility to constantly use the dozen of millions of Russians in 
Ukraine, has been an issue of utmost importance for Russian security. 

In Poland, politicians continue to be unaware about the capacity for Poland 
to influence the situation in Ukraine. Warsaw undertook (with support from the 
USA and some European countries) to shape the political situation in an area 
comparable to that of Poland (meaning eastern and southern Ukraine), inhabited by 
over 20 million people, mainly Russians. These politicians, driven by the old 
geolitical concepts of Intermarium53 or Giedroyc54 tried to use the Russian weakness 
and play for Ukraine, but in fact to influence the Russians in that country. 

Another mistake made by the Polish and Western politicians has been to 
perceive the western and eastern areas of Ukraine as similar communities. Although 

                                                           
53 Intermarium – the political idea promoted by the circles associated with Józef Piłsudski prior to the I 
World War, which consisted in the establishment of a federation of the states of Central and Eastern 
Europe. Ultimately, Intermarium was to include the area between the Adriatic, Baltic and Black Seas, 
i.e.: Poland, Lithuania, Latvia, Estonia, Belarus, Ukraine, Czechslovakia, Hungary, Romania, 
Jugoslavia, and possibly Finland. The proposed federation was to refer to the Jagiellonioan traditions of 
the multicultural Polish-Lithuanian Commonwealth. Piłsudski believed that that federation would help 
the Central European states to avoid the domination of Germany or Russia. 
54 The koncept of Jerzy Giedroyc formulated in 1974 in the Parisian “Kultura” monthly magazine, 
where he presented the contept that the independence of Ukraine, Lithuania and Belarus is the factor 
favourable to the indenendence of Poland, while the domination of those countries by Russia would 
pave the way to enslave also Poland. After 1990 that concept began the guideline of the Polish policy 
towards Russia and the Eastern European states. 
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many geopoliticians underlined the civilization differences between the regions of 
this country and the lack of their internal cohesion, it seems that their output was not 
analyzed frequently enough. One of the authors who explicitly addressed the issue 
of the civilizational division of Ukraine was Samuel Huntington55 who emphasized 
the possibility of secession of Western Ukraine. According to him, it would only 
happen upon a definite deterioration of the relations between Western Europe and 
Russia, and as a result of tensions provoked by rivalizing parties. However, 
Huntington did not take into account the social tension which might appear from the 
inside of Western Ukraine, caused by a far-reaching integration of Ukraine and 
Russia. Earlier it was Feliks Konieczny56 who paid attention to the inability of two 
civilizations to coexist permanently on the area of one state (due to the lack of 
synthesis between civilizations). According to him, such coexistence will shortly 
lead to one party displacing the other, or to a dynamic conflict between them. 

In the western provinces of Ukraine, such a process of “clash of 
civilizations” has been ongoing for some time now. What should be noted is that in 
that region, constituting about a dozen percent of the area and inhabitants of 
Ukraine, the power is exercised by the politicians invoking a vision for Ukraine 
that’s completely different from the remaining areas of that country. 

That situation signifies only that the Western political centres play a game 
for Ukraine through the communities with distinct anti-Russian attitudes, while the 
ideology on which those operations are based, is irrelevant. The question remains 
how will those communities behave in the case of a shift in the European policy, 
mainly as regards the policy of the NATO with regard to Russia. Will they continue 
to support the national communities in Ukraine and indirectly lead to a division of 
that state, thus creating a political and economic problem for themselves (such a 
state would have to be supported financially, just like Kosovo right now), or will 
they attempt to calm down the social moods in that part of Europe? 

A problem appears in the form of the strong determination of the society of 
that region on its way towards secession. In western Ukraine it is not only some 
Galician Ukrainians that strive for a distinct character or autonomy for their region. 
There is also the issue of the Carpatho-Rusyns who have strived for autonomy for 
their region and who have considered themselves largely as a nation distinct from 
the Ukrainians57. There is a problem of the autonomy of Romanians and Hungarians. 
In the Chernivtsi Oblast, as many as 50 thousand citizens have the Romanian 
citizenship, while in the Berehove region 76% of citizens are Hungarians, and the 
regional council adopted the national anthem of Hungary as the anthem of the self-
government authority58. 

Another area of confrontation has been the issue of the Supreme Council of 
Ukraine outvoting the right to use a regional language on the areas inhabited by at 

                                                           
55 S. P. Huntington, Zderzenie cywilizacji [Clash of Civilizations], Warsaw 2006, p. 276. 
56 F. Koneczny, Prawa dziejowe [Historical laws], Komorów 1997, pp. 237-260,  439. 
57 Rusini nie chcą Ukrainy [The Rusyns do not want Ukraine], www.konserwatyzm.pl [21 December 
2011] 
58 Mały krok do Wielkich Węgier [A small step towards the Great Hungary], 
http://www.kresy.pl/publicystyka,wydarzenia-tygodnia?zobacz%2Fmaly-krok-do-wielkich-
wegier&fb_source=message [2012-04-13] 
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least 10% of national minorities. Under the new statute, Russian language would 
become the regional language of the 13 out of 27 regions of Ukraine, including in 
Kiev and Sevastopol. The Crimean Tatar (Crimean) language would become the 
regional language in the Crimea, the Hungarian language – in the Zakarpattia 
Oblast, and Romanian – in Chernivtsi Oblast. The current language confrontation is 
one of the main social catalysts in Ukraine. Professor Roman Szporluk from 
Harvard was correct to state that: “millions of people who consider Russian to be 
their language, voted for independence on 1 December 1991. Taking that into 
account, the citizens whose mother tongue is Ukrainian, have a special political and 
moral obligation towards them. If we take that into consideration, if we treat the 
population as two parts – the “leading” part and the “national minorities”, we will 
face quickly the perspective of territorial and ethnic disintegration of Ukraine. (…) 
Thus, the fact that the Ukrainian nation is bilingual needs to be taken into account 
while establishing a state. (…) The easiest way to destroy Ukraine is to start the 
ukrainization of the non-Ukrainian citizens. The biggest threat to independent 
Ukraine is posed by language fanatics”59. That voice of reason not only in reference 
to the language act, but also in reference to the attempt to ukrainize the national 
minorities, has been a fundamental problem on which the future of Ukraine will 
depend. Either the actual state in the form of various traditions and cultures of the 
respective regions will be sanctioned, or the process of disintegration of Ukraine 
will start. 

In the presented situation, that part of Ukraine has the potential for an 
ethnic-based conflict destabilizing the situation in that part of Europe, and the 
dynamic course of that process may result in the lack of stability in south-eastern 
Poland (refugees). Moreover, the mentioned area may be negatively affected by the 
Russian army stationed in Transnistria. 

Having analyzed the above situation, all the facts indicate that it is Russia, 
and not Europe, who has the key to the decisions concerning the future of Ukraine. 
For Moscow there exist two fundamental solutions. The first one is striving to take 
over the control over the entire Ukraine and to pacify the western regions of Ukraine 
through economic and administrative methods. The second one – making the 
decision to regionalize them, on the basis of the Crimean casus, with a separate 
parliament, and transforming Ukraine into a federal state at first, and then, over the 
next few years, pushing that region out of the federation and towards its 
independence. Naturally, there exists a third scenario which is highly unlikely. The 
eastern and southern lands of the current Ukraine are annexed to Russia, while 
western and Central Ukraine form a joint state60. That scenario is highly unlikely for 
                                                           
59 "Wojna słów" na Ukrainie [„A war of the words In Ukraine”], 
http://wiadomosci.onet.pl/swiat/wojna-slow-na-ukrainie,1,5182570,wiadomosc.html  [7 VII 2012]  
60 Such a vision was presented by Volodymyr Horbulin and Alexander Lytwynenko (the former experts 
of the Ukrainian Council of National Security and Defense) who published their conjectures in an 
opinion-forming weekly magazine "Dzerkało Tyżnia". According to them, the vision of a protectorate, 
and then of division of the country into three, is realistic. They emphasize that the concept of the 
Russian foreign policy and its National Security Strategy include clear expressions associated with the 
Russian interests in Ukraine. They refer to prevention of Ukraine to become a member of the NATO 
and to “defending the interests of the Russian-speaking community”, i.e. making Ukraine stay in the 
Russian sphere of influences and privileged interests. According to those experts, the preservation of 
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two reasons. First, such operations would provide a precedent in Europe in the form 
of annexation by a superpower of a part of the territory of a weaker neighbour, 
which certainly would invoke resistance from the international community, and 
second – Russia would not allow the nationalist trends, with clear anti-Russian 
attitudes, to move east, as that might pose a threat of loss of influences in that area. 

The first two scenarios are very dangerous for Poland and its national 
security. In the case of the first scenario, practically the entire eastern border of 
Poland would constitute a border with the Russian area of influence (the Belarussian 
and Ukrainian states certainly would remain on the map of the world). Therefore, 
Poland would be susceptible to tensions stimulated by Moscow, and would lose its 
economic activity areas because of negative relationships with Russia. In the second 
scenario, Poland would border on the West-Ukrainian state with pauperized society, 
with claim-based and nationalist attitude to its surroundings and susceptible to 
provocations threatening the stability of the borderline areas. 

We should ask a question whether in Ukraine, including western regions, is 
a sufficient potential and social determination to perform the aforementioned 
scenarios. Observing the publications of intellectuals from Lviv, it seems that yes 
(Jarosław Hrycak61, Mykoła Rabczuk62 Wasyl Rasewycz63, Wołodymir Pawliw64 or 
even Marian Mudryj65). These authors draw attention to the fact that culture of 
Galician Ukraininans mixes with Cossack and Russian socities. The only possibility 
of maintaining the identity of western Ukraine is autonomy.  

The problem of reaching the “Galician autonomy” relies on the issue how to 
achieve it - as Czechoslovakia in 1993 or Jugoslavia. Parlamentary voting in autumn 
2012 might be helpful to answer this question. It depends which way Ukraine will 
choose and which way Russia will lead it.  

The changes which were brought about on 08 June 2012 i.e. establishing the 
new Strategy of National Security of Ukraine titled “Ukraine in the world which 
changes” and Military Doctrine, significantly influenced and defined Ukrainian 
                                                                                                                                                      
the territorial unity of Ukraine is dependent on whether it will adopt “special relations” with the 
Russian Federation, i.e. if it will asuume the Russian patronage. The analysts also stated that the 
establishment of a protectorate is not necessarily the ultimate aim for Moscow. Maybe it would only be 
a transition stage before the further division of Ukraine, probably into three parts, in accordance with 
the model published (probably by the Russian intelligence services) in the Italian geopolitical magazine 
“Limes”. That partitioning would look as follows: the southern and eastern regions of Ukraine would 
be annexed to Russia, central Ukraine would be governed by a puppet government, while the western 
part of the country, as the “main violator of the peace” would be completely isolated [quoted after:] 
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/boja-sie-ze-rosja-podzieli-ukraine-na-trzy-
czesci,109489.html [2009-09-19] 
61Federation –chance for Ukraine, www.zaxid.net [22 I 2011] 
62 Ukraine as a second Ulster, http://www.easternpartnership.org/community/interview/ukraine-second-
ulster [20 IX 2011] 
63 Federalisation: challanges and threats, 
http://zaxid.net/home/showSingleNews.do?federalizatsiya_vikliki_i_riziki&objectId=1256477 [1 VI 
2012] 
64 Ukraine -Galicia at the crossroads: between the impossible and undesired, 
http://zaxid.net/home/showSingleNews.do?galitske_perehrestya_mizh_nemozhlivim_i_nebazhanim&o
bjectId=1256057 [27 V 2012] 
65 Ukraininan Piedmont has always been Kiev, http://geopolityka.net/ukrainskim-piemontem-zawsze-
byl-kijow/, http://www.chasipodii.net/article/9937/ [3 V 2012] 
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policy as the policy of beyond blocking. 66 The president of Ukraine, signing the 
aforementioned document fullfiled the expectations of Moscow in form of 
resignation from being the member of the NATO. He has shown that the national 
security policy is of secondary importance. This state is reflected in the current 
condition of the Ukrainian army which is comparable to Polish army and has ca. 130 
thousand soldiers. However, with reference to military equipment and its usefulness, 
the Ukraininan army is in deep recession. Within the last three years, Ukraine spent 
more than two times less money on defence than Poland i.e. 0.8 % of GDP.67 In the 
current budgetary year, there is visible a slight increase of expenditures, mainly for 
repairs of military equipment.  

For Janukovic, the guarantor of military security is Russia, he only cares for 
internal security. In February 2012, the opposition blamed the president for putting a 
son in law of a former vice prime minister of Russia into a position the Minister of 
Defence, the person gained citizenship in 2005, he was Russian formerly.68 With 
reference to the problems with the security, Kiev underlines short-term real threats 
i.e. existence of quasi states on independent territories and precedences of 
acknowledging their sovereignty (it is about separatist tendencies), increase in 
rivalry for access to natural resources and control the routes of their delivery. In a 
regional dimension, the main threats rely on activisation of processes of creating so 
called impact zones, threats of preventive use of military forces and increase in 
militarisation of the region. The factors that directly threaten defence of Ukraine 
were unregulated conflict in Transnistria, issue of dividing the Black Sea and the 
Sea of Azov and the Kerch Strait as well as the lack of demarcation of the national 
border with Russia, Belarussia and Moldavia and unregulated issues connected with 
stationing of the Black Sea Fleet.69 

At present, the guarantors of independence of Ukraine are mainly oligarchs, 
as they have a significant influence on the parliament and the government. These 
oligarchs care for not being in the common national body i.e. Russia as they would 
lose their position of influencing politcs and would be subjects to Kremlin.  

Assessing the Polish politics in the East, the state of failure is noticeable. 
Poland was to be connected with Ukraine by strategic partnership. However, after 
two decades, we have slight economic influence and limited political cooperation. 

                                                           
66 President Janukovic defines the vision of the security of Ukraine, 
http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/tydzien-na-wschodzie/2012-06-13/prezydent-janukowycz-
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We are almost absent, both culturally and scientifically. This has been a failure of all 
subsequent governments.  
 
Conclusions for Polish policy and security strategy 
 Keeping in mind dynamically changing situation at eastern borders of 
Poland, it is indispensible to redefine the national security policy as well as actively 
influence the EU and NATO in the scope of maintaining presence in Central Europe. 
Russia in its relations with the NATO still differentiates rights to security of “old” 
and “new” members of the Treaty.70. Command of NATO belongs to “old” members 
of the Treaty.  

For Poland, due to the changing situation, it is required to change significant 
assumptions of the National Security Strategy, connected with the longlasting 
process of decomposition of the security institutions which are significant for 
collective security.  It is mainly about gradual withdrawing of the USA from Europe 
and weakening, at the same time, the structure of collective determent and European 
Union suffering from a deep crisis. This situation requires cooperation with the USA 
beyond NATO in the field of security with possibility of placing several US 
garrisons in Poland. 

Another indispensible step is implementation of own, national structure of 
deterring by means of common Territorial Defence and maintaining operating troops 
at the same level. Common self-defence of citizens by government and non-
governmental forms of security organisations constitute the essence of modern, 
common national security of democratic and independent Poland which would be an 
answer to the challanges from the East. 

It is indispensible to prepare structures of the state for possible changes of the 
internal situation in Ukraine with reference to new scenarios of the development of 
the internal situation. Assuming the scenario of decompostion of Ukraine in form of 
its regionalisation or secession of some of the regions, much emigration or even 
escapes may by anticipated, which may undoubtedly influence the internal situation 
in Poland. It must be remembered that in western Ukraine, there are descendants of 
the persons which were forced to emigrate after the Second World War. Mass 
emigration of these people into the territory of Podkarpacie or Lubelskie may 
influence unfavourable in form of vulnarebility to national destability of borderland. 

In case of the political and social conflict in Ukraine, Poland shall be neutral and 
does not support any party. For Warsaw, the partner shall be the centre of legal and 
real power in Kiev. Experiences of Poland’s engagement in Orange Revolution are a 
significant experience of political and economic losses and profits where Poland 
suffered significant econmic losses. 

An important action in the scope of regional security is to assume proper actions 
aimed at finding possibilities of creating local economic and political partnership in 
form of Kaliningrad Traingle i.e. cooperation axis Berlin-Warsaw-Moscow, which 
would stabilise the situation in Eastern Europe and constitute an element of strategic 
shield of Poland. Tightening international cooperation in this capacity, especially in 
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p. 36. 
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connection with a growing number of borderland threats (nuclear power stations, 
floods, illegal migration, organised crime), forces necessity of broad cooperation 
including aid in the scope of security, creating durable institutions and procedures of 
neigbourhood cooperation.  

Poland shall increase economic cooperation with Far Eastern and Central African 
countries as the element of diversification of economic security of Poland as well as 
undertake further actions for the benefit of diversification of directions and sources 
of gaining energetic resources. 

It shall be summed up that we deal with a situation when the United States 
profoundly limits their presence in Europe, European Union, by its deep crisis is not 
a significant guarantor in the scope of security, Russia is reestablishing influences in 
the territory of post-soviet republics and Poland, in its basic assumptions, is still 
attached to geopolitical conceptions from before 20 years, not to say before 100 
years. 
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POLSKO-ROSYJSKA KOEGZYSTENCJA WPŁYWÓW 
POLITYCZNO-GOSPODARCZYCH NA UKRAINIE  

JAKO ISTOTNY CZYNNIK STABILIZACJI  
W EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ 

(Historia i Polityka nr 8 (15), Półrocznik poświecony myśli politycznej i stosunkom 
międzynarodowym, Toruń 2012) 

 
Doświadczenia historyczne Polski i Rosji na obszarze dorzecza Dniepru 

Wydarzenia z przeszłości, pomimo upływu czasu, były i są istotnym 
odniesieniem do obecnych i przyszłych  form współpracy pomiędzy Polską i Rosją. 
Dlatego istotne jest tutaj, jak pisał Roman Kuźniar71 podkreślenie znaczenia 
refleksyjnego wymiaru w wypracowaniu strategii politycznej wiedzy historycznej, 
czyli wiedzy o tendencjach historycznych, o ukierunkowaniu cywilizacyjnym. 
Chodzi więc o określenie tendencji historycznych  obu narodów  oraz wpływu na to 
czynnika geograficznego i działań państw trzecich. Położenie geopolityczne, 
zarówno w przeszłości, jak i obecnie określa stojące przed nami zadania i wyzwania 
oraz wskazują geopolityczne priorytety.  

W kilkuwiekowej  historii Polska i Rosja nierzadko pełniły ważną rolę 
geostrategiczną i tym samym wpływały na dzieje Europy i świata. Historia obu 
narodów przez długi czas była właściwie historią wzajemnej konfrontacji. 

Pierwszym wspólnym zagrożeniem dla obydwu państw była ekspansja 
Mongołów. Także przesuwanie się Polski na wschód w tym okresie było związane z 
tym, iż brak tam było wyraźnego etnicznego czy też politycznego podmiotu, zaś 
faktyczną władzę sprawowali Tatarzy.  

Dla chrześcijańskiej Europy, a zwłaszcza dla graniczącego z Mongołami 
Królestwa Polskiego, było to ciągłe zagrożenie. Dlatego też zdobywanie przez 
Polskę nowych terenów  na wschodzie nie było tylko typową dla tego okresu walką  
o poszarzanie swoich wpływów, ale przede wszystkim osłabianiem  Mongołów, a 
przez to niwelowaniem zagrożenia dla Polski od wschodu. Nie była to wojna z samą 
Rusią, bo jej społeczeństwo większego zagrożenia  ze strony Polski nie odczuwało.  

Tak wiec objęcie ziem ruskich  w posiadanie przez Polskę w dużej mierze 
miało charakter pokojowy. Południowe i zachodnie ziemie ruskie dzięki temu 
uwolniły się od wpływów tatarskich, jednocześnie znalazły się w obrębie wpływów 
kultury łacińskiej.  

Kolejnym okresem istotnym dla kształtowania się sytuacji politycznej w 
dorzeczu Dniepru był wiek XVI. Konflikt Polski z Moskwą rozpoczął się od 
momentu zerwania przez Księstwo Moskiewskie w XV w. zależności od dominacji 
mongolskiej. Moskiewską doktryną państwową stała się idea „zbierania ziem 
słowiańskich”. Znaczna część tych ziem, według Moskali znajdowała się na 
terytorium królestwa polsko-litewskiego. Państwo to poczęło dążyć do uzyskania 
dostępu do obszarów Morza Bałtyckiego i Morza Czarnego.  

                                                           
71 R. Kuźniar, Między polityką a strategią,  Warszawa 1994, s. 122. 
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W tej sytuacji konflikt pomiędzy Rzeczpospolitą a Rosją przyjął charakter 
konfliktu egzystencjalnego, a postępy Moskwy w scalaniu tych ziem mogły się 
dokonać tylko przy biernej postawie Litwy i Polski.  

Na obszarze dzisiejszej Ukrainy przez wieki dominowały dwie zasadnicze 
kultury: polska i rosyjska, wyrażające się po części poprzez religię 
rzymskokatolicką i prawosławie. Próba syntezy religijnej w postaci 
grekokatolicyzmu nie przyjęła się na obszarze całej dzisiejszej Ukrainy i stała się 
lokalnym obrządkiem utożsamianym z halicką państwowością.  
 W odniesieniu do narastającego konfliktu polsko-rosyjskiego profesor 
Marcin Rościszewski  pisał „... Polska jest po Rosji, największym krajem 
słowiańskim. Tymczasem jest ona katolicka. Jest w pełni zintegrowana z kręgiem 
cywilizacji zachodnioeuropejskiej, którego zasady w pełni akceptuje i rozwija. 
Uznana więc została za istotne zagrożenie dla wartości uznawanych w modelu 
cywilizacji bizantyjsko –turańskiej, przez Moskwę, następnie przez  Rosję...” 72. Był 
to klasyczny przykład wypierania się cywilizacji o którym pisał Feliks Koneczny73, 
a mianowicie o niemożności istnienia na danym obszarze jednocześnie dwóch 
żywotnych cywilizacji. 
 Wojną polsko-rosyjską która w znacznym stopniu zaznaczyła się w trwałym 
postrzeganiu historycznym obu narodów była wyprawa moskiewska Dymitra 
Samozwańca z 1604 roku oraz wyprawa z 1612 roku hetmana Jana Karola 
Chodkiewicza. Jednakże największy wpływ na utrwalenie wpływów pomiędzy 
Rzeczpospolitą a Rosją miała Umowa Perejasławska z 1654 roku. Na jej mocy 
znaczne obszary dzisiejszej Ukrainy zostały poddane jurysdykcji Rosji. Ten podział 
w znacznym stopniu przetrwał do dzisiaj jako podział na „ukraińską” i „rosyjską” 
Ukrainę. Umowa ta ponadto wstrzymała dobrowolny proces polonizacji elit 
kozackich i następnie ich rusyfikacji74.  

W odniesieniu do tego okresu wśród Rosjan zakorzenił się w powszechnej 
świadomości pogląd o Ukrainie jako ziemi, skąd zrodziła się państwowość rosyjska 
- „pramatki”. Rosyjski historyk  Igor Torbakow powołując się na XIX wiecznego 
rosyjskiego pisarza podaje: „Małorosja to kolebka naszej ojczyzny, to kraina, w 
której Rosja zyskała tak fortunny kształt swej państwowości, w której opromieniona 
została blaskiem chrześcijańskiej wiary, rozsławiła się męstwem swych synów, 
rozjaśniła zorzą oświecenia i rozpoczęła bystry lot, który wyniósł ją na najwyższe 
szczyty sławy i wielkości”75. 

Upadek Rzeczypospolitej (ośrodka siły we wschodniej części Europy) 
spowodował pustkę strategiczną, która musiała zostać w naturalny sposób szybko 
wypełniona. Tym bardziej, iż nasz kraj przestał być buforem przed islamem, a 
zaczęło go spełniać prawosławie. Okres zaborów i pozostawanie wschodniej Polski 

                                                           
72 M. Rościszewski, Polska granica wschodnia wschodnią granicą europejskich procesów 
integracyjnych? , Nowa era w szkole, nr 2(6) /2000 , Warszawa 2000, s.11 
73 F. Koneczny, O ład w historii, Wrocław 1999, s. 33. 
74 Wagę tej Ugody dla Rosji obrazuje wydarzenie które miało miejsce w 1954 roku, a mianowicie w 
300 setną rocznicę ZSRS  przekazał Krym w skład ówczesnej Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki 
Sowieckiej.  
75 I. Torbakow,  Swój czy obcy? Stereotyp Ukraińca w Rosji XVII –XVIII wieku , Zeszyty 
Historyczne, nr 125 Paryż 1998, s. 117. 
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w granicach cesarstwa rosyjskiego rozszerzył praktycznie na całe dorzecze Dniepru 
wpływy rosyjskie. Stało to się na tyle trwałe, iż obecnie większość tego obszaru 
posługuje się na co dzień językiem rosyjskim i należy do cerkwi prawosławnej. Tym 
niemniej część ludności tego regionu utożsamia się z odrębnym narodem ukraińskim 
o kozackiej tożsamości.  

Kolejnym istotnym okresem w którym Polska próbowała powrócić do objęcia 
w posiadanie swoich dawnych wpływów  w dorzeczu Dniepru była wyprawa 
kijowska z 1920 roku. Próba odzyskania wpływów politycznych na ziemiach 
utraconych w XVIII wieku traktowano jako osłonę strategiczną odradzającej się 
Rzeczypospolitej. Liczono na propaństwowe nastawienie mas społeczeństwa 
prawobrzeżnego Dniepru i chęć wsparcia powstającego państwa ukraińskiego, na 
którego powstanie liczyli Polacy.  Zawiedli się wszyscy, zarówno Polacy jak i 
„uświadomieni” Ukraińcy. Ludność tego obszaru nie była gotowa na 
samostanowienie. W swojej masie zupełnie obojętne jej było w jakim państwie będą 
mieszkali. Ówczesny prezes sejmowej komisji spraw zagranicznych w swoich 
pamiętnikach tak ocenił wyprawę na Kijów od strony ukraińskiej: „Patrzyłem  z 
bliska na obronę Kijowa przez Petlurę przed armią czerwoną. Liczyła ona niepełna 
10.000 bagnetów,  a było podówczas w Kijowie parę pułków złożonych z żołnierzy 
pochodzących   z Ukrainy. Pułki te wszakże ogłosiły swą neutralność. Petlura nie 
zdołał zgromadzić pod swymi rozkazami ponad 3.000 żołnierzy. A wszystkie inne 
duże centra miejskie Ukrainy: Połtawa, Charków, Jekaterynosław, zajmowali 
bolszewicy niemal bez boju”76. Sytuacja ta pokazała, iż społeczeństwo omawianego 
obszaru było bardziej „tutejsze” niż ukraińskie czy rosyjskie.  
   W okresie międzywojennym endecy i piłsudczycy – byli zgodni, iż Polska 
musi być mocarstwem, mocarstwem aktywnym, a droga ku mocarstwowości 
wiedzie poprzez stworzenie gwarancji bezpieczeństwa dla wszystkich państw  
Środkowowschodniej Europy.  Ponadto egoistyczny interes Polaków dyktował 
potrzebę pozyskania powstającego państwa ukraińskiego jako bufora do rozgrywki z 
Moskwą.

  Po drugiej wojnie światowej sytuacja dla Polski jeszcze bardziej się 
skomplikowała w wyniku postanowień poczdamskich i jałtańskich kończących 
drugą wojnę światową. Odepchnięcie Rzeczypospolitej kilkaset kilometrów na 
zachód spowodowało istotne zwiększenie dystansu oddziaływania na obszar 
dorzecza Dniepru i tym samym pozwoliło Rosji umocnić w tożsamości społecznej 
trwałość jej posiadania.   
 
Dwadzieścia lat rywalizacji – dwadzieścia lat straconych szans 

Po uzyskaniu przez Ukrainę niepodległości 1991 roku, większość polskich 
rządów postrzegało problem tego kraju w kontekście  ochrony strategicznej Polski77. 
Doktryna ta miała wieloletnią podstawę ideową i koncepcyjną. Oczywiście chodziło 
o pozyskanie na wschodzie państwa lub państw, które oddzielałoby Rzeczypospolitą 

                                                           
76 W. Konopczyński, Rok 1920,  Arcana, nr 35 (5/2000), Kraków, s.10. 
77 Termin osłona strategiczna odnosi się do przedsięwzięć militarnych oraz niemilitarnych i obejmuje 
działania na własnym terytorium oraz poza nim przed obcą agresją militarną lub działania 
wykraczające poza granicę państwa na rzecz bezpieczeństwa państwa. 
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od Rosji (niezależnie od jej wewnętrznego ustroju). Wiązało to się ponadto z 
ochroną Polski przed tradycyjną ekspansją Rosji na zachód.  

Obecnie koncepcja państw buforowych na wschód od Polski, mając na 
uwadze obecną sytuację międzynarodową, wydaje się próbą kreowania 
rzeczywistości w oparciu o uwarunkowania geopolityczne sprzed kilkudziesięciu 
lat. O ile pierwsze lata po odzyskaniu suwerenności przez Polskę po 1989 roku, 
stawiały nasz kraj w sytuacji niepewności wobec wydarzeń w Rosji z uwagi na 
obecność w Polsce armii rosyjskiej czy też braku stabilizacji w republikach 
postsowieckich tworzących nowe państwa i po części usprawiedliwiały nawiązanie 
do elementów koncepcji „Międzymorza”, to trwanie w niej już drugą dekadę przy 
wystąpieniu wielu zasadniczych zmiennych jest daleko idącym nieporozumieniem. 

Próba wskrzeszenia idei „Międzymorza”, a tym samym próba kreowania 
przez znaczną część polskich elit sytuacji polityczno-gospodarczej w obszarze 
dorzecza Dniepru, według koncepcji z okresu międzywojennego jest obecnie stanem 
i próbą realizowania przy pomocy Stanów Zjednoczonych przegranej strategii i 
polskich ambicji narodowych podszywanym rewanżyzmem w stosunku do Rosji.  
Jest ponadto próbą ułożenia stosunków geopolitycznych na obszarze, który 
nadzwyczaj trwale utraciliśmy ponad trzy wieki temu. Wpisywanie się Polski w 
scenariusze USA i UE w stosunku do Ukrainy jest wpisywaniem się w interesy i 
strategię tych państw w stosunku do Rosji, a nie realizowaniem  naszych 
strategicznych celów odpowiadającym naszym możliwościom. Trzeba podkreślić, iż 
wschodnie prowincje Ukrainy są dla Rosji jej zachodnimi prowincjami. Powstanie 
w obecnych granicach Ukrainy było i jest dla Stanów Zjednoczonych efektem 
wygranej ze Związkiem Sowieckim zimnej wojny, gdzie na znacznym obszarze 
rosyjskojęzycznym, ale także w znacznej mierze rosyjsko etnicznym doszło do 
zagospodarowania przestrzeni geopolitycznej. Właśnie Polska reprezentująca duch i 
tradycję antyrosyjską, jako jeden z beneficjentów tej wojny została wykorzystana 
jako przedmiot rozgrywki USA przeciw Rosji. 
   Dla zrozumienia znaczenia ziem ukraińskich dla Rosjan są -jak pisał Henry 
Kissinger w swojej książce „Dyplomacja”78-stereotypy panujące w rosyjskich 
elitach władzy, które zawsze podkreślały „cywilizacyjną” misję Rosji. Znakomita 
większość przywódców Rosji, bez względu na przekonania polityczne, nie 
akceptowała i nieakceptuje nadal rozpadu imperium sowieckiego i odmawia 
prawowitości państw- sukcesorów ZSRS, zwłaszcza Ukrainy, kolebki rosyjskiego 
prawosławia. Takie myślenie poprzez opracowywanie koncepcji naukowych 
wspierają rosyjskie ośrodki naukowe, formułując tezę, iż aby zabezpieczyć 
stabilność świata należy odtworzyć jedno państwo w przestrzeni geograficznej, 
obrazującej geopolityczną oś świata, czyli byłe ZSRS79.   

Reprezentując rosyjskie interesy geopolityczne profesor Moskiewskiego 
Uniwersytetu Państwowego Irina A. Wasilenko80 kreśliła przed laty dwa scenariusze 
dla Europy Środkowej w przypadku dalszego upadku Rosji: 

                                                           
78 H. Kissinger, Dyplomacja, Warszawa 1996,  s. 896 
79 W. Chaczaturow,  Rosja a Geopolityczna stabilność świata, Zeszyty Naukowe AON nr 2(31), 
Warszawa 1998,  s.78 
80 I.A. Wasilenko, Rosja i Europa Środkowa, [w]: Historia geopolityka. Rosja na progu XXI stulecia,    
Warszawa 2000, s.83 
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Pierwszy scenariusz, gdy Rosja nie będzie dalej w stanie kontrolować 
przestrzeni Eurazji, kraje Wspólnoty Niepodległych Państw staną się łatwą 
zdobyczą regionalnych hegemonów- w pierwszej kolejności Turcji, Japonii i Chin. 
Wschód zbliży się do granic Europy Środkowej, do żywotnych ośrodków 
atlantyckich. Jeśli przywódcy regionu muzułmańskiego i Oceanu Spokojnego 
podejmą próby przekształcenia swojego potencjału gospodarczego na rzecz 
uzyskania przewagi militarno-politycznej, Europa Środkowa będzie zmuszona 
zetknąć się z geopolitycznymi partnerami, których zachowanie będzie trudne do 
przewidzenia. Bez Rosji, która w ciągu wielu stuleci pełniła rolę pośrednika 
pomiędzy Wschodem a Zachodem i wprowadzała w Eurazji  europejski system 
oświaty, nowe spotkanie cywilizacji europejskiej, islamskiej i dalekowschodniej 
może okazać się szczególnie nieoczekiwanym z punktu widzenia skutków 
geopolitycznych. 

Drugi scenariusz zakładał, że kraje zachodnie w wyniku swojego 
demonstracyjnego nieuznawania prawnych interesów geopolitycznych Rosji 
wywołają u niej trudną do przewidzenia reakcję urażonego uczucia narodowo-
patriotycznego, co spowoduje falę silnego ruchu antyzachodniego. W tej sytuacji 
rezultatem może być ustanowienie nacjonalistycznej dyktatury, która w rewanżu 
zmobilizuje militarno-ekonomiczny potencjał kraju. Nietrudno odgadnąć, jak 
„niewygodnym” geopolitycznie partnerem dla Europy Środkowej może okazać się 
nacjonalistyczna dyktatura. Dalej autorka zakładała, iż oba scenariusze spowodują 
totalny kryzys geopolityczny nie tylko w Europie, ale i na całym świecie, dlatego też 
jedynym warunkiem niedopuszczenia do tego jest zachowanie Rosji jako wiodącego 
podmiotu Eurazji.  
 Obserwując dzisiaj sytuację wewnętrzną w Rosji i kondycję ekonomiczna 
Japonii, Chin i Turcji okazuje się iż obydwa scenariusze są w trakcie ich realizacji, 
co powoduje pełzające napięcia w obszarze „bliskiej zagranicy”. 

Na wspomniane problemy dodatkowo nakłada się sytuacja dzisiejszej Ukrainy 
jako obszaru o daleko idącej niespójności polityczno- gospodarczo-tożsamościowej, 
gdzie doświadczenia historyczne są zgoła inne dla poszczególnych obszarów tego 
państwa. Także obecność istotnej mniejszości rosyjskiej zamieszkującej zwarcie 
wschodnie i południowe rejony kraju, przy wsparciu dominującym na tym obszarze 
językiem rosyjskim i kulturą, trwale wyznaczają kierunki związków tego obszaru z 
Rosją81. Przyjmowanie w jakimkolwiek wariancie, iż nastąpią zmiany 
tożsamościowe i językowe na tym terenie bez  wystąpienia gwałtownych i 
zakrojonych na szeroką skalę konfliktów zbrojnych jest brakiem poczucia 
rzeczywistości i nieznajomością procesów o zbliżonym charakterze w świecie 
(przykładem jest  kryzys bałkański).  

                                                           
81 Rosjanie stanowią obecnie ponad 17 proc. mieszkańców Ukrainy [za:] 
http://www.abcukraina.pl/ukraina-spoleczenstwo/ludnosc-ukrainy.html [2011-12-02]. Stanowią około 
40% wszystkich Rosjan żyjących poza Rosją i zamieszkują zwarcie południowowschodnie obwody 
Ukrainy stanowiąc w wielu z nich około 50 % mieszkańców, a na Krymie około 70 % [za:] 
http://nadbuhom.free.ngo.pl/art_2322.html [2011-12-02]; Język rosyjski stanowi dla około 40% 
ludności Ukrainy język podstawowy [za:] W. Mędrzecki, Requiem czy Te deum? Ukraina wobec 
groźby rusyfikacji [w:] A. Nowak (red.) Rosja i Europa Wschodnia „imperologia” stosowana, Kraków 
2006, s. 470. 
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Ukraina jest obecnie państwem co najmniej dwutożsamościowym.  Z jednej 
strony zachodnia i centralna część kraju nosi w sobie cechy państwa narodowego, a 
jej południowo –wschodnia część jest obszarem rosyjskim (kulturowo i 
tożsamościowo) leżącym poza obszarem Rosji. Biorąc pod uwagę ten aspekt 
ingerowanie w obszar południowowschodni Ukrainy jest ingerowaniem po części w 
interesy Rosji i służy zasadniczo szachowaniu tego państwa na kierunku zachodnim 
poprzez skupianie znacznego wysiłku tego kraju na utrzymaniu swojej sfery 
wpływów na wschodzie. Regionalizm dzisiejszej Ukrainy jest oczywistym i 
niekwestionowanym faktem82. 

Zjawisko to ważne jest nie tylko w aspekcie terytorialnym. Istotne dla 
Ukrainy są głębokie, zasadnicze, wieloprzekrojowe podziały i odmienności na 
poziomie świadomości, mentalności, kultury i składu etnicznego. Jego korzenie 
tkwią w odmiennym rozwoju historycznym, kulturowym i cywilizacyjnym różnych 
części państwa. Podziały te doprowadzić mogą do skonfliktowania regionów na 
różnych poziomach, często zagrażając podstawom życia społecznego. Przyczyny 
tych niekiedy dramatycznych odrębności regionalnych są niejednorodne, zazwyczaj 
jednak posiadają swe „korzenie historyczne”. Pamiętać trzeba zwłaszcza, iż w 
ukraińskiej myśli politycznej, a tym bardziej w praktyce, brak wyodrębnionej 
tradycji silnego, scentralizowanego państwa83. Obecnie głównymi rywalami Rosji o 
wpływy na obszarze Ukrainy są zainteresowane przede wszystkim Stany 
Zjednoczone i główne  państwa Unii Europejskiej. Oczywiście swoje wpływy, 
zwłaszcza na Krymie chce odzyskać także Turcja. Polska, jako  sojusznik USA i 
członek UE przez ostatnie dwie dekady starała się odgrywać rolę wykonawcy 
interesów tych państw, podkreślając, iż jest to strategiczny interes Polski.  

Analizując ostatnie dwadzieścia lat zabiegów i rywalizacji Polski z Rosją o 
wpływy na Ukrainie, wynika z nich iż dla naszego kraju skończyła się ona klęską 
polityczną i jednocześnie brakiem istotnych sukcesów gospodarczych w tym kraju84. 
Brak głębokiej refleksji nad przyczynami tej porażki jest związany z niechęcią 
polskich elit politycznych do przyznania się do klęski polityki zagranicznej na 
kierunku wschodnim. Chwilowe taktyczne sukcesy takie jak wygrana 
„Pomarańczowej Rewolucji” nie przełożyły się na realizacje podstawowych 
zakładanych celów strategicznych. W czym tkwił błąd? Zapewne w dużym stopniu 
był to przerost ideologii naszego historycznego mesjanizmu nad realnym 
postrzeganiem naszych możliwości gospodarczych i cywilizacyjnych, nie mówiąc 
już o braku atrakcyjności naszego kraju dla mieszkańców Ukrainy. Ponadto Polska 
w tej rewolucji stała się jednoznacznie wyrazicielem interesów zachodu Europy, 
który to polskimi rekami realizował swoje interesy wpychając nas jednocześnie 
otwarcie w konflikt z Rosją. Polska z tej walki poza chwilowym zwycięstwem, 

                                                           
82 J. Hrycak, Federacja-szansa dla Ukrainy [w:] Zawid.net [22.01.2012]. 
83 J. Kozakiewicz, Ukraiński regionalizm i separatyzm. Z problematyki ustroju terytorialnego Ukrainy, 
Obóz   nr 33 , Warszawa 1998, s.48 
84 W wielu publikacjach naukowych z uwagi na poprawność polityczną dopuszcza się manipulacji 
faktami. Jednym z wielu przykładów jest następujący tekst: „…dzisiaj po 15 latach stosunki Ukrainy z 
Polską są określane jako modelowe, a Polska i Ukraina są dla siebie partnerami strategicznymi, [w:]  B. 
Surmacz, Stosunki Ukrainy z Polską [w:] M. Pietrasia, T. Kapuśniak, Ukraina w stosunkach 
międzynarodowych, Lublin 2007, s. 223. 
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praktycznie nie otrzymała nic w zamian. To było zresztą widoczne już w chwili 
otwarcia tego pola starcia. Chcieliśmy zwycięstwa pomarańczowych, którzy w 
swoich deklaracjach opowiadali się bardziej za współpracą z Niemcami i Francją niż 
z Polską. 

Naiwność polityczna w odniesieniu do prawdziwych intencji obecnych elit 
ukraińskich do dziś  jest zauważalna w wielu wypowiedziach i deklaracjach 
prominentnych polityków polskich. Pokutuje tu w wielu wypadkach obraz 
zachodnich prowincji Ukrainy jako obraz całego państwa ukraińskiego. 
Podjmowaliśmy i nadal podejmujemy działania, które nie wpisują się w potrzeby i 
oczekiwania większości społeczeństwa ukraińskiego (np. Partnerstwo Wschodnie). 
Zamiast koncentrować się na działaniach w obszarze środkowozachodnim tego 
państwa, dając tym samym wyraźny znak Rosji, iż nie będziemy naruszać ich 
wpływów w obszarze południowowschodnim Ukrainy, toczymy rywalizację którą 
przegraliśmy kilkadziesiąt lat temu.  

Obecnie przyjecie przez Polskę pragmatycznego stanowiska ograniczonej 
współpracy na wschodzie z Rosją dałoby naszemu państwu w większym stopniu 
osłonę strategiczną naszych narodowych interesów niż rywalizacja o nierealistyczne 
wpływy. Taka postawa  Polski będzie z jednej strony wyraźnym określeniem 
obszaru naszego zainteresowania polityczno-gospodarczego a z drugiej sygnałem 
dla Rosji, iż nie będziemy uderzać w jej istotne interesy. Rywalizacja polsko-
rosyjska o wpływy na Ukrainie środkowej pozostanie nadal problemem w naszych 
stosunkach dwustronnych, ale jej wymiar i znaczenie dla Rosji nie będzie miało 
priorytetowego charakteru. 

 Obecnie problemy wewnętrzne Ukrainy są po części powodowane brakiem 
istotnej integracji wewnętrznej tego państwa. Zwłaszcza iż kraj ten nie jest  
państwem unitarnym, i nie chodzi tylko o status Krymu85, ale przede wszystkim 
rozdźwięk tożsamościowy i tradycje historyczne tego obszaru. Ukraina jest 
nieformalnie federacją i państwem dryfującym w kierunku kraju satelickiego wobec 
Rosji. Stopień penetracji gospodarczej, kulturowej czy też obecnie politycznej 
Moskwy na Ukrainie nie pozostawia żadnych wątpliwości co do przyszłości tego 
regionu.  

Dla Rosji głównymi celami strategicznymi na Ukrainie jest po uzyskaniu 
istotnego wpływu na gospodarkę Ukrainy, dążenie do osiągnięcia istotnych i 
trwałych wpływów w zakresie kontroli spraw zagranicznych i obrony tego kraju. 
Należy podkreślić, iż w niedługim czasie Moskwa narzuci Kijowowi pętlę w postaci 
rezygnacji z przesyłu przez ten kraj ropy naftowej i gazu, przez co  uszczupli budżet 
państwa o dochody rzędu około miliarda dolarów. 

 
Wyzwania dla koegzystencji interesów Polski i Rosji na Ukrainie  

Biorąc pod uwagę podstawowy strategiczny determinant Moskwy, iż państwo 
ukraińskie pod względem politycznym powinno pozostać podmiotem stosunków 
międzynarodowych, w momencie uzyskania wpływów we wspomnianych 
obszarach, rozpocznie się proces formalnej regionalizacji kraju z docelowym 

                                                           
85 Krym uzyskał autonomię 12 lutego 1991 roku, a więc kilka miesięcy przed ogłoszeniem 
niepodległości przez Ukrainę. 
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zamiarem wypchnięcia zachodniej Ukrainy poza obszar państwa federalnego. 
Podstawowym celem takiego działania Moskwy będzie osłona swoich wpływów w 
poszczególnych regionach Ukrainy centralnej (zwłaszcza przed przesuwaniem się w 
społeczeństwie trendów nacjonalistycznych na wschód) oraz  powstania i kontroli 
regionu zachodniej Ukrainy, który ze względu na dużą pauperyzację społeczeństwa, 
braku dużego przemysłu i trendy skrajnie nacjonalistyczne w społeczeństwie stałby 
się obszarem którym Rosja w wygodnych dla siebie momentach mogłaby 
destabilizować sytuacje w Europie Środkowej. Kraju który byłby Kosowem tej 
części Europy.  

Należy podkreślić, iż ostrze tego scenariusza skierowane byłby głównie w 
swoich strategicznych założeniach przeciw Polsce. Dlatego też naszym celem 
strategicznym w obszarze Europy wschodniej powinno być przygotowanie się na ten 
lub podobny rozwój wydarzeń i ułożenie sobie poprawnych stosunków z obecną 
władzą na Ukrainie, biorąc oczywiście  pod uwagę interesy Rosji na obszarze 
południowowschodnim tego państwa.  

Ograniczenie się do zabiegania Polski o wpływy na środkowozachodni obszar 
Ukrainy i porzucenie promowania nierealnej w tym państwie opcji włączenia tego 
kraju do NATO, może spowodować ustabilizowanie stosunków pomiędzy Polską a 
Rosją. Będzie to także odpowiadało tradycji historycznej wpływu Polski na tym 
obszarze Ukrainy i naszym realnym możliwościom oddziaływania politycznego, co 
będzie się w pełni wpisywało w potrzeby i interesy Polski. 

Dotychczasowe zaangażowanie Polski w procesy „demokratyzacji” Ukrainy 
powodowało i nadal powoduje stan w którym Polska odgrywa obecnie w tym kraju 
marginalną pozycję gospodarczą i polityczną, będąc jedynie zderzakiem dla Rosji86.  

Mając na uwadze powyższe uwarunkowania geopolityczne i geostrategiczne 
Polski i Rosji, należy podjąć próbę wyznaczenia obszarów wzajemnych wpływów, 
biorąc pod uwagę, iż nie będą one stabilne oraz że znaczny wpływ na ich głębokość 
będą wywierały bieżące możliwości związane z uwarunkowaniami 
międzynarodowymi krajów posiadających wpływy w tej części świata.  

Pewnym trwałym elementem, który występuje na obszarze Ukrainy jest 
specyficzny system polityczny kreowany przez klany oligarchiczne. To rywalizacja 
pomiędzy nimi w znacznym stopniu stymuluje politykę ukraińską. To ich interesy 
gospodarcze wpływają zasadniczo na wektory polityki ukraińskiej. Brak istotnych 
powiązań klanów oligarchicznych Ukrainy z gospodarką Polski wyklucza istotne 
wpływy Polski na obszarze środkowo południowej Ukrainy, a nawet umniejsza 
naszą pozycję w rywalizacji o wpływy na obszarze środkowo ukraińskim.  

Pozycja oligarchów ukraińskich w systemie sprawowania władzy w dużym 
stopniu gwarantuje obecny status międzynarodowy Ukrainy. Jest ona związana z 
obawami tychże oligarchów o utratę swojej pozycji na rzecz oligarchów rosyjskich 
w wypadku wystąpienia głębszej integracji obydwu państw87.  

                                                           
86 Więcej na ten temat L. Sykulski, Od Trójkąta Kaliningradzkiego do Związku Europy, Geopolityka. 
Biuletyn analityczny Instytutu Geopolityki, Nr 3 (6) 2011, s. 13-15. 
87 S. Matuszak, Ukraińscy oligarchowie wobec integracji gospodarczej z UE i Rosją, 
http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/tydzien-na-wschodzie/2011-09-14/ukrainscy-oligarchowie-
wobec-integracji-gospodarczej-z-ue [2011-09-14]. 
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W odniesieniu do Rosji mamy zupełnie inną sytuację. Mianowicie w Rosji 
środowiska oligarchiczne są uzależnione od aktualnej władzy i zakres ich 
oddziaływania jest ograniczany przez elitę polityczną aktualnie sprawującą władzę. 
Tak więc jednym z filarów pewności utrzymania znacznej niezależności 
administracyjnej Ukrainy są oligarchowie tego kraju. To oni w znacznym stopniu 
stymulują zakres wpływów Rosji i to ich powiązania i interesy z Rosją wyznaczają 
prawdziwe kierunki strategicznej polityki tego państwa. 

Niezależnie od realnych wpływów ukraińskich oligarchów obserwujemy na 
Ukrainie marsz ku wewnętrznej konfrontacji sił i oligarchów skupionych wokół 
obecnego prezydenta Wiktora Janukowicza88 oraz sił utożsamiających się byłą 
premier Julią Timoszenko wspieranych taktycznie przez nacjonalistów z zachodniej 
Ukrainy.  

Sytuacja Polski w tej rozgrywce jest wyjątkowo trudna. Z jednej strony 
obecny prezydent Ukrainy dryfujący politycznie w kierunku Unii Eurazjatyckiej jest 
gwarantem oligarchicznej stabilizacji wewnętrznej Ukrainy, a jednocześnie jest 
uważany za osobę która uwstecznia dorobek polityczny tego kraju w zakresie 
demokracji parlamentarnej. Jest także osobą która stara się zwalczać na Ukrainie 
wpływy  narodowo-socjalistycznych formacji odwołujących się do ideologii 
integralnego nacjonalizmu, które dominują politycznie na zachodzie kraju. 
Zaangażowanie się Polski w kierunku wsparcia organizacji i środowisk chcących 
utrzymać standardy demokracji politycznej na Ukrainie jest o tyle niebezpieczne, iż 
będzie to włącznie się w działania z jednej strony przeciw Rosji a z drugiej 
umacniające i uwiarygodniające  środowiska nacjonalistycznie, które jawnie 
odwołują się do antypolskiej tradycji. 

Wydaje się, iż w obecnym stanie Polska powinna starać się być neutralna i  
angażować się tylko w działania mające na względzie walkę z  łamaniem praw 
człowieka w wewnętrznym ukraińskim konflikcie. To ze dojdzie do eskalacji 
konfliktu jest jasne dla większości obserwatorów ukraińskiej sceny politycznej. Z 
jednej strony Wiktor Janukowicz wzmacnia formacje sił policji i bezpieczeństwa 
przy utrzymywaniu wydatków na armię oscylujących wokół 1% PKB Ukrainy89. Z 
drugiej strony siły związane z byłą premier i nacjonaliści próbują mobilizować 
środowiska młodzieży pod hasłami obrony demokracji i  idei narodowego państwa 
ukraińskiego.  

Momentem w którym Polska może zaangażować się na Ukrainie w wypadku 
wystąpienia konfliktu będzie moment jego eskalacji, prawdopodobnie mający 
krwawy przebieg90. Ewentualna konfrontacja na Ukrainie na tle socjalno-

                                                           
88 Wśród najbliższego otocznie Janukowicza jest znaczna ilość osób o wyraźnie prorosyjskiej 
orientacji, m.in. szef Administracji Serhij Lowoczkin, szef SBU Wałerij Choroszkowski, minister 
energetyki Jurij Bojko czy też przedsiębiorca Dmytro Firtasz [za:] W. Kononczuk, T.A. Olszański, 
Sprawa Tymoszenko pogłębia kryzys w relacjach Ukrainy z UE, 
http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/tydzien-na-wschodzie/2011-10-19/sprawa-tymoszenko-poglebia-
kryzys-w-relacjach-ukrainy-z-u [2011-10-19]. 
89 Udział wydatków na cele wojskowe Ukrainy w PKB wynosił ostatnio 0,8%, przy planowanym na 
2012 rok -1,1 %. Odpowiednio państwa regionu wydają: Białoruś – 1,3%, Rumunia – 1,4%, Polska – 
1,9%, Rosja – od  – 3-4%. 
90 Więcej na ten temat autor pisał tekście: Czy śródziemnomorska „Wiosna Ludów” dotrze na Białoruś 
i Ukrainę?, Myśl.pl (kwartalnik, pismo społeczno-polityczne), Szczecin nr 20 (2/2011). Tezę tą także 
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politycznym może być w pewnych okolicznościach sprowokowana przez Rosję. 
Państwo to od wielu lat kontroluje określone kręgi środowisk narodowych  i 
organizacji faszyzujących91.  

Czy musi dojść do realizacji takiego scenariusza. W dużym stopniu zależy to 
od podjęcia współpracy Polski z Rosją w zakresie określenia zakresu strategicznych 
działań politycznych na obszarze Ukrainy, zwłaszcza w zakresie budowy państwa o 
charakterze państwowym, eliminując wzajemnie trendy skrajnie nacjonalistyczne. 
Państwowy a nie narodowy charakter państwa ukraińskiego jest jedynym możliwym 
warunkiem utrzymania jego obecnego charakteru związanego z utrzymaniem w 
jednym organizmie państwowym wszystkich prowincji.     

Mając na uwadze narastające napięcie wewnętrzne na Ukrainie i kierunki 
aktywności politycznej Polski i Rosji, w wypadku wystąpienia braku porozumienia 
pomiędzy obydwoma krajami  starcie jest nieuniknione. Oczywiście będzie to 
starcie wpływów politycznych i gospodarczych. Zapewne Polska z tej walki nawet 
przy wsparciu Stanów Zjednoczonych wyjdzie przegrana, ale także Rosja zostanie 
nią bardzo osłabiona. Obydwa państwa utracą czas i możliwości działania na innych 
kierunkach. Niewykluczone, iż wielu państwom europejskim i azjatyckim, a nawet 
samym Stanom Zjednoczonym chodzi właśnie o taki scenariusz rozwoju sytuacji w 
relacjach polsko-rosyjskich, zwłaszcza w kontekście możliwości wyeliminowania 
tych państw z rywalizacji o ponowną kolonizację gospodarczą obszarów Azji i 
Afryki. 

Polska i Rosja powinny wyodrębnić obszary i interesy na które nie powinny 
poszczególne kraje wchodzić. Dotyczy to nie tylko Ukrainy ale innych obszarów 
wzajemnego zainteresowania. Obszar Ukrainy centralnej powinien być obszarem 
współistnienia politycznego i gospodarczego obu państw. Polska nie powinna 
angażować się w działania naruszające rosyjskie interesy we wschodnich i 
południowych regionach Ukrainy. Obydwa kraje powinny podjąć wspólne działania 
mające na celu wyeliminowanie skrajnego nacjonalizmu na zachodniej Ukrainie. 

Podjecie się przez Polskę i Rosję współpracy i wyraźnego określenia „stref 
wpływów” nie zmieni ich zasadniczego podejścia do siebie, ale pozwoli 
zaangażować potencjały na innych kierunkach rywalizacji gospodarczej na świecie. 
Dla Polski będzie to wzrost pozycji na obszarze Europy Środkowej a może nawet na 
Bałkanach, dla Rosji będzie to okazja do wzmocnienia swoich wpływów na 
Kaukazie oraz w Azji południowowschodniej.    
 
 
 

                                                                                                                                                      
potwierdza znany ukraiński politolog Mykoła Riabczuk, który wprost pisze iż Ukraina w najbliższym 
czasie może przekształcić się w drugi Ulster [za:]M. Riabczuk, Ukraine as a second Ulster [w:] 
http://www.easternpartnership.org/community/interview/ukraine-second-ulster [2011-09-20] 
91 Тарас Кузьо Стратегії націоналістів-емігрантів і українсько-радянські реалії [w:] 
http://www.istpravda.com.ua/columns/2011/11/28/62812/ [2011-12-02] 
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WYZWANIA DLA BEZPIECZEŃSTWA POLSKI  
W POLITYCE WSCHODNIEJ RP 

 
Konferencja Świętokrzyska 
Końcem maja br. w kieleckim  odbyła się „Konferencja Świętokrzyska”. Grono 
byłych działaczy ugrupowań niepodległościowych (w tym m.in. byli 
wiceministrowie, parlamentarzyści)  przez kilka dni dyskutowało o programie dla 
Polski na najbliższe lata. Codziennie były głoszone referaty, po których następowała 
dyskusja. Poniżej zamieszczam mój wykład i dyskusje. Całość ukazała się w lipcu 
2012 roku w formie książki –M. Albiniak (red.), Współczesne wyzwania myśli 
niepodległościowej. Konferencja Świętokrzyska, Warszawa 2012. 
 

*** 
 

Przez ostatnie dekady Polska polityka wschodnia była syntezą idei 
formułowanych przez środowiska upatrujące swoje źródła ideowe w dziedzictwie i 
spuściźnie  Giedroycia oraz była wypadkową polityki Stanów Zjednoczonych, a 
następnie państw UE, głownie Niemiec w stosunku do Rosji i krajów byłego 
Związku Sowieckiego.  

Oczywiście polskie doświadczenia historyczne, jak również manipulowanie 
polityką historyczną przez polskie rządy ostatnich dwóch dekad, które 
niejednokrotnie  wykorzystywały je do prowokowania zachowań na wschodzie, 
często niezgodnych z narodowymi interesami Polski, stały się tam normą.  
Przez lata formułowano polskie priorytety w polityce zagranicznej, odwoływano się 
do głównych prądów ideowych z czasów II Rzeczypospolitej i okresu powojennego, 
kreowano na wyrost „partnerów strategicznych” nie patrząc na uwarunkowania 
międzynarodowe, a przede wszystkim na uwarunkowania wewnętrzne państw w 
stosunku do których polityka ta miała być realizowana. Nie brano poważnie pod 
uwagę doświadczeń historycznych obszarów o które rywalizowały główne 
mocarstwa, ich struktury narodowej i tożsamości cywilizacyjnej.  

Konsekwencją takich działań były iluzoryczne sukcesy, mętne porozumienia 
czy też działania, w wyniku których kreowaliśmy w naszym otoczeniu środowiska, 
które w przyszłości ostrze swojej polityki miały skierować przeciwko ośrodkowi z 
którego pomoc ta wychodziła. Przykładem może tu być nacjonalistyczny ruch  na 
zachodniej Ukrainie, na Litwie, czy tez środowiska narodowe opozycji na Białorusi. 

Na tą politykę nakłada się obecnie zacierająca różnica pomiędzy stanem 
wojny i pokoju, wskutek pojawienia się nowych środków agresji, które to w wielu 
wypadkach są niejednoznaczne i niedookreślone. Obecnie działania przeciwko 
państwom mają charakter trwałego oddziaływania środkami ekonomicznymi, 
społecznymi, psychologicznymi, wykorzystywaniem cyberprzestrzeni czy też 
działaniom na poziomie politycznym. Dla wielu obserwatorów sceny 
międzynarodowej, czy też osób zajmujących się bezpieczeństwem, sytuacja na 
polskiej granicy wschodniej może wydawać się wprost jako stan błogiej sielanki, 
gdyż bazują na informacjach pochodzących z poprawnych politycznie ośrodków 
analitycznych czy tez naukowych. 
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W obecnej chwili Polska, tak jak nieraz w przeszłości, jest szczególnie 
narażona na różnego typu działania wskutek stanowienia rygla geopolitycznego dla 
Rosji, ograniczającego wpływy tego państwa na Europę Środkowowschodnią. Rosja 
nadal odrzuca zasady i wartości cywilizacji łacińskiej, jako głównego wyznacznika 
polityki międzynarodowej, zwłaszcza w sytuacji, gdzie ponownie walka o status i 
sfery wpływów powróciła jako główny watek polityki międzynarodowej. Rosja 
świadomie i z premedytacją odbudowuje rosyjskie imperium i chce dla siebie 
uprzywilejowanej pozycji w Europie Wschodniej.  Nadal dąży do odzyskania 
dawnej wyjątkowej pozycji, którą posiadała w tej części Europy w ostatnich kilku 
wiekach. Głównym celem Rosji w Europie Wschodniej jest przekształcenie tego 
obszaru w co najmniej w neutralną strefę strategiczną. 

Obecne działania Kremla są o tyle niepokojące, iż dochodzi do nich w 
okresie, gdy NATO i Unia Europejska, na których opiera się zasadniczo 
bezpieczeństwo Polski słabną. Główne państwa UE, m.in. Niemcy i Wielka 
Brytania, tną wydatki na cele wojskowe. W ubiegłym roku Niemcy zmieniły 
strategię wojskową i priorytety w strukturze sił zbrojnych. Także NATO bez 
istotnego zaangażowania logistyczno-militarnego Stanów Zjednoczonych nie jest w 
stanie przeprowadzić dużej operacji wojskowej.  

Jednym z podstawowych paradygmatów w odniesieniu do bezpieczeństwa 
jest zaskoczenie i nieprzewidywalność w odniesieniu do procesów zachodzących w 
obszarze stosunków międzynarodowych, zwłaszcza w rejonach o dużej 
intensywności zmian granicznych w historii. Nie ma stanów trwałych, nie ma 
sojuszy trwałych, nie ma strategii trwałych, zwłaszcza, gdy chodzi o 
uwarunkowania geopolityczne, w których znajduje się Polska. W takim wypadku 
kwestia dostosowania strategii bezpieczeństwa do tych warunków jest sprawą nader 
istotną.  

Po 1990 roku głównym przejawem naszych zabiegów na arenie 
międzynarodowej była kwestia wstąpienia do NATO i Unii Europejskiej. Ten 
główny i podstawowy kierunek polskich działań w zakresie bezpieczeństwa jest do 
dzisiaj uwydatniony w Strategii Bezpieczeństwa Narodowego, gdzie gwarancja 
bezpieczeństwa państwa jest na pierwszym miejscu uzależniona od zdolności 
obronnych Sojuszu Północnoatlantyckiego, a krajowy potencjał obronny zajmuje 
drugorzędną pozycje. To założenie z punktu widzenia interesów narodowych Polski 
jest całkowicie błędne i świadczy o niezrozumieniu istoty doktryny bezpieczeństwa 
narodowego przez jej autorów. Dokument ten niesie za sobą daleko idące 
konsekwencje w postaci niewspółmiernych, ograniczonych w stosunku do zagrożeń, 
planów operacyjnych Sił Zbrojnych RP.  

Obecnie działania zmierzające do uzyskania istotnego wpływu na określone 
obszary, czy tez regiony na świecie odbywają się zróżnicowanymi metodami. Do 
nich możemy przykładowo zaliczyć: quasi-wojnę (np. Afganistan), działania 
ekonomiczne (np. Grecja), wpływanie i kreowanie postaw społeczności obszarów 
pogranicza (np. wschodnia Ukraina), działania psychologiczne (np. powtórne 
referendum w sprawie traktatu lizbońskiego w Irlandii), działania w 
cyberprzestrzeni (np. atak na serwery rządowe w Estonii w 2007 roku). 

Polska w obecnych uwarunkowaniach geostrategicznych bezpieczeństwa 
europejskiego nadal pełni funkcję ważnego rygla w Europie Środkowo-Wschodniej. 
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Rygla, który poprzez członkostwo w NATO i UE skutecznie blokuje 
rozprzestrzenianie się wpływów rosyjskich w Europie Środkowej. Skuteczność tych 
działań w przyszłości warunkuje utrzymanie pozycji gospodarczej UE na obecnym 
poziomie i spoistość NATO w zakresie potencjału obronnego, a prze to utrzymanie 
wysokiego poziomu odstraszania w regionie.  

Sytuacja Polski i jej funkcja w zakresie bezpieczeństwa europejskiego staje 
się obecnie coraz bardziej skomplikowana. Wpływ na to ma z jednej strony nasze 
zaangażowanie w Partnerstwo Wschodnie, a z drugiej dążenie Rosji do odzyskania 
istotnej pozycji na Ukrainie. O ile W. Putin przez pierwsze dwie kadencje swojej 
prezydentury skupiał się na odbudowie potęgi gospodarczej, to w obecnej chwili 
dąży do odzyskania wpływów politycznych na obszarze byłego Związku 
Sowieckiego. 

Jednym z celów reintegracji wspomnianego obszaru ma być budowa Unii 
Eurazjatyckiej, na co w wymiarze polityczno-gospodarczym Rosja ma dużą szansę. 
Dla Rosji stanowiącej swoistą osobną cywilizację i chcącej utrzymać realne wpływy 
na swoim ogromnym terytorium, stanowiącym swego rodzaju pustynię 
demograficzną, uzyskanie stabilnej pozycji wpływów na obszarze Białorusi, 
Ukrainy, Gruzji, Azerbejdżanu i Armenii jest jej celem strategicznym.   

Problemem wielu polityków i osób zajmujących się bezpieczeństwem 
międzynarodowym jest postrzeganie Rosji i państw azjatyckich poprzez system 
wartości i kultury europejskiej, będącej dominującym elementem w stosunkach 
międzynarodowych w poprzednich wiekach, kiedy to stary kontynent był pod 
względem gospodarczym i kulturowym centrum świata.  Obecnie nastąpiło 
przesuwanie się wpływów gospodarczych na świecie na rzecz Azji przy malejącej 
pozycji Europy, jednakże Europa w zakresie retoryki i swoistego „pouczania” 
świata pozostała w minionym wieku, kiedy była potęgą.  

Coraz bardziej widocznym celem polityki Moskwy w Europie jest, poza 
reintegracją polityczną byłych republik sowieckich, przywrócenie rosyjskich 
wpływów w Europie Środkowej, niezależnie od tego, czy ta część państw jest 
członkiem NATO. Oczywiście skuteczność tej polityki wymaga ograniczonej zgody 
USA. Polityka Rosji stawia w bardzo niekorzystnej sytuacji państwa bałtyckie. Na 
obecną chwile nie ma niebezpieczeństwa działań militarnych w stosunku do nich z 
uwagi na nieopłacalność ewentualnych zysków w porównaniu do strat 
gospodarczych i politycznych Rosji (wszelkiego rodzaju embarga i ograniczenia 
wpływów oraz możliwa znaczna militaryzacja państw europejskich). Tym niemniej 
pozycja gospodarcza i demograficzna tych państw jest bardzo podatna na 
wszelkiego rodzaje szantaże. Problemem jest także próba odzyskiwania wpływów 
przez Moskwę na terenie Rumunii i Bułgarii, czyli w państwach wspólnoty 
prawosławnej. Oczywiście pozycja tych krajów jest dużo lepsza w porównaniu z 
państwami bałtyckimi (demografia, obszar, pozycja geopolityczna). 

Polska w planach rosyjskich odgrywa szczególną rolę, polegającą na próbie 
jej zneutralizowania w zakresie oddziaływania na Europę Wschodnią. Moskwa 
zdaje sobie sprawę z pozycji Polski w Europie, nawet przy jej słabym potencjale 
militarnym. Przede wszystkim chodzi o znaczne powiązanie gospodarcze z 
państwami europejskimi, które nie pozwolą Rosji na istotną penetrację polskiego 
rynku.  
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Groźba konfliktu wewnątrz europejskiego, z wyłączeniem państw 
bałkańskich, w bliskiej przyszłości jest znikoma. I tu Rosja na taki scenariusz nie ma 
co liczyć. Częściowo ma rację  Francis Fukuyama, który wieścił koniec wojen 
pomiędzy państwami o ustabilizowanym politycznym systemie liberalnym. 
Sformułował on pogląd mówiący, że procesy demokratyczne, procesy zachodzące w 
państwach należących do obszaru gospodarki rynkowej wykluczają wojnę. Ten 
pogląd zdaniem autora można uznać za właściwy tylko w stosunku do państw tzw. 
starej Europy. Nie dotyczy on krajów europejskich o płytkiej historycznie 
demokracji i niestabilnych granicach, przynajmniej w wymiarze ostatnich dwustu 
lat. To właśnie na obszarach, gdzie granice w XIX i XX wieku się zmieniały, 
powraca walka o sfery wpływów oraz o ich rewizje. Oczywiście na razie ma ona 
wymiar pełzających posunięć gospodarczych i społecznych.    

Odbudowując swoją pozycję w świecie Moskwa będzie dążyła do 
zabezpieczenia swoich wpływów na zachodnich granicach. Jej polityka konfrontacji 
poza obszarem byłych republik sowieckich będzie miała na tym kierunku 
ograniczoną głębię. Istnieje tu możliwość częściowej koegzystencji wpływów 
Moskwy i Warszawy na terenie Białorusi i Ukrainy. Oczywiście przy wzajemnym 
zagwarantowaniu obu państwom co najmniej formalnych atrybutów 
instytucjonalnych niepodległego bytu państwowego w granicach realnego 
ograniczenia suwerenności w zależności od interesów Rosji.  

Sytuacja Polski w tym układzie geopolitycznym jest szczególna. Ze strony 
Niemiec w najbliższej przyszłości nie grożą działania natury militarnej, bardziej 
prawdopodobna jest głęboka penetracja gospodarcza mająca w zakładanej 
konsekwencji uzależnienie gospodarcze Warszawy od Berlina. Niemcy zdając sobie 
sprawę, iż potencjał surowcowy Europy się wyczerpuje, a on w przyszłości będzie 
determinował, poza przemysłem, pozycję państw na mapach świata i dlatego 
zmieniają swoje priorytety w strategiach narodowych. Celem działań gospodarczych 
i obecności wojskowej staje się Afryka, na co wskazuje chociażby zmiana struktury 
sił zbrojnych z naciskiem kładzionym na wzrost komponentu zdolnego operować na 
obszarze pozaeuropejskim. To tam już rozgrywa się na nowo walka o wpływy 
gospodarcze i polityczne – następuje rekolonizacja tego kontynentu, tym  razem 
gospodarcza.  

Państwa Europy przystępują do walki o utrwalenie swoich dotychczasowych 
wpływów w Afryce z kilkunastoletnim poślizgiem, w sytuacji znacznego 
spenetrowania tego obszaru przez Chiny i Japonię. Na to wszystko nakłada się 
zmiana strategii USA i priorytetów Paktu Północnoatlantyckiego. Na posiedzeniu w 
Lizbonie w listopadzie 2010 roku państwa członkowskie NATO przyjęły nową 
strategię w której jest mowa o istotnej pozycji Rosji w zakresie konsultacji w 
odniesieniu do budowy nowych systemów broni, zwłaszcza obrony 
przeciwrakietowej Paktu. Potwierdzenie znaczenia artykułu 5 traktatu 
waszyngtońskiego we wspomnianej strategii jest deklaracją mającą realne znaczenie 
tylko w przypadku woli społeczeństw państw stron NATO do ich realizacji. Już 
podczas wojny rosyjsko-gruzińskiej ówczesny premier Holandii wypowiadał się 
publicznie, iż w przypadku, gdyby Gruzja należała do NATO, to jego państwo nie 
wypełniłaby zobowiązań traktowych. W podobnym tonie wypowiadał się wówczas 
szef frakcji liberalnej Parlamentu Europejskiego, Cohn-Bendit. Mając powyższe 
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precedensowe wypowiedzi należy podkreślić, iż prawdziwym gwarantem 
bezpieczeństwa Polski, gwarantem wywiązania się z artykułu 5 Paktu 
Północnoatlantyckiego są Stany Zjednoczone, i to przy założeniu, że nasz kraj byłby 
istotny dla interesów USA w tej części świata i to w danym momencie. 

Na obecnie obniżenie gwarancji bezpieczeństwa USA dla państw 
europejskich członków NATO, w tym Polski wpłynęła zmieniona w styczniu 2012 
roku Strategia Bezpieczeństwa Narodowego USA. Istotnym elementem tejże 
strategii jest wyraźna zmiana priorytetu w zakresie bezpieczeństwa USA w zakresie 
osłabienia obecności wojskowej w Europie na rzecz wzmocnienia swojego 
komponentu w Azji. Działania te maja związek ze znacznym zwiększeniem 
potencjału militarnego Chin i Indii. Zmiana ta ma bardzo konkretny wymiar dla 
Europy. Z około 40 tysięcy żołnierzy amerykańskich w Europie, ma ją opuścić 
około 10 tysięcy, a jednostki, które pozostaną na starym kontynencie maja pełnić 
głównie zadania logistyczne w odniesieniu do wojsk amerykańskich stacjonujących 
na Bliskim Wschodzie oraz w Iraku i Afganistanie. Tak więc Europa zostaje 
pozbawiona istotnych sił operacyjnych USA na swoim terytorium.  

Drugi gwarant bezpieczeństwa Polski, tj. Unia Europejska pomimo 
wysiłków nie była i nie jest w stanie powołać zapowiadanej stutysięcznej armii. Nie 
jest nawet w stanie samodzielnie prowadzić dużych operacji poza Europą. Tak więc 
komponent militarny ze strony tej organizacji nie wnosi nic istotnego dla 
bezpieczeństwa militarnego Polski. Jedynie znaczenie ma wymiar polityczny 
uczestnictwa w UE z uwagi na wejście naszego kraju do strefy wpływów starej 
Europy. Dla Francji, Hiszpanii czy Włoch istotniejsze znaczenie maja wpływy w 
basenie morza Śródziemnego niż rejon Europy Wschodniej, ponadto w większości 
krajów starej Unii znacznie obniża się wydatki na obronę, co sprawia, iż główne 
pola interesów państw mają priorytety a zobowiązania sojusznicze maja mniejsze 
znaczenie.  

Obecnie państwa UE liczące łącznie pół miliarda obywateli, nie są wspólnie 
w stanie wykonać w 30% tego, do czego są zdolne siły zbrojne USA. To pokazuje 
prawdziwy obraz pozycji militarnej starego kontynentu na świecie. Czterokrotnie 
mniejsza Rosja z zacofaną w stosunku do państw UE gospodarką jest ważniejszym 
podmiotem na światowej mapie bezpieczeństwa niż UE.  

Budowa w Europie Środkowej amerykańskiej tarczy antyrakietowej ma sens 
dla Polski  tylko w takiej sytuacji, gdyby za tym systemem w Polsce powstały stałe 
amerykańskie bazy wojskowe. To jest jedyne rozwiązanie dla nas korzystne, 
ponieważ same radary czy też środki przechwytujące, nam nic istotnego nie dają. 
Dla istotnych zagrożeń bezpieczeństwa narodowego nie mają podstawowego 
znaczenia. 

Ważną przesłanką wpływającą na zmiany położenia Warszawy na mapie 
światowego systemu bezpieczeństwa jest zmiana podejścia USA do partnerstwa z 
Rosją. Obecnie Moskwa staje się dla Stanów Zjednoczonych istotnym i pożądanym 
partnerem w Azji (problem Chin czy tez Korei Północnej). Wydaje się, iż osłabienie 
aktywności USA w Europie Wschodniej jest wynikiem przyjęcia do wiadomości 
przez amerykańskie elity polityczne klęski polityki Waszyngtonu w tej części świata 
i stanowi zgodę na objecie Rosji głębszymi wpływami na obszarze postsowieckim. 
Jest to poniekąd cena jaka Moskwę satysfakcjonuje za współpracę z USA w Azji.  
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Wobec zmian w dotychczasowym układzie bezpieczeństwa europejskiego 
powstaje zatem pytanie, jaki kierunek jest dla Polski najbardziej wrażliwy z punktu 
widzenie bezpieczeństwa militarnego Polski. Na pozycję pierwszoplanowa wysuwa 
się problem Królewca. Co prawda obszar Królewca jest z punktu widzenia 
operacyjnego za mały, by stanowić zagrożenie dla całego państwa polskiego, ale 
wespół z Białorusią stanowi realne, by nie rzec śmiertelne dla niego zagrożenie. 
Jeśli na ten region nałożyć potencjał nowej inicjatywy w postaci Unii Eurazjatyckiej 
na czele z Rosją i Kazachstanem, a w przyszłości być może Ukrainą- sytuacja staje 
się wprost natury egzystencjonalnej dla Polski.  

Kolejnym elementem, który jest istotny dla bezpieczeństwa Polski, to 
problem Ukrainy. W okresie krótkoterminowym to właśnie z tego kierunku może 
powstać istotne, choć nie egzystencjonalne zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa. 
Dlaczego? Otóż Królewiec jest to region Rosji, a zatem dopóki nie dojdzie do 
istotnego złamania obecnego systemu bezpieczeństwa na świecie nie ma z tej strony 
bezpośredniego zagrożenia militarnego. Białoruś na obecną chwile nie stanowi 
zagrożenia militarnego, nie tylko ze względu na potencjał militarny tego państwa, 
ale przede wszystkim z uwagi na fakt, iż pod kontrolą Moskwy znajduje się polityka 
zagraniczna i siły zbrojne tego państwa. Tu nasuwa się pytanie, co się może stać 
istotnego w najbliższym czasie na Ukrainie, aby to wpłynęło to na bezpieczeństwo 
naszego kraju.  Analizując sytuacje w tym regionie należy zwrócić uwagę  na 
procesy, które zachodzą od kilku lat na Ukrainie. Po pierwsze, mamy do czynienia z 
wyraźnym zarysowaniem linii podziałów i uwypukleniem braku tożsamości 
historycznej państwa jako całości w obecnych granicach. Nigdy w przeszłości na 
obszarze obejmującym dzisiejsze państwo ukraińskie nie istniał organizm polityczny 
którego stolica znajdowałaby  się w Kijowie. Obecnie państwo to zamieszkuje 
porównywalna ilość etnicznych Rosjan, koncentrujących się na wschodniej i 
południowej Ukrainie w stosunku do Rusinów galicyjskich zamieszkujących 
zwarcie trzy, cztery obwody na zachodzie państwa, o wyraźnej narodowej 
tożsamości.   

Tak więc mamy do czynienia z faktycznym władaniem przez Rosję w 
wymiarze politycznym, duchowym i społecznym wschodnia i południową Ukrainą. 
Mówimy tu o obszarze obejmującym kilkaset tysięcy kilometrów kwadratowych o 
liczbie ludności porównywalnej do liczby mieszkańców średniego państwa 
europejskiego. Dużym błędem polityków i strategów europejskich i amerykańskich 
było traktowanie całego państwa ukraińskiego jako obszaru, na którym w 
stosunkowo krótkim okresie czasu da się zmienić mentalność i cywilizacyjne 
uwarunkowania ludności. Obecnie Europa ma problemy z dużo mniejszymi 
społecznościami dążącymi do autonomii swoich regionów i ignorowanie takich 
procesów na Ukrainie jest fundamentalnym błędem strategicznym.   

Obecnie jakakolwiek rozmowa o Ukrainie bez Rosji i władz prorosyjskiej 
Partii Regionów (niezależnie czy jest ona u władzy) jest działaniem skazanym na 
klęskę, gdyż mówimy o obszarze, który według Rosjan jest częścią tego państwa 
leżącą poza administracyjnymi granicami państwa. Dla Rosji, przy tragicznej 
sytuacji demograficznej kraju, możliwości trwałego korzystania z  
kilkunastomilionowej populacji Rosjan na Ukrainie stanowi sprawę wagi najwyższej 
dla jej bezpieczeństwa. 
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W Polsce nadal utrzymuje się brak świadomości wśród polityków, co do 
możliwości naszego państwa we wpływaniu na sytuację na Ukrainie. Warszawa 
podjęła się działań i kreowania sytuacji politycznej (przy wsparciu USA i części 
krajów europejskich) w stosunku do obszaru równego obszarowi Polski (chodzi o 
wschodnia i południową Ukrainę), zamieszkałą przez ponad 20 mln osób, głównie 
Rosjan. Politycy ci, kierując się starymi koncepcjami geopolitycznymi 
Międzymorza, czy też Giedroycia, próbowali wykorzystać słabość Rosji i grać o 
Ukrainę, ale tak naprawdę wpływać na Rosjan na Ukrainie, żeby nie powiedzieć o 
Rosjan w Rosji.  

Kolejnym błędem polskich i zachodnich polityków było patrzenie na 
zachodnie peryferia Ukrainy przez pryzmat kraju europejskiego, przenosząc 
jednocześnie tą wizję na pozostałe części kraju. Co prawda wielu geopolityków 
podkreślało różnice cywilizacyjne regionów Ukrainy i brak ich wewnętrznej 
spoistości, ale odnosi się wrażenie, iż ich dorobek nie był wystarczająco 
analizowany. Jednym z autorów, który podnosił wyraźnie problem podziału 
cywilizacyjnego Ukrainy był Samuel Huntington, który podkreślał możliwość 
secesji Zachodniej Ukrainy. Według niego miało to nastąpić tylko przy wyraźnym 
pogorszeniu się stosunków Europy Zachodniej z Rosja, i sprowokowaniu przez 
rywalizujące strony napięć na tym terenie. Huntington jednak nie brał pod uwagę 
napięcia społecznego, które może się odśrodkowo wytworzyć na obszarze 
Zachodniej Ukrainy powodowane daleko idącą integracja Ukrainy z Rosją. Na 
niemożność trwałego współistnienia dwóch cywilizacji na obszarze jednego państwa 
(z uwagi na brak syntez pomiędzy cywilizacjami) zwracał uwagę w swoich pracach 
Feliks Koneczny. Według niego takie współistnienie w stosunkowo niedługim 
okresie doprowadzi do wyparcia jednej przez druga lub do dynamicznego konfliktu 
pomiędzy nimi.  

W zachodnich prowincjach Ukrainy taki proces „zderzenia 
cywilizacyjnego” od pewnego czasu już trwa. Należy zauważyć, że w tym regionie 
państwa, stanowiącym kilkanaście procent obszaru i ludności, władzę sprawują 
nacjonaliści, którzy mają zupełnie inną wizję Ukrainy, niż przedstawiciele 
pozostałych części kraju. Dzieje się tak zapewne przy cichym poparciu aparatu 
rosyjskich służb specjalnych.  

Obecnie ten region Europy jest jedynym, gdzie ideologia faszystowska 
zeszła na poziom, z którym utożsamia się znaczna część społeczeństwa, a zwłaszcza 
młodzieży. Odbywa się to przy cichej aprobacie demokratycznej Europy, w której 
jednocześnie najmniejsze ekscesy i próby sprawowania władzy przez 
nacjonalistyczne ugrupowania spotykają się z ostrą reakcją społeczności 
międzynarodowej. Sytuacja ta świadczy tyko o prowadzeniu przez zachodnie 
ośrodki polityczne gry o Ukrainę poprzez środowiska o wyraźnej orientacji 
antyrosyjskiej, przy czym nie ma znaczenia ideologia, na której się wspomniane 
organizacje opierają. Pytanie jest tylko, jak się zachowają te środowiska przy 
zmianie układu sił w Europie, zwłaszcza zmianie polityki NATO w stosunku do 
Rosji. Czy nadal będą wspierać środowiska nacjonalistyczne na Ukrainie i przeć do 
podziału państwa stwarzając sobie przez to problem polityczny i ekonomiczny (takie 
państwo trzeba by było wspierać finansowo, tak jak to się dzieje obecnie z 
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Kosowem), czy tez będą próbowały wyciszać nastroje społeczne w tej części 
Europy?  

Tu pojawia się problem polegający na głębokości determinacji 
społeczeństwa wspomnianego regionu na marsz ku secesji. Na zachodniej Ukrainie 
nie tylko społeczność Rusinów galicyjskich prze do odrębności lub autonomii 
regionu. Jest problem Rusinów karpackich dążących do autonomii regionu i 
uznających się w znacznej masie za naród odrębny od Ukraińców. Jest problem 
autonomii dla Rumunów i Węgrów. W obwodzie czerniowieckim obywatelstwo 
rumuńskie posiada już około 50 tysięcy mieszkańców (wbrew prawu ukraińskiemu 
mówiącemu o możliwości posiadania tylko ukraińskiego obywatelstwa), czy też w 
rejonie Berehowa gdzie mieszka 76% Węgrów i gdzie rada rejonowa przyjęła hymn 
Węgier za oficjalny hymn samorządu. W przedstawionej sytuacji ta część Ukrainy 
ma potencjał na wybuch konfliktu narodowościowego destabilizującego sytuację w 
tej części Europy, gdzie przy dynamicznym przebiegu tego procesu może dojść do 
destabilizacji sytuacji w południowowschodniej Polsce (uchodźcy). Ponadto na 
wspomniany obszar może oddziaływać w sposób negatywny armia rosyjska 
stacjonująca w Naddniestrzu.  

Analizując powyższą sytuacje można wnioskować, że wszystko wskazuje, iż 
to właśnie Rosja, a nie Europa ma klucz do decyzji o przyszłości zachodniej 
Ukrainy. Dla Moskwy istnieją dwa zasadnicze wyjścia. Pierwsze to dążenie do 
przejęcia kontroli nad całą Ukrainą i spacyfikowanie zachodnich obwodów Ukrainy 
metodami gospodarczo-administracyjnymi, albo decyzja o doprowadzeniu do jej 
regionalizacji, na zasadzie casusu krymskiego, z oddzielnym parlamentem i 
stworzenie w pierwszej fazie z Ukrainy państwa federalnego, a następnie w 
perspektywie kilku lat wypchniecie tego regionu z federacji w kierunku jego 
samodzielności. Oczywiście istnieje trzeci scenariusz, najmniej prawdopodobny. 
Mianowicie wschodnie i południowe ziemie obecnej Ukrainy zostają włączone do 
Rosji, a Ukraina środkowa i zachodnia tworzy wspólne państwo. Ten scenariusz 
wydaje się najmniej prawdopodobny z dwóch powodów. Po pierwsze takie działania 
stworzyłyby precedens w świecie w postaci aneksji przez mocarstwo części 
terytorium słabszego sąsiada, co zapewne spotkało by się z oporem społeczności 
międzynarodowej, po drugie Rosja nie pozwoliłaby na przesuniecie się na wschód 
trendów nacjonalistycznych o wyraźnym antyrosyjskim nastawieniu i groźbę trwałej 
utraty wpływów na tym obszarze.  

Dla Polski i jej bezpieczeństwa narodowego obydwa pierwsze scenariusze 
są bardzo niebezpieczne. W przypadku pierwszego praktycznie cała granica 
wschodnia tworzyłaby granicę z rosyjskim obszarem wpływów (nie ulega 
wątpliwości, iż na mapie świata pozostanie państwo białoruskie i ukraińskie). Polska 
byłaby zatem podatna na napięcia stymulowane w Moskwie i utraciłaby obszary 
swojej aktywności gospodarczej przy niekorzystnych relacjach z Rosją.  W drugim 
scenariuszu Polska graniczyłaby z państwem Zachodnioukraińskim o 
spauperyzowanym społeczeństwie, nastawionym roszczeniowo i nacjonalistycznie 
do swojego otoczenia i podatnym na prowokacje, zagrażającym stabilności 
pogranicza.  

Należy sobie zadać pytanie, czy obecnie na zachodniej Ukrainie jest 
wystarczający potencjał i determinacja społeczna do przeprowadzenia nakreślonych 
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powyżej scenariuszy. Obserwując publicystyką czołowych lwowskich 
intelektualistów (Jarosław Hrycak, Mykoła Rabczuk Wasyl Rasewycz, Wołodymir 
Pawliw czy też Marian Mudryj) wydaje się, że tak. Podkreślają oni że kultura 
Rusinów galicyjskich rozmywa się w morzu społeczności kozacko-rosyjskiej. 
Jedyną możliwością na utrzymanie tożsamości zachodniej Ukrainy jest daleko idąca 
autonomia. Problemem w dochodzeniu do „autonomii galicyjskiej” jest problem w 
jaki sposób do niej dojść – wariantem Czechosłowackim z 1993 roku, czy tez 
wariantem jugosłowiańskim. W odpowiedzi na to pytanie pomogą zapewne 
jesiennie wybory parlamentarne 2012 roku. To od nich wyniku będzie zależało jaka 
droga podąży Ukraina i jaka droga poprowadzi ją Rosja. To, ze prezydent 
Janukowicz przygotowuje się na każdy scenariusz świadczą takie ruch, jak 
likwidacja większości magazynów uzbrojenia z zachodniej Ukrainy, które przeniósł 
do Charkowa i Dniepropietrowska, czy też zwiększenie poborów dla żołnierzy 
MSW, kosztem wojska. Obecnie armia ukraińska jest liczebnie porównywalna do 
polskiej i liczy około 130 tysięcy. Jednakże w odniesieniu do posiadanego sprzętu 
wojskowego i jego możliwości użycia jest w zapaści. Dla Janukowicza gwarantem 
bezpieczeństwa militarnego państwa jest Rosja, on sam dba głównie o 
bezpieczeństwo wewnętrzne. Ponadto gwarantem niepodległości Ukrainy są przede 
wszystkim oligarchowie, gdyż to oni de facto władają parlamentem i rządem. To 
oligarchowie dbają o to, aby nie znaleźć się we wspólnym organizmie państwowym 
tj. w Rosji, gdzie straciliby swoją pozycje wpływu na politykę, a staliby się 
przedmiotem działań Kremla.  

Wobec powyższych zagrożeń dla bezpieczeństwa Polski na wschodzie i w 
obecnej konfiguracji geopolitycznej na świecie, jedyną szansą na wzmocnienie 
pozycji naszego kraju i odsuniecie zagrożeń jest zmiana polityki Polski wobec Rosji 
i wypracowanie na zasadzie koegzystencji z Rosją wpływów na obszarze 
niepodległego państwa ukraińskiego. To Polska i Rosja wspólnie powinny być 
gwarantem niepodległości dla państwa ukraińskiego. Takiemu układowi na pewno 
sprzyjałyby USA, mając przez Polskę wpływy na Ukrainie. Dla Polski wykreowanie 
nowego układu na wschodzie dałoby ponadto osłonę strategiczną zapewniającą 
stabilizację w regionie.  

Oceniając dotychczasową politykę polską na wschodzie, widać wyraźnie po 
dwudziestu latach stan klęski. Polska miała być połączona z Ukrainą strategicznym 
partnerstwem. Okazało się, iż po dwóch dekadach mamy znikome wpływy 
gospodarcze i polityczne. Jesteśmy prawie nieobecni kulturowo i naukowo. Jest to 
klęska wszystkich kolejnych rządów, zupełna porażka. Podobna klęskę odnieśliśmy 
na Białorusi. Rozbity został Związek Polaków na Białorusi. Podobnie jest na Litwie, 
gdzie nie tylko organizacje społeczne, ale cały aparat państwa zwalcza organizacje 
społeczności polskiej. Co prawda na Litwie sytuacja jest najprostsza do rozwiązania. 
W przypadku porozumienia się z Rosją, Litwini będą zmuszeni pod presja 
gospodarczą i polityczną zmienić politykę w stosunku do mniejszości. W tym 
miejscu należy podkreślić, iż polityka wschodnia Platformy Obywatelskiej jest 
rozsądniejsza  od polityki PiS-u, aczkolwiek daleka od pożądanej. Już obecnie 
musimy działać na rzecz realnych wpływów na zachodniej Ukrainie, mniej więcej 
do Dniepru, oczywiście w porozumieniu z Rosjanami na zasadzie koegzystencji. 
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Także nie ma jakiejkolwiek mowy o roszczeniach terytorialnych w stosunku do 
Ukrainy.  

Należy zmienić politykę w stosunku do Białorusi. Musimy doprowadzić do 
odzyskania pozycji przez Związek Polaków na Białorusi i wzmocnienia naszych 
wpływów na tym kierunku. Nie powinniśmy angażować się w rozgrywki polityczne 
i zwalczanie rządów Łukaszenki. To nie jest interes narodowy Polski. Należy 
pamiętać, iż znaczna część opozycji białoruskiej jest orientacji nacjonalistycznej, 
podobnej jak na Litwie i zachodniej Ukrainie. Polsce nie powinno zależeć na 
stworzeniu w przyszłości na jej wschodnich granicach pasa państw  rządzonych 
przez ugrupowania o antypolskich uprzedzeniach.   

Kolejnym wyzwaniem dla Polski jest Królewiec. To priorytetowo w tym 
kierunku powinna iść długofalowa polityka polska, mająca na celu uzyskanie tam 
realnych wpływów gospodarczych. Musimy współpracować z Rosją tak, aby ten 
rejon został zdemilitaryzowany, pełniący funkcję gospodarczo- handlowe w rejonie 
Bałtyku.  
W podsumowaniu należy podkreślić, iż mamy obecnie do czynienia z sytuacją, 
gdzie Stany Zjednoczone znacznie ograniczają swoja obecność w Europie, Unia 
Europejska poprzez swój głęboki kryzys nie jest już istotnym gwarantem w zakresie 
bezpieczeństwa, Rosja odbudowuje wpływy na terenie republik postsowieckich, a 
Polska trwa przy koncepcjach geopolitycznych sprzed dwudziestu lat, żeby nie 
powiedzieć sprzed stu lat. 
 

Dyskusja 
Czy pokój jest nam dany raz na zawsze, czyli o wyzwaniach bezpieczeństwa 

 
Mariusz Olszewski92 
 
Dawno nie słyszałem tak interesującej, wręcz anatomicznej analizy stanu 
bezpieczeństwa. Będę miał do Pana dr Andrzeja Zapałowskiego trzy pytania. Po 
pierwsze, czy w ewentualnej polityce koegzystencji Rosja może być wiarygodnym 
partnerem?  Po drugie, co się w tej chwili dzieje w ośrodkach planowania 
strategicznego na zachodzie, w NATO, w UE, czy można będzie uzyskać stamtąd 
jakiś impuls do tworzenia, generowania jakichś działań w sferze bezpieczeństwa? 
Czy Chińczycy mogą wpłynąć na stosunek sił i bezpieczeństwo w Europie? 
 
dr Andrzej Zapałowski 
 
Rosja w mojej ocenie nie jest dziś zainteresowana wchłonięciem Ukrainy, jest 
natomiast zainteresowana przejęciem wpływów gospodarczych, kontroli nad 
polityką zagraniczną i bezpieczeństwem, jest również skłonna pozostawić 
oligarchów, którzy mogliby prowadzić swoje interesy, pod warunkiem, że nie będą 
wchodzić Putinowi w paradę. Rosjanie nie chcą rozwiązywać kłopotów 

                                                           
92 Mariusz  Olszewski poseł na Sejm RP III kadencji. W latach 2001-2002 członek zarządu 
województwa świętokrzyskiego. 
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wewnętrznych 45 milionowego państwa, natomiast chcą wpływów na Ukrainie, bo 
potrzebują 15 milionów Rosjan ukraińskich w związku z coraz poważniejszym 
problemem demograficznym pogłębiającym się w samej Rosji. Co do ośrodków 
planowania strategicznego w  świecie zachodu, to należy podkreślić,  iż będą one 
pracowały głównie na rzecz interesów swoich krajów. Instytucje te obecnie nie są 
zdolne do kreowania istotnych wpływów w wybranych regionach świata. Będą się 
ograniczały i zasadniczo ograniczają się do funkcji doradczej. Co do Chin, to jest 
taka pozycja, która stanowi wykład polityki strategicznej Chin. Nosi tytuł Sztuka 
Wojny, a napisał ją dwa i pół tysiąca lat temu Sun Tzu, chiński wódz i strateg. 
Wystarczy tę pozycję przeczytać i chińska polityka staje się jasna. Chiny stawiają na 
cierpliwą i konsekwentną ekspansję. Ta ekspansja dotychczas rzeczywiście opierała 
się w głównej mierze na eksporcie i taniej sile roboczej, ale to się już zmienia. 
Dzisiejsze Chiny to również rosnący rynek wewnętrzny, to ogromna wewnętrzna 
chłonność krajowego produktu, to absorpcja sukcesu gospodarczego. Oczywiście, są 
rozpiętości dochodowe. Oczywiście, jest też zupełnie inna kultura gospodarcza niż 
ta, z którą mamy do czynienia w świecie Zachodu. Chińczyk inaczej podchodzi do 
kapitału, tam skromnie odziany człowiek może być poważnym biznesmenem, 
obracającym poważnymi kapitałami, prowadzącym firmę generującą stabilny 
dochód, wysoki nawet jak na warunki polskie. Tak więc Chiny mają bardzo silne 
podstawy gospodarcze, są już światową potęgą gospodarczą i cały czas się 
rozwijają, mają potężny rynek wewnętrzny, ale nadal prowadzą ekspansję towarową 
i kapitałową, więc wszystko na to wskazuje, że ich europejska ekspansja nadal 
będzie się rozwijać i wtedy proszę rozważyć, kto będzie w stanie wytrzymać 
długotrwałą konkurencję z gospodarką chińską, znieść dumpingowe ceny. 
 
Marek Michalik93 
Chciałbym zapytać o kwestię zagrożenia terrorystycznego. Wszędzie tam, gdzie 
dochodzi do aktów terrorystycznych, są tego jakieś konkretne przyczyny, jest jakiś 
określony cel takich działań. Jeśli mówimy o dzisiejszej Ukrainie i ewentualnej 
perspektywie eskalacji konfliktu wewnętrznego, to ja nie widzę takich celów 
politycznych, które którakolwiek ze stron mogłaby próbować osiągać przy pomocy 
akurat tej metody, przy pomocy działań terrorystycznych. 
 
dr Andrzej Zapałowski 
 
W tej chwili sytuacja na Ukrainie pokazuje, że jest bardzo wyrazisty obszar 
konfliktu. Tym obszarem są zasadnicze różnice językowe, kulturowe, 
tożsamościowe. Można powiedzieć, że na Ukrainie mieszkają nie dwa, ale co 
najmniej trzy narody. To one są  stronami konfliktu. Galicjanie są zbyt słabi, żeby 
się oderwać wbrew pozostałym siłom ukraińskim, może się to im udać jedynie w 
sytuacji, gdy będzie na to nacisk pozostałych sił, gdy wszystkie główne siły 

                                                           
93 Marek Michalik poseł na Sejm RP I kadencji. W rządzie Jerzego Buzka wiceminister ochrony 
środowiska. Przewodniczący międzyresortowego zespołu ds. realizacji postanowień protokołu z Kioto. 
Od 2003  do 2008 roku zastępca prezydenta Łodzi. 
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polityczne przystaną na podział Ukrainy. Dalej, warto zauważyć, że w zachodniej 
części mieszka nowe pokolenie ludzi, którzy zostali uformowani w ideologii 
faszystowskiej, ale oni są przekonani, że służą sprawie, która co prawda 60 lat temu 
przegrała, ale jest piękna i kiedyś zwycięży. Oni przez kilkanaście lat formowali się 
w afirmacji ukraińskiego nazizmu, w kulcie zbrodniarzy, którzy dopuszczali się 
eksterminacji. I ci dzisiejsi młodzi ludzie pochwalają eksterminację, pochwalają 
unicestwianie przeciwnika. To jest ogromna skumulowana energia społeczna i ona 
musi znaleźć ujście w momencie przesilenia. To nie jest kwesta stu osób, tylko 
tysięcy, a do sytuacji analogicznej jak w Belfaście wystarczy 100-200 osób. Kiedy 
dojdzie do przesilenia? Jesienią są na Ukrainie wybory, które rozstrzygną wszystko. 
Ich zwycięzca weźmie wszystko, a ten, kto przegra, nie będzie miał wyboru. Każdy, 
kto przegra, a był politycznie zaangażowany będzie osobiście zagrożony. Jest tu 
jeszcze jeden aspekt, który może mieć istotne znaczenie. Podnoszą się na zachodniej 
Ukrainie głosy, wskazujące na to, że miejscowa ludność zrobiła błąd w 
samoidentyfikacji z Ukrainą, ponieważ i religijnie i kulturowo jest im bliżej do 
Polski. Szczególnie to widać w środowiskach inteligenckich, naukowych, 
grekokatolickich. To jest bardzo ciekawa sprawa. Z naszego punktu widzenia jest to 
oryginalne stanowisko, na rasie wyrażane przez stosunkowo nieliczne kręgi, ale w 
miarę rozwoju sytuacji może to mieć ono pewną wagę. Wracając do kwestii 
zagrożeń terrorystycznych, to nie można zapominać, że dzisiejsi faszyści ukraińscy 
są zarażeni  ideologią ounowską, ze wszystkimi tego konsekwencjami. 
 
Marek Michalik 
 
Prawdopodobnie wszyscy, jak tu jesteśmy, byliśmy na Ukrainie, przynajmniej 
zachodniej, obserwowaliśmy różne wydarzenia, widzieliśmy różne przemarsze 
ukraińskich nacjonalistów, jednak mimo wszystko ja nie mógłbym ich określić ze 
spokojnym sumieniem mianem faszystów. Oczywiście, ich działania bywają 
widowiskowe, pełne politycznej agresji, jednoznaczności w ocenach i opiniach, ale 
to trochę zbyt mało, aby uznać ich za faszystów. 
 
dr Andrzej Zapałowski 
 
Ja podpieram swoją ocenę opiniami coraz większej liczby naukowców, politologów, 
socjologów z wielu ośrodków akademickich, europejskich, głównie niemieckich, 
którzy zajmują się tą tematyką, prowadzą pewne badania i takie stanowiska 
formułują. Mówimy o niezreformowanej ideologii banderowskiej, która zawiera 
wiele odwołań do eksterminacji, ludobójstwa, unicestwienia wcale nie tylko, 
Polaków, Węgrów, ale także tych Ukraińców, którzy decydują się jej 
przeciwstawiać, a chociażby nie popierać. Co więcej, w tym ruchu uczestniczą 
przedstawiciele lokalnej administracji, lokalnych, regionalnych władz. Tam padają 
groźby wręcz wojny domowej, groźby, że w sytuacji wtrącanie się władzy centralnej 
w sprawy regionalne, banderowska armia wyruszy za Dniepr i zrobi porządek. 
Oczywiście u nas niewiele się o tym mówi, nasze służby się tym nie interesują, ale 
na zachodzie więcej się o tym pisze i mówi. Ostatnio dziennikarz brytyjski podszył 
się pod faszystę brytyjskiego, uczestniczył w szkoleniach na Ukrainie i zrobił z tego 
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reportaż, ukazujący nawoływania do mordowania czarnych i Żydów, pokazujący 
szkolenie z walki w mieście, z prowadzenia i organizowania walk ulicznych, 
zarówno z wykorzystywaniem broni palnej, jak i materiałów wybuchowych, 
wywoływania niepokojów społecznych i takich tekstów jest więcej.  
 
Krzysztof Laga94 
 
Chciałbym tylko zauważyć, że wiarygodność takiego przekazu jest cokolwiek 
wątpliwa, bo ta sama gazeta opublikowała reportaż z Polski, wskazujący na to, że u 
nas są właściwie takie same zjawiska, wojujący faszyzm, rasizm i inne bzdury, co 
świadczy o co najmniej o nieznajomości tutejszych realiów. 
 
dr Andrzej Zapałowski 
 
Tak, ale ja mówię, że ujawnione zostały realne grupy, a rosyjskie służby specjalne w 
odpowiedniej chwili mogą zrobić z nich użytek. Ja zwracam uwagę, że doszło do 
takiej radykalizacji młodzieży, iż jest to już obecnie zjawisko bardzo niebezpieczne.  
 
Marek Michalik 
 
Jak rozumiem koncepcja partnerstwa USA z Rosją, wymierzonego przeciwko 
Chinom, z którym będziemy niebawem mieli do czynienia, a nawet które może już 
jest, bierze się z oceny amerykańskiej nowego, czy rysującego się układu 
równowagi geopolitycznej. Argumentem dla takiego działania miałoby być 
wycofanie się USA z Europy, reorientacja ich polityki zagranicznej. Mam tutaj 
poważne wątpliwości, bo uważam za mało prawdopodobne, ażeby USA, po 
doświadczeniach w ostatnich lat w stosunkach z Rosją, to trudno mi sobie 
wyobrazić, że USA, które kreują dalekosiężną, długotrwałą politykę zagraniczną, 
zdecydowałyby się na przywrócenie sytuacji z głębokiej przeszłości, w której mamy 
do czynienia z dwoma wrogimi hegemonami, który to układ w wyniku tego 
partnerstwa by się wytwarzał. Bliższa mi jest koncepcja Leszka Moczulskiego, który 
mówi, że nic nie będzie z polityki imperialnej rosyjskiej, bowiem zdecyduje o tym 
jej słabość demograficzna. Pytanie, 
jakie rodzi takie postawienie sprawy brzmi, czy owa koncepcja partnerstwa 
amerykańsko-rosyjskiego ma doprowadzić do sytuacji wykorzystania słabej Rosji 
przez USA w celu szachowania Chin? 
 
dr Andrzej Zapałowski 
 
Ja się częściowo z tezą Leszka Moczulskiego zgadzam, przy czym proszę zauważyć, 
że USA dążą do osłabienia Chin w zakresie nieograniczonych dostaw energii dla 
przemysłu i do tego jest im niezbędna Rosja z ich zasobami gazu i ropy. Oczywiście 

                                                           
94 Krzysztof Laga poseł na Sejm RP II kadencji. W rządzie AWS wiceminister praw wewnętrznych i 
administracji. Były działacz Niezależnego Zrzeszenia Studentów. 
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nie jest tak, że USA pozwolą Rosji na zagarnięcie określonych państw Europy 
Środkowo-Wschodniej, takiego zagrożenia na razie  nie ma. Rosja nie wkroczy 
militarnie, nie wprowadzi swoich wojsk np. do krajów bałtyckich. Dojdzie 
natomiast do poszerzania rosyjskiej strefy wpływów, do przejmowania interesów 
gospodarczych, do uzależniania energetycznego tej części Europy od Rosji. Rosja 
nie zaatakuje militarnie Polski, przynajmniej nie w tej dekadzie. Natomiast 
chciałbym przedstawić moją dość może radykalną hipotezę. Mianowicie jeżeli 
doszłoby na Ukrainie do wojny domowej, a pamiętamy, że już co najmniej raz przed 
kilkoma laty nieomal do niej nie doszło, kiedy wyprowadzono jednostki wojskowe z 
koszar, kiedy kolumny wojska ruszyły na Kijów w czasie tzw. pomarańczowej 
rewolucji. Zostały one powstrzymane tylko pod ogromną presją opinii 
międzynarodowej i bardzo skomplikowanych negocjacjach, więc nie jest to 
scenariusz nierealny, to proszę zauważyć, że przy wystąpieniu takiego zdarzenia w 
postaci konfliktu siłowego przez granicę z Polską przecieknie jakieś pół miliona 
uchodźców ukraińskich. Ja mówię o przypadku skrajnym, na obecną chwilę mało 
prawdopodobnym, ale realnym przy wystąpieniu pewnych przesłanek, które jednak 
należy brać pod uwagę. I wtedy jeżeli doszłoby do takiego scenariusza to co 
zrobimy, jeśli ci uciekinierzy osiądą na terenach przygranicznych, co będzie za 
trzydzieści lat? Wniosek z tego taki, że my musimy wyprzedzać wydarzenia, 
rozważać różne warianty na przyszłość. Jak już w przeszłości zneutralizowano 
groźbę wojny domowej na pograniczu w postaci przeprowadzonej operacji Wisła, to 
należy dbać, aby ponownie nie powstało podobne zagrożenie. 
 
Marek Michalik 
 
Była tutaj mowa o zupełnej porażce polskiej polityki wschodniej, polityki wobec 
m.in. 
Ukrainy. Wskazywano na całkowity brak polskich przyczółków gospodarczych na 
Ukrainie, na brak wpływów, niezdolność do prowadzenia interesów na tamtym 
terenie. Zazwyczaj jest tak, że największe możliwości współpracy gospodarczej 
pojawiają się pomiędzy ludźmi zamieszkującymi dany region, w ramach współpracy 
transgranicznej lub w oparciu o lokalną mniejszość polską na Ukrainie, znającą 
uwarunkowania, stanowiącą realny pomost pomiędzy państwami. W tym przypadku 
dochodzi element kulturalny i religijny, zachodnia część Ukrainy zamieszkała jest 
przez ludność grekokatolicką, w dużej mierze posiadającą identyfikację z 
zachodnim kręgiem kulturowym, historycznie oscylującą wokół koncepcji 
wschodnich ośrodka politycznego państwa Habsburgów. Skąd zatem wynika 
porażka polityki polskiej i czy ten potencjał próbowano wykorzystać? 
 
dr Andrzej Zapałowski  
 
Problem jest taki, że błędnie przyjęto priorytety polityki polskiej na wschodzie i 
dokonano błędnej oceny możliwości oddziaływania i poszerzania naszych 
wpływów. Od początku próbowano lokować interesy polskie na zachodzie Ukrainy i 
rozszerzać tam polskie wpływy, co spotykało się z przeciwdziałaniem miejscowych 
sił, tradycyjnie antypolskich, upatrujących w Polsce podstawowe zagrożenie. 
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Tymczasem Ukraina stała w rozkroku pomiędzy Wschodem a Zachodem, stała w 
rozkroku, bo takie są uwarunkowania gospodarcze i polityczne, takie jest 
uzależnienie Ukrainy od obu kierunków. Polska podjęła więc próbę oddziaływania 
na zachodnią część kraju, popłynęły tam pieniądze, inwestycje, próbowano 
przekonać do europejskości tych Ukraińców, którzy i tak byli do niej przekonani. 
Zamiast tego Polska powinna była podjąć ekspansję na prorosyjski wschód, 
prorosyjski, ale nie antypolski, na pewno antybanderowski, gdzie można było w 
bardziej sprzyjających warunkach ulokować interesy gospodarcze, będące jakąś 
alternatywą, jakąś zachętą dla tamtych Ukraińców do wiązania się z Zachodem, do 
przyjmowania postaw bardziej proeuropejskich. To była duża szansa, rozpocząć 
interesy z sowieckimi Ukraińcami na sowieckiej Ukrainie, gdzie świadomość 
narodowa dopiero się kształtowała, gdzie można było uniknąć rywalizacji na tle 
tożsamości narodowej i identyfikacji religijnej. Można tam było budować 
przyczółki. To był błąd, ukraińscy oligarchowie są we wschodniej części Ukrainy, 
tam są pieniądze, tam są kolosalne możliwości. Natomiast myśmy wybrali 
przekonywanie przekonanych do Europy, zamiast zabieganie o tych 
nieprzekonanych, dla wzmocnienia tendencji proeuropejskich. Wspieraliśmy 
zwolenników Wielkiej Ukrainy, sięgającej po Kraków, zamiast robić interesy z 
gospodarczymi gangsterami, którzy jednak mają bardzo racjonalne podejście do 
polityki i nie tylko nie mają uprzedzeń narodowych, ale bardzo chętnie przyjęliby 
współprace aby uwiarygodniać swoje dotychczasowe interesy. Cały błąd polegał na 
tym, że prowadziliśmy politykę wschodnią, a nie interesy wschodnie. To zresztą jest 
błąd, który występuje w różnych dziedzinach polskiej polityki zagranicznej. 
Zajmujemy się polityką opartą o podstawy ideologiczne, natomiast zupełnie nie 
kierujemy się realnymi interesami, nie szukamy pojawiających się na świecie 
możliwości, jak chociażby potencjalna współpraca gospodarcza z państwami Afryki 
Środkowej. Nie możemy patrzeć tylko na przeszłość, musimy promować nasze 
firmy, naszą gospodarkę. 
 
dr Andrzej Anusz95 
 
Chciałbym kontynuować ten wątek ukraiński, bo uważam Ukrainę za bardzo ważne 
państwo naszego regionu, zarówno w dziedzinie bezpieczeństwa, jak i gospodarczej. 
Oczywiście również miałem okazję bywać na Ukrainie, prowadzić różne rozmowy z 
wieloma środowiskami politycznymi i partnerami gospodarczymi, stąd wyniosłem 
pewne osobiste doświadczenia, które nasuwają mi tutaj kilka refleksji i pytań. 
Pierwsza sprawa, nacjonalizm ukraiński był budowany na antypolonizmie, na 
fundamencie konfliktu pomiędzy polskim a ukraińskim żywiołem, na niechęci 
wobec polskości. W tym kontekście spójrzmy na rolę USA w polityce ukraińskiej. 
Po 1990 roku podjęte zostały działania amerykańskie, zarówno prowadzone przez 
diasporę ukraińską w USA, jak i państwo amerykańskie, przykładowo pozyskiwanie 
lokalnych elit przez fundowanie staży, studiów, ukierunkowane na zachodnią 

                                                           
95 Andrzej Anusz poseł na Sejm RP I i III kadencji. Były działacz Niezależnego Zrzeszenia Studentów. 
W 1989 roku szef kampanii wyborczej Jacka Kuronia. 
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Ukrainę i ta koncepcja realizowana przez USA w dużej mierze zdeterminowała 
również działania polskie. Teraz jakby się wycofali, ale prowadzili te działania przez 
kilkanaście lat i myśmy w pewnym sensie realizowali tam ten amerykański 
scenariusz. Jeśli teraz teza tutaj stawiana przez Pana dra Andrzeja Zapałowskiego 
jest taka, że powinniśmy zagrać interesami rosyjskimi, w każdym bądź razie w 
pierwszej fazie, bo jak rozumiem, potem jest jakaś druga faza, więc, jak rozumiem, 
zagramy z Rosją z tymi 
prorosyjskimi oligarchami, którzy mają klucz do tej całej rozgrywki, to mamy tutaj 
pewien problem z amerykanami. Oczywiście, ten problem jest dziś mniejszy, niż 
byłby kilka lat temu, bo Amerykanie w ogóle się w pewnej mierze wycofują z tej 
części Europy, a może nawet świata, ale tylko w pewnej mierze, nie całkowicie, oni 
nadal w pewnym stopniu tam są i cały czas można tu mówić o pewnej ciągłości 
politycznej. Zatem w takiej sytuacji my podejmujemy jakąś grę z tymi, ogólnie 
mówiąc, oligarchami prorosyjskimi, rozumiem, że wtedy dochodzi do tego 
zderzenia, do weryfikacji, czy ta świadomość nacjonalistów ukraińskich jest 
bardziej antypolonizmem, czy bardziej antyrosyjskością. To będzie główny wybór 
polityczny, bo jak przypuszczam, w dalszej fazie przedstawionej koncepcji dojdzie 
do odwrócenia sojuszy. Mówiąc w przenośni, gramy bilą rosyjską, chcemy wybić 
ich w drugą stroną, odbić od bandy i tutaj u nas przycumować. Czy dobrze 
rozumiem ten scenariusz? 
 
dr Andrzej Zapałowski 
 
Po pierwsze, USA nie podejmą w sprawie Ukrainy żadnych istotnych działań, tym 
bardziej przeciwko polskiej grze na tym obszarze, bo trzeba wziąć pod uwagę, że 
zachodnia Ukraina znajduje się w silnym zainteresowaniu polityki niemieckiej, a z 
drugiej strony amerykanie mieliby wpływ na ten obszar poprzez Polskę. Proszę 
pamiętać, że Niemcy jako jedyni byli najbardziej wstrzemięźliwi w sprawie 
Pomarańczowej Rewolucji spośród państw UE. Jeśli mówimy o koncepcji gry z 
Rosją, to dzisiaj mówimy dopiero o jakichś zrębach, zarysach, które należy dopiero 
zebrać, przeanalizować, rozpisać. Trzeba tu wiele rzeczy rozważyć, przemyśleć, 
wziąć pod uwagę. Ale ten kierunek jest właściwy. Kwestia zachodniej Ukrainy. Dla 
nich, dla tego regionu istotne jest uzyskanie autonomii oraz kalkulacja jakim to 
odbędzie się dla nich kosztem, bo przy pozostaniu w kręgu dominacji rosyjskiej ten 
koszt będzie bardzo duży. Jeśli to przekalkulują, to będą musieli zobaczyć, że 
jedynym państwem, o które mogą oprzeć swoją autonomię, jest Polska. Po prostu na 
razie trzeba budować osłonę strategiczną Polski na wschodzie i dać sobie w ten 
sposób czas na reformą naszego systemu bezpieczeństwa. 
 
dr Andrzej Anusz 
 
Chciałbym doprecyzować jeszcze niektóre kwestie. Tu byłą mowa o tym czynniku 
demograficznym, który również warunkuje zainteresowanie Rosji wschodnią 
Ukrainą. 
Analogiczna sytuacja jest z Polską, nasze starzejące się społeczeństwo potrzebuje 
zasilenia osobami w wieku produkcyjnym, a ze względów kulturalnych, 
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cywilizacyjnych, najlepiej sięgać jest po mieszkańców bliskiej nam Ukrainy. To jest 
ten nasz rezerwuar demograficzny, nasze zaplecze ludnościowe. Wobec tego 
pytanie, odnoszące się do wcześniej wyrażonej oceny Pana dra Andrzeja 
Zapałowskiego, brzmi: czy w sytuacji rozpadu Ukrainy, spowodowanego 
działaniami rosyjskimi, zachodnia Ukraina wybierze kierunek polski, jak najbardziej 
naturalny, czyli czy zachodni Ukraińcy będą chcieli wiązać się z Polską, już to z 
powodu znacznych podobieństw kulturalnych i cywilizacyjnych, już to z braku 
opłacalnej, rozsądnej alternatywy? Czy są tam siły polityczne, zdolne sformułować 
taki program, zdolne przewartościować dotychczasową, konfrontacyjną linię 
polityczną? 
 
dr Andrzej Zapałowski 
 
Proszę zwrócić uwagę na taki czynnik polityczny, jakim jest tradycja. Gdyby 
obejrzeć 
współczesną mapę Ukrainy jako państwa i prześledzić historię ziem, które je tworzą 
dzisiaj, zobaczylibyśmy bardzo ciekawy obraz. Otóż znaczna część obecnej Ukrainy 
nigdy wcześniej nie wchodziła w skład żadnego organizmu państwowego, czy 
wyodrębnionej części państwa o charakterze ukraińskim. Proszę też rozważyć, co 
się stanie, jeżeli w wyniku rozpadu Ukrainy tę najbardziej zachodnią jej część 
pozostawimy samej sobie, z jej wszystkimi problemami, w tym z niezdolnością do 
samoistnego trwania. I gdzie łatwiej tym 8 milionom Ukraińców będzie zachować 
odrębność, autonomię, czy w państwie 40 milionowym, czy w państwie 150 
milionowym? Jest jeszcze jedna przesłanka. Na zachodniej Ukrainie nastąpi głęboka 
refleksja, ta refleksja już nastąpiła w części środowisk ukraińskiej inteligencji i 
nauki, która zrozumiała, że dotychczasowe budowanie tożsamości 
ogólnoukraińskiej, tożsamości wspólnego narodu, ciążenia ku Kijowowi i 
Dombasowi, to była błędna koncepcja, kosztowna i nieopłacalna. Odpowiadając na 
pytanie o siły sprawcze, które ze strony ukraińskiej mogą budować propolski 
kierunek w polityce zachodniej Ukrainy, to przede wszystkim są to sfery inteligencji 
proeuropejskiej. Powiem więcej, ewentualne zaburzenia na Ukrainie zachodniej 
mogą być takiej reorientacji politycznej katalizatorem. 
 
dr Andrzej Anusz 
 
Powróćmy teraz na chwilę do kwestii polityki niemieckiej wobec Ukrainy. Jak 
rozumiem, jest to jakieś odrodzenie tradycyjnego zainteresowania niemieckiego 
Ukrainą, silnie ujawnianego w okresie II wojny światowej, ale i wcześniej. 
Zderzenie Niemiec i Rosji Sowieckiej, wynikało między innymi z kluczowego 
znaczenie terenów ukraińskich dla gospodarki żywnościowej obu tych państw. W 
dużym stopniu w świadomości dzisiejszych elit niemieckich panuje przekonanie, że 
oni przegrali II wojnę światową z Rosją Sowiecką przez niedocenienie politycznego 
wymiaru kwestii ukraińskiej, przez niedostateczne rozpoznanie rysujących się tam 
możliwości. Ta sprawa ma kapitalne znaczenie dla naszych rozważań, szczególnie w 
kontekście sytuacji bieżącej w Polsce, gdzie rządzący obecnie obóz polityczny 
uosabiany przez Tuska, wyraźnie postawił wszystko na Merkel, na grę niemiecką w 
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UE, więc z punktu widzenia ewentualnej naszej gry o Ukrainą via Rosja, pojawia się 
pytanie, na ile specjalne relacje, budowane pomiędzy Niemcami a Rosją mogą 
określić nasze działania i nasze możliwości. I drugie pytanie – na ile jest możliwa 
zmiana obecnego stanowiska Niemiec w kwestii ukraińskiej, bo przecież obecnie 
Niemcy stanowczo sprzeciwiają się polityce przyciągania Ukrainy do Europy. 
 
dr Andrzej Zapałowski 
 
Uważam, że Niemcy w początkowej fazie tej koncepcji zajmą stanowisko neutralne, 
ze względów pragmatycznych, bo łatwiej integrować z UE państwo o ponad połowę 
mniejsze, ale też z przyczyn politycznych, bo ewentualna bliższa współpraca Polski 
z Rosją prowadzić będzie do zmniejszenia napięć i zgrzytów. W późniejszej fazie 
stanowisko Niemiec zapewne ulegnie zmianie, zwłaszcza jeżeliby zachodnia 
Ukraina rozpoczęłaby proces integracji gospodarczej z Polską. 
 
Krzysztof Laga 
 
O Ukrainie powiem na końcu. Zacznę od Litwy. Polityka zagraniczna Litwy jest 
dość niestabilna i często niespójna, co rzeczywiście może mocno drażnić, 
szczególnie, że różne działanie podejmowane są w sposób nieskoordynowany 
centralnie, ale wywołują obraz wrogości wobec Polski. Proszę zobaczyć, jaki jest 
stosunek Litwinów do chlubnej, wspólnej przeszłości, gdzie to Sejm litewski 
występuje z uchwałą afirmującą czyn Powstania Styczniowego. Można przyjąć, że 
mimo niewielkiego obszaru terytorialnego Litwa jest mocno politycznie 
zróżnicowana, a już metapolityka prowadzona jest zupełnie odrębnie na poziomie 
miast. Porażka na Białorusi wynika z innych przesłanek, tam nie bardzo mamy pole 
manewru, ze względu na uwikłanie Łukaszenki w konfrontację z UE. Po prostu do 
polityki trzeba mieć partnera, który chce podjęć grę i jest wiarygodny. Co do 
Ukrainy, to moje wnioski są zupełnie inne, chociaż nasze podstawy, punkty wyjścia 
do rozważań są dość podobne. Do lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku rysował się 
na Ukrainie wyraźny rozłam, natomiast utworzenia wspólnego państwa 
ukraińskiego zmieniło tę sytuację. Oni poczuli, że odnieśli sukces, zjednoczyli 
wszystkie, ich zdaniem, ukraińskie ziemie, pozbyli się mniejszości narodowych na 
zachodzie, budują własne państwo. W ten sposób wpływają też na młodzież, 
uzyskują silne poparcie, bo oni odnieśli sukces, oni, wyraziciele ukraińskiego 
programu nacjonalistycznego. Co więcej, nie zgadzam się z tezą, że nie ma 
wymiany gospodarczej, czy oddziaływać gospodarczych Polski ze wschodnią 
Ukrainą, przeciwnie te oddziaływania są bardzo silne, oligarchowie lokują dziś w 
Polsce sporo kapitału, a że to oni u nas, a nie my u nich, to wynika po prostu z 
dysproporcji finansowych, to oni dysponują większymi kapitałami inwestycyjnymi. 
Oligarchowie zresztą nie patrzą na sprawę stosunków polsko-ukraińskich przez 
pryzmat polityki, to ich nie interesuje. Oni patrzą na gospodarkę i możliwe zyski. Z 
kolei to, jak będzie wyglądała sytuacja na Ukrainie po wyborach w dużej mierze 
zależy od ich wyniku. Ja przypuszczam, że siły będą wyrównane, że tam znowu 
padnie remis. Problem jest inny, jeżeli Janukowycz pozwoli na jakieś ustępstwa, 
straci kontrolę nad swoim podwórkiem, a wtedy oligarchowie wskażą jego następcę. 



 71 

Może to doprowadzić do ewolucji ukraińskiego modelu politycznego w kierunku 
białoruskim. Czy Rosjanie będą chcieli z nami podjąć grę na Ukrainie? Wątpię w to, 
nie jesteśmy dla nich dostatecznie silnym partnerem. Podobnie sprawa polityki 
USA, które prowadzą bardzo aktywną politykę w Azji, próbują okrążyć Chiny 
kordonem państw. Czy Amerykanie będą chcieli wpuścić Rosję do Europy 
Środkowej? Wątpliwe, USA są hegemonem, z istotą bycia hegemonem jest brak 
skłonności do podziału łupów. Sprawa możliwych masowych migracji w przypadku 
konfliktu zbrojnego jest oczywiście bardzo ważna, jednak proszę zwrócić uwagę, że 
w pierwszej fazie to zwolennicy Rosji uzyskają przewagą, więc uciekać do Polski 
będą raczej stronnicy opcji europejskiej. To będzie pewien moment konsolidacji. I 
ostatnia sprawa, problem islamski nie jest perspektywą dla Polski ze względu na to, 
że Polska nie jest dla islamu atrakcyjna, ze względu na jej gorsze warunki 
prowadzenia działalności gospodarczej oraz niższy poziom życia, niż w państwach 
zachodnich. 
 
dr Andrzej Zapałowski 
 
Jeżeli mówię, że należy rozmawiać z Janukowyczem, mimo że w więzieniu siedzi 
Tymoszenko, to powiem, że gdyby rządziła Tymoszenko, to siedziałby Janukowycz. 
Tam walka pomiędzy oboma obozami ma charakter coraz bardziej bezwzględny, 
coraz bardziej na śmierć i życie. Ja natomiast zwracam uwagę, że my musimy 
rozmawiać zawsze z ośrodkiem kijowskim, to jest dla nas sprawa podstawowa. Co 
do zachodniej Ukrainy, to tutaj sytuacja jest beznadziejna, oni nie mają 
dostatecznego potencjału ani na własną polityką, ani na dominację polityki 
ogólnoukraińskiej. Nie ma już na to dziś szans. Owszem, gdyby kilkanaście lat temu 
rozpoczęli integrację Ukrainy od płaszczyzny państwowej, to mieliby takie szanse, 
oni jednak zaczęli od ideologii. Co do możliwego konfliktu na Ukrainie, to uważam, 
że on wybuchnie. Problemem jest czy w wypadku jego wystąpienia, Rosjanie będą z 
nami rozmawiać. Jeżeli będziemy mięli dobre stosunki z Janukowyczem, to tak. 
Musimy więc je pogłębiać. Proszę tu zauważyć, że zwracałem uwagę na problem 
Królewca mówiąc, że polityka wschodnia obecnego rządu jest lepsza niż 
poprzedniego, ale jest ciągle jeszcze niedostateczna aby realizować nasze narodowe 
interesy. Powinniśmy prowadzić tam swoje interesy, mieć w Królewcu  jeszcze 
większą aktywność społeczną i gospodarczą, być bardziej obecni. Bo Niemcy też 
będą tam bardziej obecni. Jeżeli chodzi o Litwę, to przez dwadzieścia lat państwo 
polskie prowadziło wobec Litwy bardzo pozytywną politykę, nastawione było na 
współpracę na gwarancje jej bezpieczeństwa. Obecnie doszło do sytuacji, w której 
nasze państwo musiało powiedzieć dosyć, musiało postąpić dokładnie tak, jak 
postąpiło. Nie mogło być bowiem tak, że prawie czterdziestomilionowe państwo 
musi rozmawiać z trzy milionowym państwem przez pryzmat szantażu ze strony 
mniejszego. Zwłaszcza jeżeli Litwa eksponuje mocno antypolskie fobie, a 
jednocześnie jest śmiertelnie zagrożona ze strony Rosji. Po prostu nie możemy na to 
pozwolić, nasza polityka powinna być twarda. Co teraz zrobią Litwini? Nic. Nie 
powinniśmy być, mówiąc wprost, frajerami w stosunku do Litwinów, musimy ich 
sprowadzić najpierw do parteru i dopiero wtedy rozmawiać po partnersku. Musimy 
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być twardzi, aż oni to zrozumieją. Nie ma innego wyjścia, chodzi o setki tysięcy 
Polaków. 
 
Kazimierz Wilk96 
 
Dwie istotne kwestie. Po pierwsze, Rosja nie prowadzi polityki altruistycznej, cena 
porozumienia z Rosją może być ogromna i dla nas i dla naszej przyszłości i dla 
naszej identyfikacji cywilizacyjnej. Po drugie, ewentualne wejście do gry z Rosją 
może oznaczać w konsekwencji zniknięcie państwa ukraińskiego, co nie będzie w 
perspektywie korzystne również dla nas. 
 
dr Andrzej Zapałowski 
 
My jesteśmy bardzo mocno uwarunkowani stosunkami z Rosją z przeszłości, 
podobnie jak konflikt z przeszłości rozpala do dziś narodowców i piłsudczyków. My 
musimy wypracować nową koncepcję, nowy program, stworzyć coś nowego w 
polityce. Po prostu to, co nas interesuje i określić nasze interesy. Czego chcą 
Rosjanie? Oni chcą osłony strategicznej własnych interesów z tej strony, bo świat 
gospodarczy przechodzi dziś do Azji. Oni chcą tu zagarnąć, co mogą, czyli ich 
tereny, do których oni aspirują, a następnie zorganizować je jakoś pod własną 
kontrolą polityczną. Po prostu dzisiaj mamy wspólnotę interesów z Rosją i tak 
będzie pewnie gdzieś przez dwadzieścia lat. Może później będziemy mieli różnice 
interesów, ale kwestia jest taka, że jeżeli posłowie Partii Regionów mówią wprost, 
że trzeba Polsce oddać Lwów, ponieważ dopóki w granicach politycznych Ukrainy 
będzie Galicja, nie będzie stabilizacji politycznej na Ukrainie. Po prostu 
sformułowali taką tezę i to powiedział publicznie nawet wicepremier Ukrainy oraz 
minister kultury. To są politycy prorosyjscy, więc należy sądzić, że to Rosja 
sonduje, co zrobić z Galicją. Oni dobrze wiedzą, co zrobić z Ukrainą, ale nie wiedzą, 
co zrobić z Galicją. I jeżeli my wyciągniemy z tej strony pomocną dłoń, oczywiście 
z ostrożnością, mając na uwadze, że oni będą próbowali nas ograć, to osiągniemy 
coś dla Polski. Obecnie widać, że na razie istnieje przestrzeń wspólnych interesów z 
Rosją, a stabilizację polityczną Polski z Rosją popierają Niemcy. Niemcy będą 
chciały uzyskać wpływ na  Polskę scenariuszem greckim, lub innym, ale 
gospodarczym. Wyzwaniem dla państw Europy Środkowej jest problem powstającej 
pustki strategicznej na wschodzie, więc tylko głupi nie spróbuje, nie podejmie 
wyzwania, nie doga się z przeciwnikiem z przeszłości, aby podzielić się tą pustką. 
To jest dla mnie kwestia oczywista. Bo te działania mogą być tylko pewnym 
etapem, może być tak, że ta pustka strategiczna przesunie się trochę na Białoruś i 
może wtedy Rosji być także Polska potrzebna. Nie wiadomo czy los satrapy 
Łukaszenki nie zależy tylko od decyzji Putina. Oczywiście na ta chwilę ja bym tak 
daleko nie szedł, ale trzeba być czujnym i być przygotowanym na następne ruchy. 
Naszym interesem docelowym nie powinno być włączanie całej Ukrainy do UE, bo 

                                                           
96 Kazimierz Wilk były poseł na sejm RP I i II kadencji. Członek władz Związku Zawodowego 
„Kontra”. 
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to nie jest możliwe, przynajmniej przez najbliższe kilkadziesiąt lat, ale powinniśmy 
w przypadku rozpadu Ukrainy wejść tam ze swoimi interesami. Zachodni Ukraińcy 
zadowolą się daleko idącą quasi-państwowością, bo dla nich gorszą alternatywą 
będzie bezwzględna dominacja i rozkład tożsamościowy tego quasi państwa 
przeprowadzony przez Rosję, przez rosyjskie służby specjalne, niż wariant polski. 
 
dr Marek Albiniak97 
 
Jestem pod dużym wrażeniem interesującej analizy sytuacji geopolitycznej i jej 
wpływu na bezpieczeństwo narodowe Polski, dokonanej przez Pana dra Andrzeja 
Zapałowskiego. Muszę jednak przyznać, że o ile zasadniczo zgadzam się z 
wnioskami dotyczącymi wynikających stąd zagrożeń, to mam pewne wątpliwości w 
zakresie samej diagnozy. Może to oczywiście świadczyć o tym, że do prawdy 
można dojść różnymi drogami. Najpierw powiem o rzeczach drobniejszych, bardziej 
dotyczących szczegółów, pojedynczych elementów diagnozy sytuacji, a następnie 
spróbuję odnieść się do całości przedstawionej tutaj koncepcji. Podzielam pogląd, że 
na Ukrainie może dojść w związku z zaostrzającą się sytuacją polityczną do akcji 
terrorystycznej, akcji, rozumianej jako zbiór różnych działań terrorystycznych i 
aktów terroru podejmowanych przez różne grupy zainteresowane destabilizacją lub 
usiłujące doprowadzić do eskalacji napięć i wybuchu walk zbrojnych. To jest 
oczywiście prawdopodobne, z tych samych zresztą przyczyn, dla których jest bardzo 
mało prawdopodobne rozpętanie terroru islamskiego w warunkach Polskich. Jest to 
kwestia istnienia lub nie odpowiedniej bazy społecznej i logistycznej w kraju 
zakatowanym. Na Ukrainie taka baza jest i nawet stanowi zaplecze istotnej części 
ukraińskiej sceny politycznej, natomiast w Polsce takiej bazy po prostu nie ma, w 
Polsce nie ma tradycji rewolucyjnego, wojującego islamu, polski islam jest bardzo 
śladowy, w dodatku bardzo mocno wtopiony w polską kulturę i z tą kulturą 
związany, natomiast napływ przedstawicieli tych niebezpiecznych odłamów islamu 
do Europy odbywa się wraz z falą imigracji ekonomicznej i lokuje wyłącznie w 
państwach o rozbudowanej polityce socjalnej, o wysokiej stopie życiowej, 
oferujących łatwe możliwości przetrwania i wręcz zachęty systemowe dla ludności 
napływowej. Nie wiemy oczywiście jaki będzie zakres takich ewentualnych działań 
terrorystycznych na 
Ukrainie, ani jaka będzie ich skala, ale samo ich wystąpienie jest prawdopodobne. 
Odnosząc się do przedstawionej koncepcji muszę powiedzieć, że nie podzielam jej 
optymizmu, ponieważ jest ona optymistyczna w tym sensie, że zakłada dużą 
samodzielność, wyrazistą podmiotowość państwa polskiego w jego obecnej 
wewnętrznej konfiguracji politycznej, ponieważ przypisywanie podmiotowi 
politycznemu możliwości sprawczej zakłada założenie o podmiotowości politycznej 
tego podmiotu, a tutaj pojawiają się duże wątpliwości. Nie widzę dzisiaj elementów 
obecnego układu politycznego władzy w Polsce, które kwestię tej podmiotowości 
podnosiłyby w praktyce, ani takich, które dążyłyby do kreowania świadomej, 
aktywnej, polskiej polityki zagranicznej, opartej na przemyślanej konstrukcji 

                                                           
97 Marek Albiniak, działacz niepodległościowy i pracownik naukowy. Doktoryzował się z zakresu nauk 
o bezpieczeństwie na Akademii obrony Narodowej w Warszawie.  
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polskich interesów narodowych. Na pewno nie sposób nie zgodzić się z 
przedstawioną wcześniej oceną stanu polskiego systemu obronnego, czy raczej jego 
braku, jako rozwiązania efektywnego, opierającego się an racjonalnej koncepcji i 
rzeczywistych narzędziach. Tak rzeczywiście jest. Chciałbym jednak dodać jeszcze 
jedną uwagę do tej oceny. Posiadanie efektywnego systemu obronnego jest 
niezbędne również dla elementarnej wiarygodności państwa, która to wiarygodność 
jest podstawą prowadzenia jakiejkolwiek polityki zagranicznej, obok posiadania 
spójnej koncepcji 
oraz podmiotowości politycznej. A efektywność systemu obronnego jest funkcją 
zarówno jego zdolności do zapewnienia bezpieczeństwa narodowego wobec 
występujących zagrożeń militarnych, czyli do obrony terytorium państwa przed 
wtargnięciem sił przeciwnika, ale i obrony ośrodków władzy politycznej, elementów 
krytycznych infrastruktury i gospodarki narodowej oraz ludności przed uderzeniem 
współczesnymi środkami rażenia, jak też zdolności do odpowiedzi w celu eliminacji 
sił i środków przeciwnika wykorzystanych do wtargnięcia i napadu, ale i zdolności 
do przeprowadzenia uderzenia odwetowego na siły, środki, polityczne ośrodki 
decyzyjne oraz elementy krytyczne potencjału gospodarczego przeciwnika. Tak 
rozumiana efektywność systemu obronnego jest oczywiście podstawą myślenia o 
polityce państwa w ogóle i ewentualne posiadanie komponentów ekspedycyjnych, 
wysoko wyspecjalizowanych, zawodowych, kosztownie wyposażonych i 
uzbrojonych jest bardzo przydatne i oczywiście nie należy tego psuć, ale trzeba 
pamiętać, że te komponenty mogą być jedynie dodatkiem do podstawowego 
systemu opartego na Obronie Terytorialnej, wzmacniającym polską politykę 
zagraniczną i ułatwiającym w konsekwencji ekspansję interesów gospodarczych. 
Natomiast argument o wartości doświadczenia nabytego w warunkach realnego pola 
walki jest kapitalny i można tylko wyrazić ubolewanie, że jest zbyt słabo 
eksponowany w dyskusji o kosztach polskiego udziału w operacjach militarnych 
NATO, co zresztą też stanowi swoistą wizytówkę polskiej klasy politycznej, ale też 
publicystyki i mediów. W tym kontekście chciałbym się też odnieść do 
przedstawionej oceny rejonu Kaliningradu jako ewentualnej bazy do prowadzenia 
działań wojennych. Oczywiście, jest to zbyt szczupła baza, w dodatku położona w 
izolacji od podstawowego terytorium Rosji do prowadzenia operacji wojennych, 
takich, z jakimi mielibyśmy do czynienia w przypadku wybuchu 
pełnowymiarowego konfliktu zbrojnego. To wynika zarówno z przesłanek 
logistycznych, czyli z tego, że nie można by skoncentrować tam dostatecznych sił i 
środków, niezbędnych do dalszego rozwinięcia operacji wtargnięcia i wykorzystania 
czynnika zaskoczenia, ale także z przesłanek operacyjnych, ewentualna koncentracja 
większych sił w rejonie Królewca izoluje je, czyni podatnymi na ewentualne 
przeciwdziałanie z różnych kierunków oraz mogłaby narazić je na zniszczenie 
współczesnymi środkami napadu powietrznego. Nie można  
natomiast wykluczyć wykorzystania rejonu Królewca nie tylko jako 
„niezatapialnego lotniskowca”, mogącego skutecznie przejąć kontrolę nad 
przestrzenią powietrzną w promieniu kilkuset kilometrów lub też skutecznie 
paraliżującego kluczowy dla Polski akwen Morza Bałtyckiego i eliminującego 
polską Marynarkę Wojenną w pierwszych godzinach agresji w jej wschodnich 
bazach, czy wreszcie przeprowadzającego metodami napadu powietrznego operację 
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kompleksowej eliminacji polskich ośrodków decyzyjnych, polskiej infrastruktury 
krytycznej i gospodarczej oraz zniszczenia skupisk ludności polskiej, ale również 
jako bazy operacyjnej dla operacji wprowadzania lub wymuszania pokoju, jako 
konsekwencji wcześniejszych działań prowadzonych dla destabilizacji regionu, przy 
czym w pewnych uwarunkowaniach politycznych można sobie wyobrazić, że taka 
operacja mogłaby być przeprowadzana przy współdziałaniu niektórych 
zainteresowanych państw NATO, a zatem przy bierności efektywnej całego 
Sojuszu. Kolejna moja uwaga będzie dotyczyć kwestii postrzegania polityki 
międzynarodowej, bezpieczeństwa międzynarodowego i stabilności przez państwa 
należące do różnych kultur politycznych, do różnych cywilizacji. Nie bardzo 
zgadam się z tezą, że współczesna Rosja jest normalnym państwem, takim jak wiele 
innych, ot, tyle, że trochę większym, trochę bardziej agresywnym, ale racjonalnym, 
przewidywalnym. Rosja jest inna, należy do innej cywilizacji, co już zresztą 
przywoływał Pan dr Andrzej Zapałowski cytując tezę Huntingtona, i to rodzi 
konsekwencje praktyczne. Jak prowadzona jest na ogół polityka zagraniczna, czy 
polityka w ogólności, współczesnych państw naszej cywilizacji? Można powiedzieć, 
że sprowadza się ona do przyciągania do siebie korzyści i przekładania kosztów na 
partnerów. To jest racjonalne i przyjęte za normalne. Natomiast ta polityka nie dąży 
do unicestwienia partnera, nie dąży do fizycznej jego eliminacji i eksterminacji 
narodu. Stabilność według tego paradygmatu polityki zachodniej, paradygmatu 
koegzystencji, uzyskuje się budując skomplikowane sieci zależności, architektura 
bezpieczeństwa opiera się na wzajemnych umowach i zobowiązaniach państw 
demokratycznych i na przestrzeganiu przyjętych standardów, zarówno dotyczących 
statusu człowieka, jako podmiotu posiadającego arsenał praw, jak i gospodarki. Za 
bezpieczeństwo, w tym paradygmacie, odpowiadają państwa narodowe, ich 
polityczne ośrodki decyzyjne, ich struktury administracyjne, ich aparaty siłowe. 
Oczywiście, pojawia się pytanie o trwałość cywilizacji zachodniej i obecnego jej 
porządku politycznego, ale to odrębna kwestia. Natomiast to, co wiadomo na 
pewno, to, że Rosja taka nie jest. Nie przestrzega tych standardów, prowadzi 
politykę agresywną, zmierzającą do unicestwienia partnerów, sięga często po 
metody eksterminacyjne, buduje stabilizację cmentarną, na ruinach politycznych 
organizacji na podbitej przestrzeni. Taka jest Rosja dziś i taka była wcześniej. 
Proszę tu zauważyć, że ja nie mówię tu o Rosjanach, którzy są po prostu 
udręczonym, wytrzebionym narodem imperium rosyjskiego, tylko o Rosji, o 
imperium. Zatem Rosja prowadzi politykę inaczej, według paradygmatu ekspansji 
polegającej na stałym i konsekwentnym poszerzaniu strefy wpływów, ujarzmianiu 
przestrzeni coraz bardziej oddalonych od siedziby cara i budowy tam kolejnych linii 
umocnień. Taka polityka jest realizowana przez Rosję od co najmniej trzystu lat i 
mimo, że zmieniały się nazwy, ideologie i ustroje, realizowana jest ze zmiennym 
natężeniem po dziś dzień. Wracając teraz do istoty przedstawionej przez Pana dra 
Andrzeja Zapałowskiego koncepcji, to muszę powiedzieć, że jest ona racjonalna, 
tyle że racjonalna racjonalnością zachodniej myśli politycznej. Racjonalnością, która 
nakazuje budować i odbudowywać stabilność w drodze pewnego konsensusu 
opartego na grze politycznej różnych podmiotów, szanujących wspólne standardy. 
To jest taka koncepcja, jaką śmiało mógłby przedstawić, powiedzmy, premier rządu 
Holandii w odniesieniu do sytuacji w, dajmy na to, rozpadającej się Francji. 
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Obawiam się natomiast, że koncepcja ta nie jest zgodna z właściwością rosyjskiego 
myślenia i polityce i procesach w polityce międzynarodowej, nie uwzględnia 
odmiennej racjonalności eksponowanej w działaniach państwa rosyjskiego. Mówię 
odmienna racjonalność i nie ma w tym żadnej ironii, racjonalność to postępowanie 
oparte na logice, związkach przyczynowo skutkowych i przyjętym systemie 
wartości. A wartości przyjęte przez państwo rosyjskie są po prostu inne, 
niezwiązane z jednostką ludzką i jej prawami, jej obywatelską podmiotowością. Z 
punktu widzenia rosyjskiej racjonalności forsowanie tego rodzaju koncepcji nie ma 
wielkiego sensu, chyba, że ma być ona swoistym lodołamaczem, prowadzącym do 
zburzenia w pewnej perspektywie istniejącej architektury politycznej Europy 
Środkowo-Wschodniej i zagospodarowania jej przez rosyjskiego zdobywcę. 
Również dlatego uważam, że ta koncepcja jest optymistyczna. Teraz odniosę się do 
innej kwestii. Wspominano już tu o tym, że Rosja wraca do światowej gry o potęgę 
po dwudziestu latach, po klęsce w tamtej walce o światową potęgę, o dominację nad 
światem, którą przegrała tracąc znaczną część terytorium i popadając w ciężki 
kryzys gospodarczy, wynikający w prowadzonej w okresie tamtej konfrontacji 
ekstensywnej polityki gospodarczej. Tamtą klęskę i późniejsze załamanie Rosja 
przeżyła bardzo ciężko, przechodząc przez okres nowej Wielkiej Smuty, z 
powszechnym zubożeniem, pozbawiana carskiej władzy centralnej i spójnej 
ideologii. Odbudowa imperium, która wychodziła naprzeciw oczekiwaniom nie 
tylko dawnego aparatu władzy komunistycznej i komunistycznych elit, ale i 
znacznej części postsowieckiego żywiołu ludzkiego zamieszkującego Rosję, 
dokonała się w trzech etapach. W okresie pierwszej kadencji prezydenckiej Putina 
dokonano konsolidacji władzy centralnej. W okresie jego drugiej kadencji 
uporządkowano system polityczno-gospodarczy państwa. W okresie kadencji 
Miedwiediewa, przykrywając swoje ocieplonym jego wizerunkiem, Rosja 
odbudowała swoje narzędzia siłowe, nadając im charakter bardziej agresywny, lepiej 
przystosowany do ekspansji. W ramach tych działań znacznie zwiększono poziom 
wojskowych wynagrodzeń, przeprowadzono uzawodowienie sił zbrojnych, znacznie 
zwiększając mobilność, rozbudowując siły specjalne, jednostki desantowe, obronę 
przeciwlotniczą i lotnictwo uderzeniowe, a jednocześnie bardzo odmłodzono kadry 
dowódcze rosyjskich służb specjalnych, dokonując ich konsolidacji. 
Symptomatyczne jest, że kadra, która obecnie dowodzi wojskami w dużej mierze 
przeszła przez wojnę w Czeczenii, gdzie dopuszczała się ludobójstwa, a na jej czele 
i na czele państwa stoją ludzie zjednoczeni szczególną omertą, związaną z udziałem 
w zbrodniach, zarówno tych przeciw ludzkości w Czeczenii, jak i tych masowych, 
popełnianych w samej Rosji. Przy czym, proszę państwa, ja nie mówię tu o tym po 
to, aby wywołać jakieś oburzenia, to zupełnie nie o to chodzi. Rosja taka jest, w 
polityce rosyjskiej, szczególnie w okresie komunistycznym, ale przecież nie tylko, 
masowe mordy, rabunki, zgwałcenia, kradzieże i niszczenie struktur społecznych na 
podbitych terenach nie są niczym niezwykłym, po prostu Rosja jest państwem 
powstałym po najazdach mongolskich, przejmując całą ich polityczną logikę 
działania, kolebką jej myśli politycznej były stepy mongolskie, a nie tradycje 
grecko-rzymskie. I tu się nie ma co oburzać, to trzeba wiedzieć, trzeba znać i 
przygotowywać się do przeciwdziałania. Trzeba na to patrzeć tak, jak na związki 
przyczynowo-skutkowe, z których powinny wynikać rzeczowe wnioski. Warto sobie 
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postawić pytanie, po co Rosja wykonała tak wielką i kosztowną pracę, pozyskując w 
oparciu o nadal ekstensywną politykę gospodarczą, wyniszczającą naród i 
pogłębiającą zapaść demograficzną, środki niezbędne do jego finansowania? Czy po 
to, żeby li-tylko na corocznych moskiewskich defiladach popisać się przed światem, 
czy żeby tych sił użyć? Czy po to dokonano wymiany i odmłodzenia kadry 
dowódczej, żeby młodsi, bardzo ambitni, bojowi i skłonni do ryzyka, a żądni kariery 
ludzie roznieśli obecny system, czy żeby ich energię i agresję skierować na kierunek 
zewnętrzny? Po co ogromne środki od wielu lat kierowane są na propagandę 
wojenną, na przygotowanie społeczeństwa do myślenia w kategoriach zagrożenia i 
konfliktu, na afirmację zjawiska wojny i militarnego rozstrzygnięcia? Czy po to, aby 
za jakiś czas tego zaprzestać i powrócić do stanu wyciszenia, pozostając z masami, 
których duma narodowa i ambicje zostały rozbudzone i jeśli nie zostanie to 
skierowane przeciw wrogom zewnętrznym, to samo skieruje się przeciw władzom? 
Zatem teraz stoimy u progu czwartego etapu, którego widocznym wstępem jest 
zwiększenie nacisku na destabilizację Europy Środkowo-Wschodniej. Obawiam się, 
czy ewentualne współdziałanie z Rosją w ramach tej koncepcji nie będzie, w 
skutkach, wzmacniało jej ekspansywnych działań. Chciałbym się też odnieść do 
kwestii polityki USA, które, jak to już było powiedziane, rzeczywiście wycofują się 
militarnie i politycznie z Europy. Wskazuje na to wiele przesłanek, również 
formułowanie takich tez wprost przez amerykańskie czynniki polityczne ośrodki 
kształtowania amerykańskiej polityki obronnej. Przemawia za tym choćby 
styczniowa koncepcja strategiczna opublikowana przez amerykański Departament 
Obrony. Tam jest też zawarta taka teza, że Europa jest już ośrodkiem, który raczej 
sam generuje bezpieczeństwo i stabilizację, niż przestrzenią wymagającą 
zapewnienia bezpieczeństwa i stabilizacji. Tak jest rzeczywiście. Wynika to z tego, 
że USA przeceniły własne możliwości, przeszacowały własny potencjał i okazało 
się, że nie są w stanie być jedynym gwarantem światowego porządku, że nie mają 
dostatecznych sił, na budowę Pax Americana. W czasach euforii po zwycięstwie nad 
Związkiem Sowieckim i rozsypaniem się bloku wschodniego, opartego na ideologii 
komunistycznej, niektórym politykom zachodnim wydawało się, że może uda się 
zbudować tzw. Świat jednobiegunowy, czyli w istocie – homogeniczny. To okazało 
się mrzonką, ponieważ nie opierało się na równowadze sił. Istnienie jednej siły 
prowadziło nieuchronnie do wykształcenia się przeciwnego bieguna, grupującego 
siły przeciwne. Jednocześnie zaangażowanie sił amerykańskich w utrzymanie 
światowego porządku pokazało, że istniejąca doktryna, zakładająca równoległe 
prowadzenia dwóch średnich konfliktów zbrojnych zbyt mocno obciąża potencjał 
USA, nie jest możliwa do utrzymania w dłuższej perspektywie, szczególnie w 
sytuacji pojawienia się Chin, drugiego silnego gracza, dynamicznie budującego 
swoją potęgę, nie będącego obciążonym koniecznością prowadzenia wojen. 
Dostrzegając więc powagę sytuacji i wynikający z powstania nowej światowej 
potęgi proces przenoszenia się geopolitycznego punktu ciężkości z Atlantyku na 
Pacyfik,. USA uznały za konieczne przerzucenie znacznej części sił, w tym z 
garnizonów europejskich, na Pacyfik, w celu osłony strategicznej swoich interesów i 
swoich sojuszników w tym rejonie. To powoduje, że USA są w takiej oto sytuacji, 
która raczej przypomina bardzo skomplikowane przestawianie figur na gigantycznej 
szachownicy, niż starcie gigantów w pojedynku bokserskim. Nie mając 
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dostatecznych sił na zabezpieczenie wszystkich istotnych obszarów, dokonują 
pewnej selekcji, koncentrując główne siły na wybranym, najważniejszym kierunku 
strategicznym, na Pacyfiku. Jednocześnie muszą ustabilizować sytuację na Bliskim 
Wschodzie, dokonując jakichś rozstrzygnięć w sprawie Syrii i Iranu. I jednocześnie 
muszą rozegrać sytuację w Europie w taki sposób, aby nie oddać jej pod wpływy 
Rosji, aby tutaj została zachowana dotychczasowa stabilność i bezpieczeństwo. 
Pamiętajmy bowiem, czym dla Rosji jest Europa. Otóż jest to dla niej jedyny 
możliwy kierunek ekspansji, rosyjski wschód jest wyłącznie rezerwuarem 
surowcowym, o który trwa cicha rywalizacja z Chinami, na południu jest pas państw 
islamskich, które nijak nie stanowią dla Rosji przestrzeni ekspansji, ze względu na 
znaczne różnice kulturowe i nieprzystawalność, zwłaszcza w momencie poważnych 
problemów wewnętrznych z niekorzystną zmianą proporcji ludności muzułmańskiej. 
A ekspansja jest obecnie jedynym możliwym dla Rosji elementem integrującym. 
Pamiętając o tym, co mówi Leszek Moczulski, o tej Rosji, która wymiera i nie 
stanowi już zagrożenia dla Polski, to oczywiście zgoda, ale ta wymierająca Rosje to 
dziś i jeszcze przez dziesięć, czy dwadzieścia lat Rosja stu czterdziesto milionowa, 
która dysponuje wielkim potencjałem dekonstrukcyjnym w naszej części świata, 
więc to jest kwestia odpowiedniej perspektywy czasowej rozważań. Być może za te 
dwadzieścia lat Rosja, w której trzecia część obywateli to będą muzułmanie, nie 
będzie stanowiła zagrożenia, targana wewnętrznym konfliktem, ale obecnie nadal 
może stanowić zagrożenie, ma wszelkie po temu instrumenty, i demograficzne, i 
surowcowe, i militarne, ma bardzo szerokie pole manewru. Teraz proszę zwrócić 
uwagę, że Rosja, aby ponownie stanąć do rywalizacji o pozycję światowego 
mocarstwa, potrzebuje Europy, jako swojej strefy wpływu. W tej sytuacji to, na co 
zwrócił uwagę Pan dr Andrzej Zapałowski, a zatem na fakt że Polska jest ryglem do 
Europy, zamykając bramę pomiędzy Bałtykiem a Karpatami, rodzi oczywiste 
konsekwencje. Jedną z tych konsekwencji jest znaczenie dla nas państw pomiędzy 
naszą granicą a granicą rosyjską, które stanowią swoiste przedpole. Po prostu, 
dopóki Rosja nie przesili ostatecznie sytuacji na tym obszarze na swoją korzyść, nie 
będzie możliwe prowadzenie bezpośrednich działań przeciwko Polsce. I w tym 
kontekście znaczenie ma nawet mała Litwa, choćby liczyła nie trzy miliony 
ludności, ale sto tysięcy, bo daje odroczenie, daje czas na reorganizację. Wracając 
do USA, znajdują się one w takiej sytuacji, że żeby móc wykorzystać w jakiś sposób 
Rosję do rozgrywki z Chinami, żeby zapewnić sobie ich współdziałania, to oni 
muszą ją z jednej strony zainteresować, a z drugiej strony zaszachować. Nie mogą 
natomiast przystać na oddanie Europy Rosji jako strefy wpływów. Jak się zdaje, 
Amerykanie to rozumieją, chociaż obecnie mają dość trudną sytuację wewnętrzną i 
zbliżające się wybory prezydenckie, to w ich deklaracjach na i po szczecie przewija 
się taka nuta: my teraz wychodzimy z Europy, nie całkiem, ale częściowo, musicie 
dawać sobie radę sami, ale my tam wrócimy. Po prostu Europa nierosyjska to jest 
warunek powodzenia nowej Amerykańskiej koncepcji i wszyscy zdają sobie z tego 
sprawę. Co z tego wynika dla Polski? Polska rzeczywiście musi wygrywać czas, ale 
nie za cenę zgodyna likwidację strefy buforowej na wschodzie. Zadaniem Polski jest 
też budowa efektywnego systemu bezpieczeństwa narodowego, nie tylko 
obronnego, ale oczywiście elementy militarne muszą tu odgrywać bardzo istotną 
rolę. Polska, i to jest główny wniosek wystąpienia Pana dra Andrzeja 
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Zapałowskiego i cel przedstawionej przez niego koncepcji, a ja się z tym wnioskiem 
zgadzam całkowicie, musi budować własną osłonę strategiczną na czas trudny. Jak 
powinna wyglądać taka osłona docelowo? Powinna opierać się na dwóch głównych 
elementach. Pierwszym musi być efektywny system bezpieczeństwa narodowego i 
ja tego teraz nie będę rozwijał, zaś drugim – racjonalna polityka wschodnia. 
Racjonalność polityki wschodniej musi się opierać na jasno sprecyzowanych 
naszych celach i ocenie rzeczywistości nie przez pryzmat ideologii, ale prawdy 
poznawczej. Jeżeli naszym sąsiadem bezpośrednim na wschodzie jest Białoruś, 
której przywódca Łukaszenko, jest przedstawiany jako nieco egzotyczny, nie 
przystający do Europy watażka, to trzeba sobie powiedzieć, że może nie przystaje 
do Europy, ale rządzi, może nie przystaje do Europy, ale zapewnia nam stabilność 
na wschodzie, tam nie ma wojny, nie ma fal uchodźców, są prześladowania 
opozycji, ale czy w Polsce opozycja jest traktowana dzisiaj jak równoprawny gracz 
polityczny? Oczywiście, byłoby bardzo miło, gdyby Łukaszenko zapewniał tę 
stabilność, a jednocześnie bardzo wielbił nas, Polaków i był wzorcowym demokratą, 
ale myślę, że dużo ważniejsze od tego czy jest tym demokratą, jest aby był nadal dla 
nas buforem, żeby wziął na siebie pierwszy impet. Więc Łukaszenkę trzeba 
wzmacniać i, w miarę możliwości, wiązać z nami, być pomostem i filtrem do 
Europy. Z kolei była tutaj mowa o Litwie i polskiej polityce wobec Litwy. Być 
może, w tym, jaką politykę prowadzi wobec Litwy jest racjonalność, bo zapewne 
nie może być tak, że trzymilionowe państwo prowokuje i rozstawia po kątach 
czterdziestomilionowego sąsiada, od którego w dodatku jest w jakiejś mierze 
uzależnione. Tutaj trzeba przywrócić właściwe relacje, jednak nie można 
zapominać, że działania polityczne, nawet najracjonalniejsze, mogą być 
wykorzystywane później jako precedensy lub jako przyczynek do emocjonalnych, 
irracjonalnych reakcji. Czy wobec tego porównując te dwa przypadki, tę 
mimowolnie korzystną dla nas Białoruś i tę sojuszniczą, ale histeryczną Litwę, nie 
należałoby różnicować naszej polityki? Sądzę, że kwestia Białorusi powinna być 
traktowana zupełnie instrumentalnie, ale też z pełną racjonalnością i z partnerskim 
podejściem do bieżących relacji. Powinno się to objawiać większą akceptacją dla 
obecnego białoruskiego porządku i niewmontowywaniu mniejszości polskiej w 
wewnętrzne rozgrywki białoruskie. Takie wsparcie wzmocniłoby Łukaszenkę 
przede wszystkim w konfrontacji z Rosją, budując dla niego punkt podparcia na 
zachodzie. Przechodząc teraz do kwestii Ukrainy, czyli do zasadniczego przedmiotu 
koncepcji, o której tu była mowa, trzeba powiedzieć, że ten najbardziej 
prawdopodobny scenariusz, o którym tu wspominał Pan Krzysztof Laga, niesie 
chyba najpoważniejsze konsekwencje. Ten scenariusz przewiduje remis, 
wyrównany wynik wyborczy, nie przesądzający jednoznacznie sytuacji, nie 
dokonujący jednoznacznego przesilenia politycznego metodami parlamentarnymi. 
To prowadziłoby do konfrontacji pozaparlamentarnej. Tam sytuacja zaszła już tak 
daleko, że przegrany nie będzie pewien swojego bezpieczeństwa fizycznego, a 
zatem nie podda się bez walki, nawet jeśli miałby doprowadzić do wojny domowej. 
Dużo łatwiej można by sobie wyobrazić, że strona przegrana uznaje swoją porażkę, 
jeśli doszłoby do rozstrzygnięcia typu 2-8, czy 3-7, ale nie jeśli będzie równowaga. 
Czy jednak oznacza to podział Ukrainy, regionalizację. Regionalizację być może 
tak, ale raczej w ramach jednego państwa, być może o ustroju federalnym. To jest 
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kwestia oczywiście dyskusyjna, na ile obywatele Ukrainy mają ukraińską tożsamość 
narodową i na ile identyfikują się z państwem ukraińskim. Natomiast bardzo ważna 
jest postawa oligarchów, którzy obecnie są oligarchami dużego, rozległego, 
czterdziestomilionowego państwa. Czy oligarchowie zgodziliby się być oligarchami 
państwa kilkunastomilionowego, albo oligarchami trzeciego sortu, oligarchami w 
imperialnej Rosji? Jak długo byliby tam oligarchami, czynie podzieliliby losu 
Chodorowskiego i innych? Na koniec kwestia, czy nam się opłaca wkraczać do gry 
z Rosją, która może nam zaoferować własną strefę wpływów na dzisiejszej 
zachodniej Ukrainie w postaci jakiegoś państewka buforowego, czy podobnej, 
niestabilnej struktury. To trochę tak jak z tortem, który mamy przed sobą, a który 
wygląda apetycznie. Zasadniczo opłaca się taki tort zjeść, tylko pytanie, co potem. 
Co najmniej przytyjemy, może się rozchorujemy z przejedzenia, a może ktoś nam 
ten tort podsunął, umieszczając tam wcześniej środek przeczyszczający, który 
sprawi, że utracimy więcej, niż skonsumowaliśmy? W takiej grze nie ma 
sentymentów ani fair play. Polska jednak może oczywiście być zmuszona do 
bezpośredniego zaangażowania, w sytuacji destabilizacji naszego przedpola, wojny 
domowej na Ukrainie, rzesz uchodźców. To nie byłby wymarzony scenariusz, ale 
wydaje się, że nawet w takiej sytuacji Polska musi angażować się nie jako samoistny 
gracz, ale jako mandatariusz szerszego układu międzynarodowego, dysponujący 
gwarancjami wsparcia politycznego i realnym wsparciem militarnym UE i USA. 
Gdyby Polska uwikłała się w działanie samodzielne, wynikające z porozumienia 
jedynie z Rosją i przy akceptacji Niemiec, to po pierwsze stałaby się głównym 
obiektem agresji ze strony walczących Ukraińców, nie rozjemcą, ale kolejną stroną 
wojny, a w dalszym okresie stałaby się zapewne przedmiotem podobnych ustaleń, 
przeprowadzonych już bezpośrednio pomiędzy Rosją a Niemcami. 
 
dr Andrzej Zapałowski 
 
Proszę pamiętać, iż w razie podziału państwa oligarchowie znaleźliby się na 
obszarze państwa trzydziestokilkumilionowego, z całym przemysłem i zasobami 
surowcowymi. Tak więc istotnie by nie stracili, zwłaszcza iż nawet przy podziale 
Ukrainy zachowaliby wpływy gospodarcze na zachodzie dzisiejszej Ukrainy. 
Kolejna pytanie dotyczyło problemu sytuacji jaka powstanie na Ukrainie, w 
przypadku gdy będzie remis. Wydaje się iż w takim wypadku rozpocznie się gra o 
wszystko. Jest niemal pewne, że jeńców nie będzie, to będzie wojna o bezwzględne 
zniszczenie rywala. Na wiele lat strona przegrana, nie wróci do władzy. Wszyscy 
zaangażowani politycy na Ukrainie mają tego świadomość. W odniesieniu do 
Łukaszenki chcę podkreślić, iż jest on naszym naturalnym sojusznikiem, bo działa w 
swoim własnym, dobrze pojętym osobistym interesie. Z kolei opozycja białoruska, 
ze swoimi roszczeniami do białostocczyzny, które wyrażała w latach 
dziewięćdziesiątych, nie jest zbyt poważnym, ani opłacalnym partnerem. Odnośnie 
polityki rosyjskiej, tu się zgadzam, Rosjanie nie mają innego wyjścia, muszą szukać 
wzmocnienia swojego potencjału na kierunku europejskim, muszą budować tutaj 
własną strefę wpływów, ale nie jest to strefa wpływów nieograniczona. Istotne jest 
dla nich objecie swoimi wpływami całego obszaru postsowieckiego, to jest byłych 
republik. Dalej nie sięgną, bo to im się nie opłaci- musiałoby dojść do konfliktu na 
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skalę co najmniej kontynentalną.  Jednak jeżeli nie uznamy ich roszczeń do 
wschodniej Ukrainy, jeśli staniemy na ich drodze, to staniemy się ich wrogiem 
śmiertelnym, z którym będą musieli się zderzyć całą potęgą swojego potencjału. 
Rosja rzeczywiście traktuje Europę, jako przestrzeń swojej ekspansji energetycznej, 
dążąc do poszerzania swoich wpływów. Stąd zażyłe relacje z Berlusconim, z 
Sarkozym, wcześniej ze Schroederem, teraz z Merkel. To są prywatne kontakty 
Putina, gdzie on sobie gwarantował im pewne rzeczy. Odpowiadając na zagadnienie 
stosunku Rosji do mojej koncepcji w odniesieniu do Ukrainy. Wystarczy prześledzić 
wypowiedzi najbliższych doradców Putina od polityki międzynarodowej, niejako 
jego, mentora, profesora Dugina, który mówi wprost, iż Ukraina musi się rozpaść. 
Sam w szczegółach rysuje taką perspektywę. Podobnie wyraża się na ten temat 
profesor Karaganow, ważna postać na Kremlu, także doradca Putina. Profesor ten 
podkreśla znaczenie osi Berlin-Warszawa-Moskwa. W Polsce w sukurs mu idzie 
Instytut Geopolityki, który nazwał tą koncepcję Trójkątem Kaliningradzkim. To są 
dobitne wypowiedzi, podane otwartym tekstem. Dodatkowo należy wyjaśnić, że 
Rosja jest zainteresowana w odcięciu zachodniej Ukrainy od wpływów na pozostałe 
ziemie i wypchnięciu jej ze swojej strefy wpływów, ponieważ obawia się 
przeniesienia nastrojów nacjonalistycznych na teren środkowej Ukrainy. Kolejne 
zagadnienie dotyczyło stwierdzenia, że Polska nie jest obecnie traktowana 
podmiotowo w stosunkach międzynarodowych i nie jest samodzielnym graczem. 
Zgadzam się, że nie mamy potencjału, aby być samodzielnymi graczami na mapie 
świata. Tylko proszę zauważyć, że my nie gramy o świat ale o nasze byłe szerokie 
pogranicze i tu musimy mieć swoją podmiotowość, tak jak ją mają obecnie Węgry i 
Rumunia. A jeżeli jej jeszcze na wystarczającym poziomie nie mamy to ją musimy 
odzyskać, także wchodząc do gry z Rosją. Na taka grę poprzez milczenie zgodzą się 
Włochy, Francja czy Niemcy, a USA już wyraziły zgodę wycofując się z Europy. 
Poprzez nią USA zachować część swoich wcześniejszych wpływów na Ukrainie. 
Kończąc, odniosę się do problemu terroryzmu na Ukrainie. Jest on immanentną 
częścią ukraińskiej ideologii faszystowskiej, wypracowaną w latach trzydziestych 
XX wieku. Proszę pamiętać, że w latach 1931-1932 miało miejsce na terenie Polski 
około 3500 aktów terroru ukraińskiego, łącznie z mordowaniem własnej inteligencji, 
sprzyjającej Polakom. Przyznaje to np. ukraiński politolog, Mykoła Rabczuk, 
mówiąc, że Ukraina będzie drugim Ulsterem. 
 
Mirosław Jerzmanowski98 
 
W wystąpieniu Pana Dra Andrzeja Zapałowskiego padło takie stwierdzenie, że 
polityka wschodnia obecnego rządu jest bardzo dobra, a w każdym razie dużo 
lepsza, niż polityka wschodnia poprzedników, realizowana w oparciu o koncepcję 
jagiellońską. Chciałbym wiedzieć w czym wyraża się ta przewaga obecnej polityki, 
która doprowadziła do zniesienia wiz dla obywateli rejonu Królewca, czyli Rosji, do 
Polski, czyli strefy Schengen, a jednocześnie nie rozwiązała żadnego z polskich 
problemów w stosunkach z Rosją, jak np. zamknięcie Cieśniny Pilawskiej dla 
żeglugi polskiej, co blokuje port w Elblągu, uniemożliwiając mu skorzystanie z 

                                                           
98 Mirosław Jerzmanowski, działacz niepodległościowy z Łodzi.  
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drogi morskiej, odcięcie Rafinerii w Możejkach od dostaw surowca z Rosji, pod 
pretekstem remontu, nadal nie rozwiązany problem eksportu mięsa produkowanego 
w Polsce do Rosji, gdzie jedyne ustępstwo ze strony Rosji dotyczy wwozu świeżego 
kurczaka, który może być w tej postaci przechowywany nie dłużej, niż cztery doby, 
czyli często krócej, niż trwałby przewóz transportu przez granicę. Ja zdają sobie 
sprawę, jaka jest dziś pozycja Polski, a jaka jest pozycja Rosji. Zdaję sobie sprawę, 
że musimy się w wielu sprawach cofać i ustępować, by dbać o dobrą atmosferę, co 
również odgrywa bardzo dużą rolę w grze o Ukrainę, gdzie sprawą bardzo ważną 
jest zachowanie dobrej atmosfery, ważniejszą nawet, niż interesy. Mówiono tutaj, że 
oligarchowie na Ukrainie zbudowali przed Euro stadiony, wszystkie cztery. Przecież 
my też mamy oligarchów, czy naszych oligarchów nie było stać na podobną 
inwestycję, czy tamci chcieli, a nasi nie chcieli. Najważniejsze pytanie to takie, czy 
nasza polityka jest zgodna z naszą racją stanu, czy też coś jest nie tak, a także 
oczywiście pytanie, czy jeżeli będziemy ciągle się cofali, to gdzie są tego cofania się 
granice? 
 
dr Andrzej Zapałowski 
 
Rosjanie jak nikt rozumieją grę polityczną, grę interesów. My przyjęliśmy podejście 
asymetryczne, stanęliśmy po jednej ze stron i w stosunkach z Rosją ponosimy do 
dziś tego konsekwencje. Rosjanie zaczynają obecnie z nami rozmowy od zerowego 
punktu wyjścia, my również musimy się cofnąć do tego punktu. Oczywiście, jeśli 
dojdziemy do politycznego porozumienia, to te nasze obecne problemy znikną, 
zostaną jedynie problemy gospodarcze. Rosjanie kierują się pragmatyzmem i 
wzajemnością. Proszę pamiętać, że wojna mięsna z Rosją po Pomarańczowej 
Rewolucji trwała do 2008 roku i nawet UE nie była w stanie tego zmienić, ja sam 
uczestniczyłem wówczas w tych negocjacjach jako europoseł, rozmawialiśmy z 
kolegami z innych państw UE w ramach odpowiedniej instytucji unijnej i oni 
otwarcie mówili, że jest to sprawa zasadniczo polityczna. Druga sprawa, to 
wpuszczenie Rosjan do Polski przez Królewiec. Dzisiaj już Rosjanie mogą sobie 
jeździć po Polsce ile chcą. Proszę pamiętać, że duża cześć nieruchomości na Cyprze 
jest własnością Rosjan i wszyscy oni mają wizy schengeńskie, które uprawniają ich 
do poruszania się po wszystkich krajach strefy. Taką samą politykę w stosunku do 
Rosji prowadzi Grecja, dając Rosjanom wizy schengeńskie. Tak więc ta mała ilość 
Rosjan z Królewca w Polsce nie będzie miała znaczenia. Tym bardziej, że Rosjanie 
bardzo łatwo otrzymują również wizy włoskie, francuskie, z tym zupełnie nie mają 
problemu. Uważam, że współczesna polityka rządu, polityka rządu Tuska na 
kierunku wschodnim, jest bardziej perspektywiczna, niż była polityka PiS-u, bo po 
prostu nie doprowadza do napięć, które nam nie dają perspektyw interesów na 
wschodzie. Polityka PiS-u w stosunku do rejonu Królewca i Litwy nie jest dobra, 
natomiast obecnie dobrym rozwiązaniem jest prowadzenie wyważonej polityki 
wobec Ukrainy ukierunkowanej na Kijów, a nie na Lwów. Janukowycz ma tę 
przewagę, że ma Rosję i aparat spraw wewnętrznych po swojej stronie. Jakie będą 
wyniki wyborów i czy Janukowycz je wygra nie jest oczywiste, bo wielką 
niewiadomą jest zachowanie ludzi po EURO. Proszę jednak pamiętać, że jak 
Janukowycz wygra propagandowo EURO, to Janukowycz wygra te wybory, bo 
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EURO się kończy w lipcu, w momencie, kiedy zaczyna się kampania wyborcza 
przed październikowymi wyborami. Natomiast Tymoszenko będzie się leczyć, bo 
Janukowycz jej nie wypuści, choćby nawet miał ponieść straty polityczne z tego 
tytułu. Jeżeli ją wypuści za granicę, to już jej nie wpuści. Nie dopuści jej do 
wyborów. 
 
Mirosław Jerzmanowski 
 
Odnosząc się do przypomnianych tu wydarzeń z lat 1931-1932, do ówczesnej fali 
terroru ukraińskiego na ziemiach polskich chciałbym zauważyć, że z podobną 
sytuacją mamy do czynienia w obecnej Rosji, gdzie skala i poziom agresji 
środowisk faszystowskich jest co najmniej równie duża, a niebezpieczeństwo chyba 
nawet większe, biorąc pod uwagę siłę państwa rosyjskiego i jego potencjał. Czy ta 
sytuacja nie stanowi zagrożenia, zwłaszcza w kontekście przedstawionej koncepcji? 
Przypomnę, że z analogiczną sytuacją mięliśmy do czynienia w Niemczech, w 
latach poprzedzających bezpośrednio dojście do władzy NSDAP z Adolfem 
Hitlerem. Czy tutaj konsekwencje nie mogą być podobne, nie mówię o dokładnym 
przebiegu tamtego scenariusza, ale o podobieństwie skutków co do zagrożeń dla 
Polski. W szczególności chodzi mi o możliwe scenariusze rosyjskiej ekspansji oraz 
o możliwą erupcję inspirowanych przez Rosję nacjonalizmów, separatyzmów i 
lokalnych konfliktów zbrojnych w przestrzeni pomiędzy Polską a Rosją? 
 
dr Andrzej Zapałowski 
 
Sytuacja obecna jest zupełnie inna, w każdym razie nie ma tutaj zagrożenia 
bezpośredniego separatyzmem ukraińskim dla Polski przy aktualnej bazie 
społecznej mniejszości ukraińskiej. Rosja ma tu ograniczone ruchy, gdzie 
maksymalny poziom symulowania agresji jest na poziomie awanturnictwa 
politycznego. Jeżeli by w Rosji doszło do faszyzacji polityki to problem dotyczyłby 
polityki światowej a nie polskiej. Rosja ma taki potencjał nuklearny, że użycie go w 
jakikolwiek sposób spowodowało by rozstrzygnięcia pozaeuropejskie. Jeżeli zaś 
chodzi o zwalczanie zagrożeń terrorystycznych w Polsce na tle narodowościowym, 
to proszę zwrócić uwagę na to, że zasadniczo są dwa sposoby rozwiązywania 
konfliktów narodowościowych. Jeden zastosowano w Belfaście, gdzie karano 
konkretne osoby za konkretne czyny, nieustannie podejmując i zrywając negocjacje 
z lokalna społecznością, a drugi, oparty na odpowiedzialności zbiorowej zastosowali 
komuniści na ziemiach polskich, dokonując przesiedleń ludności. To ostatnie 
rozwiązanie jest rozwiązaniem całościowym, nie pozostawiającym w zasadzie 
lokalnego pola dla konfliktu. 
 
Mirosław Jerzmanowski 
 
Mówiąc o polityce rosyjskiej musimy pamiętać, że Rosja w polityce liczyła się tylko 
z tym, kto reprezentował jakąś siłę, miał jakąś pozycję polityczną i tylko wtedy 
Rosja traktowała taki podmiot jako partnera. Po tych przykładach, o których tu była 
mowa wcześniej, można powiedzieć, że dzisiaj toczy się wojny, czy toczy się spory 
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głównie w przestrzeni gospodarczej, posługując gospodarczą agresją, gospodarczą 
ekspansją, tam się głównie przejawia rywalizacja współczesna państw. 
Przedstawiona tu koncepcja zakłada zdobycie czasu, perspektywy dziesięcioletniej 
na odbudowę wewnętrzną, na uporządkowanie wewnętrznych spraw, co jednak 
będzie wymagało ogromnych kapitałów, których nie ma skąd wzięć. 
 
dr Andrzej Zapałowski 
 
Dla Rosji będziemy partnerem do gry, jeśli będziemy starali się brać aktywny w niej 
udział, jeśli będziemy zgłaszać własne aspiracje do zagospodarowania pasa 
geopolitycznego pomiędzy Polską a Rosją. Oczywiście nie jesteśmy państwem 
silnym i Rosja nigdy nas tak traktować nie będzie. Jeśli natomiast nie będziemy się 
angażować w grę z Rosją na wschodzie, to sprawy wschodnie rozstrzygać będzie z 
Rosją Europa, czyli główne potęgi europejskie, to one będą partnerem dla Rosji. 
Gdybyśmy jednak zdecydowali się na podjęcie takiej gry, gdybyśmy zdecydowali 
się 
przejawić naszą determinację w sprawach wschodnich, to oczywiście, wejdziemy 
wówczas do gry politycznej z Rosją. Takie jest moje zdanie. A co do gospodarki i 
jej roli w dzisiejszym świecie, to musimy przede wszystkim pamiętać, że pieniądz 
ma narodowość i nie zdobędziemy go będąc na poziomie przedmiotu gry 
geopolitycznej. 
 
Michał Janiszewski99 
 
Zacznę od tego, że polityka rzadko jest wyborem moralnym, a prawie zawsze 
pragmatycznym, szczególnie na wschodzie. Politykę wschodnią trzeba traktować w 
kontekście naszych interesów oraz w kontekście przyjętej perspektywy, bo proszę 
pamiętać, że rzeczywistość polityczna się zmienia i w stosunkach między 
państwami nie ma sytuacji statycznych. Należy rozpatrywać zatem różne 
możliwości, choćby wydawały się na dzisiaj bardzo egzotyczne. Druga kwestia, to 
nacjonalizm rosyjski. Ja pozwolę sobie przypomnieć, że na czele rosyjskiego 
państwa stoją dzisiaj rosyjscy nacjonaliści, nacjonalizm, choć z pewnością nie 
faszyzm, jest dzisiaj ideologią państwową Rosji i ten nacjonalizm został przyjęty za 
podstawę odbudowy imperium rosyjskiego. Jednak ten nacjonalizm, nawet jeżeli 
traktuje Ukrainę jako rezerwuar demograficzny, nawet jeśli uważa znaczną część 
Ukraińców jako krypto-Rosjan, to w sposób automatyczny zderza się z 
nacjonalizmem ukraińskim, który odrzuca w sposób fundamentalny panslawistyczny 
sen rosyjskich nacjonalistów, upatrując w nim śmiertelne zagrożenie. Jednocześnie, 
mimo że obecnie Niemcy prowadzą ożywione stosunki gospodarcze z Rosją, to 
jednak nie jest tak, że można mówić o pełnej współpracy politycznej, czy integracji 
koncepcji tych państw na kształtowanie przestrzeni Europy Środkowo- Wschodniej. 
Co więcej, niemiecka polityka wschodnia tradycyjnie podejmowała kwestię 

                                                           
99 Michał Janiszewski, były poseł na Sejm RP I i III kadencji. W latach 1992 do 1996 był członkiem 
komitetu doradczego przy Ministrze Spraw Wewnętrznych. 
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Ukrainy, upatrując w niej przyczółek dla interesów niemieckich i ich wschodniego 
pomocnika. Czy obecnie Niemcy zdecydują się odpuścić Ukrainę i nie podejmą 
próby zastąpienia Amerykanów w pozycji rozgrywającego ze strony Zachodu? Tym 
bardziej, że obecne władze polskie, orientujące się wyraźnie na Berlin i wykazujące 
strategiczną spolegliwość wobec interesów niemieckich, byłyby najpewniej 
elementem wzmacniającym opcję niemiecką. 
 
dr Andrzej Zapałowski 
 
W moim przekonaniu Rosja nie będzie mogła dopuścić do jakiejkolwiek próby 
budowy alternatywnej osi politycznej w tej przestrzeni, szczególnie osi Berlin-
Warszawa-Kijów, czy Berlin-Warszawa-Kijów-Ankara, bo grozi to odcięciem Rosji 
od jej naturalnego rezerwuaru i zagrożeniem w pewnej perspektywie czasowej 
powrotem Turcji do rozgrywki na Kaukazie. Rosja, bez względu na konsekwencje 
polityczne, musi zabezpieczyć swoje interesy rozszerzając wpływy w obszarze 
Europy Środkowo-Wschodniej, musi też objąć tę część Ukrainy, która jest 
zamieszkała przez etnicznych Rosjan oraz musi utrzymać wpływy na Kaukazie. To 
jest dla Rosji kwestia fundamentalna, kwestia być albo nie być. 
 
Marek Michalik 
 
Myślę, że w miarę rozważania przedstawionej tutaj koncepcji pojawiają się coraz 
większe wątpliwości. Jeżeli sięgnąć do historii, dokonując przeglądu stosunków 
polsko-rosyjskich, to ta koncepcja, niewątpliwie bardzo odważna, nie ma 
precedensu historycznego. Nie było w historii takiej sytuacji, kiedy suwerenne 
państwo polskie przyjmowałoby orientację rosyjską, dzieląc się z Rosją strefę 
pomiędzy naszymi państwami i dokonując próby demarkacji zasięgu wpływów, 
sprowadzających się do rozbioru tej przestrzeni. Owszem, była w polskiej myśli 
politycznej orientacja rosyjska w ramach obozu narodowodemokratycznego, była 
polityczna koncepcja Romana Dmowskiego zakładająca wykorzystanie najpierw 
rosyjskiej liberalizacji, jak się okazało – przejściowej, a potem rosyjskiej polityki 
ekspansji w Europie Środkowej i na Bałkanach, dla odzyskania niepodległości 
Polski przez scalenie ziem polskich pod jednym berłem w I etapie, uzyskanie 
autonomii politycznej i wewnętrznej podmiotowości w II etapie i stworzenie tym 
samym korzystnej sytuacji wyjściowej, którą można by było skonsumować w 
przypadku zaistnienia koniunktury do zupełnego uniezależnienia się od Rosji. 
Jednak to również nie była koncepcja współdziałania z Rosją w ramach polityki 
wschodniej, ale jedna z koncepcji niepodległościowych, uwzględniająca ówczesne 
realia i określony sposób postrzegania procesów społeczno-politycznych przez tę 
akurat część polskich środowisk politycznych nurtu niepodległościowego. Ta 
natomiast koncepcja niesie ze sobą rozwiązanie, które jest bardzo ryzykowne dla 
Polski. Nawet zakładając, ze Rosja byłaby państwem normalnym, nie imperialnym, 
a więc państwem należącym do naszej cywilizacji, dochowującym przyjętych 
standardów, to jest to państwo stuczterdziestomilionowe, o ogromnym obszarze i 
bardzo dużym potencjale. Takie państwo miałoby rozmawiać i realizować wspólną 
koncepcję z państwem czterdziestomilionowym, o ograniczonym potencjale i raczej 
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średnim terytorium. W tej sytuacji dochodzi do ogromnej dysproporcji sił i 
potencjałów, zatem gdyby chcieć wspólnie rozegrać taką koncepcję w istocie 
rozbiorową, w której Rosja włączyłaby do swojego stanu posiadania obszar 
wschodniej Ukrainy, równy terytorium Polski o nieco tylko mniejszej liczbie 
ludności, a Polska stanęła by w obliczu konieczności zagospodarowania swojej 
strefy wpływów, zamieszkanej przez osiem milionów być może wrogo do niej 
nastawionych mieszkańców, przynajmniej w jakiejś części wrogo, to być może 
Rosja by na tym zyskała to, o co jej chodzi w warstwie przestrzennej, gospodarczej i 
demograficznej, jednak Polska straciłaby wiarygodność polityczną na wschodzie, 
zyskałaby natomiast Belfast na swoim terytorium i bezpośrednią granicę z imperium 
rosyjskim, a nie jego izolowaną, choć także groźną, 
enklawą. Byłby to też zupełny zwrot w polityce zagranicznej, który nawet, jeśli 
miałby być w jakiejś krótkiej perspektywie czasowej pragmatyczny, to z jednej 
strony oznaczałby on zerwanie z samoidentyfikacją Polski w obszarze politycznym 
zachodnim, a z drugiej strony otwierałby drogę do włączenia Polski w rosyjską 
strefę wpływów. To byłoby jak gwałtowne wciśnięcie hamulca w rozpędzonym 
samochodzie, Polska musiałaby się wywrócić. Tym bardziej, że byłoby to 
niezrozumiałe politycznie i niezgodne mentalnościowo z polskim kanonem 
politycznym. Byłoby nie tylko przeciwstawne koncepcji politycznej Piłsudskiego, 
koncepcji Międzymorza, ale też przeciwstawne politycznej myśli Dmowskiego, 
który w taktycznym współdziałaniu z Rosją widział drogę do strategii 
uniezależnienia, ale przecież nie przez taktyczne uzależnienie budował strategię 
ułożenia polityki wschodniej we współpracy z Rosją. Poza tym, przy całej 
znajomości naszych dotychczasowych relacji polsko-rosyjskich, wreszcie przy 
znajomości polityki rosyjskiej i tej historycznej i tej z ostatnich lat, gdzie wymowa 
doświadczeń jest coraz bardziej niepokojąca i skłaniająca do daleko idącej 
nieufności, ta krytyczna ocena założeń tej koncepcji, zarówno w zakresie jej 
realności, jak i oceny ewentualnych korzyści, musi być coraz głębsza. Ta koncepcja 
budzi coraz więcej wątpliwości, szczególnie w kontekście dłuższej perspektywy 
czasowej, gdzie budzi obawę o to, że doprowadzi do sytuacji, w której to Polska 
będzie musiała Ukrainę przepraszać. 
 
dr Andrzej Zapałowski 
 
Powiem tak, między Polską a Rosją przez kilka wieków był konflikt 
egzystencjonalny, czyli konflikt o to, kto przeżyje na danym terytorium. Zgadzam 
się z Markiem Michalikiem, że polityka wschodnia, ta obecna, jak i ewentualna jej 
zmiana na przyszłość to dla Polski bardzo duże wyzwanie. Natomiast ważne jest też, 
aby pamiętać, że dotychczas to Europa była sercem świata i w Europie rozgrywała 
się polityka światowa. Teraz ekonomiczne serce świata bije gdzie indziej i Rosja nie 
ma potrzeby parcia w stronę Europy, bo nie ma po co i nie ma czym, brakuje jej 
potencjału demograficznego. Obecnie Rosja chce zabezpieczyć się od strony 
zachodniej, zabezpieczyć swój obszar wpływów, mający dla niej znaczenie 
egzystencjonalne, obszar, który pozwoli jej zaistnieć na innych kierunkach, czyli w 
Azji. Z Polską Rosja nie wiąże istotnych nadziei geopolitycznych, Polska jest jej 
niepotrzebna, jest dla niej obca cywilizacyjnie i niemożliwa do wykorzystania jako 
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rezerwuar demograficzny. Byłaby dla niej balastem. Zmieniły się też realia, w 
dzisiejszym świecie nie można trwale okupować kraju i mordować ludzi, zwłaszcza 
w Europie. A jeżeli nawet można, to nie w tej części świata i nie  
czterdziestomilionowego, mało tego, jedynego w Europie kraju etnicznie 
jednorodnego. Kraju o tak bogatej tradycji walki konspiracyjnej, w sytuacji, kiedy 
współcześnie walki partyzanckie prowadzone są w terenie zurbanizowanym, a 
takich terenów jest bardzo dużo na obszarze Polski. Rosji to po prostu się nie opłaci. 
Utrzymanie terenu okupowanego w sposób trwały wymaga, w zależności od 
ukształtowanie terenu od 25 do 50 żołnierzy na jednego partyzanta. Dlatego też my 
dzisiaj nie ryzykujemy niczego w tej grze, co najwyżej utratą twarzy, że 
prowadzimy swoją politykę cudzym kosztem, kosztem czyjegoś interesu 
egzystencjonalnego. Tak przecież czynią wszystkie mocarstwa świata. 
 
Mirosław Jerzmanowski 
 
Wydaje mi się, że w ocenie polityki Rosji i możliwości prowadzenia z Rosją gry 
politycznej problemem głównym nie jest nawet ta kwestia moralna, czyli ta utrata 
twarzy. Tutaj problemem jest rosyjski ekspansjonizm, imperializm, bezwzględna 
odbudowa zagrażającego nam imperium i nasze interesy gospodarcze stanowiące 
ważny wyznacznik z punktu widzenia idei niepodległościowej, a których 
namacalnym zagrożeniem, swego rodzaju symbolem, jest dzisiejsza cena gazu 
rosyjskiego dla Polski.  
 
Marek Michalik 
 
Jeżeli jednym z założeń omawianej koncepcji jest jedyny możliwy kierunek 
rosyjskiej 
ekspansji – kierunek zachodni, gdzie istnieje jedyny rezerwuar demograficzny Rosji, 
to tutaj zachodzi zasadnicza sprzeczność pomiędzy tym założeniem a założeniem 
odnośnie ewentualnych korzyści dla Polski. Otóż nie ma żadnej pewności, że jeżeli, 
abstrahując od innych aspektów, ta koncepcja umożliwi Rosjanom wejście na 
Ukrainę i zajęcie jej części w tej, czy innej formie, to nie zostaną tam oni na trwałe i 
nie pójdą dalej posiadając już powiększony potencjał.  
 
dr Andrzej Zapałowski 
 
W moim przekonaniu problem polega głównie na tym, że Rosja go zrealizuje z nami 
lub bez nas, to jest dla nich kwestia życia lub śmierci, kwestia rozszerzenia bazy 
demograficznej i przemysłowo-surowcowej, żeby z jednej strony zrównoważyć 
wzrost ludności muzułmańskiej, a z drugiej strony żeby podjąć grę na dalekim 
wschodzie, od której nie odstąpią. Oni po prostu muszą to zrobić. Pytanie więc, czy 
rozmawiać z Rosją będziemy o Ukrainie my, czy Europa, i pytanie następne, czy 
zadbamy o własne interesy, biorąc w tym udział, czy też będziemy w stagnacji, 
przyglądać się jak Rosja kreuje i przebudowuje obszar stanowiący dla Polski jej 
osłonę strategiczną. 
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Mariusz Olszewski 
 
Unia Europejska obecnie nie posiada ani niezbędnej spójności, ani niezbędnej siły, 
do prowadzenia własnej polityki zagranicznej, szczególnie do stanowienia 
rozstrzygnięć w obszarach, gdzie toczą się realne konflikty, gdzie w osiąganiu 
rozstrzygnięć uczestniczą poważni gracze światowi. Widać to było w Libii, widać to 
jest obecnie w Syrii, można powiedzieć, że widać jest to już od II wojny światowej, 
gdzie rozstrzygającymi były działania sowieckie i amerykańskie. Przestrzeń na 
wschodzie jest zagospodarowana w sposób niestabilny, ale też niezgodnie ze 
standardami europejskimi i co do tego jest zgoda. Tamtejsze standardy nam mogą 
nie odpowiadać, mogą nam nie odpowiadać bliskie im standardy rosyjskie, ale 
zarówno te standardy, jak i układ sił, jaki tam się wytworzył, są faktami. A z faktami 
trudno dyskutować, po prostu trzeba je uwzględniać w refleksji nad tworzeniem 
koncepcji politycznych. Polska polityka wschodnia musi uwzględniać lokalne realia, 
zatem albo decydujemy się, jako państwo, na wejście do regionu, na realizację 
własnych interesów bez zbytniego moralizowania, albo będziemy się przyglądać, 
jak realizowane są cudze interesy i zagospodarowywana jest tamta przestrzeń przez 
innych. Po prostu w tej międzynarodowej grze politycznej musimy coś dla siebie 
wygrywać. 
 
Andrzej Chyłek100 
 
Ja bym polemizował z tą tezą o tym, że Polska jest dziś bezpieczna w grze z Rosją, 
że ze strony Rosji nic nam dzisiaj nie zagraża. Jest to sprzeczne nie tylko z 
doświadczeniem historycznym, ale i z elementarnymi zasadami politycznymi. Nie 
ma bowiem żadnej realnej podstawy, że państwo prowadzące politykę imperialną, 
dążące do ekspansji i na tej ekspansji budujące swoje koncepcje polityczne i swoje 
istnienie, że takie państwo zatrzyma się wpół drogi, tylko dlatego, że dalsza 
ekspansja byłaby nieco trudniejsza, napotykałaby na większy opór, czy oznaczałaby 
pogwałcenie jakichś zobowiązań, czy obcych standardów politycznych. 
 
dr Andrzej Zapałowski 
 
Jesteśmy w sytuacji, w której dotychczasowe nasze kalkulacje związane z dążeniem 
do budowy architektury bezpieczeństwa europejskiego, czy ponadeuropejskiego, 
uległy lub właśnie ulegają załamaniu. Na naszych oczach wali się UE jako silny 
gracz gospodarczy o znacznych ambicjach politycznych, zaś NATO ulega 
procesowi niemocy, rozkładu wynikającego z braku poczucia wspólnego zagrożenia 
i rozbieżności interesów w nowej sytuacji geopolitycznej na świecie. Słabnie też 
pozycja i potencjał USA, naszego sojusznika, z którym wiązaliśmy przez 
kilkanaście lat spore nadzieje. Potrzeba zatem poszukiwania nowej koncepcji 
bezpieczeństwa, a w nowej sytuacji jednym z istotnych architektów europejskiej 
równowagi i bezpieczeństwa będzie Rosja, co wynika chociażby z jej siły i 

                                                           
100 Andrzej Chyłek, przedsiebiorca, wiceprezes zarządu Instytutu Historycznego Nurtu 
Niepodległosciowego im. Andrzeja Ostoi-Owsianego.  



 89 

potencjału. Już wkrótce Rosja rozpocznie naciski w stosunku do państw bałtyckich, 
nie angażując się na tym kierunku militarnie. Wystarczy silna presja gospodarcza 
poparta obecnością licznej rosyjskiej mniejszości. Te sześć milionów ludzi 
zamieszkujące trzy państwa bałtyckie stanie się politycznym łupem Rosji, 
zachowując formalną niepodległość, ale powołując rządy spolegliwe wobec Rosji. 
Taka będzie polityka Rosji również wobec pozostałych państw regionu i Polska 
musi to brać pod uwagę, musi być aktywna na wschodzie. 
 
Andrzej Chyłek 
 
Mówiąc o bezpieczeństwie Polski, sądzę, że po raz kolejny jesteśmy pomiędzy 
przysłowiowym młotem a kowadłem i jeżeli nie wykonamy jakiegoś 
zabezpieczającego ruchu politycznego, nie przygotujemy się politycznie do 
narastającego zagrożenia ze strony Rosji, ale może również w pewnym momencie 
Niemiec, to musimy sobie zdawać sprawę z tego, że my jesteśmy już być może 
niedługo przed kolejnym rozbiorem, niekoniecznie może fizycznym, niekoniecznie 
polegającym na zabraniu ziem, bowiem już teraz stan naszego państwa jest raczej 
mocno atroficzny, bo nasze państwo, o czym była mowa wcześniej, nie istnieje już 
dla bardzo wielu naszych obywateli, którzy nie czują się z nim związani, bo ono nie 
zaspokaja ich żadnych potrzeb, stanowiąc jedynie zbędny ciężar. Więc tutaj istnieje 
bardzo poważne niebezpieczeństwo, że złożą się tutaj czynniki dwóch zagrożeń 
skutkując tym, że znaczna część obywateli po prostu chętnie przyjmie ofertę 
związania się z innym państwem, czy to Niemcami, czy to Rosją, jeśli one tylko 
zaproponują im lepsze warunki materialne, wyższy poziom konsumpcji. 
 
dr Marek Albiniak 
 
Przyszło mi mówić chyba na koniec, więc pozwolę sobie odnieść się do kilku 
wątków naszej dyskusji. Po pierwsze, chciałbym powiedzieć, że padało tu takie 
stwierdzenie, że czegoś w polityce po prostu nie można, że coś w polityce jest 
niemożliwe. Ja się z tym stwierdzeniem fundamentalnie nie zgadzam, zarówno jako 
z formą filozofii niemocy i bierności politycznej, jaki i jako z przeświadczeniem, że 
ktokolwiek w polityce jest czymkolwiek ostatecznie ograniczony, więc pewnego 
rodzaju niebezpieczeństwa można uznać za wyeliminowane raz na zawsze, 
zwłaszcza gdy jest to przeświadczenie opierane kryteriach moralnych. Człowiek i 
ludzie są istotami o nieposkromionej kreatywności, zdolnymi do niespotykanej 
szlachetności i niewyobrażalnych, na pozór, zbrodni, więc już to samo każe 
oczekiwać wszystkiego i nie odrzucać niczego apriorycznie w kwestii możliwych 
zagrożeń. Jeśli mowa tutaj o przypuszczeniu, że czasy eksterminacji minęły w 
Europie bezpowrotnie, że nie jest możliwe mordowanie na wielką skalę, to ja 
oczywiście chciałbym wierzyć, że tak jest, ale zapytam, dlaczego to nie jest 
możliwe. Oto w tejże Europie, jeden z jej głównych narodów, Niemcy, wymordował 
zdecydowaną większość innego narodu, narodu żydowskiego. W tejże Europie 
jeszcze niedawno, bo kilkanaście lat temu, szlachtowano się bez opamiętania na 
Bałkanach, czemu nie tyle kres ostateczny, co zamrożenie, przyniosła wtedy bardzo 
skomplikowana i kosztowna interwencja państw UE i NATO, organizacji, które 
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były wówczas u szczytu swojej potęgi. W tejże Europie, w której w ciągu ostatnich 
kilkunastu lat ta oto Rosja, której polityka ma być tak wyważona i pragmatyczna, że 
zasługująca na współdziałanie partnerskie, bez istotnych obaw, wymordowała 
bezkarnie blisko dwieście tysięcy Czeczenów, półtoramilionowego narodu 
kaukaskiego, przegrywając zresztą w sensie politycznym tę wojnę i zamrażając 
konflikt na warunkach strony pokonanej, choć brzmi to może dość dziwacznie, bo 
za powstrzymanie się od formalnego eksponowania niezależności i przerwanie 
działań zbrojnych zgodziła się wypłacać ogromną coroczną kontrybucję w postaci 
subwencji dla rządu republikańskiego. Więc, niestety, również w Europie morduje 
się narody, a jeżeli nie byliśmy tym problemem ostatnio dotykani, ostatnio, bo 
wcześniej, przed siedemdziesięciu laty mordowali nas dość zgodnie i w skali 
masowej zarówno Niemcy, jak i Sowieci, których Rosjanie są dziś sukcesorem 
politycznym. Sprawa druga, to kwestia możliwości wykorzystania Polski jako 
rezerwuaru demograficznego dla Rosji, której nierealność ma być gwarancją 
naszego bezpieczeństwa. Uważam, że to nie jest rzecz oczywista, bowiem nie jest 
tak, że Polacy, podobnie jak inne narody, są zupełnie odporni na konwersję 
narodową, w tym przypadku – na rusyfikację. Pokazała to długotrwała opresja 
komunistyczna, w której Polska znajdowała się przez pół wieku, a której skutki 
społeczne i wyjałowienie wspólnotowe sporej części Polaków i związane z tym 
problemy społeczne stanowią istotną barierę rozwojową. Ci sami ludzie, którzy mają 
problemy z identyfikacją z tożsamością polską, stanowią dostateczną bazę dla 
działań rusyfikacyjnych, wystarczy tylko, że udział w rusyfikacji oznaczał będzie 
nawet nie jakieś szczególne korzyści osobiste, czy poprawę stopy życiowej, ale 
zwyczajnie choćby nieco wyższą pozycję konsumpcyjną wobec reszty wspólnoty 
narodowej, wobec której nie odczuwają przecież żadnych zobowiązań. Sprawa 
trzecia, to niebezpieczeństwo związane z rozbieżnością pomiędzy teoretycznym 
zamiarem, planem, a jego rzeczywistą realizacją. To nie jest tak, że można 
wszystkie elementy układanki przewidzieć i opracować i przyjęta koncepcja 
polityczna realizowana jest jak po sznurku, w miarę odhaczania kolejnych punktów 
na wykazie. Dotyczy to każdej sytuacji, ale szczególnie istotne jest w przypadku 
koncepcji ekspansywnej, gdzie dochodzi do zderzenia interesów wielkiej potęgi z 
egzystencjonalnymi interesami strony słabszej. Każda taka ekspansja, każde wejście 
potęgi w daną przestrzeń, czy to polityczne, czy to gospodarcze, czy realizowane 
środkami militarnymi, napotyka przeciwdziałanie, którego skali i charakteru tak 
naprawdę nie można do końca przewidzieć. Oczywiście, każdy agresor wkraczający, 
dajmy na to, zbrojnie w daną przestrzeń polityczną, wprowadzający swoje siły, 
kalkuluje koszty i zyski i stara się też uwzględnić silę, trwałość i dynamikę oporu. 
Ta kalkulacja jest oczywiście zazwyczaj bardzo racjonalna, racjonalnością właściwą 
dla agresora, ale co innego koncepcja, a co innego jej wdrażanie w warunkach 
rzeczywistych. Agresor rozpoczynając działanie zgodne z przyjętym planem 
uruchamia zarazem pewien złożony proces, który dalej już biegnie w sposób 
częściowo niezależny. Agresor bowiem najczęściej napotyka na różnego rodzaju 
przeciwdziałania, często podejmowane również w oparciu o chłodną, racjonalną 
kalkulację, racjonalną z kolei racjonalnością napadniętego, na różnego rodzaju 
czynniki, których nie przewidział, a poza tym, przez swoje działanie agresor nadaje 
wydarzeniom dynamikę, nad którą nie ma już wyłącznej kontroli. Uruchomienie 
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nawet bardzo ograniczonych działań wojskowych, mających na celu, przynajmniej 
oficjalnie, stabilizację, bardzo często może powodować niewyobrażalny konflikt, 
zarówno przez wywołanie silnego przeciwdziałania, jak też przez ujawnienie się 
interesów trzeciej strony, zmieniające układ sił. Czwarta kwestia, to nasze, czyli 
większości współcześnie żyjących, przeświadczenie o niemożności wojny w 
Europie. To przeświadczenie jest oczywiście fałszywe w sensie pewności, 
wspomniałem o tym wcześniej, mówiąc o błędzie założenia niemożności, ale warto 
zatrzymać się przy tym, dlaczego takie przeświadczenie pokutuje. Otóż w naszej 
świadomości nie jest możliwe coś, co znamy z historii, a z czym nie mieliśmy do 
czynienia osobiście, w naszych czasach, bowiem to się przeżyło. To taka 
powszechna ludzka przypadłość psychologiczna, czuć niezwykłość, odmienność i 
niepowtarzalność „naszych czasów”. I to jest jedyny argument przemawiający za 
„niemożnością” wojny w Europie. Tymczasem dlaczego nie było wojny w Europie 
od czasu II wojny światowej, a właściwie – dlaczego nie było takiej wojny 
europejskiej w tym czasie, która przetoczyłaby się przez terytorium Polski, bo 
przecież wojny w Europie bywały, choćby wojny na Bałkanach? Otóż w tym 
okresie Europa była potencjalnym głównym teatrem wojennym dwóch wielkich 
bloków politycznomilitarnych, które kompletnie sklinczowały się, bowiem ich 
zrównoważone arsenały jądrowe zapewniały im wzajemne, gwarantowane 
zniszczenie, a względnie wyrównane skądinąd potencjały militarne nie dawały 
pewności zwycięstwa, nawet gdyby nie użyto środków jądrowych, co było przecież 
przez cały czas realną groźbą w konsekwencji wojny konwencjonalnej na głównym 
teatrze wojennym. To ta równowaga sił naprężonych do granic możliwości 
ekonomicznych bloków polityczno-wojskowych zapewniła pokój w Europie. Więc 
było oczywiste, że przestrzeń, w której leżała Polska, a która stanowiła punkt 
ciężkości i równowagi politycznej nie mogła być przedmiotem rozstrzygnięć 
militarnych. Każdy, kto chciałby dokonać zmiany, wchodząc w tę przestrzeń w 
części zajętej przez drugą stronę naruszałby automatycznie równowagę 
geopolityczną i zmuszał przeciwnika do reakcji pełną siłą posiadanego arsenału. 
Dlatego wszelkie działania odbywały się na peryferiach, w strefach odległych od 
głównego teatru wojennego, od punktu ciężkości równowagi geopolitycznej, wojny 
toczyły się w Afryce, Ameryce Południowej i Azji Południowej, obie strony 
usiłowały osłabić przeciwnika na peryferiach, zazwyczaj unikając bezpośredniej 
konfrontacji dążąc do zmiany lokalnego układu sił. To była okrutna i bezwzględna 
wojna na wyczerpanie przeciwnika, na pomniejszenie i osłabienie jego potencjału, 
na okrążenie, osaczenie, pozbawienie sojuszników. Jednak ta wojna toczyła się 
wszędzie, tylko poza Europą. Co więcej, dzisiaj myśląc o możliwości lub 
niemożliwości wojny, mamy na myśli wojnę, jaką znamy z literatury o II wojnie 
światowej. To kolejna pomyłka poznawcza, właściwa ludzkiej psychice. Wojny tego 
rodzaju zawsze były raczej rzadkością, niż regułą. Przeważały w historii wojny 
lokalne, toczone przez krótki czas pomiędzy pojedynczymi, bądź kilkoma 
państwami. A czasy kilkudziesięcioletniego pokoju też nie są czymś niezwykłym. 
To raczej obie wojny światowe były ewenementem, porównywalnym z wojnami 
napoleońskimi, czy wojną trzydziestoletnią. Także – brak wojny w naszej części 
Europy wynikał wyłącznie ze stanu równowagi, który już nie istnieje, a cała 
równowaga sił uległa zmianie. Proszę teraz zwrócić uwagę na tę kwestię, bo jest ona 
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bardzo istotna dla zrozumienie naszego obecnego położenia. Doszło do zupełnej 
zmiany sytuacji równowagi sił. Te zagrożenia, które przez długi czas wydawały się 
zupełnie niemożliwe, wracają. Nawiążę tutaj do kapitalnej obserwacji Pana dra 
Andrzeja Zapałowskiego, który wskazał na różnice mentalnościowe pomiędzy 
ludźmi żyjącymi w stanie pokoju, a ludźmi żyjącymi w stanie zagrożenia. My, 
którzy żyjemy współcześnie myślimy o wojnie, jako o czymś bardzo odległym, jako 
o pewnej abstrakcji, jakiej znamy co najwyżej z przekazów medialnych – jakieś 
zniszczenia, krew, trupy. Natomiast dzisiaj, w naszym świecie, w Europie, nie ma 
już żadnej bariery, która nas przed wojną realnie chroni. Tutaj dochodzimy do 
kwestii, do tego zasadniczego, jak sądzę, postulatu Pana dra Andrzeja 
Zapałowskiego, czyli do budowy owej osłony strategicznej, która wydaje się być 
nam coraz bardziej potrzebna. Chciałbym się teraz zastanowić, na ile ta koncepcja, 
budowy tej osłony strategicznej przez podjęcie gry politycznej z Rosją, a może gry 
politycznej z Rosją i Niemcami zgodnie z ideą zagospodarowania tej przestrzeni 
geopolitycznej według osi Berlin-Warszawa-Moskwa, z centrum równowagi w 
Warszawie i ramionami sięgającymi w kierunku Berlina i Moskwy, jest realna. Ja 
mam taką obawę, że nierealnym elementem tej koncepcji, pomijając inne 
wątpliwości, jest ten punkt centralny. Taką grę mogłoby bezpiecznie poprowadzić z 
pozycji środkowej tylko bardzo silne, stabilne i zdecydowanie podmiotowe państwo. 
Polska współczesna tych cech po prostu nie posiada, więc może w takiej 
konfiguracji być jedynie przedmiotem gry oby ramion, Berlina i Moskwy, a zatem 
przedmiotem pewnych ustaleń i działań, zgodnych z obcymi, a nie polskimi, 
interesami. Uważam, że koncepcja polskiej polityki wschodniej powinna 
uwzględniać to niebezpieczeństwo, powinna być funkcją tego niebezpieczeństwa. 
Polityka taka z pewnością nie powinna sprowadzać się do ułatwień wizowych dla 
mieszkańców rejony Królewca, ani tym bardziej do dążenia do wspólnego dzielenia 
Ukrainy, ale powinna zakładać strategię powstrzymania Rosji, wyhamowywania jej 
impetu, szczególnie w chwili, gdy Rosja jest pogromcą aspiracji 
niepodległościowych w Europie Środkowo-Wschodniej, gdy jest agresorem, gdy 
koniunktura i w Europie i na świecie jest dla nas fatalna i jeszcze na razie się 
pogarsza. Właściwie tylko takie działanie może Polsce przywrócić podmiotowość i 
utrzymać ją przy zmianie międzynarodowej koniunktury, jaka się zapewne za jakiś 
czas pojawi. Nie można natomiast za żadną cenę stanąć po stronie agresora, ani dać 
się po tej stronie ustawić. Jeżeli bowiem Polska na to przystanie, jeżeli przyczyni się 
do zwiększenia obecności rosyjskiej i rosyjskich wpływów w przestrzeni pomiędzy 
Polską a Rosją, to Rosja oczywiście wzmocni swój potencjał, poszerzy bazę 
demograficzną, przemysłowo-surowcową i militarną. Jeżeli Polska się z Rosją 
porozumie i uzgodni jakieś wspólne działanie, jakąś demarkację stref wpływu, to 
Rosja oczywiście zrealizuje swoje zobowiązanie, ale dla Rosji będzie to tylko etap. I 
teraz powstaje pytanie, czy ta koncepcja da nam wystarczająco dużo czasu, aby się 
umocnić, aby się przygotować, bo taki jest, jak rozumiem sens rozważanej 
koncepcji. Czyli powstaje kwestia pragmatycznej kalkulacji pomiędzy kosztem a 
korzyścią. Korzyścią ma być zyskanie czasu. Jednak jeżeli jest tak, jak mówi Pan dr 
Andrzej Zapałowski, że działanie Rosji jest od nas i tak niezależne, że Rosja i tak 
swój zamiar zrealizuje, i tak tam wejdzie, to i tak otrzymamy ten czas, niezbędny na 
przygotowanie, a w każdym razie tyle samo czasu, ile będziemy mogli otrzymać w 



 93 

drugim wariancie. Natomiast uwiarygodnienie Rosji w tym, że jest ona czynnikiem 
stabilizującym, a nie czynnikiem agresji, jest w moim przekonaniu bardzo 
niekorzystne i bardzo kosztowne. Posługując się przenośnią, to jest postawa de 
volaille'a, przyglądającego się zjadanej właśnie pomidorowej i wspominającego z 
wyższością skonsumowanego już korniszona, w nieświadomości, że za chwilę 
przyjdzie czas na drugie danie. W dodatku nasza ewentualna gra z Rosją, dająca jej 
wiarygodność polityczną, odbierze tę wiarygodność nam. Nie tylko zatem utracimy 
strefę buforową, ale damy na to przyzwolenie, stając się agresorem. Chciałbym tutaj 
na moment oderwać się od omawianej koncepcji i zwrócić uwagę na coś, co 
znakomicie dostrzegł Pan dr Andrzej Zapałowski. Otóż państwa Bałtyckie czują się 
zagrożone, ale nie tylko one. Te państwa, czując przymus chwili, mimo członkostwa 
w NATO, które jest coraz bardziej zresztą apatyczne, podjęły próbę budowy osłony 
strategicznej wchodząc w porozumienie z państwami skandynawskimi, Szwecją i 
Norwegią. Jest to ewenement, bo chyba po raz pierwszy państwo członkowskie 
NATO podpisało porozumienie obronne z państwem nie należącym do NATO, ale 
jest to też doskonały przykład elastycznego myślenia strategicznego a zarazem 
potwierdzenie powagi sytuacji, w której znajduje się nasz region. Po prostu 
działania Rosji, jej agresywne zamiary sprawiają, że państwa naszego regionu 
odczuwają naturalne obawy i poszukują efektywnych rozwiązań, bo to nie tylko my 
jesteśmy w tej sytuacji. Bo musimy sobie jasno uświadomić, że jeśli Rosja mówi, że 
to jest jej strefa wpływów, a my widzimy, że ta strefa wpływów ma tendencje do 
rozszerzania się na zachód, to jakie są tego konsekwencje, czy takie, że będziemy 
musieli wprowadzić na nasz obszar gospodarczy parę wagonów matrioszek po 
dumpingowej cenie i bez cła? No nie, tutaj konsekwencje będą bardzo poważne i 
egzystencjonalne. Tutaj konsekwencje będą raczej tego typu, że, przykładowo, 
NATO zrezygnuje z obrony przestrzeni powietrznej Europy Środkowej, że 
decydować w kwestiach obrony tej przestrzeni powietrznej będzie nie ośrodek w 
Niemczech, ale w Rosji. I teraz to pociąga za sobą automatycznie kolejne 
konsekwencje. No bo teraz natowscy generałowie sił powietrznych będą się musieli 
meldować w Moskwie, taka jest pierwsza prosta konsekwencja. I dalej – co z 
wojskami obrony powietrznej, potem lądowymi, tego nie da się rozdzielić, bo to jest 
jeden system. No i dochodzimy do sedna. Trzeba wyznaczyć granicę, trzeba 
wskazać punkt, w którym powiemy non possumus. Bo jeżeli przystaniemy na grę z 
Rosją, jeżeli podejmiemy tę jedną kluczową decyzję polityczną, to cała reszta jest 
tylko tej decyzji konsekwencją, w dużej mierze automatyczną. Oczywiście, można 
powiedzieć, że Amerykanie nas zostawili samym sobie, na pastwę Rosji, 
bezradnych. Ale trzeba zadać sobie pytanie, czy mamy się obrażać, czy myśleć o 
własnych interesach. I trzeba bardzo poważnie się zastanowić, co możemy z tym 
zrobić, co zależy od nas, a na co możemy liczyć z zewnątrz. Bo nie jest tak, że 
sytuacja jest niezmienna i tylko zła, a koniunktura zawsze będzie fatalna. Na pewno 
jednak rozwiązaniem nie jest wzmacnianie agresora, choćby przez dawanie mu alibi. 
Ja sobie oczywiście zdaje sprawę, że przeciwstawienie się obecnie polityce Rosji, 
przeciwstawienie się jej ekspansji będzie nas sporo kosztowało i nie mówię tutaj 
tylko o kwestiach gospodarczych, ale proszę pamiętać, że brak naszego 
przeciwdziałania będzie nas kosztował bardzo wiele w przyszłości, może nawet 
dużo więcej, więc zastanawiam się, co będzie bardziej opłacalne, czy nie warto 
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będzie dzisiaj zapłacić tej ceny oporu? Bo jeżeli nie zdecydujemy się dzisiaj na 
płacenie tej ceny, to niebawem możemy nie tylko utracić wszystko, ale i nie mieć za 
naszego pokolenia drugiej szansy wyboru. Jeżeli Rosja dzisiaj weszła już w ten etap 
ekspansji, etap już zupełnie jawny, eksponujący cele i kierunki działania wprost, to 
weszła weń całkiem niedawno, to był Smoleńsk, wcześniej Gruzja. Więc proszę 
zauważyć, że jest pewna bezwładność procesów politycznych. Nie ma oddziaływań 
natychmiastowych, ale nie tylko nie są one natychmiastowe, ale procesy społeczne, 
polityczne zachodzą z pewną dynamiką i są rozciągnięte w czasie. Ośrodki 
decyzyjne muszą sprawę rozważyć, przemyśleć, jest zawsze jakiś spór, jakaś gra 
interesów, kalkulacja korzyści i kosztów. Tak jest we wszystkich państwach. I to, że 
Rosja wchodzi do Europy, to już ostatecznie widać, wcześniej to było jakoś tam 
sygnalizowane w niektórych kręgach, analizowano aktywność Rosji i wskazywano 
na jej wzrost, ale to były sprawy znane raczej wąskiemu kręgowi zainteresowanych, 
analityków, ekspertów. Było to jeszcze odległą perspektywą. Teraz jest to już 
dostrzeganym faktem. Mamy dzisiaj maj 2012 roku i trzeba tę perspektywę przyjąć 
jako wyjściową, zarówno dla naszych działań, jak i dla reakcji innych państw 
zainteresowanych. Trzeba rzeczywiście zastanowić się nad naszą koncepcją 
działania. Oczywiście, Polacy są rzeczywiście dziś bardzo ospali, wielu nie darzy 
uczuciem tego dzisiejszego polskiego państwa, zajętych jest wyłącznie swoim 
własnym życiem, swoim interesem, nie poczuwa się do żadnych obowiązków wobec 
wspólnoty, czyli mamy stan wyjściowy mniej więcej taki, jaki rysuje się z naszych 
wcześniejszych dyskusji. Ale czy to oznacza, że lepiej przyjąć istniejącą sytuację za 
stałą, uwierzyć we własną niemoc, przyjąć koncepcję pasywną i przystać na status 
drugiego dania? Czy należy umacniać własną przedmiotowość polityczną? Ja myślę, 
że nie, że ciągle jeszcze jakieś szanse mamy, nawet całkiem spore, że nic nie zostało 
jeszcze przesądzone ostatecznie. Ja uważam, że gra z Rosją byłaby możliwa, gdyby 
Rosja miała jakieś podstawy, tradycje republikańskie, gdyby była partnerem 
cywilizowanym według naszego rozumienia cywilizacji, choćby tak, jak jest to w 
przypadku Niemiec. Jeżeli już mamy, mówiąc żartem, szukać sobie jakiegoś 
okupanta, jeżeli Polska jest już tak słaba, że nie jest zdolna, aby znaleźć wolę do 
odbudowy, to może lepiej poddać się pod protekcję Niemiec, w ostateczności 
podobnie chyba myślał Piłsudski, mówiąc, że Niemcy przynajmniej nie odbiorą 
nam duszy. Tyle, takie podejście jest, moim zdaniem zupełnie nieuzasadnione 
sytuacją, kapitulanckie i po prostu niepragmatyczne, nieracjonalne. 
 
Andrzej Chyłek 
 
Dodam do tego od siebie uwagę odnośnie sytuacji gospodarczej Polski i 
występujących w tym obszarze zagrożeń. Już w chwili obecnej Polska uzależniona 
od eksportu do Niemiec, jest to jedna trzecia polskiego eksportu i od importu 
surowców energetycznych z Rosji, prawie cały wolumen importu surowców 
energetycznych. Warto też w tym kontekście spojrzeć na kwestię omawianej 
koncepcji. Jeżeli poddamy się tej fali, temu prądowi, jeżeli przyjmiemy ten dryf, to 
uzależnimy się zupełnie od tych państw, czego oczywistą konsekwencją będzie 
relacja podległości i w konsekwencji zapewne podziału na strefy wpływu. Po prostu 
w dowolnym momencie Rosja i Niemcy będą w stanie wymusić na nas każdą 
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decyzję, wszystko czego sobie tylko zażyczą, zwykłym szantażem gospodarczym 
lub tylko sugestią jego uruchomienia. I nie będzie potrzeba sięgania po metody 
militarne. 
 
dr Andrzej Zapałowski 
 
Proszę pamiętać, że Rosja swoje cele już realizuje i nic jej nie powstrzyma. Jeśli 
wystąpimy przeciwko niej, zderzymy się sami z całą jej potęgą, ze wszystkimi tego 
konsekwencjami. Pozostawanie biernym, nic nam nie daje, gdyż sytuacja na 
Ukrainie i w innych państwach Europy Wschodniej będzie dynamiczna. Chcę 
podkreślić, iż to nie Polska jest inicjatorem i prowokatorem sytuacji wewnętrznej na 
Ukrainie.  To nie Polska dąży do dekompozycji obecnego układu, to nie Polska 
czyha na ziemie obecnego państwa ukraińskiego. Oczywiście nie możemy w 
jakiekolwiek sposób osłabiać sił demokratycznych na Ukrainie, ani tez nie możemy 
się wtrącać w politykę wewnętrzną Ukrainy. Nie możemy być w jakikolwiek sposób 
uznani za prowokatora. To sami obywatele Ukrainy dokonają wyboru, a jeżeli ten 
wybór będzie wpływał na wzrost zagrożenia dla Polski, musimy się włączyć w jego 
stabilizację, oczywiście w porozumieniu z Rosją. W odniesieniu do Trójkąta 
Kaliningradzkiego, to proszę zważyć, że Polska jest dzisiaj mimo wszystko średnim 
graczem w UE. Rosja nie ma szans na obejście Polski i grę ponad Polską z Unią 
Europejską, musi Polskę włączyć do współpracy, a najlepszym rozwiązaniem jest 
dla Rosji budowa tej osi Moskwa -Warszawa-Berlin, o której mówił prof. 
Karaganow, a którą promuje w Polsce Leszek Sykulski, prezes Instytutu Geopolityki 
jako uzupełnienie Osi Moskwa-Berlin- Paryż. Chodzi o to, żeby nie budować 
wielopodmiotowego, odrębnego bloku środkowoeuropejskiego, ale żeby budować 
stabilność regionalną w oparciu o trójstronne porozumienie. I to trzeba postrzegać 
nie w kategoriach zagrożenia, ale w kategoriach szansy. Ta koncepcja pozwoli 
Polsce uzyskać podmiotowość, wejść do gry zarówno w sprawach europejskich, jak 
i w sprawach wschodnich. I jeszcze jedno – Polska na dzisiaj nie jest do ogrania, nie 
jest do obejścia, ponieważ jesteśmy ważnym podmiotem stosunków 
międzynarodowych w Europie. Odpowiadając na pytanie, obawę dotyczącą 
problemu wzmocnienia potencjału Rosji jako ewentualnego agresora, to należy 
zauważyć, iż dotyczy to każdego partnera w polityce międzynarodowej. Grając z 
Niemcami wzmacniamy ich potencjał, ale także wzmacniamy swój. Podobnie jest w 
przypadku Rosji.  Wybór jest taki, czy osłabimy swoje bezpieczeństwo na kierunku 
wschodnim, na ziemiach byłej  Galicji, czy też obszar ten będzie w przyszłości 
wykorzystywany przeciwko nam, czy też wzmocnimy swoje szanse, swój potencjał 
poprzez jego kontrolę. Nie ma tu znaczenia że te działania nie mają precedensu w 
historii, że odrywamy się od tradycyjnych koncepcji sprzed lat. A może to był 
właśnie błąd Polski, że przez ostatnie trzysta lat nie było takiej koncepcji? Że nie 
próbowaliśmy z Rosja rozmawiać na ten temat. Oczywiście inne były wówczas 
uwarunkowania geopolityczne i ideowe, inne czasy i zapewne wówczas nie było 
możliwości ich realizować. Rosjanie szli albo wprowadzać komunizm, albo 
zajmować Europę, albo nas podbijali, albo rywalizowali z Prusami, albo z 
Napoleonem. Centrum świata było tu w Europie, ta Europa kolonizowała cały świat, 
więc Rosja walczyła o to serce, które kolonizowało cały świat, a które teraz jest już 
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gdzie indziej. Co tutaj jest obecnie ciekawego w Europie, o co trzeba się bić, co 
trzeba zajmować? Europa dzisiaj to coraz mniejsze wpływy militarne w świecie. 
Może jeszcze kilka dekad i może się okazać, że Turcja, że Egipt, że inne państwa 
będą miały dużo większy potencjał militarny, niż kraje europejskie. Tutaj zaszła 
kompletna zmiana, ta zmiana cały czas zachodzi. Proszę spojrzeć na inne państwa 
świata, na Brazylię, skąd wiadomo, że za pięć lat Brazylia nie będzie budowała 
lotniskowców? A Indie? Chiny? Ja uważam, że my powinniśmy, na tyle na ile nas 
stać, przestać być biernymi. 
 
dr Andrzej Anusz 
 
Chciałbym przyłączyć się do tych obaw i wątpliwości podnoszonych wobec 
przedstawionej tutaj koncepcji. Wydaje mi się, że rozważanie takiego scenariusza 
wydarzeń, w którym Polska staje wobec Rosji lub Rosji i Niemiec musi zakładać 
pewien element asekuracji, który pozwoli Polsce zachować podmiotowość w takim 
układzie i zrównoważyć różnicę potencjałów. Wydaje mi się, że taką asekuracją 
może być w obecnej chwili jedynie silne partnerstwo strategiczne z USA, poparte 
nie tylko deklaracją polityczną, ale jakimś rzeczywistym elementem architektury 
bezpieczeństwa, być może stałą obecnością wojskową sił zbrojnych USA. Bez takiej 
asekuracji taka koncepcja jest dla Polski nie do przyjęcia ze względów 
bezpieczeństwa. Teraz kwestia ceny. Już jest faktem zmiana amerykańskiej 
doktryny obronnej, a zatem tego, co było podstawą, punktem odniesienia polskiej 
orientacji politycznej w latach dziewięćdziesiątych. Obecnie USA głównego 
swojego przeciwnika upatrują w Chinach, zatem muszą dokonać strategicznego 
przegrupowania sił i działań. W związku z dotychczasowymi działaniami i 
interesami w Azji USA muszą oczywiście porozumiewać się z Rosją i właśnie to 
czynią. Ceną za współdziałanie Rosji będzie zapewne Ukraina, cały pech Ukrainy 
polega na tym, że oni nie dokończyli na czas przebudowy swoich relacji 
międzynarodowych i nie weszli do europejskiej strefy politycznej, do UE i NATO, 
że zmarnowali ostatnią dekadę. Oczywiście, tam były różne przyczyny, dużą rolę 
destrukcyjną odgrywała tam Rosja. Przy czym należy przypuszczać, że nie jest to 
rozwiązanie ostateczne, można zauważyć presję niektórych amerykańskich 
środowisk kształtowania myśli politycznej 
na Biały Dom w celu kontynuowanie gry o Ukrainę. Pytanie teraz, co Polska może 
przy tej kwestii osiągnąć. Ja przypuszczam, że raczej sprawa Ukrainy jest 
przesądzona w sensie polityki USA, chociaż to się może zmienić po wyborach 
prezydenckich. Na pewno jednak Polska może w związku z tym rozstrzygnięciem 
na Ukrainie domagać się od USA pakietu dodatkowych gwarancji i te gwarancje 
najpewniej otrzyma, niezależnie od wyniku wyborów. Natomiast USA nie może w 
sensie symbolicznym porzucić Ukrainy, zostawić jej kompletnie samej sobie. To 
byłoby zbyt kosztowne i w sensie zewnętrznym, bo bardzo obniżyłoby 
wiarygodność USA, i w sensie wewnętrznym, bowiem w USA są różne siły 
opowiadające się za zaangażowaniem w sprawy Ukrainy. W tej sytuacji może być 
tutaj próba wykonania pewnego gestu rękami polskimi, bo tutaj realnie tylko my 
możemy to zrealizować, tylko my jesteśmy tutaj realnie liczącym się graczem, 
mogącym wystąpić w imieniu Amerykanów. Może to się odbyć w ramach pewnych 
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gwarancji, które zostaną udzielone Polsce wraz wymiernym wsparciem 
politycznym, co może rzeczywiście umożliwić Polsce uzyskanie wpływów na 
zachodniej części Ukrainy, zamieszkałej przez osiem milionów ludzi. Konkludując, 
udział Polski w realizacji omawianej koncepcji nie jest możliwy bez dodatkowej 
asekuracji, jaką mogą zapewnić Polsce USA. Nie jest możliwy ze względu na nasze 
bezpieczeństwo. Jest natomiast szansa jej przeprowadzenia wraz z Amerykanami, w 
oparciu o udzielone przez nich gwarancje i taki wariant wydaje się dość 
prawdopodobny, ze względu na dążenie USA do wyjścia „z twarzą” i ich 
wewnętrzne uwarunkowania polityczne. Tym bardziej jest to prawdopodobne, że 
dopuszczenie do powrotu Ukrainy do rosyjskiej strefy wpływów jest przyznaniem 
się do porażki polityki amerykańskiej. Przecież Ukraina miała być zwieńczeniem tej 
polityki, budowy strefy bezpieczeństwa w Europie, ograniczającej możliwość 
rosyjskiej ekspansji i jej powrotu na drogę imperialną. Obecnie, wobec 
niekorzystnego rozwoju sytuacji na Ukrainie i konieczności zaangażowania w Azji, 
USA muszą przystać na utratę Ukrainy, ale będą chciały to zrobić tak, aby zachować 
pozory. Tutaj jest szansa dla Polski. 
 
dr Andrzej Zapałowski 
 
Oczywiście, udział USA jako gwaranta powinien być ważnym warunkiem polskiego 
udziału w tej koncepcji. USA rzeczywiście prowadzi taką politykę, jest to widoczne 
w dłuższej skali. To polityka oparta na podstawach myśli geopolitycznej 
Mackindera, który zalecał otaczanie serca kontynentu, budowę kordonu państw 
wokół Moskwy. Wystarczy spojrzeć na mapę i miejsca zaangażowania USA. 
Chciałbym spróbować podsumować naszą dyskusję. Ja moją koncepcję 
przedstawiłem dość niedawno, przedstawiłem ją publicznie zarówno w Polsce, jak i 
przekazałem na Ukraine, a drukiem ukazała się nawet w Rosji. Czy jestem do niej 
ostatecznie przekonany we wszystkich jej szczegółach? Nie jestem, oczywiście 
widzę również różne zagrożenia i podziałam wiele z tych wątpliwości, które tutaj 
były podnoszone. Bardzo się cieszę z przebiegu tej dyskusji, z tej wymiany 
ciekawych argumentów, z tego ważnego i interesującego sporu, który mogliśmy 
dzisiaj toczyć. Dlaczego zdecydowałem się przedstawić koncepcję, która jest 
kontrowersyjna, a dla wielu z nas może się wydać niezgodna z interesami polskimi? 
Dlatego, że uważam, że spór, ścieranie się argumentów, poszukiwanie rozwiązań 
konceptualnych i prawd naukowych stanowi nie tylko o jakości nauki, ale powinno 
być również przywilejem polityki. Tym bardziej mnie cieszy ta dyskusja, że nie 
byłaby ona prawdopodobnie możliwa w żadnym współczesnym polskim ośrodku 
naukowym, gdzie o jakości pracy świadczy jej niekontrowersyjność, a metodą 
poszukiwanie prawdy naukowej nie jest ścieranie się argumentów, ale ilościowe 
ważenie stanowisk tak, jakby istnienie prawdy można było ustalić w głosowaniu lub 
w ramach kompromisu. Jest to zresztą dzisiaj wielki problem współczesnej nauki 
polskiej, ów stan, w którym wiodące ośrodki naukowe zamiast prowokować, 
skłaniać do refleksji, do pracy intelektualnej, do rzeczowego sporu, zamykają się w 
skostniałych formułkach, pilnie bacząc, żeby nie przestąpić granicy politycznie 
nakreślonej poprawności. Jaka jest wartość takiej nauki? Taka, jak jej efekty – 
nijaka, pozbawiona znaczenia, nieproduktywna. Po prostu, trzeba myśleć, trzeba 



 98 

pracować nad koncepcją. Niech ona zostanie skrytykowana, niech będzie uznana za 
herezję, trudno. Ale niech się pojawi, niech da asumpt do rozważań, do 
zakwestionowania. Nie może być tak, że polska myśl polityczne jest wyłącznie 
odtwórcza, że powiela jedynie cudze wzory, musimy myśleć sami, bo nikt inny nie 
będzie myślał w naszym interesie. 
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POLSKA POMIĘDZY UNIĄ EUROPEJSKĄ A ROSJĄ 
(Myśl.pl nr 25 (4/2012), kwartalik społeczno polityczny, Szczecin 2012) 

 
Stosunki polityczne pomiędzy Polską a Rosją w polskiej tradycji były i 

poniekąd są nadal działaniami mającymi na celu balansowanie pomiędzy 
największymi jej sąsiadami tj. Niemcami i Rosją. Przynajmniej od XVII wieku ten 
dylemat zaczął pojawiać się w koncepcjach polskiej elity myślącej w kategoriach 
interesu państwa polskiego. 
 

Doświadczenia i uprzedzenia 
Pogląd ten zaczął zyskiwać na znaczeniu i stał się jednym z paradygmatów 

polskiej polityki narodowej, kiedy Polska utraciła niepodległość w wyniku zajęcia 
jej terytorium przez Rosję, Austrię i Prusy. Podstawowym dylematem, który 
pojawił się przed I wojną światową było pytanie: w oparciu o które państwo 
zaborcze odbudować polską państwowość, a po uzyskaniu niepodległości w 1918 
roku, jak balansować pomiędzy dwoma wspomnianymi państwami, aby tej 
niepodległości nie utracić. 

Problemem Polski było to, że znajdowała się ona na strategicznym 
kierunku, przez który Rosja Sowiecka mogła sięgnąć po wpływy w Europie 
Zachodniej. Europy, która przez ostatnie tysiąc lat była centrum politycznym i 
gospodarczym świata. Kto miał we władaniu ten obszar, rządził światem. Rozumieli 
to Turcy w XVII wieku, rozumiał to także Napoleon. Problemem było tylko jak 
wyeliminować ewentualnych przyszłych konkurentów w walce o wpływy w 
świecie, zwłaszcza posiadających granice lądową z Europa Centralną. Tym 
konkurentem posiadającym lub mogącym posiadać odpowiedni potencjał 
demograficzno-gospodarczy była na wschodzie tylko Rosja. Dla tego kraju 
uzyskanie wpływów w Europie poprzez przesuwanie się do jej centrum stanowiło 
wyznacznik potęgi. Być obecnym na obszarze stanowiącym i kreującym sytuację 
polityczno-gospodarczą na świecie warunkowało jej mocarstwowość. 

I tu Polska znalazła się w egzystencjonalnym dla siebie niebezpieczeństwie. 
Mogła balansować pomiędzy Niemcami a Rosją tylko w ograniczonym zakresie. To 
właśnie z końcem XIX wieku pojawiła się koncepcja Międzymorza, czyli idea 
budowy przez państwa Europy Środkowowschodniej zakładająca utworzenie 
federacji państw Europy Środkowej i Wschodniej. Docelowo do Międzymorza 
należeć miał obszar między morzami: Adriatyckim, Bałtyckim a Czarnym, a 
konkretnie na nowo utworzone państwa: Polska, Litwa, Łotwa, Estonia, Białoruś, 
Ukraina, Czechosłowacja, Węgry, Rumunia, Jugosławia oraz ewentualnie 
Finlandia. Proponowana federacja miała nawiązywać do jagiellońskich tradycji 
wielokulturowej Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Józef Piłsudski uważał, że jej 
powstanie pozwoli uniknąć państwom Europy Środkowej dominacji Niemiec czy 
Rosji. 

Koncepcja ta w polskiej polityce pojawiła się ponownie po 1989 roku, w 
momencie powstania niepodległej Ukrainy, Białorusi, Litwy, Łotwy i Estonii. 
Nawiązywała ona do myśli politycznej części polskiej emigracji skupionej wokół 
wydawanej w Paryżu „Kultury" i jej redaktora naczelnego Jerzego Giedroycia. 
Wspomniane czasopismo i zawarte w nim teksty ideowe, które przerzucano do 
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Polski nielegalnie stało się dla znacznej części polskiej opozycji wykładnią 
polityczną na najbliższe lata. 

Po latach rosyjskiego zwierzchnictwa mającego swój początek w 1944 roku 
Polska ponownie w 1989 roku stanęła przed dylematem - jak zachować swoją 
niepodległość? Zdawano sobie sprawę, iż słabość Rosji nie jest elementem trwałym 
i stan taki nie utrzyma się długo. Dlatego też polskie elity polityczne rozpoczęły 
działania mające na celu wstąpienie Polski do NATO, gdzie jeden z jej 
dotychczasowych śmiertelnych wrogów tj. Niemcy były w znacznym stopniu 
militarnie kontrolowane przez Pakt Północnoatlantycki oraz podjęto kroki mające 
na celu wstąpienie do jednoczącej się politycznie i gospodarczo Europy. Z drugiej 
strony Polska podjęła działania mające na celu wzmacnianie niepodległości na Bia-
łorusi i Ukrainie poprzez wspieranie tam środowisk, dla których zagrożenie 
rosyjskie było nader istotną sprawą. 

Działania Polski na obu kierunkach otrzymały istotne wsparcie USA, które 
to państwo widziało w tym możliwości uzyskania znacznego przesunięcia swoich 
wpływów na wschodzie Europy, a przez to trwałe wyeliminowanie Rosji z 
rywalizacji o wpływy w świecie i zepchniecie jej do pozycji mocarstwa 
regionalnego. Nikt przy tym nie brał poważnie pod uwagę głosów mówiących, iż 
proces ekspansji cywilizacyjnej na wschodzie Europy i jego trwale zakorzenienie 
nie trwa dekadę lecz co najmniej kilka, jeżeli nie kilkanaście. Polski geopolityk i 
historyk, tworzący na początku lat trzydziestych i czterdziestych ubiegłego wieku, 
Feliks Koneczny, w swoich pracach zwracał uwagę, iż człowiek zawsze przynależy 
do jednej cywilizacji. Podkreślał, iż nie może on być cywilizowany na dwa 
sposoby. Obszar obecnej Ukrainy i Białorusi jest obszarem gdzie, jak zauważył 
nieżyjący już amerykański profesor Samuel Huntington, jest podzielony pomiędzy 
dwie cywilizacje: łacińską (niezależnie od dominujących tam obrządków 
religijnych) i powiedzmy rosyjską. Granica pomiędzy obydwiema cywilizacjami 
przebiegała wzdłuż granicy państwa polskiego sprzed 1945 roku. Dlatego też, 
oparcie się przez elity USA i Europy Zachodniej, w tym i Polski na 
nacjonalistycznych elitach ukraińskich i białoruskich, mających swoje główne 
zaplecze na terenach przynależnych do cywilizacji łacińskiej, musiało ponieść 
klęskę. Nie mieli oni szansy zdominować współobywateli o tak różnej tradycji i 
mentalności. Wielu polityków do dziś nie widzi tej zależności, będąc bardziej 
przywiązanym do ideologii niż do życia. 

 
Zmiana centrum osi geopolitycznej świata 
W trzecie tysiąclecie wkroczył świat nie tylko numerycznie, lecz także 

wszystkim poprzez istotną zmianę jednego z filarów światowego układu 
geopolitycznego, a mianowicie zmiany obszaru dyktującego pozycję wpływu na 
bezpieczeństwo i gospodarkę na świecie. To obecnie nie Londyn, Paryż, Berlin czy 
nawet poprzez znaczny monopol surowcowy Moskwa jest obecnie miejscem 
określanym jako centrum świata, ale jest nim Waszyngton i obszar Azji 
Wschodniej. To, póki co, na tym obszarze w przyszłości będzie toczyła się 
rywalizacja o pozycję i wpływ poszczególnych państw na świecie. W widoczny 
sposób USA poprzez zmiany w swoich doktrynach politycznych i wojskowych ze 
stycznia 2012 roku rozpoczęły koncentracje swojego wysiłku na tym obszarze. 
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Coraz bardziej rozumie to Moskwa i Berlin. Ta zmiana geopolitycznego myślenia 
coraz bardziej będzie wpływała na napięcia i zagrożenia w Europie. 

Obecnie Unia Europejska jest w głębokim kryzysie finansowym i ideowym. 
Poprzez kryzys finansowy może dojść do istotnych podziałów wewnątrz całej 
struktury, a nawet do wyjścia niektórych krajów z Unii. Odpowiedzią na kryzys 
brukselskiej nomenklatury, która przede wszystkim dba o własne wpływy a nie 
interes obywateli Unii są projekty głębszej integracji politycznej. Na pomysł 
głębszej integracji UE już odpowiedziało społeczeństwo Wielkiej Brytanii, poprzez 
zapowiedź referendum w sprawie wyjścia z Unii. Głosowanie zgodnie z 
deklaracjami premiera Davida Camerona ma się odbyć w 2015 roku. 

Pod znakiem zapytania stoi dalsze rozszerzanie Unii Europejskiej. Obecnie to 
przede wszystkim Francja i Niemcy dyktują czy Unia się rozszerzy i o jakie 
państwa. Dla takich krajów jak Ukraina czy Białoruś w dającej się określić 
perspektywie nie ma miejsca w Unii. Nie chodzi tu głównie o obecne stanowisko 
Moskwy, ale o zwykły pragmatyzm. Dla rolnika czy mieszkańca Niemiec lub 
Francji przyjecie Ukrainy do Unii wiąże się z objęciem jej w jakieś mierze wspólną 
polityka rolną i polityką spójności (obszar dwukrotnie większy od Polski). Nikt nie 
chce w Europie za to płacić. 

 
Polska pomiędzy Unią Europejską a Rosją 
Tradycyjny, wręcz egzystencjonalny konflikt polsko-rosyjski trwający kilka 

stuleci a przekładający się niejednokrotnie na stosunki Rosja - Unia Europejska jest 
ze względów racjonalnych dla wszystkich podmiotów zupełnie niepotrzebny. Nie 
ulega wątpliwości, iż Polska z uwagi na swój potencjał demograficzny i 
gospodarczy będzie odgrywała znaczącą rolę w UE. To zawsze będzie przenosiło 
napięcia pomiędzy Moskwa a Warszawą na poziom Brukseli. 

Powstający nowy ośrodek siły na świecie w Azji Południowej (Chiny, świat 
muzułmański) będzie stanowił coraz większe niebezpieczeństwo i zagrożenie dla 
gospodarek europejskich, a z czasem także zagrożenie militarne w zakresie 
zwalczania ich interesów gospodarczych. Oczywiście będzie to dotyczyło także 
Moskwy. Zwłaszcza Chiny, które od dwóch dekad w swojej polityce kierują się 
polityką i zasadami strategicznymi, które zawarł przed dwa i pół tysiąca lat temu 
Sun Tzu w książce pod tytułem „Sztuka Wojny" stają się coraz bardziej 
nieprzewidywalnym graczem na świecie. Dla tego kraju wszelkie niepokoje i 
napięcia na kontynencie europejskim będą stanowiły ogromne możliwości w 
uzyskiwaniu wpływów w świecie, a zwłaszcza w zwiększaniu swojej obecności w 
Afryce. Przyszłe wojny będą toczyć się głównie o surowce i o dostęp do nich. 
Zagrożone będą obszary i państwa nie będące w stanie posiadać wystarczającego 
potencjału odstraszania i będące zaangażowane w lokalne konflikty. Na tym tle 
ewentualnie pogarszające się stosunki polsko-rosyjskie stanowiłyby poważne 
zagrożenie dla obu krajów i ich pozycji gospodarczej w Europie. Obecnie, jak już 
było powiedziane, to nie Europa jest centrum świata, to centrum przesunęło się do 
Azji. Dla starego kontynentu, aby mógł podejmować walkę o wpływy gospodarcze, 
potrzebna jest stabilizacja i ograniczanie się poszczególnych krajów tego kon-
tynentu wyłącznie do rywalizacji w sferze gospodarki. Kontynent europejski 
wymiera, kurczą się rynki zbytu, trwa walka o utrzymanie standardu życia jej 
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mieszkańców. Z czasem pojawi się kolejny problem a mianowicie wzrost 
demograficzny mniejszości muzułmańskiej przy ciągłym ubytku ludności chrześci-
jańskiej. Problem ten będzie coraz bardziej dotyczył nie tylko UE, ale także samej 
Rosji. Za dwie dekady można spodziewać się poważnych napięć na tym tle, 
niezależnie od tego czy Europa będzie bardziej otwarta i tolerancyjna czy nie. To 
jest kwestia wypierania się cywilizacji wewnątrz Europy. 

Kwestią nader istotną dla Polski i Rosji jest zagadnienie bezpieczeństwa. 
Polska nie stanowi i nie będzie stanowiła zagrożenia dla Rosji niezależnie od tego, 
jak głęboko będzie zaangażowana w poszczególnych sojuszach wojskowych. W 
Polsce nie ma tendencji i społecznej akceptacji do działań natury militarnej nie 
będącej działaniem na rzecz bezpieczeństwa kraju. Natomiast Rosja podejmuje 
obecnie działania na granicy UE, jakby nie uwzględniała, iż przez ostatnie 
kilkanaście lat w Europie i na świecie zaszły nader istotne zmiany. Poszczególne 
kraje NATO zmieniają swoje doktryny wojskowe i strukturę sił zbrojnych. Przez 
ostatnie dwa lata Niemcy budują armię, która będzie zabezpieczała ich interesy nie 
w Europie ale w Afryce i innych punktach na świecie. Natomiast Rosja koncentruje 
swoją najnowszą technologię w pobliżu granic Polski, wywołując niepotrzebne 
napięcia. Oczywiście każdy kraj ma prawo posiadać takie siły zbrojne, które 
stanowiłyby wystarczającą siłę odstraszania. Tak samo Polska ma prawo do 
odpowiedniej tarczy antyrakietowej jak i Rosja. Problemem jest tylko nasycenie 
obszaru przygranicznego ilością tego sprzętu. 

Kolejną ważną kwestią jest ograniczenie rywalizacji politycznej pomiędzy 
Polską a Rosją w Europie Wschodniej. Tu musi nastąpić pewna zgoda co do 
określenia sfer wpływów. Rosja powinna ograniczać się do sfery wpływów 
cywilizacji rosyjskiej, a Polska poza aktywnością gospodarczą nie powinna 
politycznie angażować się na obszarze tych wpływów. 

 
Kaliningrad – Rosja w centrum Europy 
Region Kaliningradu ma obecnie szczególną rolę do wypełnienia w zmianie 

relacji pomiędzy Polska a Rosją. Z obszaru charakteryzującego się dużym na-
syceniem wojska i infrastruktury militarnej, obszar ten powinien dryfować w 
kierunku centrum handlu i przemysłu w tej części Europy. Granica polsko- -
rosyjska daje także wiele innych możliwości. Wielki krok zrobiono poprzez 
liberalizację przepisów przekraczania granicy przez ludność mieszkającą w pasie 
nadgranicznym. Wielkim wydarzeniem pokazującym, że można przełamywać 
dotychczasowe wzajemne postrzeganie jest historyczna wizyta w Polsce głowy 
prawosławia w Rosji – Cyryla I. 

Te wszystkie działania są jak na razie tylko zwiastunem tego, co powinno 
być i w jakim kierunku obydwa państwa powinny zmierzać. Oczywiście są także 
niebezpieczeństwa i zagrożenia, które mogą zamrozić rozwijającą j współpracę. Do 
nich należy wysoce prawdopodobny konflikt izraelsko-irański. W tej konfrontacji 
istotną role zajmą Stany Zjednoczone. Nie jest wiadoma rola jaką Rosja będzie 
chciała odegrać w tej wojnie. Tym niemniej Polska jako sojusznik USA będzie 
prawdopodobne musiała politycznie wesprzeć koalicje antyirańską, co może 
częściowo zahamować rozwijającą się współpracę z Moskwą. Miejmy nadzieję, iż 
obydwa państwa i ich społeczeństwa są już wystarczająco dojrzałe doświadczeniem 
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i rozumieniem wspólnych zagrożeń z kierunków pozaeuropejskich, że utrzymają 
obecne tendencje we wzajemnych stosunkach. 
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WPŁYW PREZYDENCJI LITWY NA JEJ 
BEZPIECZEŃSTWO 

(Mysl.pl nr 27 (2/2013), kwartalnik społeczno-polityczny, Szczecin 2013) 
 

 
Symboliczna prezydencja  

W lipcu bieżącego roku nastąpi objęcie prezydencji w Unii Europejskiej 
przez Republikę Litewską. Po Cyprze, a następnie Irlandii przewodnictwo obejmie  
kolejne państwo, które nie ma i nie będzie miało istotnego wpływu na politykę 
Brukseli. Na domiar złego dla samej UE po Litwie prezydencję obejmie 
bankrutująca i pogrążona w  chaosie powtarzających się protestów Grecja. 

Wszystkie wymienione państwa w strukturze wpływów w UE, są państwami 
klienckimi i peryferyjnymi, niezdolnymi do zapewnienia sobie samodzielnie 
bezpieczeństwa narodowego. Peryferyjność tych państw wiąże się przede wszystkim 
z ich realnym potencjałem wpływu na decyzje zapadające w Brukseli, a nie 
związane z odległością od stolicy Unii. Litwa jest państwem, które bez gwarancji 
zewnętrznych nie jest w stanie samodzielnie zadbać o swoje bezpieczeństwo. Przez 
to jest bardzo podatna na zdecydowane sugestie Niemiec i Francji, a w wymiarze 
zewnętrznym (pozaunijnym) na USA.  

Istotna zmiana na niekorzyść tego kraju (podobnie jak i dla Łotwy i Estonii) 
nastąpi w 2014 roku, po wejściu w życie  zmiany głosowania w Radzie Europejskiej 
w kontekście tzw. podwójnej większości, czyli głosowania, w którym decyzje będą 
zapadały poprzez większość co najmniej 55% państw członków Unii i 65% 
obywateli UE. Wymaganą ilość procentową obywateli zapewnią sobie największe 
państwa UE, czyli Niemcy, Francja, Włochy i Hiszpania, a wymaganą ilość państw, 
kraje klienckie (w tym 3 kraje lezące nad Bałtykiem tj. Litwa, Łotwa i Estonia). 
Właśnie perspektywa wejścia w życie tego rozwiązania będzie rzucała się cieniem 
na prezydencję Litwy.  

Litewska prezydencja, podobnie jak Grecka jest dużym wyzwaniem nie 
tylko dla tych państw, ale przede wszystkim dla Brukseli. Co prawda po wejściu w 
życie traktatu lizbońskiego w 2009 roku,  Wilno nie będzie miało jako państwo 
sprawujące prezydencję dużego wpływu na proces decyzyjny w Radzie Europejskiej 
z uwagi na funkcję przewodniczącego Rady Europejskiej oraz na politykę 
zagraniczną kierowaną przez szefa unijnej dyplomacji. Rola państwa klienckiego 
sprawującego prezydencję będzie sprowadzało się faktycznie do funkcji 
reprezentatywnych i koordynacyjnych działalność Rady, a i to będzie wymagało 
ogromnego wysiłku instytucji państwa litewskiego. 

Dla Litwy jednym z głównych priorytetów prezydencji będzie rozwój 
Partnerstwa Wschodniego, czyli zabiegi o nadanie większej podmiotowości w 
polityce UE takim państwom jak Ukraina, Gruzja, Azerbejdżan, Armenia, Mołdawia 
i Białoruś. Oczywiście  plan ten będzie się wpisywał w priorytety unijnych sąsiadów 
Litwy, głównie Polski i Szwecji, ale będzie on stał w całkowitej sprzeczności z 
interesami Berlina, Londynu czy też Paryża, nie mówiąc o Moskwie. Sytuacja w 
Afryce Północnej, obecne stosunki na Bałkanach, polityka UE względem Turcji czy 
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w końcu priorytety Brukseli w relacjach z Rosją, będą niweczyły zamiary Wilna, 
albo go marginalizowały.   

Dla samej Litwy niezwykle ważnym elementem prezydencji będzie 
pokazanie się  na arenie międzynarodowej jako odpowiedzialnego podmiotu 
stosunków międzynarodowych, potrafiącego sprostać coraz bardziej pogłębiającego 
się kryzysu wewnątrz UE i postępującego spadku jej pozycji na  międzynarodowej 
szachownicy politycznej.  

Nie będzie to jednak jej samodzielna polityka, ale odpowiedzialne wpisanie 
się Litwy w oczekiwania głównych graczy w UE. Litwa musi pokazać, ze jest 
państwem odpowiedzialnym i państwem które może być istotnym sprzymierzeńcem 
Niemiec i Francji. Temu wyzwaniu będzie poświecona prezydencja, a nie kreowaniu 
jakiejkolwiek własnej polityki, czy też własnych interesów. Jedynym interesem tego 
kraju będzie pokazanie bezwzględnej lojalności wobec Brukseli. 

Działania te będą się miały nijak do szans wiązanych przez społeczeństwo 
litewskie z tą prezydencją. Poza retoryką władze w Wilnie nie będą w stanie nic 
zrobić w kwestii poprawienia swojej pozycji politycznej i gospodarczej, nie mówiąc 
już o swoim bezpieczeństwie.  

 
Polityka historyczna Litwy a jej racja stanu 
 Każde niepodlegle państwo, albo region mający takie aspiracje prowadzi 
własną politykę historyczną. Także niepodległa Litwa ma do niej prawo. Jednakże 
podstawową kwestią jest jej docelowy efekt i przełożenie go na aktualną pozycję 
międzynarodową państwa, zwłaszcza w kontekście zapewnienia sobie 
bezpieczeństwa. Tu pojawia się problem. Litewscy konserwatyści na czele z 
prezydentem kraju Dalią Grybauskaite prowadzą politykę wobec Polski i Rosji taką 
jak w stosunku do państwa dążącego do kulturowej i gospodarczej okupacji tego 
kraju. Nie zauważają oni, iż minęło kilkadziesiąt lat od stanu napięcia pomiędzy 
Polską i Litwą o Wileńszczyznę i ponad dwadzieścia lat od upadku Związku 
Sowieckiego. Litwa obecnie z uwagi na swój potencjał demograficzny i militarny 
nie jest samodzielnym podmiotem zdolnym do kreowania polityki bezpieczeństwa 
w rejonie Morza Bałtyckiego. Uczestnictwo w UE daje jej ograniczone gwarancje 
polityczne w zakresie bezpieczeństwa międzynarodowego, a członkostwo w NATO 
daje jej coraz bardziej topniejące gwarancje w zakresie bezpieczeństwa militarnego 
z uwagi na zmianę priorytetów Paktu, a zwłaszcza Stanów Zjednoczonych. 

 Jedynym prawdziwym gwarantem bezpieczeństwa Wilna musi być sojusz z 
jednym z dużych państw sąsiednich, który byłby sojuszem strategicznym. To z kolei 
wymaga od tego państwa odejście od agresywnej retoryki w stosunku do głównych 
mniejszości narodowych tj. Polaków i Rosjan. Litwini muszą zdawać sobie sprawę, 
iż w sytuacji zmiany układu geopolitycznego w Europie bez gwarancji ze strony 
sąsiadów nie są w stanie utrzymać swojej niezależności. Nie chodzi tu tylko o 
ewentualne działania militarne wobec tego kraju ale przede wszystkim o 
podporządkowanie go pod względem gospodarczym lub politycznym. Dla Rosji 
Litwa to problem wielkości ponad połowy Sankt Petersburga, a dla Polski to obszar 
średniego województwa. Litwini muszą sobie uświadomić, iż ich kraj nie jest w 
położeniu Luksemburga, czy też Słowenii ale graniczy z globalnym graczem 
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geopolitycznym tj. Rosją i w razie zmiany koniunktury politycznej na świecie 
będzie mógł liczyć tylko na siebie, to znaczy będzie zupełnie bezbronny.  

 
Szanse i wyzwania dla prezydencji Litwy 

Spoglądając z egoistycznej pozycji politycznej Litwy, najważniejszym 
wyzwaniem tego kraju w prezydencji jest integracja krajów nadbałtyckich w jeden 
podmiot o charakterze konfederacji. To dało by  takiemu podmiotowi na arenie 
międzynarodowej pozycje zbliżoną do pozycji Słowacji, czy też Finlandii. Ponadto 
normalizacja stosunków z państwami regionu dałaby Konfederacji poważną pozycję 
nad Bałtykiem i w samej UE. Obserwując dotychczasową rywalizację pomiędzy 
Litwą, Łotwą i Estonią  nie widać takich zamiarów, a nawet nie wzmiankuje się o 
nich w agendzie prezydencji.  

Kolejnym wyzwaniem jest wykorzystanie prezydencji dla zapewnienia 
Litwie bezpieczeństwa energetycznego. Tu znowu pojawia się problem natury 
strategicznej, czy budować swoje bezpieczeństwo energetyczne w oparciu o państwa 
z którymi Litwa posiada granicę lądową, czy też budować drogi system importu 
surowców energetycznych z państw Skandynawskich? Wydaje się, iż system 
bezpieczeństwa energetycznego Litwy oparty wyłącznie o import jest zbyt 
kosztowny, a pod względem bezpieczeństwa i tak mało efektywny z uwagi na 
łatwość paraliżu jego dostaw. Dlatego też kraj ten jest skazany na współpracę z 
sąsiadami. Bazowanie na gwarancjach NATO jest bazowaniem na zapewnieniach, 
które w wyniku dynamicznych zmian na Dalekim Wschodzie mogą okazać się 
gwarancjami bez pokrycia.  

Sama Litwa wydając na  swoje bezpieczeństwo poniżej 1% PKB pokazuje 
sojusznikom i Wspólnocie Europejskiej, ze jest państwem podatnym na wszelkie 
wpływy w zamian za jakiekolwiek gwarancje bezpieczeństwa. Ten stan będzie się 
jeszcze pogłębiał, gdyż w razie utrzymania się obecnych tendencji demograficznych 
Litwa tracąca w ciągu dekady kilka procent swoich obywateli będzie 
marginalizowana w stosunkach międzynarodowych.  

Także angażowanie się Wilna w Partnerstwo Wschodnie jako priorytet 
prezydencji jest działaniem skazanym na niepowodzenie.  Wpływ tego małego 
państwa na trzykrotnie większą Białoruś, czy też na ponad dziesięciokrotnie większą 
Ukrainę jest działaniem angażującym potencjał państwa niewspółmiernie do jego 
międzynarodowych  możliwości. Polska prezydencja w UE nie potrafiła jej narzucić  
zwrócenia istotnej uwagi na kraje Europy Wschodniej, tym bardziej nie zrobi tego 
Litwa.  

Podstawowym wyzwaniem dla Litwy w toku prezydencji będzie 
koordynowanie działań mających  wprowadzanie nowej perspektywy budżetowej na 
lata 2014 -2020 oraz udział w procesach ratujących strefę euro. Kolejnym 
wyzwaniem będzie kwestia Syrii i Iranu oraz problem rozprzestrzeniania się 
terroryzmu w Afryce Północnej. Tu Litwa nie ma ani sił ani środków do koordynacji 
działań UE w tym zakresie. Dlatego też należy przyjąć, iż jej prezydencja nie będzie 
miała istotnego wpływu wewnątrz UE na politykę Wspólnoty na rzecz 
rozwiązywania wspomnianych problemów. 
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Polska a prezydencja Litwy 
 Litwa traktuje Polskę jako kraj, który ma bliżej nieokreślone winy wobec 
Wilna i który powinien zrozumieć wszelkie fobie pojawiające się na linii 
wzajemnych stosunków politycznych i gospodarczych. Polska z kolei przez ostatnie 
dwie dekady stosowała wobec Litwy politykę głębokiej wyrozumiałości (podobnie 
jak w stosunku do rządzonej przez nacjonalistów pod przywództwem Wiktora 
Juszczenki Ukrainy) prowadzącą do rezygnacji ze swoich interesów gospodarczych, 
a nawet interesów mniejszości polskiej w tym kraju. Litwini zachowywali się w 
stosunku do Polski, tak jakby ten kraj był okupantem, nie pamiętając jednocześnie, 
iż Rzeczpospolita Obojga Narodów która powstała w XVI wieku była zbudowana 
nie na podboju, ale na zasadzie układu politycznego, przy zachowaniu 
podmiotowości obu stron. 
 Dla Polski już czas skończyć z nadwrażliwością w stosunku do Litwy, a 
należy podejść do  tego państwa na zasadzie politycznej wzajemności. Nie jest 
dopuszczalne, aby Wilno sprawując prezydencję nie respektowało podstawowych 
konwencji międzynarodowych w stosunku do mniejszości narodowych, 
manipulowało okręgami wyborczymi przy wyborach, czy też administracyjnie 
niszczyło szkolnictwo mniejszości narodowych.  

Także Litwa winna wziąć większą odpowiedzialność za swoje 
bezpieczeństwo. Prezydencja powinna być wykorzystania dla znormalizowania 
stosunków UE z Białorusią, a zapowiadany szczyt Partnerstwa Wschodniego w 
Wilnie powinien służyć normalizacji stosunków wszystkich państw Europy 
Wschodniej. 

Dużym wyzwaniem dla Litwy podczas prezydencji jest  zachowanie 
proporcji pomiędzy interesem politycznym i bezpieczeństwa leżącym w gestii Unii 
Europejskiej, a  interesem gospodarczym regionu poprzez zacieśnienie i ułatwienie 
wymiany gospodarczej i kulturalnej pomiędzy Polską, Białorusią a Kaliningradem. 
Orientowanie się tego kraju z uwagi na potencjał gospodarczy, demograficzny i 
obronny na Szwecję czy tez Finlandię nie ma istotnego znaczenia dla interesów 
bezpieczeństwa Litwy. Kraje te mają poważne problemy z zapewnieniem sobie 
bezpieczeństwa narodowego, ciągle ograniczając środki na ten cel.  Także 
angażowanie się  tego państwa w kwestie rozwiązywania sporu wewnętrznego na 
Ukrainie, czy też w kwestie wewnętrzne Białorusi przerasta możliwości Wilna, a 
prowokuje działania Rosji.  

Litwa jest obecnie w wyjątkowo trudnej sytuacji. Jej granica z Rosją wynosi 
ponad 270 km, a granica z Białorusią ponad 600. Dla jej realnej ochrony kraj ten 
powinien  posiadać minimum kilka brygad, a nie jak obecnie jedną (1 Brygada 
Zmechanizowana „Żelazny Wilk”) i kilka batalionów piechoty. Siły te nie posiadają 
nawet minimalnego poziomu odstraszania przeciwnika do podjęcia działań 
zbrojnych. Jedyny poziom odstraszania militarnego daje system obrony terytorialnej 
Litwy. Jednakże wskutek małej liczebności demograficznej Litwinów i dużej ilości 
mniejszości narodowych, i ten środek odstraszania jest zapewne w dużej mierze 
rozpoznany, czyli częściowo zneutralizowany. Na co więc stać Litwę w zakresie 
bezpieczeństwa militarnego. Samodzielnie państwo to może być zdolne do 
długotrwałego oporu co najwyżej na poziomie Ulsteru. Przykład Czeczeni pokazuje, 
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iż przy brutalnym rozprawieniu się z oporem ludności podbitej, są nikle szanse i na 
ten wariant. 

Litwa, podobnie jak pozostałe państwa bałtyckie liczy na art. 5 Traktatu 
Waszyngtońskiego i w nim upatruje podstawę swojego bezpieczeństwa.  Taki 
gwarant  jest zabezpieczeniem suwerenności Litwy tylko w okresie stabilizacji 
politycznej w Europie. Obecnie, coraz więcej rozsądnych polityków w naszym kraju 
zdaje sobie sprawę, że ta gwarancja nawet dla Polski jest w znacznym stopniu 
iluzoryczna i warunkowana co najmniej miesięczną możliwością samodzielnej 
obrony. Litwy nie stać na samodzielną obronę dłuższą niż dwa- trzy dni. Dlatego też 
powinna zadbać o swoje bezpieczeństwo w oparciu o bliższe sojusze, które 
uzupełniały by sojusz NATO.  

Jedynym, obecnie państwem zdolnym do ograniczonego wsparcia Litwy w 
wypadku zagrożenia jest Polska. Pytanie tylko, co nasz kraj będzie miał z tego, że 
wejdzie w konflikt z Rosją? Należy tu dokonać egoistycznego, narodowego bilansu 
zysków i strat. Obecnie jak wspomniałem, Litwa traktuje Polskę jako zagrożenie dla 
jej tożsamości kulturowej i oczekuje tylko oczekuje wsparcia. Z drugiej strony nie 
respektuje podstawowych interesów polskiej wspólnoty na Litwie, a powinna 
szczególnie o nią dbać z uwagi na swój interes bezpieczeństwa. Oczekiwać opieki w 
zakresie bezpieczeństwa ze strony Polski, a z drugiej strony traktować Polskę przez 
Litwę, tak jak senior w średniowieczu traktował wasala się na dłuższą metę nie da, 
zresztą i proporcje nie te.  

Dla Polski Litwa jest istotnym państwem, zarówno w sensie historycznym 
jak i bezpieczeństwa w rejonie Bałtyku. Problem polega na tym, iż dla Litwy Polska 
jest o wiele bardziej istotniejszym partnerem, i państwo to i jego elity powinny to 
zrozumieć. Polacy nie będą umierać za partnera z którym mają w większości 
problemy. Jeżeli Litwini tego nie zrozumieją, to Polska powinna się skoncentrować 
w bliższym wymiarze na współpracy ze Skandynawią i Europą Środkową. Dla 
Litwy pozostanie wtedy wybór, albo bliższa integracja z Polską i wspólnota 
interesów w zakresie bezpieczeństwa w ramach wspólnego nowego podmiotu 
politycznego, albo funkcjonowanie w ramach ekonomicznej i kulturowej strefy 
wpływów Rosji i ze szczególnym uprzywilejowaniem mniejszości rosyjskiej na 
Litwie. Nie wolno się tu śpieszyć i pomagać dokonać Litwinom tego wyboru. Oni 
sami muszą podjąć decyzję i do niej dojrzeć. 

Sygnałem, iż w Europie Zachodniej coś się zmienia w polityce do państw o 
które do niedawna ona zabiegała jest podejście do Partnerstwa Wschodniego, które 
coraz bardziej pozostaje projektem fasadowym. Litwa, zabiegając  w swojej 
prezydencji o podniesienie go do poziomu realnej polityki UE otrzyma, co najwyżej 
nieistotną „piaskownicę” do zabawy przez najbliższe pół roku, wykluczając się 
jednocześnie z głównego nurtu polityki Wspólnoty. 

Istotną szansą dla Litwy w postaci prezydencji w UE jest wykorzystanie jej 
do integracji krajów bałtyckich z Polską oraz przełamanie patu w relacjach tych 
krajów z Białorusią. Jeżeli Wilno tego nie wykorzysta w swojej prezydencji to nie 
tylko pozostanie państwem klienckim w stosunku do Berlina i Paryża, ale w 
zakresie swojego bezpieczeństwa narodowego zasadniczo nic więcej niż ma nie 
otrzyma. To, zaś co obecnie ma nie gwarantuje jej wystarczającej zdolności do 
odstraszania i osłony strategicznej swojej niepodległości.  
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 Obecnie Unia pogrążona w wewnętrznych problemach ekonomicznych, 
zajęta rozwiązaniem sytuacji w Afryce Północnej, obawiająca się  wplątania jej w 
pełzający konflikt  wokół Iranu, nie odda Litwie kierowania czymkolwiek na 
zewnątrz Wspólnoty w polityce  zagranicznej. Dlatego też Wilno jest przegrane 
jeżeli chodzi o możliwość wniesienia czegoś istotnego do polityki UE w czasie 
swojej prezydencji. Jej sukcesem będzie prezydencja bez „utraty twarzy”, a światu 
ukaże swoją bezbronność.  
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CZY POKÓJ JEST NAM DANY RAZ NA ZAWSZE,  
CZYLI O WYZWANIACH BEZPIECZEŃSTWA 

(M. Albiniak (red.), II Konferencja Świętokrzyska. Czas kryzysu, czas odbudowy, 
Warszawa 2013) 

 
 
dr Andrzej Zapałowski 
Chciałbym odnieść się w sposób hasłowy do tego, co mówiłem rok temu i co się od 
tego czasu się zmieniło. Pozwolę sobie przywołać także kilka tez, które wówczas tu 
sformułowałem.  
Po pierwsze, Rosja dąży do odbudowy swojej strefy wpływów w Europie 
Środkowo-Wschodniej i przekształceniu tego obszaru w neutralną strefę 
strategiczną. Nic się w tym zakresie zasadniczo nie zmieniło. Ponadto, chcę zwrócić 
uwagę na bardzo ważną kwestię, a mianowicie do 2020 roku Rosja ma pauzę 
strategiczną, czyli czasookres, w którym może zająć się przebudowaniem sytuacji w 
Europie Wschodniej. Wynika to z kilku istotnych powodów.  
Pierwszym powodem, są kwestie demograficzne, które Rosja zacznie odczuwać ok. 
2020 roku. Drugim jest problem turecki. Jeżeli Turcja porozumie się z Kurdami, a 
ten proces już się rozpoczął, to kraj ten rozpocznie daleko idącą penetrację 
Zakaukazia, gdzie, jak się ocenia (jeśli nic istotnego się nie zmieni), to za ok. 30 lat 
co drugi Rosjanin będzie muzułmaninem.  
Kolejnym istotnym wyzwaniem są Chiny. Niezależnie od obecnych stosunków z 
tym krajem, należy pamiętać, iż na wschód od Bajkału mieszka ok. 8 mln ludzi, w 
tym na południu Syberii ok. 3 mln Chińczyków. Mieszkają oni na terenie Rosji i to, 
co podkreśla prof. Leszek Moczulski, w najbliższej przyszłości staną się oni 
elementem dezintegracji pogranicza rosyjsko-chińskiego.  
Kolejnym problemem jest przezywająca gwałtowny rozwój Korea. Dzisiaj Korea 
Południowa ma podobne PKB jak Rosja, tyle że uzyskane na nowoczesnych 
technologiach, zaś pod względem demograficznym, wspólnie z Koreą Północną 
może w najbliższej przyszłości osiągnąć zbliżona liczbę ludności do Rosji. Jeżeli, w 
przyszłości nastąpi jakieś rozstrzygnięcie dotyczące Korei Północnej i w jego 
wyniku doszło by do zjednoczenia obu państw, to Rosja na Dalekim Wschodzie 
miałaby trzy państwa, Japonię, Chiny i Koreę, które stanowiłyby duże wyzwanie i 
którymi musi się zająć, jeżeli chce zachować swoją bazę surowcową i swoje 
wpływy na tamtym obszarze. Będzie musiała przez to zmienić swój główny 
kierunek zaangażowania i się przebazować z całą osią geopolityczną na Daleki 
Wschód. Czyli musi, korzystając z pauzy geostrategicznej, ułożyć swoje stosunki w 
Europie Wschodniej w taki sposób, aby później istotnie nie angażować się na tym 
kierunku, bo główne zagrożenie będzie dla niej gdzie indziej. Zatem wszystko, co 
tutaj może się zdarzyć (w Europie Wschodniej), musi się zdarzyć do 2020 roku. To 
jest oczywiście mój szacunek.  
Polska jako rygiel geostrategiczny jest ciągle krajem, którego wpływy Rosja chce 
wyeliminować z obszaru dawnych republik sowieckich. W mojej ocenie Rosja nie 
posunie się głębiej. Wcześniej wspominałem, iż Europa Zachodnia odgrywa dzisiaj 
zupełnie inną rolę, niż kiedyś. Dawniej obowiązywała taka zasada: kto rządzi 
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centrum Europy, ten rządzi światem, ponieważ centrum Europy rządziło światem. 
Dzisiaj nie ma już Europa tej wagi w świecie, więc nie warto angażować się na 
kierunku, który przyniesie jedynie straty.  
Obecnie mamy zasadniczo dwie niewiadome w Europie Wschodniej. Pierwsze to 
rozwój sytuacji na kierunku Rosja a kraje bałtyckie. Nie ma tu istotnego zagrożenia 
militarnego dla krajów bałtyckich, ale jest inne zagrożenie. Jest nim zagrożenie 
gospodarcze, poprzez miękkie przejmowanie ich wpływów. Dzieje się tak z prostej 
przyczyny. Zbliża się prezydencja Litwy. W agendzie tej prezydencji nie ma 
żadnych działań integracyjnych. Nawet przy niewielkim potencjale militarnym 
państw bałtyckich, nie mają ich siły zbrojne kompatybilnego sprzętu. Rozumie to 
Estonia i Łotwa. Litwa natomiast zachowuje się, jakby tego nie rozumiała. 
Przypomnijmy w tym kontekście ostatnie wypowiedzi szefa sztabu sił zbrojnych 
Szwecji, który ubolewał nad nieprzygotowaniem Szwecji do obrony własnego 
terytorium. To wskazuje wprost, że kraje nadbałtyckie są pozostawione same sobie 
(interwencja zbrojna NATO w tym rejonie jest iluzoryczna) i jedynie Polska może 
być do pewnego stopnia gwarantem realnego odstraszania, ale tylko odstraszania i to 
tylko wtedy, gdyby doszło do głębokiej integracji tego obszaru z naszym krajem.  
Podejrzewam, że to, co się dzieje obecnie na Litwie, to jest robota litewskich 
nacjonalistów, którzy są prawdopodobnie finansowani przez Rosjan. Należy 
zauważyć, iż kwestia białoruska jest jakby rozstrzygnięta, a kwestia ukraińska, o 
której mówiłem w zeszłym roku, iż prawdopodobnie dojdzie tam do przesilenia po 
wyborach, jest w toku procesu zmian. Obecnie jeszcze nie ma przesilenia, chociaż 
prowadzone są różne działania przez wszystkie istotne podmioty życia politycznego 
aby do niego doprowadzić. Jeżeli nawet obecnie takiego przesilenia nie ma, to 
nastąpi ono po wyborach prezydenckich za dwa lata. 
 Na Ukrainie trwa w tej chwili daleko idąca wojna medialna, a także  rozpoczęła się 
wojna pomnikowa. Na zachodniej Ukrainie po zniszczeniu kilku pomników, 
wszystkie pomniki Bandery pilnowane są przez milicję. Należy zauważyć, iż do tej 
wojny próbuje się angażować Polskę. W kwietniu gubernator Ługańska, nawoływał 
Polskę, aby wprowadziła zakaz wjazdu do Unii Europejskiej faszystom z zachodniej 
Ukrainy. Postępujący  podział Ukrainy trwa, jest natomiast czasowo 
wyhamowywany w zakresie jego dynamiki. 
Należy podkreślić, iż Swoboda jest elementem na scenie politycznej, który 
odpowiada wszystkim. Rosji, bo jest czynnikiem, wprowadzającym i eskalującym 
podział i konfrontację kraju. Partii Regionów, bo dzieli opozycję, a przy rabunkowej 
polityce rodziny Janukowyczów pokazuje społeczeństwu, że jeżeli nie my, to tamci 
będą rabować, w końcu partia Swoboda, jest wyrazicielem rzeczywistych nastrojów 
panujących w zachodniej Ukrainie. 
Jaki to będzie miało skutek dla tego kraju? Rosja będzie musiała w pewnym 
momencie powiedzieć stop marszowi ideologii banderowskiej na środkową Ukrainę. 
Nie chodzi tu tylko zmianę tożsamości narodowościowej środkowej Ukrainy, ale o 
18% dla Swobody, które to w ostatnich wyborach uzyskała w samym Kijowie. Było 
to szokiem dla wszystkich obserwatorów sceny politycznej w tym kraju, zwłaszcza 
iż otrzymała 10% średnie poparcie na Ukrainie, a w zachodniej części kraju poparcie 
to dochodziło do 40%.  
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Dla Janukowycza wynik wyborczy Swobody jest istotny, gdyż to ta partia, a nie 
Janukowycz ma doprowadzić do dezintegracji Ukrainy, przynajmniej ma być takie 
ogólne wrażenie społeczne. Dla Rosjan ta partia jest również czynnikiem, który ma 
doprowadzić do dezintegracji tego państwa. Zapewne Janukowycz, dąży do 
pozbawienia się konkurencji w postaci wypchnięcia z państwa elektoratu 
szacowanego na ponad 5 mln ludzi, którzy mogą przeważyć szalę wyborczą. Jeśli to 
zrobi – zapewni sobie, podobnie jak Łukaszenka, 20 lat niezagrożonych rządów. 
Dlatego też musi to zrobić, aby utrzymać swoje interesy. Dla Rosji 
rozprzestrzenianie się Swobody na środkową Ukrainę jest także zagrożeniem. Są 
zmuszeni coś z tym problemem zrobić. Jeżeli Swoboda jest pośrednio finansowana 
przez Rosję (był oskarżany o to Ihor Kołomojski, oligarcha pochodzenia 
żydowskiego), to widzimy w tym interes Moskwy. Wystarczy zwrócić uwagę na 
politykę Swobody w kwestii uniezależniania energetycznego Ukrainy. Dwa 
odwierty gazu łupkowego (koło Oleska i w rejonie Donbasu), które są obecnie 
wydzierżawione przez firmy zachodnie są  przedmiotem frontalnej krytyki 
Swobody, która żąda zaprzestania odwiertów gazu łupkowego jako jedyna siła 
polityczna na Ukrainie (Partia Regionów widzi w tym interes, nawet UDAR jest za 
tymi odwiertami). To jest coś nieprawdopodobnego, ale właśnie tu widać prawdziwe 
intencje i wpływy Moskwy. 
Wszystko wskazuje, iż na kierunku wschodnim do 2020 roku musi nastąpić 
rozstrzygnięcie. Ja nie mówię, że tak na pewno będzie, bo występuje tu zawsze 
czynnik ludzki, oczywiście możliwe są jeszcze zmiany w sytuacji międzynarodowej, 
które może znacząco wpłynąć na pewne trendy na Ukrainie. Jednakże na dzisiaj, jest 
to najbardziej prawdopodobny scenariusz. 
Kolejną kwestią jest budowa Unii Eurazjatyckiej. Ukraina ma być istotnym 
elementem tego porozumienia. Jeżeli Ukraina do tego układu nie wejdzie, to on nie 
ma sensu, bo Rosja nic na tym nie korzysta, nie poszerza bowiem swojej przestrzeni 
wpływów gospodarczo-politycznych. Jedynie Ukraina środkowa i wschodnia daje tę 
przestrzeń, tę głębię.  
Następną kwestią jest potrzeba neutralizacji Polski na kierunku wschodnim, którą 
Rosja bezwzględnie realizuje. Na Ukrainie ponieśliśmy w ostatnich latach same 
straty, zero konkretnych wpływów, jesteśmy w sytuacji znacznie gorszej niż w 1990 
roku, kiedy Ukraina uzyskiwała niepodległość. Białoruś już dawno utraciliśmy. 
Kraje nadbałtyckie, a zwłaszcza Litwa dryfuje. Kierunek wschodni jest tak 
naprawdę na obecną chwilę jest przegrany. Ponieśliśmy tam ogromne straty.  
Po rozpoczętym procesie wycofywanie się USA z Europy Wschodniej i 
porozumieniu się tego kraju z Rosją, nasza sytuacja jest jeszcze trudniejsza. Stany 
Zjednoczone zdały sobie sprawę z tego, że same nie wstrzymają Chin i muszą 
zbudować blok, w którym widzą także Rosję. Ostatnia wizyta sekretarza stanu USA 
w Europie i jego spotkanie z Barroso, jak również ich wspólna deklaracja o budowie 
nowego układu gospodarczego do 2016, czyli NAFTA-UE, jest bardzo poważnym 
sygnałem o zmianie priorytetów w Europie.  
Drugim poważnym sygnałem jest zmiana stosunku wspomnianych podmiotów do 
Rosji. Obecnie już się nie mówi na świecie o cywilizacji turańskiej, o wpływach 
bizantyjskich w Rosji. Przyjęto nową kwalifikację przynależności Rosji z 
cywilizacji turańskiej na zachodnioeuropejską. Podkreślono, iż kraj ten ma swoją 



 114 

tradycję społeczną, swoją religię, ale żyje w kulturze Zachodu, więc jest Zachodem. 
Dla obserwatorów sceny politycznej jest jasne, iż jeżeli spojrzymy na mapy, to one 
wprost pokazują, iż Rosja musi być w tym układzie, a jeżeli Moskwa musi być w 
tym układzie, to Europa Wschodnia musi być modelowana w porozumieniu 
Moskwa-Waszyngton, bo gra idzie o Azję. 
Unia Europejska odgrywa coraz mniej istotną rolę na międzynarodowej arenie 
politycznej. Żeby jakiekolwiek państwo lub organizacja polityczna funkcjonowała i 
miała wpływ musi mieć trzy równoważne czynniki: siłę gospodarczą, siłę polityczną 
i siłę militarną. Unia Europejska ma jeszcze póki co siłę polityczną i gospodarczą, 
ale kompletnie nie ma siły militarnej i się przez to nie liczy jako poważny, 
zorganizowany podmiot międzynarodowy, jako całość. Stany Zjednoczone traktują 
Unię jako fasadową strukturę. Rozmawiają z poszczególnymi członkami 
Wspólnoty: z Francją czy też z Wielką Brytanią. Podobnie traktuje Unię Daleki 
Wschód, a zwłaszcza Chiny, które także rozmawiają z poszczególnymi podmiotami, 
a nie z całością, bo nie całość dla nich jest podmiotem.  
Również podobnie podchodzi do UE Turcja, która jest krajem stowarzyszonym ze 
Wspólnotą w wymiarze symbolicznym, gdyż idzie swoją własną drogą rozwoju. 
Rozwój gospodarczy tego państwa jest obecnie na poziomie 7-8%. Turcy, jak już 
mówiłem, po dogadaniu się z Kurdami zajmą zupełnie inną pozycję w regionie.   
Na chwilę obecną realnym zagrożeniem dla Polski jest nacisk polityczno-
gospodarczy, czy też nacisk poprzez demonstrację siły, zwłaszcza ze strony Rosji. 
Ta demonstracja i nacisk jest coraz bardziej wyraźny, w lecie Moskwa planuje 
bardzo duże ćwiczenia wraz z Białorusią na jej terytorium, również na Morzu 
Bałtyckim, mają się odbywać ćwiczenia. Niedawno mięliśmy do czynienia z 
manewrami wojskowymi na Morzu Czarnym, w których uczestniczyło ponad 10 tys. 
żołnierzy. Te demonstracje siły będą się powtarzać. 
Rosjanie już zapowiedzieli, że będą powstawać kolejne bazy wojskowe. Obecnie dla 
Polski niezwykle ważną sprawą jest wypracowanie programu koegzystencji polskich 
i rosyjskich wpływów na Ukrainie. Dla Polski jest obecnie dobry czas, a nawet 
odpowiedni moment na uzyskanie tam przyczółka, a mianowicie przy 
funkcjonowaniu tam obecnego systemu wpływów, oligarchowie, będący jedynym 
gwarantem niepodległości Ukrainy, szukają partnerów do współpracy na polu 
gospodarczym. Dopóki oligarchowie, dopóki klany oligarchiczne i Janukowycz 
będą utrzymywały wpływy polityczne na Ukrainie, dopóty Ukraina będzie miała 
pewien segment niezależności od Rosji.  
Dla Polski jedyną szansą nie jest rywalizowanie z Rosjanami o Ukrainę, nie jest 
dogadywanie się ze Swobodą, czy tez innymi silami nacjonalistycznymi, które są 
elementem gry przeciw Polsce, ale musimy rozmawiać z Janukowyczem, musimy 
rozmawiać z oligarchami i budować stosunki w oparciu o te elementy wzajemnych 
interesów. Należy podkreślić, iż wymiernym i widocznym sukcesem współpracy z 
tymi środowiskami było EURO 2012. Polska nie ma na wschodzie innej szansy na 
realne wpływy. 
Nie możemy nie zauważyć, iż w krajach bałtyckich Rosjanie zaczynają uruchamiać 
swoje mniejszości narodowe. Około 25% mieszkańców Łotwy, to Rosjanie. 
Ostatnio zaczęli się organizować w ruchy o charakterze politycznym. I to zarówno 
ci, którzy mają obywatelstwo łotewskie, jak również bezpaństwowcy. Obecnie 
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Estonia wyhamowała wszelkie działania antyrosyjskie. Na Łotwie, gdzie premierem 
jest osoba o polskich korzeniach, sytuacja będzie o tyle dramatyczna, iż jeżeli 
Rosjanie gospodarczo uchwycą ten kraj, to rozbiją jedność krajów bałtyckich. 
Oczywiście zrobią to samo wkrótce z Litwą, gdzie prowokowane są polsko-
litewskie konflikty, a jednocześnie, proszę zauważyć, język rosyjski jest językiem 
uznanym, niejako obowiązkowym w szkolnictwie litewskim. To oczywiście 
przypadek! Tam są oczywiście same przypadki. Proszę zwrócić uwagę, że nie ma 
demonstracji antyrosyjskich na Litwie, są natomiast antypolskie. I to świadczy o 
pewnej grze, którą Rosjanie tam prowadzą. Rosjanie obecnie nie mogą sobie 
pozwolić, żeby kraj NATO-wski, członka UE zająć siłą. Oni muszą go tak uwikłać, 
w takie układy, żeby NATO i UE zachowały twarz, a Rosjanie osiągnęli to, co chcą. 
I to są zasadnicze cele polityki rosyjskiej w stosunku do tych krajów. Jeżeli na 
Litwie u części elit nie nastąpi jakieś przebudzenie, to te kraje będą miały jakieś 
bardzo duże problemy z utrzymaniem suwerenności, a na pewno dla Polski będzie 
to dużym problemem z uwagi na wzmocnienie pozycji Moskwy na obszarze na 
wschód od Warszawy. Tym niemniej Polska tutaj nic istotnego nie straci. Polonii nic 
się nie stanie. Proszę zwrócić uwagę, iż ten proces pełzająco już trwa.  
Chcę podkreślić, iż wszystkie moje tezy sprzed roku podtrzymuję, jedynie w 
odniesieniu do rozstrzygnięcia pewnych kwestii na Ukrainie termin należy 
przesunąć o dwa, trzy lata, ale są one nadal aktualne. Proszę zwrócić uwagę na 
politykę niemiecką (dzisiaj w Warszawie spotyka się Trójkąt Kaliningradzki – 
ministrowie Rosji, Niemiec i Polski), Rosjanie pójdą na układ z Niemcami i Polską 
za jeden warunek, odczepcie się od Europy Wschodniej, czyli od obszaru byłego 
Związku Sowieckiego. Rosjanie kończą swój marsz na zachód, choć oczywiście 
pozostaną elementy gry o wpływy gospodarcze.  
Dla Polski pozostanie jednak poważny problem, ponieważ dla Warszawy  istotna 
jest kwestia rozwoju sytuacji na Ukrainie. Osobiście sądzę, iż poza twardą obroną 
interesów polskich na Litwie, nasz kraj bez wyraźnej chęci współpracy i bez 
respektowania interesów Polaków nie powinien angażować się na rzecz obrony 
interesów krajów bałtyckich. Jeżeli oni nie widzą interesu we współpracy z 
Warszawą, to tym bardziej my nie powinniśmy widzieć tam interesu. To jest 
oczywiście moje zdanie. Podobnie jest w odniesieniu do Ukrainy. Dopóki 
społeczeństwo ukraińskie na zachodniej Ukrainie nie zrozumie tego, co rozumie już 
część elity zachodnioukraińskiej (głownie akademickiej), czyli rezygnacji z działań 
antypolskich i integracji z naszym państwem, to należy zachować chłodny stosunek  
do tego regionu. Oni muszą zrozumieć, iż Swoboda prowadzi ich donikąd. 
Według mnie gdzieś koło roku 2020, pojawi się na zachodniej Ukrainie bardzo 
poważny ruch zmierzający do konfederacji z Polską. Pytanie zresztą, czy takie 
przedsięwzięcie byłoby dla nas korzystne, czy by się nam opłacało? Do głównych 
niewiadomych  należy, czy taka konfederacja byłaby opłacalna dla Polski? Mam tu 
poważne wątpliwości. Aby to się stało realne, ruch ten musi wyjść nie od elit, ale od 
ludu. W pewnym momencie pojawi się tam kwestia poziomu życia codziennego 
ludzi. Skończy się ideologia, zacznie się życie, a nie widząc możliwości uzyskania 
przez społeczeństwo minimalnego europejskiego standardu, odpowiedzialność za 
swoją biedę ludzie zrzucą na nacjonalistów.   
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Trudno dziś określić jaki będzie zakres proponowanej integracji, czy będzie to tylko 
region autonomiczny, czy coś więcej, wszystko zależy od rozwoju sytuacji 
społeczno-politycznej na świecie, ale nie ulega wątpliwości, iż zachodnia Ukraina, 
w sensie tożsamościowym, jest częścią Europy Zachodniej. Nie zerwie się czegoś, 
co trwało tysiąc lat. 
I jeszcze jedna kwestia. W Rosji obecnie na uczelniach akademickich, w tym 
wojskowych, jest niezwykle popularne studiowanie dorobku Bizancjum. Tłumaczą 
wszystkie dzieła strategiczne. Jedną z podstawowych tez tych dzieł i uzasadnieniem 
ekspansji Bizancjum było, iż Konstantynopol nikogo nie podbijał. Zajmowano tylko 
obszary mu należne. Rosja jako spadkobierca prawosławia i ideologii cesarstwa 
bizantyjskiego, w ten sam sposób tłumaczy swoją reintegrację w obszarze byłego 
Związku Sowieckiego. Rosja ma obecnie pauzę strategiczną, która może trwać 
jeszcze najwyżej 10 lat. Później musi się zająć poważnie sytuacją na Kaukazie i 
Dalekim Wschodzie. Musi wzmocnić swój potencjał demograficzny, w tym także 8 
mln ludzi na Syberii. Jest to dla Rosji kwestia egzystencjonalna. W elitach 
rosyjskich następuje także zmiana podejścia do Polski. Jeszcze kilka lat temu mentor 
Putina profesor Aleksander Dugin, twierdził, iż z punktu widzenia rosyjskiego  
Polska nie ma prawa egzystencji na mapie Europy.  
 
Michał Janiszewski101 
Po pierwsze, jak Pan ocenia pomysł uruchomienia strefy wolnego handlu pomiędzy 
Unią i USA. Czy to w ogóle ma sens w kontekście politycznego rozchodzenia się 
tych obszarów, czy to może jednak być czynnik łączący.  
Po drugie, z Pana wypowiedzi wynika, że ekspansja rosyjska miałaby się skończyć 
na Bugu. Oczywiście nie bardzo wyobrażam sobie możliwości silnego 
oddziaływania Polski na Łotwę, czy Estonię, bo możliwości oddziaływania np. 
Szwecji są znacznie większa, a i tak sobie nie radzą. Przecież z tej diagnozy wynika, 
że na następnym okrążeniu jest zagrożenie również dla nas. Jeżeli, powiedzmy 
wprost, gospodarka Litwy czy Łotwy zostanie przejęta przez rosyjskie czynniki 
kapitałowe, to Polska jako kraj – abstrahuję tutaj od scenariusza rozpadu UE – nie 
będzie mogła się bronić, mówiąc, że mamy tutaj do czynienia z podmiotem 
rosyjskim, czy wrogim, ale będą to podmioty litewskie, łotewskie, które wewnątrz 
UE będą się odwoływać do Brukseli i wygrywać procesy, np. że nie wygrali 
przetargu, że ograniczamy ich swobodę działalności gospodarczej, zabraniamy 
inwestować, a oni przecież są Łotyszami, czy Litwinami, a nie żadnymi Ruskimi.  
Po trzecie, jest to zagadnienie ukraińskie. Ja nie widzę, aby Ukraina w niedalekiej 
przyszłości – takiej, którą jesteśmy w stanie przewidzieć – mogła być włączyła w 
skład UE, to jest po prostu niemożliwe. Wówczas rzeczywiście może dojść do 
sytuacji, w której wszystkie wysokie umawiające się strony będą zainteresowane, 
aby Ukrainę podzielić. Wtedy bliskość Polski i poszukiwanie związków 
społecznych, gospodarczych i kulturowych wydają się naturalne. Jednak Polska nie 
będzie w stanie tego zaabsorbować. Jeżeli patrzymy na potencjał RFN i przyłączenie 
swego czasu NRD, to tam po dziś dzień uwidaczniają się obciążenia i różnice. To 

                                                           
101 Michał Janiszewski, były poseł na Sejm RP I i III kadencji. W latach 1992 do 1996 był członkiem 
komitetu doradczego przy Ministrze Spraw Wewnętrznych. 
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będzie ogromny problem, tylko nie wiadomo też, czy będziemy się mogli od tego 
uchylić, czy będziemy mieli inne wyjście.  
 
dr Andrzej Zapałowski 
Kwestia porozumienia UE – USA. Należy zwrócić uwagę, iż w Niemczech 
Alternatywa dla Niemiec uzyskuje dwucyfrowe wyniki w sondażach. Oni głoszą 
rezygnację z EURO. Jeżeli Chiny, tak jak zapowiadają, uwolnią w 2015 roku juana 
ze sztucznego kursu (jest on znacznie niedoszacowany) i jeżeli juan stanie się drugą 
walutą rezerwową świata, a nie EURO (a może nawet pierwszą), Europa popadnie w 
kolejny poważny kryzys. Pytanie brzmi, czy UE i USA mają inne wyjście niż 
integracja gospodarcza? Ja myślę, że już w Europie zrozumiano, że nikt tutaj już 
sobie sam nie poradzi z tym kryzysem. Pytanie tylko, czy te układy gospodarcze na 
świecie nie zaczną się na nowo zamykać i państwa nie będą sięgać do 
protekcjonizmu.  
W odniesieniu się do kwestii zatrzymania się ekspansji Rosji na Bugu. Tak, 
uważam, że tam się ona zatrzyma. Oczywiście, nie ma co być naiwnym i sądzić, że 
jeżeli Rosja strategicznie zakłada ekspansję do Bugu, to za Bugiem przestanie dbać 
o swoje wpływy. Nie, ona nadal będzie o nie dbać, tyle, że nie będzie to jej główny 
kierunek. Teraz Rosja planuje odzyskać zaplecze w postaci 5 mln etnicznych Rosjan 
na Białorusi, 15 mln etnicznych Rosjan na Ukrainie. Oni muszą po to sięgnąć. Także 
około 20 mln „kozackich” Ukraińców jest ze względów cywilizacyjnych niezwykle 
ważne dla Rosji. To jest jej zaplecze demograficzne, zwłaszcza w kontekście tego, 
co się dzieje pod tym względem w Rosji. Bez tej rezerwy w obecnym kształcie 
Rosja nie przetrwa.  
Następna sprawa – ekspansja Rosji w krajach bałtyckich. My musimy walczyć tam 
o swoje wpływy, ale nie możemy za nie umierać. Nie warto umierać za kogoś, z 
kogo nie mamy korzyści.  
Ukraina zachodnia. Jeżeli na Ukrainie zachodniej bez „wtykania” naszego nosa 
wytworzy się wśród społeczeństwa sytuacja propolska, to należy w tym momencie 
podjąć działania, bo taka sytuacja może się narodzić tylko w wypadku ostrej 
konfrontacji zachodniej Ukrainy z Rosją. Czy to jest realne? Ja sobie zadawałem 
pytanie, czy taki Michalczyszyn, który darł się, że armia banderowska odbije 
Kraków, a który był szefem radnych Swobody we Lwowie i był kandydatem na 
Prezydenta Lwowa, czy też inne podobne osoby, czy oni żyliby jeszcze, gdyby nie 
to, że Rosja chce, żeby funkcjonowali? Po prostu elita Swobody jest sterowana. Oni 
na razie narzucają retorykę, ale tam musi dojść do przewartościowania wśród 
zwykłych ludzi, do tego nie dojdzie, dopóki my tam będziemy ingerować. Po prostu 
my musimy pokazać, że rozmawiamy z Kijowem, a nie na zasadzie lokalnej 
konfrontacji i forsujemy nasz punkt widzenia. Tutaj jest bardzo ważne jednoznaczne 
stanowisko rządu polskiego w sprawie Wołynia. Jeżeli nasz rząd pokaże, że nie ma 
zgody na naciąganie pewnych spraw, tylko na jasne ich stawianie, to tam pójdzie 
sygnał bardzo wyraźny, sygnał przeciwko Swobodzie, który zburzy całą ideologię, 
którą buduje ta partia. To pokaże przeciętnemu człowiekowi, że nie tędy droga do 
porozumienia. Tu nie chodzi o walkę ze Swobodą, bo to nie jest przeciwnik, to 
trzeba ignorować. Natomiast trzeba walczyć wszystkimi siłami o forsowanie 
polskiego stanowiska wobec Wołynia, bo to rzeczywiście, niejako mimochodem, 
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będzie dla Swobody zabójcze. Uważam zresztą, że to pomoże również samej 
Ukrainie. 
 
Kazimierz Wilk102 
W sprawie Wołynia oczywiście się zgadzam.  
Co do Polonii, to przestrzegałbym przed używaniem tego słowa wobec Polaków, 
którzy mieszkają od wielu pokoleń na swojej ziemi. To jest mniejszość polska, ale 
mniejszość będąca depozytariuszami polskości, polskiej historii i kultury, tym 
różniąca się od nas, żyjących w granicach obecnego państwa polskiego, że, 
pokrzywdzona przez narzucone rozstrzygnięcia agresorów, została wyrwana Polsce 
wraz z częścią jej dawnego terytorium. Ta mniejszość polska to zupełnie coś innego 
niż Polonia – emigranci. Po prostu ci ludzie donikąd nie emigrowali, oni żyją tam, 
gdzie żyli ich przodkowie i pielęgnują w sobie tę Polskę, która im została 
pozostawiona jako wyzwanie. Polacy na Litwie są dokładnie w takiej sytuacji i nie 
tylko trwają, ale czynnie upominają się o swoje prawa obywatelskie. Wyrazem tego 
były ostatnie wybory i sojusz z mniejszością rosyjską – to był wybór pragmatyczny, 
po prostu nie było innego wyjścia. Utwierdzili mnie w tej opinii działacze polscy z 
Wileńszczyzny, z którymi niedawno się spotkałem w ramach współpracy pomiędzy 
spółdzielczymi kasami oszczędnościowymi. Przyniosło to w konsekwencji bardzo 
dobre efekty, zwiększając wpływy polityczne litewskich Polaków. Wniosek, jaki 
wywiodłem z prowadzonych rozmów jest następujący: rząd polski nie potrafi i 
chyba nie chce wykorzystać mniejszości polskiej w sposób zabezpieczający 
obopólne interesy, potrafi jedynie przechodzić ze skrajności w skrajność, 
antagonizując i narażając zarówno polską mniejszość na retorsje, jak i polskie 
interesy gospodarcze i polityczne na porażkę.  
Na to, co się stanie w poszczególnych państwach sąsiadujących z Polską mamy 
niewielki, czasem nieco większy wpływ. Nie prowadzimy natomiast polityki 
długofalowej, pozwalającej na budowanie przyczółków, na perspektywiczne 
wzmacnianie statusu i możliwości oddziaływania polskiej mniejszości, mieszkającej 
w tych krajach. Przykładem tej niemocy i tej indolencji polskich władz jest polityka 
polska wobec polskiej mniejszości na Białorusi oraz wobec Łukaszenki. Zbyt 
mocno rząd polski uwzględnia interesy i oczekiwania wpływowych środowisk oraz  
rządów innych państw Unii Europejskiej, a w zbyt małym kieruje się interesami 
Polski i polskiej mniejszości. My nie możemy zakładać, że narzucimy Łukaszence 
jakieś ideologiczne standardy, niech tym zajmują się inni. My musimy dążyć, aby 
współpraca z naszym bliskim sąsiadem była dla nas jak najkorzystniejsza 
gospodarczo oraz żeby polska mniejszość nie była antagonizowana przez żadne siły 
w władzami swojego kraju – Republiki Białorusi. Mniejszość polska powinna być 
pomostem dobrej współpracy gospodarczej i politycznej pomiędzy naszymi 
państwami, a w żadnym razie nie może być zakładnikiem ideologicznych zapędów 
zewnętrznych, często odległych od Europy Środkowej ośrodków ani ich forpocztą. 
Tym bardziej ta polityka jest absurdalna, jeśli towarzyszą jej takie niedorzeczności, 
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jak bezwizowy ruch graniczny z regionem Królewca, na którym korzystają głównie 
Rosjanie i inni nasi partnerzy z UE. 
 
dr Andrzej Zapałowski 
Zgadzam się co do oceny działań Akcji Wyborczej Polaków na Litwie. Nie tylko nie 
było wyjścia, ale był to duży sukces wynikający z dobrze zrealizowanej koncepcji 
Prezesa Waldemara Tomaszewskiego. Jest to bardzo rozsądna i skuteczna polityka 
długofalowa. Jak bardzo wyważona i jak bardzo długofalowa – niech świadczy fakt, 
że chociaż ze wspólnej listy do parlamentu dostali się sami Polacy, to żeby 
dotrzymać wcześniejszych uzgodnień i umocnić wiarygodność środowiska 
polskiego, jeden z polskich posłów zrezygnował, a na jego miejsce wszedł następny 
na liście Rosjanin, aby również rosyjscy koalicjanci mieli swojego przedstawiciela. 
Co do Białorusi zgadzam się w zupełności. Niewielkim pocieszeniem jest, że nie my 
tylko popełniamy takie głupstwa.  
Podobnie błędne założenie spowodowało podobne fiasko polityki amerykańskiej 
wobec Ukrainy, gdzie przyjęto, że 8 mln uboższych Ukraińców z zachodniej 
Ukrainy zukrainizuje 15 mln zamożniejszych Rosjan ze wschodniej Ukrainy. Na 
Białorusi 1 mln Polaków nie dał rady przeważyć 5 mln Rosjan. Nie robi się takich 
rzeczy, nie walczy się mniejszością z przywódcą kraju, gdy mniejszość liczy sobie 
10% mieszkańców. Nawet z punktu widzenia praktycznego – takie działanie może 
mieć szanse dopiero gdy mniejszość przekracza 40% ludności. To była wielka 
nieroztropność. Tym bardziej, że było to działanie przeciw Rosji. Rozwiązanie w 
tych sprawach jest na linii Warszawa – Moskwa, a nie gdzie indziej.  
Co więcej, patronem Warszawy w rozmowach z Rosją musi być Waszyngton. Tym 
bardziej, że USA zainteresowane są stabilizacją naszego regionu. Jest obecnie takie 
przyzwolenie, żeby Rosja poukładała sobie Europę Wschodnią poza państwami 
bałtyckimi, i w tym możemy uczestniczyć. Natomiast ułożenie, uporządkowanie 
regionu pozwoli na przejście do dużej gry na Dalekim Wschodzie. Proszę bowiem 
zobaczyć, jakie są punkty zapalne na świecie. To Korea, Iran, a tak naprawdę Izrael. 
Bo sytuacja wokół Izraela się coraz bardziej zagęszcza. O ile 20 lat temu stosunek 
ludności był taki, że na 1 Żyda przypadało 10 muzułmanów w tamtym regionie, to 
obecnie przypada ich 20. I tu pytanie powstaje, co będzie dalej, jeśli wokół Izraela 
nie powstanie jakaś stabilizacja sytuacji międzynarodowej. Bo nawet broń jądrowa 
ma jakieś granice skuteczności, a chyba nikt nie wątpi, że Iran taką broń również 
niedługo uzyska. To jest jedynie kwestia decyzji politycznej Chin, czy Pakistanu. 
To, że rozgrywka będzie, na to wskazuje zamierzone utrzymanie 20 baz 
amerykańskich w Afganistanie po 2015 roku.  
 
dr Andrzej Anusz103 
Chciałbym wrócić do ostatniej książki Zbigniewa Brzezińskiego i zawartych tam 
tez.  

                                                           
103 Andrzej Anusz poseł na Sejm RP I i III kadencji. Były działacz Niezależnego Zrzeszenia 
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Po pierwsze, odbieram tę książkę jako zdecydowanie defensywną, tak naprawdę 
widać wielki regres w formułowanych koncepcjach, widać cofanie się, wycofywanie 
polityczne USA, szczególnie w kontekście jego wcześniejszych prac.  
Po drugie, kwestia Ukrainy. Jest tam oczywiście podtrzymanie przekonania o 
znaczeniu geostrategicznym niepodległej Ukrainy, ale zarazem jest przyznanie się 
do porażki. Jest tam taka teza, którą można by streścić tak: przegraliśmy, czy może 
roztrwoniliśmy zwycięstwo. Zostaliśmy po zwycięstwie w miejscu, a w tym czasie 
niektóre inne państwa zrobiły duży ruch do przodu. Kompletnie zmieniła się 
sytuacja, więc musimy teraz bardzo szybko nadrabiać zapóźnienie, w dodatku w 
odmiennych warunkach, musimy budować nową konstrukcję, nowy porządek, w 
nowych okolicznościach i z nowymi elementami – silnymi Chinami, Indiami, 
Pakistanem etc.  
Kolejna teza jest taka, że będziemy mieli do czynienia z wyścigiem, kto się 
pierwszy pozbiera z kryzysu, w którym jest obecnie. Czy Unia Europejska, czy 
Rosja, która się odbudowuje z silnej zapaści. Ten wyścig będzie trwał, o to, kto 
lepiej wykorzysta czas. Wniosek dla nas, że nam może zabraknąć 4-5 lat, żebyśmy 
się znaleźli po spokojnej, bezpiecznej stronie. Oczywiście tak się stać nie musi, ale 
ja, patrząc na to, co się dzieje w Unii Europejskiej, jestem sceptykiem, uważam, że 
jest to takie zaklinanie rzeczywistości. Te opowieści Barroso o tworzeniu 
politycznej przeciwwagi, nie mające żadnego odzwierciedlenia w rzeczywistości. 
Obecny rząd, to co robi, i to co Tusk robi od 6 lat, to jest tak naprawdę próba 
przyklejenia się do Niemiec za wszelką cenę, jako do tego głównego gracza, i 
kupowanie czasu. Jest to działanie na bardzo krótką metę, tym bardziej, że nie 
wykorzystujemy w żaden sposób tego kupowanego czasu.  
Idąc dalej, Brzeziński cały czas mówi, że mamy do czynienia z kryzysem 
demograficznym w Rosji, z pewnym załamaniem, więc tak naprawdę Rosja na 
kolanach przyjdzie do świata Zachodu, do USA i UE, i wówczas odda wszystko, bo 
jak nie to przyjdą Chińczycy i zabiorą obszary na wschodzie i oczywiście, jeśli tak 
się stanie, to Rosja będzie miała zupełnie inne, niż prowadzenie rozgrywek z UE. 
Więc z tego punktu widzenia mamy te 6-7 lat, które mogą być kluczowe.  
Jeśli chodzi o Ukrainę i jej sytuację wewnętrzną, w szczególności te 8 mln ludzi na 
zachodzie Ukrainy, o których wcześniej była mowa, to moim zdaniem oczywiście 
zadecyduje sytuacja społeczno-ekonomiczna tych ludzi, to będzie klucz do ich 
wyborów politycznych, czy tożsamościowych, kwestie ideologiczne nie będą miały 
większego znaczenia, więc uważam, że będziemy mieli z taką sytuacją, że od nich 
do nas przyjedzie część tych ludzi, w zamian za tych, którzy od nas wyjadą na 
zachód. Przybyli będą więc zajmować miejsca pracy, zastępować emigrujących 
Polaków. Będzie to swoiste przesunięcie na zachód. Uważam, że ci ludzie będą się 
polonizować w sposób naturalny, będą przyjmować polską tożsamość. Ta grupa, 
która przybędzie do Polski i się spolonizuje, będzie elementem przerzucenia na 
Ukrainę świadomości co najmniej neutralnej wobec Polski. Być może jest to proces, 
który będzie trwał lata, a nawet dziesiątki lat. Proces przebudowy tożsamości 
narodowej. Byłby to wówczas naturalny rezerwuar polskiego potencjału 
demograficznego.  
Jeśli chodzi o Litwę, to działanie Akcji Wyborczej Polaków na Litwie było 
rzeczywiście jedynym możliwym, bardzo racjonalnym i przyniosło duży sukces. 
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Głosy rosyjskie przeważyły, nawet jeśli nie były bardzo liczne, ale pozwoliły 
przekroczyć próg wyborczy. Bez tego by się to nie udało.  
Obecnie jest oczywiście tam próba sił, jednak widać, że tam czas już gra na naszą 
korzyść. Natomiast widać na tym przykładzie znowu absurdalny partykularyzm w 
podejściu obecnych władz polskich. Po prostu działania AWSnL popiera PiS, więc 
władze polski z PO wobec tych działań się dystansują, oceniają je krytycznie, a 
wręcz próbują utrudniać funkcjonowanie organizacji polskich na Litwie. To jest 
żenujące, ale tak rzeczywiście się dzieje. 
 
Krzysztof Laga104 
Co więcej, zostało to dostrzeżone również w Rosji, gdzie w państwowej telewizji 
wystąpiła przewodnicząca mniejszości rosyjskiej na Litwie, podkreślając, że 
współpraca polskiej i rosyjskiej mniejszości trwa od dwudziestu lat i opiera się na 
sprawdzonej wiarygodności i zaufaniu osobistym działaczy obu mniejszości. Była to 
doskonała reklama Polski. 
 
dr Andrzej Zapałowski 
Podzielam tę opinię. Dodam, że podzieliłem się nią z Prezesem Tomaszewskim, 
któremu powiedziałem, że dla Polski w sprawach wschodnich zrobił więcej, niż 
wszyscy ministrowie spraw zagranicznych ostatniego dwudziestolecia. Przez ten 
ruch otworzył bowiem pole porozumienia politycznego z Rosjanami.  
 
dr Andrzej Anusz 
Chciałbym wrócić do tezy społeczno-gospodarczej o tych 8 mln Ukraińców. Czy 
widzi pan sens i realność tego scenariusza? 
 
dr Andrzej Zapałowski 
Powiem żartem, że mam wrażenie, iż Brzeziński podsłuchiwał, co tu mówiliśmy w 
zeszłym roku i zapożyczył od nas kilka tez. Oczywiście, na poważnie my również 
podobnie analizujemy pewne zjawiska i czasami podobnie myślimy. Ja zresztą jakiś 
czas temu przygotowałem taki tekst: Polsko-rosyjska koegzystencja na Ukrainie. 
Myślę, że niedługo uda mi się go wydać drukiem. W tym tekście stawiam właśnie 
taką tezę, że odnośnie Ukrainy musimy się porozumieć w zakresie wpływów 
politycznych, ale także wpływów gospodarczych.  
Oczywistością jest, iż pod względem wpływów politycznych mniejszy kraj 
zasadniczo nie może rozegrać większego. My możemy w tych kategoriach 
rozmawiać o Litwie z Rosjanami, ale nie o Ukrainie. Tutaj trzeba rozmawiać tak 
naprawdę z oligarchami, bo to mają tak naprawdę większe możliwości i większą 
determinację do pewnych działań.  
Kiedy na Ukrainie dojdzie do pewnych rozstrzygnięć odnośnie zachodniej części 
kraju, musimy być obecni, gdyż będzie to potencjał dla wzmocnienia 
demograficznego Polski, a być może nawet przekształci się to w proces integracji 
tego obszaru. Uważam, że proces konfederowania się z Polską rozpocznie się 

                                                           
104 Krzysztof Laga poseł na Sejm RP II kadencji. W rządzie AWS wiceminister praw wewnętrznych i 
administracji. Były działacz Niezależnego Zrzeszenia Studentów. 



 122 

oddolnie. Będzie wtedy oczywiście pytanie, jaką formę to przybierze – konfederacji, 
federacji, zjednoczenia, czy może bliskiej współpracy. Oni, tj. zachodni Ukraińcy 
nie będą mieli innego wyjścia.  
Nasz błąd na Białorusi polega na tym, że kilka powiatów przy granicy z Litwą i 
Łotwą jest zamieszkałych w ponad 80% przez Polaków i nie umieliśmy z Rosjanami 
o tym obszarze rozmawiać. Centrum polskie na Białorusi jest nie na  
Grodzieńszczyznie, gdzie jest 60% Polaków, ale na Bracławszczyznie.  
A co do Litwy, to Litwini, jak będą mieli rosyjski pistolet przy głowie, to zejdą z 
mocarstwowości. Na razie ten pierwotny nacjonalizm litewski bazuje na odnoszeniu 
się do wielkości Wielkiego Księstwa Litewskiego i oni żyją takim duchem. A tak 
naprawdę my rozmawiamy o państwie wielkości Petersburga czy naszego 
województwa. Musimy uwzględniać tę skalę w swoich rozważaniach. Tym bardziej, 
że w ciągu 20 ostatnich lat ubyło 0,5 mln obywateli Litwy. Z 3,5 jest obecnie 2,9 
mln. I ta tendencja się utrzymuje. Więc moją tezą jest bierna obrona polskich 
interesów wszędzie i nie angażowanie się w ryzykowne rozgrywki. Na Ukrainie 
współpraca z Janukowyczem, jak głosi Swoboda – Polakiem. Współpraca z rządem 
na Łotwie, gdzie premierem jest również Polak.  
 
Krzysztof Laga 
To jest o tyle trudne na Białorusi, że partner – Łukaszenko – jest nieprzewidywalny. 
Widzimy nawet teraz – kolejna fala czystek w resortach siłowych, w administracji. 
Tam jest sytuacja bardzo zmienna.  
Nie ma natomiast takiej możliwości, żeby wybory terenowe, czy tam samorządowe, 
jakkolwiek by tego nie określać, dały Polakom wpływ na to co ich dotyczy, na ich 
prawa obywatelskie i możliwość ich wykorzystywania, choćby na tych obszarach, 
na których stanowią oni większość, to zawsze zależy od władzy centralnej. Tutaj 
pozostaje gra na przeczekanie i próba porozumienia się z następcą.   
 
dr Andrzej Zapałowski 
Tak, tam rzeczywiście sytuacja jest trudniejsza, trzeba przeczekać do momentu 
porozumienia się z Rosją, jeśli z Moskwy nadejdzie sygnał, to sytuacja Polaków na 
Białorusi się odpowiednio zmieni. 
 
Michał Janiszewski 
W tej części chciałbym powiedzieć w tej części w zasadzie dwie rzeczy. Oczywiście 
nie uda się to, o czym mówimy ani w dzisiejszej rzeczywistości, ani przy 
dzisiejszym rządzie, bo nie jest tak, że my jako kraj nie mamy nic do zrobienia. 
Polska jest zainteresowana, żeby wspomagać tych ludzi odważnych, którzy chcą tam 
inwestować. Tego może nie da się formalnie zrobić, bo jesteśmy w Unii 
Europejskiej, ale pamiętamy, że Niemiecka Republika Federalna sobie z nami 
spokojnie poradziła, teraz już nawet wiemy, jaki to był rząd wielkości nakładów na 
promocję i ułatwienia dla ich inwestycji w naszym kraju. To się dokonuje poprzez 
różne ulgi, dotacje, ułatwienia w dostępie do środków etc. To jest wykonalne. Tu 
chodzi o instalowanie polskiego biznesu, naszych ludzi tam, w tamtym otoczeniu, w 
tamtej rzeczywistości.  
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A druga rzecz to jest otwarcie polskich uczelni dla młodych ludzi, Białorusinów, 
Ukraińców, dla których jest to atrakcyjne, bo to jest już Unia Europejska ze 
wszystkimi konsekwencjami dotyczącymi uznawania tytułów i stopni naukowych 
oraz wszelakich wynikających stąd uprawnień. Taką działalność nasz rząd powinien 
nawet subsydiować, pamiętajmy, że kiedy USA były Polską zainteresowane, to 
studiowało tam bardzo wielu młodych ludzi z Polski. Można wymienić szereg osób 
spośród tego grona, które pełniły później wysokie funkcje w państwie, jak 
Aleksander Szczygło, Władysław Stasiak, Sławomir Skrzypek. Oni z jednej strony 
byli wiarygodni dla Amerykanów, mieli z nimi wspólny język oraz rozległe 
kontakty w USA, a z drugiej strony mieli bardzo wysokie kwalifikacje w swoich 
dziedzinach.  
Ten mechanizm kształcenia na polskich uniwersytetach to jest to samo, co z pracą w 
Polsce, tylko na wyższym poziomie. Absolwenci polskich uczelni będą wracać do 
siebie, na Białoruś, na Ukrainę, przywożąc ze sobą doświadczenie i kontakty w 
Polsce i będą swego rodzaju ambasadorami polskości, polskiej kultury, polskich 
idei. Będą tam sączyć to, na czym bardzo nam zależy, a co przyczyni się do 
polepszenia i pogłębienia współpracy z tamtymi państwami. Tak być powinno, 
jednak ja niestety nie widzę nawet tego rodzaju myślenia w polskich elitach 
sprawujących władzę, aby taki program realizować.  
 
dr Andrzej Zapałowski 
Jeśli chodzi o działalność gospodarczą tam, to nic nie wyjdzie bez porozumienia z 
przywódcami, z władzą centralną, bo w innym przypadku wszystkie przedsięwzięcie 
storpedują oligarchowie. Każdy poważniejszy biznes.  
 
Michał Janiszewski 
Oczywiście, to zrozumiałe, taka jest tam swoista technologia robienia biznesu. Ja 
jednak chciałbym zwrócić uwagę bardziej na aspekt idei, koncepcji działań, niż 
technologii działania. Tu oczywiście trzeba się porozumieć z Janukowyczem dzisiaj, 
a jutro może z kolejnym przywódcą, to nie ma wielkiego znaczenia. Ważne, aby 
zagwarantować sobie minimum pewności i stabilności działania. Trzeba sobie 
zagwarantować kwestie własności, kwestie windykacji zobowiązań, wszystko to, co 
daje wzajemną wiarygodność i zapewnia stabilność prowadzonych przedsięwzięć. 
Oczywiście zawsze jest ryzyko, ale tego ryzyka nie poniesie pojedynczy 
przedsiębiorca, natomiast może je zagwarantować państwo, władza państwowa, 
przy pomocy posiadanych instrumentów. Owszem, oznacza to pewne koszty, ale 
one są niewielkie w skali możliwych korzyści, również korzyści politycznych. 
Warto w to inwestować, bo tam na razie jest jeszcze plaża gospodarcza, tam jeszcze 
są ogromne obszary możliwego oddziaływania. W jednym przypadku jest to prawie 
50 mln, a w drugim 12 mln konsumentów, to są potężne rynki zbytu. 
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ZAGROŻENIE DESTABILIZACJI SYTUACJI  
W REGIONIE EUROPY ŚRODKOWOWSCHODNIEJ  

ZE STRONY OGÓLNOUKRAIŃSKIEGO ZJEDNOCZENIA 
„SWOBODA”105 

(Ante Portas –Studia nad bezpieczeństwem nr 2/2013,                                 
Ostrowiec Świętokrzyski 2013) 

 
 Po II wojnie światowej w Europie Środkowej powstał nowy ład 
geopolityczny gwarantowany przez głównych beneficjentów  zwycięstwa  nad 
Niemcami tj. USA, Rosję i Wielką Brytanię. Jednym z elementów tego „ładu” 
zaakceptowanego przez aliantów było oddanie Związkowi Sowieckiemu we 
władanie części  ziem należących przed II wojną światową m.in. do  Estonii, Polski, 
Słowacji, Rumuni i Węgier. Tym sposobem w składzie ZSRS  powstały nowe 
podmioty administracyjne, a niektóre z dotychczas istniejących zmieniły swoje 
granice. Jednym z  beneficjentów tych zmian była Ukraińska Socjalistyczna 
Republika Sowiecka, obejmująca obszar „ziem ukraińskich”, które w części 
związane były przez wieki z innymi podmiotami państwowymi. Trzeba podkreślić, 
iż w nowym tworze terytorialnym państwowość ukraińska na tak rozległych 
terenach nigdy w historii nie istniała jako jednolita całość. 
   Powstanie niepodległej Ukrainy na bazie Ukraińskiej Republiki Sowieckiej 
spowodowało stan w którym nowo powstałe państwo uzyskało obszar różnorodny 
narodowościowo, kulturalnie, cywilizacyjnie i językowo, o braku spoistości 
tożsamościowej i historycznej. Elementem, który umacniał pozycje Kijowa na 
arenie międzynarodowej,  było posiadanie broni atomowej, co z kolei ograniczało  
kraje sąsiedzkie w podjęciu oficjalnych roszczeń o zaanektowane jeszcze przez 
ZSRS terytoria należące w przeszłości do sąsiadów Ukrainy (głównie chodzi o 
zdominowany przez ludność rumuńską- rejon Czerniowiec106 oraz zamieszkały 
przez ludność węgierską - w rejonie Berehowe)107.  Także Rosja wskutek swojej 
wewnętrznej słabości spowodowanej rozpadem ZSRS oraz dużym poparciem dla 
idei niepodległości Ukrainy przez Rosjan zamieszkujących Krym i wschodnie 
obwody Ukrainy, nie była w stanie podjąć działań o wyłączenie tych obszarów ze  
składu nowego państwa. Innym problemem było to, iż wielu rosyjskich polityków 
nie  satysfakcjonowałoby  odzyskanie tylko części obszaru, którym do niedawna 
władał ZSRS. 

Dzisiejsza Ukraina jest obszarem o daleko idącej niespójności polityczno- 
gospodarczo- tożsamościowej, gdzie doświadczenia historyczne są zgoła inne dla 
poszczególnych obszarów tego państwa. Także obecność istotnej mniejszości 
rosyjskiej zamieszkującej zwarcie wschodnie i południowe rejony kraju, przy 
wsparciu dominującego na tym obszarze języka rosyjskiego i rosyjskiej kultury, 
trwale wyznacza kierunek związku tego obszaru z Rosją. Przyjmowanie w 

                                                           
105 (ukr. Всеукраїнське об'єднання «Свобода») 
106 Czerniowce w okresie międzywojennym należały do Rumuni. 
107Berehowe, powiat zamieszkały w większości przez Węgrów w okresie międzywojennym należał do 
Czechosłowacji. 
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jakimkolwiek wariancie, iż nastąpią zmiany tożsamościowe i językowe na tym 
terenie bez  wystąpienia gwałtownych i zakrojonych na szeroką skalę działań o 
charakterze rewolucyjnym czy też konfliktów zbrojnych, jest brakiem realizmu 
historycznego i nieznajomością procesów o zbliżonym charakterze w świecie.  
 

Powstanie Partii „Swoboda” 
 Partia ta wywodzi się ze środowisk  nawiązujących do ideologii 
integralnego nacjonalizmu Dmytro Dońcowa108 i Stepana Bandery, którego 
organizacyjną emanacją była Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińska 
Powstańcza Armia, a cechą szczególną „darwinizm społeczny”. Takie wartości jak 
humanizacja stosunków międzyludzkich, czy tez demokracja przynoszą według 
wspomnianych ideologów szkodę narodowi i osłabiają rozwój społeczny. Ponadto 
można u Dońcowa i Bandery znaleźć  typową dla faszyzmu i nazizmu  „ideę 
wodzostwa” i „nacji”. Takie wartości jak przemoc, siła, ekspansja, bezwzględność 
czy też fanatyzm i rasizm stały się immamentną częścią programu ukraińskich 
nacjonalistów, a idea „Wielkiej Ukrainy” celem do którego należy dążyć109.  
 Właśnie do tego dziedzictwa odnosiła się powstała 13 października 1991 
roku  Socjal-Nacjonalistyczna Partia Ukrainy, głosząca hasła ideologii 
socjalnacjonalizmu, czyli łącząc radykalny nacjonalizm z radykalnymi hasłami 
socjalnymi, czym miano sobie zjednać rzesze społeczne. Symbolem graficznym 
partii był „Wolfsangel”, czyli „wilczy hak” będący symbolem ugrupowań 
faszystowskich w Europie.  

 
Działacza niemieckiego NPD i faszyzującej UNA-UNSO Kijów 2000 110 

                                                           
108 Zob. D. Dońcow, Nacjonalizm, Lwów 1926 (przedruk) [w:] W. Poliszczuk,  Dmytro Dońcow 
Nacjonalizm, Kraków 2008, ss.281;  
109 Szerzej B. Grott, Wiktor Poliszczuk- integralny nacjonalizm ukraiński jako odmiana faszyzmu[w;] 
B. Grott (red.), Działalność nacjonalistów ukraińskich na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej, 
Warszawa 2010, ss. 417-424. 
110 http://www.una-unso.org/album/kyiv2000.htm (2013-05-31). 
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 Jak przypomina Wołodymyr Pawliw, ukraiński dziennikarz i wykładowca 
na Ukraińskim Katolickim Uniwersytecie we Lwowie,  „Swoboda” wywodzi się z 
Socjalno-Nacjonalistycznej Partii Ukrainy, której członkowie w swoim czasie 
zasłynęli między innymi wycieraniem flag Rosji, Polski i Izraela o swoje buty 
podczas demonstracji nieopodal lwowskiego pomnika Tarasa Szewczenki111.  
 Wśród założycieli tej partii byli weterani wojsk sowieckich walczących w 
Afganistanie, członkowie bractw studenckich ze Lwowa na czele z  Olehem 
Tiahnybokiem,  Andrijem Parubij, Jurijem Kryworuczki, czy w końcu pierwszym 
przywódcą partii Jarosławem Andruszkiwem. Oficjalna rejestracja partii nastąpiła 
jednak po kilku latach, tj.  16 października 1995 roku. 
 Jednym z działaczy wspomnianej partii jak wspomniano, był Oleh 
Tiahnybok (obecny przywódca „Swobody”, a zajmujący w 1998 stanowisko 
zastępcy szefa ugrupowania ds. organizacyjnych. Wszedł on w tymże roku do Rady 
Najwyższej (zdobywając mandat w okręgu większościowym). W cztery lata później 
ponownie zdobył mandat i stając na czele ugrupowania ze względów 
wizerunkowych i taktycznych w 2004 roku zmienił nazwę i symbolikę partii na 
Wszechukraińskie Zjednoczenie „Swoboda” z charakterystycznym symbolem 
ugrupowania, czyli ręką z wysuniętymi trzema palcami. Jednym z jego najbliższych 
współpracowników został Jurij Mychajłyszyn, który w 2005 roku założył Ośrodek 
Badań Politycznych im. Josepha Goebbelsa, następnie był przywódcą partii w 
Radzie Miasta Lwowa.  Obecnie Mychajłyszyn reprezentuje partię w Radzie 
Najwyższej Ukrainy. Wokół „Swobody” obecnie  funkcjonuje mniej lub bardziej 
formalnie kilkanaście organizacji o charakterze paramilitarnym odwołującym się do 
siłowego przejęcia władzy przez ukraińską nację, co bardziej wskazuje na charakter 
siłowy niż polityczny tego ugrupowania. Do zaplecza ugrupowania można zaliczyć 
m.in.: Naukowo-Ideologicznego Centrum im. Dmytro Dońcowa112, Centrum Badań 
Ruchu Wyzwoleńczego  we Lwowie113, Wszechukraińska Organizacja "Tryzub" im. 
Stepana Bandery114 czy też stowarzyszenie  Patriota Ukrainy115.  

Dużą zagadką dla wielu analityków politycznych na Ukrainie do dzisiaj, jest 
uzyskanie wiedzy na temat sposobu finansowania nacjonalistów ukraińskich, w tym 
„Swobody”. Nie jest tajemnicą, iż większość liczących się partii politycznych jest 
powiązana z kapitałem oligarchicznym. Jednakże w odniesieniu do „Swobody” 
żaden ze znanych oligarchów oficjalnie nie zadeklarował do niej sympatii. Jest 
kwestią oczywistą, iż w warunkach ukraińskich z samych składek członkowskich 
nie ma możliwości finansowania kampanii o zasięgu krajowym.  

Do głównych źródeł finansowania dziennikarze zaliczają nieoficjalne 
wsparcie otrzymywane   od Partii Regionów. To właśnie po wyborach 

                                                           
111 W. Pawliw,  Strona ukraińska powinna powiedzieć „przepraszam”, http://www.new.org.pl/2013-
05-27,strona_ukrainska.html (2013-06-05). 
112 http://dontsov-nic.org.ua/ (2013-05-31) 
113 http://www.cdvr.org.ua/ (2013-05-31) 
114 Wszechukraińska Organizacja "Tryzub" im. Stepana Bandery- ukraińska paramilitarna organizacja 
nacjonalistyczna, utworzona 14 października 1993 z inicjatywy OUN (R) przez Wasyla Iwanyszyna. 
Komendantem organizacji jest Dmytro Jarosz [za:] http://www.banderivets.org.ua/ (2013-05-30). 
115 http://patriotukr.org.ua/ (2013-06-02). – organizacja o charakterze paramilitarnym, głosząca  hasła 
"Nacja ponad wszystko”.  
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parlamentarnych dziennikarze wykryli sieć powiązań finansowych szefa 
administracji prezydenta Ukrainy Serhija Lowoczkina i innych oligarchów z 
przywódcą „Swobody”. Znany ukraiński politolog Mychajło Pogrebynśkyj uważa, 
iż gdyby nie pieniądze oligarchiczne, to „Swoboda” byłaby nadal siłą peryferyjną 
regionu zachodniego i nigdy nie wygrałaby wyborów parlamentarnych. Należy 
podkreślić, iż w toku kampanii wyborczej  Tiahnybok był częstym gościem 
popularnych programów telewizyjnych w mediach należących do oligarchów 
wspierających Partię Regionów116.  

 Dodatkowo należy zwrócić uwagę, iż otwarte wsparcie prorosyjskiej Partii 
Regionów dla nacjonalistycznej partii „Swoboda”, można traktować jako próbę 
wykreowania radykalnych nacjonalistów na główną siłą opozycyjną dla obecnego 
rządu. Jednakże z drugiej strony podział sceny politycznej pomiędzy Partią 
Regionów z jednej strony, a Swobodą z drugiej strony zagraża już coraz słabszej 
liberalnej demokracji na Ukrainie117.  

Niejednokrotnie w mediach pojawiał się także wątek, sugerujący iż partia ta 
była w pewnym zakresie wspierana przez  służby specjalne. Ten przejaw w 
działalności „Swobody” jest trudny do udowodnienia i może mieć zasadniczo tylko 
charakter poszlakowy. Ponadto należy podkreślić, iż zarzuty mówiące o tym, iż 
politycy i oligarchowie związani z obozem Janukowycza potajemnie finansują 
„Swobodę” są trudne do zweryfikowania. 

Także pojawiały się i pojawiają nadal artykuły sugerujące związki 
Tiahnyboka z zorganizowana przestępczością i wykorzystanie bojówkarzy tej partii 
do wymuszania haraczy. Za przykład takich działań podaje się  współpracę z tymi 
środowiskami partii we Lwowie czy tez Tarnopolu118.  Oczywiście także te zarzuty 
należy traktować z dużą dozą rezerwy z uwagi na specyfikę gry politycznej w tym 
kraju i tym samym możliwością preparowania dokumentów. Tym niemniej zupełnie 
odrzucić ich też nie można. 

 
 
Zagrożenia dla bezpieczeństwa Europy płynące z programu „Swobody” 
 Analizując program „Swobody”119 widać, iż mamy do czynienia  z 
programem partii która w swoich zamierzeniach chce „odzyskać” państwo dla 
narodu ukraińskiego, a nie tylko dokonywać istotnych zmian programowych w 
poszczególnych dziedzinach życia w kraju. Zamierzenia deklarowane w 
poszczególnych punktach programu świadczą, iż partia ta zamierza dokonać 
przełomu w przypadku przejęcia lub uczestnictwa we władzy wykonawczej o 
charakterze rewolucyjnym.  

                                                           
116 E. Tuzow-Lubański, Kto finansuje neobanderowców „Swobody”?    
 http://www.isakowicz.pl/index.php?page=news&kid=8&nid=7021 (2013-06-05). 
117 http://www.opendemocracy.net/od-russia/ivan-katchanovski/ukrainian-
%E2%80%98freedom%E2%80%99-party-should-be-ringing-alarm-bells (2013-05-31). 
118 E. Tuzow-Lubański, Kryminalna istota „Swobody”,  
http://www.isakowicz.pl/index.php?page=news&kid=8&nid=7932 (2013-06-05). 
119 Програма ВО "Свобода" (чинна 24.12.2011) http://www.svoboda.org.ua/pro_partiyu/prohrama/ 
Dokument jest zarejestrowany w Ministerstwie Sprawiedliwości Ukrainy i  ma  charakter oficjalny. 
(2013-04-10) 
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W pierwszym rozdziale programu partii, zatytułowanym „Rząd i 
społeczeństwo” w pkt. 4 autorzy deklarują „obowiązkową weryfikację urzędników i 
kandydatów na urzędników poprzez „wykrywacze kłamstw” w zakresie możliwych 
działań posiadających znamiona godzenia w interesy państwa. 

 Oczywiście, punkt ten jest skierowany przede wszystkim w stronę kadr 
administracyjnych państwa, mających inną wizje ustroju wewnętrznego kraju, a nie 
tylko działających na szkodę Ukrainy. Za takich urzędników można uznać np. 
przytłaczającą większość administracji Autonomii Krymu, czy tez władze 
samorządowe Berehowe zdominowane przez mniejszość węgierską. Temu samemu 
ma służyć wprowadzenie sankcji karnych dla wszelkich rodzajów ukrainofobii, czyli 
negatywnego nastawienia do przewodniej nacji i dominacji kultury ukraińskiej w 
życiu społecznym (pkt.7).  

Dzieje się tak w społeczeństwie w którym tylko 56% respondentów uznaje 
się za „wyłącznie Ukraińców”, 11% – za „wyłącznie Rosjan”, natomiast prawie 
27% określiło się jako „i Ukrainiec, i Rosjanin”120, nie wspominając o innych 
mniejszych społecznościach. 

Według deklaracji programowej partii „Prawa narodu” mają mieć prymat 
przed prawami człowieka i obywatela, czyli program jest sprzeczny z Powszechną 
Deklaracją Praw Człowieka uchwaloną przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 10 

grudnia 1948 roku i którego zasady są obecnie przyjęte w porządku prawnym 
przytłaczającej większości państw świata. Tak więc „Swoboda” w swoim programie 
wprowadza zaporowy zapis, którego realizacja uniemożliwia integrację 
społeczeństwa ukraińskiego w jeden naród.  

Już na początku lat 90-tych, wpływowa „galicyjska” grupa Ukraińców, 
zadbała aby w koncepcji bezpieczeństwa państwa zapisano, obecnie już 
anachroniczną na świecie zasadę, iż  jednym z celów podstawowych państwa jest 
„zachowanie bazy genetycznej narodu ukraińskiego”121. Ten zapis pokazuje trend, 
który jest do dzisiaj uwypuklony w programie „Swobody”, a wówczas był 
promowany przez środowiska lwowskiej opozycji z okresu komunizmu. 

  Zabiegi nacjonalistów w zakresie kreowania i zmiany postaw inteligencji 
ukraińskiej, na zbliżone do ideologii banderowskiej, widzimy w wielu działaniach 
„Swobody”.  Należy podkreślić, iż wszelkie formy aktywności społecznej 
przedstawicieli tejże  inteligencji, a nawet obcokrajowców w obszarze sprzecznym z 
ideologią tego środowiska są narażone, zarówno w deklaracjach jak i w czynach na 
niebezpieczeństwo. Przykładem są groźby kierowane przeciw niemieckiemu 
historykowi Grzegorzowi Rossolińskiemu-Liebe, który chciał wygłosić wykład o 
Banderze w Kijowie, także muskularni mężczyźni nachodzili dom i członków 
rodziny lwowskiego historyka Jarosława Hrycaka122, z uwagi na współpracę tegoż 
autora z Rossolińskim123. 

                                                           
120 A. Wilson, Ukraińcy, Warszawa 2002, s. 232. 
121 C. Rutkowski, Problemy bezpieczeństwa i sił zbrojnych XXI wieku, Myśl Wojskowa nr 2 (613) 
Warszawa 2001, s. 13. 
122 http://zaxid.net/blogs/showBlog.do?zayava&objectId=1249748 (2013-05-30). 
123 
http://zaxid.net/home/showSingleNews.do?obraz_ztepana_bandery_w_polzkiej_swiadomosci_narodo
wej&objectId=1174410&lang=pl (2013-05-30). 
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Innym przypadkiem wywierania nacisku na środowiska akademickie jest 
wchodzenie tej partii na uznane na Ukrainie uniwersytety. Takim przykładem 
nawiązanie współpracy ze „Swobodą” przez administrację Akademii Kijowsko-
Mohylańskiej, która zasłużenie cieszyła się opinią najbardziej postępowej i otwartej 
demokratycznej uczelni. Otóż 6 kwietnia 2011 roku na stronie internetowej 
"Swobody" pojawił się komunikat zatytułowany "Otwarcie wystawy "Wojna 
Ludowa" w Mohyliance zgromadziło komplet publiczności". Wśród prelegentów - 
przewodniczący kijowskiej "Swobody" Andrij Illenko124 który w trakcie wykładu 
promował ideologię partii, a tym samym legitymizował ją przy wykorzystaniu 
autorytetu uczelni.  

Kolejnym przykładem wdrażania programu partii w czyn są zdominowane 
przez „Swobodę” samorządy zachodniej Ukrainy. Elementem identyfikacji władz 
Lwowa z radykalnym nurtem związanym głównie ze „Swobodą” jest jej stosunek do 
weteranów UPA i SS „Galizien”.  Jednym z przejawów takiej działalności jest 
honorowanie weteranów tego ruchu, poprzez np. wręczanie odznaczeń za 
działalność w tych formacjach. Jedna z takich uroczystości odbyła się 5 kwietnia 
2012 roku w auli Lwowskiej Rady Miejskiej125. To właśnie z inicjatywy władz 
Lwowa wspomniane środowisko otrzymuje specjalne emerytury, które co pewien 
czas są waloryzowane. Ostatnia podwyżka świadczeń miała miejsce 11 kwietnia 
2013 roku, kiedy to  Rada Miejska Lwowa wprowadziła zmiany do budżetu miasta 
na 2013 rok. Za decyzją zagłosowało 65 radnych, i zgodnie z nią, dopłaty do 
emerytur dla byłych członków UPA zwiększono z 500 do 1000 hrywien oraz 
przeprowadzono wypłaty dla weteranów dywizji "Galicjen"126.  

Popieranie przez władze regionalne na zachodniej Ukrainie idei uznania 
Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińskiej Powstańczej Armii za 
formacje walczące o niepodległość zyskało  w 2012 roku, średnie krajowe poparcie  
na poziomie 24 %, jednocześnie 57% jest przeciw, a 19 % nie ma zdania w tej 
sprawie - wynika z sondażu opublikowanego przez grupę „Rating”127. Jak 
podkreślają eksperci, stosunek opinii publicznej na Ukrainie do tej sprawy nie jest 
jeszcze ugruntowany i wahał się w kolejnych latach: podczas gdy w 2011 roku 
poziom poparcia dla OUN- UPA wzrósł z 20 do 27 proc., to w 2012 r. zmniejszył 
się - do 24 proc., tj. mniej niż w poprzednim roku, ale więcej niż w 2010. Najwięcej 
zwolenników OUN-UPA było wśród elektoratu partii „Swoboda” (90 proc.), a 
najmniej wśród Komunistycznej Partii Ukrainy (90 proc. przeciw). Wyborcy 
Batkiwszczyny, Frontu Zmian, Pozycji Obywatelskiej i partii „UDAR” Witalija 
Kliczki byli podzieleni mniej więcej po połowie. Natomiast wśród elektoratu Partii 

                                                           
124 Прес-служба Київської міської організації ВО «Свобода». «Відкриття виставки «Народна 
війна» у Могилянці зібрало аншлаг» http://www.svoboda.org.ua/diyalnist/novyny/020737/ (2013-
06-02). 
125 
http://zaxid.net/home/showSingleNews.do?ploshhu_u_lvovi_nazvali_imenem_polkovnika_upa_gasina
&objectId=1286207 
126 
http://zaxid.net/home/showSingleNews.do?zatverdzheno_initsiativu_mera_lvova_pro_zbilshennya_vip
lat_veteranam_upa&objectId=1282643 (2013-06-04). 
127 Badania przeprowadzono w dniach 10-24 lutego 2012 roku na grupie 4 000 osób w wieku powyżej 
18 lat. 
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Regionów (83 proc.), „Silnej Ukrainy” (63 proc.), Partii Ludowej (67 proc.) 
dominowali przeciwnicy OUN-UPA128. 

Autorzy programu w V rozdziale pod tytułem „Obywatelstwa i Migracja” 
deklarują, iż należy przyjąć nowa ustawę o obywatelstwie, zgodnie z którą o 
obywatelstwo będą mogły ubiegać tylko osoby, które urodziły się na Ukrainie i są 
etnicznymi Ukraińcami. Ci, którzy będą stale zamieszkiwali na Ukrainie będą mogli 
nabyć obywatelstwo po zdaniu egzaminów z języka ukraińskiego, historii i literatury 
Ukrainy oraz znajomości Konstytucji oraz złożą przysięgę na wierność krajowi.  
Dalej dokument ten mówi, iż należy bezwzględnie wyeliminować praktykę 
posiadania podwójnego obywatelstwa, co biorąc pod uwagę stan obecny, czyli 
posiadanie przez wielu obywateli Ukrainy paszportów innego kraju,  uderzy w 
dziesiątki tysięcy Węgrów, Rumunów czy też ukraińskich Rosjan. Ci zaś – deklaruje 
program- którzy będą ukrywać posiadanie podwójnego obywatelstwa będą narażeni 
na konfiskatę nieruchomości i aktywów na Ukrainie (pkt.5). 

Dla aktywistów „Swobody” każda mniejszość narodowa, zwłaszcza 
związana z państwem graniczącym z Ukrainą, jest zagrożeniem dla jednonacyjnego 
państwa. Dlatego też według aktywistów „Swobody” należy wszystkimi sposobami 
utrudniać jej działania mające na celu integrację tego środowiska. Jednym z takich 
posunięć jest wieloletnie blokowanie infrastruktury  umożliwiającej działalność 
mniejszości narodowych.  

W dniu 30 maja 2013 roku, po kilkunastoletniej obstrukcji, radni przekazali    
budynek na Dom Polski we Lwowie. Jednocześnie na tym samym posiedzeniu 
przegłosowali nadanie imienia jednego z placów imieniem  pułkownika UPA 
Oleksy Hasyna, który to w czasie dyskusji na III Nadzwyczajnym Zborze OUN (B) 
czasie II wojny światowej poparł politykę ludobójstwa zapoczątkowaną przez 
Kłyma Sawura129.  Ten przykład jest typowym „rekompensowaniem” sobie strat 
moralnych przez działaczy partii w sytuacji kiedy wymuszają jej  postawę czynniki 
zewnętrzne. 
 Centrum Szymona Wisenthala, które śledzi poziom antysemityzmu w 
poszczególnych państwach i ściga od dziesiątków lat  zbrodniarzy wojennych,  
utworzyło w 2012 listę dziesięciu najbardziej antysemickich działań, ruchów i partii 
na świecie,  zakwalifikowało „Swobodę” na 5 miejscu wśród tego typu ruchów. We 
wspomnianym rankingu podkreślono, iż przywódca partii niejednokrotnie 
wypowiada się o „Moskiewsko- Żydowskiej mafii” rządzącej na Ukrainie130. Także 
prezes  Ukraińskiej Niezależnej Rady Izraelskich Kobiet Eleonora Groisman 
wystosowała w dniu 5 stycznia 2013 r. apel o międzynarodowe potępienie 
antysemityzmu na Ukrainie131. 

                                                           
128 http://www.kresy.pl/volgal,aktualnosci?zobacz/na-ukrainie-zmniejszyla-sie-liczba-zwolennikow-
oun-upa (2013-05-30) 
129 
http//zaxid.net/blogs/showBlog.do?cherez_62_roki_ukrayina_vse_taki_povertaye_svoyi_borgi_bortsya
m_za_volyu_ukrayini&objectId=1253876: (2013-05-30). 
130 http://www.wiesenthal.com/atf/cf/%7B54d385e6-f1b9-4e9f-8e94-
890c3e6dd277%7D/TT_2012_3.PDF (2013-06-04). 
131 http://defendinghistory.com/an-international-appeal-from-the-head-of-the-ukrainian-independent-
council-of-jewish-women/47887 (2013-06-04). 
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W sprawie wzrostu tendencji antysemickich, rasistowskich i ksenofobii na 
Ukrainie przejawiającej się poprzez wybór  neobanderowskiej opcji „Swoboda” do 
parlamentu VII kadencji wypowiedział się 13 grudnia 2012 roku Parlament 
Europejski. Deputowani europejscy wyrazili swoje zaniepokojenie takim stanem i 
zaapelowali do ukraińskiej opozycji parlamentarnej, aby nie współpracowała z 
deputowanymi „Swobody”132. 

Niebezpieczeństwo realnego zagrożenia dla mniejszości narodowych na 
Ukrainie ze strony nacjonalistów obawiają się także parlamentarzyści z Izraela. 
Przewodniczący Sejmowej Komisji ds. Imigracji i absorpcji Danny Danon (partia 
"Likud") w październiku 2012 roku zwrócił się do Ambasadora Ukrainy Giennadija 
Nadolenki z prośbą o przekazanie władzom swojego kraju żądania podjęcia działań 
przeciwko islamistom i antysemitom, zagrażającym bezpieczeństwu ukraińskich 
Żydów. Wniosek parlamentarzysty był reakcją na wyniki wyborów parlamentarnych 
do Rady Najwyższej, do której weszła nacjonalistyczna partia "Swoboda", ktorej 
lider partii Oleh Tjahnybok znany jest ze swoich antysemickich wypowiedzi133. 

W podobnym tonie wypowiedziało się Światowe Forum 
Rosyjskojęzycznego  Żydostwa, które zaproponowało izolację ukraińskich 
nacjonalistów, w tym zakazu wjazdu ich do UE i USA i odrzuceniu wszelkiej 
współpracy z tym środowiskiem. W apelu czytamy m.in. : „Sytuacja może się 
rozwijać w 2013 roku według najbardziej mrocznego scenariusza - szczególnie ze 
względu na pogarszającą się sytuację gospodarczą w kraju i pojawienie się w Radzie 
Najwyższej agresywnej grupy 37 parlamentarzystów ze "Swobody". Ci ludzie 
otwarcie nazywają siebie "socjal-nacjonalistami", tworzą kult hitlerowskich 
kolaborantów i tych, których ręce są aż po łokcie splamione żydowską krwią”.  Apel 
podpisał w imieniu środowiska przewodniczący Światowego Forum 
Rosyjskojęzycznego Żydostwa Aleksander Lewin, pierwszy wiceprzewodniczący 
Światowego Forum Rosyjskojęzycznego Żydostwa dr Dmitrij Sczyglik, 
przewodniczący Amerykańskiego Forum Rosyjskojęzycznego Żydostwa, dr Igor 
Branovan, przewodniczący Europejskiego Forum Rosyjskojęzycznego Żydostwa, 
Michaił Judanin, przewodniczący Izraelskiego Forum Rosyjskojęzycznego 
Żydostwa, Arik Nudelman, dyrektor wykonawczy Kanadyjskiego Forum 
Rosyjskojęzycznego Żydostwa, Alexander Gerson134. Negatywne stanowisko w 
sprawie działań „Swobody” wyraziło także  Ministerstwo Spraw Zagranicznych 
Izraela135. 

Aby wzmocnić pozycję języka ukraińskiego w państwie, przywódcy 
„Swobody” w kolejnym rozdziale deklarują przyjecie ustawy  „O ochronie języka 
ukraińskiego" zamiast obecnych uregulowań prawnych umożliwiających stosowanie 
drugiego języka. We wspomnianej ustawie miały by się znaleźć uregulowania 

                                                           
132 http://www.isakowicz.pl/index.php?page=news&kid=8&nid=7138 (2013-06-04).  
133 Д. Данон, Израильский депутат просит принять меры против исламистов и антисемитов в 
Украине http://izrus.co.il/dvuhstoronka/article/2012-10-30/19472.html#ixzz2VHLEQpeg (2013-06-
04). 
134 Лидеры русскоязычного еврейства призывают на борьбу со Свободой 
http://izrus.co.il/diasporaIL/article/2013-01-04/20130.html (2013-06-04). 
135 И. Гантман, Выборы в Украине: Израиль против борцов с "жидовской оккупацией", 
http://izrus.co.il/dvuhstoronka/article/2012-10-28/19438.html#ixzz2VHhzkYI4 (2013-06-04) 
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mówiące m.in. o stosowaniu języka ukraińskiego w mediach (nie mniej niż 78% 
czasu antenowego lub powierzchni publikacji). Oczywiście uregulowania te 
uderzyły by głownie w kilkunasto milionowa mniejszość rosyjską, korzystającą 
praktycznie wyłącznie z rosyjskojęzycznych mediów. 

Należy podkreślić, iż w świetle badań, aż 16% ukraińskich respondentów 
uznaje, że ukraiński i rosyjski są ich rodzimymi językami w równej mierze (tylko 
ukraiński deklaruje 52%, tylko rosyjski 31%), trudno odpowiedzieć 2%136.  

Swoistym nawiązaniem do rozwiązań totalitarnych jest zapis w 29 punkcie 
programu mówiący, iż partia będzie promowała tworzenie jednolitego Ukraińskiego 
Kościoła lokalnego znajdującego się w centrum Kijowa. Oczywiście brak 
sprecyzowania czy chodzi o kościół grekokatolicki czy tez o kościół prawosławny 
Patriarchatu Kijowskiego. Wydaje się iż z uwagi na fakt, iż „Swoboda” może 
obecnie głownie liczyć  na wsparcie cerkwi greckokatolickiej na Ukrainie, to 
środowisko polityczne widzi w niej fundament przyszłej religii państwowej. Należy 
podkreślić, iż zwierzchnik tego kościoła abp Światosław Szewczuk bardzo ostro 
krytykował wizytę głowy prawosławia w Rosji Cyryla I  w Polsce i nazywając 
współpracę katolików z prawosławnymi kościołami wschodnimi poronionym 
pomysłem, jako tworzenie „rosyjskiego świata”137.  W tej wypowiedzi widać daleko 
idącą symbiozę „Swobody” z cerkwią grekokatolicką, także z uwagi na to, że 
historycznie i pod względem wzajemnych interesów przetrwanie obu podmiotów na 
obecnej Ukrainie jest traktowanie w pewnym zakresie jako warunek 
egzystencjonalnego ich trwania.  

W VI rozdziale programu „Swobody” jest o mowa o konieczności 
przezwyciężeniu skutków okupacji kraju polegającego m.in. na wygnaniu ludności 
ukraińskiej wskutek przesiedleń z innych terytoriów oraz w wyniku akcji 
„Wisła”(operacja ta odbyła się wewnątrz państwa polskiego- przypisek autora). W 
tym celu – dalej w programie- należy wyeliminować wszystkie pomniki okupantów 
(także „polskiej” okupacji) i zakazać wszelkich symboli kojarzących się z okupacją. 
Należy także zapewnić wysiedleńcom z ukraińskich ziem m.in. Nadsania, Podlasia 
oraz Łemkowszczyzny status deportowanego i gwarancji socjalnych. Specjalną 
pozycję w pamięci historycznej ma zajmować  dziedzictwo OUN i UPA.  
 Elementem przezwyciężania skutków okupacji, według działaczy 
„Swobody” jest realizowana od kilkunastu lat w zachodnich obwodach Ukrainy 
polityka budowy upamiętnień, głównie w formie pomników dla byłych liderów 
ukraińskiego nacjonalizmu138. Obecnie każda większa miejscowość w obwodach: 
Lwowskim, Stanisławowskim i Tarnopolskim posiada takie upamiętnienie139.  

                                                           
136 T. A. Olszański, Problem językowy na Ukrainie. Próba nowego spojrzenia, Prace OSW nr 40, maj 
2012, s.18.   
137 http://www.isakowicz.pl/index.php?page=news&kid=8&nid=7455 (2013-04-06) 
138 
http://zaxid.net/home/showSingleNews.do?pamyatniki_banderi_ye_tilki__v_troh_oblastyah_ukrayini&
objectId=1231790 (2013-06-02). 
139 Pomniki Bandery postawiono w 1991r. w Kołomyi,  w 1992 r. we wsi Kozówka powiatu Tarnopol, 
w 1998 roku w Borysławiu, w 2001 r.  w Drohobyczu, w 2007 r. w Buczaczu, w  2008 roku - w Starym 
Samborze, Kamiance-Wąskiej, Stryju,  Tarnopolu,  Hrabywce,  Starym Uhrynowie, Brzeżanach,  
Trembowli,  Zaleszczykach,  w 2009 r. we wsi Strusowy (powiat Trembowla), w Stanisławowie, 2012 
we Lwowie i wielu innych miejscowościach. 
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 W lipcu 2012 r. w Kałuszu odsłonięto pomnik dowódcy UPA Romana 
Szuchewycza, a poświęcili go prawosławni i greckokatoliccy biskupi. Wśród 
zaproszonych było również wielu weteranów UPA i SS-Galizien140. 
 Polityka ta budzi wiele napięć. Idea budowy pomnika Stepana Bandery w 
Łucku spotkała się  ostrą kontrreakcją  lokalnych przedstawicieli Partii Regionów, 
którzy  26 lipca 2011 roku rozpoczęli  zbieranie podpisów przeciwko postawieniu 
pomnika. Na czele tej grupy stanął radny Rady Miejskiej Łucka Iwan Smolenh141. 
 

 
Aktywiści „Swobody” we Lwowie, 

 hasło na transparencie „Za banderowski Lwów”(styczeń 2012)142 
 

Działania „Swobody” doprowadziły na terenie Ukrainy do tzw. „wojny 
pomnikowej”. Nacjonaliści poprzez dążenia do likwidacji pomników 
symbolizujących okres komunizmu  (głównie pomniki Lenina), doprowadzili do 
podjęcia działań przez środowiska lewicowe, które rozpoczęły niszczenie pomników 
ideologów banderowskich. Przykładem takiej wojny jest rozbicie pomnika UPA w 
Charkowie w kwietniu 2013 roku, który został tam postawiony nielegalnie jeszcze w 
1992 roku143. Innym przykładem tego konfliktu jest zniszczenie pomnika UPA we 
wsi Jasnyszcza w rejonie Brody w listopadzie 2012 roku. Pomnik ten od momentu 
postawienia przetrwał tylko kilkanaście dni144. 

                                                           
140  http://www.kresy.pl/volgal,fotoarchiwum?zobacz/w-kaluszu-odslonieto-pomnik-dowodcy-upa 
(2013-06-02). 
141 http://pravda.lutsk.ua/news/30514/ (2013-06-02). 
142 www.svoboda.org.ua (2013-06-05). 
143 http://www.istpravda.com.ua/short/2013/04/26/122134/(2013-06-04). 
144 Во Львовской области вандалы разрушили памятный знак воинам УПА, 
http://censor.net.ua/photo_news/224054/vo_lvovskoyi_oblasti_vandaly_razrushili_pamyatnyyi_znak_v
oinam_upa_foto (2013-06-05). 
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Lwowski historyk Wasyl Rasewycz uważa wprost, że jeżeli nacjonaliści ze 
"Swobody" realnie a nie tylko werbalnie podążają drogą OUN - UPA, należy się 
spodziewać ofiar, zarówno wśród zwolenników liberalnego społeczeństwa 
obywatelskiego, jak i wśród samych liderów "Swobody"145. 
 Polityka zagraniczna „Swobody”, jej priorytety oraz polityka obronna 
została zapisane w kolejnym tj. VII rozdziale. Jej najbardziej niepokojącym 
elementem jest zamiar powrotu Ukrainy do przywrócenia jej statusu państwa 
posiadającego broń jądrową. Z uwagi na ograniczenia na świecie związane z 
proliferacją broni atomowej, może to doprowadzić do nawiązania współpracy 
banderowców z takimi państwami jak Korea Północna czy Iran.    Inną przesłanką 
chęci militaryzacji państwa jest zapis pkt. 13, gdzie partia deklaruje przeznaczenie 
około 5% PKB na cele modernizacji armii, czyli dwa razy więcej niż wynosi obecna  
średniej europejska.  

Charakterystyczne dla programu partii, jak zauważa Tadeusz Olszański146 iż, 
„Swoboda” w swoim programie nic nie wspomina o wstąpieniu Ukrainy do Unii 
Europejskiej, pisząc jedynie o zachodnioeuropejskim kierunku współpracy 
politycznej. Ponadto autor podkreśla, iż oprócz programu oficjalnego istnieje 
również program nieoficjalny, nie ujęty w formie jawnego dokumentu, lecz dający 
się odczytać z wypowiedzi członków Swobody, a także podejmowanych przez nich 
działań. Jest on znacznie bardziej radykalny, w tym rasistowski.  

Stanowisko „Swobody” w odniesieniu do integracji z Unią Europejską 
wynika, jak podkreśla Marian Mudryj147 w dążeniu do tego, aby stać się najlepszymi 
Ukraińcami. Galicjanie –twierdzi- w dużej mierze, zatracili samych siebie, 
zbudowali barierę pomiędzy sobą a Europą Środkową. Teraz, większość z nich 
przede wszystkim odbiera Europę nie jako system wartości demokratycznych, lecz 
jako atrakcyjny przykład wysokiego poziomu dobrobytu.  Dalej Mudryj zwraca 
uwagę, iż należy przypomnieć, że w sumie kilka wieków (od czasów Bogdana 
Chmielnickiego) Ukraińcy uciekali z Polski, w efekcie - znaleźli się w silnych 
ramionach Rosji. I nie ostatnią rolę w tej bezmyślnej ucieczce odegrali Galicjanie. A 
teraz trzeba powrócić. Oto jakie pułapki zastawia historia148. 

WO "Swoboda" promuje, taki światopogląd i taką praktykę polityczną, która 
wydaje się jest niereformowalna. Oto prosty przykład z historii. W sierpniu 1943 
roku na III Nadzwyczajnym Wielkim Zborze (Zgromadzeniu) OUN Bandery 
ogłosiła program reform organizacji - nadania jej społeczno-demokratycznego 
charakteru. Usunięto hasło "Ukraina dla Ukraińców", podniesiono na maszt ideę 
odrzucenia rasizmu i wyłączności etnicznej. Jednakże poza deklaracjami nic w 
działaniach się nie zmieniło, bo jak dalej kontynuuje Mudryj -ci ludzie nie byli w 
stanie się zmienić. Dzisiaj, wspomnianego autora nie martwi "Swoboda" jako taka, 
lecz galicyjskie społeczeństwo, w którym tego typu idee tak łatwo uzyskują 

                                                           
145 В.  Расевич, Вороги народу, 
http://zaxid.net/home/showSingleNews.do?vorogi_narodu&objectId=1239769 (2013-06-05) 
146 T. A. Olszański,  Partia Swoboda – nowa jakość na ukraińskiej prawicy, 
http://www.osw.waw.pl/pl/print/publikacje/komentarze-osw/2011-07-05/partia-swoboda-nowa-jakosc-
na-ukrainskiej-prawicy (2013-04-10) 
147 Marian Mudryj- doc. dr, Lwowski Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki (Lwów). 
148 http://www.istpravda.com.ua/articles/2012/04/20/81518/(2013-05-31). 
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wsparcie. Jest to oznaką choroby miejscowej społeczności, dowód na obecność w 
nim krytycznie dużej ilości osób rozczarowanych i niezdolnych do działania. 
Wspomniany autor podkreśla, iż z poczuciem pewności można stwierdzić, że ci 
ludzie, którzy teraz wspierają "Swobodę", bardzo szybko będą rozczarowani swoim 
wyborem i będą szukać nowego mirażu. Jeśli chodzi o szukanie "prawdziwych 
nacjonalistów", jest to bardzo niebezpieczne zajęcie, ponieważ w krótkim czasie 
przejdzie w etap poszukiwania "wrogów ludu". Dostrzega on problem nie w 
stereotypach jako takich, (same w sobie nie są źródłem konfliktów), lecz w tym, że 
Galicjanie uparcie próbują przetworzyć swoje wyobrażenia w rzeczywistość, utracili 
zdolność do autorefleksji149. 

 Elementy siły w polityce zagranicznej i wewnętrznej korespondują z 
ostatnim rozdziałem programu, a mianowicie likwidacji Autonomii Krymu i 
zniesienie specjalnego statusu Sewastopola oraz natychmiastowe wypowiedzenie 
umowy o dzierżawę portu wojennego. Praktycznie wspomniane deklaracje odnoszą 
się do zapowiedzi ukrainizowania około 80% populacji Rosjan na Krymie oraz 
wyparcie z niego jakichkolwiek wpływów Rosji. 

Najbardziej niepokojący i demoralizujący młode pokolenie na Ukrainie 
mają odniesienia tego programu do przyzwolenia na stosowanie przemocy w walce 
politycznej, z czego zresztą aktywiści tej formacji wielokrotnie korzystali. 

Jedną z próbek tego typu działań (obecnie miejmy nadzieję jeszcze bardziej 
natury chuligańskiej niż terrorystycznej) był atak bojówki „Swobody” w dniu 21 
grudnia 2012 roku na  gmach Rady Miejskiej w Odessie, poprzez wrzucenie do 
budynku petardy z gazem łzawiącym. W odpowiedzi na ten atak, 26 grudnia na 
ulice miasta wyległo kilkanaście tysięcy manifestantów pod hasłami „Faszyzm nie 
przejdzie” oraz „Nikt tu SWOBODY nie zapraszał!”. Pretekstem ataku bojówkarzy 
„Swobody” było nadanie honorowego obywatelstwa byłego mera miasta, który 
wyjechał do Rosji i przyjął obywatelstwo tego kraju150. 

Jak podkreśla Iwan Kaczanowski151, Swoboda opierająca się na ideologii 
OUN i UPA  posiada podobny stosunek do wolności, jak talibowie i Al-Quaida, 
która chciała ją wdrożyć do życia w Afganistanie. Autor podkreśla, iż OUN była 
pół-totalitarną organizacją łączącą elementy radykalnego nacjonalizmu i faszyzmu. 
Obie organizacje tj. OUN i UPA  opierające się w swojej działalności na  
terroryzmie, spowodowały wymordowanie dziesiątek tysięcy cywilów polskich i 
ukraińskich, a znaczna część liderów tych formacji osobiście uczestniczyło w 
nazistowskim ludobójstwie152. 

                                                           
149 http://www.istpravda.com.ua/articles/2012/04/20/81518/(2013-05-31). 
150 http://www.geopolityka.org/info-ecag/1959-polityczny-kryzys-w-w-odessie (2013-06-05). 
151 Iwan Kaczanowski wykładowca w Szkole Nauk Politycznych na Uniwersytecie w Ottawie. 
152 http://www.opendemocracy.net/od-russia/ivan-katchanovski/ukrainian-
%E2%80%98freedom%E2%80%99-party-should-be-ringing-alarm-bells (2013-05-31). 
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Lwów 2013 kwiecień pochód z okazji powstania dywizji SS „Galicja”153                                          

 Na negatywny obraz partii w Europie w znacznym stopniu wpływa jej 
zaplecze w postaci ruchów o charakterze quasi terrorystycznych. Jedną z 
organizacji, która jawnie głosi taki program jest środowisko „Patriotów Ukrainy”. 
Jeden z jej przywódców Oleh Odnorożenko groził podjęciem działań mających na 
celu niedopuszczenie do rozgrywek na Ukrainie podczas Euro 2012, zaś przywódca 
tej organizacji Andrij Bielecki został oskarżony przez organa bezpieczeństwa 
Ukrainy o próby dokonywania rozbojów z użyciem broni154.  

Mając na uwadze faszyzujące wypowiedzi liderów partii, sojusz 
europejskich ruchów narodowych, którego członkami są narodowo zorientowane 
ruchy i partie w Europie Zachodniej, podjął decyzję na początku 2012 roku o 
wykluczeniu  „Swobody” ze członkostwa w organizacji155. Fakt iż taką decyzję 
podjęła m.in.  partia węgierskich narodowców  "Jobbik"156 świadczy, iż nawet tak 

                                                           
153 http://www.kyivpost.com/multimedia/photo/ss-volunteer-division-galician-323866.html (2013-
0605). 
154 http://lenta.ru/news/2011/12/29/patriot/ (2013-06-02); http://gazeta.ua/ru/articles/politics/_patriot-
ukrainy-obeschaet-sorvat-matchi-evro-2012-bez-vzryvchatki/416717 (2013-06-02).  
155 http://2000.net.ua/2000/derzhava/ekspertiza/87027; http://www.autonom.pl/?p=3870 (2013-04-06). 
156 Jobbik ostatecznie postanowił jednak zerwać wszelkie kontakty ze „Swobodą”, kiedy to 16 marca 
2012 roku w Użhorodzie Ukraińcy zaatakowali grupę młodzieży z Węgier, która świętowała swój 
Dzień Narodowy. Jak mówił jeden z liderów tego ruchu europoseł Bela Kovacs: „Niedopuszczalnym 
jest, że członkowie Swobody czują taką głęboką i nieprzejednaną nienawiść do zakarpackiej 
społeczności węgierskiej. Oni usiłują przegnać społeczność, która nie wywodzi się od pozbawionych 
korzeni imigrantów, a z populacji zakarpackich wsi i miast, założonych przez węgierskich przodków 
tysiąc lat temu. Usiłują zrobić z tej mniejszości narodowej wroga Ukrainy. Jednak członkowie tej 
mniejszości żyją nie z pomocy materialnej i dotacji, a z pracy własnych rąk. Dodaje, że dla 
ukraińskiego ugrupowania nie będzie na pewno miejsca w Sojuszu Europejskich Ruchów Narodowych. 
Sama „Swoboda” najprawdopodobniej jednak nie była organizatorem manifestacji tamtego dnia, lecz 
według węgierskich nacjonalistów, działacze tej partii uczestniczyli w zdarzeniu, a kilka dni później 
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radykalne skrzydło tego ruchu nie utożsamia się i nie chce jakiekolwiek współpracy 
ze środowiskiem którego liderzy głoszą hasła eksterminacji ludności etnicznie nie 
ukraińskiej.  

 
Lwów 2013 kwiecień pochód z okazji powstania dywizji SS „Galicja”157 

 
Szczególnie złowieszczo w sprawie zmiany kierunków w polityce 

zagranicznej „Swobody” brzmią wypowiedzi niektórych działaczy. Wśród zaplecza 
organizacyjnego tej partii bardzo popularne są hasła mówiące o konieczności 
zjednoczenia wszystkich ziem ukraińskich w jedno państwo. Według działaczy 
nacjonalistycznych żywe jest pragnienie o pełnym zjednoczeniu etnicznych 
ukraińskich ziem, gdyż Ukraina powinna być o 60% większa niż jest obecnie. Taki 
pogląd reprezentuje m.in. Rościsław Nowożeniec, prezes Fundacji Ukraina-Ruś 
wyliczając jakie terytoria ma na myśli: - „straciliśmy Łemkowszczyznę, Nadsanie, 
Chełm i Podlasie włączone do Polski, Brześć i Homelszczyzna odpadły do 
Białorusi, nie ma w naszych granicach Starodubszczyny, Wschodniej 
Słobodańszczyny i Kubania, Naddniestrze, Marmorszczynę i Republikę 
Południowej Bukowiny, która dziś jest zajęta przez Rumunię. Daleko nam więc do 
narodowej jedności, ale wciąż musimy do niej dążyć”. Poglądy Nowożenica popiera 
inni ideolog ukraińskiego nacjonalizmu   Jurij Szuchewycz, wódz Ukraińskiej 
Narodowej Samoobrony, syn komendanta UPA., który twierdzi, iż : „Nie udało się 
dotąd skupić razem wszystkich ziem etnicznie ukraińskich. Dopiero, gdy tak się 
stanie będziemy mogli naprawdę świętować Jedność”.  Z kolei były 
wiceprzewodniczący lwowskiej Rady Miasta, a obecnie poseł „Swobody” Jurij 
Michajłyszyn podkreślał iż należy pamiętać  o milionach ofiar położonych na 

                                                                                                                                                      
podczas innego marszu wykrzykiwali antywęgierskie hasła [za:]  http://narodowcy.net/jobbik-zrywa-
kontakty-z-ukrainska-swoboda/2013/04/01/ (2013-04-06). 
157 http://www.kyivpost.com/multimedia/photo/ss-volunteer-division-galician-323866.html (2013-
0605). 
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ołtarzy narodowej jedności w walce z Polakami i innymi najeźdźcami. We Lwowie 
w obchodach  Dnia Jedności uczestniczyło ok. 10 tys. ludzi, którzy utworzyli żywy 
łańcuch między pomnikami Stepana Bandery i Tarasa Szewczenki. W Łucku 
manifestację współorganizowała młodzieżówka towarzystwa „Chełmszczyna”, czyli 
ukraińskiego ziomkostwa stojącego na stanowisku konieczności rewizji granicy z 
Polską i „powrotu Ziemi Chełmskiem do macierzy”158.  

Przykładem działań „Swobody” wykraczających poza granice Ukrainy, a 
koncentrujące się na tzw. „etnicznych ziemiach ukraińskich” była kwietniowa 
wizyta w 2013 roku lidera partii Tjahnyboka i poseł Iryny Farion, którzy przebywali 
z wizytą w Zespole Szkół Ogólnokształcących  nr 2 im. Markijana Szaszkiewicza w 
Przemyślu (szkoła z językiem ukraińskim). Efektem tej podróży była relacja 
zamieszczona w ukraińskiej prasie, gdzie Pani Farion podkreśliła, iż etniczne 
ukraińskie ziemie, które obecnie są włączone do Polski (Łemkowszczyzna, Podlasie, 
Nadsanie, Sokalszczyzna, Rawszczyzna i  Chełmszczyzna czyli 19,5 tysięcy km2)  
musza się w przyszłości „zjednoczyć się z ziemią matką”. Należy tylko 
domniemywać o czym dyskutowali przywódcy „Swobody” z działaczami 
ukraińskimi na Podkarpaciu. Efektem spotkania w państwowej szkole jest 
ufundowanie przez lidera partii stypendium dla najlepszego ucznia. W ten sposób 
posłowie „Swobody” maja ograniczać „opolaczanie” się miejscowej młodzieży 
ukraińskiej159. 

Sama wizyta osób tak charakterystycznych jak Tjahnybok i Farion w szkole 
publicznej pokazuje, iż przywódcy partii chcą zdobyć wpływy ideowe, a może 
nawet organizacyjne na młodzież będącą obywatelami sąsiedniego państwa, do 
którego programowo roszczą sobie pretensje terytorialne. Taka działalność, to nic 
innego niż przygotowania do destabilizacji pogranicza polsko-ukraińskiego. 

 
Determinanty mogące wpływać na radykalizację postawy „Swobody” 
 na Ukrainie  
Jednym z najważniejszych zagrożeń dla celów „Swobody”, czyli budowy 

państwa w oparciu o ideologię integralnego nacjonalizmu i rozszerzenie jego granic 
poprzez „zebranie” ziem „etnicznie ukraińskich”, jest istotna zmiana wektora w 
polityce państwa Ukrainy w kierunku jego integracji z Rosją, niezależnie od jej 
formy i głębokości.  

Pomimo niechęci rządzącej Partii Regionów, związanej z koniecznością 
dokonania strategicznego wyboru partnerstwa, wydaje się on coraz bardziej naglącą 
koniecznością. Poprzez zwrócenie się ku Moskwie, Kijów może liczyć na niższe 
ceny dostaw rosyjskiego gazu i wyhamowanie tendencji  odśrodkowych w 
południowo-wschodnich regionach kraju. Na obecną chwilę Kijów zgłosił swój 
akces do uzyskania statusu obserwatora w Euroazjatyckiej Radzie Gospodarczej, co 
może oznaczać rychłe, pełne członkostwo Ukrainy w Unii Celnej160.  

Rozmowy w tej kwestii trwały od pewnego czasu. Pewnym przełomem dla 
obecnego prezydenta Ukrainy  był wyrok i warunki postawione przez Unię 

                                                           
158 www.konserwatyzm.pl z dnia 23 01 2011r.  
159 http://blogs.pravda.com.ua/authors/farion/51897d0bab050/ (2013-05-15). 
160 http://www.kresy.pl/wydarzenia,polityka?zobacz/rosjanie-ukraina-coraz-dalej-od-ue (2013-05-30) 
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Europejską, związane z wyrokiem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który 
stanął po stronie więzionej liderki opozycji Julii Tymoszenko. Trybunał w 
Strasburgu zarzucił Ukrainie pogwałcenie art. 18. Europejskiej Konwencji Praw 
Człowieka161.  

Na niebezpieczeństwo dryfu politycznego Ukrainy w kierunku Związku 
Celnego Rosji, Białorusi i Kazachstanu, zwracał uwagę Paweł Zalewski - europoseł 
PO i współprzewodniczący Obywatelskiego Forum Polsko-Ukraińskiego. W swoim 
artykule podkreślił, iż na poziomie politycznym i gospodarczym grozi to odcięciem 
Ukrainy od Europy. Autor ponadto zauważa, iż nacjonalizm, który jest coraz 
atrakcyjniejszą alternatywą dla osób pragnących wzmocnienia ukraińskiej 
państwowości, programowo zakłada zbudowanie totalitarnego, rządzonego przez 
jedną partię państwa, w którym Ukraińcy mieliby uprzywilejowaną pozycję wobec 
innych narodów, a sam Bandera stał się bohaterem zarówno dla neobanderowców ze 
Swobody, jak i dla części proeuropejskich liberałów z liderem pomarańczowej 
rewolucji Wiktorem Juszczenką na czele. Kończąc swój tekst zaznacza, iż w 
konsekwencji takiej polityki Ukraińcy utracą zainteresowanie ze strony Zachodu i 
pozostaną sam na sam z ekspansjonistycznym Kremlem. Mogą jednak jak Polska i 
inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej zaakceptować europejski paradygmat 
współpracy między narodami, tolerancji i praw człowieka. W efekcie oznacza to 
odrzucenie banderowskiej tożsamości, potępienie czystek etnicznych i ludobójstwa 
na Polakach oraz pogromów antyżydowskich162. 

Bardzo ważnym problemem i wyzwaniem dla obecnego prezydenta Ukrainy 
oraz pozostałych liderów głównych partii są zbliżające się wybory prezydenckie w 
2015 roku. Dlatego też Janukowycz stara się o zmarginalizowanie najważniejszych 
liderów opozycji, w tym Tymoszenko, której do tego czasu nie może wypuścić z 
więzienia. W pewnym zakresie sytuacja ta jest także na rękę dla liderów 
„Swobody”,  ponieważ daje szansę na zdobycie przez Thianyboka bardziej 
wyrazistej pozycji na scenie politycznej, co nie byłoby możliwe w przypadku 
liderowaniu na wolności Timoszenko.  

Sukces „Swobody” w wyborach parlamentarnych rodzi obawy o 
zwiększenie niebezpieczeństwa dezintegracji kraju. Jak pisze analityk Ośrodka 
Studiów Wschodnich Tadeusz A. Olszański -największy sukces w ostatnich 
wyborach parlamentarnych na Ukrainie odnieśli komuniści i radykalni nacjonaliści 
ze Swobody, które to partie bardzo istotnie zwiększyły swój elektorat163. To 
pokazuje z jednej strony radykalizację społeczeństwa, a z drugiej coraz większy 
podział ideowy i tożsamościowy społeczeństwa. Należy podkreślić, iż obydwie 
partie zwiększyły ilość zdobytych głosów w porównaniu do poprzednich wyborów o 
ponad 1, 5 mln. 

                                                           
161 http://www.rp.pl/artykul/40,1005355-Po-orzeczeniu-Strasburga-Ukraina-dalej-od-Unii.html (2013-
05-30). 
162 P. Zaleski, Nacjonalizm odcina Ukrainę od Europy  
http://wyborcza.pl/1,75515,13322190,Nacjonalizm_odcina_Ukraine_od_Europy.html#ixzz2JXudAswu 
(2013-06-05). 
163 T. A. Olszański, Po wyborach parlamentarnych na Ukrainie: trudne zwycięstwo Partii Regionów,  
EASTWEEK nr 36(237) z  2012-11-07 . 
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Tendencje separatystyczne na Ukrainie wpisują się w tendencje o których 
pisał w swojej książce Samuel Huntington164. Autor wskazywał na duże 
prawdopodobieństwo rozpadu państw, które są hybrydami dwóch cywilizacji, a do 
nich należy Ukraina. Twierdził, iż nie mają szans na przetrwanie w obecnym 
kształcie takie państwa jak: Bośnia czy Ukraina, które  będą się w końcu musiały 
opowiedzieć się po jednej ze stron.  
 Od kilku lat na Ukrainie trwa dyskusja o docelowym modelu państwa. W tej 
dyskusji biorą udział politycy, naukowcy, działacze społeczni czy też przeciętni 
obywatele państwa. O konieczności i szansach z regionalizacji tego kraju mówił 
m.in. znany lwowski historyk Jarosław Hrycak, który to stwierdził wprost, iż 
federacja Ukrainy jest szansą dla tego państwa165.  

We Lwowie coraz częściej podejmuje się dyskusję o potrzebie podkreślenia 
swojej odrębności etnicznej od pozostałych Ukraińców. Dlatego też środowiska 
„Mytusy”166, które 21 stycznia 2013 roku zgromadziło się w dawnym refektarzu 
klasztoru dominikanów (obecnie Muzeum Historii Religii) zaapelowało o 
podawanie w spisie powszechnym identyfikacji regionalnej ludności jako 
„Galicjanin”167. 
 Innym przejawem napięcia pomiędzy poszczególnymi regionami państwa 
jest  kwestia językowa. Sprawa wśród elit politycznych Ukrainy jest na tyle napięta, 
iż w parlamencie niejednokrotnie dochodziło do walki na pięści pomiędzy posłami. 
Rządząca Partia Regionów i komuniści dążyli do przeforsowania przepisów o 
nadaniu mu statusu regionalnego w miejscach, gdzie mieszka liczna mniejszość 
rosyjska. Do jednej z takich bójek doszło w maju 2012 roku168. 
 Bardzo kontrowersyjnym elementem próby budowania wspólnej tożsamości 
Ukraińców są uroczystości ku czci UPA. Odbywają się one nie tylko we Lwowie ale 
także na centralnej Ukrainie w Kijowie. Przykładem takiego marszu były 
uroczystości 14 października 2012 roku w Kijowie, gdzie  odbył się marsz z okazji 
70. rocznicy powstania Ukraińskiej Powstańczej Armii, zorganizowany przez partię 
„Swoboda” Ołeha Tiahnyboka. W marszu udział wzięło, według ukraińskich 
mediów 10 tysięcy osób. Podczas uroczystości Dmytro  Pawłyczko, poeta i były 
ambasador Ukrainy w Polsce powiedział: „Powinniśmy przyznać, że bardzo mało 
wiemy o Ukraińskiej Powstańczej Armii. Inaczej nie pozwolilibyśmy ministrowi 
oświaty Tabacznikowi wyrwać z podręczników szkolnych i naszej historii legendę 
UPA! Nie pozwolilibyśmy i naszemu prezydentowi znieważać nas i podsuwać 
antyukraińskie, antykonstytucyjne, antydemokratyczne prawa. On nie jest naszym 
prezydentem – on jest sługą kremlowskiej kliki, która planuje zbudować u nas tak 
zwany „rosyjski świat”. Na koniec marszu spalono flagi Partii Regionów, 

                                                           
164 S. Huntington, Zderzenie cywilizacji, Warszawa 2006, s. 273 i następne.  
165 www.zaxid.net  (2011-01-22)..   
166 Galicyjski Klub Dyskusyjny we Lwowie. 
167 http://www.kresy.pl/publicystyka,opinie?zobacz/kto-ty-jestes-galicjanin (2013-06-04). 
168 P. Kościelniak, T. Serwetnyk, Ile rosyjskiego ma być na Ukrainie 
http://www.rp.pl/artykul/40,881855-Ile-rosyjskiego-ma-byc-na-Ukrainie.html (2013-06-04). 
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Komunistycznej Partii Ukrainy oraz Związku Sowieckiego169. W styczniu 2013 
roku, w Kijowie na marszu było już znacznie mniej zwolenników środowisk 
nacjonalistycznych. Oceniano ich liczbę na około dwóch tysięcy170. 

Scenariusz rozpadu Ukrainy kreśli w swojej analizie Piotr A. Maciążek, 
który przewiduje, iż   rozpocznie się on od próby oderwania się Krymu od Ukrainy, 
gdzie zostanie wysłane wojsko celem opanowania sytuacji. Wkrótce na półwyspie 
wybuchną zamieszki i rozpocznie się interwencja dyplomatyczna Rosji pod 
pretekstem ochrony mniejszości rosyjskiej, która na Krymie stanowi większość. 
„Swoboda” aby nie dopuścić do secesji półwyspu wysyła swoje bojówki, które 
prowokują starcia z miejscowa rosyjska ludnością. Wojsko nie chcąc walczyć z 
oddziałami miejscowej ludności zachowuje ograniczoną neutralność. Na zachodzie 
Ukrainy „Swoboda” mobilizuje bojówki, aby ostatecznie rozprawić się na Ukrainie 
ze zdrajcami narodu. Rosja wysyła na Ukrainę oddziały do ochrony mniejszości 
rosyjskiej od strony swoich zachodnich granic i z kierunku Naddniestrza. Rosjan 
wspomagają lokalne rosyjskojęzyczne bojówki. Powstaje linia demarkacyjna 
pomiędzy dwoma częściami kraju. Powstaje rząd Małorosyjskiej Ukrainy i podział 
państwa. To jeden ze scenariuszy oparty o rzeczywiste podziały występujące na 
Ukrainie. Jak podkreśla autor jest on realny171. 

Innym przykładem retoryki podziału Ukrainy jest przykład deputowanego 
do Rady Najwyższej Jurija Bołdyriewa z prorosyjskiej Partii Regionów, który  
stwierdził w lipcu 2010 roku na Krymie, iż „w odróżnieniu od Rosji Ukraina nie 
przezwyciężyła następstw paktu Ribbentrop-Mołotow”. Rosja bowiem 
zrezygnowała z Litwy, Łotwy i Estonii, a do Ukrainy wciąż należą ziemie należące 
przed 17 września 1939 roku do Polski – obok Galicji Wschodniej także Wołyń z 
Łuckiem i Równem. W podobnym duchu wypowiadał się  były minister oświaty 
Ukrainy  Dmytro Tabacznyk172. 

Także obawy związane z wizją podziału Ukrainy na trzy części wysuwali 
eksperci  ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Wołodymyr 
Horbulin i Ołeksandr Łytwynenko. Opublikowali oni swój tekst w opiniotwórczym 
tygodniku "Dzerkało Tyżnia”. Ich zdaniem, wizja protektoratu (a potem podziału 
kraju na trzy części) jest na tyle realna, że Ukraina powinna podjąć odpowiednie 
kroki. Dla wspomnianych ekspertów protektorat Rosji do którego dąży Moskwa, 
może być tylko etapem do dalszego podziału kraju. Rozbiór ten miałby wyglądać 
następująco: południowe i wschodnie obwody Ukrainy zostałyby włączone do Rosji, 
na centralnej Ukrainie rządziłby marionetkowy rząd, natomiast zachodnia część 
kraju, jako "główny naruszyciel spokoju" zostałaby całkowicie odizolowana173.  

                                                           
169 http://www.kresy.pl/wydarzenia,polityka?zobacz/kijow-marsz-w-70-rocznice-powstania-upa (2013-
06-04). 
170 http://www.rp.pl/artykul/40,965577-Nacjonalisci-swietuja-urodziny-Bandery.html (2013-06-04). 
171 Piotr A. Maciążek, Rozpad Ukrainy i rosyjska interwencja osłaniająca Powstanie Małorosji , 
http://politykawschodnia.pl/index.php/2012/08/28/maciazek-rozpad-ukrainy-i-rosyjska-interwencja-
oslaniajaca-powstanie-malorosji/ (2013-06-04). 
172 P. Kościński, T. Sewetnyk, Odłączyć Lwów od Ukrainy, Rzeczpospolita 04.07.2010 r. 
173 http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/boja-sie-ze-rosja-podzieli-ukraine-na-trzy-
czesci,109489.html (2013-06-05). 
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W Rosji w niektórych środowiskach dosyć popularna jest tendencja  
mówiąca o konieczności podziału Ukrainy pomiędzy Polskę a Rosję. Wyrazicielem 
takich pogladów poza profesorem Aleksandrem Duginem jest także pisarz Eduard 
Limonow, który mowi wprost: „Damy wam Lwów, męczcie się z nim, a sobie 
weźmiemy Donbas i Charków. Zgoda? – proponuje”. Limonow podkreśla, że 
"Rosjanom potrzebna jest przestrzeń". - Tylko wtedy się dobrze czujemy - 
podkreśla, ubolewając, że po czasach, gdy ZSRR wraz ze Stalinem przez "35 lat 
dzielił planetę", Rosja straciła "pozycję lidera"174. 

Także o niebezpieczeństwie dezintegracji państwa ukraińskiego mówi 
profesor Zbigniew Brzeziński, który kilkanaście lat temu był jednym z autorów tezy, 
iż należy wspierać państwowość ukraińską, gdyż bez Ukrainy Rosja nigdy nie 
będzie mocarstwem. Według niedawno przedstawionego możliwego scenariusza 
wydarzeń na Ukrainie będą trwały ciche rosyjskie próby infiltracji ukraińskich 
tajnych służb i dowództwa wojskowego, by osłabić zdolność Ukrainy do obrony 
swojej suwerenności, gdyby zaszła taka potrzeba. W pewnym sprzyjającym 
momencie rosyjscy przywódcy mogą podjąć bardziej otwarte próby ponownego 
zjednoczenia Ukrainy z Rosją. Byłoby to jednak skomplikowane przedsięwzięcie, 
wymagające być może użycia w jakimś zakresie siły i zaaranżowania kryzysu 
ekonomicznego na Ukrainie, tak by formalna unia z bardziej prężną gospodarczo 
Rosją stała się dla Ukraińców rozwiązaniem do przyjęcia. Czas, jak zauważa 
Brzeziński, może zatem działać na niekorzyść dobrowolnego podporządkowania się 
Kijowa Moskwie, jednakże stanowcze rosyjskie naciski w tym kierunku oraz 
obojętność Zachodu mogą doprowadzić do powstania potencjalnie wybuchowej 
sytuacji na samej granicy Unii Europejskiej175.  

Pewne elementy procesu o którym pisał Brzeziński na Ukrainie już 
występują. W styczniu 2013 roku Ołeksandr Jakymenko został mianowany na szefa 
Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU). Jakymenko w przeszłości był oficerem 
armii Federacji Rosyjskiej do 1998 roku. Należy przypomnieć także, iż prasa 
oburzała się w 2010 roku, że głównym ochroniarzem prezydenta był obywatel Rosji 
Wiaczesław Zaniewski. Gazeta "Ukraina Mołoda" pisała nawet, że Zaniewski 
"może być oficerem rosyjskich służb specjalnych”176. 

Anatolij Wasserman, znany dziennikarz z Odessy zwracał uwagę na 
korzyści płynące z podziału Ukrainy. Ponadto podkreśla, iż granica pomiędzy 
Ukrainą a nowym tworem politycznym powinna przebiegać na rzece Zbrucz, z 
wyjątkami związanymi z obszarem Zakarpacia177.  

Pewna tendencją, która wybija się na Ukrainie jest opór przedstawicieli 
lokalnych administracji i rad przeciwko działalności formacji faszyzujących za jaką 
jest uważana „Swoboda”. W dniu 23 maja 2013 roku, na sesji plenarnej w 
Sewastopolu około 80% radnych podjęło uchwalę, w której radni Rady Miasta 
Sewastopol zwrócili się do Prezydenta Ukrainy, Gabinetu Rady Ministrów Ukrainy i 

                                                           
174 Limonow: Polska i Rosja mogłyby się podzielić Ukrainą, http://wiadomosci.onet.pl/swiat/limonow-
polska-i-rosja-moglyby-sie-podzielic-ukrai,1,5286976,wiadomosc.html (2013-06-04). 
175  Z. Brzeziński, Strategiczna wizja. Ameryka a kryzys globalnej potęgi,  Kraków 2013, s. 131-132. 
176 http://niwserwis.pl/artykuly/media-nowy-szef-sbu-bylym-oficerem-rosyjskiej-armii.html (2013-06-
06). 
177 http://www.newsbalt.ru/detail/?ID=10118 (2013-04-08) 
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Rada Najwyższa Ukrainy domagają się zdelegalizowania działalności  "ugrupowań 
z narodowo-faszystowską ideologią, takich jak partia "Swoboda"" i zwiększenie 
 odpowiedzialności kryminalnej za podżeganie do nienawiści etnicznej178. 

 
 W lutym 2010 roku Biuro bezpieczeństwa Narodowego w Warszawie 
opracowało bardzo celny raport w odniesieniu do wpływu sytuacji na Ukrainie na jej 
bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne179.   Główne  tezy tego raportu pokazują 
podstawowe „uskoki”, które mogą wpłynąć na utrzymanie jedności terytorialnej 
państwa. W raporcie podkreśla się, iż z punktu widzenia problemu jedności 
państwowej (terytorialnej) na Ukrainie należałoby wyodrębnić pięć regionów: 
Ukraina Wschodnia (Sumy, Charków, Ługańsk, Donieck, Zaporoże, 
Dnietropietrowsk, Krzywy Róg); Ukraina Centralna (Kijów, Czernihów, Połtawa, 
Winnica, Żytomierz, Chmielnicki); Ukraina Południowa (Odessa, Mikołajów, 
Chersoń); Ukraina Zachodnia (obwody: wołyński, równieński, zakarpacki, 
czerniowiecki, Galicja) oraz Krym. Jednak i w tym przypadku podział ten nie jest 
jednoznaczny. Dalej autorzy raportu podkreślają, iż brak spójności państwa, to 
przede wszystkim jeden z zasadniczych problemów wewnętrznych. W okresie 
swojej osiemnastoletniej niepodległości Ukraina realnie stanęła przed perspektywą 
podziału państwa po wyborach prezydenckich w listopadzie 2004 r., gdy część 
regionów wschodnich próbowała się oddzielić od reszty państwa. Silne i 
dofinansowywane przez Kreml Rosyjskie Stowarzyszenie Krymu i Blok Rosyjski, 
wielokrotnie w okresie prezydentury Wiktora Juszczenki podejmowały akcje 
polityczne na rzecz odłączenia się Krymu. Najbardziej radykalny charakter miały 
wystąpienia  szefa Rosyjskiego Stowarzyszenia Krymu Siergieja Cekowa, który 
wielokrotnie apelował o reakcję międzynarodową w sprawie łamania praw Rosjan 
na Ukrainie – państwie, które w jego ocenie jest jedynie „płodem ukraińskich 
nacjonalistów”.  
 Bardzo wyraźnie od kilku lat wzrastają tendencje separatystyczne. Autorzy 
wprost piszą, iż „od czasów Pomarańczowej Rewolucji obserwujemy sukcesywnie 
rosnącą falę antyukraińskich demonstracji na Krymie. Jedna z ostatnich miała 
miejsce 24 sierpnia 2009 r. w Symferopolu i przebiegała pod hasłem „Na wieki z 
Rosją””. Tendencje separatystyczne coraz wyraźniej uzewnętrzniają się na 
zamieszkałym przez Rusinów Zakarpaciu, którzy słabo identyfikują się z ukraińskim 
państwem. W październiku 2008 r. podczas II Europejskiego Kongresu Rusinów 
Zakarpackich, sformułowano ultimatum wobec władz centralnych w Kijowie, 
domagające się szerokiej autonomii, w zamian za zachowanie integralności Ukrainy 
Jeszcze bardziej alarmujące wyniki badań świadomości narodowej przedstawiło 
Ukraińskie Centrum Badań Ekonomicznych i Politycznych im. Alekasndra 
Razumkowa. Z opublikowanego 23 sierpnia 2009 r. sondażu wynika, że tylko 52 
proc. Ukraińców głosowałoby dzisiaj za niepodległością swojego kraju. Wynik 

                                                           
178 
http://zaxid.net/home/showSingleNews.do?deputati_sevastopolya_vimagayut_zaboroniti_svobodu&obj
ectId=1285494 (2013-05-31). 
179 Raport,  Kwestia jedności Ukrainy w kontekście bezpieczeństwa wewnętrznego i 
międzynarodowego, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego,  Warszawa, luty 2010. 
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sondażu oznacza, że sama niepodległość dzieli coraz bardziej obywateli 
współczesnej Ukrainy180.  

Według nowej wykładni Kremla, Ukraina stała się nie tylko „najbliższym 
sąsiedztwem”, ale immanentną częścią rosyjskiej cywilizacji. Coraz częściej w 
polityce Rosji wobec Ukrainy przywoływane były argumenty historyczne, które 
miały to potwierdzać. W interpretacji dziejowej Kremla Ukraina nie ma własnej 
historii, gdyż historia Rusi Kijowskiej jest jakoby wspólną dla Rosji i Ukrainy. Tak 
więc dla Kremla aspekt historyczny, to jeszcze jeden argument na rzecz powrotu 
Ukrainy do rosyjskiego imperium. Prezydent Federacji Rosyjskiej W. Putin 
ostrzegał wówczas, że w razie przyjęcia Ukrainy do NATO „państwo to przestanie 
istnieć”. Prezydent Rosji miał też powiedzieć w trakcie bukaresztańskiego szczytu 
prezydentowi USA, że: „Ukraina nie jest państwem! Czym jest Ukraina… Część jej 
terytorium – to Europa Wschodnia, a część, znaczna, została podarowana przez 
nas”. W podobnym duchu brzmiały także wypowiedzi rosyjskiego ministra spraw 
zagranicznych Siergieja Ławrowa i ówczesnego szefa rosyjskiego sztabu 
generalnego generała Jurija Bałujewskiego. Wszystkie te wypowiedzi spotkały się z 
ostrą reakcją strony ukraińskiej. W wydanym 12 kwietnia 2008 r. oświadczeniu 
MSZ Ukrainy zażądało od władz Rosji wstrzymania gróźb pod adresem Kijowa i 
podkreśliło, że „oświadczenia wysokich urzędników Federacji Rosyjskiej noszą 
otwarcie antyukraiński charakter, podważają jedność terytorialną Ukrainy i są 
ingerencją w jej sprawy wewnętrzne”. Dalej autorzy piszą, iż zdaniem ukraińskich 
ekspertów, nie należy wykluczać, że w planach Kremla, Ukraina nie tylko ma stać 
się rosyjskim protektoratem, ale w ogóle może zostać podzielona na trzy części. 
Wschodnia Ukraina zamieszkała przez ludność identyfikującą się o wiele bardziej z 
Rosją niż z Ukrainą miałaby wejść w skład Federacji Rosyjskiej, Ukraina Środkowa 
zachowałaby formalną niepodległość z marionetkowym rządem, zaś Ukraina 
Zachodnia być może zachowałby niepodległość, a być może obszar ten, jako 
przynależny w przeszłości do Polski, Czechosłowacji i Rumunii, mógłby posłużyć 
Kremlowi do rozegrania regionalnych interesów według własnego scenariusza. 
Naszkicowany przez ukraińskich ekspertów scenariusz możliwej przyszłości 
Ukrainy opierał się na szczegółowej analizie politycznych kroków Kremla w 
ostatnich kilkunastu miesiącach oraz na wypowiedziach rosyjskich polityków.   

Bardzo zastanawiające, iż tezy tego raportu nie są szeroko propagowane w 
środowiskach zajmujących się bezpieczeństwem narodowym. Na uwagę zasługuje 
teoria raportu, która jest  niezauważalna w polityce Polski, a mianowicie, iż przed 
wydarzeniami ukraińskiej Pomarańczowej Rewolucji wygłaszane w kręgach 
zachodnich teorie o rozpadzie Ukrainy uważane były za „politycznie niepoprawne”, 
o tyle po szczycie NATO w Bukareszcie w kwietniu 2008 r. znajdują zrozumienie w 
gronie niektórych zachodnich ekspertów i polityków. Jeden z niemieckich 
ekspertów, dyrektor Departamentu ds. Stosunków Rosyjsko-Niemieckich 
Niemieckiego Towarzystwa Polityki Zagranicznej (DGAP) Aleksander Rahr, 
wielokrotnie propagował teorię rozpadu Ukrainy i to w jej skrajnej postaci. Dla 
niemieckiego politologa nowi członkowie UE to źródło zasadniczych problemów w 
stosunkach UE z Rosją. Jego zdaniem, nowe państwa UE odrzucają ukształtowane 
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przez Europę „pozytywne podejście do rozwijania partnerstwa z Rosją”. Jednak nie 
tylko w kręgu niemieckich ekspertów i polityków wątek jedności Ukrainy staje się 
coraz bardziej obecny. Warto zwrócić uwagę, że w opiniotwórczym włoskim 
dwumiesięczniku „Limes”, poświeconym sprawom międzynarodowym, została 
zamieszczona mapa, na której pokazano Ukrainę podzieloną na trzy części. Według 
niej wschodnia Ukraina wraz z Krymem i Odessą zostanie włączona do Rosji. 
Środek utworzy osobne państwo, które jak w przypadku Białorusi będzie z Rosją 
stowarzyszone. Natomiast Ukraina zachodnia, tradycyjnie antyrosyjska miałaby być 
kolejnym podmiotem powstałym na gruzach obecnego państwa.58 Według wizji 
włoskiego periodyku wizja rozpadu Ukrainy na trzy państwa wydaje się zatem co 
najmniej prawdopodobna w przyszłości. Niewykluczone, że niektóre kraje UE jak 
np. Niemcy, Francja czy Włochy, które najsilniej optują za strategicznym 
partnerstwem z Rosją, mogą również w przyszłości posługiwać się kartą 
ukraińską181. 

 
 

Zachodnia Ukraina jako uskok geopolityczny w Europie Środkowej 
 Obecnie sytuacja w Europie i na świecie zmienia się na naszych oczach. 
Powstają nowe ośrodki siły, stare walczą o utrzymanie dotychczasowej pozycji. 
Wszystko wskazuje, jak zauważa  Władysław Gulewicz182, ze jesteśmy na skraju 
kryzysu systemowego w stosunkach międzynarodowych. Europa zmaga się z 
problemami finansowymi, Stany Zjednoczone korygują priorytety w polityce 
zagranicznej z uwagi na zmiany w środowisku geopolitycznym na świecie, rosną 
ambicje Chin i Indii, trwa niekończąca się wojna z terroryzmem. Sytuacja w Europie 
Środkowej i Wschodniej, tak jak przed wiekami w dużej mierze zależy od 
stosunków polsko-rosyjskich, które rzutują na układ sił w tej części świata. Obecnie 
od kilkunastu lat trwa permanentna „wojna” informacyjna, a czasami gospodarcza 
pomiędzy Moskwą i Warszawą o politykę historyczną i wpływy   na obszarze 
obecnej Ukrainy, Białorusi i państw bałtyckich. Z pola widzenia polityków schodzi 
na plan dalszy niebezpieczeństwo w postaci rosnącej popularności sił quasi 
faszystowskich, które wzmacniają swoje zaplecze polityczne i społeczne na 
Ukrainie i w innych częściach Europy. Skala tego zagrożenia jest znaczna z uwagi 
na fakt, iż środowiska nacjonalistyczne na zachodniej Ukrainie nie ograniczają się 
do wyznaczenia granic swoich wpływów w oparciu o  zasięg wspólnoty językowej 
(ukraiński), czy tez sfery etnograficznej (obszar zamieszkiwania zwartego przez 
społeczność identyfikującą się z danym narodem), ale w oparciu o domniemane 
najszersze wpływy historyczne danej grupy etnicznej w przeszłości. To rodzi obawy 
i wskazuje na kierunki (uskoki) w zakresie bezpieczeństwa w Europie Wschodniej.  
 Po utrwaleniu wpływów Rosji na Białorusi, o które zabiegała przez 
kilkanaście lat Polska183,  właśnie Ukraina stała się polem rywalizacji obu krajów. 

                                                           
181Tamże. 
182 В. Гулевич,  О важности польско-российского диалога,  
http://interaffairs.ru/read.php?item=9121(2013-06-02). 
183 Jak zauważa Andrzej Wierzbicki pogranicze ukraińsko-białoruskie jest uznawane za swój obszar 
przez Rosjan i Polaków [za:] A. Wierzbicki, Nacjonalizm i geopolityka w Europie Wschodniej [w:] S. 
Bieleń, A. Skrzypek (red.), Geopolityka w stosunkach polsko-rosyjskich, Warszawa 2012, s. 89. 
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Jednakże w cieniu wielkiej polityki, a może jako jej efekt powstała siła, która w 
przyszłości może zdestabilizować sytuację w regionie.  
 Biorąc pod uwagę  ostatnie wybory parlamentarne na Ukrainie, widać 
wyraźnie widać wzrastające poparcie dla partii odwołujących się w swoim 
programie do idei nacjonalistycznych w zachodnich prowincjach tego kraju, które 
przekracza 50 %. Tylko sama „Swoboda” przekroczyła 30 % poparcia w trzech 
województwach tj. lwowskie, stanisławowskie i tarnopolskie. Jednakże rozszerzyła 
ona w sposób istotny poparcie na województwa chmielnickie, rówieńskie i 
wołyńskie oraz samo miasto Kijów184.  
 Obecnie wzrastająca popularność „Swobody” w określonych regionach 
Ukrainy wyznacza potrzebę coraz poważniejsze potraktowanie tego problemu, nie 
tylko przez pryzmat polityki wewnętrznej Ukrainy, ale przede wszystkim przez 
pryzmat trwającego przekształcania układu sił w Europie Środkowowschodniej. 
Tendencje odśrodkowe powodowane tą tendencją wzmacniają tylko   naturalny 
podział etniczny państwa wyrażony poprzez tożsamość rosyjską na wschodzie i 
południu Ukrainy i „Galicyjską” na zachodzie. Potencjał demograficzny obu części 
przemawia na korzyść „rosyjską”, zwłaszcza iż jest on potęgowany przez 
gospodarkę tego regionu, w odróżnieniu od prowincjonalności gospodarczej 
zachodu kraju. Tak więc nie istnieją zasadnicze przesłanki mogące 
uprawdopodobniać możliwość dominacji kulturowo-gospodarczej zachodnich 
prowincji nad wschodnimi, a co za tym idzie adaptacji wyboru ideowego 
„Swobody”. W przypadku braku regionalizacji administracyjnej Ukrainy, stan ten 
może przerodzić się w niekończący się stan konfliktu polityczno-społecznego.  
 Dla Rosji Ukraina, a zwłaszcza wschodnie i południowe prowincje są 
rezerwuarem demograficznym etnicznych Rosjan, istotna sferą wpływów 
gospodarczo- politycznych i stanowi podstawowy obszar osłony strategicznej 
państwa.  Można zatem powiedzieć, iż obszar ten jest dla Moskwy przestrzenią o 
znaczeniu egzystencjonalnym w pojmowaniu interesów bezpieczeństwa państwa. To 
z kolei determinuje decyzje polityczne Rosji względem Ukrainy.  
 Z punktu widzenia Moskwy istotnym problemem w jej grze o Ukrainę jest 
kwestia statusu i pozycji zachodnich prowincji tego kraju w układzie 
ogólnopaństwowym. Do najistotniejszych kwestii dla Moskwy względem tego 
obszaru należą:  

1. Przesuwanie się na wschód Ukrainy ideologii ukraińskiego nacjonalizmu; 
2. Zagrożenie dla sił prorosyjskich  w wyborach prezydenckich i 

parlamentarnych poprzez „twardy” elektorat antyrosyjski; 
3. Wpływy USA i UE na Ukrainę poprzez prozachodnią społeczność 

zachodnich prowincji państwa; 
4. Wypieranie kultury i języka rosyjskiego ze znacznych obszarów państwa; 
5. Zagrożenia dla pozycji Rosji nad Morzem Czarnym poprzez utratę portu 

wojennego w Sewastopolu; 

                                                           
184 T. A. Olszański, Sukces wyborczy Partii Swoboda – konsekwencje dla ukraińskiej sceny politycznej 
http://www.osw.waw.pl/pl/print/publikacje/komentarze-osw/2012-11-28/sukces-wyborczy-partii-
swoboda-konsekwencje-dla-ukrainskiej-sce (2013-06-05) 
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6. Budowa systemu politycznego na Ukrainie, który byłby atrakcyjny dla 
innych republik postsowieckich, w tym i w Rosji; 

7. Wypieranie z resortów rządowych osób orientujących się na współpracę z 
Rosją. 

 
Powyższe zagadnienia nie wyczerpują katalogu spraw i interesów Rosji na 

Ukrainie, ale w pewnym sensie  pokazują pewne elementy istotnych interesów 
Moskwy dla których warto podjąć wysokie ryzyko polityczne w grze o ten obszar. 
Wydaje się, iż dla Rosji wymarzony scenariusz układu sił na Ukrainie, to głęboka 
integracja polityczno-gospodarcza tego obszaru, z zachowaniem zewnętrznych 
znamion państwowości. Jedynym poważnym problemem do rozwiązania jest 
kwestia statusu i pozycji zachodnich prowincji tego państwa, a nawet w pewnych 
warunkach potrzeby utrzymania ich we wspólnym organizmie politycznym.   

Obecnie dla Rosji powstała swoista, kilkuletnia „pauza strategiczna” do 
dokonania istotnych działań na wspomnianym obszarze. Wynika ona ze zmiany 
priorytetów geopolitycznych USA, zwłaszcza osłabienie zaangażowania tego kraju 
w Europie Wschodniej na rzecz wzmocnienia swojej pozycji w Azji. Kolejnym 
elementem umożliwiającym Rosji pewne podejmowanie określonych działań na 
Ukrainie jest   trwający kryzys ekonomiczny w UE i jej troska o zachowanie 
spoistości Wspólnoty.  

Pewnym wyzwaniem dla Moskwy jest i będzie się w następnych latach 
problem zmiany wewnętrznego stosunku własnych obywateli o wyznaniu 
prawosławnym do wyznawców islamu. Proces ten, w wyniku którego będzie 
wzrastał procentowy udział ludności muzułmańskiej przy jednoczesnym wzroście 
znaczenia gospodarczego i politycznego Turcji i jej zaangażowania w rejonie 
Kaukazu będzie stanowił istotny problem, który będzie ograniczał możliwości 
polityczne Moskwy na Ukrainie. Także w najbliższej przyszłości Rosja będzie 
musiała dla utrzymania spoistości terytorialnej zwrócić większą uwagę i 
zaangażowanie na kierunku chińskim. Wszystkie te czynniki wskazują na 
ograniczenia czasowe Moskwy do podjęcia jednoznacznych działań na kierunku 
ukraińskim. 

Wydaje się, iż do zmiany istotnego układu geopolitycznego w Europie 
Wschodniej, bardzo dobrze nadaje się „Swoboda” i jej wpływy w zachodnich 
prowincjach Ukrainy. Moskwa musi mieć istotny pretekst do podjęcia bardziej 
zdecydowanych działań i siła polityczna, która pogłębi podziały na Ukrainie jest w 
tym przypadku niezbędna. W wersji soft  
dojdzie prawdopodobnie do ragionalizacji Ukrainy z uzyskaniem przez 
poszczególne prowincje znacznej autonomii, w wersji power może dojść do 
powstania nowego podmiotu politycznego o wyraźnym nacjonalistycznym obliczu. 
Przypadek, choćby Czarnogóry pokazuje, ze jest to możliwe.  
 Dla Polski, Węgier czy tez Rumunii scenariusz power oznacza sąsiedztwo z 
krajem o bardzo roszczeniowym społeczeństwie, pozbawionym przemysłu, który 
pod względem gospodarczo-społecznym byłby swoistym „Kosowem” tej części 
Europy.  
 Dla Rosji taki scenariusz jest scenariuszem wymarzonym, z jednej strony 
uzyskałaby ona trwały i znaczny wpływ na Ukrainę, a z drugiej pozbyłaby się 
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prowincji zagrażających jej interesom, a jednocześnie podatnym na destabilizowanie 
państw w Europie Środkowej, w tym Polski. 
 
 
Ukraińska brama do Europy. Refleksje o rywalizacji Rosji i UE na terenie 
Ukrainy, implikacje dla bezpieczeństwa Polski  
(Opinia nr 1, kwartalnik Ośrodka Myśli Niepodległościowej, Warszawa 2013) 

 
Zbliżające się posiedzenie szczytu Partnerstwa Wschodniego w Wilnie, 

gdzie Ukraina ma podpisać umowę stowarzyszeniową, wyjaskrawia problem 
trwającej od 20 lat rywalizacji Unii Europejskiej i USA z jednej strony a Rosji z 
drugiej strony o wpływy w Europie Wschodniej.  
Należy przy tym pamiętać, iż obszarem w Europie o dużej zmiennej granic w 
ostatnich dwustu latach poza Bałkanami jest głównie Europa Środkowowschodnia, 
w tym zwłaszcza obszar znajdujący się dzisiaj w granicach Ukrainy. Po rozpadzie 
Układu Warszawskiego, a następnie po instytucjonalnym związaniu się Polski z 
Paktem Północnoatlantyckim zmieniła się geografia bezpieczeństwa 
międzynarodowego w obszarze Europy Wschodniej. Decydującym momentem dla 
utraty pozycji supermocarstwa przez Rosję było wydzielenie się spod jej 
bezpośredniej supremacji Białorusi, a zwłaszcza Ukrainy. Dla Pol-ski 
wyodrębnienie się nowych państw stworzyło z jednej strony szanse na po-wstanie 
obszaru, który dałby za wschodnią granicą oczekiwaną przez lata osłonę 
strategiczną, a z drugiej zmusił do odpowiedzialnego wspierania nowopowstałego 
państwa w drodze do jego samodzielnego bytu. Tym samym w bardzo krótkim 
czasie zmieniła się zupełnie rola geopolityczna Warszawy. Polska została zmuszona 
do aktywnego uczestnictwa w budowaniu nowego systemu bezpieczeństwa 
zbiorowego w Europie, zwłaszcza w procesie prze-orientowania głównych sojuszy 
polityczno-wojskowych, a z drugiej strony do włączenia się w uczestnictwo w 
umacnianie stabilności na niepodległej Ukrainie, która wówczas stanowiła 
mocarstwo atomowe.  
Dla Polski, jak i dla większości państw na świecie dużym zaskoczeniem był wynik 
referendum niepodległościowego z 1991 roku185. Fakt opowiedzenia się za 
niepodległą Ukrainą przytłaczającej większości społeczeństwa składającego się z 
wielu narodów a posługującego się w swojej masie w znacznej części językiem 
rosyjskim pokazał wewnętrzne tendencje separatystyczne tego regionu znajdującego 
się dotychczas w składzie Związku Sowieckiego, a zamieszkiwanego przez 
kilkanaście milionów etnicznych Rosjan. Pokazał równocześnie pierwsze tendencje 
podziałów wewnątrz nowego organizmu państwowego w postaci autonomii 
Krymu186.  
Znacznym błędem ówczesnych światowych przywódców było przyjęcie tych 

                                                           
185.W referendum z 1 XII 1991 roku wzięło udział 84,18% mieszkańców Ukraińskiej Socjalistycznej 
republiki Sowieckiej. Za niepodległością głosowało 90,32% biorących udział. Jedynie na Krymie 
procent głosów „za” odbiegał od średniej ogólnoukraińskiej i wyniósł 54,19%.  
186. Autonomia tego regionu została proklamowana w 1991 roku. W związku z groźbą secesji, władze 
Ukrainy wyraziły zgodę na proklamowaną 5 V 1992 roku autonomię i nadały republice status 
autonomii.  
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tendencji jako chęci wyodrębnienia nowego organizmu społecznego, swoistego 
społeczeństwa dla którego ukraińskość byłaby szansą na stworzenie niezależnej 
podmiotowej struktury państwowej, która identyfikowałaby się bardziej z państwem 
ukraińskim, niż z jego ukraińską etnicznością. Nie doceniono różnic w wizji 
państwa ukraińskiego formułowanej w poszczególnych jego częściach. Także dla 
polityków ukraińskich samoidentyfikacja państwowa zderzyła się z 
samoidentyfikacją narodową, mającą swoją główną bazę na zachodniej Ukrainie. Ta 
sprzeczność z czasem zaczęła powodować sytuację, gdzie kilka milionów 
Ukraińców z zachodnich regionów podjęło się zadania niewykonalnego, mianowicie 
z jednej strony unarodowienie Ukraińców z Ukrainy centralnej poprzez 
implementację do swojego katalogu ukraińskości tradycji kozactwa, a z drugiej 
„nawrócenie” na etniczną ukraińskość kilkunastu milionów Rosjan na wschodzie i 
południu kraju. Potencjał demograficzny, gospodarczy, a zwłaszcza kulturowy 
Ukraińców z zachodu nie pozwalał na zwycięstwo tej koncepcji, która jest nie do 
wykonania w przedziale czasowym kilku dekad. Niebagatelną rolę odegrały tu także 
różne doświadczenia historyczno-tożsamościowe, zwłaszcza odnoszące się do 
dziedzic-twa pierwszej połowy XX wieku.  

Kolejnym błędem powodującym kreowanie sytuacji niestabilności było 
przystąpienie do walki na Ukrainie o wpływy polityczno-gospodarcze Stanów 
Zjednoczonych i państw Europy Zachodniej, co z kolei Rosja odebrała, zwłaszcza 
po rozszerzeniu NATO w 1999 roku, jako próbę restytuowania na Ukrainie bloku 
militarne-go, który degradowałby pozycję Moskwy jako istotnego światowego 
uczestnika stosunków politycznych. Na kontrakcje Rosji nie trzeba było długo 
czekać. Wykorzysta-nie przez Moskwę straszaka energetyczno-politycznego 
wpisało się w oczekiwania mniejszości rosyjskiej oraz w rosyjskojęzyczne 
społeczeństwo, które nowe kadry, pochodzące w dużym stopniu z zachodniej 
Ukrainy, spychały do poziomu regionalnej zrusyfikowanej grupy społecznej. Rosja 
ponadto dawała możliwości kooperacji ze swoją gospodarką dla powstającej grupy 
oligarchów ze wschodnich regionów kraju, dając im pewną gwarancję na tworzenie 
własnych grup kapitałowych przez właśnie prywatyzowane główne sektory 
gospodarki Ukrainy. Była to dla Rosji gwarancja utrzymania znacznych wpływów 
na większości obszarów Ukrainy. Ponadto przeciągająca się przez dwie dekady 
polityka Kijowa w postaci utrzymania proporcjonalnych stosunków z NATO i Rosją 
powodowała pogłębianie się głębokich podziałów w społeczeństwie byłej 
Ukraińskiej Republiki Sowieckiej. Państwo zamiast integrować społeczeństwo w 
oparciu o istotne dla obu grup wartości historyczno-kulturowe zezwalało, a 
niejednokrotnie brało udział w wyznaczaniu nowych granic podziałów.  

Kolejnym czynnikiem, który negatywnie wpływał na deregulację sytuacji 
społecznej na Ukrainie było oddziaływanie diaspory, zwłaszcza kanadyjskiej, która 
próbowała realizować poprzez różne środowiska na Ukrainie idee, które przegrały w 
konfrontacji z rzeczywistością kilkadziesiąt lat wcześniej. Ten anachronizm 
państwowotwórczy spowodował pogłębienie się linii podziałów w odniesieniu do 
istotnej dla społeczeństwa ukraińskiego tradycji II wojny światowej, która 
faktycznie spowodowała powstanie organizmu polityczno-terytorialnego nieznanego 
w historii ukraińskiej państwowości. Chodzi tu przede wszystkim o nastawienie 
zachodnich regionów państwa do tradycji Wojny Ojczyźnianej, która była 
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identyfikowana z początkiem okupacji Ukrainy przez wojska sowieckie. Taki stan 
spowodował, że w powszechnej opinii co najmniej kilkanaście milionów obywateli 
Ukrainy stało się faktycznie społecznością utożsamianą z znienawidzonym 
okupantem sowieckim. Ten podział rodził nowe podziały, przede wszystkim 
polityczne. Dla milionów rosyjskojęzycznych Ukraińców poza magnesem 
kulturowym Rosja stała się naturalnym nie tylko sprzymierzeńcem, ale przede 
wszystkim ośrodkiem politycznym istotnym na mapie świata, który upominał się o 
wartości kulturowe tej społeczności przy jednoczesnym coraz gorszym notowaniem 
własnego, ale traktowanego częściowo jako obce, państwa.  

Po 1990 roku głównym przejawem polskich zabiegów na arenie 
międzynarodowej była kwestia wstąpienia do NATO i Unii Europejskiej. Ten 
główny i podstawowy kierunek polskich działań w zakresie bezpieczeństwa jest do 
dzisiaj uwydatniony w Strategii Bezpieczeństwa Narodowego187, gdzie gwarancja 
bezpieczeństwa państwa jest na pierwszym miejscu uzależniona od zdolności 
obronnych Sojuszu Północnoatlantyckiego, a krajowy potencjał obronny stanowi 
drugorzędną pozycję. To założenie z punktu widzenia interesów narodowych Polski 
jest całkowicie błędne i świadczy o braku realnego odniesienia się do potencjalnych 
zagrożeń bezpieczeństwa państwa przez autorów tego dokumentu.  

Polska w obecnych uwarunkowaniach geostrategicznych bezpieczeństwa 
europejskiego nadal pełni funkcję ważnego rygla w Europie Środkowo-Wschodniej. 
Rygla, który poprzez członkostwo w NATO i UE skutecznie blokuje 
rozprzestrzenianie się wpływów rosyjskich w Europie Środkowej. Skuteczność tych 
działań w przyszłości warunkuje utrzymanie pozycji gospodarczej UE na obecnym 
poziomie i spoistość NATO w zakresie potencjału obronnego, a przez to utrzymanie 
wysokiego poziomu odstraszania w regionie.  
Sytuacja Polski i jej funkcja w zakresie bezpieczeństwa europejskiego staje się 
obecnie coraz bardziej skomplikowana. Wpływ na to ma z jednej strony nasze za-
angażowanie w Partnerstwo Wschodnie, a z drugiej dążenie Rosji do odzyskania 
istotnej pozycji na Ukrainie. O ile Władimir Putin przez pierwsze dwie kadencje 
swojej prezydentury skupiał się na odbudowie potęgi gospodarczej, to w obecnej 
chwili dąży do odzyskania wpływów politycznych na obszarze byłego Związku 
Sowieckiego188.  

Coraz bardziej widocznym celem polityki Moskwy w Europie jest, poza 
reintegracją polityczną byłych republik sowieckich, przywrócenie rosyjskich 
wpływów w Europie Środkowej, niezależnie od tego, czy niektóre spośród tych 
państw są członka-mi NATO. Oczywiście skuteczność tej polityki wymaga 
ograniczonej zgody USA.  

Polska w planach rosyjskich odgrywa szczególną rolę, polegającą na próbie 
zneutralizowanie jej w zakresie oddziaływania na Europę Wschodnią. Moskwa 
zdaje sobie sprawę z pozycji Polski w Europie, nawet przy jej słabym potencjale 
militarnym. Przede wszystkim chodzi o znaczne powiązanie gospodarcze z 
państwami europejskimi, które nie pozwolą Rosji na istotną penetrację polskiego 
                                                           
187. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2007 r.  
188. Czołowymi przedstawicielami tego nurtu w rosyjskiej geopolityce są profesorowie Aleksander 
Dugin (twórca koncepcji obecnego ruchu eurazjatyckiego) i Siergiej Karaganow (twórca koncepcji 
Związku Europy z Rosją).  
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rynku.  
Groźba konfliktu wewnątrzeuropejskiego z wyłączeniem państw 

bałkańskich w bliskiej przyszłości jest znikoma. I tu Rosja na taki scenariusz nie ma 
co liczyć. Odbudowując swoją pozycję w świecie Moskwa będzie dążyła do 
zabezpieczenia swoich wpływów na zachodnich granicach. Jej polityka konfrontacji 
poza obszarem byłych republik sowieckich będzie miała na tym kierunku 
ograniczona głębię.  

Na to wszystko nakłada się zmiana strategii USA i priorytetów Paktu 
Północnoatlantyckiego. Na obecne obniżenie gwarancji bezpieczeństwa USA dla 
państw europejskich członków NATO, w tym Pol-ski wpłynęła zmieniona w 
styczniu 2012 roku Strategia Bezpieczeństwa Narodowego USA189. Istotnym 
elementem tejże strategii jest wyraźna zmiana priorytetu w dziedzinie 
bezpieczeństwa w zakresie aktywności na teatrze europejskim bezpieczeństwa 
prowadząca do osłabienia obecności militarnej USA w Europie na rzecz 
wzmocnienia swojego komponentu wojskowego w Azji. Działania te maja związek 
ze znacznym zwiększeniem potencjału militarnego Chin i Indii. Zmiana ta ma 
bardzo konkretny wymiar dla Europy.  

Drugi gwarant bezpieczeństwa Polski, tj. Unia Europejska pomimo 
wysiłków nie była i nie jest ciągle w stanie powołać zapowiadanej 100 tysięcznej 
armii. Nie jest nawet w stanie samodzielnie prowadzić dużych operacji poza Europą. 
Tak więc komponent wojskowy ze strony tej organizacji nie wnosi nic istotnego dla 
bezpieczeństwa militarnego Polski. Jedynie znaczenie ma wymiar polityczny 
uczestnictwa w UE z uwagi na wejście naszego kraju do strefy wpływów starej 
Europy. Obecnie państwa UE liczące pół miliarda obywateli, nie są wspólnie w 
stanie wykonać w 30% tego, do czego są zdolne siły zbrojne USA. To pokazuje 
prawdziwy obraz pozycji militarnej starego kontynentu na świecie. Jednocześnie 
czterokrotnie mniejsza Rosja z zacofaną w stosunku do państw UE go-spodarką jest 
ważniejszym podmiotem na światowej mapie bezpieczeństwa niż UE.  

Ważną przesłanką wpływającą na zmianę położenia Warszawy na mapie 
światowego systemu bezpieczeństwa jest zmiana podejścia USA do partnerstwa z 
Rosją. Obecnie Moskwa staje się dla Stanów Zjednoczonych istotnym i pożądanym 
partnerem w Azji (problem Chin czy też Korei Północnej). Wydaje się, iż osłabienie 
aktywności USA w Europie Wschodniej jest wynikiem przyjęcia do wiadomości 
przez amerykańskie elity polityczne klęski polityki Waszyngtonu w tej części świata 
i zgody na objecie przez Rosji głębszymi wpływami obszaru postsowieckiego. Jest 
to poniekąd cena za współpracę z USA w Azji, jaka Moskwę satysfakcjonuje.  

Wobec zmian w dotychczasowym układzie bezpieczeństwa europejskiego 
powstaje zatem pytanie, jaki kierunek jest najbardziej wrażliwy dla bezpieczeństwa 
militarnego Polski. Na pozycje pierwszoplanową wysuwa się problem Kaliningradu. 
Co prawda obszar Kaliningradu jest z punktu widzenia operacyjnego za mały, by 
stanowić zagrożenie dla całego państwa polskiego, ale wespół z Białorusią stanowi 
realne, by nie rzec śmiertelne, dla niego zagrożenie. Przykładem działań o 
charakterze demonstracji siły były ćwiczenia wojskowe Rosji i Białorusi ZAPAD-
2013. Jeśli na ten region nałożyć potencjał nowej inicjatywy w postaci Unii 

                                                           
189. http://www.defense.gov/news/Defense_Strategic_Guidance.pdf [15.04.2012] 
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Eurazjatyckiej na czele z Rosją i Kazachstanem, a w przyszłości być może z 
Ukrainą, sytuacja staje się wprost kwestią natury egzystencjonalnej dla Polski.  

Kolejnym elementem, który jest istotny dla bezpieczeństwa Polski, to 
problem Ukrainy. W okresie krótkoterminowym to właśnie z tego kierunku może 
powstać istotne, ale nie egzystencjonalne zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa. 
Po pierwsze, mamy do czynienia z wyraźnym zarysowaniem linii podziałów i 
uwypukleniem braku tożsamości historycznej Ukrainy jako całości w obecnych 
granicach. Nigdy w przeszłości na obszarze obejmującym dzisiejsze państwo 
ukraińskie nie istniał organizm polityczny którego stolica znajdowałaby się w 
Kijowie. Obecnie państwo to zamieszkuje porównywalna ilość etnicznych Rosjan, 
koncentrujących się na wschodniej i południowej Ukrainie w stosunku do 
Ukraińców galicyjskich zamieszkujących zwarcie trzy, cztery obwody na zachodzie 
państwa, o wyraźnej narodowej tożsamości.  

Tak więc, mamy do czynienia z faktycznym wpływem Rosji w wymiarze 
politycznym, duchowym i społecznym, na wschodnią i południową Ukrainę. 
Mówimy tu o obszarze obejmującym kilkaset tysięcy kilometrów kwadratowych i 
ludności porównywalnej do mieszkańców średniego państwa europejskiego.  

Dużym błędem polityków i strategów europejskich, czy amerykańskich, 
było traktowanie całego państwa ukraińskiego jako obszaru, na którym w 
stosunkowo krótkim okresie czasu uda się zmienić mentalność i cywilizacyjne 
uwarunkowania ludności. Obecnie Europa ma problemy z dużo mniejszymi 
społecznościami dążącymi do autonomii swoich regionów i ignorowanie takich 
procesów na Ukrainie jest fundamentalnym błędem strategicznym. Obecnie też 
jakakolwiek rozmowa o Ukrainie bez Rosji i władz prorosyjskiej Partii Regionów 
(niezależnie czy jest ona u władzy) jest działaniem skazanym na klęskę, gdyż 
mówimy o obszarze, który według wielu Rosjan jest częścią tego państwa leżącą 
poza administracyjnymi granicami kraju. Dla Rosji, przy obecnej tragicznej sytuacji 
demograficznej, możliwości trwałego korzystania z kilkunastomilionowej populacji 
Rosjan na Ukrainie stanowi sprawę wagi najwyższej dla jej bezpieczeństwa.  

W Polsce nadal utrzymuje się brak świadomości wśród polityków, co do 
możliwości naszego państwa we wpływaniu na sytuacje na Ukrainie. Warszawa 
podjęła się działań i kreowania sytuacji politycznej (przy wsparciu USA i części 
krajów europejskich) w stosunku do obszaru równego obszarowi Polski (chodzi o 
wschodnia i południową Ukrainę), zamieszkałą przez ponad 20 mln osób, głównie 
Rosjan. Politycy ci, kierując się starymi koncepcjami geopolitycznymi 
Międzymorza czy tez Giedroycia próbowali wykorzystać słabość Rosji i grać o 
Ukrainę, ale tak naprawdę wpływać na Rosjan na Ukrainie.  

Sytuacja ta świadczy tyko o prowadzeniu przez zachodnie ośrodki 
polityczne gry o Ukrainę poprzez środowiska o wyraźnej orientacji antyrosyjskiej, 
przy czym nie ma znaczenia ideologia, na której się wspomniane organizacje 
opierają. Pytanie jest tylko, jak się zachowają te środowiska przy zmianie układów 
w Europie, zwłaszcza zmianie polityki NATO w stosunku do Rosji. Czy nadal będą 
wspierać środowiska narodowe na Ukrainie i pośrednio przeć do podziału państwa 
stwarzając sobie przez to problem polityczny i ekonomiczny (takie państwo trzeba 
by było wspierać finansowo, tak jak to się dzieje obecnie z Kosowem), czy tez będą 
próbowały wyciszać nastroje społeczne w tej części Europy?  
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Tu pojawia się problem polegający na głębokości determinacji 
społeczeństwa wspomnianego regionu dla marszu ku secesji. Na zachodniej 
Ukrainie nie tylko część społeczności Ukraińców galicyjskich dąży do odrębności 
lub autonomii regionu. Jest też problem Rusinów karpackich dążących do autonomii 
regionu i uznających się w znacznej masie za naród odrębny od Ukraińców. Jest 
problem autonomii dla Rumunów i Węgrów – w obwodzie czerniowieckim 
obywatelstwo rumuńskie posiada już około 50 tysięcy mieszkańców, zaś w rejonie 
Berehowa mieszka 76% Węgrów, a rada rejonowa przyjęła hymn Węgier za 
oficjalny hymn samorządu190.  

Kolejnym polem konfrontacji stał się problem przegłosowania w Radzie 
Najwyższej Ukrainy prawa do posługiwania się językiem regionalnym na obszarach 
zamieszkałych przez co najmniej 10% mniejszości narodowych. Na mocy nowej 
ustawy język rosyjski byłby regionalnym językiem w 13 z 27 regionów Ukrainy, w 
tym w Kijowie i Sewastopolu. Obecna konfrontacja językowa jest jednym ze 
znaczniejszych katalizatorów społecznych na Ukrainie. Rację ma profesor Roman 
Szporluk z Harvardu, który zwraca uwagę, iż: „miliony ludzi, którzy za swój 
uważają język rosyjski, 1 grudnia 1991 roku zagłosowały za niepodległością. Mając 
to na uwadze, obywatele, dla których ukraiński jest językiem ojczystym, mają 
wobec nich określone polityczne i moralne zobowiązania. Jeśli będziemy się z tym 
liczyć, jeśli będziemy dzielić ludność na "wiodącą" i "mniejszości narodowe", to 
bardzo szybko zderzymy się z perspektywą terytorialnego i etnicznego rozpadu 
Ukrainy. (…) Tym samym, budując państwo, należy brać pod uwagę fakt, że naród 
ukraiński jest dwujęzyczny. (…) Najłatwiejszym sposobem na zniszczenie Ukrainy 
jest rozpoczęcie ukrainizowania ludności nie-ukraińskiej. Największym 
zagrożeniem dla niepodległej Ukrainy są językowi fanatycy”191. Ten głos rozsądku 
nie tylko w sprawie ustawy językowej, ale przede wszystkim w sprawie próby 
ukrainizowania mniejszości narodowych jest fundamentalnym problemem, od 
którego w dużym stopniu będzie zależała przyszłość Ukrainy. Albo zostanie 
usankcjonowany prawnie stan faktyczny w państwie w postaci różnej tradycji i 
kultury poszczególnych regionów, albo rozpocznie się proces dezintegracji państwa.  
W przedstawionej sytuacji ta część Ukrainy ma potencjał na wybuch konfliktu 
narodowościowego destabilizującego sytuację w Europie Środkowo-Wschodniej, 
gdzie przy dynamicznym przebiegu tego procesu może dojść do destabilizacji 
sytuacji w południowowschodniej Polsce (uchodźcy). Ponadto na wspomniany 
obszar może oddziaływać w sposób negatywny armia rosyjska stacjonująca w 
Naddniestrzu.  

Analizując powyższą sytuacje, wszystko wskazuje, iż to właśnie Rosja, a nie 
Europa ma klucz do decyzji o przyszłości zachodniej Ukrainy. Dla Moskwy istnieją 
dwa zasadnicze wyjścia. Pierwsze, to dążenie do przejęcia kontroli nad całą Ukrainą 
i spacyfikowanie zachodnich obwodów Ukrainy metodami gospodarczo-
administracyjnymi, zaś drugie stanowi decyzja o doprowadzeniu do jej 
regionalizacji, na zasadzie casusu krymskiego, z oddzielnym parlamentem, i 
                                                           
190. Mały krok do Wielkich Węgier, http://www.kresy.pl/publicystyka,wydarzenia-
tygodnia?zobacz%2Fmaly-krok-do-wielkich-wegier&fb_source=message [13.04.2012]  
191"Wojna słów" na Ukrainie, http://wiadomosci.onet.pl/swiat/wojna-slow-na-
krainie,1,5182570,wiadomosc.html [7 .07. 2012]  
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stworzenie w pierwszej fazie z Ukrainy państwa federalnego, a następnie w 
perspektywie kilku lat wypchniecie zachodniego regionu z federacji w kierunku jego 
samodzielności. Oczywiście, istnieje trzeci scenariusz, mniej prawdopodobny. 
Mianowicie wschodnie i południowe ziemie obecnej Ukrainy zostają włączone do 
Rosji, a Ukraina środkowa i zachodnia utworzy wspólne państwo192. Ten scenariusz 
jest mało prawdopodobny z dwóch powodów. Po pierwsze, takie działania 
stworzyłyby precedens w Europie w postaci aneksji przez mocarstwo części 
terytorium słabszego sąsiada, co zapewne napotkało by się z oporem społeczności 
międzynarodowej, po drugie, Rosja nie pozwoliłaby na przesuniecie się na wschód 
trendów nacjonalistycznych o wyraźnym antyrosyjskim nastawieniu i groźbę trwałej 
utraty wpływów na tym obszarze.  

Dla Polski i jej bezpieczeństwa narodowego obydwa pierwsze scenariusze 
są bardzo niebezpieczne. W przypadku pierwszego, praktycznie cała granica 
wschodnia tworzyłaby granicę z rosyjskim obszarem wpływów (nie ulega 
wątpliwości, iż na mapie świata pozostanie państwo białoruskie i ukraińskie). Polska 
byłaby zatem podatna na napięcia stymulowane w Moskwie i utraciłaby obszary 
swojej aktywności gospodarczej przy nie-korzystnych relacjach z Rosją. W drugim 
scenariuszu, Polska graniczyłaby z państwem zachodnioukraińskim o 
spauperyzowanym społeczeństwie, nastawionym roszczeniowo i nacjonalistycznie 
do swojego otoczenia i podatnym na prowokacje zagrażającym stabilności 
pogranicza.  

Należy sobie zadać pytanie, czy obecnie na Ukrainie, w tym w zachodnich 
regionach, jest wystarczający potencjał i determinacja społeczna do 
przeprowadzenia zakreślonych powyżej scenariuszy. Jedyną możliwością na 
utrzymanie tożsamości zachodniej Ukrainy jest daleko idąca autonomia.  

Problemem w dochodzeniu do „autonomii galicyjskiej” jest kwestia w jaki 
sposób do niej dojść – wariantem czechosłowackim z 1993 roku, czy tez wariantem 
jugo-słowiańskim. Zmiany, do jakich doszło w dniu 8 czerwca 2012 tj. do 
uchwalenia nowej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Ukrainy pod tytułem 
„Ukraina w świecie, który się zmienia” oraz Doktryny Wojennej, istotnie wpłynęły i 

                                                           
192.Taką wizję wysnuli Wołodymyr Horbulin i Ołeksandr Łytwynenko (byli eksperci ukraińskiej Rady 
Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony), którzy swoje przypuszczenia opublikowali w opiniotwórczym 
tygodniku "Dzerkało Tyżnia". Ich zdaniem, wizja protektoratu, a potem podziału kraju na trzy części 
jest realna. Autorzy podkreślają, iż koncepcja polityki zagranicznej Rosji i jej Strategia Bezpieczeństwa 
Narodowego zawierają jasne sformułowania, dotyczące rosyjskich interesów na Ukrainie. Chodzi 
przede wszystkim o niedopuszczenie do członkostwa Kijowa w NATO i "obronę interesów 
rosyjskojęzycznej społeczności", czyli utrzymanie Ukrainy w strefie wpływów i uprzywilejowanych 
interesów Rosji. Według tych ekspertów zachowanie jedności terytorialnej Ukrainy uzależnione jest od 
tego, czy przejdzie ona do "szczególnych stosunków" z Federacją Rosyjską, a w gruncie rzeczy pod 
rosyjski protektorat. Analitycy napisali też, że ustanowienie protektoratu nie musi być jednak dla 
Moskwy celem ostatecznym. - Może to być jedynie etap przejściowy przed dalszym podziałem 
Ukrainy, najprawdopodobniej na trzy części według modelu, który został opublikowany 
(najprawdopodobniej przez rosyjski wywiad) we włoskim czasopiśmie geopolitycznym "Limes". 
Rozbiór ten miałby wyglądać następująco: południowe i wschodnie obwody Ukrainy zostałyby 
włączone do Rosji, na centralnej Ukrainie rządziłby marionetkowy rząd, natomiast zachodnia część 
kraju, jako "główny naruszyciel spokoju" zostałaby całkowicie odizolowana [za:] 
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/boja-sie-ze-rosja-podzieli-ukraine-na-trzy-
czesci,109489.html [2009-09-19]  
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dookreśliły ukraińską politykę, jako politykę pozablokowości193. Prezydent Ukrainy 
podpisując wspomniany dokument wpisał się w oczekiwania Moskwy w postaci 
rezygnacji z członkostwa w NATO. Pokazał w ten sposób, że polityka 
bezpieczeństwa państwa ma dla niego drugorzędne znaczenie. Stan ten 
odzwierciedla obecna kondycja ukraińskiej armii, która jest liczebnie porównywalna 
do polskiej i liczy około 130 tysięcy, a w roku 2017 ma liczyć 70 tysięcy żołnierzy 
zawodowych.   

Dla Janukowicza gwarantem bezpieczeństwa militarnego państwa jest 
Rosja, on sam dba głównie o bezpieczeństwo wewnętrzne. Opozycja już w lutym br. 
zarzucała prezydentowi, iż na czele ministerstwa obrony postawił zięcia b. 
wicepremiera Rosji i osobę, która obywatelstwo ukraińskie otrzymała dopiero w 
2005 roku, a poprzednio była obywatelem Rosji194. W odniesieniu do problemów 
bezpieczeństwa Kijów zwraca istotną uwagę głównie na krótkoterminowe realne 
zagrożenia tj. na istnienie quasi-państw na terytoriach państw suwerennych i 
precedensy uznania ich suwerenności (zapewne chodzi o trendy separatystyczne w 
niektórych regionach państwa), wzrost rywalizacji o dostęp do surowców 
naturalnych oraz kontrolę nad szlakami ich dostaw. W wymiarze regionalnym za 
główne zagrożenia uznano aktywizację procesów tworzenia stref wpływów, groźby 
prewencyjnego użycia sił zbrojnych i wzrost militaryzacji regionu. Za czynniki 
bezpośrednio zagrażające bezpieczeństwu Ukrainy uznano nieuregulowany konflikt 
w Naddniestrzu, kwestię podziału Morza Czarnego i Azowskiego oraz Cieśniny 
Kerczeńskiej, a także brak demarkacji granicy państwowej z Rosją, Białorusią i 
Mołdawią oraz nieuregulowane kwestie związane z warunkami stacjonowania Floty 
Czarnomorskiej195.   

Obecnie gwarantem niepodległości Ukrainy są przede wszystkim 
oligarchowie, gdyż to oni de facto mają istotny wpływ na parlament i rząd. To 
oligarchowie dbają o to aby nie znaleźć się we wspólnym organizmie państwowym 
tj. w Rosji, gdzie straciliby swoją pozycje wpływu na politykę, a staliby się 
przedmiotem działań Kremla.  

Oceniając dotychczasową politykę polską na wschodzie, widać wyraźnie po 
dwudziestu latach stan klęski. Polska miała być połączona z Ukrainą strategicznym 
partnerstwem. Okazało się, iż po dwóch dekadach mamy znikome wpływy 
gospodarcze i ograniczoną współpracę polityczną. Jesteśmy prawie nieobecni 
kulturowo i naukowo. Jest to klęska wszystkich kolejnych rządów.  

Mając na uwadze dynamicznie zmieniającą się sytuację u wschodnich granic 
Polski, niezbędne są kroki mające na celu przedefiniowanie narodowej polityki 
bezpieczeństwa na tym kierunku, jak również aktywne wpływanie na UE i NATO w 
zakresie utrzymywania swojej obecności w Europie Środkowej. Rosja w swoich 
relacjach z Paktem Północnoatlantyckim ciągle różnicuje prawo do bezpieczeństwa 

                                                           
193. Prezydent Janukowycz określa wizję bezpieczeństwa Ukrainy, 
http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/tydzien-na-wschodzie/2012-06-13/prezydent-janukowycz-
okresla-wizje-bezpieczenstwa-ukrainy [22.06. 2012] 
194. S. Matuszak, Ukraina [w:] Nowa Europa Wschodnia nr 3-4/2012, s. 16.  
195. Prezydent Janukowycz określa wizję bezpieczeństwa Ukrainy 
http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/tydzien-na-wschodzie/2012-06-13/prezydent-janukowycz-
okresla-wizje-bezpieczenstwa-ukrainy [22.06. 2012] 
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„starych” i „nowych” członków Sojuszu196. Także wszystkie dowództwa NATO 
znajdują się na obszarze „starych” członków Paktu.  

Dla Polski, wobec zmieniającej się sytuacji, jest wymagana zmiana 
istotnych założeń Strategii Bezpieczeństwa Narodowego, związanych z trwającym 
procesem dekompozycji istotnych dla bezpieczeństwa kraju instytucji 
bezpieczeństwa zbiorowego. Chodzi głównie o stopniowe wycofywanie się USA z 
Europy i osłabienie tym samym struktury odstraszania zbiorowego oraz o 
przezywającą głęboki kryzys Unią Europejską. Sytuacja ta wymaga zacieśnienia 
poza strukturami NATO współpracy z USA w dziedzinie bezpieczeństwa z 
możliwością umiejscowienia w Polsce kilku garnizonów wojsk USA.  

Kolejnym niezbędnym krokiem jest realizacja własnej, narodowej struktury 
odstraszania poprzez budowę powszechnej Obrony Terytorialnej, przy 
pozostawieniu wojsk operacyjnych na dotychczasowym poziomie. Powszechna 
samoobrona obywateli wspierana przez rządowe i pozarządowe formy organizacji 
bezpieczeństwa stanowi istotę nowoczesnej, powszechnej obrony narodowej 
demokratycznej oraz suwerennej Polski, które odpowiadałyby na wyzwania płynące 
z wschodu.  

Niezbędne jest przygotowanie struktur państwa na możliwą zmianę sytuacji 
wewnętrznej na Ukrainie w odniesieniu do możliwych scenariuszy rozwoju sytuacji 
wewnętrznej Polski. Przy wystąpieniu scenariusza, w którym doszłoby do 
dekompozycji obecnego państwa ukraińskiego w formie jego regionalizacji lub 
secesji któregoś z regionów, należy spodziewać się licznej fali emigracji z tego 
państwa lub nawet uciekinierów, co niewątpliwie może wpłynąć destabilizująco na 
sytuację wewnętrzną w Polsce. Należy pamiętać, iż na zachodniej Ukrainie 
mieszkają potomkowie osób, którzy zostali zmuszeni do emigracji po II wojnie 
światowej. Masowa emigracja tej ludności na teren obecnego Podkarpacia, czy też 
Lubelszczyzny w przyszłości może wytworzyć niebezpieczne dla państwa tendencje 
w postaci podatności na destabilizację narodowościową pogranicza.  

W razie wystąpienia konfliktu polityczno-społecznego na Ukrainie, Polska 
winna zachować jak najdłużej neutralność i nie wspierać żadnej ze stron. Dla 
Warszawy zawsze partnerem powinien być ośrodek legalnej i realnej władzy w 
Kijowie. Doświadczania z zaangażowania się Polski w Pomarańczową Rewolucję, 
gdzie Polska poniosła istotne straty gospodarcze, są istotną przesłanką do 
wyciągania wniosków i formułowania koncepcji politycznej wobec zmieniającej się 
sytuacji na Ukrainie w kontekście ewentualnych strat i zysków polityczno-
gospodarczych.  

Należy podkreślić, iż mamy obecnie do czynienia z sytuacją, gdzie Stany 
Zjednoczone znacznie ograniczają swoja obecność w Europie, Unia Europejska 
poprzez swój głęboki kryzys nie jest już istotnym gwarantem w zakresie 
bezpieczeństwa, Rosja odbudowuje wpływy na terenie republik postsowieckich, a 
Polska w swoich podstawowych założeniach ciągle trwa przy koncepcjach 
geopolitycznych sprzed dwudziestu lat, żeby nie powiedzieć sprzed stu lat. Taka 
polityka jest z jednej strony jest bardzo niebezpieczna dla Polski z uwagi na fakt, iż 

                                                           
196. A. D. Rotfeld, Szczyt NATO w Lizbonie: co dalej? [w:] Rocznik Strategiczny 2010/2011, 
Warszawa 2011, s. 36.  
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sytuuje nasz kraj jako katalizator konfrontacji z Rosją na polu gospodarczym i 
politycznym w sytuacji braku istotnych przesłanek odnośnie ewentualnych korzyści 
z takich działań. Z drugiej strony dla Rosji, która ma prawdopodobnie przed sobą 
zaledwie kilkuletnią pauzę strategiczną do podejmowania działań na Ukrainie, co 
jest warunkowane przyszłymi problemami demograficznymi, czy też problemem 
południowej Syberii, na której w nieodległej przyszłości będzie musiała się coraz 
intensywniej zmagać z ekspansywnymi interesami Chin.  

Wydaje się, iż jedynym korzystnym wyjściem dla Warszawy i Moskwy jest 
wypracowanie na obszarze Ukrainy rozsądnej koegzystencji wzajemnych wpływów 
w oparciu o rozsądne i zbieżne dla obu krajów interesy, które będą się wpisywały w 
podziały wewnętrzne Ukrainy. Oba kraje powinny być gwarantem państwowości 
ukraińskiej według linii podziałów utrwalających się wewnątrz tego państwa. Nie 
wolno dopuścić do destabilizacji sytuacji wewnętrznej na Ukrainie, gdyż na wiele 
lat uwikła ona oba państwa w konflikt, który nie pozwoli na działania mające na 
celu ochronę interesów Polski i Rosji na obszarach istotnych dla przyszłości tych 
państw.  
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UKRAIŃSKIE „POWSTANIE” CZY MIĘDZYNARODOWA 
MANIPULACJA 

(http://geopolityka.net/ukrainskie-powstanie-miedzynarodowa-manipulacja/, 
24.01.2014) 

 Oglądając i czytając polskie media przeciętny obywatel może odnieść 
wrażenie, iż na Ukrainie doszło do swoistego powstania, które jest zaskoczeniem dla 
środowisk polskiej i światowej polityki. Sam przekaz medialny kreuje u odbiorcy 
obraz uciśnionego narodu pacyfikowanego przez hordy policji dyktatora 
Janukowicza. Mało kto z narratorów tych wydarzeń sięga głębiej do powodów 
zaistniałej sytuacji i roli części opozycji ukraińskiej w walce o władzę, a nawet o to 
jak to państwo i w którym miejscu ma pęknąć.  
 Od kilku lat w licznych publikacjach popularnych i naukowych zwracałem 
uwagę na duże prawdopodobieństwo takiego scenariusza wydarzeń na Ukrainie. 
Przewidywałem, iż do nich dojdzie bliżej 2015 roku, tj. w okresie kampanii 
wyborczej na prezydenta kraju. To, że doszło do przyspieszenia wydarzeń, w dużym 
stopniu zawdzięczamy niektórym politykom Unii Europejskiej, którzy forsowali 
jednoznaczne dookreślenie geopolityczne Ukrainy, nie zwracając istotnej uwagi na 
fakt, iż populacja Rosjan w tym kraju jest porównywalna z populacją ludności o 
wyraźnym narodowym, żeby powiedzieć nacjonalistycznym, antyrosyjskim 
nastawieniu. Zmuszenie władz i społeczeństwa tego państwa w obecnej sytuacji do 
dokonania wyboru miedzy Rosją a Unią Europejską jest wyrazem wyjątkowego 
cynizmu politycznego elit europejskich, gdyż tak naprawdę, to one sprowokowały 
część społeczeństwa ukraińskiego do obecnego stanu.  
 Dla wielu obserwatorów sceny politycznej na Ukrainie nie jest przecież 
zaskoczeniem, iż paramilitarne środowiska nacjonalistów ukraińskich od kilku lat 
ćwiczyły taki wariant rozwoju sytuacji w tym kraju. To zapewne one i ich działacze 
obecnie sprawnie rzucają butelkami z benzyną w milicję, czy też szturmują urzędy. 
O tym oczywiście media milczą! Budują za to narrację bezwzględnej władzy 
łamiącej kręgosłup narodowi ukraińskiemu. Nikt nie zwraca uwagi, iż bezkrytyczne 
popieranie radykalnej Swobody i jej przywódców przez polityków 
zachodnioeuropejskich, w tym polskich, którzy przygotowywali taki scenariusz od 
lat (chociażby należy wspomnieć wypowiedzi posła tego ugrupowania Jurija 
Michalczyszyna, który publicznie odgrażał się „iż armia banderowska przekroczy 
Dniepr i zrobi porządek z Janukowiczem”) musiała doprowadzić do takiej sytuacji. 
 Obecnie, tak naprawdę na Ukrainie mamy do czynienia z sytuacją, gdzie 
legalna władza próbuje zapewnić porządek i stabilizację państwa, a z drugiej strony 
część zdesperowanej opozycji po trzymiesięcznych, bezskutecznych protestach, 
będących faktycznie próbą przejęcia władzy, stara się o sprowokowanie sytuacji, 
mającej na celu poprzez zradykalizowanie społeczeństwa, doprowadzenie do 
przewrotu politycznego na Ukrainie i i odebranie władzy obecnej ekipie. Nikt nie 
ma wątpliwości, iż w założeniach części opozycji, głównie Swobody, ofiary 
śmiertelne były elementem takiego scenariusza, gdyż tylko w ten sposób mogłaby 
być przekroczona pewna linia stanu faktycznego, od której nie ma już odwrotu, i w 
po której, w każdych  negocjacjach musiał by być spełniony warunek odejścia 
„skompromitowanego” Janukowicza.  
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 W tym miejscu należy zadać sobie pytanie, o co tak naprawdę toczy się gra 
na Ukrainie? Nie ulega wątpliwości, iż tym celem jest przynależność szerokiego 
okręgu kijowskiego do opcji prozachodniej lub prorosyjskiej. Zarówno wschód jak i 
południe Ukrainy jest faktycznie obszarem rosyjskich wpływów i jest rządzone 
przez prorosyjskich polityków ukraińskich. Tylko od Rosji zależy, kiedy może dojść 
tam do „wyboru rosyjskiego” w odniesieniu do budowy nowego państwa. Rosja 
zdaje sobie sprawę, iż kilka regionów zachodniej Ukrainy nie będzie jej. Problem 
polega tylko na tym, ile ewentualnemu państwu zachodnoukraińskiemu musi oddać 
terytorialnych wpływów. Politycy Swobody z kolei, są pewni władzy w swoich 
regionach i walczą o granice nowego państwa, jak najdalej przesuniętego na 
wschód, najlepiej za Kijów.   

Co na to USA i Unia Europejska? Dla Stanów Zjednoczonych ważne jest 
aby Rosja nie przejęła całej spuścizny Ukrainy, gdyż to za bardzo by ją wzmocniło. 
Jednocześnie USA nie chce zbytnio angażować się na tym kierunku, z uwagi na 
problemy na dalekim Wschodzie i dbałość o poprawne stosunki z Moskwą. Dla 
Brukseli jest jasne, że przez najbliższe dwie dekady Ukraina ze względów 
politycznych i finansowych nie ma szans na przyjęcie do UE. Pytanie tylko dla 
polityków brukselskich - co zrobić, aby nie odtrącić społeczeństwa ukraińskiego, a z 
drugiej strony nie wiązać się z państwem ukraińskim w ramach UE. Odpowiedz 
przyszła sama. Rząd Ukrainy wstrzymał proces stowarzyszenia tego kraju, więc 
można podjąć działania na rzecz zademonstrowania przez Brukselę pragnienia 
przyjęcia Ukrainy do UE. Ten cynizm polityczny USA i UE doprowadził do obecnej 
tragedii w Kijowie. Łudzenie społeczeństwa zachodnioeuropejskim dobrobytem w 
zamian za zmuszenie władz Ukrainy do „odpowiedniego wyboru” jest częścią 
geopolitycznej rozgrywki UE o Ukrainę nie swoimi rękami. Dla Rosji, która ma 
coraz mniej czasu, gdyż jej „pauza strategiczna” co do formy i momentu 
rozwiązania sytuacji na Ukrainie się zmniejsza (w niedługim czasie Moskwa stanie 
przed strategicznymi konsekwencjami swojej sytuacji wewnętrznej i 
międzynarodowej np. sytuacja demograficzna, zaostrzający się problem na 
Kaukazie, ekspansja Chin na Dalekim Wschodzie czy też problemy gospodarcze i 
finansowe) jest to moment kiedy, musi podjąć określone działania. Jednym z nich 
jest  ochrona swoich wpływów na znacznych obszarach Ukrainy, która stanowi jej 
demograficzny i kulturowy rezerwuar strategiczny. Ponadto dla Moskwy 
zamieszanie na Ukrainie jest obecnie na rękę, aby przykryć medialnie jej problemy z 
terroryzmem przed olimpiadą w Soczi. 
 Gra o wpływy na Ukrainie musi się skończyć rozlewem krwi (oby o 
ograniczonej skali), gdyż stawka jest za duża a główni gracze tj. USA, UE i Rosja 
grają o układ geopolityczny na przestrzeni kilkuset tysięcy kilometrów 
kwadratowych, który stanowi istotna pozycję na międzynarodowej szachownicy 
światowych wpływów, a przede wszystkim interesów. 
 
 
 



KONSEKWENCJE ROZPADU UKRAINY DLA 
BEZPIECZEŃSTWA UNII EUROPEJSKIEJ 

                                                                                             
(http://geopolityka.net/konsekwencje-rozpadu-ukrainy-bezpieczenstwa-unii-

europejskiej, 07.02.2014) 
                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                       
Problem coraz bardziej widocznej możliwości dezintegracji Ukrainy jest kwestą 
związaną ze znacznym przemodelowaniem uwarunkowań bezpieczeństwa 
europejskiego, który jednocześnie będzie wymagał istotnych zmian w strategii 
bezpieczeństwa NATO. Obszar Ukrainy jest obecnie traktowany przez strategów w 
Europie i USA, jako strefa neutralna pod względem realnych zagrożeń dla członków 
sojuszu. Obecne protesty i możliwość istotnych zmian i przemodelowania sytuacji 
wewnętrznej na Ukrainie, może w krótkim czasie spowodować istotne zagrożenie, 
nie tylko dla Europy Wschodniej, ale także całej Unii Europejskiej.  

                                                                                                                              
Główne zagrożenia dla Unii Europejskiej  

Obecna sytuacja wewnętrzna Wspólnoty nie sprzyja nachodzącej 
konieczności angażowania się jej na Ukrainie. Związane jest to przede wszystkim z 
problemami ekonomicznymi wielu krajów Unii i brakiem skutecznych działań w 
celu ich niwelacji. Dla Grecji, Hiszpanii czy też Portugali, olbrzymie bezrobocie 
wśród młodzieży jest kwestią o wiele bardziej istotną niż los demokracji na 
Ukrainie. Wielka Brytania jest obecnie zajęta sprawą rosnącej popularności partii i 
środowisk antyimigranckich i antyunijnych, jak również kwestią przyszłości 
Szkocji, zwłaszcza, iż referendum w tej kwestii odbędzie się w przyszłym roku. Dla 
Francji priorytetem jest ustabilizowanie sytuacji w Syrii, w Afryce Subsaharyjskiej, 
czy też w jej byłych koloniach, w tym w Republice Środkowoafrykańskiej.   

Nie ulega wątpliwości, iż na sytuację w Syrii bardzo duży wpływ ma Rosja. 
Włochy przepełnione ciągle napływającymi imigrantami, którzy tysiącami poprzez 
Lampedusę dostają się na terytorium tego kraju, nie życzą sobie kolejnych 
„nędzarzy” i uciekinierów z Europy Wschodniej. Dla Niemiec kwestią strategiczną 
są rosyjskie surowce i rynek zbytu w tym kraju. Tak wiec poza retoryką 
dyplomatyczną, podobnie jak w przypadku przestrzegania praw człowieka w 
Chinach, przejdą one do porządku dziennego nad wszelkimi rozwiązaniami 
wprowadzenia na Ukrainie porządku, kierując się przede wszystkim swoim 
interesem gospodarczym. Kraje skandynawskie i nadbałtyckie, zaangażowane w 
sprawy poparcia środowisk opozycyjnych na Ukrainie, nie posiadają ani środków 
finansowych,  ani możliwości skutecznego nacisku na Brukselę, z uwagi na swoje 
potencjały i znikomy wpływ na Wspólną Politykę Bezpieczeństwa i Obrony  Unii. Z 
kolei Czechy, Słowacja i Węgry są państwami, które podchodzą z dużym 
dystansem  do działań, które by godziły istotnie w interesy Rosji. Ponadto, zarówno 
Węgry jak i Rumunia widzą przy tym swoją szansę, iż w  przypadku ewentualnej 
dezintegracji Ukrainy, na odzyskanie „swoich” ziem, które obecnie znajdują się na 
ukraińskim Zakarpaciu.  
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Rozpad Ukrainy, niezależnie od jej głębi, w konsekwencji doprowadzi do 
pogłębienia różnic i podziałów w samej Unii. Będzie to na wielu polach kolejny 
katalizator osłabiający spoistość wewnętrzną Wspólnoty, poprzez uwidocznienie 
różnych i bardzo oddalonych od siebie interesów poszczególnych jej członków. 
Doprowadzi do tworzenia bloków charakteryzujących się różnym podejściem 
wewnątrz Unii do Ukrainy, a przez to zdobywaniem coraz większego wpływu przez 
Moskwę na politykę wewnętrzną Wspólnoty.  

Także niespójne podejście państw Unii do problemu ukraińskiego, znacznie 
wpłynie na obniżenie rangi Brukseli w polityce międzynarodowej i  jej możliwości i 
skuteczności obronnych.  To czterokrotnie ludniejsza Wspólnota, o olbrzymim PKB 
w porównaniu z Rosją, nie jest w stanie rywalizować skutecznie z ta ostatnią o 
wpływy na terytorium dwukrotnie większym od Polski? Takie postrzeganie Unii 
stanie się jej problemem w rywalizacji z państwami Azji i Ameryki o pozycje w 
świecie.  

Kolejnym elementem wpływającym na bezpieczeństwo Unii, będzie realne 
przesuniecie się wpływów rosyjskich i jej infrastruktury militarnej o kilkaset 
kilometrów na zachód, w pasie od Białorusi, aż po Morze Czarne, co z kolei zmusi 
NATO, a zwłaszcza USA do powtórnego wzmocnienia swojej obecności w Europie, 
a w konsekwencji uszczuplenia zaangażowania w istotnej dla Waszyngtonu części 
świata, to jest rejonu Pacyfiku i Oceanu Indyjskiego.   
 

Polska jako zakładnik samej siebie na Ukrainie  
Tak naprawdę, tylko Polska powodowana doświadczeniami historycznymi, 

które charakteryzują się wyraźną antyrosyjską specyfiką oraz historyczną już 
ideologią Międzymorza, dąży do zmiany wektorów w ukraińskiej polityce 
zagranicznej i gospodarczej. Po kilkunastu latach wspierania Ukrainy, okazuje się, 
iż zarówno w sferze politycznej, jak i gospodarczej działania te skończyły się 
całkowitą klęską. Jedynie środowiska neobanderowskie i część opozycji 
demokratycznej zauważa polskie zaangażowanie, ale z uwagi na polityczne 
uzależnienie obecnego rządu polskiego od Niemiec, ukraińska opozycja woli 
rozmawiać z Berlinem. Tak więc Warszawa ponosi obecnie koszty gospodarcze, a 
zapewnie wkrótce będzie ponosiła także koszty polityczne za swoje zaangażowanie 
na Ukrainie. Polscy politycy starają się nie widzieć, iż  tak naprawdę poza 
„majdanową” retoryką, z naszym krajem jak się nie liczono do tej pory w Kijowie, 
tak i zapewne będzie nadal.  Ponadto, należy podkreślić, iż Warszawa na szali 
ryzyka politycznego (podobnie jak to zrobiono w przeszłości na Białorusi) położyła 
interesy mniejszości polskiej na Ukrainie oraz kwestie dziedzictwa Rzeczypospolitej 
na Kresach. Dla polskiego rządu i opozycji, nie jest ciągle to dogodny moment, aby 
o tym rozmawiać! Na początku lat dziewięćdziesiątych także zbagatelizowano te 
kwestie w relacjach z Litwą. To znacznie mniejsze Węgry, czy też Rumunia 
rozumieją bardziej swoje interesy na Ukrainie niż Warszawa.  

W razie dezintegracji Ukrainy, także Polska poniesie największe straty w 
tym względzie. Po pierwsze, utracimy wpływy we wschodniej i południowej 
Ukrainie w sferze gospodarki, poprzez wyparcie stamtąd Warszawy przez tandem 
Moskwy i Berlina. Należy zauważyć, iż jest to obszar o największym zaludnieniu i 
najlepszym przemyśle na Ukrainie, ponadto z dostępem do morza. Po drugie, w 
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zamian otrzymamy iluzoryczne wpływy na „banderowskiej” zachodniej Ukrainie, 
która praktycznie nie posiada przemysłu, a za to posiada antypolskie fobie. I tutaj 
także rządzące środowiska będą wolały byłego sojusznika z okresu II wojny 
światowej, czyli Niemcy, a nie polskiego „okupanta”. Tak więc sami szykujemy 
sobie problem środkowoeuropejskiego Kosowa. Ponadto, trzeba brać pod uwagę 
fakt, iż dla wielu młodych Ukraińców,  jeżeli Unia nie przyjdzie na Ukrainę (a nie 
przyjdzie), to oni zjawią się w Unii. Polska, borykająca się z olbrzymim 
bezrobociem wśród młodzieży, brakiem mieszkań, będzie fundowała pracę i 
zabezpieczenie socjalne młodzieży przesiąkniętej ideologią „banderowszczyzny”? 
Kto będzie utrzymywał liczne obozy dla uchodźców, kto będzie kontrolował 
podziemie ukraińskie działające metodami terrorystycznymi przeciw „utracie” 
Ukrainy naddnieprzańskiej? Kto będzie gasił traumatyczne doświadczenia ludności 
żyjącej w Polsce południowo-wschodniej, związane z napływem wnuków 
morderców Wołynia i Małopolski Wschodniej, młodzieży, która zasili rodzimych 
piewców banderyzmu w Polsce?  

Zmiana sytuacji na Ukrainie dla Polski będzie miała daleko idące 
konsekwencje w zakresie jej bezpieczeństwa. Polska posiada obecnie armię zdolną 
do ograniczonych operacji międzynarodowych, ale niezdolną do skutecznej obrony 
państwa, z uwagi na braki rezerw mobilizacyjnych, usprzętowienie, czy też w końcu 
zaplanowaną jej miniaturyzację. Nie wynika to oczywiście z winy wojska, ale 
odpowiedzialność za to ponoszą politycy związani z ostatnimi rządami i całkowicie 
uzależnione od nich pod względem decyzyjności kierownictwo Ministerstwa 
Obrony Narodowej i poszczególnych dowództw.  

Z uwagi na możliwość zbliżenia do naszych granic na południowym-
wschodzie infrastruktury wojskowej Rosji, zwiększy się podatność Polski na 
zastraszanie i przez to wpływanie na politykę bezpieczeństwa państwa. Także Stany 
Zjednoczone będą musiały powrócić do zwiększonej obecności w Europie, kosztem 
ich obecności w Azji Południowowschodniej. Wygląda na to, iż sytuacja 
geopolityczne na wschód od Polski, przez następne dekady nie będzie 
ustabilizowana, co będzie miało daleko idące konsekwencje dla naszej gospodarki i 
możliwości rozwoju państwa.  
 

Kreowanie problemów  
Sytuacja, w której Ukraina była państwem zorientowanym wielowektorowo, 

była na obecne możliwości Warszawy stanem  optymalnym. Z jednej strony był 
to przysłowiowy bufor bezpieczeństwa, potęgowany faktem braku zainteresowania 
władz Ukrainy inwestowaniem w kwestie militarne, a z drugiej strony rząd, co 
prawda skorumpowany (ale jaki rząd na wschód od Polski nie jest skorumpowany?), 
był w swojej retoryce pozytywnie nastawiony do Warszawy. Polska, będąc krajem 
mniejszym obszarowo i demograficznie, postanowiła jednak, mimo wątłych sił 
politycznych i gospodarczych, na wykreowanie „lepszego” układu poprzez obalenie 
obecnego i oparcie się na Ukrainie na siłach prozachodnich,  zarówno 
antyrosyjskich jak i antypolskich. Oczywiście, nie zrobiła tego samodzielnie, ale 
przy wydatnej pomocy USA i Unii Europejskiej. Problem polega tylko na tym, iż na 
prawdziwe ryzyko polityczne i gospodarcze narażona jest tylko Warszawa, gdyż 
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pozostali partnerzy zawsze mogą z Rosją targować się o inne pola wpływów 
geopolitycznych i sprawnie się wycofać z nieperspektywicznego pola konfrontacji.  
W Warszawie zbyt wielu ludzi nie może zrozumieć, iż tylko polsko-rosyjska 
koegzystencja wpływów na Ukrainie może ustabilizować to państwo. Jest to 
zarówno w interesie Polski, jak i Rosji. Problem polega tylko na uświadomieniu 
sobie tego przez elity obu krajów i podjęciu wspólnych działań na Ukrainie. Dla 
Brukseli pozbycie się „kłopotu” Ukrainy będzie wybawieniem, a dodatkowo 
wzmocni  pozycję Warszawy w Unii.  
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RZĄD PIERWSZEGO RZUTU 
(http://www.naszdziennik.pl/swiat/69470.html, środa, 26 lutego 2014 ) 

 
Obserwując tempo zmian w polityce ukraińskiej w ostatnich dniach, 

wydawałoby się, iż rozpoczęła się era trybunałów ludowych. Odwołuje się 
niezgodnie z prawem prezydenta, pozbawia się go majątku bez wyroku sądowego, 
na ulice do pilnowania porządku wysyła się zamiast milicji Prawy Sektor. 

Groźnie brzmi też stanowisko prokuratora generalnego, który z Majdanu 
pyta się o zgodę na radykalne rozprawienie się z przeciwnikami, a tu nagle pojawia 
się rząd nie jastrzębi, ale gołąbków. 

Premierem zostaje spokojny i wyważony Arsenij Jaceniuk, wicepremierem 
ds. integracji europejskiej ma zostać były szef dyplomacji Borys Tarasiuk, mający 
duże doświadczenie dyplomatyczne, a mało znany Andrij Deszczyc ma objąć tekę 
szefa dyplomacji. 

Resorty społeczne obejmują ludzie z zaplecza Majdanu, bez doświadczeń 
politycznych. Wydaje się, iż wszystko jest tak, jakby sobie świat wymarzył. Taki 
skład rządu pokazuje bowiem, iż przy jego montowaniu istotną rolę odegrały Unia 
Europejska i Stany Zjednoczone. 

Pojawienie się w rządzie znanych skrajnych nacjonalistów dałoby 
argumenty dla przeciwników Majdanu, a przede wszystkim Rosji. Teraz 
najistotniejszą dla rządu kwestią będzie uchwycenie buntujących się prowincji. 
Kwestia ich ponownego podporządkowania jest bowiem strategiczna nie tylko dla 
samej Ukrainy, ale przede wszystkim dla NATO. Przejęcie przez Rosję Krymu, a 
tym bardziej wschodnich i południowych obszarów Ukrainy, doprowadziłoby do 
istotnego zbliżenia się tego kraju do Europy Środkowej, a co za tym idzie - Moskwa 
miałaby dobre narzędzie do ingerowania w tej strefie. 

Bardzo znamienne jest także samo ogłoszenie proponowanego składu rady 
ministrów na Majdanie. Majdan stał się w ten sposób substytutem Rady Najwyższej 
Ukrainy. To jest także ukłon w stronę tych, którzy tam stoją uzbrojeni, a nowe 
władze ich nie kontrolują. Zastanawiający jest brak propozycji na ministra obrony 
narodowej. Radą Bezpieczeństwa Narodowego ma pokierować dowódca Majdanu 
Andrej Parubij, a jego zastępcą ma zostać Dmytro Jarosz, choć jeszcze nie wyraził 
na to zgody. To pokazuje, iż resorty siłowe chcą przejąć skrajnie nacjonalistyczne 
środowiska paramilitarne opowiadające się za twardą polityką obronną. 

Wielką niewiadomą jest bark znanych nazwisk Swobody. Prawdopodobnie 
pod naciskiem zachodniej dyplomacji musieli zejść z widocznych miejsc na rzecz 
zapewne licznych stanowisk wiceministrów i szefów centralnych organów 
państwowych. 

Wydaje się, iż jest to wygodne dla nacjonalistów także z innego względu. 
Wiadomo, iż Ukraina ma ciężką sytuację finansową. Jest mało prawdopodobne, aby 
udało się mimo dużej pomocy Zachodu, bez Rosji ustabilizować sytuację 
ekonomiczną tego kraju. Może dojść do rewolucji, tym razem nie politycznej, a 
społecznej, która zgodnie z zamiarem nacjonalistycznej Swobody dokończy 
rewolucję narodową, zrzucając całą odpowiedzialność na europejską Batkiwszczynę 
i Udar. 
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BEZPIECZEŃSTWO LUDNOŚCI CYWILNEJ  
NA TERENIE BYŁEGO WOJEWÓDZTWA 
RZESZOWSKIEGO W LATACH 1944–1947  

W ODNIESIENIU DO DZIAŁAŃ OUN – UPA 
(Leszek Sykulski (red.), Czas i przestrzeń, Częstochowa 2013) 

 
Wkroczenie Armii Czerwonej na tereny obecnego województwa 

podkarpackiego nie zmieniło w sposób istotny bezpieczeństwa ludności cywilnej w 
odniesieniu do działań Organizacji Nacjonalistów Ukraińskich i Ukraińskiej 
Powstańczej Armii. Podziemie ukraińskie jeszcze kilka miesięcy przed nadejściem 
frontu rozpoczęło przygotowania do zintensyfikowania działań o charakterze 
organizacyjnym. Dotychczasowe struktury cywilne zaczęto przekształcać w 
zorganizowane oddziały o charakterze wojskowym. 

Tragedia ludności cywilnej zamieszkującej ten obszar, mająca uwydatnić się 
w następnych latach, wynikała w dużym stopniu z uwarunkowań politycznych i 
narodowych związanych z tworzeniem na terenach zajętych przez Związek 
Sowiecki polskiej administracji od niego uzależnionej, która z jednej strony 
zwalczała legalne konspiracyjne struktury państwa polskiego, a z drugiej, 
wprowadzała siłą ideologię obcą większości społeczeństwa. Na ten konflikt 
dodatkowo nałożyły się dążenia nacjonalistów ukraińskich ukierunkowanych na 
włączenie kilku powiatów południowo-wschodniej Polski do mającego powstać w 
ich zamiarach niepodległego państwa ukraińskiego. Ten stan spowodował, iż obszar 
ten był dla jego mieszkańców terenem konfliktu o charakterze egzystencjonalnym. 

Artykuł ma na celu zwrócenie uwagi na tragedię i skomplikowane 
uwarunkowania życia codziennego społeczności lokalnych uwikłanych w konflikt 
polsko-ukraiński na terenie zachodnich ziem województwa lwowskiego w końcowej 
fazie II wojny światowej i okresu powojennego. Dotychczas w literaturze 
przedmiotu zwraca się głównie uwagę na straty wynikające z działań podmiotów 
zaangażowanych w konflikt. Mniejszą wagę przywiązuje się do warunków życia 
codziennego ludności, motywów ich nierzadko kontrowersyjnych postaw czy też 
polityki ówczesnych władz, które nie mogły lub nie chciały przez dwa lata po 
zakończeniu wojny doprowadzić do ustabilizowania na tym obszarze sytuacji, gdzie 
niemalże codziennie mogli oni stracić życie i mienie. Temat poruszony w artykule 
wymaga dalszych pogłębionych badań i sygnalizuje problem, który ciągle nie jest 
wystarczająco zbadany.  

Wkroczenie wojsk sowieckich na zachodnie obszary województwa 
lwowskiego odbywało się w trzech etapach. 23 lipca Sowieci rozpoczęli 
opanowywać jego zasadniczą część. W dniu 27 lipca 1944 roku zajęto Przemyśl, 
dzień później Jarosław, 2 sierpnia Rzeszów, w dniach od 3-9 sierpnia trwały walki o 
Sanok, 6 sierpnia Mielec, a 23 sierpnia Dębicę i Radomyśl. Za Dębicą i na 
wysokości około 20 kilometrów na zachód od Mielca front się ustabilizował. 
Drugim etapem były walki, które rozpoczęły się 8 września i trwały do 10 
października w ramach operacji karpacko-dukielskiej. W jej wyniku 13 września 
zajęto Krosno, a 21 września Duklę. Trzecim okresem była ofensywa styczniowa 
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1945 roku, w wyniku której Sowieci zajęli m.in. 16 stycznia Jasło197.  Należy 
podkreślić, iż w drugim etapie walki oddziały AK w dniu 21 sierpnia zajęli Iwonicz, 
który bronili przed kontratakami Niemców aż do 20 września, kiedy to pojawili się 
Sowieci198. 

Na opanowanym terenie rozpoczęła działalność sowiecka i polska 
administracja cywilna oraz administracja wojskowa. W przypadku administracji 
polskiej początkowo w wielu miejscach wytworzył się dualizm z uwagi na 
ujawniającą się administrację cywilną podporządkowaną legalnemu rządowi RP na 
Uchodźctwie w Londynie oraz administrację związaną z Polskim Komitetem 
Wyzwolenia Narodowego uznawaną przez Związek Sowiecki za legalny rząd 
polski. Oczywiście w wielu wypadkach przedstawiciele administracji legalnego 
rządu RP w Londynie musieli zejść ponownie do podziemia lub byli aresztowani.  

Wśród ludności  cywilnej mieszkającej po prawej stronie Sanu na przełomie 
lipca i sierpnia 1944 roku wytworzyła się niepewność związana z przynależnością 
tego terenu do Polski. Przykładem jest sytuacja związana z przynależnością 
Przemyśla. 

Po zajęciu omawianego terenu przez Armię Czerwoną, w sierpniu 1944 
roku obszar dotychczasowego powiatu został przedzielony linią demarkacyjną 
wytyczającą administrację polską i sowiecką, która po pewnych korektach 
spowodowała potrzebę ustalenia nowego podziału administracyjnego powiatu 
przemyskiego. Powstały nowe gminy. Początkowo nie było pewne, czy nie nastąpi 
wyznaczenie nowej granicy pomiędzy Rzeczpospolitą Polską  a Związkiem 
Sowieckim z linią graniczną na Sanie. W takim przeświadczeniu była sowiecka 
administracja wojskowa, aż do września     1944 r. Niepokój ludności polskiej 
odnośnie przyszłej przynależności Przemyśla, był potęgowany wskutek 
niedookreślenia podpisanego przez ZSRS z PKWN w dniu 27 lipca 1944 r. 
porozumienia, w którym przy ustaleniu granicy państwowej pomiędzy 
Rzeczpospolitą Polska a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich przyjęto 
za podstawę tak zwaną linię Curzona199, czyli projekt linii demarkacyjnej 
zaproponowany w depeszy z 11 lipca 1920 r. skierowanej przez brytyjskiego 
ministra spraw zagranicznych George’a Curzona do władz Rosji bolszewickiej. W 
sposób nieprecyzyjny w nocie kreślił on linię rozgraniczenia na odcinku 
południowym na wschód od Przemyśla. Pojawienie się sowieckich władz partyjnych 
w Przemyślu skłoniło do panicznego wyjazdu ponad 200 rodzin polskich „na 
polskie terytorium”200. 

Zgodnie z porozumieniem między PKWN a rządem sowieckim w sprawie 
stosunków między dowództwem Armii Czerwonej a polską administracją po jej 
wkroczeniu na terytorium Polski z 26 lipca 1944 r. za bezpieczeństwo na zapleczu 

                                                           
197 Z. K. Wójcik, Sytuacja polityczno-militarna na terenie Podokręgu AK Rzeszów w drugiej połowie 
1944 r., w: Krosno i powiat krośnieński w latach 1944–1956, Rzeszów– Krosno 2009,   s. 15. 
198 G. Ostasz, Poakowskie podziemie niepodległościowe w powiecie krośnieńskim, w: ibidem s. 298. 
199 Tekst zob. Dokumenty i materiały do historii stosunków  polsko-radzieckich, t. VIII (styczeń 1944–
grudzień 1945), oprac.  E. Basiński i in., Warszawa 1974, s. 158-159. Dokument nigdy nie był  
ogłoszony w publikacjach urzędowych. 
200 G. Hryciuk, Przemiany narodowościowe i ludnościowe w Galicji Wschodniej i na Wołyniu w latach 
1931–1948, Toruń 2005, s. 29–30. 
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operacyjnym odpowiadali w tym okresie sowieci. W art. 1 tego porozumienia 
czytamy: W strefie działań wojennych na terytorium Polski po wkroczeniu wojsk 
radzieckich władza najwyższa i odpowiedzialność we wszystkich sprawach 
dotyczących prowadzenia wojny w okresie czasu niezbędnego do przeprowadzenia 
operacji wojennych koncentrują się w ręku Wodza Naczelnego Wojsk 
Radzieckich201. 

Po zajęciu Przemyśla przez jednostki Armii Czerwonej nad porządkiem 
publicznym czuwała komenda miasta, którą kierował płk (?) Krasiuk, natomiast na 
Zasaniu z ramienia rządu polskiego w Londynie zorganizowano Straż Obywatelską 
pod dowództwem komendanta powiatowego BCh Romana Kisiela. Władzę w 
mieście sprawował komisarz Peter Wasylewicz Orlenko (wł. Adler), były komisarz 
miasta w latach 1939–1941, któremu pomagał nominowany na burmistrza przez 
Delegaturę Rządu na Kraj Roman Krogulecki. Sowieci nakazali usunąć w mieście 
polskie symbole narodowe202.  

Podobna sytuacja była na obszarze od Lubaczowa do Leska. Dopiero w 
połowie sierpnia 1944 roku sytuacja zaczęła się zmieniać i władze sowieckie 
przystąpiły do stopniowego przekazywania przedstawicielom PKWN terenu od 
Przemyśla do Lubaczowa203. 

Brak jednoznacznej decyzji w sprawie wyznaczenia dokładnej granicy 
pomiędzy Polską a ZSRS opóźniał powołanie Powiatowej Rady Narodowej w 
Przemyślu, która powstała dopiero 2 października 1944 roku204. 

Kolejnym elementem niepokoju ludności cywilnej, dezorganizującym 
struktury ewentualnej samoobrony przed nacjonalistami ukraińskimi były 
aresztowania przez Sowietów Polaków związanych z konspiracją wojskową, 
głównie z AK. W Przemyślu na Bakończycach zorganizowano na początku sierpnia 
1944 roku obóz przejściowy dla jeńców wojennych, w którym od września do 
stycznia następnego roku gromadzono Polaków przeznaczonych do osadzenia w 
sowieckich łagrach. W tym samym czasie przez tą stację do Polski przewożono 
dziesiątki tysięcy Polaków wywożonych ze wschodnich województw RP. Biorąc 
pod uwagę, że front znajdował się pod Dębicą sytuacja ta wywoływała ogromne 
niepokoje w społeczeństwie zamieszkującym zachodnie powiaty województwa 
lwowskiego, potęgowane przez panujący głód, brak pomieszczeń do zamieszkania, 
mrozy związane z porą roku oraz brak widocznych perspektyw na stabilizację. 
Działania wojenne w tym czasie trwały około 150 km na zachód od Przemyśla, a 
zaledwie kilkadziesiąt kilometrów od Rzeszowa. 

Dużym wyzwaniem dla nowej władzy na obszarze zajętym przez Sowietów 
było powołanie sprawnej administracji. Miesiąc po rozpoczęciu działalności PKWN 
21 sierpnia 1944 roku wydał dekret „O trybie powołania władz administracji ogólnej 

                                                           
201 L. Grot, Działania Ludowego Wojska Polskiego przeciwko zbrojnemu podziemiu w latach 1944–
1947, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1973, nr 3, s. 472. 
202 Z. Konieczny, Przemyśl w latach 1944–1948, w: Tysiąc lat Przemyśla, cz. 2, Warszawa–Kraków 
1974, s. 446; J. Kurcoń, Problem ukraiński w działalności starostwa przemyskiego w latach 1944–
1945, „Rocznik Historyczno-Archiwalny” 2001, nr 15, s. 82; J. Łopuski, Losy Armii Krajowej na 
Rzeszowszczyźnie (sierpień–grudzień 1944). Wspomnienia i dokumenty, Warszawa 1990, s. 146–147. 
203 P. Eberhardt, Polska granica wschodnia 1939–1945, Warszawa 1992, s. 149–155. 
204 Z. Konieczny, op. cit., s. 465. 
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I i II instancji”205, który wszedł w życie następnego dnia. Zgodnie z jego art. 11 
zniesiono strukturę administracyjną wprowadzoną przez Niemcy i przywrócono 
przedwojenny podział administracyjny Polski. 18 sierpnia 1945 roku z pozostałej 
przy Polsce części województwa lwowskiego i 4 powiatów województwa 
krakowskiego (dębicki, gorlicki, jasielski i mielecki) utworzono województwo 
rzeszowskie206. Liczyło ono 18,2 tys. km2 i tworzyło je 17 powiatów, 39 miast i 155 
gmin wiejskich207. Bezpośrednią działalnością ukraińskich nacjonalistów było 
zagrożonych 10 powiatów: brzozowski, gorlicki, jarosławski, jasielski, krośnieński, 
leski, lubaczowski, przemyski, przeworski i sanocki. 

Dotychczasowe tragiczne doświadczenia mieszkańców wspomnianego 
regionu niosły za sobą kampanię obronną 1939 roku, okupację niemiecką i 
sowiecką, których istotą była eksterminacja, czy też w wielu wypadkach 
ludobójstwo ludności cywilnej, głównie Żydów i Polaków oraz działania 
wkraczających oddziałów armii sowieckiej wraz z komunistycznym aparatem 
reprezentowanym przez Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego. 

Ogromne straty w liczbie ludności zamieszkującej obszar powojennego 
województwa rzeszowskiego wywarły znaczący wpływ na późniejsze zachowania 
ludności. Należy przypomnieć, iż przesiedlenia z 1940 roku wzdłuż linii 
rozgraniczającej okupację sowiecką i niemiecką (obszar całej wschodniej Polski), 
szacuje się na około 90 tys. rodzin, czyli około 400 tys. osób. Wywieziona ludność 
była osiedlana na Syberii, w Besarabii oraz we wschodnich województwach byłej II 
RP, głównie byłych województwach: wołyńskim, tarnopolskim i stanisławowskim. 
Po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej 1941 roku pewna ich część wracała do 
zrujnowanych gospodarstw. Pozostali przy życiu wrócili pod koniec 1943 i na 
początku 1944 roku, jako uciekinierzy po rozpoczętym na tamtym obszarze 
ludobójstwie dokonywanym przez oddziały OUN – UPA. Razem z byłymi 
mieszkańcami przedwojennych zachodnich powiatów Małopolski Wschodniej 
przybywali tysiącami uciekinierzy, mieszkańcy Wołynia, Podola, Pokucia i innych 
wschodnich ziem II RP. Szacuje się, iż na omawiany obszar w tym okresie przybyło 
około 20 tys. uchodźców208. Przyjezdni opowiadali o ogromnym bestialstwie i 
mordach ze strony zwykłej ludności ukraińskiej, wcześniej miłych i spokojnych 
sąsiadach. Informacje te spotęgowały wzajemne negatywne nastawienie do siebie 
ludności polskiej i ukraińskiej. Wracali pozostający przy życiu mieszkańcy 
wysiedlonych przez Sowietów wsi wzdłuż prawobrzeżnego Sanu. Przykładem są 
chociażby mieszkańcy Pawłokomy (40 osób), których potraktowano jako osadników 
wojskowych i wysiedlono w lutym 1940 roku, czy mieszkańcy sąsiedniej Bartkówki 
(180 rodzin) wysiedleni kilka tygodni później do Mydzka Wielkiego w powiecie 
kostopolskim na Wołyniu. Od 1943 roku zaczęli oni powracać wraz z uciekinierami 
z Wołynia, a następnie z Małopolski Wschodniej. Na terenie powiatu 
brzozowskiego zamieszkało 5773 przesiedleńców z województw wschodnich RP209. 

                                                           
205 „Dziennik Ustaw” (dalej – Dz.U.) 1944, nr 2, poz. 8.  
206 Ibidem 1945, nr 27, poz. 167; ibidem, poz. 168. 
207 Rocznik statystyczny 1947, Warszawa 1947, s. 14. 
208 Z. Konieczny, Zmiany demograficzne w południowo-wschodniej Polsce w latach 1939–1950, 
Przemyśl 2002, s. 78. 
209 P. Chmielowiec, Urząd Bezpieczeństwa w Brzozowie 1944–1956, Rzeszów 2008, s. 15. 
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Innym przykładem  jest los milicjanta z Krasiczyna Władysława Stodolińskiego210, 
który po powrocie z terenów, gdzie trwały mordy nacjonalistów ukraińskich, zgłosił 
się do milicji, aby chronić miejscową ludność przed UPA. 

W Przemyślu w 1943 roku zorganizowano dla uciekinierów obozy 
przejściowe, które w świetle zachowanej korespondencji Rady Głównej 
Opiekuńczej bardziej przypominały obozy koncentracyjne niż ratunkowe. 
Opowieści o mordach na ludności polskiej na Wołyniu rozchodziły się po 
okolicznych wioskach, wzbudzając powszechną nienawiść do Ukraińców, a 
niekiedy nawet żądzę odwetu. Do końca lipca 1943 roku przez obóz ten przeszło 
ponad 10 tys. osób, z czego ok. 30% stanowiły dzieci211. Ogółem z samego Wołynia 
wskutek rzezi uciekło do centralnej i południowej Polski ok. 100 tys. Polaków. 
Uciekinierzy, którzy udali się do Małopolski Wschodniej, trafili na teren, gdzie 
właśnie zaczynały się mordy ludności cywilnej212. 

Ludność, która przybyła na teren zachodnich powiatów województwa 
lwowskiego stanęła przed problemem znalezienia mieszkania i źródeł utrzymania. 
Uciekając przed mordami, przeważnie nie mieli możliwości zabrania ze sobą 
jakichkolwiek rzeczy i żywności. 

Dodatkowo po przybyciu zderzali się z informacjami kolportowanymi przez 
nacjonalistów ukraińskich, iż także te ziemie Polacy muszą opuścić213. Stanowisko 
OUN – UPA było jednoznaczne. Uważano, że Chełmszczyzna, Podlasie, Nadsanie i 
Łemkowszczyzna stanowią etniczne terytorium ukraińskie i powinny być włączone 
do przyszłego państwa ukraińskiego.  

Złą sytuację materialną repatriantów i mieszkańców wsi przyszłego 
województwa rzeszowskiego pogłębiała także prowadzona od września 1944 roku 
przez Armię Czerwoną akcja konfiskaty koni, krów, świń, wozów, obuwia i 
żywności. Z każdej zabierano średnio po kilkadziesiąt sztuk inwentarza żywego214. 
Oczywiście ludność poszczególnych wsi była zobowiązana do oddania na rzecz 
polskiego wojska kontyngentu, zbieranego przez organa administracji cywilnej. 

Sytuacja ta powodowała, że komisje kontyngentowe orzekały zmniejszenie 
nałożonych dostaw z poszczególnych wsi do możliwości mieszkającej tam ludności. 

                                                           
210 Władysław Stodoliński – ur. 19 I 1901 r. w Dybawce, s. Ignacego i Anieli. Ukończył 5 klas szkoły 
powszechnej. Żonaty, jedno dziecko. Pracował jako uczeń kowalski w Krasiczynie, a od 1923 r. pełnił 
służbę wojskową w pułku kawalerii w Brodach. W latach 1935–1937 robotnik w Zbrojowni nr X w 
Przemyślu, od 1938 r. leśniczy w lasach biskupich w Dybawce. W 1940 r. wysiedlony do powiatu 
stryjskiego. Powrócił do Krasiczyna w 1943 r. Do MO wstąpił 17 VIII 1944 r. Zamordowany przez 
UPA 5 VII 1945 w okolicy Krasiczyna. 
211 L. Kulińska, Eksterminacja i uchodźctwo kresowych Polaków na skutek ludobójczej akcji 
nacjonalistów ukraińskich w latach 1943–1944 w świetle materiałów Rady Głównej Opiekuńczej, w: 
Akcja „Wisła”. Przyczyny, przebieg, konsekwencje. Materiały konferencji naukowej zorganizowanej 
23-24 lutego 2007 r. w Przemyślu, Przemyśl 2007, s. 42–43; Z. Konieczny, Stosunki polsko-ukraińskie 
na ziemiach obecnej Polski w latach 1918–1947, Wrocław 2006, s. 54. 
212 L. Kulińska, Wypędzenie Polaków z terenów Małopolski Wschodniej u schyłku II wojny światowej i 
zaraz po niej, w: B. Grott, Stosunki polsko-ukraińskie w latach 1939–2004, Warszawa 2004, s. 193. 
213 A. B. Szcześniak, W. Z. Szota, Droga donikąd. Działalność Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów 
i jej likwidacja w Polsce, Warszawa 1973, s. 181–82. 
214 Archiwum Państwowe w Przemyślu, Powiatowa Rada Narodowa (dalej – APP, PRN), sygn. 39, k. 
bez nr, Protokoły spisane na okoliczność bezprawnej rekwizycji dobytku; sygn. 85, k. 1–9, Pisma 
sołtysów wsi Duńkowiczki, Ujkowice, Maćkowice, Orzechowce, Batycze, Orły, Wacławice. 
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W wielu wsiach kwaterowało przez pewien czas wojsko sowieckie i ludność 
cywilna została zmuszona do zaprowiantowania żołnierzy. 

W okresie okupacji niemieckiej duża część posterunków gminnych policji w 
powiatach o znacznym odsetku ludności ukraińskiej była zdominowana przez 
Ukraińców. Podobnie było z sołtysami. Policjanci ukraińscy często brali udział w 
eksterminacji miejscowych Żydów215, a niekiedy czynili to sami z własnej 
inicjatywy. Przykładem jest mord 20 maja 1944 roku w Mielnowie, gdzie policja 
ukraińska wykryła w Liegenschafcie 23 Żydów, których na miejscu rozstrzelała216. 
Policjanci ukraińscy wykorzystywali także swoją pozycje do likwidowania Polaków 
podejrzewanych o działalność konspiracyjną, ich także mordowali. O takich 
działaniach Ukraińców pisze we wspomnieniach siostra zakonna mieszkająca w 
Nowosielcach Kozickich: wiosną 1942 r. banderowcy rozpoczęli swoje 
niszczycielskie dzieło, pod kierunkiem Niemców w sąsiedniej wiosce Grąziowej, 
Niemcy rozstrzelali 6 najlepszych Polaków. Postarali się o to Ukraińcy217. 

Aby ograniczyć skalę likwidowania Polaków przez policję ukraińską, 
polskie podziemie niepodległościowe dokonywało niekiedy akcji odwetowych. I tak 
24 kwietnia 1944 roku w Jaworniku Ruskim oddział AK zaatakował posterunek 
policji ukraińskiej. Komendantem posterunku był Włodzimierz Szczygielski 
„Burłaka”. Podczas walki policjanci zastrzelili aresztowanego Barena, mieszkańca 
przysiółka Jawornik218. Od rzucanych przez żołnierzy AK butelek z benzyną spłonął 
posterunek policji oraz 8 domów. Zginął jeden ukraiński policjant, a 3 zostało 
rannych. Zginęły także 3 osoby cywilne. Po akcji do Jawornika przyjechali Niemcy. 
W wyniku zemsty zabito 2 Polaków219. 

Akcjom mordów na Polakach poparcia niejednokrotnie udzielali duchowni 
grekokatoliccy. W Nowosielcach Kozickich w okresie okupacji niemieckiej w 
„Zielone Święta” Ukraińcy urządzili masowe pochody przeciw państwu polskiemu z 
symbolicznymi wieńcami cierniowymi, śpiewami i przemówieniami antypolskimi. 
To wszystko zawsze było połączone z nabożeństwami w cerkwiach220. Podobnie 
było w wielu innych parafiach grekokatolickich. Siostra Kachaniarz wspomina: 
bardzo dużo zawiniło pod tym względem (mordów na Polakach) duchowieństwo 
grekokatolickie oraz inteligencja wywodząca się z ich rodzin221. Drastycznym 
przykładem podejścia do kwestii moralnego zwolnienia z mordów jest postawa 
proboszcza parafii grekokatolickiej w Birczy Iwana Łebedowycza, o którym s. 

                                                           
215 Szerzej o problemie mordowania Żydów przez nacjonalistów ukraińskich zob.: A. Diukow, Kwestia 
Żydowska w planach OUN –UPA, w: Prawda historyczna a prawda polityczna w badaniach 
naukowych. Ludobójstwo na kresach południowo-wschodniej Polski w latach 1939–1946, Wrocław 
2011, s. 227–235. 
216 Zbrodnie nacjonalistów ukraińskich na ludności cywilnej w południowo-wschodniej Polsce (1942–
1947), red. Z. Konieczny, Przemyśl 2001, s. 208. 
217 Archiwum Główne Służebniczek w Starej Wsi (dalej – AGS), Fic 15/3, Pamiętnik z okresu II wojny 
światowej 1939–1945 s. Marii Janiny Kachniarz, Nowa Jastrząbka 1951, s. 87. 
218 M. Kryczko, Jawornik Ruski–Dylągowa 25–26 kwiecień 1944, Przemyśl 1992, s. 32–103. 
219 Sprawozdanie przemyskiej OUN za okres od 29 IV do 29 V 1944 r., [w:] G. Motyka, Tak było w 
Bieszczadach. Walki polsko-ukraińskie 1943–1948, Warszawa 1999, s. 162–163. 
220 AGS, Fic, 15/3. Pamiętnik z okresu II wojny światowej od 1939–1945 s. Marii Janiny Kachniarz, 
Nowa Jastrząbka 1951, s. 5. 
221 Ibidem, s. 90. 
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Kachaniarz wspomina: Gdy Niemcy dali pewne swobody i przywileje Ukraińcom, ks. 
grekokatolicki, dziekan z Birczy, który bywał w naszej szkole jako wizytator religii 
greckokatolickiej, zwołał w pewną niedzielę zebranie swoich parafian i powiada 
„słuchajcie parafiany, nadszedł czas rizaty Lachów”. Zapanowało milczenie. 
Wreszcie się odezwał pewien starszy człowiek i powiada „Słuchajcie ojcze 
duchowny, ale to jest grzech”. Na to ks. dziekan – „Grzech, bo grzech, ale będziemy 
Matkę Bożą prosić i jakoś będzie”. Informację tą przekazał obecny na spotkaniu 
grekokatolik Franciszek Sidor z Nowosielec Kozickich222. 

Wielu z księży grekokatolickich było bezpośrednio zaangażowanych w 
działalność zbrojnego podziemia ukraińskiego223. Do takich należeli m.in.: ks. 
Wasyl Szewczuk224, o. Andrzej Hoza225 z Kłokowic, ks. Michał Huk226z Iskani, ks. 
Teodor Markiw z Wołodzi (pow. brzozowski), ks. Nazarewicz z Jabłonicy (pow. 
brzozowski), ks. Eugeniusz Ustka z Huty (pow. brzozowski)227 czy też ks. Adam 
Ślusarczyk z Lublińca Starego (pow. lubaczowski)228. Należy podkreślić, iż księża 
                                                           
222 Ibidem. 
223 D. Iwaneczko, Wysiedlenie Ukraińców a Kościół greckokatolicki w Polsce (1944–1947), w: Akcja 
„Wisła”, Warszawa 2003, s. 150–151. 
224 Ks. Wasyl (Bazyli) Szewczuk „Kadyło”, „Płastun” – ur. 12 VIII 1903 r. w Stryju, s. Jana i Urszuli 
Bakulińskiej. W latach 1924–1926 służył w WP w stopniu bombardiera. Po ukończeniu w 1930 r. 
greckokatolickiego Seminarium Duchownego w Przemyślu został skierowany do Smerkowca. W latach 
1934–1938 pracował w Pawłokomie, a w latach 1938–1944 administrował parafią w Piątkowej. W 
trakcie poboru do ukraińskiej dywizji SS „Galicja” nawoływał z ambony do wstępowania do niej. Aby 
dać przykład swoim wiernym, sam się do niej zapisał, lecz decyzją lekarzy niemieckich został 
zwolniony. Pracował w Powiatowej Komisji Poborowej, która organizowała pobór żołnierzy do 
dywizji SS. Od sierpnia 1944 do 1948 r. członek UPA. Początkowo był referentem gospodarczym, a od 
1945 r. kapelanem przemyskiego kurenia UPA. W czerwcu 1945 r. brał udział w rozmowach AK z 
UPA w Porębach (gm. Nozdrzec). W 1947 r. wraz z sotnią „Hromenki” przekroczył granicę z 
Czechosłowacją. Aresztowany i uwięziony w Humiennym, a w maju 1948 r. przekazany polskim 
organom bezpieczeństwa. Skazany 8 VI 1948 r. przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Rzeszowie na karę 
śmierci. Wyrok wykonano 13 IX 1948 r. 
225 Andrzej Hoza (1912–1997) – ksiądz greckokatolicki. Pracował m.in. w Zalesiu (dekanat leżajski) i 
w Kłokowicach. Aresztowany w 1947 r. i osadzony w więzieniu w Rzeszowie i w Warszawie na 
Mokotowie. Następnie mieszkał w Jaworowie, gdzie zmarł 27 VII 1997 r. 
226 Michał Huk (1889–1980), kapłan greckokatolicki urodzony w Poździaczu (pow. przemyski), 
święcenia kapłańskie otrzymał w 1916 r., żonaty. Administrator w Pawłokomie (pow. brzozowski) w 
latach 1917–1921, a w latach 1921–1945 proboszcz w Iskaniu (pow. przemyski). Przed wojną 
oskarżany przez władze polskie o działalność antypaństwową. W 1930 r. aresztowany za przynależność 
do OUN. Od 1943 r. zaangażowany w tworzenie ukraińskiej samoobrony. Brał udział w walkach 
polsko-ukraińskich. Aresztowany 23 II lub 13 III 1945 r. przez funkcjonariuszy PUBP Przemyśl, 
oskarżony o nawoływanie w okresie okupacji niemieckiej do wstępowania do SS „Galizien” oraz 
agitację za wstępowaniem do UPA. Jego trzej synowie byli w podziemiu ukraińskim (Mirosław – 
Taras „Gregor”, „Kosacz” był okręgowym prowadnikiem OUN, Bohdan – Zenobi „Skała” był 
lekarzem UPA, Jewgien „Rubikon” – referentem SB). Skazany na 10 lat więzienia. Zwolniony w 1953 
r. Mieszkał na Dolnym Śląsku. 
227 Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie (dalej – AIPN ORz), sygn. 107/683, 
Akta sprawy przeciwko Szewczuk Wasylowi i Markiw Teodorowi, s. 30; Z. Konieczny, Polacy i 
Ukraińcy na ziemiach obecnej Polski w latach 1018–1947, Przemyśl 2010, s. 227. 
228 Adam Ślusarczyk „Knyha”, „Roman” (1912–1947) – ksiądz grekokatolicki, doktor. Od początku lat 
czterdziestych pełnił posługę duszpasterską w Lublińcu Starym. Od 1945 r. ukrywał się. Był jednym ze 
współtwórców polsko-ukraińskiego porozumienia o zaprzestaniu walk, podpisanego 21 maja 1945 r. w 
Dolinach. Od października 1946 r. pracował w Ośrodku Technicznym „Wulkan” koło Monasterza jako 
zastępca referenta ds. propagandy. Tłumaczył na język angielski broszury polityczne. Zginął w 1947 r. 
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Huk i Szewczuk przed wybuchem wojny byli proboszczami w Pawłokomie, gdzie 
zaszczepili nienawiść do Polaków, co w późniejszym okresie doprowadziło polskiej 
akcji odwetowej, w której polska samoobrona wspierana przez żołnierzy podziemia 
niepodległościowego rozstrzelała znaczną liczbę osób (do dzisiaj wśród historyków 
trwa polemika na temat rzeczywistej liczby ofiar). 

W 1944 roku mieszkańcy zachodnich powiatów Małopolski Wschodniej 
zetknęli się z nowym problemem, a mianowicie powstaniem oddziałów leśnych 
nacjonalistów ukraińskich. Pierwsze bojówki UPA pojawiły się na terenie Bieszczad 
i w Lubaczowskim już w 1943 roku, pierwsze zaś oddziały UPA zorganizowano na 
terenie powiatów przemyskiego i lubaczowskiego wiosną następnego roku. W ich 
składzie duży odsetek stanowiły osoby pochodzące z powiatów na wschód od 
Przemyśla. W Lubaczowskim jeszcze przed nadejściem frontu UPA dokonało 
pierwszych masowych mordów. W lutym 1944 roku oddziały OUN – UNS w 
Krowicy Samej zamordowały 6 osób, 19 kwietnia w Rudce zamordowały 58 osób, 
w tym 17 dzieci, a 25 kwietnia napadły na polską wieś Wólkę Krowicką, mordując 9 
osób. W nocy z 24 na 25 kwietnia 1944 roku ukazały się w Lubaczowie ulotki 
wzywające Polaków do opuszczenia miasta do 28 kwietnia do północy. Do 
pierwszych regularnych walk pomiędzy oddziałami ukraińskimi a AK doszło w 
rejonie od Łowczy aż do Narola 21 maj 1944 roku229. Informacje o działaniach 
banderowców szybko docierały do ludności w sąsiednich powiatach, budząc grozę. 

Na niemożność rozbudowy oddziałów taktycznych UPA w powiatach na 
południe od Przemyśla wpływała poza strukturami polskiego podziemia obecność w 
maju i czerwcu 1944 roku kilku oddziałów sowieckiej partyzantki, m.in. oddział 
Leonida Berensztajna „Wolodii” w rejonie Sanoka230. 

Przygotowania do powstania oddziałów leśnych UPA, przemyski Okręg 
OUN prowadził już w 1943 roku. W drugiej połowie 1943 roku bazą szkoleniową 
była wieś Wojskie. Następnie ośrodek szkoleniowy przeniesiono do leśniczówki 
koło wsi Kniażyce oraz zorganizowano ośrodki w Kormanicach i Jamnej Dolnej i 
Górnej.         W drugiej połowie 1944 roku głównym ośrodkiem OUN była wieś 
Cisowa. Po przejściu frontu banderowcy nadal współpracowali z Niemcami231. 

W czerwcu 1944 roku przebywający w powiecie leskim Mirosław 
Onyszkiewicz, wówczas jeszcze zastępca dowódcy Wojskowego Okręgu „Bug” 
Ukraińskiej Powstańczej Armii we wsi Wstężnica, powołał z grup samoobrony i 
policjantów ukraińskich trzy sotnie: Włodzimierza Sczygielskiego „Burłaka”, 
Wasyla Szyszkanynca „Bira” i  Włodzimierza Kaczora „Puchacza” w sile ok. 70 
osób każda. Dowództwo nad całością objął „Burłaka”. Do lipca 1944 roku w 
Przemyskiem działały cztery grupy UPA: „Hromenki”, „Łysa”, „Burłaki” i 
„Osypa”. Na południe od Brzozowa działały kolejne dwie grupy – „Jehwena” i 

                                                                                                                                                      
zabity przez żołnierzy WP w pobliżu Monasterza. Zob. T. Róg, … i zostanie tylko pustynia. Osobowy 
wykaz ofiar konfliktu ukraińsko-polskiego 1939–1948, gmina Cieszanów, powiat Lubaczów, Rzeszów 
2011, s. 147, 155. 
229 M. Argasiński, Konspiracja w powiecie lubaczowskim 1939–1947, Zwierzyniec–Rzeszów 2010, s. 
241, 243, 246–247. 
230 M. Krzysztofiński, Komuniści na Rzeszowszczyźnie 1918–1944/1945, Rzeszów 2010, s. 264. 
231 M. Samborski, Oddziały UPA w Przemyskiem i Bieszczadach w roku 1944, „Rocznik Przemyski” 
2008, z. 4, s. 204–206. 
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„Bira”, z czasem przybyły z okolic Lwowa kolejne 3–4 sotnie. W dniu 5 sierpnia 
1944 roku rozpoczęto formowanie kurenia, czyli batalionu. Decyzja o organizacji 
sotni powodowana była potrzebą zagospodarowania milicjantów ukraińskich 
będących na służbie niemieckiej oraz młodych Ukraińców uciekających przed 
wojskami sowieckimi. Do nowo formowanych sotni w sposób zorganizowany 
przeszły posterunki policji ukraińskiej z: Birczy – ok. 60 osób, Rybotycz – ok. 20 
osób, Kuźmina i Wojtkowa – ok. 30 osób, Krościenka – ok. 30 osób, Medyki – ok. 
30 osób232. 

Do koncentracji oddziałów UPA na przełomie sierpnia i września 1944 r. 
doszło w okolicach Bukowego Berda. Znajdowało się tam wówczas ponad 1000 
bojowników UPA. Dla okolicznej ludności, zwłaszcza polskiej było to prawdziwe 
zagrożenie. Banderowcy prowadząc szkolenie taktyczne i ideologiczne 
powstających sotni, organizowali akcje przeciw polskiej ludności. W dniu 6 sierpnia 
1944 roku napadli na Baligród zabijając 42 Polaków, a 15 sierpnia w tzw. cichej 
egzekucji bez jednego wystrzału w leśniczówce Branzberg zamordowali co najmniej 
74 osoby. Ofiarami byli mieszkańcy okolicznych wiosek, m.in. leśniczy, księża i 
dzieci, którzy ukrywali się przed nacjonalistami. Nigdy nie zostali pochowani, ich 
ciała wchłonął las. Z relacji świadków wynika, iż umierali w męczarniach233. 

Na terenie nowo powstałego powiatu przemyskiego w 1944 roku Ukraińcy 
zamordowali co najmniej 85 Polaków, nieznani sprawcy zamordowali 29 Polaków, 
Polacy zamordowali 6 Ukraińców, a z kolei Ukraińcy zamordowali 6 Ukraińców234. 

Gorzej sytuacja wyglądała w powiecie lubaczowskim, gdzie tylko w gminie 
Cieszanów w tymże roku z rąk ukraińskich zginęło 189 Polaków, a z rąk Polskich – 
42 Ukraińców235. W powiecie brzozowskim łączne straty ludności polskiej wskutek 
działań SKW i UPA wyniosły co najmniej 282 zabitych236. Z uwagi na brak 
dokładnych badań w tym zakresie można domniemywać, iż w pozostałych ośmiu 
powiatach sytuacja wyglądała podobnie. Można zatem mówić o zamordowaniu 
tylko w 1944 roku blisko 1000 Polaków przez Ukraińców. Wiadomości o tych 
mordach szybko się rozeszły po sąsiednich gminach i powiatach, budząc wśród 
Polaków strach o swoje życie i chęć odwetu. Grzegorz Motyka zwraca uwagę, iż 
biorąc pod uwagę słabość sił ukraińskich, było to igranie z ogniem237. 

Na ograniczenie mordów ukraińskich na Polakach na dużą skalę zapewne 
miała wpływ decyzja o pozostaniu terenów Bieszczad w składzie Polski oraz duże 
nasycenie terenu przez polskie podziemie niepodległościowe, zwłaszcza po 
przejściu na teren zachodniej Małopolski Wschodniej oddziałów AK z okolic 

                                                           
232 Ibidem, s. 209–214. 
233 http://www.nowiny24.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20100919/BIESZCZADY/376767890; A. 
Brożyniak, Ukraińska Powstańcza Armia w Bieszczadach, w: J. Izdebski, K. Kaczmarski, M. 
Krzysztofiński, Bieszczady w Polsce Ludowej 1944–1989, Rzeszów 2009, s. 29. 
234 Badania własne autora. W latach 2006-2010 autor był członkiem projektu badawczego Instytutu 
Pamięci Narodowej „Stosunki polsko-ukraińskie w latach 1939-1947”. Obecnie przygotowuje do 
publikacji książkę  pt. „Zagrożenia bezpieczeństwa ludności cywilnej powiatu przemyskiego ze strony 
OUN i UPA w latach 1944 -1948”.  
235 T. Róg, op. cit., s. 150.  
236 P. Chmielowiec, op. cit., s. 156. 
237 G. Motyka, Od rzezi wołyńskiej do akcji „Wisła”. Konflikt polsko-ukraiński 1943–1947, Warszawa 
2011, s. 362. 
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Lwowa oraz formowanie w Przemyślu 6 DP. Jesienią 1944 roku Podokręgu AK 
Rzeszów liczył ok. 60 tys. żołnierzy. Po zakończeniu akcji „Burza” na tym terenie 
działało do końca 1944 roku ok. 15 oddziałów leśnych AK, z tego na obszarze 
zainteresowania OUN i UPA co najmniej 9 oddziałów oraz zgrupowanie lwowskie 
„Warta” liczące ok. 1500 żołnierzy238. Z czasem oddziały poakowskie znalazły się w 
bardzo trudnej sytuacji. Z jednej strony musiały one osłaniać Polaków zagrożonych 
przez banderowców, a z drugiej, były zwalczane przez komunistyczny aparat 
bezpieczeństwa. Ludności cywilnej aparat bezpieczeństwa nakazywał zdawanie 
wszelkiej broni palnej, niezależnie od jej zagrożenia. 

Znaczne osłabienie działań sotni UPA na terenie powiatu przemyskiego 
nastąpiło wskutek działań pododdziałów 6 DP, niekiedy wspieranej przez oddziały 
sowieckie. Na przełomie października i listopada jednostki tej dywizji doprowadziły 
do rozbicia kilku oddziałów UPA239. Radykalna zmiana sytuacji nastąpiła pod 
koniec grudnia 1944 roku, gdy 6 DP wyruszyła na front, a teren okolicznych 
powiatów pozostał bez jednostek liniowych WP. W tej sytuacji sotnie UPA mogły 
swobodnie na nowo rozpocząć działania operacyjne, co też uczyniły. 

Sytuacja pomiędzy polską a ukraińską społecznością na omawianym terenie 
jeszcze bardziej się zaostrzyła, gdy zaczęła napływać ludność polska wysiedlana z 
terenów przyłączonych do Związku Sowieckiego. Zgodnie z umową „W sprawie 
przesiedlenia ludności ukraińskiej z terytorium Polski do USRS i obywateli polskich 
z terytorium USRS do Polski” zawartej pomiędzy PKWN a rządem Ukraińskiej 
Socjalistycznej Republiki Sowieckiej 9 września 1944 roku miało nastąpić na 
zasadach pełnej dobrowolności przesiedlenie ludności polskiej do Polski, a 
ukraińskiej na sowiecką Ukrainę. Do końca grudnia 1944 roku do częściowo 
wyzwolonej spod okupacji niemieckiej Polski przybyło 117 212 osób, a w tym 
samym okresie wyjechało do Związku Sowieckiego tylko 39 864 Ukraińców. 
Polaków przyjechało zatem trzykrotnie więcej niż wyjechało Ukraińców. 
Przybywającym do Polski repatriantom obiecano, że otrzymają gospodarstwa, domy 
i mieszkania po repatriantach Ukraińcach, a w swoich dotychczasowych 
miejscowościach pozostać dłużej nie mogli z uwagi na zagrożenie życia ze strony 
banderowców. Tymczasem Ukraińcy nie chcieli wyjeżdżać, stawiając Polaków w 
niezmiernie trudnej sytuacji, ponieważ w tym okresie nie istniała dla nich obawa o 
swoje życie ze strony polskich sąsiadów. Ponadto dochodziło do aktów terroru i 
zastraszania przez oddziały UPA Ukraińców zgłaszających się na wyjazd. Jeden z 
Ukraińców relacjonował: W mojej miejscowości Olchowa (przysiółek wsi 
Makowisko) spalili (nacjonaliści ukraińscy – A.Z.) zabudowania wszystkich tych, 
którzy dobrowolnie repatriowali się do ZSRR. Natomiast dwóch gospodarzy 
narodowości ukraińskiej ze wsi Makowisko, którzy propagowali repatriację i sami 
nosili się z zamiarem wyjazdu do Związku Radzieckiego, wyciągnięto w nocy z 
domów i powieszono, aby odstraszyć innych240. W styczniu 1945 roku w Przemyślu 
oczekiwało w tragicznych warunkach (zima, brak lokali, żywności i lekarstw) na 

                                                           
238 Atlas polskiego podziemia niepodległościowego 1944–1956, red. R. Wnuk, Warszawa–Lublin 2007, 
s. 172. 
239 A. Zapałowski, Zarys działań jednostek Ludowego Wojska Polskiego na terenie powiatu 
przemyskiego w latach 1944-1948, „Kresy Południowo-Wschodnie” 2005/2006, z. 1, s. 120–121. 
240 Z. Palski, Czy konieczna była operacja „Wisła”, ibidem 2004, z. 1, s. 306. 
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przydział gospodarstw i mieszkań poukrainskich 14 tys. repatriantów241. Do maja 
1945 roku na ziemiach wyzwolonej Polski ok. 340 tys. „repatriantów” oczekiwało 
na gospodarstwa i domy po Ukraińcach, którzy mieli być wysiedleni do USRS. 
Śmiertelność ludności, zwłaszcza dzieci, w transportach ze wschodu była bardzo 
duża. Wyjazd repatriantów na zachód nie był możliwy, ponieważ trwała jeszcze 
wojna. W jednej z relacji z takiego transportu, który dotarł w późniejszym czasie na 
zachód, czytamy: w maju i czerwcu 1945 r. zaczęły przychodzić transporty z 
ludnością ze Wschodu. Trudna musiała to być podróż, skoro 14 dzieci zmarło w 
czasie transportu. Prawie wszystkie były kilkumiesięczne242  

Pierwsi Ukraińcy, którzy dobrowolnie wyjechali na wschód w ramach 
przesiedlenia, w listach do krewnych pozostałych w Polsce opisywali głód i represje 
panujące na Ukrainie. Było to m.in. jednym z powodów załamania tempa wyjazdów 
i ustania dobrowolnych zgłoszeń na wyjazd. Nie skutkowały żadne formy nacisku 
administracyjnego. Ludność ukraińska zamieszkująca zachodnią Małopolskę 
Wschodnią, a szczególnie powiat przemyski, masowo zmieniała wyznanie 
grekokatolickie na rzymskokatolickie – z wyznaniem bowiem na tym obszarze 
kojarzono często narodowość243. Niektórzy księża rzymskokatoliccy wystawiali 
metryki grekokatolikom. Akcja ta dotyczyła setek osób. Władze, aby przeciwstawić 
się tej formie pomocy, zwłaszcza grekokatolikom narodowości polskiej, niekiedy 
oskarżały księży rzymskokatolickich o wystawianie nieprawdziwych wypisów z 
ksiąg metrykalnych. O takie działania był oskarżony m.in. ks. (?) Brodowicz z 
Krzywczy244. Ponadto ukraińskie podziemie ostro sprzeciwiło się przesiedleniom. W 
ściśle tajnej instrukcji wydanej 18 października 1944 roku zalecano: wśród Polaków 
rozpuszczać słuchy, że jeśli ktoś zajmie ukraińskie gospodarstwo, będzie fizycznie 
zlikwidowany. Tych, którzy nie posłuchają, fizycznie likwidować, nie wyłączając 
kobiet i dzieci. Wśród ludności ukraińskiej prowadzić agitację przeciwko 
wysiedleniom245. 

Na ludność ukraińską, która w 1944 roku sprzeciwiała się wyjazdowi do 
Rosji Sowieckiej oficerowie sowieccy nakładali wysokie kontyngenty na rzecz WP. 
Ich ściąganie nakazywali polskim żołnierzom, sami zaś ubolewali nad losem 
Ukraińców pokrzywdzonych przez Polaków. Siali także propagandę wśród ludności 
ukraińskiej, iż Polacy ich zniszczą. Prowokatorami napadów na wsie ukraińskie w 
niektórych przypadkach byli funkcjonariusze NKWD246. Przykładem takich działań 
było zdarzenie z 3 stycznia 1945 roku na pograniczu miejscowości Gaje – 
Chotyniec, gdzie  patrol MO natknął się na oddział UPA. W czasie strzelaniny 

                                                           
241 Z. Konieczny, Zmiany demograficzne…, s. 120. 
242 A. Haniach, Uwarunkowania i przebieg powojennej „repatriacji” Polaków z kresów wschodnich na 
Śląsk Opolski, w: Ludobójstwo OUN – UPA na kresach południowo-wschodnich, Kędzierzyn-Koźle 
2011, s. 84. 
243 W. Basak, Rzecz o majorze Antonim Żubrydzie. Samodzielny batalion operacyjny Narodowych Sił 
Zbrojnych kryptonim „Zuch” 1944–1947, Krosno 2008, s. 44; J. Pisuliński, Przesiedlenie ludności 
ukraińskiej z Polski do USRR w latach 1944–1947, Rzeszów 2009, s. 130. 
244 Pismo starosty powiatowego w Przemyślu do wojewody rzeszowskiego z 11 VIII 1945 r. oraz inna 
korespondencja w przedmiotowej sprawie, zbiory autora. 
245 Ibidem, s. 45. 
246 W. Piętowski, Stosunki polsko-ukraińskie po wybuchu II wojny światowej. Zarys, mps, Czarna 
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zginął milicjant z posterunku Stubno, Stanisław Zwierkowski247. Banderowcy 
operujący w tym czasie w rejonie Gajów przy przechodzeniu przez granicę 
korzystali z pomocy sowieckich pograniczników248. 

Innym zdarzeniem wskazującym na kierowniczy udział Sowietów w takich 
działaniach była interwencja milicjantów z Borownicy, którzy 5 stycznia 1945 roku 
w Brzeżawie, przysiółek Bukowina spalili gospodarstwo Wasyla Duchniaka, jako 
karę za znalezienie broni w stodole. Syna gospodarza po pobiciu milicjanci zebrali 
ze sobą. Ponadto z wioski zabrano 4 mężczyzn; jednego z nich wcielono do armii, a 
3 zwolniono. Akcją dowodził sowiecki kapitan249. W odwecie 14 stycznia 1945 roku 
nieznani sprawcy (prawdopodobnie banderowcy) napadli na sowieckiego kapitana 
(kierującego akcjami w Łomnej, Brzeżawie, Malawie i Leszczawie Górnej). W 
związku z tym, iż oficera nie było na miejscu, zastrzelono jego zastępcę w stopniu 
sierżanta. Kapitan został ukarany przez sąd wojskowy, a do Borownicy wysłano 
nowego oficera250. 

W dniu 13 marca 1945 roku do Nozdrzca i Dynowa przybyła grupa 
operacyjna 59 Dywizji Wojsk Wewnętrznych NKWD z Sanoka. Sowieci wzięci  
przez miejscową ludność za banderowców zostali ostrzelani przez polska 
samoobronę i milicję. Po pewnym czasie obrońcy zorientowali się, że mają do 
czynienia z Sowietami i zaprzestali ognia. Po wkroczeniu do Dynowa żołnierze 
sowieccy rozpoczęli przesłuchania miejscowej ludności.  

Wskutek podejrzeń o udział części obrońców w akcjach na Pawłokomę i 
Łubno aresztowali około 500 mężczyzn, z których od 62 do 200 trafiło do łagrów w 
Rosji251. Zdarzenie to znacznie osłabiło samoobronę wsi wokół Dynowa. Na skutki 
tej akcji nie trzeba było długo czekać, już w nocy z 4 na 5 października 1945 roku 
UPA napadła na okoliczne wioski wokół Dynowa. Banderowcy zamordowali 11 
Polaków. 

Ponieważ brakowało jednostek WP, milicjanci często korzystali ze wsparcia 
jednostek sowieckich, które czasowo stacjonowały na terenie województwa 
rzeszowskiego. Również sowieccy pogranicznicy zapuszczali się w głąb terytorium 
Polski. Przykładem takich działań były walki MO i NKWD pod Strubowiskami, 
gdzie 21 kwietnia 1945 roku zginęło 14 banderowców z sotni Danyło Swistela 
„Wesołego”, a w Mrzygłodzie NKWD wybiło do nogi 2 czoty z sotni 
„Żaliźniaka”252. 

Trudności ze znalezieniem zakwaterowania dla repatriantów pogłębiał 
problem zakwaterowania miejscowej ludności, która musiała opuszczać swoje 

                                                           
247 Stanisław Zwierkowski – ur. 6 II 1923 r. w Stubnie, s. Jana i Katarzyny. Ukończył 7-klasową szkolę 
powszechną. Do milicji wstąpił 15 IX 1945 r. Zob. AIPN ORz, sygn. 051/204, k. 134, Wykaz 
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248 Ibidem. 
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domostwa w obawie o życie ze strony nacjonalistów ukraińskich. Przykładem jest tu 
gmina Żohatyn, gdzie były 2 polskie wioski a 8 ukraińskich, w których także 
mieszkali Polacy. We wsiach ukraińskich Polacy byli rabowani i mordowani. Z 
czasem część z nich pozostawiła swoje gospodarstwa i uciekła do polskich wsi. 

Duża część mieszkańców wsi została przez banderowców zaklasyfikowana 
jako Ukraińcy, gdyż byli grekokatolikami (według spisu powszechnego z 1921 roku 
na terenie kilku powiatów około kilkunastu procent grekokatolików podawało 
narodowość polską). Opowiadanie się za polskością było jednoznaczne z wyrokiem 
śmierci dla tej części Polaków. Bardzo częstym przypadkiem wśród rodzin na 
terenie powiatu przemyskiego była identyfikacja wyznaniowa i narodowościowa 
idąca w poprzek rodzin. I tak na przykład w Kosztowej były rodziny, w których 2 
synów za ojcem było grekokatolikami a trzeci z nich za matką był 
rzymskokatolikiem. Były także przypadki, że rodzice byli grekokatolikami, a syn i 2 
córki rzymskokatolikami253. Podobne przypadki notowano np. w Drohobyczce, 
gdzie np. gospodarz, jego córka i część jej dzieci była wyznania 
rzymskokatolickiego, zięć i pozostałe dzieci – greckokatolickiego; nie miało 
znaczenia, czy byli to chłopcy czy dziewczynki254. 

Określanie przez obywateli polskich swojej narodowości jako ukraińskiej i 
jednoczenie składanie rzeczywistej deklaracji wierności i lojalności wobec państwa 
polskiego, zazwyczaj kończyło się wyrokami na takie osoby ze strony UPA. W ten 
sposób banderowcy zamordowali w województwie rzeszowskim kilkaset Ukraińców 
(kwestia ta wymaga dalszych badań, zwłaszcza, iż często w wykazach strat 
ukraińskich osoby te podaje się jako zamordowane przez Polaków).  

Mordy na współobywatelach miały na celu zastraszenie pozostałej ludności 
ukraińskiej, aby nie identyfikowała się z państwem polskim. Przykładem zemsty 
Ukraińca na swoich współrodakach była sprawa wsi Terka, gdzie Hryć Łoszyci w 
czasie mordu żołnierzy WOP, których znaczny odsetek pochodził z kresów, na 
Ukraińcach występował w mundurze żołnierza WP i mścił się za zamordowanie 
ojca przez UPA255. 

O skali rozlewającego się terroru świadczą informacje przedstawicieli 
administracji samorządowej. Wójt gminy Żohatyn w listopadzie 1944 roku, opisując 
sytuację na administrowanym terenie, pisał: Bandy grasują nocą po kilkanaście lub 
kilkadziesiąt ludzi uzbrojonych w karabiny maszynowe, automaty i karabiny ręczne 
oraz granaty. Zbierają po wsiach żywność, ubrania, mundury wojskowe, koce itp. 
(…) Wobec powyższych wypadków i nastawienia Ukraińców do Polaków, Polacy z 
ukraińskich wsi w dalszym ciągu zostawiają swoje domy i ucieka do polskich wsi za 
San256. W tejże gminie Żohatyn kilka miesięcy później sytuacja była jeszcze bardziej 
tragiczna. W sprawozdaniu Powiatowego Urzędu Repatriacyjnego w Przemyślu 
czytamy: Mnie osobiście znana jest tylko sprawa napadu banderowców na gromadę 
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Borownica, należącą do zbiorowej gminy Żohatyn. Całą gromadę Borownicę 
puszczono w kwietniu br. z dymem, wymordowano 80% Polaków, reszta w popłochu 
uciekła, niewiele zabierając ze swojego dobytku. Dowiedziawszy się o tym, 
odniosłem się telefonicznie do ob. starosty, który mi oświadczył, że i on otrzymał 
wiadomość o tym napadzie i że wydaje odpowiednie zarządzenia. Obecnie 
otrzymałem od ob. wicestarosty dokładniejsze informacje, że banderowcy napadli 
nie tylko na Borownicę, ale także i na samą gminę Żohatyn i prawie na wszystkie 
gromady należące do tej gminy i że ludność polska tak z gminy Żohatyn, jak i z 
zagrożonych gromad uciekła z częścią swojego dobytku i schroniła się w 
okolicznych gminach i gromadach, jak w Dubiecku, Birczy, Orzechowcach i innych, 
gdzie kto miał krewnych i znajomych. Sam wójt gminy Żohatyn schronił się do 
Birczy. Od tego czasu tereny te, w których usadowili się banderowcy ze swoim 
sztabem, uznane zostały za silnie zagrożone i nikt z Polaków, czy to miejscowych czy 
repatriantów nie odważył się wchodzić na te tereny. Urząd gminy Żohatyn jest od 
tego czasu nieczynny, dopiero teraz wójt, przebywający w Birczy organizuje swój 
urząd. Obecnie jest tam wojsko polskie, które przeprowadza pacyfikację i w 
najbliższym czasie uchodźcy powrócą do swoich siedzib. Najdotkliwiej ucierpiała 
ludność Borownicy, gdzie nie pozostał ani jeden dom257. 

Wzrost działań sotni UPA pod koniec 1944 i na początku 1945 roku, brak na 
omawianym terenie dużych jednostek liniowych WP, skierowanie aparatu 
bezpieczeństwa Polski na zwalczanie polskiego podziemia niepodległościowego i 
narodowego, ciągły napływ uciekinierów i przesiedleńców ze wschodu, panujący 
powszechnie głód, brak budynków na zakwaterowanie, rozszerzająca się skala 
mordów przez ukraińskie podziemie, wstrzymanie wyjazdów ludności ukraińskiej 
na wschód doprowadziło do eskalacji konfliktu. Tylko w pierwszych dwóch 
miesiącach 1945 roku na terenie powiatu przemyskiego Ukraińcy zamordowali co 
najmniej 53 Polaków i 12 Ukraińców. Z kolei w wyniku działań milicji 
(zdominowanej w dużym stopniu przez polską samoobronę i byłych żołnierzy BCh i 
AK) zginęło ok. 25 Ukraińców i kilkunastu członków UPA. Ponadto nieustaleni 
sprawcy zabili ok. 60 Ukraińców258. 

Do eskalacji napięcia między społecznością polską a ukraińską doszło w 
marcu i kwietniu 1945 roku, zwłaszcza na terenie powiatów przemyskiego i 
brzozowskiego. Stacjonujące tutaj pododdziały Zgrupowania „Warta” składające się 
głównie z żołnierzy pochodzących ze wschodnich powiatów województwa 
lwowskiego, które miały tragiczne doświadczenia z mordami, głównie polskiej 
ludności cywilnej przeprowadziły wraz z miejscowymi strukturami poakowskimi 
kilka akcji odwetowych.  

Jeden z miejscowych żołnierzy podziemia niepodległosciowego tak 
scharakteryzował żołnierzy z „Warty”: Żołnierze to obywatele polscy zamieszkali na 
wschodzie, którzy mieli szczęście ujść z życiem w czasie mordów dokonywanych 
przez Ukraińców na obywatelach Polskich. Byli wśród nich tacy, którym na (ich – 

                                                           
257 Ibidem, Państwowy Urząd Repatriacyjny (dalej – PUR), sygn. 1, k. 2, Pismo PUR w Przemyślu do 
PUR w Rzeszowie z 14 sierpnia 1945 r. 
258 Badania własne autora na podstawie kwerend przeprowadzonych m.in. w Centralnym Archiwum 
Wojskowym, Archiwum Państwowym w Przemyślu, Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w 
Rzeszowie oraz dokumentów w zbiorach prywatnych. 
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A.Z.) oczach Ukraińcy wymordowali cale rodziny. Byli to ludzie, którzy nie chcieli 
żyć – szukali śmierci dla siebie. Od takich zdeterminowanych ludzi trudno wymagać 
rozsądku i litości, zwłaszcza do obywateli narodowości rusińskiej259. 

Także byli żołnierze BCh i AK rozpoczęli działania mające na celu 
likwidację na wspomnianych terenach terroryzmu ze strony podziemia ukraińskiego. 
W gminach wiejskich byli żołnierze polskiego podziemia, nierzadko z rozkazu 
przełożonych, obsadzali większość lokalnych posterunków milicji. W pierwszych 
miesiącach 1945 roku na terenach zagrożonych przez UPA właśnie poprzez aparat 
bezpieczeństwa nowej władzy próbowano zneutralizować działalność podziemia 
ukraińskiego, m.in. dokonując licznych aresztowań osób podejrzanych o działalność 
przeciwko Polsce. Ponadto złość Polaków wzmagała się na skutek braku wyjazdów 
Ukraińców na wschód. O ile w grudniu 1944 roku Polaków przybyłych ze wschodu 
było trzy razy więcej niż Ukraińców, którzy wyjechali na wschód, o tyle wiosną 
1945 roku współczynnik ten wzrósł kilkakrotnie. Z uwagi na to, iż na połowie 
obecnego terytorium Polski toczyły się działania wojenne, a ogół społeczeństwa nie 
znał ostatecznych granic Polski na zachodzie, sytuacja bytowa dziesiątek tysięcy 
ludzi koczujących na stacjach kolejowych od Przemyśla do Rzeszowa stawała się 
sytuacją o charakterze wprost egzystencjonalnym. 

Prawdopodobnie powszechny głód i brak mieszkań, ciągłe napady 
podziemia ukraińskiego na polskie gospodarstwa, żądania OUN do przesunięcia 
nowej granicy na linię Rzeszowa, co by się równało z kolejnym wyrzucaniem 
Polaków z ich domów w pasie ok. 100 km na zachód, czy też chęć zemsty na 
Ukraińcach tysięcy uciekinierów ze wschodu przebywających na terenie powiatów 
objętych działalnością nacjonalistów ukraińskich, którzy uciekali ze swoich domów 
w wyniku przeprowadzanej w nomenklaturze ukraińskiej „akcji antypolskiej” 
nakazującej Polakom opuszczenie tych terenów, doprowadziło do podjęcia decyzji o 
wykonaniu kilku akcji odwetowo- uprzedzających w stosunku do ukraińskich 
wiosek opierających się wysiedleniu, a które w społeczności polskiej słynęły z 
postawy antypolskiej zarówno w czasie okupacji poprzez współpracę z Niemcami, 
czy też dawanie dużej liczby rekrutów do SS „Galizien”.  

Polacy w tym wypadku zastosowali wybiórczo metody eliminacji ludności 
stosowane powszechnie przez Ukraińców. W sprawozdaniu kierownictwa OUN z 
powiatu złoczowskiego o ucieczce Polaków z Małopolski Wschodniej z czerwca 
1944 roku czytamy: Obecnie na całym obszarze została przeprowadzona antypolska 
akcja w formie ultimatów, nakazująca Polakom opuszczenie ZUZ w określonym 
terminie. Ultimatum było postawione, mimo że we wsiach stacjonowało wojsko. 
Wywołało to panikę wśród Polaków i ich masowy wyjazd na zachód (…) w 
Zadwórzu Polacy otrzymali ultimatum dnia 12 V i jeszcze tej samej nocy 
zlikwidowano 13 mężczyzn i 4 kobiety. To tak poskutkowało, że wszyscy Polacy 
wyjechali jeszcze tego samego dnia (…). Stacja Krasne przepełniona jest Polakami 

                                                           
259 P. Fornal, Konspiracja akowska i poakowska w powiecie brzozowskim (1939–1949), Rzeszów 2010, 
s. 219–220. 
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– uciekinierami. Dziennie wyjeżdża 30–50 wagonów. Żeby dostać się do wagonu 
trzeba stać w kolejce260. 

Timothy Snyder pisze, że zdolność do zabijania nacjonalistów ukraińskich 
była efektem niemieckiego przeszkolenia, a determinacja, by ich zabijać, wynikała z 
pragnienia oczyszczenia terenu z domniemanych wrogów przed ostateczną 
konfrontacją z Armia Czerwoną. UPA, czyli Ukraińska Powstańcza Armia, gdyż pod 
taką nazwą występowała partyzantka, zamordowała dziesiątki tysięcy Polaków, 
prowokując polski odwet na Ukraińcach261. 

Podczas akcji przeciw wybranym ukraińskim wioskom większości zabójstw 
dokonywano na wcześniej wytypowanych rodzinach, znanych z antypolskiej 
postawy. Świadczy o tym chociażby ilościowy stosunek zabitych do zamieszkałych 
Ukraińców w danej wiosce. Oczywiście ginęły także przypadkowe osoby. 

Na terenie powiatu przemyskiego powstały dwa oddziały, które z założenia 
miały ochraniać ludność polską przed napadami ukraińskiego podziemia. 
Największy był oddział pod politycznym kierownictwem byłego komendanta 
Obwodu BCh Romana Kisiela262, w którym doraźne dowództwo sprawował 
Franciszek Dorosz263. Oddział sformowano jeszcze w 1944 roku i operował głównie 
po lewej stronie Sanu. Po prawej stronie Sanu na przełomie lutego i marca 1945 
roku Mikołaj Pilipiec „Przemysław” sformował liczący ok. 70 ludzi oddział leśny 
pod dowództwem por. Ryszarda Kraszka „Pirata”. Działał on głównie na terenie 
gmin Krasiczyn i Bircza, lecz główne swoje bazy miał w Hucie Brzuskiej i 
Jasienicy264. Ponadto pomiędzy Przemyślem a Dynowem rozlokował się w czerwcu 
1945 roku „oddział leśny” ppor. Stanisława Kostki „Dąbrowy”, „Dzierżyńskiego”, 
zwany kompanią 1 batalionu 38 pp z przemyskiego inspektoratu. Liczył on ok. 100 

                                                           
260 Polska i Ukraina w latach trzydziestych–czterdziestych XX wieku. Nieznane dokumenty z archiwów 
służb specjalnych, t. 4, Polacy i Ukraińcy pomiędzy dwoma systemami totalitarnymi 1942–1945, cz. 2, 
Warszawa–Kijów 2005, s. 1085–1087. 
261 T. Snyder, Skrwawione ziemie. Europa między Hitlerem a Stalinem, Warszawa 2011, s. 355. 
262 Roman Kisiel „Korfanty”, „Sęp” początkowo pracował w gospodarstwie rolnym rodziców. W 1931 
r. rozpoczął pracę w sklepie jako sprzedawca. Następnie założył własny sklep wielobranżowy, który 
prowadził do 1938 r. W tym okresie działał w SL, w tym we władzach powiatowych w Przemyślu. Od 
1938 r. odbywał służbę wojskową w 10 Dywizji Taborów w Radymnie, gdzie w 1939 r. awansował na 
kaprala. W kwietniu 1940 r. z inspiracji działaczy SL Piotra Świetlika, Piotra Brzozowskiego i 
Franciszka Anioła rozpoczął organizację trójek SL w terenie. Tenże Świetlik powołał go, zgodnie z 
upoważnieniem Okręgu „Roch” Kraków, na stanowisko kierownika politycznego „Roch” na powiat 
przemyski i polecił mu zorganizowanie oddziałów zbrojnych „Straży Chłopskiej”. W czerwcu 1942 r. 
Kisiel objął stanowisko komendanta BCh na powiat przemyski. Po wkroczeniu na teren powiatu wojsk 
sowieckich, Kisiel obsadził powstające posterunki MO swoimi ludźmi. W latach 1950–1952 działał w 
nielegalnej organizacji Polskie Powstańcze Siły Zbrojne. Zob. AIPN ORz, sygn. 05/54, k. 4, 5, 
Charakterystyka nr 34 reakcyjnej bandy Romana Kisiela ps. „Sęp”, „Korfanty”. 
263 Franciszek Dorosz pochodził z Pnikuta (pow. mościski), gdzie Ukraińcy już na początku 1944 r. 
dokonywali masowych napadów i zabójstw Polaków. W 1944 r. przybył on na teren Przemyskiego i 
skontaktował się z Kisielem, który powierzył mu organizację samoobrony. Początkowo oddział liczył 
ok. 60 osób ze wsi Ostrów, a następnie Nienadowa. Na polecenie Kisiela obsadził m.in. posterunki MO 
w Krzywczy, Babicach i Dubiecku. W Nienadowej powiększył oddział do ok. 140 osób, włączając do 
niego miejscowych członków BCh. 
264 AIPN ORz, sygn. 05/128, k. 4–11, Charakterystyka 107 Narodowej Organizacji Wojskowej NOW 
pod dowództwem Kraszek vel Śliwiński vel Wierzbicki Ryszard „Pirat”, a następnie Janowski  
Zbigniew „Jastrzębiec”. 
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żołnierzy w trzech plutonach. Wszystkich żołnierzy polskiego podziemia pomiędzy 
Przemyślem a Dynowem było łącznie ok. 700265. 

To prawdopodobnie te oddziały wspomagane przez pododdziały ze 
Zgrupowania „Warta” i samoobronę ze wsi powiatów przemyskiego i 
jarosławskiego na terenie Przemyskiego dokonały akcji odwetowo-uprzedzających 
na wioski zamieszkałe w większości przez Ukraińców. Akcje takie przeprowadzono 
m.in. w Małkowicach, Brzósce, Skopowie, Korytnikach, Trójczycach, Woli 
Krzywieckiej, Ruszelczycach, Ujkowicach. W ich wyniku zamordowano kilkuset 
Ukraińców. Z podobną sytuacją mieliśmy do czynienia w Pawłokomie266 i Łubnie w 
powiecie brzozowskim267. 

W wyniku akcji odwetowej na wspomniane akcje 20 kwietnia 1945 roku 
banderowcy zaatakowali Borownicę, gdzie zamordowali ponad 60 osób. 

Natężenie akcji pacyfikacji wiosek doprowadziło do działań mających na 
celu zahamowanie eskalacji mordów z obu stron. Pod koniec kwietnia rozpoczęto 
równocześnie rozmowy pomiędzy polskim podziemiem niepodległościowym i 
strukturami podziemia banderowskiego. Kontakty nawiązano jednocześnie w 
powiatach lubaczowskim i brzozowskim. Pierwsze rozmowy przeprowadzono w 
pobliżu Folwarków i Lublińca Starego w powiecie lubaczowskim oraz 29 kwietnia 
1945 roku w Siedliskach pod Dynową. Tu porozumienie zawarł Dragan Sotirović 
„Draża”, przedstawiciel Zgrupowania „Warta” z liderami przemyskiej OUN i 
UPA268. W powiecie lubaczowskim kolejne spotkanie stron odbyło się 2 maja w 
Rudzie Różanieckiej. Ostatecznie do porozumienia doszło 21 maja w Dolinach 
(przysiółek Żukowa). Wyznaczono strefy wpływów oraz zobowiązano się do 
zaprzestania działań eksterminacyjnych ludności i wzajemną wymianę informacji269. 
Rozejm miał charakter taktyczny z obu stron i był podyktowany uzyskaniem czasu 
przez obydwie strony. Działania wojenne miały się ku końcowi. Polskie podziemie 
zapewne znało już wstępne decyzje dotyczące demobilizacji oddziałów leśnych. Jak 
pokazują wydarzenia z maja i czerwca 1945 roku, liczba napadów nie zmalała. 
Jedyna różnica polegała tylko na czasowym ograniczeniu zbiorowych mordów. O 
niedotrzymywaniu wspomnianych porozumień świadczą ofiary z maja i czerwca 
1945 roku. W maju na terenie powiatu przemyskiego w co najmniej 26 napadach 
UPA zginęło 79 Polaków, a w 7 napadach dokonanych przez nieznanych sprawców 
zginęło co najmniej 15 Ukraińców. W tymże miesiącu oddziały UPA dopuściły się 
15 napadów bez ofiar w ludziach i zamordowały 3 Ukraińców. W czerwcu doszło 
do 26 napadów nieokreślonych oddziałów bez ofiar śmiertelnych oraz do 10 

                                                           
265 P. Fornal, op. cit., s. 245–246. 
266 W Pawłokomie przeprowadzano selekcję osób przeznaczonych do rozstrzelania, których wcześniej 
przesłuchiwano. We wsi stacjonowała bojówka OUN. Rozstrzelanymi to głównie mężczyźni, których 
przyprowadzano na cmentarz do wcześniej wykopanych dołów. Zob. E. Misiło, Pawłokoma 3 III 1945 
r., Warszawa 2006, s. 27–29; P. Fornal, op. cit., s. 266; G. Motyka, Od rzezi wołyńskiej do akcji 
„Wisła”…, s. 363. 
267 Z. Konieczny, Był taki czas. U źródeł akcji odwetowej w Pawłokomie, Przemyśl 2005, s. 62; G. 
Motyka, Tak było w Bieszczadach…, s. 254. 
268 G. Motyka, R. Wnuk, Pany i rezuny. Współpraca AK–WiN i UPA 1945–1947, Warszawa 1997, s. 
128; G. Ostasz, Okręg rzeszowski Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”. Model konspiracyjny, 
struktura, dzieje, Rzeszów 2006, s. 488; P. Fornal, op. cit., s. 278–281. 
269 A. B. Szcześniak, W. Z. Szota, op. cit., s. 239, 335; T. Róg, op. cit., s. 118. 
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napadów UPA, także bez ofiar śmiertelnych. Dodatkowo w tymże miesiącu w 12 
napadach UPA zginęło ok. 20 Polaków, a w 5 napadach UPA zginęło 7 Ukraińców. 
Ponadto nieznani sprawcy w 6 napadach zamordowali 7 Polaków i 3 Ukraińców w 2 
napadach270. 

W lipcu 1945 roku miał się jeszcze pojawić na „Zakerzonii” mjr UPA Jurij 
Łopatynśkyj „Szejk”, „Kałyna”, specjalny wysłannik Tarasa Czuprynki na rozmowy 
z AK, lecz o szczegółach jego misji i jej ewentualnych rezultatach nie wiemy nic 
więcej271. 

Oddolne próby zawiązania współpracy nie cieszyły się sympatią ze strony 
polskich dowódców. Na przełomie października i listopada 1945 roku Antoni 
Żubryd, dowódca Samodzielnego Batalionu Operacyjnego NSZ działającego na 
Przedgórzu Bieszczadzkim zwolnił z funkcji dowódcy III kompanii Stanisława 
Kossakowskiego, który nawiązał kontakt z sotnia UPA. Został on zdegradowany do 
szeregowca i porzucił oddział272. 

Działania aparatu bezpieczeństwa przeciwko polskiemu podziemiu 
niepodległościowemu doprowadziło do decyzji o demobilizacji oddziałów leśnych. 
Na przełomie czerwca i lipca zdemobilizowano Zgrupowanie „Warta”, którego 
żołnierze w większości udali się na ziemie odzyskane. Pod koniec czerwca w 
Przemyskiem rozwiązano oddział „Pirata”, a ludzi rozpuszczono do domów. 

Na początku lipca 1945 roku, po wcześniejszym porozumieniu z 
wojewódzkim Urzędem Bezpieczeństwa Publicznego w Rzeszowie, w zamian za 
amnestię (jednym z warunków ujawnienia się była zasada braku odpowiedzialności 
za pacyfikacje wiosek) Roman Kisiel ujawnił swoich podkomendnych. Ogółem 
ujawniło się 1746 osób, w tym 140-osobowy oddział „specjalny”, które zdały tylko 
100 jednostek broni (!), w tym 5 erkaemów i 6 pistoletów273. W lipcu 1945 roku 
rozwiązano także oddział ppor. Stanisława Kostki „Dąbrowy”. 

Decyzja o likwidacji oddziałów leśnych znacząco wpłynęła na zwiększenie 
zagrożenia ze strony UPA. Miejscowa ludność pozbawiona zorganizowanej obrony i 
broni pozostawała przez kilka miesięcy pod ochrona słabych posterunków MO 
(jednostki liniowe WP dopiero wracały z frontu). 

O zagrożeniu ludności cywilnej na terenie powiatu przemyskiego traktuje 
meldunek komendanta Posterunku MO w Krasiczynie z 10 lipca 1945 r. w którym 
czytamy m.in.: Dnia 25 kwietnia utraciła tutejsza gmina wszelki kontakt z gromadą: 
Olszany, Rokszyce, Brylińce, Cisowa, Mielców i Chołowice, które to gromady 
opanowali zupełnie „banderowcy”. Obecnie po ostatnim napadzie w dniu 5.7.1945 
r. na milicjantów tut. posterunku, stan bezpieczeństwa uległ znacznemu pogorszeniu, 
gdyż banderowcy opanowali gromadę Tarnawce o ludności mieszanej po połowie 
polskiej i ukraińskiej. Natomiast gromady Krasiczyn, Śliwnica, Zalesie, Dybawka 
ludności polskiej są poważnie zagrożone ze strony tych band i ludność tych gromad 
żyje w panicznym nastroju, gdyż nie czują żadnej ochrony ze strony władz, a stan 

                                                           
270 Badania własne autora na podstawie zasobów archiwalnych. 
271 M. Ripećkyj, Istorija kurina „Rena”, „Litopys UPA” rok 2001, t. 33, s. 129. 
272 W. Basak, Rzecz o majorze Antonim Żubrydzie. Samodzielny Batalion Operacyjny NSZ „Zuch” 
1944–1947, Krosno 2008, s. 86. 
273 AIPN ORz, sygn. 05/54, k. 11, Charakterystyka nr 34 reakcyjnej bandy Romana Kisiela ps. „Sęp”, 
„Korfanty”. 
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liczebny posterunku po ostatnim napadzie jest liczebnie za mały, by mógł 
przeciwstawić się bandom, grasującym w grupach 40–50 osób, którym sprzyja 
lesisty teren otaczający te gromady. Ten stan rzeczy wpływa ujemnie na spokojne 
życie i normalny tok pracy mieszkańców i z chwilą ukazania się jakichkolwiek 
osobników w mundurach wojskowych, porzuca pracę i mieszkanie i ucieka, kryjąc 
się, gdzie może, a czyni to nawet wtedy, gdy pojawią się faktycznie oddziały 
wojskowe, gdyż przestała już wierzyć w jakąkolwiek ochronę i pomoc274. 

W sprawie tragicznego położenia ludności na terenie powiatu przemyskiego 
wypowiedziała się także Komisja Międzypartyjna składająca się z przedstawicieli 
lokalnych powiatowych struktur partyjnych (Polskiej Partii Socjalistycznej, 
Stronnictwa Demokratycznego, Polskiej Partii Robotniczej, Polskiego Stronnictwa 
Ludowego), która spotkała się 3 listopada 1945 roku w Przemyślu w obecności 
wojewody rzeszowskiego. Podczas obrad zwracano uwagę na opieszałość władz 
sowieckich w przejmowaniu ewakuowanej ludności ukraińskiej, co doprowadza do 
wypadków powrotów Ukraińców do poprzednich miejsc zamieszkania czy 
niejednokrotnie do wałęsania się jej po ulicach miasta. Ponadto prezes PPS 
Zajączkowski zwrócił uwagę, iż ludność ucieka w panicznym strachu do miasta, 
wsie płoną275. Ponadto zwrócił uwagę, że ludność oskarża żołnierzy sowieckich o 
dokonywanie napadów. Starosta powiatu Michał Haśko zaznaczył: ludność bowiem 
narzeka na władze państwowe, że dotychczas nie zdołały opanować sytuacji w 
terenie. Liczne bowiem delegacje jawią się w starostwie codziennie, które 
rozgoryczone zaistniałymi wypadkami domagają się natychmiastowej pomocy 
wojska lub milicji, ewentualnie uzbrojenia cywilnej ludności do samoobrony. Miasto 
Przemyśl jest przeładowane uciekinierami (pogorzelcami) do tego stopnia, że na 
peryferiach miasta koczują pod gołym niebem. Ilość tych nieszczęśliwych ludzi 
przekracza liczbę 8 000. Operująca tu 9 Dywizja nie jest w stanie zabezpieczyć 
powiatu, albowiem bandy banderowskie grasują na tyłach, paląc i mordując ludzi. 
Stan Milicji Obywatelskiej jest bezwarunkowo za mały, a przydzielone rezerwy 
milicji z Rzeszowa opuszczają swe posterunki i dezerterują na tyły. To nie są bajki, 
lecz prawda – żądamy obrony276. 

Pogłębiające się zagrożenie ludności cywilnej na terenie województwa 
rzeszowskiego ze strony OUN – UPA doprowadziło do interpelacji posłów PSL, 
m.in. posła Głowacza do rządu polskiego w sprawie palenia i mordowania ludzi w 
powiecie przemyskim. Na wspomnianą interpelację odpowiedział w imieniu rządu 
marsz. Michał Rola-Żymierski, zapewniając: rząd zarządził, aby w powiatach 
zagrożonych bandytyzmem specjalnie nie zmniejszano sił bezpieczeństwa i Milicji 
Obywatelskiej, a zwiększono je, by dać możliwość ludności cywilnej jak najbardziej 
spokojnej pracy277. Także w sprawie palenia i rabowania wsi polskich w powiatach: 
przemyskim, jarosławskim i sanockim przez Ukraińców z interwencją do ministra 

                                                           
274 APP, Starostwo Powiatowe Przemyskie  (dalej – SPP), sygn. 80, k. 26, Sprawozdania sytuacyjne i 
meldunki. 
275Protokół posiedzenia Komisji Międzypartyjnej spisany w Starostwie Powiatowym w Przemyślu 3 
listopada 1945 r., kserokopia w zbiorach autora. 
276 Ibidem.  
277 Marszałek Rola –Żymierski odpowiada na interpelację poselską w sprawie wypadków w powiecie 
przemyskim, „Nowe Horyzonty” 1946, nr 2. 



 188 

obrony narodowej 25 czerwca 1946 roku wystąpił biskup przemyski obrządku 
łacińskiego Franciszek Barda. Zwracał on uwagę na wypadki, które rozgrywają się 
w ziemi przemyskiej, jarosławskiej i sanockiej. Od szeregu miesięcy palą się wsie, 
ludność traci mienie, dach nad głową, a tu i ówdzie życie. Dotychczasowe próby 
obronne nie zlokalizowały napaści ukraińskich, bo bandy systematycznie idą 
naprzód i szerzą dzieło zniszczenia konsekwentnie. Wzmaga się nędza tysięcy 
Polaków, którzy słusznie spodziewają się w swym kraju bezpieczeństwa życia i 
mienia. Jako pasterz diecezji przemyskiej (…) czuję się dotknięty wspomnianą 
pożogą i nie mogę patrzeć obojętnie na te straszne w skutkach wydarzenia tak 
boleśnie dotykające moich wiernych i dlatego zwracam się do P. Marszałka z 
prośbą, aby zechciał zaradzić łaskawie opłakanym skutkom278. W odpowiedzi 2 
lipca 1946 roku szef Gabinetu Naczelnego Dowódcy – Ministra Obrony Narodowej 
płk (?) Łętowski napisał: przedstawiona sytuacja stanowi w obecnej chwili 
przedmiot szczególnego zainteresowania ze strony Naczelnego Dowództwa. W 
związku z tym należy spodziewać się w najbliższym czasie zdecydowanej poprawy279. 

W listopadzie 1946 roku starosta przemyski w sprawozdaniu podkreślał: 
pozostała wiejska ludność ukraińska nadal współpracuje z bandami UPA, udzielając 
im żywności i schronienia oraz wywiadu o ruchach wojsk polskich. Dążeniem moim 
jest, by pozbyć się tego elementu niepożądanego i szkodliwego dla dobra interesów 
państwa. Ta ponowna ewakuacja będzie niewątpliwie dalszą bolesną operacją dla 
tutejszego powiatu ze strony band banderowskich, jednakowoż musi się raz położyć 
kres zbrodniczej robocie tych band280. 

O skali problemu związanego z ciągłym zagrożeniem ludności cywilnej 
świadczy liczba zniszczonych i zdewastowanych wsi. W powiecie jarosławskim 
zniszczono 5612 zabudowań, w lubaczowskim – 7470, w sanockim – 8260, w 
leskim – 2565, a w gorlickim – 3452. Tyko podczas operacji „Wisła” zostało 
spalonych 1118 gospodarstw i 3926 ha lasów281. Dane te świadczą o braku 
skutecznego wsparcia ze strony państwowego aparatu bezpieczeństwa i wojska 
ludności cywilnej, która niejednokrotnie była pozostawiona sama sobie. Nie jest 
normalna sytuacja, gdzie dwa lata po zakończeniu wojny światowej tj. od maja 1945 
r. do lata 1947 roku, w rejonie nowej granicy, która rozgraniczała sojusznicze 
państwa formacje partyzanckie w miarę swobodnie dokonują takich zniszczeń. 
Kolejnym przykładem może być tu powiat przemyski, gdzie od 3 września do 12 
listopada 1945 roku UPA spaliła 60 wsi z 4592 zabudowaniami282. 

Wydaje się, że wstrzemięźliwość w działaniu władz komunistycznych w 
sprawie pomocy mordowanej ludności wynikała z jej założeń. W tajnej instrukcji 
Komitetu Centralnego PPR nr 1/26/45-Z z 1945 roku zalecano: Do wszystkich 
                                                           
278 Archiwum Archidiecezji Przemyskiej Obrządku Łacińskiego (dalej – AAP), Teczka korespondencji 
bp. Franciszka Bardy. 
279 Ibidem. 
280 Sprawozdanie sytuacyjne za miesiąc październik 1946 starosty przemyskiego z 1 XI 1946 r. 
Kserokopia dokumentu w zbiorach autora. 
281 J. Blum, Udział Wojska Polskiego w walce o utrwalenie władzy ludowej, „Wojskowy Przegląd 
Historyczny” 1959, nr 1, s. 45; R. Drozd, Ukraińcy w Polsce w okresie przełomów politycznych 1944–
981, w: Mniejszości narodowe w Polsce. Państwo i społeczeństwo polskie a mniejszości narodowe w 
okresach przełomów politycznych (1944–1989), Warszawa 1988, s. 181. 
282 A. B. Szcześniak, W. Z. Szota, op. cit., s. 288. 
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incydentów na pograniczu między Ukraińcami i Polakami należy zachowywać się 
obojętnie. Można nawet zręcznie prowokować incydenty, gdyż nasza sprawa na tym 
nie ucierpi. Broń Ukraińców jest skierowana wyłącznie przeciw faszystom z AK. W 
porozumieniu z NKWD nie dopuszczać, aby wojsko lub milicja interweniowały w 
tym kierunku. Działać przy tym ostrożnie283. 

Oddziały UPA czuły się na terenie południowo-wschodniej Polski 
całkowicie bezpieczne. Kwaterowały w wioskach, odbywały przemarsze drogami 
publicznymi, w biały dzień dokonywały mordów, niszczyły mosty, napadały na 
pododdziały wojska i milicji. Wprowadzały wśród ludności chaos i panikę. Miały 
one poparcie miejscowej ludności ukraińskiej, wymuszane niekiedy terrorem.  

Zupełnie inna sytuacja panowała na terenie powiatu jasielskiego i w dwóch 
powiatach województwa krakowskiego, tj. w powiecie gorlickim i nowosądeckim 
zamieszkałym przeważnie przez Łemków. Ludność ta rzadko identyfikowała się z 
narodem ukraińskim i z ideami walki o wolną Ukrainę. Społeczność łemkowska 
posiadała odrębne poczucie własnej, ruskiej przynależności narodowej. Cechą 
charakterystyczną zorganizowanej na tym terenie siatki wojskowej i cywilnej OUN i 
UPA był brak w jej dowódczych szeregach przedstawicieli miejscowej ludności. 
Tak więc UPA na Łemkowszczyźnie zachodniej była organizacją wprowadzoną z 
zewnątrz i rozbudowywaną głównie nie przez autochtonów, lecz przez przybyszów 
z zewnątrz. Jedynym oddziale, w którym byli w pewnym odsetku mieszkańcy 
wspomnianych powiatów, chcących uniknąć przesiedlenia, czy też aresztowania był 
oddział Michała Fedaka „Smyrnego”. Liczył on w różnych okresach od 20 do 50 
osób284. 
 
Poniżej jako przykład skali zniszczeń podaję dane z gminy Bircza. Wykaz ten jest 
charakterystyczny dla wielu gmin, na których terenie działała UPA. 

 
Wykaz budynków zniszczonych przez banderowców na terenie gminy Bircza, 
stan na 12 marca 1947 roku285 
 

Po zakończeniu wymiany ludności pomiędzy Związkiem Sowieckim a 
Polską w 1946 roku na terenie Polski pozostało ok. 150 tys. Ukraińców i Łemków. 
Ludność ta w dalszym ciągu była zapleczem dla formacji banderowskich. Choć 
wiele rodzin ukraińskich było przeciw OUN – UPA, to w milczeniu musieli 
wykonywać wszelkie polecenia w obawie przed zemstą. Ludność zarówno 
ukraińska, jak i polska musiała te oddziały żywić i udzielać schronienia. Wobec 
takiego stanu wówczas niemożliwa była likwidacja tych oddziałów. Starosta 
przemyski pisał: w czasie ostatniej ewakuacji spora liczba ludności ukraińskiej tam 
zamieszkałej wyraziła zgodę na dobrowolny wyjazd do USRR, jednakowoż pod 
presją band banderowskich w ostatniej chwili odwołała swój wyjazd. Pozostała 
ludność ukraińska, to element ubogi, rekrutujący się przeważnie z robotników i 

                                                           
283 A. Chmielarz, Ukraińskie tropy. Dokumenty, „Karta” 1991, nr 4, s. 132–133. 
284 M. Gliwa, UPA wobec akcji „Wisła” na zachodniej Łemkowszczyźnie, w: Akcja „Wisła”. 
Przyczyny, przebieg, konsekwencje, Przemyśl 2007, s. 259–261. 
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małorolnych rolników, stosunkowo bardzo mało wyrobiony politycznie i społecznie. 
I gdyby nie operujące tam bandy ukraińskie, ludność ta politycznie nie 
uświadomiona, mogłaby z czasem, a zwłaszcza młode jej pokolenie stać się 
pożytecznymi do państwowości polskiej286. 

 
 
Sytuacja na terenie powiatu nie poprawiła się do końca 1946 roku. O 

sytuacji ludności polskiej w gminie Bircza pisał Zarząd Gminy: Warunki 
mieszkaniowe przedstawiają się strasznie, ludzie w gromadach popalonych 
mieszkają w lepiankach prawie nago i bosi, z gromad popalonych dużo ludzi 
mieszka w gromadzie Bircza z braku mieszkań po kilka rodzin287. 

Również ci Ukraińcy, którzy dystansowali się od działań banderowskich 
ponosili bardzo duże ofiary. Poza obowiązkowym zakwaterowaniem i aprowizacją, 
byli zmuszani do wstępowania do oddziałów UPA. Ogłaszano przymusowy pobór 
młodych mężczyzn narodowości ukraińskiej do sotni, czasami okrążając 
poszczególne wsie. Uchylanie się od tego obowiązku karano bezwzględnie, np. w 
Trzciańcu 9 sierpnia 1946 roku za ucieczkę Władysława Babickiego od 
przymusowej mobilizacji zorganizowanej przez UPA banderowcy powiesili jego 

                                                           
286 Sprawozdanie sytuacyjne z zakresu społeczno-politycznego za miesiąc listopad 1946 starosty 
przemyskiego z 30 XI 1946 r., kserokopia w zbiorach autora. 
287 APP, AGB, sygn. 9, k. 178, Pismo Zarządu Gminy Bircza z 25 XI 1946 r. 

Liczba domów 

Lp. Gromada 
spalonych lub zniszczonych ocalałych 

1. Bircza 26 198 
2. Bircza Stara 117 38 
3. Brzuska 198 38 
4. Korzeniec 125 64 
5. Krajna 42 12 
6. Leszczawa Dolna 212 43 
7. Łodzinka Górna 74 33 
8. Łomna 116 14 
9. Nowa Wieś 11 55 

10. Rudawka 129 30 
11. Sufczyna 144 72 
12. Wola Korzeniecka 80 50 
13. Boguszówka 41 6 
14. Huta Brzuska 146 39 

Razem 1461 692 
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rodzeństwo: Zofię, Anielę i Stefana288. Taka forma zbiorowej odpowiedzialności 
była niespotykana nawet wśród Niemców w stosunku do współrodaków. 

Decyzję o rozpoczęciu operacji „Wisła” społeczeństwo polskie przyjęło z 
ulgą. Sytuacja, w której dwa lata po wojnie żyło się ciągle w strachu o swoje życie, 
było dla zdecydowanej większości Polaków nie do przyjęcia. Współczuli oni 
wysiedlanym ze swoich domów, ale jednocześnie odczuwali ulgę związaną z 
rozwiązaniem kwestii powszechnego terroryzmu. Oczywiście konsekwencje tej 
operacji ponosili nie tylko Ukraińcy i Łemkowie czy też małżeństwa mieszane, ale 
w pewnym sensie także ludność polska. Przykładem jest wysiedlenie sporej grupy 
Polaków podejrzanych o sprzyjanie polskiemu podziemiu niepodległościowemu. 
Właśnie za taką działalność i wspieranie podziemia m.in. dowódca 9 DP wysiedlił z 
rejonu na południowy zachód od Przemyśla kilkanaście rodzin polskich, jak to 
uzasadniał: zupełnie przegniłych wskutek propagandy PSL i NSZ289. 

Z badań autora wynika, że w powiecie przemyskim (dane wstępne) w latach 
1944–1948 oddziały UPA dokonały co najmniej 770 napadów, podczas których 
zamordowali ponad 100 współrodaków. Jeżeli tą liczbę przemnożymy przez liczbę 
powiaty, to otrzymamy przybliżoną skalę i ogrom cierpień ludności cywilnej 
związanej z działaniami formacji nacjonalistów ukraińskich. 

Pomimo ponad 3 lat od zakończenia II wojny światowej sytuacja ludności 
cywilnej na terenie południowo-wschodniej Polski nadal była tragiczna. 
Doświadczona tragedią okupacji, kontyngentami, wywózkami czy też eksterminacją 
ludności w dalszym ciągu była skazana na egzystencję na granicy głodu i utraty 
swojego życia. Nękana przez banderowskie formacje, a czasami przez małe grupy o 
charakterze kryminalnym, które w wielu wypadkach mordowały sąsiadów, paliły 
zabudowania, okradały z resztek pożywienia czy też dobytku ruchomego. Ponadto 
mieszkańcy wsi i miasteczek musieli dawać schronienie uciekinierom z innych wsi, 
a także ze wschodnich województw przedwojennej Polski. 

Tej tragedii w dyskusji nad ludobójstwem czy też eksterminacją nie 
poświęca się należytej uwagi. A przecież wymiar czasowy od „wyzwolenia” w lipcu 
1944 roku do zniszczenia ostatnich zwartych oddziałów banderowskich zimą 1948 
roku290 to przecież 4 lata. Przez ten czas ludność tych terenów zazwyczaj noce 
spędzała poza domem, cierpiała permanentny głód, niszczono ją lub okradano z 
płodów rolnych i inwentarza żywego. W wielu rejonach Rzeszowszczyzny okres 
powojenny miał tragiczniejszy w skutkach przebieg niż okupacja. Do dziś toczy się 
dyskusja o odszkodowaniach dla ofiar II wojny światowej. Jedne grupy 
poszkodowanych otrzymały zadośćuczynienie, inne nie. Przesiedleni obywatele 
polscy narodowości ukraińskiej podnoszą głosy o konieczności odszkodowań za 
pozostawione mienie podczas trwania operacji „Wisła”. Nie wspominają przy tym, 

                                                           
288 AIPN ORz, sygn. 04/231, k. 86, Raport sytuacyjny PUBP za 7 VIII 1946–17 VIII 1946 r.; sygn. 
0057/81, k. 32, Raport sytuacyjny Komendy Powiatowej MO w Przemyślu za 1 VIII do 1 IX 1946 r. 
289 Szyfrogram gen. Stefana Mossora do Ministra Obrony Narodowej Michała Roli-Żymierskiego w 
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290 Na 1 XII 1948 r. istniały na terenie powiatu przemyskiego 2 grupy UPA: Włodzimierza Mroczki 
„Suma”, licząca 3 osoby (operowała w rejonie Reczpola i Chołowic) oraz 7-osobowa grupa „Toczyły” 
(w rejonie Brzeżawy i Jawornika Ruskiego). 
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że otrzymali nowe gospodarstwa, w większości wypadków o znacznie lepszym od 
opuszczonych standardzie, i bezzwrotne pożyczki państwowe na zagospodarowanie. 
Pozostała na terenie województwa rzeszowskiego ludność polska nie otrzymała 
żadnych odszkodowań za zniszczone mienie, za śmierć ich bliskich, bo przecież 
formalnie wojna się skończyła w maju 1945 roku. 

Wywołany przez UPA konflikt etniczny jedynie wzmocnił imperium 
Stalina291 i spowodował represje w postaci masowych deportacji. Obecnie ukraińscy 
nacjonaliści budują mit obrońcy wywożonych Ukraińców z ich ojcowizny i jawią 
się jako ich obrońcy. A to właśnie ta formacja zbrojna przez 2 lata po zakończeniu II 
wojny światowej prowokowała i faktycznie doprowadziła do tragedii swojego 
narodu, próbując obecnie zrzucić za to odpowiedzialność na państwo, w którym ta 
społeczność zamieszkiwała. Swoje działania prowadzili nie licząc się ze stratami 
wśród własnej ludności cywilnej. 
 
Zarys działań oddziału partyzanckiego Ryszarda Kraszka „Pirata” w 1945 
roku 
(Rocznik Przemyski t. XIL, z. 3,  Przemyśl 2013) 
 

Wiosną 1945 roku, z uwagi na wzmagającą się działalność nacjonalistów 
ukraińskich w Polsce południowo-wschodniej doszło do powstawania licznych grup 
samoobrony, a w wielu wypadkach do powstawania oddziałów partyzanckich, które 
za główny cel swojego istnienia nie miały walki z nową władzą, ale ochronę 
miejscowej ludności przez działaniem OUN i UPA. Oczywiście oddziały te z uwagi 
na skład osobowy oraz dotychczasowe związki konspiracyjne były w większości 
negatywnie ustosunkowane do władzy komunistycznej i obecności Armii 
Czerwonej. Tym niemniej z uwagi na trwające działania wojenne polskie formacje 
partyzanckie unikały otwartych starć z Armią Czerwoną ograniczając się do działań 
mających na celu ochronę członków podziemia niepodległościowego, uwalniania 
aresztowanych i likwidowania funkcjonariuszy, którzy szczególnie byli 
zaangażowani w rozpracowywanie i zwalczanie polskiej konspiracji. 

Poniższy artykuł ma na celu wypełnienie luki w historiografii podziemia  
niepodległościowego i narodowego na terenie powiatu przemyskiego w pierwszej 
połowie 1945 roku, w postaci przedstawienia działalności jednego z takich 
oddziałów, który powstał końcem zimy 1945 roku i operował przez kilka miesięcy 
w południowej części powiatu.  

  Powiat przemyski od 1 października 1944 roku do 1 kwietnia 1945 roku 
składał się z 13 gmin zbiorowych i miasta Przemyśla, w skład których wchodziło 
149 gromad wiejskich292. Z dniem 31 marca 1945 roku, na skutek uchwały 
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Przemyślu została zlikwidowana gminna 
zbiorowa Trzcianiec z siedzibą w Wojtkowej. Na jej miejsce z dniem 1 kwietnia 
1945 roku utworzono gminy zbiorowe w Kuźminie i Wojtkowej293.  Jednakże na 

                                                           
291 T. Snyder, op. cit., s. 356. 
292 Archiwum Państwowe w Przemyślu (dalej APP), PRN, sygn. 15. Wykaz alfabetyczny gromad 
powiatu przemyskiego, k. 71-72. 
293 APP, PRN, sygn. 50. Podział terytorialny. Wykaz gmin i gromad powiatu przemyskiego 1944-
1949.,b.p. 
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wskutek działań podziemia ukraińskiego oraz licznych napadów na administrację 
polską, siedziba gminy Żohatyń końcem kwietnia 1945 roku została przeniesiona do 
Birczy i wznowiła działalność dopiero 15 sierpnia 1945 roku. Taki stan zachował się 
aż do 1947 roku294. Powiat przemyski w lutym 1945 roku zamieszkiwało 100 135 
osób, z tego 25 907 Polaków i 39 737 Ukraińców (część z tej liczby to byli Polacy 
wyznania grekokatolickiego). Liczbę ludności z podziałem na narodowość nie udało 
się ustalić w pięciu gminach295. Nie ulega wątpliwości, iż podane dane nie w pełni 
odpowiadają rzeczywistości, gdyż w tym okresie przemieszczali się przez powiat 
polscy repatrianci z ziem wcielonych do Związku Sowieckiego, powracali 
przymusowi robotnicy z Niemiec, kwaterowały polskie i ukraińskie oddziały 
partyzanckie oraz znajdowały się polskie i sowieckie oddziały wojskowe. 

Sytuacje dodatkowo komplikował fakt, iż zarówno pod koniec 1944 i 
początkach 1945 roku polska granica wschodnia była praktycznie niestrzeżona. 
Dotyczyło to zarówno polskiej jak sowieckiej strony granicy. W tym okresie trwały 
jeszcze walki z armią niemiecką i większość jednostek tam była zaangażowana. W 
końcu grudnia na front z Przemyśla  wyjechały jednostki 6 Dywizji Piechoty, które 
jeszcze na przełomie października i listopada 1944 roku, brały udział w zwalczaniu 
oddziałów UPA296. Taka sytuacja sprzyjała zwłaszcza ukraińskiemu 
nacjonalistycznemu podziemiu. Poszczególne sotnie UPA mogły bez większych 
przeszkód przekraczać nową wschodnią granicę Polski. 

Zgodnie z porozumieniem między PKWN a rządem sowieckim w sprawie 
stosunków między dowództwem sowieckim a polską administracją po wkroczeniu 
Armii Czerwonej na terytorium Polski z 26 lipca 1944 r. za bezpieczeństwo na 
zapleczu operacyjnym odpowiadali w tym okresie sowieci. W art. 1 tego 
porozumienia czytamy: „W strefie działań wojennych na terytorium Polski po 
wkroczeniu wojsk radzieckich władza najwyższa i odpowiedzialność we wszystkich 
sprawach dotyczących prowadzenia wojny w okresie czasu niezbędnego do 
przeprowadzenia operacji wojennych koncentrują się w ręku Wodza Naczelnego 
Wojsk Radzieckich”297. 

 
Działania ukraińskich nacjonalistów w rejonie Birczy w początkach 1945 

roku 
 

Już w pierwszych miesiącach 1945 roku teren gmin: Żohatyn, Wojtkowa i 
Kuźmina został całkowicie opanowany przez banderowców. W ich szeregi w sposób 
zorganizowany przeszła już w lecie 1944 roku policja ukraińska z Birczy – ok. 60 
osób, Rybotycz –ok. 20 osób, Kuźminy i Wojtkowej 30 osób, Krościenka i Medyki 

                                                           
294 APP, PRN sygn. 90. Pismo Starosty Powiatowego z 28.08.1945 r., k. 24; APP, PRN sygn. 90. 
Pismo Zarządu Gminy Żohatyń z 23.08.1945 r., k.22. 
295 Kopia danych ewidencyjnych powiatu przemyskiego w zbiorach autora. 
296Por. A. Stachula, Szósta pomorska. Z dziejów Szóstej Pomorskiej Dywizji Piechoty1944 – 1948, 
Warszawa 1981 s. 27-30; A. Zapałowski, Zarys działań jednostek Ludowego Wojska Polskiego na 
terenie powiatu przemyskiego w latach 1944-1948, Kresy południowo-wschodnie, rocznik III/IV, 
Przemyśl 2006,  s. 113-115. 
297 L. Grot, Działania Ludowego Wojska Polskiego przeciwko zbrojnemu podziemiu w latach 1944-
1947, WPH nr 3 (66), Warszawa 1973, s. 472. 
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po 30 osób298. W styczniu 1945 roku, szerokim echem w powiecie rozeszła się 
wiadomość o morderstwie w Sufczynie w dniu 3 stycznia 1945 r. bestialsko 
zamordowanej nauczycielskiej rodziny Sugierów: nauczyciela Jana, lat 52, 
nauczycielkę Anielę, lat 47, syna Zbigniewa, lat 24 i syna Mieczysława, lat 22299. W 
odpowiedzi na powtarzające się zabójstwa ze strony ukraińskich nacjonalistów w 
dniu  29 stycznia 1945 roku w Sufczynie milicjanci z Birczy wraz z cywilnymi 
Polakami z Huty Brzuskiej i Boguszówki oraz nieokreślonym odziałem karnym z 
Przemyśla, przeprowadzili obławę przeciw banderowcom. Tylko w styczniu w 
Przemyskiem według meldunków UPA zamordowano 35 Polaków, a ponad 20 
raniono300. 

W lutym 1945 roku w rejonie Birczy nasiliły się działania ukraińskiego 
podziemia. I tak 2 lutego w Borownicy zostali zamordowani przez UPA: Franciszek 
Budnik, lat 69, Jan Metyk, lat 36, Jan Wójcik oraz Jan Pocałuń301. W tym samym 
dniu doszło do potyczki pomiędzy patrolem MO pod dowództwem Tadeusza Borcza 
a oddziałem UPA w sąsiedniej wsi Jaworniku Ruskim302. W czasie walki zginął 
funkcjonariusz plutonu operacyjnego Komendy Powiatowej MO Przemyśl Henryk 
Kuzio. Do kolejnej potyczki doszło w dniu następnym, mianowicie, 3 lutego w 
rejonie Brzeżawy oddział sowiecki wraz z funkcjonariuszami MO, stoczył walkę z 
oddziałem UPA303.   

Kolejne napady w rejonie Birczy nie ustawały. Już 8 lutego 1945 roku  w 
Jaworniku Ruskim zostali wrzuceni żywcem do studni Polacy Michał Ortrek z żoną. 
Ten sam los (także w Jaworniku Ruskim) spotkał całą polską rodzinę nieznanego 
nazwiska – 3 dzieci wraz z rodzicami. Wszyscy utonęli304. 14 lutego 1945 roku w 

                                                           
298 Por. M. Samborski, Oddziały UPA w Przemyskiem i Bieszczadach w roku 1944 obwód (okręg) 
OUN-SD  w Przemyślu i 6 WO „San”, Rocznik Przemyski t. XLIV 2008 z. 4, s. 195- 225.   
299 Poświadczenie świadka Leopolda Beńki, Na Rubieży  nr 64/2002, s. 55; J. Piotrowski, Zginęli, bo 
byli Polakami, Wiadomości Birczańskie nr 1/1998; J. Piotrowski, Żywi to pamiętają, Wiadomości 
Birczańskie nr 2/20 grudzień 2000 r.; W. Piętowski, Stosunki polsko-ukraińskie po wybuchu II wojny 
światowej. Zarys. Czarna 1988, s. 183. 
300P.J. Poticznyj, I. Liko (red.), Litopys Ukrajinśkoji Powstanśkoji Armii, t. 30, Toronto-Lwiw 2000 s. 
430-431. 
301 APP, PRN sygn. 49. Wykaz osób pomordowanych od lipca 1944 do końca lutego 1945 r. Polaków z 
terenu gminy Żohatyn, k. 93; Na Rubieży,  nr 27/1998 Wrocław 1998, s. 35;  F. Adamski, 
Wspomnienia z Borownicy, maszynopis, brak daty opracowania, s.19. 
302 AIPN-Rz-051/204. Wykaz stoczonych potyczek.. , k. 134.; Z. Ziembolewski, Powstanie i 
działalność Milicji Obywatelskiej w powiecie przemyskim w latach 1944-47, Rocznik Przemyski nr 19-
20, Przemyśl 1978, s. 302; AIPN-Rz-00155/1182. Dane o b. funkcjonariuszu M.O. Kuzio Henryku, k. 
3; J. Granatowski, S. Kasperski, J. Lizak, S. Warzybok, Żyją w dziele swoim i dzisiejszym obliczu 
ojczyzny,  Przemyśl 1979, s.  37; O. Płeczeń, 9 lat w bunkrze wspomnienia żołnierza UPA, Lublin 1991  
na s. 46-47 podaje, iż w dniu 2.02.1945 r. w przysiółku Jawornika Ruskiego – Rybne doszło do 
potyczki pomiędzy grupą Polaków dowodzoną przez Jana Kotwickiego z Borownicy a oddziałem 
UPA; APP, PRN sygn. 48. Meldunek KP MO w Przemyślu do Starosty Powiatowego w Przemyślu z 6 
II 1945 r., k. 31; AIPN-Rz-051/217. Napady i akcje zbrojne sotni „Burłaka”, k. 91; F. Adamski, 
Wspomnienia z Borownicy…, s. 19; AIPN-Rz-00155/1182. Protokół na okoliczność wypadku w jakim 
poległ plut. Kuzio Henryk, pełniący służbę w Plut. Operacyjnym tut. Komdy M.O., k. 5. 
303 APP, PRN  sygn. 48. Meldunek KP MO w Przemyślu do Starosty Powiatowego w Przemyślu z 6 II 
1945 r., k. 31; AIPN-Rz-051/312. Streszczenie kroniki sotni „Hromenki”, k. 27-28. 
304AIPN-Rz-0057/28/k. KWMO w Rzeszowie. Napady dokonane przez bandy na miasta, wsie, 
działaczy itp.,     k. 183; APP, PRN sygn. 48. Telefonogram MO w Żohatynie do KP MO w Przemyślu 
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Żohatynie patrol MO wpadł w zasadzkę UPA. W czasie walki zginęli 
funkcjonariusze z posterunku MO Żohatyn305 Antoni Czeluśniak i Władysław 
Polaczek306. 20 lutego w Brzeżawie zostali zamordowani przez UPA rolnicy: Michał 
Grodecki z żoną i Jan Harłacz307. Ponadto w dniu 20 lutego 1945 roku w powiecie 
przemyskim upowcy w wyniku zorganizowanej akcji zamordowali 11 gajowych308. 

Dla zastraszenia miejscowej ludności banderowcy stosowali pokazowe 
egzekucje. I tak 22 lutego w Griąziowej w nocy 10 banderowców napadło na dom 
Jana Cara. Uprowadzonego powiesili nieopodal domu, zostawiając przy denacie 
kartkę „Wmerłi subacza, sowieckim NKWD, polskim posipaczam i naszym 
zdrajczykam. Sława Ukraini”. J. Car należał od 2 tygodni do UPA. Ranny w akcji 
wrócił do domu celem wyleczenia309. Innym przypadkiem był napad w dniu 18 
marca w Leszczawie Górnej, gdzie spalono 2 polskie domy oraz powieszono Polkę 
Olgę Wasylkiewicz310. W tym dniu, także śmierć poniosła przez powieszenie Olga 
Małecka311 i NN kobieta312.  

W następnych dniach oddziały UPA zamordowały w Borysławce, 
Brzeżawie, Jaworniku Ruskim, Dobrzyńce i Jasienicy kolejnych 15 Polaków313. 
Ciągle zdarzały się zasadzki na organizującą się administrację samorządową i 

                                                                                                                                                      
z 8 II 1945 r., k. 33; Z. Konieczny, Straty ludności w południowo-wschodnich powiatach dzisiejszej 
Polski w latach 1939-1945 [w:] Polska-Ukraina: trudne pytania, t. 7  Warszawa 2000, s. 235. 
305 AIPN-Rz-051/204. Wykaz stoczonych potyczek... , k. 134.; APP, PRN sygn. 49. Wykaz osób 
pomordowanych od lipca 1944 do końca lutego 1945 r. Polaków z terenu gminy Żohatyn, k. 93; J. 
Granatowski, S. Kasperski, J. Lizak, S. Warzybok, Żyją w dziele swoim..., s. 43; J. Piotrowski, Żywi to 
pamiętają, Wiadomości Birczańskie nr 2 /2000 ; AIPN-Rz-00155/1355. Protokół okoliczności w jakich 
zginął mil. Polaczek Władysław z Posterunku M.O. w Żohatynie pow. Przemyśl, k. 3. 
306 Władysław Polaczek s. Jana i Anny, ur. 12 II 1922 r.  w Piątkowej. Wykształcenie 4 klasy szkoły 
powszechnej. Do milicji wstąpił  07 IX 1944 r. 
307 APP, PRN  sygn. 49. Wykaz osób pomordowanych od lipca 1944 do końca lutego 1945 r. Polaków 
z terenu gminy Żohatyn, k. 93. 
308 APP , PRN sygn. 3. Protokół spisany dnia 12 V 1945 r. w Starostwie powiatowym przemyskim i 
odbytego zebrania periodycznego Naczelników władz i urzedów niezespolonych z administracją 
ogólną w sprawie omówienia bieżacych spraw i uzgodnienia współpracy na terenie powiatu., k. 11.  
309APP, PRN  sygn. 49. Meldunek MO w Wojtkowej z 24 II 1945 r., k. 47; APP, PRN  sygn. 49. 
Raport sytuacyjny KP MO w Przemyślu nr 3 z 13 III 1945 r., k. 174-175; AIPN-Rz-051/217. Napady i 
akcje zbrojne sotni „Burłaka”, k. 67. 
310 APP, PRN  sygn. 49. Informacja Zarządu Gminy w Trzciańcu z 26 III 1945 r., k. 151; APP, PRN  
sygn. 79. Informacja Zarządu Gminy w Trzciańcu  z 04 IV 1945 r., k. 19; APP, PRN  sygn. 79. 
Informacja Zarządu Gminy w Wojtkowej  z 07 IV 1945 r., k. 127; APP, PRN sygn. 79. Meldunek MO 
w Wojtkowej z 22 III 1945 r., k. 127; AIPN-Rz-0057/28/k. KWMO w Rzeszowie. Napady dokonane 
przez bandy na miasta, wsie, działaczy itp., k. 183. 
311 Olga Małecka c. Antoniego (z domu Wasylkiewicz), ur. 1912 r., powieszona przez banderowców. 
Według protokołu przesłuchania jej brata Włodzimierza Wasylkiewicza, Polaka – pełniącego funkcję 
sekretarza Gminy Bircza w dniu 18 III 1945 r. o godz. 18.00 w Leszczawie Górnej powieszono Olgę 
Małecką. Informację o jej powieszeniu powiadomił Wasylkiewicza milicjant z Birczy Laszkiewicz o 
godz. 24.00 [za:] M. Siwicki, Dzieje konfliktów polsko-ukraińskich, t. III, Warszawa 1994, s. 240. 
312 S. Siekierka, H. Komański, K. Bulzacki, Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na 
Polakach w województwie lwowskim 1939-1947, Wrocław 2006, s. 133. 
313 APP, PRN  sygn. 49. Meldunek MO w Rybotyczach z 01 III 1945 r., k. 155; APP, PRN sygn. 49. 
Raport sytuacyjny nr 3 KP MO w Przemyślu z 13 III 1945 r., k. 176; AIPN-Rz-051/217. Napady i 
akcje zbrojne sotni „Burłaka”, k. 47; AIPN-Rz-0057/28/k. KWMO w Rzeszowie. Napady dokonane 
przez bandy na miasta, wsie, działaczy itp., k. 183;  APP, PRN  sygn. 49. Wykaz osób pomordowanych 
od lipca 1944 do końca lutego 1945 r. Polaków z terenu gminy Żohatyn, k. 93.  
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funkcjonariuszy MO. W dniu 17 marca 1945 r. w rejonie Jasienicy koło Birczy 
patrol MO wpadł w zasadzkę zorganizowaną przez oddział UPA. Zginęli 
funkcjonariusze Jan Kozimor314, Dominik Góralewicz315 oraz członek milicji 
pomocniczej szer. Wincenty Flader316 i Wiktor Kołcz (prawdopodobnie chodzi o 
Tadeusza Kołcz317), Władysław Olejarz318 (według danych MO zginęło 5 
funkcjonariuszy319). Pozostali milicjanci: Dominik Góralewicz i Szczepan Czycz i 
Jan Kozimor320 zostali przez banderowców uprowadzeni a następnie 
zamordowani321.  Milicjanci udawali się z Borownicy do Jasienicy i wpadli w 
zasadzkę UPA. Banderowcy rozebrali mostek, aby utrudnić milicjantom przejazd322. 

Mordy na Polakach i Ukraińcach lojalnych wobec państwa polskiego trwały 
prawie codziennie. Powodowały one masowe ucieczki ludności do Birczy i do 
Przemyśla. Ciągle istniała obawa o przeniesienie na teren powiatu przemyskiego 
mordów na skalę podobną do tej z Wołynia, czy też ze wschodnich powiatów 
Małopolski Wschodniej, zwłaszcza iż przez cały 1944 rok na teren wsi położonych 
nad Sanem wracali uciekinierzy ze byłej wschodniej Polski  wywiezieni przez 
Sowietów w 1940 roku.  

Tylko w okresie od 1 listopada 1943 do 29 lutego 1944 roku  na teren 
gromad Dubiecko, Ruska Wieś, Bachów, Krasiczyn, Śliwnica, Tarnawce- wróciło 
50 rodzin liczących 170 osób. Tak że do polowy marca 1944 roku powróciło w 

                                                           
314 AIPN-Rz-00155/1072. Notatka służbowa komendanta MO woj. rzeszowskiego mjr. Michalaka, k. 
4.; Z. Ziembolewski, Powstanie i działalność Milicji Obywatelskiej..., s. 314, podaje, iż Jan Kozimór 
zginął 18 III 1945 r. w Piątkowej.  
315 Dominik Góralewicz, s. Józefa i Marii, ur. 27 X 1919 r. w Jasienicy. Z zawodu maszynista 
kolejowy, wykształcenie 6 klas szkoły powszechnej. Do milicji wstąpił 1 X 1944 r. Zginął 17 III 1945 
r. w Piątkowej, zamordowany przez UPA. 
316 Wincenty Flader ur. 21 I 1925 r. w Jasienicy. Ukończył 4 klasy Szkoły Powszechnej. Pracował w 
gospodarstwie rolnym. Do milicji wstąpił 1 X 1944 r. i pełnił służbę na posterunku MO w Birczy. 
Zginął 17 III 1945 r. w Piątkowej; AIPN-Rz-051/204. Wykaz stoczonych potyczek..., k. 134; J. 
Piotrowski, Żywi to pamiętają, Wiadomości Birczańskie nr 2  /2000. 
317 Tadeusz Kołcz s. Stanisława, ur. 29 X 1923 r. w Jasienicy. Od 1942 do 1943 r. przebywał na 
robotach przymusowych w Dębicy. W dniu 01 X 1944 r. wstąpił do milicji pomocniczej. Służbę pełnił 
na posterunku MO w Birczy. Zginął 16 III 1945 r. w Piątkowej. 
318 Władysław  Olejarz s. Józefa i Józefy, ur. 24 VIII 1923 r. w Jasienicy. Wykształcenie 5 klas Szkoły 
Powszechnej. Do milicji pomocniczej wstąpił 01. IX 1944 r. Służbę pełnił na Posterunku MO w 
Birczy. 
319 AIPN-Rz-00155/1072. Wniosek o przyznanie renty w Trybie Instrukcji 10/67 dla Ob. Marianny 
Flader z 30 IX 1975 r., k 10. 
320 Jan Kozimor s. Tomasza, ur. 19 XII 1913 r. w Jasienicy. Ukończył szkołę powszechną. W latach 
1936-1937 odbył służbę wojskową w 38 p.p. w Przemyślu. Był wywieziony na roboty przymusowe w 
Niemczech. Do milicji wstąpił 1 X 1944 r. Uprowadzony po walce z oddziałem UPA i następnie 
zamordowany 17 III 1945 r. 
321 AIPN-Rz-00155/1098. Odpis wyroku Sądu Grodzkiego w Dubiecku z 5 XII 1947 r., k. 8; AIPN-Rz-
00155/1223. Akta osobowe Kołcz Tadeusz s. Stanisława; AIPN-Rz-00155/1328. Akta osobowe 
Władysław Olejarz s. Józefa, k. 1-3; AIPN-Rz-00155/1098. Protokół wypadku śmierci b. milicjanta 
Góralewicz Dominika z Posterunku MO Bircza, k.13; AIPN-Rz-051/219. Karta Wydziału „C” KWMO 
w Rzeszowie, k. 154; AIPN-Rz-051/312. Streszczenie kroniki sotni „Hromenki”, k. 27-28. 
322 AIPN-Rz-00155/1098. Protokół wypadku śmierci b. milicjanta Góralewicz Dominika z Posterunku 
MO Bircza, k.13; AIPN-Rz-051/219. Karta Wydziału „C” KWMO w Rzeszowie, k. 154; AIPN-Rz-
051/312. Streszczenie kroniki sotni „Hromenki”, k. 27-28. 
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powiecie przemyskim co najmniej 290 rodzin, liczących 1063 osoby323. Po powrocie 
do swych miejsc rodzinnych większość z nich z powodu zupełnego zniszczenia 
domów mieszkalnych zmuszona była zamieszkać pod gołym niebem, cierpiąc głód i 
zimno- nieznaczna tylko część tych reemigrantów zdołała sklecić sobie 
prowizoryczne schronienia. Opowiadali oni miejscowym Polakom o bestialstwie i 
mordach Polaków przez Ukraińców, co wzmagało strach i grozę. Ponadto od lata 
1943 roku przez Przemyśl przejechało kilkadziesiąt tysięcy uciekinierów ze 
wschodniej Polski, którzy przekazywali mieszkańcom Przemyśla swoje straszne 
przeżycia. W samym Przemyślu dla uciekinierów stworzono dwa obozy, przez które 
tylko do końca lipca 1943 r. przeszło ponad 10 000 osób, z czego dzieci stanowiły 
około 30 % ogółu324. 

Jesienią 1944 i zima 1945 roku sytuacja została dodatkowo skomplikowana 
poprzez przesiedlenia ludności Polskiej ze wschodu byłej Polski, w sytuacji kiedy 
front był w okolicach Wisły. Ludność ta nie miała gdzie się udać, Ukraińcy 
terroryzowani przez formacje nacjonalistyczne odmawiali wyjazdu z terenu Polski, a 
miejscowe formacje UPA groziły śmiercią Polakom którzy nie opuszczą „etnicznie 
ukraińskich ziem”, czego przykładem było przepędzenie w dniu 9 kwietnia z 
Żohatyna do Borownicy wszystkich polskich  mieszkańców wsi325.  

Te i inne powody były powodem doprowadzenia do kilku akcji odwetowych 
miejscowej ludności i oddziałów konspiracji polskiej na wsie ukraińskie w których 
zamordowano kilkuset Ukraińców m.in. w Małkowicach, Brzózce, Skopowie, 
Ruszelczycach, Bachowie326.   

Wiosną 1945 roku w rejonie Birczy i Krasiczyna dodatkowo sytuację 
skomplikowało wycofanie się Wojska Polskiego, motywowane wzrostem 
zagrożenia. To spowodowało, iż bezpieczeństwa strzegły tylko lokalne posterunki 
MO z którymi współdziałały oddziały polskiego podziemia niepodległościowego. 
Po opuszczeniu tego terenu przez WP, banderowcy zamordowali 12 milicjantów z 
terenu gminy Krasiczyn. Duża część ludności z okolicznych wsi mieszkała na 
dziedzińcu Zamku w Krasiczynie327. 

Do największej akcji UPA na polską wioskę w rejonie Birczy, w okresie 
kiedy trwała jeszcze II wojna światowa, doszło 20 kwietnia 1945 roku w 

                                                           
323 Pismo Polskiego Komitetu Opiekuńczego w Przemyślu do Rady Głównej Opiekuńczej  w Krakowie 
zawierające charakterystykę grup uchodźców ze wschodu z 13 marca 1944 r. [w:] L. Kulińska, A. 
Roliński, Antypolska akcja nacjonalistów ukraińskich w Małopolsce wschodniej w świetle dokumentów 
Rady głównej Opiekuńczej 1943-1944, Kraków 2003, s. 303,304.  
324 L. Kulińska, Eksterminacja i uchodźctwo kresowych Polaków na skutek ludobójczej akcji 
nacjonalistów ukraińskich w latach 1943-1944 w  świetle materiałów Rady Głównej Opiekuńczej, [w:] 
Akcja „Wisła”. Przyczyny, przebieg, konsekwencje. Materiały konferencji naukowej zorganizowanej 
23-24 lutego 2007 r. w Przemyślu, Przemyśl 2007, s.42-43; Z. Konieczny, Stosunki polsko-ukraińskie 
na ziemiach obecnej Polski w latach 1918-1947,Wrocław 2006, s. 54. 
325 AIPN-04/231. Meldunek PUBP za kwiecień 1945 r. z dnia 06 V 1945 r., k. 8; AIPN-Rz-051/217. 
Napady i akcje zbrojne – sotnia „Burłaka”, k. 109. 
326 Autor obecnie przygotowuje pracę poświęconą powodom i przebiegowi tych akcji. 
327 AIPN-Rz-108/4890. Akta w sprawie Pilipiec Mikołaj s. Bazylego, k.3; AIPN-Rz-107/959. Akta w 
sprawie Pilipca Mikołaja, k. 3. 
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Borownicy. W trakcie pacyfikacji wioski zginęło prawie 60 Polaków a cała wieś 
spłonęła328.  

O sytuacji w zakresie bezpieczeństwa na terenie powiatu mówi rozpaczliwy 
raport kierownika Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Przemyślu 
z 20 kwietnia 1945 r. w odniesieniu do napadu UPA na Borownicę: "wieś 
podpalono ze wszystkich stron. Urząd Bezpieczeństwa Publicznego jak i Milicja 
Obywatelska są bezradne. Prosimy o natychmiastową pomoc. Według informacji, to 
w krótkim czasie może być zagrożone całe miasto Przemyśl. Ludność nie może 
pracować w polu, gdyż bandy do nich strzelają"329. 

 
Powstanie oddziału „Pirata” 
 

Decyzja o powstaniu oddziału partyzanckiego, jak również jego data 
powstania nie jest do końca pewna. Zapewne jego powstanie należy sytuować na 
luty 1945 roku, kiedy to  26 lutego 1945 roku rozkazem nr 1/45 Kazimierza 
Mireckiego330  wznowiono działalność wcześniej scalonego z AK Okręgu 
Rzeszowskiego Narodowej Organizacji Wojskowej (kryptonim „San”, a od 16 
marca 1945 r. „Dniestr”) jako Narodowe Zjednoczenie Wojskowe, które na 
Rzeszowszczyźnie występowało nadal pod nazwą NOW. Powstałe oddziały leśne 
NOW miały za zadanie ochronę ludności polskiej przed atakami UPA331. 
Komendantem powiatowym NOW w Przemyślu (kryptonim „Przełęcz”, a od 16 
marca 1945 r. „Z4”) został kpt. sł. st. N.N. „Rak”332.  

Zwierzchnikiem powstałego oddziału i jego organizatorem był Mikołaj 
Pilipiec „Przemysław” (były dowódca Placówki AK Krasiczyn), który mieszkał w 
Krasiczynie. Trzeba także podkreślić, iż „Przemysławowi”  podporządkowały się 
też lokalne samoobrony. Sama kwestia objęcia  stanowiska przez Pilipca na 
dowódcę Placówki przed powołaniem oddziału nie jest jasna. W 1944 roku dowódcą 
Placówki AK Krasiczyn był Józef Rybak „Perkoz”, a następnie chorąży Mikołaj 
                                                           
328 Por. I. Kriwucki, De sribnołentyj Sian pływa [w:] Ukrajina. Nauka i kultura, nr 26-27 Kyjiw 1993, s. 
138-199; O. Płeczeń, 9 lat w bunkrze..., s. 48 podaje opis ataku na wieś. Zwarte są tam też informacje o 
śmierci 200 osób –Polaków (!) oraz 7 zabitych i 9 rannych banderowcach; G. Motyka, Tak było w 
Bieszczadach. Walki polsko-ukraińskie 1943–1948, Warszawa 1999, s. 255; J. Węgierski, Oddziały 
leśne „Warta” Obszaru Lwów na Rzeszowszczyźnie (wrzesień 1944-czerwiec 1945) [w:] Zeszyty 
Historyczne WiN-u, Kraków 1996 nr 9 s. 44; F. Adamski, Wspomnienia z Borownicy…, s. 22; AIPN-
Rz-00155/1427. Odpis postanowienia Sadu Grodzkiego w Dubiecku z dnia 17 I 1948 r., k.12; AIPN-
Rz-051/204. Wykaz stoczonych potyczek..., k. 135 G.; AIPN- Rz- 04/238. Raport sytuacyjny 
kierownika PUBP z 20 IV 2945 r., k.7;; AIPN -Rz- 04/231. Raport sytuacyjny kierownika PUBP z 20 
IV 2945 r., k. 8; AIPN-Rz-051/219. Napady dokonane przez OUN- UPA w powiatach Lesko- Sanok-
Przemyśl, k.80; Tablica z nazwiskami na pomniku w Borownicy [w:] M. Gosztyła, Z. Konieczny, M. 
Proksa, Przewodnik po miejscach pamięci narodowej województwa przemyskiego, Przemyśl 1997, s. 
19; AIPN-Rz-051/312. Streszczenie kroniki sotni „Hromenki”, k. 27-28. 
329 AIPN – Rz - 04/238, k.6. Raport sytuacyjny kierownika PUBP z 20.04.1945 r.; H. Dominiczak, 
Zarys historii Wojsk Ochrony Pogranicza 1945-1985,Warszawa 1985, s. 299.  
330 Kazimierz Mirecki, komendant Okręgu Rzeszowskiego Narodowo-Ludowej Organizacji Wojskowej 
(1939/1940), a następnie komendant Okręgu Rzeszowskiego NOW. 
331 W. Szczepański, Wspomnienia lipiec 1944 –grudzień 1957, (opr. T. Bereza, M. Gliwa) Rzeszów 
2008, s. 94; K. Kaczmarski, Podziemie narodowe na Rzeszowszczyźnie 1939-1944, Rzeszów 2003, s. 
225-228.  
332 K. Kaczmarski, Podziemie narodowe na Rzeszowszczyźnie.., s. 225-227. 
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Gajdzik  „Dniestr”. Jego zastępcą był Władysław Rostecki  „Sanok”333. Po lipcu 
1944 roku Mikołaj Pilipiec  przybywa na teren gminy Krasiczyn. Był bratem 
księdza Michała Pilipca334 kapelana  Obwodu AK Rzeszów, który w grudniu 1944 
roku zostaje zamordowany przez UB. W związku z powyższym należy przyjąć, iż 
jego przybycie, wraz z drugim bratem Leonem na teren gminy Krasiczyn, skąd 
pochodziła jego rodzina, wynikała z obawą przed aresztowaniem. Prawdopodobnie 
po przybyciu na teren gminy objął dowództwo Placówki AK Krasiczyn. Należy 
domniemywać, iż w okresie okupacji był związany z Narodową Organizacja 
Wojskową (NOW) scaloną z AK i właśnie z ramienia Komendy Obwodu NOW 
sprawował w następnych miesiącach nadzór nad powstającym oddziałem Ryszarda 
Kraska „Pirata”335. 

Po powrocie na rodzinną ziemię, mieszkając w Mielnowie w listopadzie 
1944 roku przeżył napad 20 banderowców na wioskę. Wspólnie z leśniczym 
Julianem Karpińskim i gajowym Kotem zorganizował jej obronę. Walka trwała pół 
godziny (dwóch wcześniejszych administratorów w Mielnowie zostało 
zamordowanych z rodziną przez banderowców). W kilka miesięcy po tym napadzie, 
dochodzi do kolejnego na początku 1945 roku. Na Pilipca nadal mieszkającego w 
Mielnowie napadają banderowcy. Po wymianie ognia zostawiają mu kartkę aby 
wynosił się z Mielnowa bo to ukraińska ziemia336. 

Nowopowstały oddział (18 osobowy) zapewne nawiązał współpracę z 
lokalnymi samoobronami w rejonie wsi Sufczyna i Jasienica, które liczyły około 40 
osób pod dowództwem Karola Niemczewskiego „Srogi”, oraz we wsiach Huta 
Brzuska, Boguszówka i Korzeniec. Mogły one także liczyć łącznie do około 40 

                                                           
333 Por. A. Zapałowski, Wybrane zagadnienia dotyczące polskich struktur wojskowych pod okupacją 
sowiecką i niemiecką w Garnizonie Przemyskim w latach 1939-1944 [w:]  B. Bobusia, 85 lat garnizonu 
WP w Przemyślu, Przemyśl 2003, s. 180; AIPN-Rz-050/107/k. Akta śledcze przeciwko Pilipiec 
Mikołaj i inni, k. 13. 
334 Michał Pilipiec ps. "Ski" s. Bzaylego i Anny, ur. 1912, zm. 8 grudnia 1944.  Kapelan Obwodu AK 
Rzeszów. Związany  z Futomą i Błażową. Pochodził z Tarnawiec koło Krasiczyna. Jego rodzeństwo  
wraz z nim liczyło dziesięcioro dzieci, w tym sześciu chłopców: Leona, Andrzeja, Piotra, Mikołaja, 
Władysława i Michała oraz cztery córki: Helenę, Marię, Franciszkę i Annę. W 1931 roku Michał 
Pilipiec wstąpił do Seminarium Duchownego w Przemyślu. Po święceniach kapłańskich w 1936 roku 
ks. Pilipiec był kolejno duszpasterzem w parafiach Pniów, Futoma, a następnie Błażowa koło 
Rzeszowa. Od lutego 1940 r., przyjmując pseudonim "Ski" ksiądz Pilipiec, spieszył z pomocą 
organizacyjną por. Józefowi Lutakowi, pierwszemu dowódcy Placówki ZWZ w Błażowej. 
Współpracował z komórką wywiadowczo-dywersyjną "Ruch" w Inspektoracie AK Rzeszów, pomagał 
budować nową tożsamość osobom poszukiwanym przez władze okupacyjne, wystawiając im nowe 
metryki urodzenia, wykładał religię oraz język łaciński na tajnych kompletach organizowanych 
wspólnie m.in. z dr. Brzękiem, uczestniczył w zajęciach konspiracyjnej Szkoły Podchorążych. W 
listopadzie 1944 r. w sąsiedniej miejscowości Hyżne rozbrojono kolejny w terenie posterunek milicji, 
zniszczono listy osób przeznaczonych do aresztowania w najbliższym czasie oraz zastrzelono trzech 
funkcjonariuszy. W odpowiedzi na powszechne nieposłuszeństwo obywateli w nocy z 3 na 4 grudnia 
Komenda Wojewódzka MO przeprowadziła pacyfikację Błażowej, aresztując ks. Pilipca oraz ponad 
dwudziestu mieszkańców. Ksiądz został zamordowany przez UB 8 grudnia 1944 r. [za:] 
 http://www.rzeszow.ordynariat.opoka.org.pl/?option=com_content&view=article&id=57&Itemid=78 
(2013-02-21) 

335 AIPN-Rz-05/128. Charakterystyka 107 Narodowej Organizacji Wojskowej pod dowództwem 
Kraszek vel Śliwiński vel Wierzbicki Ryszard „Pirat” a następnie Janowski Zbigniew „Jastrzębiec”, k. 
6. 
336 AIPN-Rz-107/959. Akta w sprawie Pilipiec Mikołaj, k 42. 
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osób337. Dowódcą drużyny w Hucie Brzuskiej został „Cap” (być może chodzi o 
Władysława Capa w którego domu kwaterował „Pirat”), w Birczy Dymkiewicz, w 
Krasiczynie Sus, a w Zalesiu Kruk338. 

Na przełomie 1944/45 roku na terenie powiatu przemyskiego działał 
poakowski oddział partyzancki „Lwowskie Dzieci”. W jego składzie walczył m.in. 
Michał Kruk339. Od maja do czerwca 1945 r. wspomniany oddział dokonał kilku 
napadów w celu uzyskania pieniędzy na utrzymanie oddziału i udzielenia pomocy 
przesiedleńcom polskim ze wschodu. Akcje te przeprowadzano tylko wobec 
ukraińskich nacjonalistów i Polaków podejrzanych o współpracę z Niemcami w 
okresie okupacji. W czerwcu 1945 r. dowództwo „Lwowskich Dzieci” wydało 
rozkaz zaprzestania wszelkiej działalności operacyjnej i złożenia broni organom 
bezpieczeństwa do 28 czerwca 1945 r.340. Dowódcą wspomnianego oddziału był 
Józefa Gołdasz341, który działał od lutego 1945 roku do września 1945 roku na 
terenie powiatów Przeworsk, Brzozów, Jarosław i Przemyśl. Członkowie oddziału 
wiosną 1945 roku brali udział w rajdzie w okolicy Birczy342. Nie jest do końca jasne, 
czy członkowie oddziału „Pirata” brali udział w akcjach na terenie powiatu 
jarosławskiego i przeworskiego, gdyż na w terenie przeworskiego i brzozowskiego 
pseudonimu „Pirat” używały także inne osoby.  Jednakże w dokumentach jest 
wzmianka o wspólnej akcji oddziału „Lwowskie dzieci” Józefa Gołdasza z 
oddziałem NOW „Pirata” na osoby prywatne w dniu 23 czerwca 1945 roku w 
Rzeplinie, Siennowie i Pantalowicach (tu dowództwo nakazało zwrot zagarniętego 
mienia)343. Także w tymże dniu 23 czerwca 1945 roku członkowie oddziałów 
„Pirata” i „Lwowskich dzieci” mieli dokonać napadu na wójta Pruchnika, któremu 
zabrano m.in. garderobę, obuwie i żywność. Napady te wskazują na zdobycie ubrań 
cywilnych i żywności na kilka dni przed rozwiązaniem oddziału, celem 
wyposażenia żołnierzy w ubrania cywilne. Nie jest także jasna kwestia wyznaczania 
osób w których rekwirowano mienie.  

Struktury kadrowe oddziału „Pirata” powstały zapewne jeszcze w lutym 
1945 roku. Wynika to z faktu, iż przed akcją na Bachów w dniu 5 marca 1945 roku 
dowódca oddziału Batalionów Chłopskich w powiecie przemyskim Franciszek 
Dorosz „Dąbski” dostał rozkaz od Romana Kisiela „Sęp”, „Korfanty” nawiązania 

                                                           
337 AIPN-Rz-050/107/k. Akta śledcze przeciwko Pilipiec Mikołaj i inni, k. 12; W. Piętowski, Stosunki 
polsko-ukraińskie…, s. 183, 174. 
338 AIPN-Rz-107/959. Akta w sprawie Pilipiec Mikołaj, k 29. 
339 Michał Kruk, żołnierz oddziału operacyjnego AK w powiecie przeworskim. Od grudnia 1944 r. w 
oddziale „Lwowskie Dzieci”, skazany przez Wojskowy Sąd Garnizonowy w Przemyślu na karę 
śmierci.  
340 J. Borowiec, Wojskowy Sąd Garnizonowy w Przemyślu, Aparat represji w Polsce Ludowej 1944-
1989 nr 1/3/2006, s. 53-54. 
341Gołdasz Józef „Grot” s. Antoniego i Agaty Wójtowicz, ur. 1 IV 1917 r. w Urzejowicach pow. 
Przeworsk, wykształcenie średnie. Od VIII 1944 do II 1945 r. członek sztabu oddziału Pieniążka 
„Jurand”. Od II 1945 do XI 1945 r. dowódca 35 osobowego oddziału, który dokonał około 40 akcji na 
posterunki MO i Urzędy Gmin. Wyjechał do Anglii [za:] AIPN-Rz-0172/81. Ugrupowanie b/n 
(dowódca Gołdasz Józef ps. „Grot”, okres działalności sierpień 1944-sierpień 1945. Obszar działania: 
Przeworsk, Brzozów, Jarosław, Przemyśl), k. 76. 
342 AIPN-Rz-0172/81. Ugrupowanie b/n (dowódca Gołdasz Józef ps. „Grot”, okres działalności 
sierpień 1944-sierpień 1945. Obszar działania: Przeworsk, Brzozów, Jarosław, Przemyśl), k. 233, 237. 
343 Tamże, k. 253, 256, 257. 
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kontaktu z Pilipcem (zapewne chodzi Mikołaja Pilipiec „Przemysław”). Do 
spotkania doszło w Babicach, w obecności podporucznika (nauczyciela z 
Przedmieścia Dubieckiego), lat około 45344.  

Pewne światło na początkowy charakter oddziału rzuca informacją z 
przesłuchania Mikołaja Pilipca, mówiąca iż wiosna 1945 roku zebrał on członków 
AK z Tarnawiec, Zalesia i Krasiczyna w lesie k. Krasiczyna i odebrał przysięgę. Po 
jej złożeniu żołnierze rozeszli się po domach. Na aprowizację oddziału 
zarekwirował 2 tony zboża z majątku w Mielnowie345. Wartym podkreślenia jest 
fakt, iż Mikołaj Pilipiec przed wojną pracował jako nauczyciel w Piątkowej i bardzo 
dobrze znał teren. Ponadto musiał znać ks. Szewczuka346, kapelana i referenta 
gospodarczego oddziałów UPA, który był administratorem parafii w Piątkowej347. 

Poważnym impulsem do rozbudowania oddziału był napad UPA na 
Borownicę, aczkolwiek przygotowania do jego rozwinięcia trwały zapewne już 
wcześniej. Świadczy o tym chociażby fakt, iż oddział przyjął nazwę od pseudonimu 
jego faktycznego dowódcy, dezertera z WP  por. Ryszarda Kraszka „Pirata”, który 
w maju 1945 roku został przez Pilipca powołany na swojego adiutanta i dowódcę 
oddziału. Data jego dezercji z WP nie jest znana.  
Powodem dezercji Kraszka mogła być obawa o dekonspiracje jako osoby związanej 
z podziemiem niepodległościowym. Należy podkreślić, iż na przełomie 1944/1945 
roku, z Przemyśla wysłano kilka transportów żołnierzy AK Podokręgu Rzeszów z 
Przemyśla do Związku Sowieckiego. Wywieziono ponad 1300 żołnierzy. Odbywały 
się liczne aresztowania, a nawet egzekucje na żołnierzach podziemia 
niepodległościowego348.  

Niewykluczone, że to oddział „Pirata” w dniu 29 kwietnia 1945 r. dokonał 
akcji odwetowej na Piątkową po opuszczeniu jej przez Polaków. Spalono częściowo 
wioskę i zastrzelono około 20 Ukraińców349. Według innych źródeł w odwecie za 
dokonane rabunki i mordy przy pomocy samoobrony polskiej za Sanu dokonano 
napadu na Ukraińców w Piątkowej. Zginęło wtedy około 20 Ukraińców, głównie 

                                                           
344 AIPN-Rz-046/1015. PUBP Przemyśl. Akta śledcze przeciwko Dorosz Franciszek s. Mikołaja, k. 17; 
AIPN-Rz-046/1015. PUBP Przemyśl. Akta śledcze przeciwko Dorosz Franciszek s. Mikołaja, k. 17. 
345 AIPN-Rz-050/107/k. Akta śledcze przeciwko Pilipiec Mikołaj i inni, k. 20. 
346 Ks. Wasyl (Bazyli) Szewczuk „Kadyło”, „Płastun” ur. 12 VIII 1903 r. w Stryju, syn Jana i Urszuli 
Bakulińskiej. W latach 1924 -1926 służył w WP w stopniu bombardiera. Po ukończeniu w 1930 roku 
greckokatolickiego Seminarium Duchownego w Przemyślu skierowany do Smerkowca. W latach 
1934-1938 pracował w Pawłokomie, a od 1938 -1944 roku administrował parafię w Piątkowej. W 
trakcie naboru do ukraińskiej dywizji SS „Galicja” nawoływał do wstępowania do niej z ambony. Aby 
dać przykład swoim wiernym sam się do niej zapisał. Jednakże decyzją lekarzy niemieckich został 
zwolniony. Pracował w Powiatowej Komisji Poborowej, która organizowała nabór żołnierzy do 
dywizji SS. Od sierpnia 1944 roku do 1948 roku członek UPA. Początkowo referent gospodarczy, a od 
1945 r.  kapelan przemyskiego kurenia UPA. Brał udział w czerwcu 1945 roku w rozmowach AK z 
UPA w Porębach gmina Nożdrzec. W 1947 roku wraz z sotnią „Hromenki” przekroczył granicę z 
Czechosłowacją. Aresztowany i uwięziony w Humiennym, a następnie w maju 1948 roku przekazany 
polskim organom bezpieczeństwa. Skazany 08 VI 1948 r. przez Wojskowy Sąd Rejonowy w 
Rzeszowie na karę śmierci. Wyrok wykonano 13 IX 1948 r. 
347 AIPN-Rz-107/959. Akta w sprawie Pilipca Mikołaja, k. 26. 
348 G. Ostasz, Podziemna Armia. Podokręg AK Rzeszów, Rzeszów 2010, s. 273.  
349 W. Piętowski, Stosunki polsko-ukraińskie…, s. 191. 
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mężczyzn i spalono część zagród ukraińskich350. Atak mógł być odwetem za 
wymordowanie ludności Borownicy przez UPA. 

Zastępcą  „Pirata” został liczący 22 lata ppor. Zdzisław Jankowski  
„Jastrzębiec”, który w okresie okupacji był członkiem oddziału dywersyjnego 
Komendy Obwodu AK Przemyśl351. Faktyczny rozrost oddziału nastąpił w maju 
1945 roku. Do oddziału dołączyła grupa 15-20 harcerzy uczestniczących w 
konspiracyjnym Związku Harcerstwa Polskiego Krajowego352. Prawdopodobnym 
inspiratorem takiego działania była Eleonora Korzeniowska, która z kolei została 
namówiona do wstąpienia do oddziału przez ppor. Jerzego Jankowskiego 
„Jastrzębca”, którego znała jeszcze z okresu okupacji, ponieważ ten jako ranny 
żołnierz AK i przyjaciel syna przebywał w 1943 roku w jej mieszkaniu353. Głównym 
motywem wstąpienia harcerzy do oddziału była chęć obrony ludności polskiej przed 
UPA.  W grupie harcerzy, którzy wstąpili 4 maja 1945 roku do oddziału był m.in. 
Zbigniew Grochowski,  Marian Babiarz „Sokół” (został dowódcą drużyny), Marian 
Sokołowicz „Tornado”, Józef Andruch „Lis”, Czesław Dumicz, Leopold Gwóźdz 
„Pieron”, Waldemar Bagiński oraz „Mur” i „Dzida” z Przemyśla. Zbiórka 
wszystkich harcerzy przed wymarszem do oddziału w Hucie Brzuskiej była o godz. 
6.00 na Zamku w Przemyślu. Na Kruhelu Wielkim harcerze kupili karabin i 200 
sztuk amunicji. W trakcie wspomnianego marszu w Zalesiu, harcerze zostali 
ostrzelani przez banderowców, lecz atak został odparty. W walce zginęło 4 
banderowców. Po zakwaterowaniu nowoprzybyłych w Hucie, po kilku dniach 
zostali oni wysłani do leśniczówki w Jasienicy. Tam nowoprzybyłych dozbrojono354.  
Harcerzem  który także trafił do oddziału poprzez Korzeniowską „Barbarę”355, która 
pochodziła z Jasienicy był Edward Sus356.  

Potencjalnym zapleczem ideowym dla oddziału byli także członkowie 
Młodzieży Wielkiej Polski  pod kierownictwem Jana Różańskiego. Okręg  
przemyski liczył około  50 osób. Zajmował się głównie kształtowaniem 
odpowiednich postaw wśród młodzieży poprzez kolportowanie pracy narodowej. 

                                                           
350 S. Siekierka, H. Komański, K. Bulzacki, Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich …, 
s. 139. 
351 AIPN-Rz-05/128. Charakterystyka 107 Narodowej Organizacji Wojskowej pod dowództwem 
Kraszek vel Śliwiński vel Wierzbicki Ryszard „Pirat” a następnie Janowski Zbigniew „Jastrzębiec”, k. 
6. 
352Tajny Związek Harcerstwa Polskiego Krajowego został powołany we wrześniu 1944 roku przez 
Leszka Włodka. Jego członkowie zajmowali się szkoleniem i zbieraniem broni i amunicji. Zebrana 
broń był przekazywana do oddziałów partyzanckich osłaniających okoliczne wioski przed napadami 
UPA. Członkami m.in. byli: Jan Kruk, Czesław Dunicz, Marian Babiarz, Waldemar Bagiński, Artur 
Szalajko, Janusz Szajna, Mieczysław Guzdzio, Jan Kowal, Jerzy Winiarczyk, Wacław Stwórdzydlak, 
Leonard Lenard, Józef Andruch, Zbigniew Grochowski [za:] D. Iwaneczko, Eleonora Korzeniowska 
(1903-1950), Studia Rzeszowskie nr 8/2001, s. 168-169; B. Wójcik, Niepodległościowe organizacje 
młodzieżowe na Rzeszowszczyźnie w latach 1944-1956, Rzeszów 2009, s. 85; AIPN-Rz-107/1082 t.1. 
Akta dotyczące Eleonory Korzeniowskiej i innych, k. 290. 
353 D. Iwaneczko, Eleonora Korzeniowska…, s. 168. 
354 AIPN-Rz-107/1082 t.1. Akta dotyczące Eleonory Korzeniowskiej i innych, k. 267, 268, 302; AIPN-
Rz- 046/405. Akta śledcze Babiarz Marian s. Kazimierza, k. 1-2, 15. 
355 AIPN-Rz-107/1082 t.1. Akta dotyczące Eleonory Korzeniowskiej i innych, k. 352. 
356 Edward Sus s. Józefa i Magdaleny Kowalskiej, ur. 22 II 1908 r. w Krasiczynie. Żołnierz oddziału 
„Pirata” [za:] AIPN-Rz-107/1082 t.1. Akta dotyczące Eleonory Korzeniowskiej i innych, k. 352. 
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Podobnie w Przemyślu działała Narodowa Organizacja Gimnazjalna, mająca 
skupiać 86 osób. Posiadała ona dwa stopnie wtajemniczenia. Drugi stopień, to było 
członkostwo w Obozowych Drużynach Bojowych podporządkowanych strukturze 
Stronnictwa Narodowego357. 

 Z czasem do oddziału dołączyli także dezerterzy ze  Oficerskiej Szkoły 
Saperów358 z Przemyśla. Według źródeł miało ich być około 60-ciu359, ale bliższe 
prawdy jest liczba 20 żołnierzy360. Ogółem w maju 1945 roku oddział miał liczyć 59 
osób, a jego celem miała być ochrona miejscowej ludności przed UPA361.  

Wzmocniony o dezerterów z WP i byłych żołnierzy AK rozpoczął działania 
w terenie. Jednym z pierwszych było rozbrojenie przez „Jastrzębca” i „Kulę” 3 
funkcjonariuszy MO  w Hucie Brzuskiej. Jednakże w wyniku porozumienia z 
milicjantami, broń została im zwrócona. Takie podejście do milicji w terenie było 
podyktowane zbieżnością interesów tj. walką z ukraińskim podziemiem, a 
większość milicjantów na terenie gmin Krasiczyn i Bircza była w owym czasie 
związana z podziemiem niepodległościowym. Także przybycie na teren gminy 
Bircza kompanii  MO spowodowało, iż milicjanci porozumieli się z oddziałem 
„Pirata” i wycofali  się z terenu jego operowania362.  

Od czasu do czasu dochodziło do walk z UPA. W jednym takim starciu 
pomiędzy Cisowa a Olszanami został ranny Dunicz. Informacje o funkcjonowaniu 
w terenie oddziału z czasem trafiły do UB w Przemyślu. Podjęto próby jego 
rozpracowania. Pomiędzy majem a czerwcem 1945 roku żołnierze schwytali oficera 
UB z Przemyśla, który rozpracowywał oddział. Oficer poprosił Włodzimierza 
Nuckowskiego i Mariana Babiarza, aby go nie wieszać, a rozstrzelać. Jeden z 
oficerów o imieniu Staszek, który pochodził z Dynowa wykonał wyrok. 

                                                           
357 B. Wójcik, Niepodległościowe organizacje młodzieżowe na Rzeszowszczyźnie w latach 1944-1956, 
Rzeszów 2009, s. 42-43. 
358 Oficerską Szkołę Saperów utworzono na podstawie rozkazu Naczelnego Dowódcy WP z 19 
października 1944 w Przemyślu. Stan docelowy wynosił 1200 podchorążych. Do jej sformowania 
wykorzystano kadrę i sprzęt Miczurińskiej Szkoły Saperów i oddziału saperskiego Centralnej Szkoły 
WP. Jej dowódca został Arkadiusz Furaszew inżynier (ur. 1902 W Pawłowo-Gorkowskim Kraju, 
ZSRR, zm. ?). Pułkownik Wojska Polskiego, pułkownik Armii Czerwonej. Rosjanin, oficer 
pochodzenia polskiego, wnuk polskiego zesłańca z powstania listopadowego. Od jesieni 1944 
odkomenderowany do Wojska Polskiego w stopniu pułkownika na stanowisko komendanta Oficerskiej 
Szkoły Saperów w Przemyślu. Komendant OS Saperów od listopada 1944 do stycznia 1946. Po wojnie 
wyraził chęć służenia w Wojsku Polskim, ale w lutym 1946 odkomenderowany do Armii Czerwonej. 
Etatowo szkoła miała 1200 podchorążych. Pierwsza promocja odbyła się 29 kwietnia 1945 r. Szkołę 
ukończyło wówczas 290 absolwentów. W lipcu 1946 szkoła została przeniesienia do Wrocławia, gdzie 
w 1947 zmieniła nazwę na Oficerską Szkołę Inżynieryjno-Saperską [za:] E. Olszewski, Udział wojska 
polskiego w walce o utrwalanie władzy ludowej na Rzeszowszczyźnie w latach 1944-1947, WPH nr 
2/1973, s. 31- 36; 
 
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wy%C5%BCsza_Szko%C5%82a_Oficerska_In%C5%BCynierii_Wojsko
wej (dostep: 2013-07-06) 
359 AIPN-Rz-107/1082 t.1. Akta dotyczące Eleonory Korzeniowskiej i innych, k. 145. 
360AIPN-Rz-05/128. Charakterystyka 107 Narodowej Organizacji Wojskowej pod dowództwem 
Kraszek vel Śliwiński vel Wierzbicki Ryszard „Pirat” a następnie Janowski Zbigniew „Jastrzębiec”, k. 
6. 
361 Tamże. 
362 AIPN-Rz-107/1082 t.1. Akta dotyczące Eleonory Korzeniowskiej i innych, k. 160. 
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Funkcjonariusza pochowano w lesie363. Inną z akcji, która przeprowadził oddział 
było odebranie bydła żołnierzom Armii Czerwonej. Dokonał tego Waldemar 
Bagiński „Kula” z podległymi żołnierzami364. Żołnierze oddziału walczyli ponadto 
w obronie 10 Polaków wracających z Niemiec, napadniętych przez Ukraińców w 
rejonie Krzeczkowej. Grupą żołnierzy dowodził Włodzimierz Czuchman, który 
wraz z jednym żołnierzem został w walce ranny365.   

Oddział operował w rejonie miejscowości Kotów, Piątkowa, Iskań, 
Jasienica, Śliwnica, Hucisko Nienadowskie, Huta Brzuska. Docelowo miał obszar 
operacyjny tj. ochrona ludności cywilnej na terenie gmin: Bircza, Krasiczyn i w 
kierunku aż do Sanoka.  Na jego uzbrojeniu znajdowało się: 15 kb, 15 PPS, 1 CKM, 
1  RKM i 6 pistoletów. Pieniądze na jego działalność pochodziły ze sprzedaży 
zrabowanego bydła. Broń kupowano od żołnierzy Armii Czerwonej366. W oddziale 
„Pirata” były 4 plutony. Dwa stacjonowały w Jasienicy (około 50 osób), jeden w 
lesie obok Huty Brzuskiej z uwagi na fakt, iż we wsi znajdował się posterunek MO, 
a 4 pluton w Korzeńcu367. Pewna trudność z ustaleniem ostatecznego stanu oddziału 
wynika z faktu, iż zaliczano do niego czasami lokalne samoobrony. I tak w jednym z 
zeznań Pilipiec twierdzi, iż oddział był podzielony na 3 grupy: Krasiczyn około 18 
osób, Korzeniec około 8-10 ludzi i Huta Brzuska około 18 ludzi składających się w 
większości z miejscowej młodzieży. Nic nie wspomina o dezerterach WP i 
harcerzach. Być może podaje stan liczebny po podzieleniu oddziału na grupę 
„Pirata” i „Jastrzębca”368. Według przesłuchiwanego Edwarda Lisa z Krasiczyna w 
pewnym okresie oddział „Jastrzębca” miał około 150 osób, w tym część z nich była 
członkami milicji pomocniczej, m.in. Pańczyszyn z Krasiczyna369. Wiele wskazuje 
na to, iż oddział kontrolował poza lokalnymi samoobronami, także lokalne 
posterunki MO, to faktycznie mogło dawać tak pokaźną liczbę partyzantów.  

Z oddziałem mieli być związani m.in. milicjanci z Krasiczyna Edward Lis i 
Jan Pańczyszyn (chodzi o Józefa- dowódcę posterunku MO w Krasiczynie), Józef 
Mazurek, Tadeusz Kielar oraz milicjant Tadeusz Amarowicz także z Krasiczyna. Po 
rozwiązaniu oddziału milicjanci nawiązali kontakt z oddziałem BCh  Romana 
Kisiela „Sep”, „Korfanty”370. 

W trakcie swojej działalności oddział miał dokonac kilku akcji m.in. na 
funkcjonariuszy MO, cztery akcje na instytucje państwowe oraz 6 akcji na osoby 
cywilne. W toku tych akcji rozbrojono 3 milicjantów. Akcja na milicjantów 
kierował „Jastrzębiec”371. Ponadto zarekwirowano 3 tony zboża, 50 krów, 13 koni i 
95 tysięcy złotych z państwowych instytucji. Osobom prywatnym zrabowano 2 

                                                           
363 AIPN- Rz- 046/405. Akta śledcze Babiarz Marian s. Kazimierza, k. 1-2, 15; AIPN-Rz-107/1082 t.1. 
Akta dotyczące Eleonory Korzeniowskiej i innych, k. 148,267, 268, 302. 
364 AIPN-Rz-107/1082 t.1. Akta dotyczące Eleonory Korzeniowskiej i innych, k. 150. 
365 AIPN-Rz-050/107/k. Akta śledcze przeciwko Pilipiec Mikołaj i inni, k. 12, 13. 
366 AIPN-Rz-05/128. Charakterystyka 107 Narodowej Organizacji Wojskowej pod dowództwem 
Kraszek vel Śliwiński vel Wierzbicki Ryszard „Pirat” a następnie Janowski Zbigniew „Jastrzębiec”, k. 
8. 
367 AIPN-Rz-107/1082 t.1. Akta dotyczące Eleonory Korzeniowskiej i innych, k. 145. 
368 AIPN-Rz-107/959. Akta w sprawie Pilipca Mikołaja, k. 45. 
369Tamże, k. 137. 
370Tamże, k. 138, 139, 160.  
371 AIPN-Rz-05/128. Charakterystyka nr 107. Działania oddziału „Pirata”, k. 6. 
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konie oraz zastrzelono 10 osób cywilnych. Organa bezpieczeństwa komunistycznej 
Polski na 59 członków oddziału zatrzymały 2 osoby (po krótkim areszcie 
zwolniono), 14 osób aresztowano, 5 osób ujawniło się przed organami 
bezpieczeństwa a jedna zbiegła za granicę372. 

Ze względu na przypadki działalności kryminalnej w postaci napadów 
rabunkowych, w oddziale doszło także do kilku wyroków na swoich członkach. W 
większości powodów rozstrzelania  niektórych osób nie jest znana. Przykładem jest 
zastrzelenie przez „Jastrzębieca” w Hucie Brzuskiej Jana Sanockiego373, czy też 
przez Artura Szałajko i Czesława Dunicza  w Hucie Brzuskiej Zbigniewa 
Błaszczyka, kuzyna później zastrzelonego Jana Szczura374. Innym przykładem 
„czyszczenia”  oddziału z niepewnego elementu był  wyrok na innym członku 
oddziału „Ślązaku” po wykryciu jego przynależności do SS podczas niemieckiej 
okupacji375. Także w Jasienicy zastrzelono starca za współpracę z władzą i UPA376.  

W bliżej niekreślonym  okresie doszło miedzy dowódcą oddziału a jego 
zastępcą do konfliktu. Jego powodem były napady rabunkowe, których dokonywał 
„Jastrzębiec”. W Przemyślu, członkowie oddziału Bagiński i Dunicz z rozkazu 
„Jastrzębca” i Tadeusza Korego zlikwidowali na ulicy 3-Maja porucznika bliżej 
nieokreślonej formacji, a 13 czerwca 1945 roku na ulicy Kazimierzowskiej 
(Kilińskiego 14 ?) Żyda Pistrąga (zmarł po tygodniu), jego syna Salika i Polaka 
Buczkowskiego (ranny zmarł w szpitalu). Wyrok miał wykonać Czesław Dunicz i 
Waldemar Bagiński377.  

Ze względu na dużą ilość żołnierzy stacjonujących w Hucie Brzuskiej, 
Pilipiec w maju 1945 roku poprosił dowódcę dezerterów z WP  sierżanta Bieńka, 
aby opuścili wioskę z uwagi na brak żywności. Po dyskusji wieś postanowił opuścić 
oddział „Jastrzębca”378. 

Dowódca oddziału Ryszard Kraszek, jego brat Jerzy Kraszek, Tadeusz 
Kary, „Dzidek” z Przemyśla, Czasław Dunicz i Stanisław Ziaja postanowili rozbroić 
„Jastrzębca”, ale udało mu się zbiec. W wyniku tego konfliktu „Jastrzębiec”  
powołał nowy, bliżej nieokreślony  oddział379. W sprawie działalności „Jastrzębca” 
Mikołaj  Pilipiec „Przemysław” interweniował u swojego przełożonego 
„Wiktora”380. Pewne światło na te wydarzenia daje zeznanie Kraszka przed UB 
mówiące, iż z końcem maja 1945 roku przekazał oddział „Jastrzębcowi”, a sam 
został adiutantem „Przemysława”. Być może chodziło w tych zeznaniach Kraszkowi 
tylko o unikniecie odpowiedzialności przez UB381. 

                                                           
372AIPN-Rz-05/128. Charakterystyka 107 Narodowej Organizacji Wojskowej pod dowództwem 
Kraszek vel Śliwiński vel Wierzbicki Ryszard „Pirat” a następnie Janowski Zbigniew „Jastrzębiec”, k. 
9. 
373 AIPN-Rz-107/1082 t.1. Akta dotyczące Eleonory Korzeniowskiej i innych, k. 160. 
374Tamże, k. 332, 342. 
375Tamże, k. 268. 
376 AIPN- Rz- 046/405. Akta śledcze Babiarz Marian s. Kazimierza, k. 1-2, 15; AIPN-Rz-107/1082 t.1. 
Akta dotyczące Eleonory Korzeniowskiej i innych, k. 294. 
377 AIPN-Rz-107/1082 t.1. Akta dotyczące Eleonory Korzeniowskiej i innych, k. 345, 356. 
378 AIPN- Rz- 107/959. Akta w sprawie Pilipca Mikołaja, k. 44. 
379 AIPN-Rz-107/1082 t.1. Akta dotyczące Eleonory Korzeniowskiej i innych, k. 151, 354. 
380 AIPN-Rz-050/107/k. Akta śledcze przeciwko Pilipiec Mikołaj i inni, k. 6. 
381Tamże, k. 13. 
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Jednym z działań oddziału była akcja przeprowadzona w dniu 19 maja 1945 
roku w Ostrowie, gdzie grupa żołnierzy z oddziału Ryszarda Kraszka „Pirata” pod 
dowództwem Jerzego Jankowskiego „Jastrzębca” i (?) Ujelskiego napadła na 
browar. W trakcie napadu zabrano  pieniądze (95 tys. złotych)382. Według innych 
źródeł do napadu doszło 25 maja 1945 roku, a napastnicy zostawili pokwitowanie na 
zrabowane pieniądze z podpisem Rola Żymierski383.  
 Oddział operował około 10 kilometrów od Borownicy i około 4 kilometrów 
od Piątkowej i Iskani, gdzie znajdowały się oddziały UPA. W czerwcu 1945 roku w 
trakcie przemarszu oddziału z Jasienicy do Tarnawki doszło do walki w Załazku 
Piątkowskim z oddziałem UPA384.   

W czerwcu 1945 roku Mikolaj Pilipiec z rozkazu przełożonych nawiązał 
kontakt z UPA. Spotkanie odbyło się koło Rokszyc na polu. Ze strony polskiej 
Pilipca ubezpieczało 8 żołnierzy. Ze strony UPA brał udział lokalny komendant 
„obwodu”. Pilipeec znał większość banderowców z widzenia, bo służyli w 
ukraińskiej policji z niemieckiej okupacji. Dowódca UPA żądał aby Polacy wynieśli 
się z tych terenów za San. Pilipiec oświadczył, iż jeżeli Ukraińcy zaczną mordować 
Polaków, to Polacy zaczną mordować Ukraińców. O spotkaniu poinformowano 
miejscowa ludność w Krasiczynie385. W zeznaniach jednego z żołnierzy oddziału 
przed UB Zbigniewa Grocholskiego, jest mowa o „dogadaniu” się oddziału „Pirata” 
stacjonującego w Jasienicy z UPA, aby wzajemnie na siebie nie napadać386. 
Prawdopodobnie to „porozumienie” było wynikiem spotkania 29 kwietnia 1945 r. 
we wsi Siedliska (Poreby?) k. Dynowa przedstawicieli lwowskiego zgrupowania 
„Warta” ppor. Józef Szajda "Belabes" oraz plut. pchor. Tadeusz German "Pirat" z 
reprezentującym stronę ukraińską kierownikiem 4. rejonu I Okręgu OUN Michałem 
Dżuman „Borys”, „Lewek”. Jednakże w dniu 22 maja dowódca „Warty” ppłk 
Franciszek Rekucki „Topór” zakazał dalszych rozmów z Ukraińcami387.  

Według autora  do wspomnianego porozumienia doszło z inicjatywy strony 
ukraińskiej, obawiającej się zmasowanego odwetu na wsie ukraińskie po 
zamordowaniu 20 kwietnia 1945 roku w Borownicy prawie 60 Polaków. W tym 
okresie na terenie gmin leżących po sąsiedzku w powiatach przemyskim i 
brzozowskim stacjonowało ponad półtora tysiąca polskich żołnierzy zaprawionych 
w walce m.in. oddziały „Warty” m.in. w Dylągowej i Dąbrówce Starzeńskiej 
przebywała kompania „C-2” „Warty” pod dowództwem kpt./mjr. Tomasza 
Matyszewskiego „Cwikły”388, oraz kompania „B 3” plut. pchor. Aleksandra Łaby 

                                                           
382 APP PRN sygn. 79. Protokół  z 23 V 1945 r., k. 383; AIPN-Rz-107/1082 t.1. Akta dotyczące 
Eleonory Korzeniowskiej i innych, k. 343; AIPN-Rz-05/128. Charakterystyka nr 107. Działania 
oddziału „Pirata”, k. 11. 
383 APP PRN sygn. 79. Meldunek MO w Kuńkowcach z 26 V 1945 r., k. 455. 
384 AIPN-Rz- 046/405. Akta śledcze Babiarz Marian s. Kazimierza, k. 6. 
385 AIPN- Rz- 107/959. Akta w sprawie Pilipca Mikołaja, k. 44. 
386 AIPN-Rz-107/1082 t.1. Akta dotyczące Eleonory Korzeniowskiej i innych, k. 302. 
387 J. Węgierski, Lwowskie oddziały leśne „Warta” na Rzeszowszczyźnie 1944-1945, Kraków 1998, s. 
111. 
388J. Węgierski, Armia Krajowa na zachód od Lwowa, Kraków 1993, s. 189-193; J. Węgierski, 
Lwowskie oddziały leśne „Warta” …, s. 90-91. 
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„Groźny oraz kompania „D 26” por. Józefa Bissa „Wacława”389 ponadto na terenie 
powiatu Przemyśl stacjonował batalion „A” „Warty” i jego kompanie. Batalionem 
„A” dowodził por./ kpt. Ludwik Kurtycz „Mazurkiewicz”. Dowództwo mieściło się 
w Przemyślu. Dowódcami kompani „A1” był ppor. cz. w. Jan Jędrachowicz 
„Promień”, dowódcą „A2”   por. Marian Niżankowski „Junosza”, „A3” ppor. NN 
„Chytry”390. W sumie na przełomie maja i czerwca 1945 roku, trzy wymienione 
kompanie liczyły około 230 ludzi, w tym 16 oficerów i 10 podchorążych. Trzy 
plutony kompani „A1” były rozlokowane w Przemyślu oraz w miejscowościach 
położonych około 10 km na północ od Przemyśla. Cztery plutony kompani „A2” 
były zakwaterowane na terenie Przemyśla i w miejscowościach na zachód od 
Przemyśla nad Sanem – w Nienadowej i Ostrowie391, razem żołnierzy „Warty” na 
omawianym terenie mogło być ponad 400 osób.  

Ponadto na wspomnianym terenie stacjonowały: kompania 1. batalionu 38. 
pp z przemyskiego inspektoratu b. AK pod dowództwem por. Stanisława Dabrowy –
Kostki „Dzierzyński” wraz z uwolnionymi z wiezienia w Przemyślu w dniu 8 maja 
około 200 żołnierzami b. AK, oddziały samoobrony z Bachórza pod dowództwem 
por. Ludwika Kordowskiego „Stacha”, oraz oddziały samoobrony z Dynowa, 
Dylagówki i innych okolicznych wsi, około 150 osobowy oddział Aleksandra Labe 
„Groźny”,  ponad 140 osobowy oddział specjalny BCh pod dowództwem Franciszka 
Dorosza i lokalne struktury BCh same liczące ponad 1000 osób i oczywiście oddział 
„Pirata”. 

Po zakończeniu wojny, dla nowej władzy komunistycznej priorytetem nie 
była walka z ukraińskim podziemiem, ale zwalczanie reakcji do której zaliczano 
polskie oddziały partyzanckie ochraniające ludność cywilną.  Do czasu powołania 
Wojsk Ochrony Pogranicza rozkazem Naczelnego Dowódcy WP nr 00304/OP z 3 
czerwca 1945 r. przeniesiono ze składu 2 armii do dyspozycji Naczelnego Dowódcy 
WP 9. DP i skierowano ją do rejonu Rzeszowa. Podobne zadania otrzymały 
wyłączone ze składu 1. Armii WP 1. i 3. DP, które przegrupowano na teren 
województw lubelskiego i białostockiego. Wymienione dywizje nie otrzymały w 
ścisłym tego znaczeniu ochrony granicy państwowej, lecz zwalczanie na 
wyznaczonym terenie tzw. reakcyjnego podziemia392.  

Po przerzuceniu na teren powiatu przemyskiego oddziałów 9. DP tj. 26. i 30. 
pp oraz batalionu 28. pp dopiero w dniu 19 lipca 1945 r. żołnierze tych jednostek 
przystąpili do likwidacji grup UPA w rejonie Birczy. Stan etatowy dywizji w tym 
okresie wahał się w granicach 4500-5000 żołnierzy (na dzień 15 czerwca 1946 r. 9. 
DP posiadała stan faktyczny 4570 żołnierzy, którzy byli rozdysponowani w 
następujący sposób: ochrona komisji wyborczych-2630, ochrona Birczy-200, 
zabezpieczenie komisji delimitacyjnej-100, mostów-120, ochrona brygady 
agitacyjnej-135, służba garnizonowa, ochrona koszar i magazynów-580, prace 

                                                           
389 J. Węgierski, Dokumenty z archiwum „Warty”, Zeszyty Historyczne WiN-u nr 10, rok VI, wrzesień 
1997, s. 228. 
390 T. Matyszewski „Ćwikła”, Uwagi (do artykułu Oddziały leśne „Warta” Obszaru Lwów na 
Rzeszowszczyźnie, wrzesień 1944 – czerwiec 1945, Zeszyty Historyczne WiN –u  nr 9 rok V, grudzień 
1996 s. 66-67. 
391 J. Węgierski, Oddziały leśne „Warta” Obszaru Lwów na Rzeszowszczyźnie..., s. 26-27. 
392 J. Ławski, Cz. Żmuda, Wojska Ochrony Pogranicza w latach 1945 – 1946, WPH nr 4/1966, s. 20.  
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gospodarcze-325 oraz 460 żołnierzy pozostających w koszarach w obsłudze i 
administracji, brak żołnierzy wyznaczonych do zadań specjalnych) a batalionów w 
granicach 180-200 żołnierzy.  

Wskutek podjęcia działań mających na celu likwidację przez regularne 
oddziały WP polskiego podziemia niepodległościowego i aby chronić żołnierzy na 
przełomie maja i czerwca 1945 r. rozwiązano w Okręgu Rzeszowskim Komedę 
Oddziałów Leśnych, nakazując demobilizację oddziałów partyzanckich i krycie 
broni. Decyzje o demobilizacji wydał komendant rzeszowskiego Okręgu NOW 
Józef Sałabun „Grom”393.  

Aby zdobyć środki dla demobilizowanych żołnierzy w dniu 26  czerwca 
1945 roku  Czesław Dunicz i Waldemar Bagiński wraz z 7 osobowym oddziałem (z 
Rzeszowa ?) dokonali napadu na Bank Polski przy ulicy Mickiewicza w Przemyślu, 
wykradając 11 000 000 zł. Zostawiono pokwitowanie podpisane „Rola 
Żymierski”394. Z tych środków wypłacono m.in. zapomogę dla mieszkańców 
Kuryłówki po jej pacyfikacji dokonanej przez żołnierzy NKWD przy pomocy 
Ukraińców za pomoc żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego395.  W 
następnym dniu prawdopodobnie ta sama grupa dokonała napadu na Spółdzielnie 
„Społem” w Przemyślu. Zdobyto 15 603 zł396.  

Jeszcze dzień przed rozwiązaniem oddziału w dniu 26 czerwca 1945 roku 
banderowcy  ostrzelali od strony lasu Kupno, jedną z baz oddziału Hutę Brzuską397.  

Podporządkowując się rozkazom przełożonym i nie chcąc walczyć z WP w  
dniu 27 czerwca 1945 roku w Słonnym oddział „Pirata” okrążony przez jednostkę 
Wojska Polskiego podjął decyzję o rozwiązaniu. W związku z żądaniem zdania 
broni i mundurów wojskowych, dowódca odczytał formalny rozkaz398. W chwili 
rozwiązania oddziału było w nim około 80 żołnierzy, którzy w znacznej części na 
rozkaz „Przemysława” przeszli do dalszej konspiracji, jako Narodowe Siły Zbrojne. 
Przykładem jest tu Marian Babiarz, który został przydzielony przez Komedę 
oddziału do grupy „Poraja” w Przemyślu, która działał co najmniej do stycznia 1946 
roku, a jej członkami byli m.in.: Józef Andruch, Janusz Szajna, Mieczysław 
Worocki, Józef Żabiński, Włodzimierz Nuckowski, Czesław Dumicz oraz „Lis”, 
„Huk”, „Zagłoba” i „Sep”399. 

Po powrocie do Przemyśla i innych swoich miejscowości żołnierze oddziału 
stali się obiektem rozpracowywania przez UB. O ile wcześniej funkcjonariusze 
aparatu bezpieczeństwa, samodzielnie nie operowali na terenie gmin zagrożonych 
przez UPA o tyle na terenie samego miasta zwalczali i rozpracowywali struktury 
podziemia niepodległościowego. Żołnierze oddziału dbając o swoje bezpieczeństwo 

                                                           
393 K. Kaczmarski, Podziemie narodowe na Rzeszowszczyźnie.., s. 225-227. 
394 AIPN-04/238. Meldunek PUBP, k. 17. 
395 T. Bereza, Bój pod Kuryłówką 7 maja 1945 roku, dodatek historyczny IPN do Naszego Dziennika  
nr 51 (3068) z 29 II 2008 r. 
396 AIPN-04/238. Meldunek PUBP, k. 17. 
397 AIPN-04/238. Meldunek PUBP, k.16 ; APP sygn. 80. Telefonogram MO w Birczy z 27 VI 1945 r. , 
k. 185. 
398 AIPN-Rz-107/1082 t.1. Akta dotyczące Eleonory Korzeniowskiej i innych, k. 268; .AIPN-Rz-
05/128. Charakterystyka 107 Narodowej Organizacji Wojskowej pod dowództwem Kraszek vel 
Śliwiński vel Wierzbicki Ryszard „Pirat” a następnie Janowski Zbigniew „Jastrzębiec”, k. 11. 
399 AIPN- Rz- 046/405. Akta śledcze Babiarz Marian s. Kazimierza, k. 8, 15. 
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likwidowali osoby podejrzane o pracę na rzecz komunistów. W dniu 13 lipca 1945 
roku, w mieszkaniu matki Bagińskiego Czesław Dunicz podpisał wyrok śmierci na 
Jerzego Szczura400. Miał on zbierać informacje o oddziale „Pirata”401. Wyrok na 
Szczurze został wykonany w mieszkaniu matki Bagińskiego, do którego to zaprosił 
Szczura Waldemar Bagiński i on wykonał wyrok402. Istnieje  hipoteza, iż strzał był 
przypadkowy. Jest mało prawdopodobne, iż syn wykonał wyrok w mieszkaniu 
swojej matki.  
 
Skład oddziału403: 

1. Andruch Sylwester Józef404  
2. Babiarz- Kasperowicz Marian „Sokół”405 
3. Bagiński Ludwik Waldema406r 
4. Baran- Karmowski Tadeusz „Czaruś”407 
5. Czuchman Mieczysław „Przepiórka”408 
6. Czuchman Włodzimierz „Dąb”, „Władek”409 

                                                           
400 Jerzy Szczur miał w 1945 roku 17 lat i był uczniem Gimnazjum Słowackiego. 
401 AIPN-Rz-107/1082 t.1. Akta dotyczące Eleonory Korzeniowskiej i innych, k. 387. 
402Tamże, k. 323, 340, 341. 
403 AIPN-Rz-05/128. Charakterystyka 107 Narodowej Organizacji Wojskowej pod dowództwem 
Kraszek vel Śliwiński vel Wierzbicki Ryszard „Pirat” a następnie Janowski Zbigniew „Jastrzębiec”, k. 
12-13.. 
404 Andruch Sylwester Józef s. Jana i Walerii Kazanowskiej, ur. 28 IX 1928 r.  w Chełm Wielki pow. 
Pszczyna. Członek Tajnego ZHP. Członek oddziału od V do końca VI 1945 r. [za:] AIPN-Rz-107/1082 
t.1. Akta dotyczące Eleonory Korzeniowskiej i innych, k. 323. 
405 Babiarz – Kasperowicz Marian s. Kazimierza i Heleny Łobaza, ur. 2 VII 1918 r. w Przemyślu. 
Członek Tajnego ZHP, uczeń gimnazjum (?). Aresztowany w grudniu 1946 roku, a następnie na mocy 
amnestii zwolniony. W dniu 16 kwietnia 1947 roku ujawnił się przed organami bezpieczeństwa.  
406 Bagiński Ludwik Waldemar s. Mikołaja i Zofii Zardeckiej, ur. 15 VI 1928 r. w Krasnymstawie. 
Członek Tajnego ZHP. 
407 Baran –Karmowski Tadeusz s. Jana i Marii Kołodziej, ur. 30 IV 1914 r.  w Przemyślu. Absolwent 
szkoły zawodowej, członek AK. Zamieszkały w Przemyślu przy ul. Rejtana 7. Do oddziału 
zwerbowany przez Tadeusza Kory. Aresztowany w sierpniu 1945 r. przez PUBP, a następnie 
zwolniony.  Zamieszkał na zachodzie Polski. W dniu 6 maja 1947 roku Wojskowy Sąd Rejonowy w 
Poznaniu skazał go na 1,5 roku wiezienia.  
408 Czuchman Mieczysław s. Michała i Józefy Ratajskiej, ur. 10 II 1926 r. w Przemyślu. Ukończył 7 
klas szkoły Powszechnej. Mieszkał w Przemyślu przy ul. Grunwaldzkiej 30. Od 15 sierpnia do 17 maja 
1945 roku członek MO w batalionie operacyjnym w Rzeszowie, z którego zdezerterował i wstąpił do 
oddziału „Pirata”. W dniu 10 kwietnia 1947 roku ujawnił się. 
409 Włodzimierz Czuchman „Dąb”, „Władek” s. Michała i Józefy Ratajskiej, ur. 13 XII 1923 r. w 
Przemyślu. Ukończył 4 klasy gimnazjum. Pracował jako dyżurny ruchu PKP i oficer Służby Ochrony 
Kolei. Mieszkał w Przemyślu przy ul. Grunwaldzkiej 30. Do AK wstąpił w 1943 roku w Przemyślu, 
zwerbowany przez Kazimierza Sieradzkiego „Rudolf”. Posiadał stopień sierżanta podchorążego, a 
następnie podporucznika. W konspiracji poznał Jerzego Jankowskiego i Zygmunta Korzeniowskiego 
„Wilgę”.  W dniu 9 IX 1944 roku wstąpił do Wojska Polskiego i został skierowany do Wojsk 
Wewnętrznych w okolicach Lublina, do 3 Samodzielnej Kompanii Wojsk Wewnętrznych w Suścu. W 
dniu 23 III 1945 roku, kompania została zaatakowana przez oddział poakowski, a dowódca 
rozstrzelany. Ranny udał się do Przemyśla. W kwietniu 1945 roku wstąpił do oddziału „Pirata”. Został 
dowódcą 25 osobowego plutonu w okolicy Birczy. W lipcu w walce z UPA raniony, przebywał w 
domu do września 1945 roku, tj. do chwili aresztowania. W 1945 roku wyrokiem Wojskowego Sądu 
Garnizonowego w Przemyślu, za dezercję został skazany na 6 miesięcy oddziału karnego. Od marca 
1947 roku członek PPR, a od lata 1947 roku członek nielegalnej organizacji młodzieżowej GKNP [za:] 
AIPN-Rz-107/1082 t.1. Akta dotyczące Eleonory Korzeniowskiej i innych, k. 141, 145, 175, 276, 349.   
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7. „Danka” 
8. Drozd Piotr410 
9. Dumicz Czesław Jan „Sęp”411 
10. Dymkiewicz412 
11. „Dzidek” 
12. Fenik Józef z Tarnawiec413 
13. Gałandziec Władysław414 
14. Gilczyński Władysław415 
15. Gliczyński Andrzej416 
16. Grochowski Zbigniew „Wrona”, „Zawisza”417 
17. Holikowski Kazimierz418 
18. Jankowski Zdzisław „Jastrzebiec”, „Kieł”419 
19. „Jodła” 
20. Karpiński Julian420  

                                                           
410 Drozd Piotr pochodził ze Lwowa. W maju 1945 roku zdezerterował z WP i wstąpił do oddziału 
„Pirata”. 
411 Czesław Jan Dunicz „Sęp” s. Antoniego i Marii Kwaśnickiej, ur. 8 VII 1928 r. w Przemyślu. Jako 
praktykant, członek straży leśnej w Krasiczynie. Członek Tajnego ZHP. Był członkiem AK w 
Krasiczynie w oddziale Mikołaja Pilipca „Przemysław”. Zajmował się kolportażem „Orła Białego” i 
łącznością. Do oddziału „Pirata” wstąpił w maju 1945 roku. Po wojnie zamieszkały w Słupsku [za:] 
AIPN-Rz-107/1082 t.1. Akta dotyczące Eleonory Korzeniowskiej i innych, k. 332, 368-370. 
412 Dowódca drużyny w Birczy [za:] AIPN-Rz-107/959. Akta w sprawie Pilipiec Mikołaj, k 21. 
413 Członek samoobrony [za:] AIPN-Rz-050/107/k. Akta śledcze przeciwko Pilipiec Mikołaj i inni, 
k.13; AIPN-Rz-107/959. Akta w sprawie Pilipiec Mikołaj, k 21.. 
414 Głandziec Władysław, ur. w Brzeżanach. Od maja 1945 roku do czerwca 1945 roku członek 
oddziału „Pirata”.  
415 AIPN-Rz-107/959. Akta w sprawie Pilipiec Mikołaj, k 21. 
416 AIPN-Rz-050/107/k. Akta śledcze przeciwko Pilipiec Mikołaj i inni, k.13. 
417 Zbigniew Grochowski „Wrona”, „Zawisza” s. Jana i Janiny Deminiuk, ur. 15 X 1929 r. na Kruhelu 
Małym. Wykształcenie średnie. Mieszkał w Przemyślu Rynek 9. W lipcu 1944 roku wstąpił do zastępu 
Tajnego ZHP Leszka Włodka razem z Wacławem Kasperskim, Lesławem Sowiak, Zbigniewem 
Walczak i Ryszardem Czajkowskim. Zastęp posiadał 5 kbk i 5 000 sztuk amunicji oraz 2 granaty.   W 
oddziale „Pirata” od początku maja 1945 roku do końca czerwca 1945 roku. W dniu 16 kwietnia 1947 
roku w Przemyślu ujawnił się.  Był członkiem i Związku Walki Młodych, a od czerwca do sierpnia 
1947 roku na polecenie Janusza Michnowskiego, zorganizował Młodzieżową Armię Podziemną w 
Przemyślu. Aresztowany 16 stycznia 1950 roku. Wyrokiem Wojskowego Sadu Rejonowego w 
Rzeszowie skazany 16 czerwca 1950 roku na 10 lat. Zmarł 21 lutego 2001 r. [za:] AIPN-Rz-107/1082 
t.1. Akta dotyczące Eleonory Korzeniowskiej i innych, k. 262, 396; AIPN- Rz- 046/405. Akta śledcze 
Babiarz Marian s. Kazimierza, k. 11-12; B. Wójcik, Niepodległościowe organizacje młodzieżowe na 
Rzeszowszczyźnie w latach 1944-1956, Rzeszów 2009, s. 52- 54. 
418 Holikowski Kazimierz ur. w Brzeżanach. W oddziale „Pirata” od maja do czerwca 1945 r. 
419 Jankowski Zdzisław s. Konstantego i Julii Szczur, ur. 28 V 1924 r. w Przemyślu. Członek AK 
„Kieł”. Posiadał wykształcenie średnie z maturą. Do oddziału wstąpił w marcu 1945  i był w nim do 
końca czerwca 1945 roku. Do maja 1945 roku był zastępcą dowódcy oddziału, a następnie jego 
dowódcą. W dniu 1 września 1945 roku brał udział w napadzie na kasę „Społem” w Krośnie. 
Aresztowany przez PUBP w Krośnie, lecz wkrótce zbiegł. Wojskowy Sad Rejonowy we Wrocławiu  w 
dniu 13 grudnia 1946 roku skazał go na kare śmierci. W dniu 22 lutego 1947 roku zmniejszono mu 
karę do 15 lat. Wyszedł na wolność w 1956 roku. 
420 Karpiński Julian s. Jana i Anny Rodzeń, ur. 3 I 1911 w Zalesiu , leśniczy w Nadleśnictwie 
Krasiczyn. Zatrzymany przez PUBP 8 VIII 1945 r. Zwolniony 29 VIII 1945 r. Podejrzewany o 
członkostwo w NZW [za:] Postanowienie o umorzeniu śledztwa z dnia 4 I 2008 r. Instytutu Pamięci 
Narodowej.   
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21.  Kielar Tadeusz „Wróbel”421 
22. Kopczyk Piotr422 
23. Kory Tadeusz „Skowroński”423 
24. Korzeniowska Eleonora „Barbara”424 
25. Kosturkiewicz –brak imienia425 
26. Kowalski Bronisław426 
27. Kozioł Andrzej 
28. Kraszek Jerzy427 
29. Kraszek vel Śliwiński vel Wierzbicki Ryszard „Pirat”428  
30. Krawczyszyn vel Spaliński Jerzy „Wilk”429 

                                                           
421 Kielar Tadeusz s. Stanisława i Antoniny Korzyckiej, ur. 14 IX 1921r. w Griąziowej. Ukończył 6 
klas Szkoły Powszechnej. Pochodził z Lipy, banderowcy spalili mu dom. W czerwcu 1945 roku 
wstąpił do oddziału „Pirata”. Od 8 IX 1945 r. do 31 XII 1947 r. funkcjonariusz MO w Przemyślu. 
Aresztowany 6 VII 1949 r. i wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Rzeszowie skazany na 1 rok 
więzienia.  
422 Kopczyk Piotr s. Józefa i Marii Goliat, ur. 9 VII 1926 r. w Lipie. Ukończył 4 klasy Szkoły 
Powszechnej. Po dezercji z WP wstąpił w czerwcu 1945 r. do oddziału „Pirata”. Od 22 X 1946 r. 
funkcjonariusz MO na posterunku w Żohatynie. Ujawnił się 28 I 1949 r. Aresztowany 6 VII 1949r. i 
wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Rzeszowie 6 XII 1949 r. został uniewinniony. 
423 Kory Tadeusz, członek AK w Przemyślu. W 1945 roku jako ppor. WP zdezerterował i wstąpił do 
oddziału „Pirata”. 
424 Eleonora Korzeniowska „Barbara” c. Michała Rydzik i Antoniny z Niechciałów, ur. 21 II 1903 r. w 
Przemyślu. Wykształcenie średnie. Działaczka harcerska i Ochotniczej Legii Kobiet. W okresie 
międzywojennym mieszkała w Białej Podlaskiej. Do Przemyśla powróciła w 1939 roku i zamieszkała 
przy ul. Dekerta, a następnie przy ul. Smolki 17. Wychowawczyni Państwowego Domu Dziecka, 
członek Związku Nauczycielstwa Polskiego. Żołnierz AK Jej dwóch synów, członków AK zginęło w 
czasie okupacji (Zygmunt -1943 r. i Zygmunta-1944 rok). Od maja do czerwca 1945 r. była 
sanitariuszką w oddziale „Pirata”, przez 6 tygodni stacjonując w Jasienicy. Działaczka Krajowego ZHP 
i Generalnej Konfederacji Niepodległej Polski. Aresztowana 30 I 1950 r. i wyrokiem Wojskowego 
Sądu Rejonowego w Rzeszowie 19 VI 1950 r. skazana na dożywocie. Zmarła 28 IX 1950 r. w Szpitalu 
Powiatowym w Przemyślu [za:] AIPN-Rz-107/1082 t.1. Akta dotyczące Eleonory Korzeniowskiej i 
innych, k. 12; AIPN-Rz-107/1082 t.2. Akta dotyczące Eleonory Korzeniowskiej i innych, k.23-29; 
AIPN-Rz-05/128. Charakterystyka 107 Narodowej Organizacji Wojskowej pod dowództwem Kraszek 
vel Śliwiński vel Wierzbicki Ryszard „Pirat” a następnie Janowski Zbigniew „Jastrzębiec”, k. 6; D. 
Iwaneczko, Eleonora Korzeniowska (1903-1950), Studia Rzeszowskie nr 8, s. 168-172. 
425 Kosturkiewicz, zam. w Przemyślu. Członek oddziału „Pirata”. 
426 Kowalski Bronisław zam. w Przemyślu. W maju 1945 roku zdezerterował z WP. Do końca czerwca 
1945 r. członek oddziału „Pirata”. 
427 Kraszek Jerzy s. Franciszka i Marii Szamart, ur. 26 V 1927 r. w Ostrogu. Ukończył 6 klas Szkoły 
Powszechnej. Pracował w Przemyślu jako pracownik PKP. Dezerter WP. Dowódca oddziału NZW 
„Pirat”. Wyrokiem Wojskowego Sadu Garnizonowego w Przemyślu w dniu 24 IX 1945 r. 
uniewinniony.  
428 Ryszard Kraszek vel Śliwiński vel Wierzbicki s. Franciszka i Marii Szamart, ur. 11 VIII 1920 r. w 
Ostrogu. Wykształcenie średnie. Ukończył oficerską szkołę w Kazaniu w stopniu ppor. W 1945 r. jako 
ppor. zdezerterował z WP w Przemyślu. Aresztowany w lipcu 1945 r. Wojskowy Sąd Garnizonowy w 
Przemyślu w dniu 25 I 1946 r. skazał go na 8 lat wiezienia. W wyniku amnestii kare darowano mu w 
całości. Mieszkał w Słupsku przy ul. Żeromskiego 3/6 [za:] AIPN-Rz-05/128. Charakterystyka 107 
Narodowej Organizacji Wojskowej pod dowództwem Kraszek vel Śliwiński vel Wierzbicki Ryszard 
„Pirat” a następnie Janowski Zbigniew „Jastrzębiec”, k. 4. 
429 Krawczyszyn vel Spaliński Jerzy s. Jana i Heleny Spalińskiej, ur. 29 VII 1926 r. w Przemyślu. 
Ukończył 2 klasy Szkoły Handlowej. Od maja do czerwca 1945 r. członek oddziału „Pirata”. W dniu 
16 X 1945 r. w czasie aresztowania ranny. Zbiegł ze szpitala. W dniu 24 IV 1947 r. ujawnił się we 
Wrocławiu. Mieszkał w Buczynie pow. Kluczbork.  
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31. Kruk Franciszek430 
32. Krzyściak Czesław „Motyl”431 
33. „Lis” 
34. „Mały”432 
35. „Murzyn”433 
36. Nuckowski Kazimierz434 
37. Oleszycki Kazimierz 
38. „Pies” 
39. Pilipiec Leon „Wróbel”435 
40. Pilipiec Mikołaj vel Przygrodzki Stefan „Przemysław”436 
41. „Polek”437 
42. Płasiński Stanisław „Kula” 

                                                           
430 Kruk Franciszek, s. Michała i Agnieszki Cap, ur. 18 II 1918 r. w Hucie Brzuskiej. Członek oddziału 
„Pirata”. 
431 Krzysciak Czesław s. Emiliana i Stanisławy, ur. 8 VII 1924 r. w Brzozowie. Ukończył 4 klasy 
Gimnazjum. W grudniu 1944 roku powołany do WP. W maju 1945 roku zdezerterował i wstąpił do 
oddziału „Pirata”. W lipcu 1945 roku po rozwiązaniu oddziału brał udział w napadzie na spółdzielnię 
„Społem” w Krośnie. W dniu 1 IX 1945 r. aresztowany i osadzony w areszcie PUBP w Krośnie, skąd 
zbiegł. 
432 „Mały” zdezerterował jako ppor. WP. 
433 „Murzyn” pochodził ze Lwowa. 
434 Nuckowski Włodzimierz s. Andrzeja i Domiceli Kwiecień, ur. 11 VIII 1928 r.  w Przemyślu. 
Mieszkał przy ul. Augusta 33 w Przemyślu. członek oddziału „Pirata”. W latach 1946 -1954 przebywał 
w więzieniu. 
435 Pilipiec Leon s. Bazylego i Anny  Ryglowskiej, ur. 4 III  1900 r. w Tarnawcach. Ukończył 6 klas 
szkoły Powszechnej. Służył w pułku czołgów w Żurawicy w l. 1921-1924.  W czasie okupacji 
niemieckiej członek AK. Członek oddziału „Pirata”. Aresztowany w lipcu 1945 roku i zwolniony. 
Powtórnie aresztowany w 1948 roku. Wyrokiem z dnia 25 XI 1948 r. za posiadanie broni skazany na 5 
lat. 
436 Mikołaj Pilipiec vel Stefan Przygrodzki s. Bazylego i Anny Ryglowskiej, ur. 16 II 1906 r. w 
Tarnawce. Wykształcenie średnie- pedagogiczne. Studiował we Lwowie. Przed wojna pracował jako 
nauczyciel w Piątkowej, a w Hucie Brzuskiej za okupacji sowieckiej.  Do ZWZ wstąpił w listopadzie 
1939 roku i działał na terenie gmin Krasiczyn i Bircza. Zagrożony aresztowaniem przez gestapo 
przeniósł się  w 1942 roku na teren Placówki AK Hyżne, gdzie był członkiem grupy dywersyjnej 
„Puchacze”. Przysięgę złożył na ręce Jana szarego „Błysk”. Ukończył podziemną Szkołę 
Podchorążych. Mianowany dowódcą drużyny, a 22 marca 1944 roku do stopnia kpr. podchorąży. Od  3 
lipca 1944 roku uczestniczył w akcjach na terenie gminy, a następnie w akcji „Burza”. Ranny w obie 
nogi. Po leczeniu szpitalnym, od sierpnia 1944 roku przybywa na teren gminy Krasiczyn. Pracował 
jako zarządca majątku państwowego w Mielnowie. W grudniu 1944 roku aresztowany przez UB. W 
stanie ciężkim przewieziony do szpitala na Zasaniu, skąd został uwolniony przez żołnierzy AK.  Z 
ramienia Komendy Obwodu NOW sprawował nadzór nad oddziałem „Pirata”. Zatrzymany 7 VII 1945 
roku u brata w Tarnawcach. W dniu 5 listopada z powodu choroby umieszczony w szpitalu. Ukrywał 
się w Krapkowicach koło Opola pod fałszywym nazwiskiem Stefan Przygrodzki i pracował jako prezes 
miejscowej spółdzielni. W 1947 roku wstąpił do PPR. Aresztowany 10 VIII 1949 r. Wyrokiem 
Wojskowego Sadu Rejonowego w Rzeszowie w dniu 11 IX 1949 r. skazany na 1,5 roku więzienia. 
Odznaczony Krzyżem Walecznych, Medalem WP i Krzyżem AK. Jeden z jego braci walczył pod 
Monte Casino i zmarł w Anglii wskutek odniesionych ran[za:] AIPN-Rz-05/128. Charakterystyka 107 
Narodowej Organizacji Wojskowej pod dowództwem Kraszek vel Śliwiński vel Wierzbicki Ryszard 
„Pirat” a następnie Janowski Zbigniew „Jastrzębiec”, k. 6; AIPN- Rz- 101/151. Akta w sprawie z 
wniosku Mikołaja Pilipca o odszkodowanie i zadośćuczynienie, k. 4; AIPN- Rz- 101/125. Akta w 
sprawie karnej z wniosku Mikołaja Pilipca o unieważnienie wyroku, k. 3-5, 38. 
437 „Polek” pochodził z Siedlec. 
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43. Rudzki Piotr438 
44. Ryglowski Antoni z Tarnawiec439 
45. „Ryś” 
46. Sanocki Jan 
47. Sawa Jan „Kot”440 
48. Sokołowicz Marian „Tornado” 
49. „Sokół” 
50. „Sosna” 
51. Stadnik Jan (milicjant pomocniczy)441 
52. Stanisław (imię)442 
53. Stawarz Adam443 
54. Stawarz Władysław444 
55. Stawarz Franciszek445 
56. Stawarz Leon 
57. Strychalski Kazimierz „Kruk”446 
58. Szajna Janusz „Wilk”, „Huk” 
59. Szałajko Artur „Błyskawica”447 
60. „Szatan”  
61. Sus Edward „Diabeł”448 
62. „Tolek”449 
63.  Wancar Adam  
64. Wojtowicz Franciszek „Jaskółka”450 

                                                           
438 Rudzki Piotr  s. Mikołaja i Walerii Hołowina, ur. 2 V 1924 r. w Huszczy pow. Biała Podlaska.. 
Wykształcenie średnie. Dezerter WP. Ukrywał się w domu Majchera w hucie Brzuskiej Członek 
oddziału. Po wojnie mieszkał w Opolu przy ul. Spychalskiego 5. Jako były podwładny wydał UB 
Mikołaja Pilipca [za:] AIPN-Rz-108/4890. Akta w sprawie Pilipiec Mikołaj s. Bazylego, k.3. 
439 AIPN-Rz-107/959. Akta w sprawie Pilipca Mikołaja, k. 3. 
440 AIPN-Rz-050/107/k. Akta śledcze przeciwko Pilipiec Mikołaj i inni, k.13. 
441 AIPN-Rz-107/959. Akta w sprawie Pilipca Mikołaja, k 21. 
442 Stanisław (imię) pochodził z Dynowa. 
443 AIPN-Rz-107/959. Akta w sprawie Pilipca Mikołaja, k. 3. 
444 Stawarz Władysław s. Jana i Zofii  Abramiec, ur. 13 IX 1905 r. w Tarnawce. Ukończył 3 klasy 
Szkoły Powszechnej. Członek oddziału „Pirata”. 
445 Stawarz Franciszek s. Józefa i Katarzyny Skajan, ur. 17 II 1910 r. w Tarnawce. Ukończył 4 klasy 
Szkoły Powszechnej. Członek oddziału „Pirata”. Aresztowany 7 IX 1948  r. Wyrokiem WSR w 
Rzeszowie w dniu 31 XII 1948 r. skazany na 5 lat. Ułaskawiony na mocy amnestii.     
446 Strychalski Kazimierz s. Józefa i Marii Rybałt, ur. 7 VI 1922 r. w Ostrowie k. Przemyśla. Ukończył 
7 klas Szkoły Powszechnej. Członek AK. W 1945 roku wstąpił do MO w Przemyślu. W czasie jednej z 
akcji ranny. W maju 1945 roku zwolniony z MO. W tym samym miesiącu wstąpił do oddziału „Pirata”. 
W dniu 16 kwietnia 1947 roku ujawnił się w Przemyślu. Mieszkał przy ul. Augusta 6 w Przemyślu.   
447 Szałajko Artur s. Adama i Anieli Kułak, ur. 20 VIII 1926 r. w Tustanowcach. Wykształcenie 
średnie. Z zawodu mechanik samochodowy. Członek Tajnego ZHP. W dniu 9 kwietnia 1947 roku 
ujawnił się w Przemyślu. Mieszkał przy ul. 1 Maja 55. 
448 Sus Edward s. Józefa i Magdaleny Kowalskiej ur. 20 II 1908 r. ukończył 3 klasy Szkoły 
Powszechnej. Mieszkał w Śliwnicy. Członek AK, a następnie oddziału „Pirata”. Po rozwiązaniu 
oddziału wstępuje do MO. Komendant posterunku MO w Krasiczynie. W dniu 21 kwietnia 1946 roku 
zawieszony w czynnościach służbowych po dezercji. Ujawnił się 21 marca 1947 roku. Zmarł  1 marca 
1963 roku. 
449 „Tolek” pochodził z Birczy.  
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65. „Ziuta”451 
66. „Żbik” 
67. „Żertak”452 

 
Działalność, organizacja i skład oddziału „Pirata” nie był dotychczas szerzej 

znany. W wyniku jego działań, a nawet w wyniku samego jego istnienia na obszarze 
opanowanym przez oddziały UPA ochroniono wiele istnień ludzkich. Banderowcy 
nie mogli prowadzić akcji przeciw polskim wsiom, tak jak to zrobili w Borownicy. 
Szczególną role w organizacji samoobron odegrał Mikołaj Pilipiec, który wykazał 
się wyjątkowym zmysłem organizacyjnym podporządkowując na terenie co 
najmniej dwóch gmin wszystkie siły polskie, w tym funkcjonariuszy milicji. 
Problem funkcjonowania oddziału wymaga dalszych badań, zwłaszcza w kontekście 
całego oporu polskiego podziemia niepodległościowego wobec nacjonalistów 
ukraińskich i nowej władzy komunistycznej na tych terenach.  

Nie ulega wątpliwości, iż rozwiązanie oddziału w czerwcu 1945 roku, 
podobnie jak oddziałów „Warty” oraz w lipcu 1945 roku ujawnienie się na terenie 
powiatu przemyskiego ponad 1700 członków BCh, w tym 140 osobowego oddziału 
specjalnego doprowadziło do pozostawienia ludności cywilnej tylko pod ochroną 
wątłych sił milicyjnych. Dało to już widoczny efekt kilka dni po rozwiązaniu 
oddziału w postaci  napadu 30 osobowej formacji UPA w dniu 5 lipca 1945 roku w 
Tarnawce koło Krasiczyna na 10 (9?) milicjantów. W walce z banderowcami zginęli 
funkcjonariusze z posterunku Krasiczyn, związani wcześniej z podziemiem 
niepodległościowym: Jan Sus453 „Bukwa”, Tadeusz Sus454 „Brzoza”, Michał Sus455 
„Olcha” i Michał Stelmaszczyk. Według innych opracowań w walce zginęli: Michał 
Sus i Władysław Podoliński (chodzi o Stodolińskiego456). Pozostałych: Jana 

                                                                                                                                                      
450 Wojtowicz Franciszek s. Stanisława i Anny Herbal, ur. 7 IX 1924 r. w Lipie. Ukończył 4 klasy 
Szkoły Powszechnej. Członek oddziału „Pirata”. We wrześniu 1946 roku wstąpił do MO. Aresztowany 
6 lipca 1949 roku. Wyrokiem WSR w Rzeszowie z dnia 6 lutego 1949 roku skazany na jeden rok 
wiezienia. 
451 „Ziuta” sanitariuszka. 
452 AIPN-Rz-107/959. Akta w sprawie Pilipca Mikołaja, k. 139. 
453 Sus Jan s. Stanisława i Zofii, ur. 25 VIII 1900 r. w Krasiczynie. Ukończył 4 klasy Szkoły 
Powszechnej. Żonaty, czworo dzieci. W latach 1918-1920 odbył służbę wojskową. Pracował jako 
robotnik drogowy w Krasiczynie. W czasie okupacji niemieckiej pracował na dzierżawionym 
gospodarstwie rolnym. Do MO wstapił 17 VIII 1944 r. jako milicjant pomocniczy. Zamordowany 
przez UPA 05 VII 1945 r. [za:] AIPN-Rz- 00155/1430. Akta osobowe Sus Jan s. Stanisława, k. 1-13. 
454 Sus Tadeusz s. Jana, ur. 09 VII 1925 r. w Krasiczynie. Ukończył 7 klas Szkoły Powszechnej w 
Krasiczynie. Pracował wraz z rodzicami na gospodarstwie rolnym. Do MO wstąpił 17 VIII 1944 r. 
Zamordowany przez UPA 05 VII 1944 r. [za:] AIPN-Rz-00155/1454. Akta osobowe Sus Tadeusz s. 
Jana, k. 1. 
455 Sus Michał s. Stanisława, ur. 04 X 1903 r. Ukończył 4 klas Szkoły Powszechnej. Służbę wojskowa 
odbył w latach 1923-1925 (1924-1926) w 5 pspodch. w Przemyślu. W okresie międzywojennym 
pracował w tartaku w Krasiczynie. Brał udział w wojnie 1939 r. Przebywał w niewoli niemieckiej. 
Następnie od 1941 r. mieszkał we Lwowie. W 1942 r. powrócił do Krasiczyna. Do MO wstąpił 17 VIII 
1944 r. Zamordowany przez UPA 05 VII 1945 r. [za:] AIPN-Rz-00153/1138. Akta osobowe Sus 
Michał s. Stanisława, k. 1-3. 
456 Stodoliński Władysław s. Ignacego i Anieli, ur. 19 I 1901 r. w Dybawce. Absolwent 5 klas Szkoły 
Powszechnej. Żonaty, jedno dziecko. Pracował jako uczeń kowalski w Krasiczynie, a następnie od 
1923 r. pełnił służbę wojskową w pułku kawalerii w Brodach. W latach 1935 – 1937 pracował jako 
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Mazurka (chodzi o Józefa Mazuryka457), Jana Pańczyszyna458 „Krasicki”, Jana Susa, 
Adama Rodzenia459, Michała Stelmaszczyka, Adolfa Molendę460 „Kruk” 
uprowadzono do lasu i tam zamordowano. Zwłok nie odnaleziono. Z całej grupy 
ocalał jedynie funkcjonariusz Zięzio (chodzi o Ziętka), który zaryzykował ucieczkę, 
gdy prowadzono pojmanych przez las. Według relacji Stefana Ziętka byłego 
komendanta posterunku i świadka tego napadu M. Sus i W. Stodoliński zginęli w 
tzw. Mokrym Potoku zastrzeleni podczas zasadzki. Według meldunku Komendy 
Wojewódzkiej MO w Rzeszowie w drodze powrotnej z Tarnawki milicjanci 
prowadzący zatrzymanych Emiliana Chomę i Józefa Pasławskiego, zostali 
zaatakowani przez 13 uzbrojonych ludzi, podzielonych na dwie grupy. W walce 
zginął ostrzeliwujący się Michał Sus. Wskutek niemożności obrony milicjanci się 
poddali. Po rozpoznaniu Stodolińskiego, banderowcy zaczęli go bić kolbami a 
następnie zastrzelili461. Próbę odbicie milicjantów podjął 20 osobowy pluton 
operacyjny MO z Przemyśla i 30 podchorążych ze szkoły saperów z Przemyśla. 
Wskutek nastania nocy, żołnierze wycofali się do Przemyśla. Pozostali milicjanci w 
Krasiczynie i byli w nocy atakowani przez UPA462. 
 Z czasem okazało się iż tragedia i dalsze cierpienia ludności wielu gmin na 
tym terenie się dopiero rozpoczęła i trwała ponad rok po zakończeniu operacji 
„Wisła”. Jeszcze   w grudniu 1948 roku na terenie powiatu przemyskiego działały 
dwie grupy UPA. Jedna Włodzimierza Mroczki „Suma”, w skład której wchodziło 3 

                                                                                                                                                      
robotnik w Zbrojowni nr X w Przemyślu, a od 1938 r. jako leśniczy w lasach biskupich w Dybawce. W 
1940 r. wysiedlony do powiatu Stryj. Powrócił do Krasiczyna w 1943 r.  Do MO  wstąpił 17 VIII 1944 
r. Zamordowany przez UPA 05 VII 1945 r. [za:] AIPN-Rz- 00155/1453. Akta osobowe Władysław 
Stodoliński s. Ignacego, k. 1-3. 
457 Józef Mazuryk s. Józefa i Rozalii, ur. 15 X 1909 r. w Komarze. Ukończył 7 klas Szkoły 
Powszechnej. Żonaty, troje dzieci. Służył w wojsku w stopniu starszego strzelca odbył w 38. pp. Przed 
wojną pracował na roli i jako drwal. W 1940 r. wysiedlony na Wołyń, wieś Niewierkow. W 1941 r. 
powrócił do Krasiczyna. Do MO wstąpił 17 VIII 1944 r. W dniu 27 I 1945 r. awansowany do stopnia 
kaprala [ za:] AIPN-Rz- 00155/1293.Akta osobowe Mazuryk Józef s. Józefa, ur. 15 X 1090, k. 3-6, 13-
14. 
458 Pańczyszyn Jan s. Jana i Pelagii, ur. 17 VI 1914 w Krasiczynie. Ukończył 4 klasy Szkoły 
Powszechnej. Żonaty, troje dzieci. W latach 1936-1938 odbywał w służbę wojskową w Tarnopolu. 
Następnie pracował jako murarz. Brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r. W 1940 roku 
wysiedlony na Wołyń. Do Krasiczyna powrócił 1942 r. i pracował jako robotnik leśny. Do MO wstąpił 
17 VIII 1944 r. Uprowadzony a następnie zamordowany przez UPA 05 VII 1945 r. [za:] AIPN-Rz- 
00155/1338. Akta osobowe Pańczyszyn Jan s. Jana, k. 1-10. 
459 Rodzeń Adam s. Józefa i Katarzyny, ur. 30 VII 1901 r. w Zalesiu. Ukończył 4 klasy Szkoły 
Powszechnej. Żonaty, czworo dzieci. W wieku 19 lat wstąpił do wojska we Lwowie. Następnie 
pracował jako robotnik leśny. Do MO wstąpił 17 VIII 1944 r. Uprowadzony a następnie zamordowany 
przez UPA 05 VII 1945 r. w rejonie Kupiatycz [za:] AIPN-Rz- 00155/1387. Akta osobowe Rodzeń 
Adam s. Józefa, k. 1-9.  
460 Molenda Adolf s. Franciszka i Zofii, ur. 17 VII 1927 r. w Krasiczynie. Ukończył 7 klas Szkoły 
Powszechnej. Do MO wstąpił 15 VIII 1944 r. Pracował wraz z rodzicami na roli. W 1940 roku 
wysiedlony na Wołyń. Powrócił do Krasiczyna w 1943 r. Zamordowany przez UPA 05 VII 1945 r. 
[za:] AIPN-Rz- 00155/1277. Akta osobowe Molenda Adolf s. Franciszka, k. 1-9. 
461 AIPN-Rz-0057/25 t.2 cz.3. Meldunek Komendy Wojewódzkiej MO w Rzeszowie z 18 VII 1945 r., 
k.57. 
462Tamże, k.52. 
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osoby (operowała w rejonie Reczpola i Chołowic) oraz grupa „Toczyły” w skład 
której wchodziło 7 osób (w rejonie Brzeżawy i Jawornika Ruskiego)463. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
463 AIPN-04/231. Raport roczny PUBP za 01 I 1948 – 01 XII 1948 r., k. 289-291. 
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NIEPOKOJĄCA SYMBOLIKA NA ZACHODNIEJ 
UKRAINIE 

(http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20120104&typ=sw&id=sw07.txt, 4 
stycznia 2012) 

 
Z dr Andrzejem Zapałowskim byłym posłem do Parlamentu Europejskiego, 
prezesem Przemyskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego, 
adiunktem Uniwersytetu Rzeszowskiego zajmującym się bezpieczeństwem 
narodowym i międzynarodowym rozmawia Mariusz Kamieniecki 
 
1 stycznia przy pomniku Stepana Bandery we Lwowie odbyły się uroczyste 
obchody z okazji 103 rocznicy urodzin tego zbrodniarza. O czym świadczy 
gloryfikacja Bandery i OUN-UPA na zachodniej Ukrainie? 
 
To bardzo niebezpieczne zjawisko, które pokazuje, że władze zachodniej Ukrainy z 
jednej strony idą na konfrontację historyczną z większością państwa ukraińskiego i z 
obecną władzą, a z drugiej strony, w ten oto sposób przygotowują się do 
przyszłorocznych Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej. Władzom zachodniej 
Ukrainy, sprzyjającym postawom nacjonalistycznym bardzo zależało na ukończeniu 
upamiętnień typu Łuk Tryumfalny poświęcony Banderze we Lwowie, by w trakcie 
Euro 2012 móc tę ideologię i swego bohatera zaprezentować Europie i światu. W 
ten sposób, bez makijażu ukraińskie władze pokazują swoje prawdziwe oblicze. W 
tej chwili jest to jeden z nielicznych regionów Europy, który de facto promuje 
ideologię faszystowską. 
 
Chce pan powiedzieć, że postać Bandery i wszystko co się za nim kryje ma być 
wizerunkiem przedstawianym przez Ukraińców Europie? 
 
Dokładnie tak. Proszę sobie przypomnieć ile kontrowersji i niezadowolenia wśród 
radnych i władz Lwowa, który będzie jednym miast gospodarzy Euro 2012 na 
Ukrainie, wywołała decyzja ukraińskiego rządu o rezygnacji z nadania imienia 
Stepana Bandery Międzynarodowemu Lotnisku we Lwowie. Ostatecznie lotnisko 
otrzymało imię założyciela tego miasta, króla Daniela Halickiego. Była też 
propozycja władz Lwowa - na szczęście odrzucona - dotycząca nadania stadionowi 
we Lwowie im. Bandery. To pokazuje, że Bandera ma być symbolem wszystkiego, 
co ma się kojarzyć ze Lwowem, co potwierdzono także w niedzielę, kiedy radny 
Lwowskiej Rady Miejskiej z partii „Swoboda” Jurij Mychalczyszyn wyraził 
przekonanie, że przyjdzie czas, kiedy we Lwowie będzie nie tylko lotnisko imienia 
Bandery i stadion imienia Bandery, ale Lwów stanie się miastem imienia Stepana 
Bandery. Tym samym władze tego regionu wchodzą w niszę ideologii, która jest 
zaprzeczeniem tego, co symbolizuje sport. Zamiast pokazać to co pozytywne, co 
niesie chociażby rywalizacja sportowa, która w swym założeniu ma łączyć ludzi, 
nacjonaliści ukraińscy chcą szerzyć ideologię nienawiści i wykorzystać Euro 2012 
do propagowania Banderyzmu. To jakiś koszmar. 
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Dotychczas Polska zachowywała się dość powściągliwie wobec przejawu 
nacjonalizmu ukraińskiego. Czy jednak w tej sytuacji polskie władze nie 
powinny zareagować bardziej zdecydowanie? 
 
Oczywiście tak. Nawet gdyby uznać to za wewnętrzne sprawy Ukrainy, polskie 
władze powinny się do tego jednoznacznie odnieść. W sytuacji, kiedy jesteśmy 
współgospodarzem Euro 2012 nie tylko powinniśmy, ale wręcz mamy obowiązek to 
zrobić, bo inaczej ponosimy współodpowiedzialność za szerzenie pod płaszczykiem 
piłkarskich mistrzostw jakiejś wrogiej ideologii, w tym wypadku zupełnie 
sprzecznej z duchem rywalizacji sportowej. Uważam, że polski MSZ nie powinien 
tego lekceważyć w interesie polskiej racji stanu. Konieczne są zdecydowane reakcje, 
że Ukraina nie można iść dalej w tym kierunku. Jeżeli władze Lwowa i obwodu 
lwowskiego budują szereg pomników Bandery, którego upamiętnienia są obecne 
niemal w każdej gminie zachodniej Ukrainy, to mamy do czynienia z kultem, który 
docelowo ma być większy niż kult samego Józefa Stalina. To już nie ma nic 
wspólnego z polityką historyczną, to jest już obsesja, która jest niebezpieczna także 
dla Polski jako sąsiada Ukrainy. Wystarczy tylko wspomnieć neonazistowską 
spadkobierczynię ludobójców z OUN-UPA ukraińską partię Swoboda, której 
struktury lwowskie m.in. kwestionują granicę z Rzeczpospolitą Polską. 
 
Dodajmy, że ideologia OUN-UPA sięga do szkół, a Bandera jest kreowany na 
wzorzec dla młodzieży… 
 
Obawy budzi też stosunek do mniejszości narodowych, do obcych. Ten element 
wciąż się przewija w zachowaniu i wychowaniu młodego pokolenia. Zamiast z 
wygaszaniem napięć mamy do czynienia z podsycaniem wrogich nastrojów, co musi 
budzić obawy. Nacjonalizm ukraiński wciąż jest obecny, mało tego na zachodniej 
Ukrainie ciągle rośnie w siłę. W wychowaniu młodych Ukraińców następuje 
zacieranie pomiędzy słowem patriotyzm a faszyzm. Jakie bowiem wnioski ma 
wyciągać młody człowiek, skoro wpaja mu się do głowy, że mordowanie 
niewinnych ludzi jest aktem patriotyzmu. 
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CZY POTĘPIĆ AKCJĘ „WISŁA” 
(Nowiny, 4-6 stycznia 2013) 

 
- Czy Sejm powinien przyjąć uchwałę potępiającą akcję „Wisła”? 
 
- Absolutnie nie. Akcja „Wisła” była bezwzględną koniecznością. Żadne 

państwo, zwłaszcza dwa lata po zakończeniu wojny, nie pozwoli sobie, aby na jego 
terenie działały zorganizowane organizacje terrorystyczne, destabilizujące sytuację. 
Niezależnie od tego, czy jest to państwo komunistyczne czy demokratyczne. 
Podjęcie dzisiaj takiej uchwały byłoby postępowaniem wbrew polskiej racji stanu. 
Trzeba przypomnieć, że działanie, które jest polską racją stanu, czyli uchwała Sejmu 
w sprawie ludobójstwa na Polakach na Wołyniu, już dwa lata czeka na ścieżkę 
legislacyjną i nie widać, aby mogła zostać podjęta. 

 
- Niektórzy twierdzą, że akcja „Wisła” wyrządziła wiele krzywdy, bo 

objęła głównie osoby cywilne, niezwiązane z UPA. 
 
- Jest to nieprawda. Wystarczy spojrzeć na dokumenty. I to nie polskie, lecz 

ukraińskie. W nich jest wyraźnie napisane, że gdyby nie zaplecze, czyli ludność 
cywilna, która pomagała UPA, dobrowolnie lub pod przymusem, to ta organizacja 
nie byłaby w stanie działać. Poza tym znaczna część mieszkańców wsi służyła w 
tzw. samoobronach, które od czasu do czasu były mobilizowane do różnych akcji. 
Trudno zatem było rozróżnić kto jest kto. Dowódcy UPA w swoich książkowych 
wspomnieniach piszą wprost, że gdyby nie akcja „Wisła”, to opór w południowo – 
wschodniej Polsce trwałby jeszcze wiele lat. To oznacza, że jeszcze przez wiele lat 
lałaby się krew niewinnych ludzi.  

 
- Ale jednak znaczna część ludności, całe rodziny, musiała zostawić swoje 

domy, gospodarstwa i przenieść się setki kilometrów w nieznane miejsca. 
 
- Ludność ukraińska została przeniesiona na znacznie lepiej zagospodarowane 

tereny. Mogli ze sobą zabrać znaczną część swojego dobytku. Obejmowali dobrze 
utrzymane gospodarstwa poniemieckie. Ponadto otrzymywali jeszcze bezzwrotne 
pożyczki od państwa polskiego. 

 
- Pojawiły się głosy, że ta uchwała byłaby do przyjęcia, gdyby Ukraińcy 

podjęli podobną, potępiającą ludobójstwo UPA na Polakach na Wołyniu. 
- To są dwie różne sprawy i ich nie wolno łączyć. Na Wołyniu było 

ludobójstwo. Na Podkarpaciu akcje UPA i działania odwetowe. 
 
Rozmawiał Norbert Ziętal 
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POTRZEBA MĄDREJ POLITYKI Z UKRAINĄ 
(http://www.naszdziennik.pl/polska-kraj/48226,polsce-potrzeba-madrej-polityki-z-

ukraina.html, wtorek, 16 lipca 2013) 
 

Jak odebrał Pan informację o zamieszczeniu kłamliwych informacji wobec 
Polski i Polaków na jednej z lwowskich kamienic? 
 
– Ludobójstwo na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej nie jest dla Ukraińców 
jedynie problemem historycznym dotyczącym rozliczenia się z własną przeszłością. 
Jest to przede wszystkim współczesny, poważny problem polityczny. Na zachodniej 
Ukrainie olbrzymie poparcie ma skrajnie nacjonalistyczna partia Swoboda, 
odwołująca się i hołdująca ideologii nacjonalizmu ukraińskiego, który doprowadził 
do ludobójstwa na Wołyniu. Partia, która jest spadkobierczynią ludobójców z OUN-
UPA, której struktury lwowskie m.in. kwestionują granicę z Rzeczpospolitą Polską. 
W momencie kiedy społeczność międzynarodowa podważy stanowisko ukraińskie i 
stwierdzi, że było to ludobójstwo, Ukraińcy będą mieli problem, jak budować swoją 
przyszłość na czymś, co świat postrzega i ocenia jak coś jednoznacznie złego. Jest to 
zatem problem polityczny, a Ukraińcy walczą już nie o pamięć historyczną według 
własnej interpretacji, ale o swoją pozycję polityczną na zachodniej Ukrainie. To 
sprawa fundamentalna, dlatego wszelkie spotkania i dyskusje historyków czy 
jakiekolwiek uzgodnienia są od tej strony bezcelowe, ponieważ mamy tu do 
czynienia z decyzją polityczną zachodnich obwodów Ukrainy. 
To nic innego jak mieszanie w głowach społeczeństwa ukraińskiego, ponieważ 
jeżeli na tym transparencie znajduje się napis, że Wołyń '43 to odpowiedź na 
ludobójstwo, to pojawiają się pytania: jakie, przez kogo zadane i w którym 
momencie historii? To typowo goebbelsowskie podejście, które polega na tym, że 
kłamstwo powtarzane tysiąc razy, staje się prawdą. I w ten właśnie sposób 
nacjonaliści chcą kształtować społeczeństwo ukraińskie. 
 
Baner odwołuje się także do akcji „Wisła”, zadając kłam prawdzie 
historycznej…  
 
– Jeżeli chodzi o akcję „Wisła”, ukraińskie środowiska nacjonalistyczne twierdzą, że 
było to wywiezienie z etnicznych ziem, przecież Polacy mogą powiedzieć, że zostali 
wywiezieni z Małopolski Wschodniej, ze swoich etnicznych ziem. Dlatego 
używanie tego typu argumentów jest nie na miejscu, ponieważ szeroko pojęte 
pogranicze polsko-ukraińskie było etnicznymi ziemiami zarówno polskimi, jak i 
ukraińskimi. Natomiast jeżeli chodzi o akcję „Wisła”, była ona bezwzględną 
koniecznością i została przeprowadzona w celu usunięcia oddziałów UPA, które 
trzy lata po wojnie prowadziły działalność terrorystyczną na obszarze państwa 
polskiego. Dokumenty ukraińskie mówią wyraźnie, że gdyby nie zaplecze, tzn. 
ludność cywilna, która czy to dobrowolnie, czy to pod przymusem, ale wspierała 
UPA, to ta organizacja nie byłaby w stanie działać. Nie należy też zapominać, że 
znaczna część mieszkańców wsi służyła w tzw. samoobronach, które od czasu do 
czasu były mobilizowane do różnych akcji przeciw Polakom. Żadne państwo na 



 224 

świecie nie pozwoliłoby sobie, aby na jego terytorium działały zorganizowane 
organizacje terrorystyczne destabilizujące sytuację. Reasumując to, że ta ludność 
ukraińska została wywieziona, Ukraińcy zawdzięczają właśnie ideologii 
banderowskiej i formacjom UPA. 
 
Banner we Lwowie jest nie tylko w języku ukraińskim, ale także w języku 
polskim i angielskim. Czy to znaczy, że organizacjom nacjonalistycznym zależy 
nie tylko na rozpowszechnianiu tych kłamstw u siebie, ale także na zachodzie 
Europy?  
 
– Proszę zwrócić uwagę, że w programie Swobody nie ma ani jednego zdania o 
integracji Ukrainy z Unią Europejską, a na tym zachodnim obszarze Ukrainy rządzi 
właśnie Swoboda. Ponadto należy pamiętać o uchwale Parlamentu Europejskiego, 
który przed dwoma laty wyraził zaniepokojenie sytuacją wzrastającego 
nacjonalizmu na zachodniej Ukrainie. Również w ubiegłym tygodniu 
przedstawiciele niemal wszystkich frakcji izraelskiego parlamentu zwrócili się do 
UE, żeby przy rozmowach stowarzyszeniowych z Ukrainą zwrócono uwagę na 
zjawisko faszyzmu, który rozwija się na Ukrainie. To oznacza, że społeczność 
międzynarodowa odwraca się od takich zachowań. Nacjonaliści ukraińscy takimi 
zachowaniami, jak we Lwowie próbują wpływać na opinię międzynarodową, ale są 
to działania, jak widać, bardzo ułomne. 
 
Jak zatem ocenić działania polskich władz, które chcą wprowadzić Ukrainę do 
struktur europejskich?  
 
– Jest to błędna polityka i to od wielu lat. Jak bowiem można prowadzić tego typu 
politykę w stosunku do państwa, które zamieszkuje kilkanaście milionów Rosjan, 
kilkadziesiąt milionów ludności ukraińskiej przynależnej jednak do kultury 
rosyjskiej i zaledwie kilka milionów Ukraińców o orientacji zachodniej, 
zamieszkującej cztery obwody. Nigdzie na świecie to się nie powiodło. Jak zatem 
kilka milionów zachodnich Ukraińców może zukrainizować kilkadziesiąt milionów 
etnicznych Rosjan. De facto taka polityka jest nastawiona na dezintegrację państwa, 
które jest wewnętrznie rozrywane i podzielone po części na Rosję, a po części na 
Europę. W tej sytuacji można zaryzykować stwierdzenie, że nikt nie przyjmie do UE 
Ukrainy – państwa o faszystowskiej ideologii. To w Europie po prostu nie przejdzie. 
W tym rozumieniu polityka państwa polskiego jest polityką błędną. Tak jak błędem 
jest ciągłe powtarzanie pojednania polsko-ukraińskiego. Polska z Ukrainą nie ma 
żadnych poważnych historycznych niedomówień. Nasze niedomówienia dotyczą 
tylko zachodniej części Ukrainy, które to obszary są rządzone przez 
nacjonalistyczną Swobodę. I to trzeba stale podkreślać. Polityka, która unika 
nazwania po imieniu zbrodni ludobójstwa, jest głupią polityką, która prowadzi nas 
donikąd.   
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Jak zatem skomentuje Pan incydent z jajkiem, które jeden z młodych 
Ukraińców rozbił na ramieniu prezydenta Komorowskiego w Łucku, po 
wyjściu z katedry, gdzie była odprawiona Msza św. w intencji ofiar UPA? 
     
– W momencie kiedy Bronisław Komorowski zapowiedział swoją wizytę na 
Wołyniu, szef tamtejszej partii Swoboda powiedział, że prezydent Polski jest na tym 
obszarze persona non grata. Prezydent Komorowski otrzymał zatem to, co chcieli 
mu podarować nacjonaliści z zachodniej Ukrainy. Rozbite jajko pokazuje stosunek 
do niego ludności tej części Ukrainy, której Komorowski jest adwokatem na śmierć 
i życie. Jest adwokatem faszyzującej Swobody, która mu się za to odpłaciła w taki, a 
nie inny sposób. Niech ten incydent będzie otrzeźwieniem dla pewnej grupy 
polskich polityków. 
 
Wracając jednak do Łucka, dlaczego w uroczystościach z udziałem prezydenta 
Polski nie uczestniczył gospodarz – prezydent Ukrainy? 
 
– Prezydent Wiktor Janukowycz rozgrywa swoją własną politykę. Doskonale zdaje 
sobie sprawę, że za półtora roku odbędą się wybory prezydenckie na Ukrainie i 
postępując w sposób dla nas cyniczny, ale wygodny dla siebie, nie chce tracić 
głosów elektoratu i dyskutować o czymś, co dla połowy Ukrainy jest niezrozumiałe. 
Trzeba bowiem powiedzieć, że wiedza o ludobójstwie na Wołyniu dla mieszkańców 
środkowej i wschodniej części Ukrainy jest tak naprawdę znikoma. Dlatego mając to 
wszystko na uwadze, prezydent Janukowycz uznał, że udział w tych uroczystościach 
może mu bardziej zaszkodzić niż pomóc. Powtórzę jeszcze raz: władze Ukrainy 
wykorzystują pomoc Polski tylko w sytuacjach wygodnych dla siebie. Nie oznacza 
to jednak, że mamy się obrażać na wszystko i na wszystkich. Polska nie powinna 
nastawiać się wyłącznie na współpracę z zachodnią Ukrainą, która prowokuje, 
ośmiesza i obraża cały polski Naród, ale budować dobre relacje zwłaszcza z 
Ukraińcami w środkowej, wschodniej i południowej części tego państwa, którzy są 
do nas pozytywnie nastawieni, którzy są przeciwko szerzeniu nacjonalizmu i 
faszyzmu. Zatem współpraca gospodarcza z Ukrainą jest dla nas ważna i 
powinniśmy rozmawiać z Kijowem, ale nie z Lwowem. Zachodnia Ukraina jest 
prowincją tego kraju zarówno demograficzną, jak i gospodarczą, nad którą 
powinniśmy przechodzić dalej do środkowej i wschodniej części, bo tu nie ma dla 
nas godnych partnerów do rozmowy. 
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BEZ WSPARCIA WŁADZY TEŻ MOŻNA 
(http://www.naszdziennik.pl/polska-kraj/49534,bez-wsparcia-wladzy-tez-

mozna.htm, wtorek, 30 lipca 2013) 
 

– Nie otrzymaliśmy żadnego wsparcia od władz centralnych, ani moralnego, ani 
finansowego, a wręcz przeciwnie – spotkaliśmy się z krytyką – tak udział władz 
w rekonstrukcji historycznej wydarzeń związanych z ludobójstwem na 
Wołyniu skomentował Mirosław Majkowski, prezes Stowarzyszenia 
Rekonstrukcji Historycznej X D. O. K. w Przemyślu, a zarazem główny 
organizator widowiska plenerowego, które 20 lipca odbyło się w Radymnie. 
 
Dzisiaj w Rzeszowie organizatorzy inscenizacji „Wołyń 1943 – nie o zemstę, a o 
pamięć wołają ofiary” podsumowali największą w Polsce rekonstrukcję historyczną 
wydarzeń związanych z ludobójstwem Polaków dokonanym na Kresach 
Rzeczypospolitej przez ukraińskich nacjonalistów z OUN-UPA. 
Jak wynika z informacji policji, widowisko plenerowe  nad zalewem w Radymnie 
obejrzało 15 tysięcy widzów. 
– Jeszcze żadne widowisko nie zgromadziło tak dużej liczby widzów – 
podsumowuje w rozmowie z portalem NaszDziennik.pl Mirosław Majkowski. W 
inscenizacji, która trwała ok. 45 min, wzięło udział  ponad dwustu rekonstruktorów 
z Polski, Czech i Słowacji. 
Sceny przypominające tragedię Polaków zaatakowanych przez oddziały UPA  
rozegrały się w specjalnie wybudowanej wiosce. Wbrew temu, co sugerowano przed 
rekonstrukcją, nie było drastycznych scen, a główne role odegrały muzyka 
Krzesimira Dębskiego i światło. 
– Inscenizacja była lekcją historii. Naszym celem nie było jątrzenie – co nam często 
zarzucano – ale przypomnienie wydarzeń historycznych, pobudzenie wyobraźni 
widzów, wywołanie wzruszenia i zachęta do refleksji nad ludobójstwem, które 
dokonało się przed 70 laty na Wołyniu – dodaje Mirosław Majkowski. 
 
Inscenizacja odkłamała historię 
 Zdaniem dr. Andrzeja Zapałowskiego, adiunkta Uniwersytetu Rzeszowskiego i 
Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Rzeszowie, inscenizacja obok efektu 
uświadamiającego osiągnęła też efekt odkłamujący, dla wielu ludzi wydobywając 
niejako z niebytu historycznego ludobójstwo wołyńskie. 
– Inscenizacja trafiła zarówno do odbiorcy dojrzałego, jak i do młodzieży, a to, że 
była transmitowana w radiu i telewizji, a także bardzo duży i pozytywny oddźwięk 
w prasie pokazały, że było to przedsięwzięcie bardzo potrzebne. Myślę, że spośród 
wszystkich uroczystości wołyńskich rekonstrukcja w Radymnie odbiła się 
najszerszym echem. Z inscenizacji, która miała mieć charakter lokalny, okazała się 
działaniem o charakterze ogólnopolskim, a nawet międzynarodowym – zauważa w 
rozmowie z NaszymDziennikiem.pl dr Zapałowski. 
Podczas konferencji w Rzeszowie organizatorzy rekonstrukcji ustosunkowali się 
także do zarzutów ze strony Związku Ukraińców w Polsce i Przemyskiego Oddziału 
Związku Ukraińców w Polsce, które negatywnie odnosiły się do widowiska w 
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Radymnie, uznając, że jest ono wymierzone w Ukraińców i może zaszkodzić 
stosunkom polsko-ukraińskim. 
– Jak pokazała sama inscenizacja i sposób jej przeprowadzenia, nie wzbudziła ona 
najmniejszych kontrowersji, wręcz przeciwnie – widownia została zachęcona do 
refleksji, do powrotu do historii i sięgnięcia do literatury. Tym samym cel, jaki sobie 
założyliśmy, został osiągnięty – zauważa Majkowski. 
 
Polacy chcą rekonstrukcji 
 Mirosław Majkowski nie wykluczył, że będą kolejne rekonstrukcje, które w bardzo 
przystępnej formie obrazowej poruszałyby ważne tematy z historii Polski. 
– Rekonstrukcja wołyńska pokazała, że jest pewna nisza w świadomości Polaków, 
którą należy wypełnić – dodaje. 
Podkreśla, że zainteresowanie inscenizacją ze strony społeczeństwa niestety nie 
przełożyło się na jakiekolwiek wsparcie ze strony polskich władz, przeciwnie – 
spotkała się ona z krytyką. 
– Doradca prezydenta RP prof. Tomasz Nałęcz cały czas wypowiadał się w sposób 
negatywny o naszej inicjatywie na łamach „Rzeczpospolitej”, na antenie radiowej 
Trójki czy Radia Wnet, po czym dzień po inscenizacji w wywiadzie dla Telewizji 
Trwam powiedział, że wcale nie należał do krytyków tego widowiska. Widać tu 
nagły zwrot o 180 stopni – oznajmił Mirosław Majkowski. 
 
Pomogły tylko dwa miasta 
 Jedynym wsparciem dla organizatorów rekonstrukcji wołyńskiej była pomoc 
finansowa i organizacyjna ze strony samorządów miast Radymno i Stalowa Wola. 
Organizatorzy złożyli też podziękowania dla służb mundurowych, środowisk oraz 
indywidualnych osób, które pomogły w przygotowaniu i bezpiecznym przebiegu 
rekonstrukcji. 
– Udowodniliśmy, że bez rządu, bez prezydenta społeczność lokalna może sama 
zorganizować uroczystości. Jeżeli jest wola, determinacja ludzi, nikt nie jest w 
stanie temu przeszkodzić – akcentuje dr Zapałowski. 
W jego ocenie, wydarzenia z Radymna pokazały, jak bardzo oczekiwania społeczne 
rozchodzą się z zamierzeniami rządu i prezydenta. – Tysiące ludzi, którzy przybyli 
do Radymna, chciało w ten sposób godnie uczcić rocznicę ludobójstwa na Wołyniu, 
a nie jakąś małą uroczystością związaną z odsłonięciem pomnika gdzieś na 
peryferiach Warszawy, w obecności zaledwie stu osób – dodaje Zapałowski. 
 
Związek odetnie się od Bandery? 
 Uczestnicy konferencji odnieśli się także do oświadczeń Związku Ukraińców w 
Polsce, które wzywały władze samorządowe i władze państwowe do zablokowania 
rekonstrukcji w Radymnie. 
– Mniejszość ukraińska w Polsce, której część działaczy odwołuje się do spuścizny 
Bandery, która to ideologia doprowadziła do ludobójstwa, próbuje zablokować w 
państwie, w którym żyje, pamięć o tej tragedii. To niespotykana, wyjątkowa 
arogancja i buta, wobec której nie można przechodzić obojętnie – oświadcza dr 
Zapałowski. 
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Jego zdaniem, niebezpieczne jest również to, że część działaczy ideowych Związku 
Ukraińców w Polsce utożsamia się z ideami ukraińskiego nacjonalizmu, a 
konkretnie z roszczeniami terytorialnymi względem Polski. Wobec tego 
organizatorzy rekonstrukcji w Radymnie zwrócili się z apelem do Związku 
Ukraińców w Polsce, aby w oficjalnym oświadczeniu jednoznacznie odcięli się od 
spuścizny OUN-UPA i Bandery. 
– W rzeczywistości UPA bierze na siebie całą odpowiedzialność za śmierć 
Ukraińców w akcjach odwetowych oraz za operację Wisła. To oni są winni, a chcą 
zrzucić odpowiedzialność na Polskę i nasz Naród – zauważa dr Zapałowski.  
Mariusz Kamieniecki 
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PAŃSTWO POLSKIE MUSI ZACZĄĆ SIĘ SZANOWAĆ 
(http://www.naszdziennik.pl/polska-kraj/50297,panstwo-polskie-musi-zaczac-sie-

szanowac.html, środa, 7 sierpnia 2013) 
 

W maju zapadła decyzja władz Lwowa o przekazaniu obiektu na Dom Polski. 
Mija kilka miesięcy, a do fizycznego przekazania obiektu wciąż jeszcze 
daleko…? 
 
– Żeby zrozumieć, o co tak naprawdę chodzi, trzeba poznać mechanizmy działania 
administracji na Zachodniej Ukrainie. Należy pamiętać, że to administracja, która 
jest w rękach nacjonalistycznej partii Swoboda, bardzo niechętnej Polakom. To 
ugrupowanie, które jawnie gloryfikuje UPA i podejmuje działania wyraźnie 
antypolskie. Z samej decyzji o przekazaniu obiektu nie należy się zbytnio cieszyć. 
W mojej ocenie, procedury związane z pozwoleniami na przebudowę itp. będą w 
różny sposób odwlekane i potrwają jeszcze długo. To oznacza, że przy w miarę 
dobrej atmosferze Polacy może za trzy, cztery lata będą mieli szanse realnie 
wykorzystać ten budynek. Oczywiście wcześniej być może będą mogli wejść do 
pojedynczych pomieszczeń, ale to nie to, czego wszyscy tak naprawdę oczekujemy. 
 
- Na decyzję o przekazaniu obiektu Polacy mieszkający we Lwowie czekali 
ponad 20 lat, tymczasem w Przemyślu w 2011 r. ukraińska mniejszość bez 
problemu, praktycznie na życzenie, otrzymała obiekt. Wszyscy pamiętamy, jak 
ówczesny prezydent Ukrainy deklarował, że również Polacy szybko otrzymają 
podobny obiekt we Lwowie. Dlaczego trwało to aż dwa lata? 
 
– Do deklaracji polityków zachodnioukraińskich lub sprzyjających nacjonalistycznej 
Swobodzie zawsze trzeba podchodzić z bardzo dużą rezerwą i ograniczonym 
zaufaniem. Przypomnijmy, że w Przemyślu przed oddaniem w ręce Ukraińców 
Narodowego Domu miasto na własny koszt wyremontowało cały dach tego bądź co 
bądź ogromnego obiektu. Koszt tych prac wyniósł kilkaset tysięcy złotych, a pokryli 
go polscy, przemyscy podatnicy. 
Również w ubiegłorocznym budżecie mniejszość ukraińska w Przemyślu na remont 
tego domu otrzymała ponad 600 tysięcy złotych. Rzeczywistość jest taka, że nie 
dość, iż Ukraińcy otrzymali dom, to jeszcze państwo polskie sukcesywnie 
przekazuje pieniądze na jego remont. Nie mówiąc już o szkole publicznej dla 
mniejszości ukraińskiej w Przemyślu, gdzie uczęszcza niespełna dwieście dzieci, a 
miasto rocznie ekstra wspiera ich kwotą od kilkuset tysięcy do miliona złotych. W 
tej sytuacji należałoby się zastanowić, czy takie nierówne traktowanie wszystkich 
obywateli jest zgodne z Konstytucją RP. Kolejna kwestia dotyczy ciągłych roszczeń 
dwu- czy nawet trzyprocentowej mniejszości ukraińskiej w Przemyślu, która mimo 
ustępstw ze strony lokalnych władz jest ciągle niezadowolona. Podobnie Cerkiew 
Ukraińska w Przemyślu otrzymała budynek, następnie pieniądze na jego remont od 
państwa polskiego. Powstaje jednak pytanie: co po stronie ukraińskiej – czy kościół 
pw. Świętej Magdaleny we Lwowie, czy inne obiekty sakralne, zostały przekazane 
Polakom. Odpowiedź jest oczywista. Mówiąc wprost, Ukraińcy traktują państwo 
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polskie jak dojną krowę. Inna rzecz, że sami pozwalamy się tak taktować, bo 
niestety, państwo polskie siebie nie szanuje.    
 
Czy podobnego zachowania, jeżeli chodzi o wsparcie polskiej mniejszości, 
możemy się spodziewać teraz po władzach ukraińskich?  
 
– Proszę na to nie liczyć. Kilkadziesiąt lat starań i w końcu jest decyzja o 
przekazaniu obiektu Polakom we Lwowie, ale należy pamiętać, że nie była to 
decyzja – nazwijmy to – samoistna władz Lwowa. 
 
Co chce Pan przez to powiedzieć? 
 
– Tylko tyle, że była to decyzja wymuszona szantażem, że Platforma Obywatelska 
odetnie się od rezolucji sejmowej uznającej ludobójstwo na Wołyniu. 
Wicemarszałek ukraińskiego parlamentu spotkał się w tej sprawie z 
wicemarszałkiem polskiego Sejmu z Platformy Obywatelskiej i tak jak media 
informowały, chodziło o to, że dom we Lwowie zostanie przekazany, jeżeli w 
rezolucji polskiego parlamentu nie znajdzie się słowo „ludobójstwo”. I jak wszyscy 
doskonale wiemy, tak rzeczywiście się stało. Powiedzmy sobie też uczciwie, że nie 
jest to przekazanie obiektu na własność, ale w dzierżawę na 49 lat. Zauważmy też, 
że to nie państwo ukraińskie, a państwo polskie będzie wydawać pieniądze na 
remont, przebudowę i odnowienie tego obiektu. Po czym po 49 latach użytkowania 
może się okazać, że obiekt zostanie zabrany, a przekazany kolejny, który będzie 
również wymagał  generalnego remontu. 
 
Mamy obiekt pod Dom Polski we Lwowie, ale czy cena, jaką zapłaciliśmy, nie 
była zbyt duża. Czy w tej sytuacji polskie władze postąpiły mądrze? 
 
– W tym przypadku nie należy mówić o polskich władzach, ale o władzach 
Platformy Obywatelskiej. Jeżeli zaś chodzi o decyzję, to o żadnej mądrości i 
interesie Polski nie może być mowy. Jest to działanie na szkodę Polski, zakłamujące 
naszą historię. A na kłamstwie czy ukrywaniu prawdy budować się nie da. 
 
Na jakich zasadach powinna się opierać polityka zagraniczna Polski w 
stosunku do państwa ukraińskiego? 
 
– Przede wszystkim powinna obowiązywać zasada wzajemności, o której mówię i o 
którą dopominam się od lat. W momencie, kiedy był przekazywany budynek dla 
mniejszości ukraińskiej w Przemyślu, w tym samym czasie aktem notarialnym 
powinien być przekazany budynek dla Polaków we Lwowie. Z Ukraińcami 
wszystko trzeba załatwiać na papierze, inaczej po prostu się nie da. Gdyby polskie 
władze przypilnowały tej sprawy, nie byłoby dziś problemu. Zasada wzajemności 
przede wszystkim, a nie opieranie się czy liczenie na dobrą wolę ze strony 
ukraińskiej, której nie było, nie ma i nigdy nie będzie. Mamy sytuację, kiedy udaje 
się coś załatwić, ale tylko w drodze ustępstw, i to wyłącznie z naszej strony. Tak 
niestety jest już od dobrych kilkudziesięciu lat i czas najwyższy z tym skończyć. 
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Weźmy chociażby sprawę zwrotu majątku Cerkwi greckokatolickiej w Polsce. Jako 
osoba upoważniona przez prezydenta miasta Przemyśla domagałem się wówczas 
zwrotu majątku Kościołowi rzymskokatolickiemu na Ukrainie. I co?... I nic. Kiedy 
byłem europosłem osobiście składałem interpelację do ambasadora Ukrainy przy 
Unii Europejskiej, rozmawiałem z nim również osobiście, przedstawiając listę 
kilkunastu obiektów, jakie mi przesłał sekretarz ówczesnego metropolity 
lwowskiego ks. kard. Mariana Jaworskiego, które mimo iż zgodnie z prawem 
Ukrainy są własnością Kościoła rzymskokatolickiego, to wciąż nie są pod jego 
władaniem. Minęły lata i do dzisiaj te obiekty sakralne, których część z roku na rok 
coraz bardziej popada w ruinę, wciąż nie zostały przekazane prawowitym 
właścicielom. To efekt błędnej polityki kolejnych polskich rządów. Już kilkanaście 
lat wstecz należało skończyć z zasadą dobrej woli, a wzajemne stosunki oprzeć na 
zasadzie wzajemności. A zatem przekazujemy obiekty, ale tylko wtedy, kiedy taka 
sama postawa towarzyszy Ukraińcom. Mówiąc wprost, akt notarialny z ręki do ręki. 
Nie ma innej metody współpracy ze stroną ukraińską. 
 
Jak w tym układzie postrzega Pan przyszłość relacji Polski z Ukrainą? 
 
– Rozróżniłbym tu dwie kwestie: relacje między Polską a władzami w Kijowie, 
czyli z rządem Ukrainy, z którą – niezależnie kto rządzi – należy współpracować, 
oraz relacje między Polakami a Ukraińcami na terenie Zachodniej Ukrainy. Na 
Ukrainie na 45 milionów obywateli tylko ok. 5 milionów mieszka w zachodniej 
części tego kraju. W rzeczywistości Polska ma ciągle problem tylko z tymi pięcioma 
milionami, i wszelkie napięcia między Polską a Ukrainą są związane z zachodnią 
częścią tego kraju, a zwłaszcza z ich ideową strukturą, z którą utożsamia się część 
działaczy Związku Ukraińców w Polsce. 
Z 40 milionami, a więc ze zdecydowaną większością Ukraińców, nie mamy 
zasadniczych problemów. Czas najwyższy skończyć z zabawą, która polega na 
upodmiotawianiu Lwowa w stosunkach między Polską a Ukrainą, tylko dbać o 
poprawne relacje z Kijowem. Natomiast w stosunku do Zachodniej Ukrainy nasza 
polityka powinna być zupełnie inna. 
 
A zatem jaka?  
– Chodzi tu o interes i polską rację stanu, dlatego nasza polityka w tym względzie 
powinna być pozbawiona sentymentów, a oparta na bezwzględnej aż do bólu 
zasadzie wzajemności. Z wrogo usposobionymi ludźmi, którzy chcą nas tylko 
wykorzystać, nie wolno zasiadać do stołu na innych zasadach. Ponieważ oni zawsze 
będą nas zwodzić, oszukiwać, przeciągać sprawy i zrobią wszystko, żeby nie 
dotrzymać swoich zobowiązań. 
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BEZ PRAWDY NIE MA MOWY O POROZUMIENIU 
(http://www.naszdziennik.pl/polska-kresy/54405.html, piątek, 20 września 2013) 

 
Konieczność poszukiwania nowych źródeł w archiwach oraz potrzeba 
całościowego spojrzenia na konflikt polsko-ukraiński w latach II wojny 
światowej i po jej zakończeniu to zdaniem historyków, którzy przez dwa dni 
obradowali na Uniwersytecie Rzeszowskim, główne zadania dla zajmujących 
się tą tematyką. 
 
Kończącą się dzisiaj konferencję naukową „Stosunki polsko-ukraińskie 1939-1947. 
Stan badań i perspektywy badawcze” zorganizował rzeszowski oddział Instytutu 
Pamięci Narodowej oraz Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego. W dyskusji 
oprócz pracowników IPN biorą udział przedstawiciele polskich uczelni, m.in. z 
Białegostoku, Gdańska, Koszalina, Krakowa, Lublina, Opola i Rzeszowa, a także 
badacze z Kijowa, Lwowa czy Łucka. 
 
Od propagandy po fakty 
 
Z uwagi na zainteresowanie prelegentów obrady podzielono na kilka bloków 
tematycznych. Blok „Propaganda, badania, pamięć” obejmował referaty m.in. na 
temat kwestii polskiej w propagandzie OUN i UPA w latach 1942-1943. Poruszane 
zagadnienia dotyczyły też kwestii związanych z obecnym stanem polskich miejsc 
pamięci ofiar OUN-UPA na Wołyniu. Wśród omawianych problemów był także: 
AK i UPA w świetle badań polskich i ukraińskich historyków. Uczestnicy 
konferencji mogli się również zapoznać z aktualnym wykazem ofiar konfliktu 
ukraińsko-polskiego. 
Uczestnicy bloku „Kościoły wobec konfliktu polsko-ukraińskiego” mówili z kolei 
m.in. o Kościele greckokatolickim i Cerkwi prawosławnej na ziemiach obecnej 
Polski w latach 1939-1947. Został poruszony też temat polskiego duchowieństwa 
obrządku łacińskiego jako ofiar ludobójstwa ukraińskich nacjonalistów, a także 
kwestie związane z relacjami między Kościołami greckokatolickim a katolickim w 
ZSRS po II wojnie światowej. Kolejne bloki tematyczne w ramach konferencji były 
poświęcone mikrohistorii, a więc wydarzeniom i konfliktom lokalnym oraz relacjom 
polsko-ukraińskim po wkroczeniu Armii Czerwonej. 
 
Nie wolno fałszować historii 
 
Według dr. Andrzeja Zapałowskiego, autora referatu „Akcje odwetowe polskiego 
podziemia w stosunku do ludności ukraińskiej w powiecie przemyskim”, polemiki 
dotyczące konfliktu ukraińsko-polskiego są wciąż obecne. 
W rozmowie z portalem NaszDziennik.pl adiunkt Uniwersytetu Rzeszowskiego i 
Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Rzeszowie podkreśla zróżnicowane 
podejście do konfliktu polsko-ukraińskiego w Polsce i na Ukrainie. 
– Rozbieżności są spore. Historycy ukraińscy są daleko w tyle pod względem badań. 
W ich publikacjach dominuje element wspomnieniowy, pojawia się też wiele 
kontrowersyjnych kwestii dotyczących faktografii – mówi dr Zapałowski. 



 236 

Jako przykład rozbieżności podaje stwierdzenie prof. dr. hab. Leonida Zaszkilniaka, 
który w pierwszym dniu konferencji, w swoim wykładzie „Stosunki ukraińsko-
polskie w czasie II wojny światowej: badania i interpretacje”, stwierdził, że według 
Ukraińców na Wołyniu zginęło więcej Ukraińców niż Polaków. 
– To pokazuje, jak wciąż daleko jesteśmy od ustalenia wspólnego stanowiska w 
stosunku do tego, co naprawdę wydarzyło się na Wołyniu – uważa dr Zapałowski. 
W jego ocenie, nie jest to kwestia kwalifikacji, czy to było ludobójstwo, czy nie, bo 
dla Polaków jest to jednoznaczne, ale kwestia rzetelnego ustalenia przez Ukraińców 
choćby przybliżonej ilości strat. 
– Nie można negować wieloletnich badań Ewy Siemaszko i innych osób. Jak widać, 
prof. Zaszkilniak w imieniu środowisk ukraińskich jakby podważa te ustalenia, 
twierdząc, że na Wołyniu zginęło więcej Ukraińców niż Polaków – dziwi się dr 
Zapałowski. 
Jego zdaniem, tego typu konferencje są potrzebne, bo mają na celu utrzymanie 
dyskusji na wspólnych forach, a nie tylko poprzez publikacje po obu stronach 
granicy. Jest to też okazja do podsumowania dotychczasowego dorobku 
historiografii i mimo emocji, jakie wciąż towarzyszą tej problematyce, możliwość 
przedstawienia postulatów dotyczących przyszłych badań. Jednak porozumienie 
będzie możliwe tylko wtedy, jeżeli na zachodniej Ukrainie kwestia historyczna 
przestanie być sprawą polityczną.  
– U nas badania historyczne nie wiążą się w jakikolwiek sposób z polityką 
głównych partii politycznych. Natomiast na Ukrainie jest to istotna narracja w 
działaniach partii Swoboda, która sprawuje władzę w zachodnich okręgach. Można 
powiedzieć, że jest to żywotny interes tamtejszych środowisk politycznych dla 
utrzymania określonej narracji historycznej, która ma pokazać winę przede 
wszystkim Polaków i usprawiedliwić siebie. Oczywiście nie należy się tym zrażać. 
Badania historyczne muszą iść naprzód, niemniej jednak ten element we 
wzajemnych relacjach jest zasadniczą przeszkodą w uzgadnianiu wspólnego 
stanowiska – konkluduje dr Andrzej Zapałowski. 
 
Poszukiwanie pełnej prawdy 
Historycy obecni na rzeszowskiej konferencji mimo zróżnicowanego podejścia do 
interpretacji konfliktu polsko-ukraińskiego zapowiadają dalszą współpracę. Ich 
zdaniem, niełatwo będzie dojść  do wspólnych wniosków i porozumienia, ale mimo 
emocji w rozstrzyganiu kwestii historycznych, nawet przy różnicy zdań, powinien 
dominować język naukowy. Warunkiem rzetelności badań i rozmów na 
płaszczyźnie historycznej powinna być też dobra wola. 
Tomasz Bereza, historyk rzeszowskiego oddziału IPN, w rozmowie z portalem 
NaszDziennik.pl podkreśla, że konferencja z jednej strony podsumowuje 
dotychczasowy dorobek naukowy, a z drugiej ma wytyczyć nowe kierunki 
badawcze. 
– Konferencja jest podsumowaniem ostatniego ćwierćwiecza nieskrępowanych 
badań naukowych nad stosunkami polsko-ukraińskimi, które na dobrą sprawę 
rozpoczęły się po 1989 roku. Jest także próbą ustalenia nowych pól badawczych. 
Wspólnie chcemy zastanowić się, gdzie szukać nowych źródeł na temat wydarzeń z 
lat 1939-1947 – podkreśla Bereza. 
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W jego ocenie, ważne na tej drodze jest poszukiwanie takich źródeł, które pozwolą 
lepiej zrozumieć to, co się wydarzyło przed laty. 
– Trzeba się zastanowić, jakie źródła czy archiwalia w Polsce nie zostały jeszcze 
wykorzystane i gdzie ewentualnie szukać tych informacji – wskazuje historyk IPN. 
Dodaje, że po 25 latach badań do końca nieznana jest lokalizacja wszystkich 
materiałów, które mogą  okazać się pomocne. Nawet w polskich archiwach, również 
archiwach IPN, są np. oryginalne dokumenty niemieckie dotyczące lat 1940-1944, 
które nie były dotąd analizowane przez historyków. 
 – Warto zastanowić się, co możemy jeszcze znaleźć u nas w Polsce. Cenne byłoby 
też dotarcie do rzadko wykorzystywanych do tej pory archiwów niemieckich. 
Dotyczy to zwłaszcza zbrodni wołyńskiej. Pamiętajmy, że wydarzenia np. na 
Wołyniu w 1943 r. działy się na zapleczu frontu, na zapleczu niemieckim i 
Niemcom zależało, żeby mieć spokój na tyłach. Stąd też starali się dość skrupulatnie 
obserwować wydarzenia i diagnozować przyczyny czy ustalać sprawców. Myślę, że 
kwerenda w archiwach niemieckich znacząco poszerzyłaby naszą wiedzę na temat 
wydarzeń wołyńskich, a pewnemu nurtowi, który mocno się uaktywnił po stronie 
ukraińskiej, odebrałaby jakiekolwiek argumenty – podkreśla Tomasz Bereza. 
W ocenie uczestników konferencji w Rzeszowie, ugruntowaniem wiedzy na temat 
wydarzeń w relacjach ukraińsko-polskich byłoby też dotarcie i zbadanie archiwów 
w Kijowie, w Moskwie, być może w Mińsku. 

Mariusz Kamieniecki 
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PAMIĘĆ RZEZI WOŁYŃSKIEJ WCIĄŻ ŻYWA 
(http://www.naszdziennik.pl/polska-kraj/57361.html, niedziela, 20 października 

2013) 
 

Tragiczne wydarzeniach sprzed 70 lat ukazuje wystawa „Wołyń – czas zagłady 
1939-1945”, którą można oglądać w Bibliotece Międzyuczelnianej w Stalowej 
Woli. Ekspozycja wpisuje się w obchody 70. rocznicy zbrodni wołyńskiej i 
pokazuje rozmiar tragedii jaka dotknęła polskiej ludności. 
 
W tym roku przypada 70. rocznica zbrodni dokonanych przez nacjonalistów 
ukraińskich z OUN-UPA na Polakach zamieszkujących ziemię wołyńską. 
Ekspozycja przygotowana przez Muzeum Niepodległości w Warszawie pokazuje 
dzieje Wołynia i zamieszkującej tam ludności w okresie przed wybuchem i podczas 
II wojny światowej, tło społeczne i polityczne. Na kilkunastu planszach można 
zobaczyć fotograficzną dokumentację codziennego życia na Wołyniu, drastyczne 
zdjęcia z pacyfikacji polskich wsi, wystawa mówi również o przejawach 
odradzającego się dziś na zachodniej Ukrainie nacjonalizmu. Opowiada historię 
pogromu ludności polskiej, cierpienia i tułaczkę tych, którym cudem udało się uciec 
z Wołynia, którzy następnie szukali schronienia m.in. na Podkarpaciu. 
 
Uciekali tak, jak stali 
Zdaniem dr. Andrzeja Zapałowskiego, adiunkta Uniwersytetu Rzeszowskiego i 
Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Rzeszowie tragedia ludobójstwa na 
Wołyniu miała też wpływ na sytuację na terenach dzisiejszego Podkarpacia. 
Ludność dotknięta tragedią wołyńską, która uszła z życiem jeszcze przez dwa lata 
przeżywała katorgę związaną z brakiem mieszkań, żywności. Wielu przeżyło dzięki 
wsparciu i pomocy mieszkańców Podkarpacia. 
– We Lwowie i w Przemyślu były obozy przejściowe. Już  trzy tygodnie po 11 lipca 
1943 r., kiedy na Wołyniu w ciągu jednego dnia wymordowano ponad osiem tysięcy 
ludzi, ruszyły pociągi z uciekinierami. W pierwszym transporcie do Przemyśla 
dotarło prawie 20 tysięcy osób, którzy ratując życie zostawiali cały dorobek życia, 
uciekali w jednej koszuli, tak jak stali. Dużą ich część stanowiła ludność, którą w 
1940 r. Sowieci wzdłuż granicy wywieźli na Wołyń. Przykładem jest wieś 
Bartkówka leżąca koło Pawłokomy, z której na Wołyniu wymordowano prawie 130 
mieszkańców – wyjaśnia w rozmowie z portalem NaszDziennik.pl dr Zapałowski. 
W następnym miesiącu do Przemyśla przybyło kolejnych kilkadziesiąt transportów 
z uciekinierami z Wołynia. Nie sposób policzyć tych, którzy na własną rękę 
wozami, końmi uciekali z Wołynia. – Jesienią 1943 r. na terenie powiatu 
jarosławskiego było ok. czterech tysięcy uciekinierów, a na terenie powiatu 
brzozowskiego ponad pięć tysięcy. Również w Przemyślu ludzie udzielali 
schronienia po domach, po dworach, słowem gehenna uciekinierów z Wołynia 
trwała cały czas – tłumaczy dr Zapałowski. Dodaje, że część tych uciekinierów 
została wywieziona na roboty do Niemiec. 
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Tragedia rodziła tragedię 
To dla niesienia pomocy ludności polskiej zamieszkałej na terenie Generalnego 
Gubernatorstwa istniała Rada Główna Opiekuńcza w Krakowie – polska organizacja 
opieki społecznej, utworzona w 1940 r. za zgodą okupacyjnych władz niemieckich. 
W terenie istniały komitety opiekuńcze, których zadaniem było niesienie pomocy 
uciekinierom z Wołynia. Na terenie dzisiejszego Podkarpacia takie komitety 
działały m.in. w Babicach, Dubiecku czy Krasiczynie. 
– Znany jest np. rozpaczliwy list Polskiego Komitetu Opiekuńczego w Krośnie, 
który apelował do mieszkańców wiosek żeby zbierać ubrania i żywność dla 
uciekinierów z Wołynia. To świadczy, że ludność polska w dużym stopniu 
pomagała im przeżyć – uważa dr Andrzej Zapałowski. 
Dodaje, że była to jednak pomoc bardzo ograniczona z uwagi na możliwości. Jako 
przykład podaje wydarzenie z jesieni 1943 r. kiedy to kilkuset uciekinierów z 
Wołynia zawrócono, bo po prostu nie było co z nimi zrobić.  Jak piszą w swoich 
sprawozdaniach działacze Polskiego Komitetu Opiekuńczego, zdawali sobie sprawę 
z tego, że wysyłają ich na pewną śmierć… Niemcy nie pozwalali bowiem osiedlać 
się większej liczbie ludności na tym terenie. Ci, którzy wcześniej zostali stąd 
wywiezieni zazwyczaj uzyskiwali zgodę na powrót, co do innych taka zgoda była 
ograniczona – przypomina dr Zapałowski.   
Tragedia ludobójstwa na ludności Wołynia tworzyła zatem kolejne i trwała do 
zakończenia II wojny światowej, bo ludzie ci nie mieli  gdzie się podziać. Dopiero 
po wojnie część z nich mogła szukać swojego miejsca na ziemi i znaleźć domy, 
osiedlając się na terenach odzyskanych.   
Na wystawie „Wołyń – czas zagłady 1939-1945” wykorzystano unikatowe zdjęcia z 
Wołynia i Krzemieńca, które znajdują się w zbiorach Muzeum Niepodległości oraz 
zdjęcia ofiar mordów dokonywanych przez UPA głównie, wykonane przez rodziny 
polskich mieszkańców tych terenów. W Stalowej Woli wystawę będzie można 
zwiedzać do 30 października. 

Mariusz Kamieniecki 
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UKRAINA TO KRAJ OGRANICZONEGO ZAUFANIA 
(http://www.naszdziennik.pl/polska-kraj/60018.html, wtorek, 19 listopada 2013) 

 
Wywiad ukazał się także w tłumaczeniu rosyjskim-Доверять Украине нужно 
ограниченно (http://www.newsbalt.ru/detail/?ID=16049 20.11.2013) 
 
 Jak przyjął Pan słowa Jurija Szuchewycza, syna Romana Szuchewycza 
odpowiadającego za masowe mordy polskiej ludności cywilnej na Kresach 
Wschodnich, który uważa, że w momencie fiaska rozmów z Unią Europejską 
Ukraina powinna się zwrócić ku Polsce? 
 
– Obecne wypowiedzi Jurija Szuchewycza, syna naczelnego dowódcy UPA Romana 
Szuchewycza, należy odczytywać w kontekście zmian w polityce ukraińskiej. 
Chodzi mianowicie o nastawienie rządu i prezydenta tego państwa na ściślejsze 
związki z Rosją. Dla nacjonalistów ukraińskich jest to zwrot natury 
egzystencjonalnej. Wiedzą doskonale, że w układzie Janukowycz – Putin nie ma dla 
nich miejsca. Dlatego jak zauważyli wcześniej liczni profesorowie lwowscy, m.in. 
Marian Mudryj i Władimir Pawliw, „Galicjanie” będą musieli wrócić do Polski, 
nawet sami się prosząc o to. 
Słowa Jurija Szuchewycza potwierdzają tylko, że w razie rezygnacji Ukrainy z 
integracji z Unią Europejską musi nastąpić zwrot w polityce nacjonalistów 
ukraińskich w stosunku do Polaków. Będą chcieli ocalić z dziedzictwa OUN i UPA 
jak najwięcej, ale pójdą w kierunku wiązania się z Polską nawet drogą secesji z 
Ukrainy. Nie wykluczam w przyszłości nawet tendencji federacyjnych „Galicji” z 
Polską. Pytanie tylko, czy Polacy tak chętnie będą chcieli się jednoczyć z tymi, 
którym jeszcze w sercach bije duch Bandery i ponosić koszty inwestycji w obszary, 
które dzisiaj są strukturalną i gospodarczą prowincją Ukrainy. Myślę, że nie. 
 
Nie ma tu jednak mowy o jakimkolwiek przyznaniu się do win, przeciwnie… 
 
– Jurij Szuchewycz jest honorowym przywódcą nacjonalistów na zachodniej 
Ukrainie. Jest hołubiony przez partie i organizacje Lwowa jako ikona, genetyczne 
dziedzictwo przywództwa nacjonalizmu ukraińskiego. Swoją wypowiedzią 
potwierdza tylko, że przed realizacją idei ukraińskości i ustanowienia państwa 
ukraińskiego, którą wyznaczyli Dońcow i Bandera, nie było żadnych hamulców 
nawet gdyby wiązało się to ze zbrodniczą działalnością. Nacjonaliści ukraińscy 
trzymają się dzisiaj tezy, że musieli walczyć, nie licząc się ze środkami. Z punktu 
widzenia norm cywilizacji europejskiej jest to argumentacja nie do przyjęcia. W tej 
sytuacji nie wyobrażam sobie, żeby Polska współpracowała z takimi środowiskami. 
 
Gwoli prawdy jednak nie cała Ukraina jest przesiąknięta nacjonalizmem spod 
znaku OUN-UPA…  
 
– Kuriozum całej tej sytuacji polega na tym, że tylko obszary zachodniej Ukrainy są 
nastawione w zdecydowany sposób na integrację z Unią Europejską. I tak naprawdę 
partnerem dla Brukseli czy Warszawy są samorządy opanowane przez ludzi, którzy 



 242 

żyją ideologią wytworzoną 80 czy 90 lat temu. To nic innego jak geopolityczny 
węzeł gordyjski dla Brukseli. To, co Szuchewycz mówi, że widzi współpracę z 
Polską, ale jednocześnie Warszawa musi uznać to, że naród ukraiński słusznie 
mordował, jest bardzo jednoznacznym przesłaniem. 
 
Dlaczego Ukraińcom tak ciężko zaakceptować prawdę o zbrodniczej 
przeszłości? 
 
– To, że Ukraińcy, idąc w zaparte, nie dopuszczają do siebie myśli, że popełnili 
ludobójstwo, jest fundamentalną tezą nacjonalizmu ukraińskiego. Gdyby Ukraińcy 
przyznali się do faktu, który miał miejsce, to musieliby się przyznać, że cały ich 
ruch odwołuje się do dziedzictwa ludobójstwa. Dlatego będą zaprzeczać 
ludobójstwu do końca. Uznanie przez zachodnią Ukrainę ludobójstwa nie jest już 
tylko kwestią historyczną, ale polityczną. Nie pomogą tu żadne spotkania i dyskusje 
historyków, na tej płaszczyźnie nie może dojść do porozumienia, bo nie pozwoli na 
to czynnik polityczny. 
 
Po co Ukrainie Unia Europejska?  
 
– Celem polityki zachodnio-ukraińskiej jest uznanie przez świat celowości i formy 
działań zbrojnych OUN-UPA, a z drugiej strony pomoc zachodniej Ukrainie w 
postępie cywilizacyjnym poprzez włączenie tego regionu do szeroko pojętych 
struktur europejskich. To z kolei wiązałoby się z zawieszeniem sytemu wartości 
obowiązujących w Europie, który kłóci się z ideologią nacjonalizmu ukraińskiego. 
Byłoby to absurdalne. 
 
Jest z tej sytuacji jakieś rozsądne wyjście? 
 
– Jedyną drogą, żeby to zmienić, są działania mające na celu ukazanie 
społeczeństwu zachodniej Ukrainy prawdy, pełnej prawdy. Dlatego wszelkie 
działania, jakie podejmował prezydent, rząd czy Sejm w Polsce, polegające na 
chowaniu głowy w piasek i ukazywaniu w imię źle pojętego pojednania półprawd, 
nie pomagają. Polacy dobrze wiedzą, co się stało na wschodzie, a działania naszych 
władz, które próbują łagodzić, a de facto nie sprzyjają przeglądnięciu się Ukraińców 
w świetle faktów, utrzymują ich tylko w kręgu chocholego tańca, a już na pewno nie 
sprzyjają pojednaniu, którego warunkiem jest prawda, pełna prawda. Trzeba jasno i 
klarownie mówić o faktach. Nie o interpretacji, ale o faktach. Tylko faktami można 
ukazać prawdę ludności na zachodniej Ukrainie.                                                   
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NA MAJDANIE DO POROZUMIENIA NIE DOJDZIE 
(Misiek nr 3(9), Przemyska Gazeta Społeczna, Przemyśl 2013) 

 
Fragment rozmowy z dr Andrzejem Zapałowskim, historykiem, adiunktem 
Uniwersytetu Rzeszowskiego i Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w 
Rzeszowie, prezesem oddziału rzeszowskiego Polskiego Towarzystwa 
Geopolitycznego dotyczącej sytuacji na Ukrainie. 
J. D. W ostatnich dniach na kijowskim majdanie wolności dochodzi do przesilenia, 
prezydent Janukowicz używa ponownie siły milicyjnej, która bez użycia pałek 
próbowała zepchnąć protestujących z majdanu, z drugiej strony nadal wysyła 
sygnały do UE o gotowości porozumienia Ukrainy z UE? 
A.Z. Nie ulega wątpliwości, ze Wiktor Janukowicz będzie nadal udawał iż dąży do 
„okrągłego stołu”. Przyjmuje on taktykę długofalowego rozmiękczania „Majdanu”. 
Do żadnego porozumienia nie dojdzie. Nie odda on dobrowolnie władzy i wpływów 
biznesowych. Na Ukrainie nie będzie na pewno wersji „aksamitnej rewolucji w 
wersji Czechosłowacji”. Dojdzie tam do walki o obszar wpływów w sensie 
terytorialnym i gospodarczym. Dużą rolę w tym procesie odgrywa zakulisowo 
Rosja.  
J.D. Czyli można powiedzieć, że dzisiaj prezydent Ukrainy walczy o swoją 
reelekcję, posiłkując się wsparciem Moskwy?  
A. Z. Na Ukrainie trwa przyspieszona kampania wyborcza na prezydenta tego kraju. 
Została ona wymuszona przez UE. Dla Ukrainy jest to swoista tragedia. Do tej pory 
państwo to funkcjonowało na zasadzie polityki wielowektorowej. Zmuszenie 
władzy i opozycji do deklaracji: czy UE, czy też Rosja musiało wywołać 
protesty.  Dla każdego zainteresowanego polityką wschodnią jest jasne, że Krym i 
niektóre obwody wschodniej Ukrainy to tak naprawdę już Rosja. Fakt, iż te obszary 
nie ogłaszają secesji związany jest z polityką Rosji, której zależy na związaniu ze 
sobą okręgu kijowskiego, a może nawet obszarów do rzeki Zbrucz. Wyjęcie tych 
terenów z polityki ukraińskiej przeważyłoby szalę na stronę „pomarańczowych” , 
nacjonalistów i UDARU. 
J.D. Jest to sytuacja korzystna dla faszyzującej ukraińskiej Swobody, która jest 
bardzo mocno zaangażowana w ukraiński protest?  
A. Z. Dla nacjonalistów ukraińskich związanych ze „Swobodą” obecna sytuacja na 
Ukrainie idealnie wpisuje się w ich scenariusz. Przywódcy tej formacji zdają sobie 
sprawę, iż politycznie są zbliżeni do granicy swojego maksymalnego poziomu 
poparcia politycznego. W warunkach demokratycznych są w stanie tylko 
egzystować jako „wieczna” opozycja parlamentarna.  Rozstrzygniecie uliczne 
polityki ukraińskiej jest idealnym środkiem do uzyskania większego wpływu na tą 
politykę. 
J.D. Rysuje się więc scenariusz, że protesty na majdanie jeśli potrwają dłużej, przy 
twardej postawie Janukowicza, w końcowej fazie mogą stać się iskrę do podziału 
ukraińskiego państwa na dwie części? 
A.Z. Do pęknięcia Ukrainy na pół dojdzie w sytuacji, kiedy jedna ze stron konfliktu 
dojdzie do wniosku, że w okresie co najmniej jednej dekady nie ma możliwości do 
zmiany układu władzy. W tym momencie dojdzie do dalszych licznych prowokacji, 
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które doprowadzą do całkowitej dezintegracji Ukrainy. Nie ma pytania czy to 
nastąpi, jest zaś pytanie kiedy? 
J.D.  Zaangażowanie się Polski po stronie protestującej opozycji może doprowadzić, 
do sytuacji że w przyszłości będziemy współpracowali z zachodnią częścią Ukrainy, 
a utracimy możliwości współpracy gospodarczej z centrum i wschodnią Ukrainą? 
To realny scenariusz, a zachodnia część Ukrainy ta europejska, to w gruncie rzeczy 
prowincja gospodarcza tego kraju. Ukraiński przemysł i potencjał tego kraju jest 
zlokalizowany na wschód i południe od Kijowa, a więc na terenach, gdzie rządzą 
zwolennicy Janukowicza. Jeżeli poważnie myślimy o rozwoju Polski i współpracy z 
Ukrainą, to nie możemy niszczyć możliwości współpracy gospodarczej na tym 
obszarze. Nie możemy się kierować emocjami, tak jak to robią nasi politycy, 
zapominając o zdrowym rozsądku. Dzisiaj, w praktyce partnerem dla Brukseli, czy 
Warszawy są samorządy opanowane przez ludzi, którzy żyją ideologią wytworzoną 
80 czy 90 lat temu. Jasno należy powiedzieć, że w odniesieniu do zachodniej 
Ukrainy wspieramy środowiska, które tam rządzą. W Stanisławowie – obecnym 
Iwanofrankowsku, w Tarnopolu i we Lwowie władzę sprawują przedstawiciele 
banderowskiej Swobody i my swoją obecnością na majdanie ich wspieramy. To jest 
bardzo niebezpieczne, bo tak naprawdę wspieramy środowiska, których część z nich 
programowo jest nastawiona bardzo negatywnie do Polski. Traktują nasz kraj i 
środowiska polityczne bardzo instrumentalnie do osiągnięcia swoich celów. Kiedy 
ugrają swoje, bardzo prawdopodobne, że zaczną występować wobec Polski z 
różnymi roszczeniami zarówno historycznymi, jak i w skrajnych wypadkach nawet 
terytorialnymi. 
J.D. Czy w interesie Polski jest więc wsparcie Ukrainy w jej drodze do Europy ? 
A. Z. W interesie Polski leży przede wszystkim to, aby na Ukrainie rozwinęły się 
zasady społeczeństwa obywatelskiego. Żeby prawo i system sądowy stawały się 
niezależne, żeby regulowane były kwestie własności, a procedury sądowe 
przebiegały stosunkowo szybko i były obiektywne. W naszym interesie jest także 
ograniczenie korupcji na Ukrainie, która przybiera na sile. To leży w interesie 
Polski, jak również ochrona naszego historycznego dziedzictwa na Kresach 
Wschodnich. Ważne jest przy tym, aby państwo nasze objęło ochroną i wsparciem 
Polaków żyjących na Ukrainie. We wzajemnych relacjach na pierwszy plan wybija 
się współpraca gospodarcza. Należy pamiętać, że jest to nasz sąsiad i ogromny 
rynek zbytu. W naszym interesie jest posiadanie solidnego partnera, który będzie 
tworzył sferę bezpieczeństwa i stabilności wokół Polski. To są cele ewentualnego 
włączenia Ukrainy do Unii Europejskiej. 
J.D. Czy więc zaangażowanie polskich polityków, którzy odbywają wycieczki 
do Kijowa są celowe? 
A. Z. Zbytnie zaangażowanie się polityków Prawa i Sprawiedliwości i Platformy 
Obywatelskiej uważam, delikatnie mówiąc, za bardzo ryzykowne. Zakładając, że 
Janukowycz utrzyma obecnie władzę i wygra wybory prezydenckie w 2015 r., to 
Polska może mieć znów kilkuletnie problemy z obecnością gospodarczą, a nawet 
obecnością polityczną na Ukrainie. Patrząc na to w tym kontekście działania 
polskich polityków są mało roztropne. Dodatkowo, może się też okazać, że 
przywódcy UE dogadają się z Rosją ponad naszymi głowami, wtedy pozostanie nam 
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tylko żal i niedosyt, że podjęliśmy bardzo nieroztropne działania w ukraińskim 
kierunku. W tej sytuacji zalecałbym daleko idącą wstrzemięźliwość. 
J. D. Czy wizyta Jarosława Kaczyńskiego w Kijowie nie była błędem? 
Ostatni wyjazd J. Kaczyńskiego, do Kijowa, wizyta na majdanie wśród działaczy 
Swobody to nic innego jak kontynuacja prowadzonej z premedytacją fatalnej 
polityki śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który od początku bezkrytycznie 
wspierał Wiktora Juszczenkę – nawet gdy ten, będąc prezydentem Ukrainy, 
gloryfikował i podnosił do rangi symboli przywódców  UPA. Więcej, nawoływania 
Jarosława Kaczyńskiego, już po tej wizycie, do obłożenia władz w Kijowie 
sankcjami, najbardziej spodobały się na Kremlu. Bo Janukowicz, za którym wciąż 
stoją najwięksi ukraińscy oligarchowie i mniej więcej połowa społeczeństwa, 
władzy oddać i podzielić losu Julii Tymoszenko, z pewnością nie zamierza. 
Wyobrazić sobie można, iż jeśli Janukowicz na zachodzie Ukrainy spotka się, jak 
dotychczas, z ostrymi naciskami zewnętrznymi i polityczną histerią, to jedynym 
jego wyjściem będzie wpaść w ramiona Moskwie, przed czym, od lat, swojego 
państwa bronił. 
J.D. Jak więc powinniśmy postępować wobec obecnej sytuacji na Ukrainie? 
A. Z. Należy przyjąć zasadę, że dla Polski partnerem jest każdy przywódca na 
Ukrainie wybrany w sposób demokratyczny i posiadający mandat do sprawowania 
władzy. Bez  znaczenia jest, czy będą to tzw. niebiescy czy pomarańczowi. Jeżeli 
prezydentem Ukrainy jest nadal Janukowicz, to on jest naszym partnerem do 
rozmów. Czy się to komuś podoba, czy nie. Owszem możemy wspierać opozycję na 
drodze demokratycznych przemian, ale na razie partnerem jest prezydent 
Janukowicz. Jednocześnie, nie oznacza to wcale naszego przyzwolenia na łamanie 
zasad demokratycznych na Ukrainie i używanie przez władze siły wobec 
protestujących. Jeżeli prezydent w przyszłości się zmieni, to partnerem będzie ten, 
kto aktualnie będzie sprawował władzę. Nie możemy jednak uczestniczyć w 
organizowaniu jednej części Ukrainy przeciwko drugiej, wspieraniu jednych 
polityków przeciwko drugim. Jest to droga donikąd. 

Rozmawiał Janusz Dachnowicz 
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NIE MOŻEMY SIĘ KIEROWAĆ EMOCJAMI 
(http://www.naszdziennik.pl/polska-kraj/61504,nie-mozemy-sie-kierowac-

emocjami.html, środa, 4 grudnia 2013) 
 

 Od kilku dni jesteśmy zasypywani informacjami o wydarzeniach na Ukrainie. 
Jaki interes ma Polska w tym, aby zabiegać o wejście Ukrainy do struktur 
europejskich?  
 
– W interesie Polski leży przede wszystkim to, aby na Ukrainie rozwinęły się zasady 
społeczeństwa obywatelskiego. Żeby prawo i system sądowy stawały się niezależne, 
żeby regulowane były kwestie własności, a procedury sądowe przebiegały 
stosunkowo szybko i były obiektywne. W naszym interesie jest także ograniczenie 
korupcji na Ukrainie, która przybiera na sile. To wszystko leży w interesie Polski, 
plus oczywiście ochrona naszego historycznego dziedzictwa na Kresach 
Wschodnich i ochrona Polaków żyjących na Ukrainie. We wzajemnych relacjach na 
pierwszy plan wybija się współpraca gospodarcza. Należy pamiętać, że jest to nasz 
sąsiad i ogromny rynek zbytu. O ile naszym głównym partnerem gospodarczym są 
dzisiaj Niemcy, o tyle drugim powinna być Ukraina. Na razie wskutek ułomnego 
prawa i ogromnej skali korupcji polskie przedsiębiorstwa z dużym dystansem 
podchodzą do działalności gospodarczej na Ukrainie, obawiając się strat. W naszym 
interesie jest posiadanie solidnego partnera, który będzie tworzył sferę 
bezpieczeństwa i stabilności wokół Polski. To są cele ewentualnego włączenia 
Ukrainy do Unii Europejskiej. 
 
Władimir Putin ostro skrytykował UE w związku z wydarzeniami na Ukrainie. 
Patrząc obiektywnie, ani Francja, ani Niemcy nie angażują się w sprawy 
Ukrainy tak jak Polska.  
 
– Musimy cały czas mieć na uwadze to, co wydarzyło się po "pomarańczowej 
rewolucji". Nie wolno nam zapominać o sankcjach w odniesieniu do eksportu 
naszego mięsa, owoców i warzyw do Rosji, wskutek których Polska poniosła 
wielomiliardowe straty. Powrót do tzw. normalności i zniesienia przez Rosję 
nałożonych na nas sankcji w tym obszarze trwał bardzo długo, potęgując skalę strat. 
Trzeba jasno powiedzieć, że mimo poparcia tych, którzy zwyciężyli, a więc obozu 
Wiktora Juszczenki, Polska nie odniosła żadnych korzyści. Przeciwnie, prezydent 
Juszczenko pod koniec swego urzędowania, w styczniu 2010 r. uznał za bohatera 
narodowego Ukrainy Stepana Banderę – przywódcę ukraińskich nacjonalistów 
OUN. To był policzek dla Polski i Polaków. Tym gestem Juszczenko zagrał na 
emocjach Polaków, którym nazwisko Bandery i UPA kojarzy się jednoznacznie, 
przede wszystkim z ludobójstwem na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. To 
tylko przykłady braku korzyści wynikające z naszego zaangażowania w sprawy 
Ukrainy. Czas wyciągnąć wnioski z tej lekcji historii. Patrząc na zaangażowanie 
naszych polityków w sprawy naszego wschodniego sąsiada, można odnieść 
wrażenie, że Ukraina ma się zjednoczyć z Polską, a nie UE. Tymczasem 
zaangażowania największych krajów UE: Niemiec, Francji czy Wielkiej Brytanii 
jakoś nie widać. 
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A co może Pan powiedzieć o zaangażowaniu w sprawy członkostwa Ukrainy z 
UE największych polskich ugrupowań politycznych? 
 
– Zbytnie zaangażowanie się polityków Platformy Obywatelskiej czy Prawa i 
Sprawiedliwości uważam, delikatnie rzecz ujmując, za bardzo ryzykowne. Jeżeli 
bowiem okazałoby się, że Janukowycz dotrwa i wygra wybory prezydenckie w 2015 
r., to Polska może mieć znów kilkuletnie problemy z obecnością gospodarczą, a 
nawet obecnością polityczną na Ukrainie. W tym kontekście działania polskich 
polityków są mało roztropne. Owszem, możemy wspierać to, co się dzieje na 
Ukrainie, ale nie powinniśmy się angażować aż tak mocno. Proszę zwrócić uwagę, 
że na demonstracjach wspierających Janukowycza, które odbywają się czy to w 
Charkowie, czy Donbasie nie było polityków rosyjskich. W sytuacji, jaką mamy na 
Ukrainie, można wspierać ten kraj dyplomatycznie i wspierać go z Warszawy, a 
niekoniecznie angażować się w przesilenie dyplomatyczne, uczestnicząc w 
marszach, tak jak to robią polscy politycy. 
 
Czy wobec naszego zaangażowania zagrożenie, że Putin zakręci nam kurek z 
gazem, jest realne? 
 
– Jeżeli doszłoby do przesilenia w relacjach Rosji z Ukrainą, to jakiekolwiek 
sankcje, jakie Rosja może nałożyć na Ukrainę, mogą uderzyć także w Polskę. 
Pamiętajmy, że dopiero w 2018 r. nasze gazoporty będą mogły w jakimś zakresie 
uniezależnić nas od rosyjskiego szantażu. Niestety, na razie jeszcze przez kilka lat 
będziemy na to podatni. Trzeba pamiętać, że Rosjanie mogą uderzyć w naszą 
gospodarkę, np. w bardzo dobrze rozwijającą się wymianę handlową w okolicach 
Kaliningradu i nasz eksport do Rosji, który jest mimo wszystko bardzo istotny. 
 
Może się zatem okazać, że z zaangażowania po stronie Ukrainy nie będziemy 
mieli nic, a dodatkowo czekają nas restrykcje ze strony Rosjan?  
 
– Jest to bardzo prawdopodobne. Może się też okazać, że przywódcy UE dogadają 
się z Rosją ponad naszymi głowami, wtedy pozostanie nam tylko żal i niedosyt, że 
podjęliśmy bardzo nieroztropne działania w ukraińskim kierunku. W tej sytuacji 
zalecałbym daleko idącą wstrzemięźliwość.    
 
Na Majdanie w Kijowie pojawiają się flagi banderowskie, zresztą podobnie jak 
we Lwowie. Również w Polsce młodzi Ukraińcy podczas demonstracji 
skandują, jak chociażby w Przemyślu, banderowskie pozdrowienie „sława 
Ukrainie”. Czy tak ma wyglądać wdzięczność wobec Polski za poparcie 
integracji Ukrainy z UE? 
 
– Powinniśmy zdawać sobie sprawę, że w tej chwili tak naprawdę wspieramy trzy 
siły polityczne na Ukrainie. Środowisko polityczne Witalija Kliczki i jego partii 
Udar, środowisko Arsenija Jaceniuka i jego partii Batkiwszczyna, z którą jest 
związana Julia Tymoszenko, ale wspieramy też Ołeha Tiahnyboka i jego 
nacjonalistyczną partię Swoboda. Polscy politycy, przemawiając na kijowskim 
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Majdanie, stali obok przywódcy skrajnych nacjonalistów Tiahnyboka, za którego 
plecami były banderowskie flagi. To duża niezręczność. Trzeba też bardzo jasno 
powiedzieć, że w odniesieniu do zachodniej Ukrainy my wspieramy środowiska, 
które tam rządzą. W Stanisławowie – obecnym Iwanofrankowsku, w Tarnopolu i we 
Lwowie władzę sprawują przedstawiciele banderowskiej Swobody i my swoją 
obecnością ich wspieramy. To jest bardzo niebezpieczne, bo tak naprawdę 
wspieramy środowiska, których część programowo jest nastawiona bardzo 
negatywnie do Polski, wspieramy środowiska, które traktują nasz kraj i środowiska 
polityczne bardzo instrumentalnie do osiągnięcia swoich celów. Kiedy ugrają swoje, 
bardzo prawdopodobne, że zaczną występować wobec Polski z różnymi 
roszczeniami zarówno historycznymi, jak i w skrajnych wypadkach nawet 
terytorialnymi. 
 
Jak w tej sytuacji powinna się zachować Polska? 
 
– Tak jak już wcześniej wspomniałem, zarówno na płaszczyźnie dyplomatycznej, 
jak i politycznej Polska powinna wspierać przede wszystkim rozwój demokracji na 
Ukrainie. Wpływać, aby standardy prawne były tam zachowane i absolutnie nie 
angażować się w przesilenie na Ukrainie. Owszem możemy sympatyzować, ale nie 
stawać po którejkolwiek ze stron. Dla Polski partnerem jest każdy przywódca na 
Ukrainie wybrany w sposób demokratyczny i posiada mandat do sprawowania 
władzy. Nie ma znaczenia, czy będą to niebiescy czy pomarańczowi. Jeżeli 
prezydentem Ukrainy jest w tej chwili Janukowycz, to czy się to komuś podoba, czy 
nie jest to partner do rozmów. Owszem możemy wspierać opozycję na drodze 
demokratycznych przemian, ale na razie partnerem jest prezydent Janukowycz. Nie 
oznacza to wcale, że łamanie zasad demokratycznych na Ukrainie i używanie siły 
wobec protestujących przez władze ma być tolerowane. 
Jeżeli prezydent się zmieni, to partnerem będzie ten, kto aktualnie będzie sprawował 
władzę. Nie możemy uczestniczyć w organizowaniu jednej części Ukrainy 
przeciwko drugiej. Miejmy też na uwadze, że zachodnia Ukraina – ta europejska to 
w gruncie rzeczy jest prowincja gospodarcza tego kraju. Ukraiński przemysł jest 
zlokalizowany na wschód i południe od Kijowa, a więc na terenach, gdzie rządzą 
zwolennicy Janukowycza. Jeżeli poważnie myślimy o rozwoju Polski i współpracy z 
Ukrainą, to nie możemy niszczyć możliwości współpracy gospodarczej na tym 
obszarze. Nie możemy się kierować emocjami, tak jak to robią to nasi politycy, 
zapominając o rozsądku.    
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KLUCZE DO DOMU POLSKIEGO WE LWOWIE 
(http://www.naszdziennik.pl/polska-kresy/62853.html, środa, 18 grudnia 2013) 

 
Samorząd Lwowa przekazał mniejszości polskiej tego miasta symboliczny klucz 
do obiektu, w którym będzie się mieścił Dom Polski. Po 20 latach starań, 
oczekiwań i zwodzenia Polacy wreszcie będą mogli przystąpić do remontu i 
przygotowania obiektu pod działalność szeroko rozumianego centrum kultury 
polskiej na zachodniej Ukrainie. 
 
Choć starania o przekazanie społeczności polskiej Lwowa obiektu trwały wiele lat i 
były dyskutowane na najwyższych szczeblach obu państw, a obietnice składał m.in. 
były prezydent Wiktor Juszczenko, to zwyciężała niemoc, żeby nie powiedzieć – zła 
wola, ukraińskich władz Lwowa, które przeciągały sprawę w nieskończoność. 
Ostatecznie sprawa znalazła szczęśliwy finał. Budynek przy ul. Szewczenki 3a 
został wskazany przez Radę Ministrów Ukrainy, następnie wydzielony z zasobów 
ministerstwa obrony narodowej Ukrainy i przekazany władzom Lwowa, które chcąc 
nie chcąc, 30 maja podjęły stosowną uchwałę o przekazaniu obiektu polskim 
organizacjom działającym we Lwowie w użytkowanie na 49 lat. 
 
Centrum kultury polskiej 
Choć od maja upłynęło sporo czasu, dopiero teraz władze lwowskie przekazały 
Polakom symboliczny klucz do obiektu. Sam obiekt o powierzchni wynoszącej 
niecałe 1,5 tys. m kw. oraz pomieszczenia gospodarcze z nim sąsiadujące wymagają 
kapitalnego remontu, który podobnie jak działalność Domu Polskiego sfinansuje 
państwo polskie. 
Koszt remontu Domu Polskiego we Lwowie może kształtować się na poziomie 
kilku milionów złotych. Konsulat Generalny RP we Lwowie chce ponadto, aby 
placówka nie była wyłącznie biurowcem dla polskich organizacji, ale żeby 
stanowiła żywe centrum polskiej i europejskiej kultury na ukraińskim pograniczu. 
Jeżeli wszystkie prace uda się rozpocząć i przeprowadzić zgodnie z planami Dom 
Polski we Lwowie mógłby rozpocząć działalność 3 Maja bądź 11 Listopada 2014 
roku. Będzie się tu mieściła siedziba różnych polskich stowarzyszeń rozproszonych 
obecnie w różnych miejscach Lwowa i obwodu lwowskiego, m.in. tu znajdzie swoje 
miejsce Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej. Będzie tu także hotel, sala 
teatralna, ale także miejsce spotkań polskich środowisk. 
 
Dzierżawa to nie to samo co własność 
Decyzji o przekazaniu przez samorząd Lwowa polskiej mniejszości obiektu, w 
którym będzie miał swoją siedzibę Dom Polski, nie przecenia dr Andrzej 
Zapałowski, adiunkt na Uniwersytecie Rzeszowskim i w Wyższej Szkole Prawa i 
Administracji w Rzeszowie. 
W rozmowie z portalem NaszDziennik.pl podkreśla, że decyzja taka powinna zapaść 
dużo wcześniej, a ponadto istotną sprawą jest to, że środowiska polskie we Lwowie 
nie otrzymują budynku na własność. – Cały czas musimy mieć na uwadze fakt, że 
jest to tylko dzierżawa – przypomina dr Zapałowski. 
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Zauważa ponadto, że moment, w jakim odbywa się przekazanie symbolicznych 
kluczy polskiej społeczności, przypada na czas wydarzeń na kijowskim Majdanie, 
kiedy polscy politycy angażują się bardzo mocno w poparcie ukraińskich protestów, 
w tym również poparcie środowiska nacjonalistycznej partii Swoboda, która rządzi 
Lwowem. 
– Być może jest to jakiś gest wdzięczności za to poparcie, aczkolwiek te dwie 
sprawy nigdy nie powinny być łączone ze sobą. Sprawa Domu Polskiego we 
Lwowie powinna być załatwiona na korzyść polskiej mniejszości już 20 lat temu – 
zauważa Zapałowski. Dodaje, że nie jest to także gest bezinteresowny. – W 
stosunkach z zachodnią Ukrainą jednoznacznie widać, że władze tego regionu 
wszystko realizują na zasadzie targu, a nie przestrzegania praw należnych danej 
mniejszości – uważa dr Andrzej Zapałowski. 
Władzom zachodniej Ukrainy zależy, żeby pokazać, że jest to region bezpieczny, o 
czym ma świadczyć właśnie ten gest. Kolejna sprawa dotyczy tego, że obiekt ten 
jest w złym stanie, co z kolei wiąże się z poważnymi nakładami, jakie będzie 
musiało ponieść państwo polskie, żeby doprowadzić budynek do stanu 
umożliwiającego użytkowanie. 
Warto jednak pamiętać, że mimo poniesionych przez państwo polskie nakładów 
obiekt ten zawsze będzie należał do Ukraińców, a Polacy będą tam jedynie gośćmi. 
Obiekt, w którym Polacy zamieszkujący Lwów będą mogli prowadzić działalność 
kulturalną i społeczną, został bowiem przekazany w 49-letnią dzierżawę. 
– To inaczej niż w Przemyślu, gdzie polskie władze w 2011 r. przekazały 
Związkowi Ukraińców w Polsce Narodny Dom na własność. We Lwowie Polacy 
otrzymali lokale, które będą mogli jedynie użytkować – przypomina nasz 
rozmówca. 
Nie posądzając Ukraińców o złą wolę, ale patrząc na doświadczenia we wzajemnych 
relacjach z ubiegłych lat, a także kłopoty, z jakimi łączyło się przekazanie obiektu, 
niewykluczone, że wraz z ewentualną zmianą uwarunkowań politycznych umowa o 
dzierżawę zostanie wypowiedziana. 
– Pamiętajmy o kazusie polskich szkół na Białorusi, gdzie prezydent Łukaszenka w 
szkołach, które budowało państwo polskie, robi, co chce, a obiekty te są użytkowane 
nie tylko przez Polaków. Tu sytuacja może być podobna – przestrzega dr 
Zapałowski.      

Mariusz Kamieniecki 
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SPOŁECZEŃSTWO NAJWIĘKSZYM PRZEGRANYM 
(http://www.naszdziennik.pl/polska-kraj/66266,spoleczenstwo-najwiekszym-

przegranym.html?d=1, piątek, 24 stycznia 2014) 
 

Wywiad ukazał się także w tłumaczeniu rosyjskim – События на Украине – 
на руку предолимпийской России (http://www.newsbalt.ru/detail/?ID=18852, 
28 01 2014)  
 
Czego świadkami jesteśmy obecnie na Ukrainie? 
 
– Przede wszystkim jesteśmy świadkami walki o władzę. Opozycja doskonale zdaje 
sobie sprawę, że w okresie dwóch najbliższych dekad Ukraina nie ma szans na 
członkostwo w Unii Europejskiej, a zatem to, z czym mamy obecnie do czynienia, 
to tylko pretekst do przesilenia politycznego i rozgrywania swoich interesów przez 
poszczególne strony.    
 
W przyszłym tygodniu przyjazd na Ukrainę zapowiada szefowa unijnej 
dyplomacji Catherine Ashton. Co może przynieść ta wizyta? 
 
– UE zorientowała się, że sytuacja na Ukrainie powoli wymyka się spod kontroli i 
może dojść do destabilizacji tej części Europy. UE, wspomagając proeuropejskie 
dążenia części Ukraińców, zorientowała się, że gra tak naprawdę idzie o większą 
stawkę, co może doprowadzić nawet do pęknięcia Ukrainy. W tym momencie 
Catherine Ashton zdaje sobie sprawę, że Unii nie stać na konfrontację o Ukrainę z 
Rosją. W związku z tym najlepiej jest załagodzić sytuację, i to jak najszybciej, 
poprzez obietnice, pewne wsparcie finansowe i porozumienie z Rosją. Myślę, że w 
tej chwili UE za wszelką cenę będzie dążyć do porozumienia między opozycją a 
obozem prezydenckim. 
 
Groźby sankcji zapowiedziane przez administrację amerykańską mogą mieć 
jakikolwiek wpływ na Janukowycza? 
 
– Moim zdaniem nie. Przede wszystkim należy pamiętać, że ukraińscy 
oligarchowie, którzy stoją za Janukowyczem, ani nie mają zdeponowanych 
pieniędzy w amerykańskich bankach, ani nie prowadzą wymiany handlowej ze 
Stanami Zjednoczonymi. Ich partnerem jest przede wszystkim UE. W związku z 
tym ewentualne sankcje amerykańskie są tylko czysto wirtualną zagrywką. 
Amerykanie mogą sobie na to pozwolić, bo tak naprawdę w związku z tym nie 
ponoszą żadnych konsekwencji gospodarczych. W takim układzie zapowiadane 
sankcje po niedługim czasie zawsze można odwołać. Ze strony administracji 
Białego Domu jest to zatem demonstracja stricte polityczna.       
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Czy po wczorajszych rozmowach opozycji z prezydentem Janukowyczem widzi 
Pan szanse na zażegnanie konfliktu na Ukrainie? 
 
– Gra idzie o odsunięcie prezydenta Janukowycza od władzy. Zatem jeżeli 
Janukowycz zgodzi się na przedterminowe wybory prezydenckie, to jest szansa na 
zażegnanie konfliktu, w przeciwnym wypadku konflikt może się rozprzestrzeniać. 
Trzeba też pamiętać, że nacjonalistyczna partia Swoboda i po części też 
Batkiwszczyna mają idealną okazję na rozegranie okręgu kijowskiego, o który tak 
naprawdę toczy się bój, i przeciągnięcie wyborców na swoją stronę. Do tej pory 
mamy zachodnią Ukrainę, wschodnią Ukrainę i duży okręg kijowski, który można 
powiedzieć jest mentalnie rosyjski, świadomościowo europejski, gdzie na co dzień 
używa się dwóch języków. Jest to zatem obszar, który nie dokonał ostatecznego 
wyboru, i o to toczy się gra. Kto zatem przekona i zdobędzie głosy wyborców tego 
obszaru, będzie rządził Ukrainą. 
 
Janukowycz czuje się wciąż zbyt silny, żeby pójść na ustępstwa? 
 
– Trzeba pamiętać, że jeżeli Janukowycz pójdzie na ustępstwa, które pozbawią go 
władzy, to zamieni się miejscami w więzieniu z Julią Tymoszenko. Obecny 
prezydent Ukrainy nie ma zbyt dużego pola manewru, bo nie gra tylko o władzę, ale 
przede wszystkim o pieniądze, o wpływy gospodarcze, a także o wpływy i pozycję 
oligarchów. Trzeba pamiętać, że syn Janukowycza jest jednym z najbogatszych 
ludzi na Ukrainie. Nie jest to zatem walka wyłącznie o władzę, ale jest to gra o 
olbrzymie pieniądze. W tej sytuacji Janukowycz nie może sobie pozwolić na 
ustępstwa, bo trafi do więzienia, a w najlepszym wypadku będzie zmuszony opuścić 
Ukrainę. Pytanie, co z jego majątkiem, majątkiem tzw. grupy prezydenckiej. 
Janukowycz gra tylko o własną skórę i skórę oligarchów, którzy w dużym stopniu 
sprawują władzę na Ukrainie.   
 
Nie ma Pan wrażenia, że Janukowycz gra także opozycją…? 
 
– Oczywiście, jest to gra. Moje doświadczenia z przeszłości, z rozmów z 
prezydentem Ukrainy, premierem czy przewodniczącymi parlamentu, jednoznacznie 
wskazują, że czym innym są deklaracje ukraińskich władz, a czym innym ich 
faktyczne postępowanie. Można śmiało powiedzieć, że jeżeli na Ukrainie nie ma 
elementu przymusu do wykonania przez władzę określonych zobowiązań, to nie 
będą one zrealizowane. Ponadto Janukowycz gra na czas. Mamy zimę, idą coraz 
większe mrozy, a protestujący są na Majdanie już trzy miesiące, i żeby nie wiem, 
jak ich wspomagać, finansowo, żywnościowo, ci ludzie zwyczajnie mają już dość. 
Znaczna ich część  pracuje i przedłużająca się ich absencja może skutkować utratą 
zatrudnienia, a co za tym idzie utratą możliwości utrzymania rodzin. Dotyczy to 
także studentów, którzy też nie mogą w nieskończoność opuszczać zajęć. W tej 
sytuacji Janukowycz, wykorzystując sytuację, gra na zmęczenie tych ludzi i całego 
ruchu oporu.        
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Efekty wczorajszych rozmów oraz ich przyjęcie przez protestujących na 
Majdanie nie świadczą, że liderzy opozycji tracą powoli twarz? 
 
– Należy zwrócić uwagę, że mamy do czynienia z sytuacją zerojedynkową. Ktoś 
musi wygrać i wszelkie rozwiązania kompromisowe tak naprawdę niczego nie 
rozstrzygną. Jeżeli opozycja zgodzi się na kompromis z Janukowyczem, to zostanie 
okrzyknięta przez Majdan zdrajcami, bo celem protestów było odsunięcie od władzy 
obecnego prezydenta oraz jego ekipy i rozpoczęcie na nowo rozmów 
stowarzyszeniowych z UE. W tej sytuacji opozycja nie ma dużego pola manewru. 
Mamy do czynienia z sytuacją, gdzie jedna partia Swoboda reprezentuje zachodnią 
Ukrainę, za drugą Batkiwszczyną opowiada się środkowo-zachodnia część Ukrainy, 
jedynie Udar z Witalijem Kliczką jest można powiedzieć ugrupowaniem 
prawdziwie ogólnoukraińskim. Trzeba też pamiętać, że po ewentualnym fiasku 
prowadzonych rozmów poszczególni liderzy opozycji zaczną przerzucać się 
odpowiedzialnością między sobą. Ponadto zbliżają się wybory prezydenckie i 
będziemy mieć do czynienia z nową walką, która ma dać odpowiedź na pytanie, kto 
odpowiada za kapitulację przed Janukowyczem. Nie jest to zatem tylko i wyłącznie 
kwestia rozstrzygnięcia i porozumienia Majdanu, ale jest walka kto z trójki: Ołeh 
Tiahnybok, Arsenij Jaceniuk, Witalij Kliczko, stanie się naturalnym liderem i 
ewentualnie kontrkandydatem Janukowycza w wyborach prezydenckich.  
  
Jaki scenariusz jest możliwy w najbliższym czasie? 
 
– Jeżeli dojdzie do konfrontacji i będą kolejni zabici, to sytuacja może się 
niebezpiecznie nakręcić, może dojść do poważnych pęknięć i pogłębienia podziałów 
między poszczególnymi regionami Ukrainy. Wart podkreślenia jest jeszcze jeden 
wątek, przede wszystkim aspekt rosyjski. Uważam, że Rosji wydarzenia na Ukrainie 
są na rękę. Medialnie przykrywają w świecie zagrożenie terrorystyczne przed 
Zimowymi Igrzyskami Olimpijskimi w Soczi, które zaczęło się pojawiać na 
pierwszych stronach zachodnich mediów. To już zniknęło, teraz mówi się wyłącznie 
o Ukrainie. Rosja we własnym interesie może jeszcze przez najbliższe tygodnie, do 
olimpiady, przeciągać taki stan. Wszystko po to, żeby jak najmniej, a najlepiej 
wcale, mówiło się o zagrożeniu terrorystycznym. 
 
Kto może być największym przegranym konfliktu na Ukrainie? 
 
– Odpowiedź na to pytanie nie jest łatwa. Pierwszy problem polega na tym, że 
Janukowycz za wszelką cenę musi utrzymać swoje zaplecze polityczne w postaci 
wyborców na wschodniej i południowej Ukrainie. Dopóki wyborcy i struktury będą 
za nim stały, nawet rozwiązania siłowe będą miały poparcie na tamtym obszarze. 
Politycznie największym przegranym może być Batkiwszczyna i jej lider Arsenij 
Jaceniuk, ponieważ jest to środowisko bardzo proeuropejskie i po uwięzieniu Julii 
Tymoszenko de facto nie ma lidera z prawdziwego zdarzenia. Partia ta może ulec 
dezintegracji, a elektoratem podzielą się Kliczko z Udarem i Tiahnybok ze skrajnie 
nacjonalistyczną Swodobą. Największymi przegranymi będą jednak ludzie, którzy 
od miesięcy protestują i trwają na Majdanie, i mogą zostać, mówiąc kolokwialnie, 
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wykiwani przez każdą ze stron. Nimi się gra jak pionkami, to nimi poszczególne 
ugrupowania rozgrywają swoją polityczną partię szachów. Także ludźmi swoje 
wpływy na Ukrainie rozgrywa UE. Każdy, kto zajmuje się analizą geopolityczną, 
zdaje sobie sprawę z tego, że oczekiwania tych ludzi nie mają szans na realizację w 
najbliższych dwóch dekadach. W tej sytuacji stoją i marzną na Majdanie, oczekując 
tak naprawdę realizacji marzeń, które nie są do spełnienia w najbliższych latach. 
Można zatem powiedzieć, że kto by nie wygrał, największym przegranym będzie 
ukraińskie społeczeństwo, ponieważ te wydarzenia wykopują jeszcze większy 
podział między ludźmi. 
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UE I POLSKA BEZ POMYSŁU W SPRAWIE UKRAINY 
(http://www.naszdziennik.pl/polska-kraj/66926,ue-i-polska-bez-pomyslu-w-

sprawie-ukrainy.html, piątek, 31 stycznia 2014) 
 

Scenariusz, że Majdan się rozejdzie bez porozumienia, jest realny? 
 
- W mojej ocenie taki scenariusz nie jest możliwy, ponieważ poszczególne grupy 
polityczne, które tam występują, mają różne cele i interesy. O ile Batkiwszczynie i 
UDAR-owi towarzyszą cele polityczne, a więc demokratyzacja Ukrainy i 
przyspieszone wybory prezydenckie i parlamentarne, o tyle Swoboda i Tiahnybok 
ma na celu zrewolucjonizowanie Ukrainy. Tak naprawdę na Majdanie w dużym 
stopniu zwłaszcza tzw. prawy sektor kontroluje tylko i wyłącznie Ołeh Tiahnybok i 
w miarę upływu czasu to on będzie narzucał narrację. 
 
Na zdjęciach z okupacji kijowskiego ratusza w tle pojawia się banner z 
Banderą... 
 
- To jest właśnie ta narracja nacjonalistów. Z danych, jakie do mnie docierają, co 
najmniej połowa ludzi na Majdanie przyjechała do Kijowa z zachodniej Ukrainy. Są 
to przedstawiciele organizacji paramilitarnych o faszyzującym zabarwieniu, jak 
chociażby Wszechukraińska Organizacja „Tryzub” im. Stepana Bandery czy 
ukraińska organizacja nacjonalistyczna Biały Młot. To środowiska kontrolowane 
przede wszystkim przez Swobodę, dobrze zorganizowane, od lat przygotowujące się 
do tego typu działań. W mojej ocenie, w miarę jak te środowiska będą narzucały 
narrację, Tiahnybok będzie udawał, że utracił nad nimi kontrolę. W rzeczywistości 
prawdziwym celem Tiahnyboka jest jak najdłuższe trwanie Majdanu, przynajmniej 
do wiosny. W tym czasie na środkowej Ukrainie możemy mieć do czynienia z 
jednej strony z promocją założyciela Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN) 
i jej zbrojnego ramienia UPA Stepana Bandery oraz z próbą zainteresowania ludzi 
tym, kim był i jego ideologią, a z drugiej strony z próbą wyparcia tradycji Wielkiej 
Wojny Ojczyźnianej, z którą jest związana ta część Ukrainy. Próby wdrażania 
tradycji banderowskiej, tradycji nacjonalizmu z zachodniej Ukrainy są jak 
najbardziej realne. W tej chwili na środkowej Ukrainie trwa walka o rząd dusz i to 
jest główny cel Tiahnyboka, który zdaje sobie sprawę, że wygrana daje jego partii w 
następnych wyborach szansę uzyskania nawet ponad 20-procentowego poparcia, a 
więc pozycję jednej z głównych sił politycznych na Ukrainie.   
 
W tej sytuacji scenariusz, że władzę na Ukrainie przejmą spadkobiercy 
Bandery, jest możliwy? 
 
- Jest to mało prawdopodobne. Natomiast spadkobiercy Bandery mogą 
współrządzić. To z kolei może doprowadzić do jeszcze większej konfrontacji. 
Proszę pamiętać, że w takiej sytuacji pierwsze ich działania nie będą dotyczyć sfery 
gospodarczej czy ekonomicznej, co jest sprawą strategiczną dla Ukrainy, bo ludzie 
ci kompletnie nie są do tego przygotowani. Natomiast będą próbowali dokonywać 
zmian w zakresie ideologii i tzw. wartości. To oznacza, że będą burzyć pomniki 
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Lenina w środkowej i wschodniej części Ukrainy, stawiając w ich miejsce pomniki 
Bandery. Będą też zmieniać treści programów nauczania w szkołach, w coraz 
większym zakresie wprowadzać ideologię banderyzmu do przestrzeni publicznej. W 
takiej sytuacji możemy mieć do czynienia ze zderzeniem z wartościami wschodniej i 
południowej Ukrainy zamieszkałej w większości przez Rosjan, dla których Wielka 
Wojna Ojczyźniana i walka banderowców z armią sowiecką będzie czymś nie do 
przyjęcia. To może jeszcze bardziej pogłębiać istniejące podziały. Może też 
oznaczać regionalizację i podział Ukrainy na kilka regionów na podobnej zasadzie 
jak Krym, z bardzo dużą autonomią, z lokalnymi parlamentami, tak żeby jedni nie 
wchodzili w drogę innym. Może to też oznaczać, że będziemy mieć do czynienia z 
procesami utrwalającymi oddzielność kulturową i administracyjną poszczególnych 
regionów. Myślę, że to, co się stało na zachodniej Ukrainie, mianowicie wyrzucenie 
ze wszystkich rad obwodowych przedstawicieli prezydenta i powołanie rad 
narodowych, czyli pozakonstytucyjnych organów, które przejęły władzę na tych 
obszarach, najlepiej pokazuje, że do poprzedniego stanu sprzed trwających 
protestów nie ma powrotu. Ten proces będzie trwał. 
 
Tracąc władzę, prezydent Wiktor Janukowycz może się zdecydować na 
rozwiązanie siłowe? 
 
- Prezydent Janukowycz ma problem. Żeby wprowadzić rozwiązanie siłowe, nie 
wystarczy użycie jednostek podległych ministerstwu spraw wewnętrznych. Wiktor 
Janukowycz przez ostatnie kilka lat po macoszemu traktował ukraińskie siły 
zbrojne, coraz bardziej ograniczając ich liczebność. Trudno się zatem dziwić, że w 
tych kręgach rozczarowanie polityką Janukowycza jest bardzo duże. Należy też 
pamiętać o tym, że aby skutecznie wprowadzić stan wyjątkowy, Janukowycz 
musiałby mieć poparcie służb siłowych także na zachodniej Ukrainie. Tymczasem 
milicjanci na zachodniej Ukrainie w wielu wypadkach odmawiali występowania 
przeciwko manifestantom. Dochodziło do tego np. we Lwowie czy Stanisławowie. 
 
Jak w tej sytuacji może się zachować Rosja?  
 
- Rosja na pewno nie wkroczy na Ukrainę, żeby pomóc Jakunowyczowi, bo jest to 
zbyt duży kraj. O ile Rosjanie w Ługańsku, w Charkowie identyfikują się z 
państwem rosyjskim, o tyle na pewno nie będą sobie życzyli rosyjskich czołgów na 
swoich ulicach. I to jest także problem Janukowycza, który, gdyby nie to, pewnie 
już wcześniej wprowadziłby stan wyjątkowy. Dzisiaj wiązałoby się przede 
wszystkim z siłowym rozbiciem paramilitarnych oddziałów we Lwowie i w 
Kijowie. To z kolei oznaczałoby duży rozlew krwi.    
 
Wprowadzenie embarga na wieprzowinę jest odwetem Moskwy za poparcie 
proeuropejskich dążeń Ukraińców i jak w tej sytuacji powinien się zachować 
polski rząd? 
 
- Oczywiście, że jest to odwet. Taki sam scenariusz miała „pomarańczowa 
rewolucja”. Wtedy jako europoseł z ramienia komisji rolnictwa Parlamentu 
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Europejskiego brałem udział w rozmowach na ten temat. Podczas jednej z debat w 
agendzie, która zajmuje się rolnictwem w Irlandii, przewodniczący powiedział 
wprost, że Rosjanie stwierdzili, że jest to polityczna kara za poparcie 
„pomarańczowej rewolucji”. Ten scenariusz dzisiaj się powtórzył. Jeżeli polski rząd 
prowadzi tak aktywną politykę na kierunku ukraińskim, z dużym 
prawdopodobieństwem konfrontacji z Rosją, to powinien przygotować mechanizmy, 
które pomogą polskim producentom mięsa przetrwać i zniwelować ich straty. 
Embargo to klasyczne działanie Rosji i tego należało się spodziewać. To embargo 
może potrwać wiele miesięcy. 
 
Pozostając przy premierze Donaldzie Tusku, jak ocenia Pan jego europejskie 
tournée w sprawie Ukrainy? 
 
- Trzeba sobie najpierw odpowiedzieć na pytanie, czy Donald Tusk tak naprawdę 
ma koncepcję, co zrobić z Ukrainą. Mnie się wydaje, że unijni decydenci rozpalili 
Ukraińców obietnicami, w czym uczestniczył też premier Tusk, tak naprawdę nie 
mając jakichkolwiek narzędzi, przede wszystkim narzędzi finansowych, żeby realnie 
wpływać na Ukrainę. Unia Europejska poza deklaracjami stowarzyszeniowymi nie 
zaoferowała Ukrainie żadnych środków finansowych. Rozbudzono Ukrainę i teraz 
cała Unia zdała sobie sprawę, że być może stworzyła sobie większy problem, niż 
można było założyć. Wobec tego, jeżeli dojdzie do destabilizacji sytuacji w tak 
dużym państwie jak Ukraina, to nie będzie to problem Bałkanów, czyli małych 
kilkumilionowych krajów, ale będzie to problem kraju liczącego ponad 40 milionów 
mieszkańców. Pytanie, kto będzie gasił głębokie podziały, w których 
sprowokowaniu UE brała udział. 
 
Co w tej sytuacji może zrobić Unia Europejska?        
 
- Unia zrobi wszystko, żeby Janukowycz dogadał się z opozycją i żeby procesy 
demokratyzacji Ukrainy były procesami długofalowymi, pełzającymi. UE zdaje 
sobie sprawę, że w tej chwili tylko Janukowycz jest w stanie utrzymać stabilizację 
na Ukrainie. W przypadku utrącenia Janukowycza rozpocznie się nowa wojna, tym 
razem głównie między Kliczką a Tiahnybokiem o to, kto będzie pierwszą siłą 
opozycyjną na Ukrainie. Rozpocznie się kolejna konfrontacja, która będzie dzielić 
Ukraińców i która może doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji. 
 
Tym bardziej że nacjonalistom nie zależy na wejściu do Unii Europejskiej, ale 
na stworzeniu silnego państwa narodowego… 
 
- Proszę zauważyć, że w oficjalnym programie Swobody, programie Tiahnyboka nie 
ma ani słowa o dążeniu do struktur europejskich. Potwierdził to także Andrij 
Tarasenko, rzecznik radykalnej organizacji Prawy Sektor, najmocniej 
zaangażowanej w walki z milicją wokół Majdanu, który stwierdził, że oni chcą 
budować państwo narodowe. Tym samym w sposób cyniczny wykorzystują 
pragnienia Ukraińców do integracji z UE, a w rzeczywistości realizują swoje 
narodowe cele. Tak naprawdę prawdziwie proeuropejskie trendy w sensie wartości i 
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zbliżania się Ukrainy do Europy wykazują Kliczko i Arseniuk, a Tiahnybok ma 
zupełnie inne cele. Dlatego nagłaśnianie i kreowanie przez media tego polityka na 
męża stanu jest katastrofą dla całej europejskiej polityki.   
 
Jak skomentuje Pan wizytę szefowej unijnej dyplomacji Catherine Ashton w 
Kijowie? 
 
- Catherine Ashton poza deklaracjami dyplomatycznymi tak naprawdę niewiele 
może. UE przestała być poważnym graczem na Ukrainie, bo szefowa unijnej 
dyplomacji nie przywiozła do Kijowa obietnic worka pieniędzy, a tylko to w 
obecnej sytuacji się liczy. Proszę zwrócić uwagę, że UE zaapelowała do Putina, 
żeby niezależnie od stanowiska rządu utrzymał pomoc dla Ukrainy. Zatem UE mówi 
Rosji: wy płaćcie, a my będziemy sprawować rząd dusz na Ukrainie. To jest jakiś 
absurd. Jeżeli UE chce sprawować rząd dusz na Ukrainie, musi dać pieniądze. 
Dlatego Tusk jeździ w tej chwili po Europie i próbuje przekonać przywódców 
poszczególnych krajów, żeby zrzucili się na pomoc Ukrainie. Podczas gdy nikt nie 
ma na to ochoty. To świadczy o kolejnym fiasku polityki Catherine Ashton i 
premiera Donalda Tuska. Nie można prowadzić polityki w odniesieniu do ponad 40-
milionowegom kraju o powierzchni dwa razy większej od Polski bez poważnych 
środków finansowych, których w UE nikt nie chce dać. Na Ukrainie ściągnięto 
wieko z puszki Pandory i nie ma nikogo, kto by je przymknął. Przymknął w 
znaczeniu poprawy sytuacji materialnej dla ludności, czyli przy pomocy pieniędzy. 
Wygląda na to, że tak to się będzie tliło. Owszem, mogą być okresy przygaszenia 
nastrojów, ale one wrócą wraz z nadejściem wiosny i lata ze wzmożoną siłą. 
 
Skoro UE jest coraz bardziej wycofana, to po co Tusk tak mocno się angażuje? 
 
- Mam wrażenie, że nasi politycy z premierem na czele zagonili się zbyt mocno w 
sprawach Ukrainy. Być może liczyli, że Majdan doprowadzi do dymisji prezydenta 
Janukowycza, że władzę na Ukrainie przejmą siły proeuropejskie z Kliczką i 
Arseniukiem, w konsekwencji czego UE i Polska zyskają wpływy polityczne w tych 
środowiskach. Założenie było błędne, a autorzy takiego scenariusza po prostu się 
przeliczyli. Błędem Polski, która bądź co bądź nie jest mocarzem gospodarczym, 
było też zaangażowanie się w rozwiązanie problemów w kraju większym 
demograficznie i terytorialnie od nas, który w ogromnym stopniu jest uzależniony 
od takiego mocarstwa jak Rosja. Czy nam się to podoba, czy nie, Polska musi się 
liczyć z wpływami Rosji na Ukrainie i nie powinna aż tak głęboko ingerować. W 
innym przypadku musimy być świadomi konsekwencji. 
 
Jak odbiera Pan coraz częściej artykułowane przez ukraińskich nacjonalistów 
pretensje terytorialne wobec Polski m.in. dotyczące „powrotu” Przemyśla i 
innych powiatów do Ukrainy, a także nazywanie ludobójstwa na Wołyniu 
brednią? 
 
- Hasła dotyczące odebrania Polsce ziem „etnicznie ukraińskich” głoszone przez te 
środowiska nie są niczym nowym. Przypomnę, że przy okazji kolejnych rocznic 
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Dnia Jedności Ukrainy obchodzonych chociażby we Lwowie są one podnoszone 
przez działaczy nacjonalistycznych. Taki pogląd wyraził 22 stycznia 2011 roku 
podczas wiecu we Lwowie były deputowany lwowskiej rady obwodowej Rostysław 
Nowożeniec obecnie szef fundacji Ukraina – Ruś. Głoszący tego typu hasła 
podkreślają, że Soborna Ukraina musi zjednoczyć wszystkie ziemie, które 
kiedykolwiek należały do Ukrainy. Stąd też pretensje do Polski, Słowacji, Rumunii, 
Węgier, Rosji, a nawet Białorusi. Jeżeli chodzi o Polskę, to chcę przypomnieć, że 
cała narracja historyczna wspomnianych działaczy z zachodniej Ukrainy jest 
nakierowana właśnie na Przemyśl i kilkanaście innych powiatów. Jeżeli podnoszone 
roszczenia terytorialne utrwalą się w świadomości Ukraińców, to może to 
zdestabilizować sytuację w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Należy pamiętać, 
że Węgrzy mają bardzo poważne pretensje terytorialne do Berehowa na Zakarpaciu 
w 80 procentach zamieszkałego przez ludność węgierską, a Rumuni mają pretensje 
do Bukowiny, która nigdy nie była ukraińska, a tereny te zaanektowała Rosja 
Sowiecka. Jeżeli puszka Pandory zostanie otwarta, to może nastąpić bałkanizacja 
Ukrainy. Wówczas będzie problem z ustabilizowaniem sytuacji na tym terenie. Żeby 
do tego nie dopuścić, należy wszelkimi sposobami zwalczać różnego rodzaju 
nacjonalizmy. Rząd Polski powinien wprowadzić zakaz wjazdu na terytorium 
naszego kraju dla osób, które głoszą takie treści. Jeżeli ktoś występuje przeciwko 
integralności państwa polskiego, nie może otrzymywać wiz do Polski.   
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IGRZYSKA STRACHU I ROZCZAROWANIA? 
(http://www.naszdziennik.pl/polska-kraj/67582,igrzyska-strachu-i-

rozczarowania.html, piątek, 7 lutego 2014) 
 

 Rozpoczynające się dzisiaj igrzyska olimpijskie w Soczi będą świętem sportu 
czy może – jak uważa Garri Kasparow – promocją dyktatury? 
 
– Każde wydarzenie sportowe jest promocją określonego państwa, w tym przypadku 
Rosji. Należy podkreślić, iż igrzyska były zaplanowane kilka lat wcześniej. Świat 
sportu nie zawsze wcześniej może dookreślić wszystkie niebezpieczeństwa 
związane ze stanem przestrzegania praw człowieka w danym kraju. Myślę, iż 
Putinowi nie leży obecnie na sercu kwestia, jak wykorzystać olimpiadę dla 
promowania celów imperialnej Rosji, ale bardziej to, aby się nie skompromitować 
przed światem poprzez niemożność zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom i 
publiczności. Jeżeli groźby terrorystów się spełnią, to z pierwotnych zamiarów 
sukcesu i pokazania radosnej Rosji może pozostać tylko Rosja strachu i 
rozczarowania. 
 
 Wygląda to także na próbę dowartościowania prezydenta Putina i jego 
imperialnych ambicji?  
 
– Ma pan rację, iż Putin chce poprzez olimpiadę się dowartościować. On chce 
pokazać narodowi, iż Rosja jest nadal wielka, a tylko on jest w stanie urealnić 
marzenia społeczeństwa, aby Rosja była znowu światowym mocarstwem. Przekaz 
ma być jasny: tylko ja mogę tego dokonać. Olimpiada w Soczi kosztowała ok. 50 
mld dolarów – to najwięcej w historii. 
 
 Są głosy, że gros tej sumy pochłonęła niepotykana gdzie indziej korupcja. Czy i 
komu się to opłaci? 
 
– W Rosji jest inaczej niż na Ukrainie. W Rosji beneficjentami środków 
publicznych są tylko koncesjonowani przez Kreml biznesmeni. Znając skalę 
rozwarstwienia społeczeństwa w Rosji, widać, iż przy kilkakrotnie mniejszych 
zarobkach niż w Europie Zachodniej koszty inwestycyjne są dwukrotnie większe. 
Różnica musi wędrować do instytucji i osób wydających koncesje, tymi zazwyczaj 
są przedstawiciele władzy na różnych poziomach. Niedawno w mediach ukazały się 
informacje, iż sam Putin należy do najbogatszych ludzi w Rosji. To też o czymś 
świadczy. 
 
Dlaczego na olimpiadę wybrano Soczi, gdzie z jednej strony mamy góry 
Kaukazu, ale z drugiej Morze Czarne i temperatury powyżej zera? 
 
– Myślę, że o wyborze decydowało dogodne położenie nad morzem oraz 
infrastruktura. Po drugie, jest to region stosunkowo zamożny, co też można pokazać 
przed światem. Alternatywny rejon Uralu jest bardzo biedny, a ponadto jest 
problem, co zrobić z wybudowanymi tam obiektami po olimpiadzie. W Soczi 
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obiekty te będą na siebie w następnych latach zarabiały, zwłaszcza iż jest to kurort 
bardzo modny, i to nie tylko w Rosji. Nie bez znaczenia było także umiejscowienie 
olimpiady praktycznie przy granicy z Abchazją, separatystyczną republiką Gruzji. 
 
Czy zatem mając na uwadze groźby kaukaskich separatystów, nawet mimo 
podjętych środków ostrożności, Putin nie igra bezpieczeństwem sportowców i 
gości? 
 
– Myślę, iż będzie to olimpiada VIP-ów rosyjskich i gości zagranicznych. Putin 
maksymalnie ograniczy dostęp do niej dla zwykłych obywateli Federacji Rosyjskiej. 
Ma jej pilnować ponad 40 tys. policjantów i wojskowych. To w dużym stopniu oni i 
ich rodziny będą stanowili publiczność zawodów. Liczba osób posiadających tzw. 
paszport kibica będzie ograniczona. Oczywiście kwestia bezpieczeństwa to przede 
wszystkim sprawa Rosji, ale odpowiedzialność za bezpieczeństwo i ewentualne 
skutki działań terrorystów bierze na siebie także Międzynarodowy Komitet 
Olimpijski. Rosjanom mają w zapewnieniu bezpieczeństwa pomagać także 
Amerykanie. Nie jest wykluczone, iż każda reprezentacja narodowa nieoficjalnie 
akredytowała funkcjonariuszy służb specjalnych. 
 
Będzie to zatem święto sportu czy może cicha rywalizacja służb specjalnych?  
 
– Myślę, że takiej rywalizacji służb specjalnych w Soczi wprost nie będzie. 
Jednakże każde państwo uczestniczące w igrzyskach będzie starało się rozwinąć 
zasłonę bezpieczeństwa swoim sportowcom. Pamiętajmy, że stopień zagrożenia 
terrorystycznego w Rosji jest dość wysoki, w związku z tym nieodpowiedzialnością 
poszczególnych państw byłoby pozostawienie bezpieczeństwa swoich zawodników 
tylko w rękach państwa gospodarza. Stąd w tzw. zapleczu techniczno-socjalnym 
każdej reprezentacji są funkcjonariusze służb specjalnych. 
 
Czy takie postawienie sprawy nie świadczy o braku w kwestiach 
bezpieczeństwa zaufania do Rosjan? 
 
– Myślę, że w kwestiach bezpieczeństwa każde państwo zasadniczo powinno ufać 
sobie. Proszę sobie wyobrazić sytuację, kiedy reprezentanci któregoś państwa nie 
daj Boże ponieśliby śmierć, wówczas w każdym takim kraju pojawiłyby się głosy, 
czy własne państwo w dostatecznym stopniu zadbało o bezpieczeństwo swoich 
obywateli. Ciągle musimy też pamiętać o wydarzeniach podczas olimpiady w 
Monachium w 1972 r. i zamachu terrorystów na reprezentację Izraela. Mając w 
pamięci tamte wydarzenia, żadne szanujące się państwo nie pozwoli sobie na 
zaniedbanie czy zlekceważenie bezpieczeństwa swoich sportowców. Taka osłona 
jest stosowana np. wobec dyplomatów. 
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Poprzez inwestycje w infrastrukturę i militaryzację, pod pretekstem 
zagwarantowania bezpieczeństwa olimpiadzie Putin chce wzmocnić swoją 
pozycję w rejonie Kaukazu? 
 
– Trzeba spojrzeć na problemy demograficzne w Rosji, a zwłaszcza w rejonie 
Kaukazu. Należy też pamiętać o wojnie z 2008 r. z Gruzją oraz wojnie w Czeczenii i 
Dagestanie. Putin chce bardziej integrować z Rosją obszary, które dryfują w stronę 
wpływów tureckich. Olimpiada jest świętem międzynarodowego sportu, ale także 
geopolityczną rozgrywką w tym rejonie ze strony Rosji. W rejonie Kaukazu od 
dekady Rosja ma i tak znaczne siły wojskowe. Jest to też jedno z głównych miejsc, 
gdzie trafia najnowocześniejszy sprzęt wojskowy. 
 
Czemu służy organizacja olimpiady w bezpośrednim sąsiedztwie Gruzji, która 
w listopadzie 2013 r. podpisała umowę stowarzyszeniową z Unią Europejską?  
 
– Rosja po złamaniu Armenii i Azerbejdżanu i deklaracji tych państw o wejściu do 
Unii Eurazjatyckiej oraz po wznieceniu ostatnio niepokojów w Mołdawii i wsparciu 
Janukowycza zmierza do wzmocnienia upodmiotowienia Abchazji i Osetii 
Południowej. W tamtym rejonie jedynym państwem, który nie jest pod wpływem 
Moskwy, jest właśnie Gruzja. Ponadto Rosja chce dać jednoznaczny sygnał, iż  ten 
obszar  świata to wyłącznie strefa interesów Rosji. 
 
Czy zatem możemy mówić o prowokacji wobec Gruzji…? 
 
– Myślę, że nie. Jeżeli Putin chce rozegrać Gruzję, to musi to zrobić innymi 
środkami niż olimpiada. Jeżeli świat odbierze święto sportu zimowego jako 
działanie zmierzające do złamania Gruzji, to nie są potrzebne zamachy 
terrorystyczne. Świat nie zaakceptuje wykorzystania sportu w celach imperialnych. 
 
Pozostaje jeszcze kwestia Ukrainy. Wydarzenia na Majdanie pozwoliły 
Putinowi nieco przykryć medialnie zamachy w Rosji, ale w obliczu 
rozpoczynających się igrzysk sytuacja staje się coraz bardziej napięta… 
 
– Wydaje się, iż obecnie większość Majdanu nie jest już kontrolowana przez główne 
ośrodki polityczne w tym kraju. Myślę także, iż skala prowokacji pochodzących z 
inspiracji innych międzynarodowych instytucji i państw jest tak duża, że może to 
doprowadzić do tragedii. Odpowiedzialnymi za to będą państwa Unii Europejskiej, 
Rosji i USA. Rosja chce się zająć rozwiązaniem sytuacji na Ukrainie, ale po 
olimpiadzie. Jednakże jeżeli wypadki w Kijowie potoczą się w złą dla Moskwy 
stronę, Putin może poświęcić swoje cele związane z olimpiadą na rzecz 
ważniejszych celów geopolitycznych na Ukrainie. Nie należy wykluczyć, iż 
olimpiada będzie przykryciem „pośrednich” działań Rosji w Kijowie, co pozwoli 
zdywersyfikować zainteresowanie światowej opinii publicznej pomiędzy olimpiadą 
a sytuacją na Ukrainie. Nadarza się bardzo dobra okazja dla Moskwy do takich 
działań. 
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Czy w imię bezpieczeństwa nie lepiej było zrezygnować z olimpiady w Soczi...? 
 
– To wiązałoby się z konsekwencjami ze strony Rosji, których, myślę, świat się 
obawiał. Przy wydatkowaniu tak dużych pieniędzy na infrastrukturę olimpijską w 
przypadku zmiany decyzji co do miejsca olimpiady Moskwa zażądałaby 
partycypacji w stratach. Trzeba podkreślić, iż chodzi tu o miliardy dolarów. Ponadto 
na imprezy sportowe narzucono by w przyszłości odium polityczne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 267 

UNIJNE SANKCJE NIC NIE DADZĄ 
(http://www.naszdziennik.pl/polska-kraj/68745,unijne-sankcje-nic-nie-dadza.html, 

środa, 19 lutego 2014) 
 

 Czy ostatnie wydarzenia na Ukrainie świadczą o tym, że prezydent 
Janukowycz rozpoczął wojnę z własnym narodem…? 
 
– Myślę, że nie. To jeszcze nie jest ten etap. Przede wszystkim Janukowycz postawił 
barierę, za którą nie pozwoli nikomu przejść, nie pozwoli, żeby doszło do działań, 
które zdestabilizują pracę rządu i parlamentu ukraińskiego. W tym momencie 
chodziło o to, że demonstranci, podchodząc pod Wierchowną Radę –  Radę 
Najwyższą Ukrainy, chcieli wymóc przywrócenie konstytucji z 2004 roku. To z 
kolei oznaczałoby oddanie władzy, na co Janukowycz nigdy się nie zgodzi.   
 
W związku z rozlewem krwi Janukowycz ma jeszcze mandat do sprawowania 
władzy na Ukrainie? 
 
– Od strony formalnej ciągle posiada ten mandat. Problem polega na tym, czy 
większość ukraińskiego społeczeństwa byłaby za jego odwołaniem. 
 
A nie jest…? 
 
– Proszę zwrócić uwagę, że ponad połowa Ukrainy wciąż milczy i to też o czymś 
świadczy. Janukowycz reprezentuje interesy swoje, interesy oligarchów i – co warto 
podkreślić – jest związany z opcją prorosyjską. Warto pamiętać, że na Ukrainie żyje 
10 milionów Rosjan. Z jednej strony to, że na Ukrainie leje się krew, jest wielką 
tragedią, ale trzeba też powiedzieć, że krew leje się po obu stronach. Milicjanci 
strzelali do ludzi, ale paramilitarne bojówki Majdanu, które są uzbrojone w broń 
palną, strzelały do milicjantów. Doszło do wymiany ognia. Pytanie brzmi: czy była 
to wymiana kontrolowana, czy też nie. Rozlew krwi i śmierć ludzi jest zawsze 
tragedią. Warto jednak pamiętać, że każdy rząd na świecie ma obowiązek 
zapewnienia bezpieczeństwa milionom swoich obywateli, nie tylko kilkuset 
tysiącom, którzy protestują. Obowiązek zapewnienia porządku publicznego 
spoczywa także na prezydencie Janukowyczu. Protesty są tłumione głównie takimi 
środkami jak pałki, tarcze, granaty hukowe. Z drugiej strony mamy Majdan, 
podobnie uzbrojony. W świetle tego, co się wydarzyło i co wciąż się dzieje, nie 
można mówić, że jest to tylko wina jednej strony. Jest to eskalacja przemocy z obu 
stron. 
 
Jest szansa na pokojowe rozwiązanie tego już krwawego konfliktu? 
 
– Wszystko jest w rękach nie tyle Janukowycza, co w rękach Rosji, Stanów 
Zjednoczonych, Unii Europejskiej, a także w rękach wspomnianych już oligarchów. 
W mojej ocenie, negocjacje powinny się rozpocząć na tym właśnie poziomie. Nie 
jest żadną tajemnicą, że jeżeli Janukowycz utraci poparcie Rosji i oligarchów, to nie 
będzie się liczył. Wówczas ani resorty siłowe, ani administracja nie staną po jego 
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stronie. W tym układzie nie będzie musiał podawać się do dymisji, nie będzie miał 
na nic wpływu i w sposób naturalny przestanie być prezydentem Ukrainy. To, że 
wciąż czuje się mocny, że prze do rozwiązań siłowych, świadczy, że najwidoczniej 
ma poparcie wschodnich i południowych obszarów Ukrainy, gdzie mieszka blisko 
połowa tego kraju, i wspomnianych już 10 milionów Rosjan z jednej strony, a z 
drugiej musi mieć poparcie oligarchów. Bez tego nie czułby się bezkarny. Na 
Ukrainie ten, kto kupi oligarchów (a są to grube miliardy), kto zapewni im 
możliwość prowadzenia działalności, kto zapewni im wpływy i nienaruszalność 
majątków, ten ma ich poparcie. Większość posłów w Wierchownej Radzie 
otrzymała mandaty właśnie dzięki poparciu i dzięki pieniądzom oligarchów. Nie 
można zatem upraszczać, że jest to konflikt Janukowycza z narodem, bo w 
rzeczywistości jest to konflikt pewnych grup interesów na Ukrainie 
reprezentujących wschodnie i południowe obszary tego kraju z częścią 
społeczeństwa, która z kolei reprezentuje środkową i zachodnią część Ukrainy. Jest 
to zatem konflikt o charakterze tożsamościowym przebiegający po linii dziedzictwa 
narodowego i – co warte podkreślenia – przebiega prawie po granicy wielkiej 
Rzeczypospolitej sprzed rozbiorów. 
 
Janukowycz jest zakładnikiem Kremla? 
 
– Pośrednio jest zakładnikiem, ponieważ rząd dusz na wschodniej i południowej 
Ukrainie sprawuje Kreml. Tam się czyta media rosyjskie, tam się ogląda tylko 
rosyjską telewizję, wreszcie tam się mówi tylko po rosyjsku. Zatem jeżeli z Rosji 
pójdzie bardzo silna narracja przeciwko Janukowyczowi, to społeczeństwo się od 
niego odwróci. Dopóki na tych obszarach jest wsparcie dla działań Janukowycza, to 
utrzyma się on przy władzy. 
 
Jak ocenia Pan działania Unii Europejskiej i bądź co bądź politykę oświadczeń 
wobec wydarzeń na Ukrainie? 
 
– UE uderza w tej chwili w to, co najłatwiej uderzyć, czyli w prawa człowieka, ale 
jakby nie słychać żadnych konkretów, nie ma też żadnych działań, żeby te prawa 
były przestrzegane. Chodzi tu głównie o zabezpieczenie stabilizacji społeczno-
gospodarczej tego kraju. W tym obszarze nie widzimy żadnych istotnych działań 
mających na celu wspieranie finansowe. Donald Tusk w swoim tournée objeździł 
niemal pół Europy i nie zebrał środków, które można by przeciwstawić ofercie 
Rosji, a więc kilkunastu miliardów dolarów. To pokazuje, że poza retoryką UE nie 
chce angażować się na Ukrainie, oczywiście wspiera działania mające na celu 
legitymizację sił opozycji skupionych głównie wokół Witalija Kliczki i Arsenija 
Jaceniuka, trzeba jednak powiedzieć, że w przeszłości CDU utrzymywała kontakty 
ze Swobodą. 
 
Jaka w tym konflikcie jest rola Niemiec?   
 
– Niemcy odgrywają tu istotną rolę. Tak naprawdę ani Europa Zachodnia, ani 
Południowa nie interesują się żywo problemami Ukrainy, a krajem, który próbuje 
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ponad głową Polski rozgrywać kwestie ukraińskie, są dzisiaj właśnie Niemcy i po 
części też Stany Zjednoczone. Tyle tylko, że Amerykanie myślą o zaangażowaniu 
Rosji w konflikt na Ukrainie, a wszystko po to, żeby Rosja odpuściła Syrię, żeby nie 
angażowała się tak mocno na Dalekim Wschodzie. Jest to zatem gra geopolityczna, 
gra o bardzo różne interesy. Stanom Zjednoczonym zależy zatem na związaniu Rosji 
na kierunku ukraińskim, z kolei UE, a głównie Niemcy, ma interesy gospodarcze na 
Ukrainie. Trzeba też mieć na uwadze, że biorąc pod uwagę względy gospodarcze, w 
konsekwencji i tak dogadają się z Rosją. 
 
A jaką rolę w tym układzie pełni Polska?     
    
– Nam się wydaje, że jesteśmy w UE koordynatorem politycznym wsparcia dla 
opozycji ukraińskiej, ale to tylko mrzonki. Trzeba sobie uświadomić, że status 
Polski w UE nie jest tak wysoki, jak to się wydaje ekipie rządzącej. Proszę 
zauważyć, Kliczko z Jaceniukiem jeżdżą do Angeli Merkel, natomiast nie 
przyjeżdżają do Warszawy, co też o czymś mówi. Poza tym Polska nie jest w stanie 
w sposób istotny gospodarczo pomóc Ukrainie i w rzeczywistości ma bardzo 
ograniczone pole wsparcia. My mamy częściowo zbieżne interesy z Niemcami i 
częściowo zbieżne interesy ze Stanami Zjednoczonymi, ale tak głębokie 
zaangażowanie się w kwestie konfliktu na Ukrainie, jakie obserwujemy z polskiej 
strony, prowadzi donikąd. 
 
Co konkretnie ma Pan na myśli? 
 
– Jeżeli przy władzy utrzyma się obecny prezydent Ukrainy i jego ekipa, to ani rząd 
PO, ani rząd PiS nie będzie dla niego partnerem. Nie będzie zatem mowy o szerokiej 
współpracy gospodarczej z tamtym obszarem. Cały czas musimy mieć na uwadze 
kazus białoruski. Z kolei jeżeli wygrałaby opozycja, to mamy do czynienia co 
najmniej z regionalizacją tego kraju, a obszary centralne i zachodnie bardziej niż my 
będą kontrolowane przez Niemcy i Stany Zjednoczone. Tu także kłania się kazus 
Iraku i nasze zaangażowanie, z którego niewiele zyskaliśmy, podczas gdy inni, 
mniej zaangażowani, spili całą śmietankę. Biorąc to wszystko pod uwagę, 
odradzałbym zbyt głębokie angażowanie się w sprawy Ukrainy. Oczywiście należy 
protestować, kiedy łamane są prawa człowieka, jeżeli są ofiary śmiertelne. Tym 
bardziej trzeba działać na rzecz uspokojenia tej sytuacji i porozumienia się stron, ale 
bez jednoznacznego opowiadania się po jednej ze stron. Proszę zobaczyć, co do tej 
pory zyskaliśmy poprzez nasze zaangażowanie na Ukrainie, tak naprawdę nic. 
Opozycja na Majdanie poza tym, kiedy nasi politycy przyjeżdżają do Kijowa, nie 
zauważa Warszawy, tymczasem już ponosimy, i to w setkach milionów złotych, 
koszty embarga na żywność do Rosji. Należy wystrzegać się emocji i 
krótkowzrocznego spojrzenia, ale musimy patrzeć dalekowzrocznie, jaki będzie 
efekt końcowy. Jeżeli przyłożymy rękę do tego, żeby Ukraina się rozpadła, to 
wygenerujemy sobie problem w postaci Zachodniej Ukrainy, która jest 
najbiedniejszym regionem tego państwa, która sama nie będzie się w stanie 
utrzymać i będzie czymś na wzór Kosowa Europy Wschodniej. Może to być nie lada 
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problem, bo stanie się regionem, gdzie przez wiele lat nie będzie mowy o 
stabilizacji. 
 
Premier Tusk zapowiedział dziś, że Polska będzie namawiać instytucje 
europejskie do nałożenia sankcji przeciw aparatowi władzy na Ukrainie. 
Jednocześnie zaznaczył, że nie wierzy w ich skuteczność… 
 
– Te deklaracje są moim zdaniem nieporozumieniem. Proszę powiedzieć, co dają 
sankcje wobec reżimu Łukaszenki…? Nic. Jeżeli UE nałoży sankcje gospodarcze na 
Ukrainę, to pauperyzacja tego społeczeństwa pogłębi się jeszcze bardziej. Co 
prawda większość eksportu z Ukrainy trafia do Rosji, ale spora część eksportu i 
wymiany handlowej tego kraju dotyczy także rynków europejskich, z czego kilka 
procent stanowi wymiana z Polską. Mając na uwadze sankcje w Rosji, a w 
perspektywie jeszcze – zresztą na własne życzenie – embargo z Ukrainą, to kto i w 
jaki sposób zrekompensuje straty polskim firmom. Decyzje bardzo łatwo się 
podejmuje, trzeba jednak spojrzeć na ewentualne konsekwencje. Jest to poważny 
problem. 
 
Co zatem powinna zrobić UE i co powinna zrobić Polska, żeby zażegnać 
konflikt na Ukrainie?    
 
– Żeby wstrzymać dalsze pogłębianie się tego konfliktu, należy zacząć poważnie 
rozmawiać z Federacją Rosyjską. Próba działań na Ukrainie poza Rosją jest według 
mnie kompletną bzdurą. Jeżeli dzisiaj UE postawi warunek, że Janukowycz musi 
odejść, to tak jakby ktoś powiedział, że nie ma sensu siadać do rozmów. Owszem, 
odejście Janukowycza może być konsekwencją jakiegoś procesu, ale nie warunkiem 
podstawowym rozpoczęcia rozmów. 
 
Prędzej czy później Janukowycza może czekać los podobny do dawnego 
przywódcy Rumunii Nicolae Ceausescu? 
 
– Taki scenariusz jest możliwy tylko i wyłącznie w przypadku, gdyby Janukowycz 
wpadł w ręce demonstrantów, co obecnie jest mało prawdopodobne. W Rumunii 
przeciwko Ceausescu powstała cała armia i był to ruch masowy. Przeciwko 
Janukowyczowi powstała tylko część niezadowolonych środowisk na Ukrainie. Czy 
się to komuś podoba, czy nie, obecny prezydent ma wciąż poparcie, kontroluje 
służby specjalne, kontroluje też armię. O scenariuszu rumuńskim moglibyśmy też 
mówić, gdyby przeciwko Janukowyczowi wystąpiła armia, a zwłaszcza ukraińskie 
MSW. Tymczasem nic na to nie wskazuje. 
 
Co oznacza coraz częstsze pojawianie się na Majdanie sił nacjonalistycznych? 
 
– Majdan już od prawie dwóch miesięcy jest zdominowany przez siły radykalne, 
przez bojówki. Te oddziały są uzbrojone, przywódcy nacjonalistyczni nawołują do 
rozbijania magazynów broni, tylko wczoraj zdobyto magazyny broni we Lwowie i 
Równem. Można też powiedzieć, że pewna destabilizacja zbliża się do granicy 
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Polski, w Korczowej kilkuset ukraińskich demonstrantów blokuje przejście 
graniczne. To pokazuje, że ten problem się rozlewa. W mojej opinii, w ciągu kilku 
najbliższych dni, niezależnie od tego, ilu ludzi zginie, Janukowycz zlikwiduje 
Majdan w Kijowie. Tylko kilka dni dyplomacja europejska ma na zażegnanie tego 
konfliktu. Majdany, które ewentualnie powstaną na Zachodniej Ukrainie, nie będą 
miały większego znaczenia, bo tak naprawdę w oczach świata liczy się tylko Kijów. 
Jeżeli protesty pojawią się np. we Lwowie, będzie to tylko świadczyło, że powoli 
państwo ukraińskie się rozchodzi. 
 
Pana zdaniem, będziemy zmuszeni przyjmować uchodźców ukraińskich? 
 
– Obawiam się, że rząd Donalda Tuska to zrobi, zresztą podobne zdanie w tej 
kwestii ma także PiS. Osobiście podchodziłbym do tego rozsądnie i poważnie. Jeżeli 
już tacy uchodźcy mieliby się pojawić w Polsce, to należałoby ich umieszczać na 
zachodzie lub na północy Polski, a nie przy wschodniej granicy, która jest bardzo 
wrażliwa na różnego typu prowokacje. 
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NAWET REWOLUCJA MUSI KIEROWAĆ SIĘ PRAWEM 
(http://www.naszdziennik.pl/swiat/69261,nawet-rewolucja-musi-kierowac-sie-

prawem.html, poniedziałek, 24 lutego 2014)  
 
W godzinę zmienia się konstytucję, w godzinę odwołuje się prezydenta, w 
planach ekspresowe powołanie premiera… Nie jest to zbyt szybkie tempo 
ukraińskich przemian? 
 
– Tempo wydarzeń politycznych na Ukrainie przypomina trybunały ludowe podczas 
rewolucji francuskiej. Odwołuje się prezydenta, pomijając procedury. Oczywiście 
parlament Ukrainy mógł zawiesić Janukowycza do czasu podjęcia odpowiednich 
kroków prawnych. Warto też zwrócić uwagę na absurd, jakim jest upaństwowienie 
jego majątku. Przy całej dezaprobacie dla tego, co zrobił skorumpowany 
Janukowycz i jego ekipa, trzeba zadać pytanie: Jak można w demokratycznym kraju 
upaństwowić majątek bez procedury sądowej, bez udowodnienia w sposób prawny, 
że majątek ten został uzyskany w wyniku przestępstwa? Powinna być 
przeprowadzona procedura impeachmentu, która potwierdziłaby legalność 
odwołania go z funkcji prezydenta. O to też powinni zadbać ministrowie spraw 
zagranicznych, którzy negocjowali porozumienie w sprawie uregulowania kryzysu 
na Ukrainie. Tymczasem robi się to z godziny na godzinę. Również wezwanie 
nowego prokuratora generalnego, który w niedzielę z głównej sceny kijowskiej 
krzyczy do tłumu, czy ten zgadza się na rozliczenie do końca wszystkich 
przeciwników Majdanu. To bardziej przypomina trybunały ludowe rewolucji 
francuskiej, a nie zachowanie organów państwa, które w swoich działaniach 
politycznych chce wdrożyć standardy administracji Unii Europejskiej. Na razie 
świat się temu wszystkiemu przygląda ze spokojem, bo mamy do czynienia z grą 
geopolityczną, ale to, co widzimy, nie odpowiada standardom, do których Ukraina 
aspiruje.   
 
Chęć powrotu do gry przejawia Julia Tymoszenko. Patrząc na jej wcześniejsze 
dokonania, widzi Pan jakieś różnice między byłą premier a Janukowyczem? 
 
– No cóż, kiedyś żartowano, że gdyby Julia Tymoszenko wygrała wybory 
prezydenckie, to Janukowycz siedziałby w więzieniu tak jak ona. Sposoby 
prowadzenia polityki Tymoszenko i Janukowycza były podobne, podobnie jak 
sposoby dorabiania się wielkich majątków. Trudno natomiast powiedzieć, jak 
Tymoszenko na miejscu Janukowycza postąpiłaby wobec protestujących na 
Majdanie. W mojej ocenie, była premier nic nowego nie wniesie do polityki 
ukraińskiej. Ludzie chcą głębokich zmian i dotyczy to także całej klasy politycznej, 
bo tak naprawdę cała klasa polityczna, począwszy od Swobody po Partię Regionów, 
była opłacana w dużym stopniu przez oligarchów. Do tej klasy zalicza się też Julia 
Tymoszenko, która skompromitowała się już wcześniej.     
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Kim jest nowy przewodniczący parlamentu Ołeksandr Turczynow, pełniący 
obowiązki prezydenta Ukrainy? 
 
– Ołeksandr Turczynow to prawa ręka Julii Tymoszenko, który podobnie jak ona 
pochodzi z Dniepropietrowska. Za czasów rządów Tymoszenko pełnił on najwyższe 
funkcje państwowe. Jest to całkowicie zaufany człowiek byłej premier. Wybór 
Turczynowa oznacza, że jego kandydatura musiałaby być wcześniej uzgodniona i 
zatwierdzona przez główne państwa Unii Europejskiej. Z oświadczenia Sekretariatu 
Stanu USA wynika, że również Stany Zjednoczone zaakceptowały ten wybór. To 
pokazuje, że według opinii międzynarodowej wybór ten gwarantuje pewien 
kierunek podążania Ukrainy. 
 
Kto dzisiaj dominuje na Majdanie w Kijowie?  
 
– Tak na dobrą sprawę Majdan rządzi się dzisiaj sam. Przywódca Majdanu szef 
„Prawego Sektora” Dymitr Jarosz podczas wczorajszych uroczystości i świętowania 
odwołania Janukowycza, kiedy przemawiali najważniejsi z Jurijem Łycenko, byłym 
szefem MSW w rządzie Tymoszenko, mimo kilkukrotnych wezwań nie zjawił się na 
scenie. 
 
Dlaczego? 
 
– Jarosz już wcześniej występując na Majdanie, mówił wyraźnie, że celem 
„Prawego Sektora” nie jest w żadnym wypadku wstąpienie do UE. Ta formacja 
traktuje UE jako zło, podobnie jak Rosję, a ich zasadniczym celem jest narodowa 
rewolucja. Jarosz nie chciał stanąć na Majdanie obok polityków UE, nie chciał, aby 
widziano go w tym towarzystwie. W Kijowie jego bojówki pilnują porządku na 
ulicach, podobnie jak w środkowej i zachodniej części Ukrainy. Te bojówki są w 
posiadaniu broni, która zniknęła z magazynów chociażby we Lwowie. Powstaje 
pytanie, jak zapanować nad tymi siłami, tzw. bohaterami Majdanu, i czy obecne 
władze Ukrainy są w stanie odebrać im broń. To jest problem wykreowany na 
Majdanie. Mamy zatem tysiące bojówkarzy, mniej lub bardziej uzbrojonych, którzy 
dążą do czegoś zupełnie innego niż osoba sprawująca obowiązki prezydenta 
Ukrainy. 
 
Jak partie, które zaczynają wieść prym na Ukrainie, wcześniej zachowywały się 
wobec Polski? 
 
– Mamy trzy partie: Batkiwszczynę – środowisko narodowe, które pała dużą 
sympatią do UPA i ideologii nacjonalistycznej Stepana Bandery. Zresztą z 
Batkiwszczyną związany był już wcześniej wspomniany Jurij Łycenko, który w 
niedzielę wołał ze sceny, że bez UPA nigdy nie byłoby wolnej Ukrainy i 
dzisiejszego Majdanu. Jest to zatem partia, która tak naprawdę rywalizowała o 
tradycje UPA ze Swobodą. Jedynym ugrupowaniem, które chciało być partią 
ogólnoukraińską, która ma dość dobrze rozbudowane struktury także na wschodniej 
i południowej Ukrainie, jest UDAR Witalija Kliczki, który jest zaufanym świata 
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polityki zachodniej. Jest także Swoboda i Ołeh Tiachnybok, który jest najbardziej 
wygrany w tym całym zamieszaniu. Warto zwrócić uwagę, że Swoboda w swoim 
programie politycznym nie ma ani słowa o integracji z UE. Powstaje pytanie, czy 
partia ta zmieni swoje podejście do kwestii stowarzyszeniowych z UE, czy jak 
Dymitr Jarosz będzie realizowała program rozbudowy ukraińskiego państwa 
narodowego. Byłby to bardzo zły scenariusz oznaczający wewnętrzną destabilizację 
państwa ukraińskiego z jednym modelem historii pisanym językiem UPA. Ludziom, 
którzy stali i protestowali na Majdanie, chyba nie o to chodziło, ale bardziej o cele 
socjalne oraz odsunięcie skorumpowanych elit od władzy i ich ukaranie. 
Nacjonalistyczny scenariusz byłby także zły dla Polski. 
 
Na Majdanie w Kijowie widać radość. Co jednak stanie się, jeżeli nie nadejdzie 
pomoc z zewnątrz?  
 
– Ukrainie są w tej chwili potrzebne miliardy euro. Nie ma szans, żeby UE 
wyciągnęła tak duże pieniądze i zdecydowała się realnie pomóc temu państwu, 
chyba że kosztem cięć wobec krajów Wspólnoty. Jeżeli Władimir Putin, 
niezadowolony z wydarzeń na Ukrainie, wycofa obiecaną pomoc finansową, 
podniesie ceny gazu i zablokuje import towarów z Ukrainy, która do Rosji 
eksportowała 25 proc. swoich towarów, to Ukraina stanie nad prawdziwą przepaścią 
gospodarczą. 
 
Podziela Pan entuzjazm polskich polityków wobec tego, co dzieje się dzisiaj na 
Ukrainie? 
 
– W mojej ocenie, są to postawy bardzo nieroztropne z punktu widzenia interesów 
Polski. Uwikłano nas w globalny konflikt, który wywołały Stany Zjednoczone, 
chcąc uniknąć konfrontacji z Rosją. Według mnie, amerykańska administracja 
bierze odwet chociażby za Syrię, w której Amerykanie zostali przez Rosjan 
upokorzeni. Jest to zatem rozgrywka globalna mocarstw, a my – czy się to komuś 
podoba, czy nie – jesteśmy tylko narzędziem i nie we wszystkich kwestiach nasze 
interesy pokrywają się z interesami amerykańskimi. Owszem, powinniśmy być 
sojusznikiem, ale nasza lojalność nie powinna szkodzić naszym interesom. Innymi 
słowy – nie możemy realizować interesów Stanów Zjednoczonych, narażając nasze 
interesy, zwłaszcza gospodarcze, bo nikt nam nie zrekompensuje strat. Warto też 
pamiętać, że mimo zaangażowania się w Iraku czy w Afganistanie wciąż mamy 
wizy do Stanów Zjednoczonych. Takie są nasze korzyści.   
 
Ze sceny na Majdanie często jest skandowane hasło „Sława Ukrainie!”. Co ono 
oznacza? 
 
– „Sława Ukrainie!” to skopiowany przez Ukraińców slogan propagandowy 
podobny do „Sieg Heil!”, którego używali hitlerowcy. „Sława Ukrainie!” to było 
pozdrowienie środowisk organizacji ukraińskich nacjonalistów. W tej chwili hasło 
to zostało celowo przeniesione na grunt kijowski, gdzie większość środowisk w 
środkowej i wschodniej Ukrainie w ogóle nie rozumie jego znaczenia. 
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Jak w takim układzie można rozumieć skandowanie tego hasła podczas 
przemówienia w sobotę na Majdanie przez Jacka Saryusz-Wolskiego?  
 
– Dziwi fakt, że wielu polskich polityków, którzy z racji prezentowanych przez 
swoje ugrupowania poglądów nigdy nie pozwoliliby sobie na jakiekolwiek otarcie o 
element faszystowski, pojawiając się na Majdanie, wobec milionów ludzi 
oglądających przekazy z Ukrainy, w owczym pędzie wykrzykuje „Sława Ukrainie!”. 
Owszem, rozumiem kampanię do Parlamentu Europejskiego, ale są pewne granice, 
których przyzwoity polityk nigdy nie przekracza. Co gorsza, podczas obecności na 
scenie Jacka Saryusz-Wolskiego skandowano również hasło „Sława Nacji!” co 
oznacza „Śmierć wrogom!”, na co polityk PO w ogóle nie zareagował. To jest 
kompromitacja.    
 
Co może oznaczać anulowanie przez ukraiński parlament ustawy 
faworyzującej język rosyjski jako język urzędowy, ale także inne wydarzenia 
na Krymie, gdzie np. zmieniono flagę z ukraińskiej na rosyjską. Czy to 
symptom podziału Ukrainy?  
 
– Moim zdaniem, to kompletna głupota. W tak gorących momentach, kiedy buduje 
się jedność Ukrainy czy jakiegokolwiek innego kraju, nie przyjmuje się takich ustaw 
jak ustawa językowa. Tym posunięciem wyklucza się 40 proc. mieszkańców 
Ukrainy rosyjskojęzycznej. To swoisty odwet, który oznacza odebranie ludziom 
języka, mediów, kultury i rosyjskiego dziedzictwa, z którym ci ludzie byli związani. 
To prowokacja, która zmierza do tego, aby ci ludzie opowiedzieli się przeciwko 
obecnym władzom Ukrainy. To największa głupota, która wypływa właśnie ze 
środowisk nacjonalistycznych.   
 
Wobec tych działań Rosja będzie cierpliwie czekać?  
 
– Rosja podejmie kroki adekwatne do sytuacji. Najpierw musi się wyłonić nowy 
przywódca wschodniej i południowej Ukrainy. Janukowycz jest już osobą 
skompromitowaną, za którą nikt nie pójdzie. Jeżeli na tym obszarze wyłoni się jakaś 
osoba, która stanie na czele buntu, to z tego, co wstępnie można zauważyć, 
wschodnia i południowa Ukraina stanie przeciwko obecnym władzom na takiej 
samej zasadzie jak Lwów stanął przeciw Janukowyczowi. Wtedy może być 
problem. 
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NIE MA ZGODY NA POPIERANIE BANDEROWCÓW – 
ROZMOWA Z DR. ANDRZEJEM ZAPAŁOWSKIM 

(Myśl Polska, nr 9-10 (2-9.03.2014) 
 

Mamy kolejną odsłonę kryzysu na Ukrainie. Polska, jak za każdym razem, 
reaguje podobnie, mimo wcześniejszych nauczek. Z czego – Pana zdaniem – 
wynika ten upór? 
 
- Bardzo duży wpływ na polska politykę wschodnią mają interesy geopolityczne 
Zachodu i lobby postbanderowskie w Ameryce. Znaczną rolę odgrywa także ta 
część społeczności ukraińskiej w Polsce, która zawsze lokuje się w kręgach partii 
władzy, a ma sympatie do środowisk  postbanderowskich. Takie nazwiska jak 
Mirosław Czech (były sekretarz generalny Unii Wolności),  Miron Sycz, 
Włodzimierz Mokry, czy też w końcu dziennikarze ukraińscy z „Gazety 
Wyborczej”. Ze wspomnianą gazetą był związany obecny  rzecznik prasowy 
polskiego MSZ. Należy zaznaczyć, iż wspomniane osoby były i są zaprzyjaźnione z 
obecnym prezydentem i premierem (wywodzą się przecież z tego samego 
środowiska politycznego). Z drugiej strony mamy PiS, który w sprawach 
wschodnich kieruje się sugestiami Adama Lipińskiego, który jest znany z sympatii 
do ukraińskiego nacjonalizmu. Tak więc niezależnie która opcja wygrywa, kierunek 
jest taki sam. Kolejnym powodem takiego stanu rzeczy jest faktycznie słabe 
państwo, które nie jest w stanie wyegzekwować od pewnych działaczy mniejszości 
narodowych respektowania prawa. Widzimy to chociażby w odniesieniu do 
nielegalnych pomników UPA. 
Inną sprawą jest także jakość doradców politycznych w strategicznych instytucjach 
państwa. Dotyczy to głównie Kancelarii Prezydenta i Premiera. We wspomnianych 
instytucjach doradcy dzielą się na dwie kategorie, tych zawodowych i profesjonalnie 
przygotowanych oraz politycznych, mających opinię autorytetów. O ile ci pierwsi 
zawodowi rozumieją problemy i potrafią stawiać prawdziwe diagnozy, to jednak ich 
opinie przeważnie trafiają do kosza. Ci drudzy, nic nie wnoszący, mają istotny 
wpływ na decydentów. Od lat słuchając chociażby Henryka Wujca dochodzę do 
wniosku, że to właśnie jemu podobni najwięcej szkodzą polskiej polityce 
wschodniej. Ostatnia sprawą jest to, że nie ma instytucji, która by rozliczała tych 
ludzi z  karygodnych błędów przeszłości. 
 
Czym różni się obecny kryzys od poprzednich? 
 
- W czasie Pomarańczowej Rewolucji wystąpiła część narodu ukraińskiego przeciw 
drugiej, ale nie było zamiarem nikogo występować zbrojnie przeciw drugiej stronie. 
Oczywiście była to także gra polityczna mocarstw światowych, głównie USA i 
Rosji. Obecnie na Ukrainie obserwujemy zupełnie inny proces. Z jednej strony 
Batkiwszczyna i Udar chciały powtórzyć Pomarańczową Rewolucję pod hasłem 
zbliżenia z Unią Europejską, a z drugiej Swoboda  pod tą przykrywką rozpoczęła 
proces walki o budowę państwa nacjonalistycznego. Oczywiście wszystko 
rozłożono na etapy. Tiahnybok, aby mieć wolne ręce wydzielił ze swoich 
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przybudówek środowiska, które mają za zadanie nie podporządkowywać się żadnym 
ustaleniom i dążyć do przejęcia siłą państwa, sam poprawiając swój wizerunek na 
Zachodzie. Obecnie obserwujemy drugi etap działań Swobody, czyli zbrojnej akcji 
na obszarach nie objętych „rewolucją”, która to akcja właśnie w tym momencie 
prowadzi do wojny domowej. 
 
Jak reagują Polacy z Podkarpacia na to co się obecnie dzieje, np. na 
zachowanie polityków PiS, którzy w lipcu 2013 niemal stali na czele obchodów 
70. rocznicy ludobójstwa na Wołyniu, a teraz krzyczą na Majdanie „Sława 
Ukrainie…” 
 
- Na Podkarpaciu ludzie na razie wyrażają swoje niezadowolenie w rozmowach 
prywatnych, ale coraz częściej czytam także teksty protestu przeciwko popieraniu 
nacjonalistów. Ludzie bardzo wyraźnie rozróżniają protest obywateli Ukrainy, 
którzy chcą europejskich wartości w życiu publicznym. Z tą częścią społeczeństwa 
ukraińskiego się utożsamiają. Nie ma natomiast zgody na popieranie nacjonalistów 
ukraińskich, na ich leczenie na Podkarpaciu. Przecież Lwów jest wolnym miastem, 
niech tam jadą lekarze, niech tam dostarcza się sprzęt medyczny. 45-milionowy kraj 
nie ma gdzie leczyć tysiąca rannyc? Kompletna bzdura. Obawiam się, że pod 
pozorem leczenia do Polski zaczną przenikać skrajnie radykalne środowiska 
nacjonalistów ukraińskich, którzy w przyszłości mogą powodować napięcia 
narodowościowe w naszym kraju. 
Już teraz w Przemyślu leży około dwudziestu Ukraińców. Pytanie tylko, czy byli aż 
tak bardzo ranni, że wieziono ich do Polski aż z Kijowa i sam przewóz nie zagroził 
ich życiu?  Mam tylko nadzieję, iż obywatele polscy nie ucierpią na odsuwaniu 
terminów leczenia ze względu na pomoc bojownikom z Majdanu. Nie zaprzeczam, 
są sytuacje, kiedy należy pomagać, a nawet się poświęcać, ale pomagać tym, którzy 
mówią o konieczności powrotu Przemyśla do Ukrainy, to absurd. W 1918 roku to 
Polacy w Przemyślu takim stawiali zbrojnie opór. 

Rozmawiał: Jan Engelgard 
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UKRAINA PRZEDMIOTEM WALKI O WPŁYWY 
(http://www.naszdziennik.pl/swiat/69870,ukraina-przedmiotem-walki-o-

wplywy.html, niedziela, 2 marca 2014) 
 

To, z czym mamy dziś do czynienia, to jeszcze działania negocjacyjne czy 
powoli wszyscy przygotowują się do wojny, która wydaje się nieunikniona? 
  
– Myślę, że wciąż jeszcze mamy do czynienia z demonstracją siły przez obie strony 
konfliktu. Gdyby ktoś chciał przystąpić do działań zbrojnych na Krymie, to już dwa 
dni temu mielibyśmy do czynienia z przejęciem okrętów, przejęciem koszar. Wciąż 
trwa gra ze strony Rosjan i próba wymuszania pożądanych działań na władzach w 
Kijowie. Z drugiej jednak strony mamy zjawisko związane ze wzmacnianiem 
nastrojów prorosyjskich we wschodniej i południowej części Ukrainy. Mamy zatem 
do czynienia z przesileniem z wykorzystaniem oddziałów paramilitarnych i 
rosyjskich jednostek wojskowych. 
 
Czy nie jest to też próba podporządkowania sobie nowych władz Ukrainy przez 
Rosję? 
 
– Myślę, że owszem, jest to próba podporządkowania przez Rosję, ale nie całej 
Ukrainy, lecz wschodnich i południowych rejonów tego kraju. To właśnie tam 
obserwujemy demonstracje. Tysiące ludzi, którzy chcą być pod wpływami Rosj,i 
wychodzi na ulice Charkowa, Doniecka czy Odessy. W tej sytuacji Rosja środkami 
militarnymi chce zademonstrować, że będzie w tym kierunku podążać, a z drugiej 
robi to bardzo uważnie, aby nie doszło do starć zbrojnych z oddziałami ukraińskimi 
lojalnymi wobec Kijowa. 
 
Co oznaczałby otwarty konflikt Rosji z Ukrainą także dla Europy i świata? 
 
– W mojej ocenie, byłby to konflikt w dalszym ciągu bardzo ograniczony, bo tak 
naprawdę Ukraina to nie cały świat. Poza działaniami dyplomatycznymi, perswazją, 
poza działaniami wykluczającymi Rosję z różnych międzynarodowych instytucji 
państwa zachodnie tak na dobrą sprawę nie są w stanie nic istotnego zrobić. Putin 
zdaje sobie sprawę z tego, że w działaniach mających obronić Ukrainę nie zostaną 
użyte jednostki wojsk NATO. Wie, że NATO nie przekroczy tej linii, zresztą gdyby 
do tego doszło, Rosja mogłaby podjąć działania brzemienne w skutkach przede 
wszystkim dla Stanów Zjednoczonych, ale także dla całego świata. 
 
Co ma Pan na myśli…? 
 
– Weźmy chociażby przekazanie Iranowi broni jądrowej, co diametralnie 
zmieniłoby układ sił w rejonie Bliskiego Wschodu i co byłoby daleko bardziej idącą 
konsekwencją dla Stanów Zjednoczonych i interesów amerykańskich w tamtym 
rejonie niż utrata części Ukrainy. 
 



 280 

Jak to możliwe, że po tylu doświadczeniach i działaniach na rzecz stabilizacji 
na świecie o pokoju czy wojnie decyduje dziś jeden człowiek z imperialnymi 
ambicjami, który w dodatku najwyraźniej ignoruje krytykę opinii 
międzynarodowej?  
 
– To nie jest do końca tak. Proszę zwrócić uwagę, jaka była sytuacja, kiedy 
mieliśmy do czynienia z rewolucjami w krajach Afryki Północnej  i jaka była w tym 
rola Europy Zachodniej. Co prawda nie doszło tam do podziału krajów, ale do 
zmian w strukturach społecznych. Warto też przypomnieć, co zrobiła Unia 
Europejska i Stany Zjednoczone z Serbią, kiedy zabrano Serbii całą prowincję i 
stworzono całkiem nowe państwo. Rosja tego nie zapomniała, dlatego 
wykorzystując tamte wydarzenia, potraktuje swoje obecne działania jako kolejny 
precedens poza Abchazją i Osetią w Gruzji jako kontynuacje tego, co stało się w 
Kosowie, gdzie Serbii wyrwano duży obszar. Zresztą Rosja do dzisiaj nie uznaje 
Kosowa. Jeżeli w przeszłości doszło do pewnych precedensów, to one dzisiaj stają 
się legitymacją dla Rosjan do działań w strefie wpływów, którą uznają za swoją. 
 
Możemy zatem mieć do czynienia z sytuacją, kiedy przy biernej postawie 
Zachodu Rosja połknie wschodnią i południową Ukrainę?   
 
– Rosji chodzi o połknięcie całej wschodniej i południowej Ukrainy. Podejrzewam 
jednak, że nie zrobi tego wprost, a więc z włączeniem całego tego obszaru do 
Federacji Rosyjskiej, ale np. poprzez powstanie nowego państwa, które będzie 
składało się z większości etnicznej Rosjan i które na stałe będzie w rosyjskiej sferze 
wpływów. Proszę popatrzeć, Rosja nie chce połknąć Białorusi, bo nie jest to jej do 
niczego potrzebne, a wiadomo przecież, że Białoruś jest w rosyjskiej sferze 
wpływów zarówno pod względem militarnym, jak i pod względem politycznym i 
gospodarczym. W związku z tym taka quasi-państwowość wschodnio-ukraińska 
byłaby dla Rosji jak najbardziej na rękę. 
 
Co może zrobić Zachód? Barack Obama ostrzegł Rosję, mówiąc, że będzie 
musiała się liczyć z kosztami, ale widać słowa te zostały zignorowane przez 
Rosję…  
 
– Zachód nie ma wyraźnych argumentów, których mógłby użyć przeciwko Rosji. 
Przecież każde lądowanie wojsk Paktu Północnoatlantyckiego na Ukrainie zostałoby 
potraktowane przez Moskwę jako przygotowanie agresji przeciwko Rosji, która 
postawiłaby w stan gotowości bojowej wszystkie siły zbrojne, jakimi dysponuje, 
razem z potencjałem jądrowym. Należy zatem założyć, że poza demonstracją siły w 
pobliżu granic Ukrainy Zachód nie może sobie pozwolić na jakiekolwiek inne 
działania. Owszem, może dopomóc sprzętowo, logistycznie, finansowo, ale nie 
może się zaangażować poprzez wkroczenie jego wojsk na teren Ukrainy. Byłoby to 
wejście wprost w konflikt zbrojny z Rosją. Proszę też pamiętać, że Ukraina nie jest 
na tyle ważna dla Stanów Zjednoczonych, żeby rozpoczynać wojnę światową z 
Rosją. Ukraina jest elementem gry geopolitycznej. Oczywiście UE i Stany 
Zjednoczone chcą w tej rozgrywce zwyciężyć, z kolei Rosja czuje zagrożenie 
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swoich interesów w rejonie Morza Czarnego, co więcej, całego Bliskiego Wschodu, 
i na pewno zrobi wszystko, żeby nie utracić kontroli nad tym obszarem. 
 
Czy nie jest tak, że poprzez ostatnie lata Putin swoimi działaniami de facto 
owinął sobie wokół palca czołowych przywódców świata zachodniego, a teraz to 
wykorzystuje…?  
 
– Wszystkie organizacje zachodnie, jak np. G8 zrzeszająca osiem najbardziej 
wpływowych krajów świata, de facto były czy są platformami, na których można się 
dogadywać, współpracować i niwelować pojawiające się napięcia. W Afryce 
Północnej, w Iraku czy w Syrii miały miejsce działania wywołujące duże napięcie 
między Rosją a Stanami Zjednoczonymi, a te fora pozwalały na spotykanie się na 
neutralnym gruncie, na płaszczyźnie np. ekonomicznej. W momencie kiedy te 
kontakty na skutek ukarania Rosji zostaną zerwane, to krzywda będzie po obu 
stronach. Jest to zatem rozgrywka geopolityczna, gdzie Ukraina tak naprawdę jest 
tylko przedmiotem, a nie podmiotem konfliktu. To, co się tam dzieje, jest 
wypadkową znacznie szerszych interesów. Koncentrujemy się na Krymie, na 
wschodniej Ukrainie, a tak naprawdę chodzi o zmianę układu geopolitycznego w 
świecie. W pewnym sensie następuje też burzenie układu poczdamskiego, czyli 
burzenie układu sił między państwami układu granicznego po II wojnie światowej. 
Warto też zwrócić uwagę na milczenie Węgier czy Rumunii, co nie pozostaje bez 
znaczenia w kontekście roszczeń terytorialnych tych krajów wobec Ukrainy sprzed 
dwóch miesięcy. Owszem, nie były to roszczenia wypowiadane wprost przez 
przywódców tych państw, ale szeroko komentowane przez prasę. 
 
Jakie cele stawia sobie Rosja, o co jej chodzi, czy tylko o destabilizację 
Ukrainy? 
 
– Rosji nie chodzi o destabilizację Ukrainy. W przyszłości Rosja może mieć bardzo 
poważne problemy demograficzne i gospodarcze w Azji na Kaukazie i jeżeli 
wcześniej nie ustabilizuje na jakimś stałym poziomie sfer swoich wpływów na 
obszarze Ukrainy, to w przyszłości, jak nowa władza w Kijowie okrzepnie może to 
być dużo trudniejsze. Putin podjął się bardzo ryzykownej gry, ryzyka, które w jego 
ocenie warto było podjąć w porównaniu z konsekwencjami, jakie wiązałyby się z 
utratą przez Rosję wpływów na tym obszarze. Pamiętajmy, że bez Krymu Rosja nie 
może kontrolować Bliskiego Wschodu. 
 
Putin gra vabank…? 
 
– Tak. Putin rozgrywa partię szachów. Nie podejmuje działań, tylko rozstawił pionki 
i codziennie możemy obserwować nowe ruchy, czy to w postaci protestów ludności 
na Krymie, przemieszczania się rosyjskich wojsk, pojawiania się kolejnych 
oddziałów, czy też zajmowania kolejnych budynków. Putin nie chce sam 
zaatakować oddziałów ukraińskich, ale prowokuje, żeby to Ukraińcy wykonali 
pierwszy ruch. Proszę też zwrócić uwagę, że na zaognionym obszarze w armii 
ukraińskiej służy mnóstwo etnicznych Rosjan – obywateli Ukrainy. Co by się stało, 
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gdyby część ukraińskich oddziałów zaczęła przechodzić na stronę rosyjską? Trudno 
mi sobie wyobrazić, żeby Ukraińcy narodowości rosyjskiej nagle strzelali do 
rosyjskich żołnierzy. Może się okazać, że część oddziałów ukraińskich skieruje broń 
w drugą stronę. Pamiętajmy, że część oddziałów Berkutu przeszła na drugą stronę i 
podporządkowała się premierowi Autonomicznej Republiki Krymskiej, który 
współdziała z Rosją. 
Zarówno stratedzy w zachodniej Europie, jak i w Kijowie zdają sobie sprawę, że 
sytuacja nie rysuje się w czarno-białych barwach. Jest wyjątkowo skomplikowana. 
 
Jakie są według Pana możliwe scenariusze na najbliższy czas? 
 
– Mam nadzieję, że świat zrobi wszystko, aby nie doszło wprost do starcia 
zbrojnego. Putin swoimi działaniami wysłał wyraźny sygnał, że z Krymu się nie 
wycofa. Każda rezygnacja z Krymu przez Putina po jakimś czasie wiązałaby się z 
koniecznością wycofania floty rosyjskiej z tamtego rejonu. Z całą pewnością Putin 
na to nie pójdzie. On działa metodą faktów dokonanych i wszystko wskazuje na to, 
że już się nie cofnie. Tym bardziej że dysponuje ogromnymi możliwościami 
destabilizacji sytuacji na Ukrainie, zarówno gospodarczymi, jak i militarnymi. 
Wbrew pozorom na korzyść Putina działać będą też zbliżające się wybory do 
Parlamentu Europejskiego, gdzie – jak wszystko wskazuje – do głosu bardziej niż 
dotąd dojdą przeciwnicy integracji europejskiej. Wówczas może się okazać, że UE 
rakiem wycofa się z poparcia dla Ukrainy i tak naprawdę ten kraj może zostać sam z 
bardzo dużymi problemami, przede wszystkim gospodarczymi, i będzie skazany na 
kraje wschodniej Europy, w tym Polskę, która sama nie jest na tyle zamożna, żeby 
skutecznie móc wesprzeć Ukrainę. Sytuacja nie rysuje się w różowych barwach. 
Pewne jest, że jak najszybciej musi dojść do arbitrażu międzynarodowego. 
Ubolewać należy, że Polska sama wyłączyła się z tego poprzez wyraźne 
opowiedzenie się po jednej ze stron konfliktu, czyli po stronie Kijowa. W mojej 
ocenie, jest to błąd, bo Polska powinna być właśnie tym państwem, które w tej 
chwili mogłoby bardzo aktywnie działać na rzecz porozumienia między Rosją a 
rządem w Kijowie. Niestety, jesteśmy stroną konfliktu i sami wykluczamy się z tej 
fazy negocjacji. 
 
UE i Stany Zjednoczone poświęcą Krym dla tzw. świętego spokoju i utrzymania 
dobrych relacji z Rosją? 
 
– Myślę, że tak, aczkolwiek będzie to zrobione w białych rękawiczkach. Będzie to 
bardzo długotrwały proces i w wyniku arbitrażu, w zależności od siły i pozycji Rosji 
na tamtym obszarze zostaną wymuszone na Kijowie bardzo daleko idące ustępstwa 
w stosunku do tych obszarów. 
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TRAGIZM MAJDANU  
(http://www.przeglad-tygodnik.pl/pl/artykul/tragizm-majdanu-rozmowa-dr-

andrzejem-zapalowskim, wywiad przeprowadził  Leszek Konarski,  „Przegląd” nr 
10/2014 z 3 marca 2014 r.) 

 
– W Polsce i na Zachodzie słuchano przedstawicieli diaspory ukraińskiej 
wywodzącej się ze środowisk postbanderowskich. To główny błąd przegranej walki 
o rząd dusz na Ukrainie. Większość obywateli Ukrainy chciałaby żyć na poziomie 
mieszkańców Zachodu, ale pozostać w obszarze kultury rosyjskiej. Ukraińcy wcale 
masowo nie popierają wstąpienia ich kraju do Unii. Na Majdanie walczył nie kwiat 
młodzieży ukraińskiej, ale bojówkarze przesiąknięci ideą nacjonalizmu, szukający 
przygody i sposobu na życie – mówi historyk dr Andrzej Zapałowski. I dodaje: – 
Sprawa finansowania przez Europę Zachodnią, a zwłaszcza przez USA, 
„demokracji” na Ukrainie jest znana od lat, ale objęta zmową milczenia. 
Rozbudzono tyle nadziei na polepszenie życia milionów Ukraińców, że może to się 
stać katalizatorem kolejnego wybuchu społecznego, tym razem przeciw nowej 
władzy. Sprawa finansowania przez Europę Zachodnią, a zwłaszcza przez USA, 
„demokracji” na Ukrainie jest znana od lat, ale objęta zmową milczenia 
 
Cała polska prasa pisała, że asystent sekretarza stanu USA ds. Europy i Eurazji 
Victoria Nuland w rozmowie telefonicznej z ambasadorem Stanów Zjednoczonych 
w Kijowie Geoffreyem Pyattem powiedziała: „F… the EU” („P… Unię 
Europejską”). Natomiast przemilcza się to, że na grudniowym spotkaniu grupy 
roboczej USA-Ukraina pani Nuland stwierdziła, że od 1991 r. rząd USA wydał na 
ukraińską demokrację już 5 mld dol. Jej odczytu na ten temat można wysłuchać na 
YouTube. 
 
– Kwestia finansowania przez Europę Zachodnią i Stany Zjednoczone – zwłaszcza 
przez te drugie – „demokracji” na Ukrainie jest znana od lat, ale objęta zmową 
milczenia. W początkowym okresie wspierano wszelkie formy działań, które 
doprowadzały do uwidaczniania odrębności religijnej i narodowej Ukrainy od 
rosyjskiej tradycji tego obszaru. Toczyła się wówczas walka o wyrwanie tych ziem 
Rosji. Nie zwracano przy tym uwagi na ideologię, którą głosili beneficjenci. W ten 
sposób m.in. bezpośrednio finansowano różne skrajnie nacjonalistyczne organizacje, 
które utwierdzały się przez to w swoich zamiarach. Te 5 mld przeznaczone na 
wspieranie demokracji na Ukrainie w ostatnich 20 latach to przecież średnio 250 
mln dol. rocznie. 
Zachód nie rozumie Ukrainy. Oficjalna ukraińska gazeta „Dzień Zaporoża” 
(2.02.2014), opierając się na anonimowym informatorze Służby Bezpieczeństwa 
Ukrainy (SBU), napisała, że organy ścigania cały czas śledziły takie radykalne 
organizacje jak Prawy Sektor, Socjal-Narodowe Zgromadzenie czy 
Wszechukraińskie Zjednoczenie „Trójząb” im. S. Bandery i wiedziały, że są one 
finansowane przez zachodnie proukraińskie instytucje, utworzone przez służby 
specjalne państw NATO. Na Ukrainę przyjeżdżali doświadczeni zachodni analitycy 
specjalizujący się w opracowywaniu strategii rozwoju kolorowych rewolucji i 
pomagali w tworzeniu centrów koordynacyjnych dla grup bojowych. Gazeta 
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przedstawia liderów opozycji jako pachołków Zachodu i Stanów Zjednoczonych. A 
może jest trochę prawdy w tych wiadomościach? 
 
– Niezależnie od intencji i źródła przecieku tej informacji widać, że Majdan był 
bardzo dobrze zabezpieczony logistycznie. Proszę zwrócić uwagę, że tysiące ludzi w 
różnym wieku przez cztery miesiące nie pracowało, nie studiowało i zbytnio się nie 
martwiło, z czego będą żyły ich rodziny. Na Ukrainie jest bardzo trudna sytuacja, 
przeciętny mieszkaniec nie ma zasobów gotówki, która pozwalałaby mu na 
wielomiesięczne życie z oszczędności, ktoś musiał to finansować. 
 
„Dzień Zaporoża”, opierając się na wiadomościach od informatora z SBU, pisze, że 
pomoc dla Euromajdanu to ok. 20 mln dol. tygodniowo. Pieniądze te są 
przekazywane bezpośrednio do central partii opozycyjnych – Swobody czy 
Batkiwszczyny, a następnie rozdzielane na wspieranie Euromajdanu. Dowodem na 
to są wyniki przeszukania przeprowadzonego przez SBU w siedzibie sztabu 
centralnego Batkiwszczyny. W gabinecie Aleksandra Turczynowa ponoć znaleziono 
17 mln dol. w gotówce. Co pan o tym sądzi? 
 
– Oczywiście nie ma żadnych dowodów dotyczących pieniędzy ani źródeł ich 
pochodzenia. Niemniej jednak każda osoba zajmująca się bezpieczeństwem 
międzynarodowym wyraźnie widzi, że toczy się istotny pojedynek o wpływy w tym 
regionie. Pieniądze ani wielkość tych sum dla głównych graczy nie są ważne. Proszę 
zwrócić uwagę, ile kosztuje przeciętny samolot wojskowy czy bateria rakiet. Kwoty 
podawane przez wspomnianą gazetę nie mają w takiej grze żadnego znaczenia. 
Finansowanie jednej ze stron jest zawsze kilkadziesiąt czy nawet kilkaset razy 
tańsze niż rywalizacja militarna. 
 
Unia Europejska chyba też wspomaga finansowo Euromajdan? 
 
– Nie jest tajemnicą współpraca Swobody z CDU czy z niemieckimi neofaszystami. 
To właśnie ukraińscy nacjonaliści odwołują się do tradycji sojuszu z Niemcami z 
okresu II wojny światowej. Przez lata próbowano na Ukrainie budować instytucje 
społeczeństwa obywatelskiego, podobnie jak kiedyś w Polsce. Błędnie uważano, że 
w Kijowie tak jak w Warszawie uda się zainstalować środowiska uległe 
gospodarczo wobec darczyńców. Europa Zachodnia nie rozumiała Ukrainy, jej 
uwarunkowań i podziałów, mentalności i tożsamości cywilizacyjnej. Patrzono na ten 
kraj przez pryzmat Lwowa i Kijowa, a to tylko część państwa. Na Ukrainie jest 
mniej więcej tyle samo osób świadomych ukraińskiej tożsamości narodowej co 
etnicznych Rosjan. Pozostali są pomiędzy nimi, a Stany Zjednoczone i Europa, w 
tym również Polska, zamiast walczyć o wszystkich, przez lata wspierały tylko tych 
pierwszych. Dzisiejsza klęska takiej polityki jest wyraźnie widoczna. W Polsce i na 
Zachodzie słuchano przedstawicieli diaspory ukraińskiej wywodzącej się ze 
środowisk postbanderowskich. To był błąd. Inicjatywę na Ukrainie przejmują 
obecnie środowiska, które w życiu politycznym chcą realizować ideologię Dmytra 
Doncowa. Co prawda nowy rząd jest zdominowany przez Batkiwszczynę, ale 
wszyscy wiedzą, że jest to rząd tymczasowy. Swoboda zainstalowała się w nim 
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poprzez nieznane nazwiska oraz zapewne poprzez przejęcie mniej widocznych 
stanowisk. W kolejnym rozdaniu upomni się o więcej. 
 
Czy są to właściwie wydane pieniądze? 
 
– Jeżeli USA wydały na procesy wspierania demokracji na Ukrainie 5 mld dol., to 
podobną kwotę zapewne wyłożyła Europa Zachodnia. Jeśli wspomniane państwa 
chciały przyciągnąć Ukrainę do Zachodu, należało wspierać przede wszystkim 
rozwój zachodniej Ukrainy. Oczywiście mówię tu o wsparciu ukierunkowanym na 
gospodarkę, a nie na ideologię. Gdyby ta część kraju była zasobna i prężna 
gospodarczo, pozostałe regiony Ukrainy w sposób naturalny widziałyby w integracji 
z Europą swoją przyszłość. Obecnie mamy coś odwrotnego. Zachodnia Ukraina to 
gospodarcza prowincja państwa. 
 
Na co liczy ukraińska opozycja? Czy pan wie, o co chodzi przywódcom Majdanu? 
 
– Na Majdanie mieliśmy wielu przywódców. Tym koncesjonowanym przez Zachód 
chodziło o władzę i skierowanie Ukrainy ku Europie Zachodniej. Swobodzie, a 
przede wszystkim tym nowym atamanom, którzy mają pod sobą tysiące 
uzbrojonych bojówkarzy, chodziło i nadal chodzi o budowę państwa narodowego, 
na pewno – jak podkreślają – niezwiązanego z Unią Europejską, która jest dla nich 
takim samym wrogiem ideologicznym jak Rosja. 
 
Dlaczego Ukraińcy wystąpili przeciwko Janukowyczowi, którego sami wybrali w 
demokratycznych wyborach? 
 
– Wystąpili przeciw ograniczaniu ich marszu do marzeń, a Janukowycz był tym, 
który te marzenia im zabrał. Wystąpili głównie ludzie, którzy i tak chcieli wystąpić 
przeciw niemu, a okazja sama się nadarzyła, bo otrzymali wsparcie z Zachodu. 
Przez cztery miesiące faktycznie trwała przyspieszona o rok kampania wyborcza na 
prezydenta. Kampania specyficzna z powodu walk na barykadach, bójek, a nawet 
prowokowanych przez obydwie strony zabójstw. Kampania, w której już nie 
wiadomo było, czy chodzi tylko o zmianę władzy, czy też o podział kraju. Nikt 
inteligentny przecież nie przyjmie tezy, że nacjonaliści walczyli od razu o obszary 
zdominowane przez Rosjan, czyli o całe państwo. Początkowo walczyli o wyrwanie 
środkowej Ukrainy i o dostęp do morza. Teraz czekają na ruch Moskwy – jeżeli nie 
będzie z jej strony demonstracji siły, sięgną po wszystko. To pokazuje, że 
sprowokowano konflikt, ale brak jest dobrego scenariusza wyjścia z tej sytuacji. 
Kulturowo i mentalnie Ukraina zawsze była raczej ukierunkowana na Wschód. Skąd 
więc tak aktywne poparcie dla wejścia do Unii Europejskiej? 
– Ukraińcy wcale masowo nie popierają wstąpienia ich kraju do Unii. Takie 
poparcie wyraża głównie grupa skoncentrowana w zachodniej części. To państwo, 
jak pisali prof. Samuel Huntington i prof. Piotr Eberhardt, jest podzielone pomiędzy 
dwie cywilizacje: zachodnioeuropejską i bizantyjską, czasami nazywaną też 
turańską. Ten podział uwidacznia się obecnie dość gwałtownie poprzez 
sprowokowaną konieczność wyboru – jedni prą do Rosji, a drudzy do Unii. 
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Jednakże większość chciałaby mieć standardy społeczne i pozycję ekonomiczną na 
poziomie mieszkańców Zachodu, ale pozostać w obszarze kultury rosyjskiej. 
 
Czy przywódców Majdanu można nazwać elitą polityczną? Wielu to ludzie 
przypadkowi, awanturnicy, czasem już karani, słyszeliśmy o nich jeszcze w 2004 r. 
Nie ma nowych nazwisk? Można powiedzieć: sami swoi. Tiahnybok – ukraiński 
faszysta, bokser Kliczko – związany bardziej z Zachodem niż ze swoim krajem, 
Jaceniuk – polityk, który dotychczas niczym się nie wyróżnił jako minister, choć 
miał do tego okazję. 
 
– Na pewno Jaceniuk i Kliczko należą do elity opozycji. Pierwszy to bardziej 
salonowiec niż przywódca, a drugi to obyty w świecie zawodnik sportowy, ale nie 
polityk. Ukraina ma takie elity, jakie może wygenerować na tym etapie. Tiahnybok 
z kolei należy do elity regionalnej zachodniej Ukrainy. Jego do obecnej pozycji 
wyniosło odwoływanie się do nacjonalizmu i sprawne zorganizowanie 
paramilitarnych oddziałów. W swoim otoczeniu faktycznie ma stosunkowo dużo 
awanturników. Wszyscy oni, tak jak cała klasa polityczna Ukrainy, posługują się 
pieniędzmi niewiadomego pochodzenia. Bez pieniędzy trudno tam zdobyć pozycję 
polityczną, co dotyczy też pewnej części antyrosyjskich i antyeuropejskich 
przywódców bojówek z Majdanu. 
 
U nas mówiło się, że tylko Julia Tymoszenko ma charyzmę i tylko za nią może 
pójść naród ukraiński. Ale Majdan przyjął ją z wielką rezerwą. 
 
– Czy to Tymoszenko, czy Janukowycz, wszyscy byli i są uzależnieni od 
oligarchów. Ludzie ich wszystkich nazywają złodziejami. Tak naprawdę to 
oligarchowie są elitą tego kraju. Mają pieniądze i mają władzę. Kto ich kupi, będzie 
miał Ukrainę. A w grę wchodzą dziesiątki miliardów dolarów. Teraz na fali 
protestów społecznych przeciw złodziejom na pewien czas musieli się usunąć w 
cień. Ale niebawem powrócą. 
 
Młodzi ludzie na Majdanie niewątpliwie mieli marzenia, byli romantykami, ale czy 
ich protesty nie były bardzo naiwne, dziecinne? 
 
– Tak było przed trzema miesiącami. Wtedy stał tam kwiat młodzieży ukraińskiej. 
Ideowy, trochę naiwny w swoich celach, ale niczym nieróżniący się od walczącej o 
marzenia młodzieży w Europie. Przez ostatnie dwa miesiące na Majdanie na co 
dzień walczyli bojówkarze, młodzi ludzie przesiąknięci ideą nacjonalizmu, 
szukający przygody i sposobu na życie. 
 
Czy panu nie żal tej młodzieży, która jechała do Kijowa, aby ginąć za Ukrainę, choć 
nie bardzo wiedziała, o co chodzi? Protestowała, bo – jak podobno mówi się w 
Kijowie – „kto nie skacze, ten Moskal”. 
 
– Walczyła, bo na coś liczyła. Nie była to na pewno wiara, że poprzez sam protest 
na jakimś placu zmieni oblicze Ukrainy. Politycy w kraju i za granicą sterowali nią i 
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sterują. Żal mi było młodych ludzi, którzy stali tam w listopadzie i grudniu zeszłego 
roku. Bo jeżeli ktoś z pobudek ideowych pokojowo protestuje i głośno wyraża swoje 
pragnienia, trzeba takiego człowieka cenić i mu współczuć. Ale od stycznia walczyli 
tam głównie legioniści Tiahnyboka. 
 
Pseudorewolucja 
 
Jak pan ocenia stanowisko Polski? Tomasz Sakiewicz napisał w „Gazecie Polskiej”: 
„Polska ma interes w tym, by Ukraina oderwała się od Rosji, a Rosja broni swojego 
imperium, które zagraża Polsce”. 
 
– Redaktor Sakiewicz próbuje oderwać od Rosji coś, czego jako całości oderwać się 
nie da. Jak od Rosji można oderwać Krym, Ługańsk czy Charków? To kompletna 
bzdura. Oderwać 10 mln Rosjan od Rosji? My musimy się dogadać z Rosją w 
sprawie Ukrainy. Możemy z nią rywalizować na różnych polach, ale nie walczyć. 
Podzielona Ukraina to ciągła pełzająca destabilizacja w tej części Europy. Przecież 
widać, że Moskwa rozszerza już pole konfrontacji o Mołdawię i Republikę Serbską, 
a nawet Łotwę. Uczestniczymy w grze Stanów Zjednoczonych, które walczą nie 
tylko o Ukrainę, ale też o wyeliminowanie Rosji z aktywności w Azji, o zmuszenie 
jej do odpuszczenia Syrii. Mamy z Waszyngtonem ważne interesy, zwłaszcza w 
kwestii bezpieczeństwa, dlatego możemy i powinniśmy wspierać Ukrainę. Nie 
możemy jednak się angażować w konfrontację USA z Rosją o ten kraj. Nikt nam nie 
zrekompensuje strat gospodarczych. 
 
A co pan sądzi o opinii ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego, że to, co się dzieje na 
Majdanie, jest pseudorewolucją? 
 
– Ksiądz ma dużo racji. Poza koordynowanymi uderzeniami na budynki 
administracji prezydenta w Kijowie w innych obwodach ludzie się nie angażowali, 
oni głównie kibicowali którejś stronie. Wprowadzono z kolei wzorowane na 
rewolucji francuskiej zasady, że bez procesów sądowych zabiera się własność 
prywatną i pozbawia funkcji prezydenta, i to nawet wbrew przywróconej konstytucji 
z 2004 r. Także nowy prokurator generalny ze Swobody pyta Majdanu, czy ma 
prawo się rozliczyć z przeciwnikami. 
 
Czy wizyty polskich polityków na Majdanie mają sens? Ks. Isakowicz-Zaleski 
bardzo skrytykował Jarosława Kaczyńskiego za wystąpienie w obecności Ołeha 
Tiahnyboka, na tle czarno-czerwonych flag, oraz wzniesienie okrzyku „Sława 
Ukrainie!”, za co został zaatakowany przez dr. Przemysława Żurawskiego vel 
Grajewskiego, typowanego przez PiS na przyszłego ministra spraw zagranicznych. 
Kto miał rację, ks. Isakowicz czy Żurawski? 
 
– Dla mnie nie ma cienia wątpliwości, że rację miał ks. Isakowicz-Zaleski. 
Kaczyński wykonał bardzo zły ruch polityczny. Robił politykę krajową w stolicy 
Ukrainy. Ktoś tę głupotę musiał mu podpowiedzieć. Jeżeli tym kimś był Żurawski 
vel Grajewski, w normalnych warunkach PiS powinien go wyeliminować z ławki 
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kadr. Jego atak na księdza to typowy pokaz podlizywania się decydentowi w partii. 
Podobnie zresztą postąpili parlamentarzyści PO. W Kijowie Jacek Saryusz-Wolski 
też krzyczał, a w Łodzi stał obok Ukrainki krzyczącej Sława nacji!. W ten sposób ci 
politycy wprowadzili na salony europejskie faszystowskie hasła. 
 
Co, pana zdaniem, stanie się teraz, po zwycięstwie Majdanu? Czy Janukowycz 
odegra jeszcze jakąś rolę w ukraińskiej polityce? 
 
– Janukowycz nie zrezygnuje z prawa do stanowiska prezydenta, choć z pewnością 
nie odegra już roli przywódcy. Będzie wygodnym narzędziem podważania 
legalności nowego rządu w rękach jego przeciwników. W jakiejś mierze stanowić 
będzie zaplecze dla nowego przywódcy wschodu i południa Ukrainy, który wystąpi 
przeciw Kijowowi. Ukrainę czekają teraz budowanie od nowa administracji, 
kampania wyborcza na prezydenta, stabilizacja finansów państwowych, ogarnięcie 
bojówek nacjonalistycznych, a przede wszystkim konfrontacja z Rosją. Za parę 
tygodni skończy się fala euforii, za to pojawi się problem, jak się zabezpieczyć 
przed rewolucją socjalną. Rozbudzono tyle nadziei na polepszenie życia milionów 
Ukraińców, że tak naprawdę to może się stać katalizatorem kolejnego wybuchu 
społecznego, tym razem przeciw nowej władzy. Tak czy owak czeka nas długi okres 
niestabilności za wschodnią granicą. Pewne rozczarowanie da się odczuć także w 
polskim społeczeństwie, kiedy przyjdzie nam płacić na Ukrainę. Należy pamiętać, 
że za trzy miesiące będzie po wyborach do Parlamentu Europejskiego. Wszystko 
wskazuje na to, że w Europie Zachodniej bardzo duży wpływ uzyskają partie 
antyunijne, przeciwne finansowaniu biednych regionów Europy. Nadzieje wśród 
Ukraińców można było szybko rozbudzić, trudniej będzie je teraz zrealizować. 

 
Leszek Konarski 

 
Wszystkie cytaty pochodzą z gazety „Dzień Zaporoża” (2.02.2014), 

http://day.zp.ua/news/37606.html 
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ŚWIAT NIE PÓJDZIE NA WOJNĘ Z ROSJĄ 
(http://www.naszdziennik.pl/swiat/70778,swiat-nie-pojdzie-na-wojne-z-rosja.html, 

poniedziałek, 10 marca 2014) 
 
 Premier Arsenij Jaceniuk ma się udać do Waszyngtonu. Jakie znaczenie może 
mieć ta wizyta? 
 
– Jeceniukowi chodzi przede wszystkim o większe zaangażowanie Stanów 
Zjednoczonych po stronie Ukrainy: gwarancje militarne, a przede wszystkim 
finansowe. Na razie administracja amerykańska zagwarantowała pomoc dla Ukrainy 
w wysokości 1 miliarda dolarów, co w stosunku do potrzeb tego kraju jest kroplą w 
morzu potrzeb. Ukrainie od ręki potrzeba przynajmniej 35 miliardów dolarów. I oto 
będzie prosił premier Jeceniuk w rozmowie z amerykańskim prezydentem 
Barackiem Obamą. Trzeba też pamiętać, że cały system obronny Ukrainy jest 
niedoinwestowany. W tej sytuacji siły zbrojne tego kraju poza kilkoma jednostkami 
nie są w stanie samodzielnie stawić czoła Rosjanom. 
 
Zwracając się o większe zaangażowanie militarne do Stanów Zjednoczonych, 
Ukraina, która nie jest nawet członkiem NATO, nie prosi o coś, czego nie może 
otrzymać? 
 
– Stany Zjednoczone w momencie bezpośredniego zaangażowania wojskowego na 
Ukrainie stałyby się stroną konfliktu i takie rozwiązanie nie wchodzi w grę. Zresztą 
zwiększyłoby to prawdopodobieństwo prowokacji i walki pomiędzy jednostkami 
rosyjskimi i amerykańskimi. Obama zdaje sobie sprawę z tego, że tej granicy 
przekroczyć nie może, bo oznaczałoby to eskalację konfliktu poza Ukrainę na inne 
miejsca w świecie, a zwłaszcza na cały Bliski Wschód. Bezpieczeństwo na świecie 
byłoby poważnie zagrożone. Biorąc to wszystko pod uwagę, bardziej 
prawdopodobne jest m.in. wsparcie sprzętowe dla Ukrainy, np. w systemach 
antyrakietowych. Jednak w mojej ocenie na pierwszym miejscu oczekiwań 
Jaceniuka będą pieniądze, bez których za parę miesięcy Ukrainę może czekać 
rewolucja socjalna, a polityka i wybory zejdą na dalszy plan. Taka rewolucja może 
zmieść każdy rząd. 
 
Władimir Putin, który liczył, że Ukraińcy dadzą się sprowokować, nie jest 
zawiedziony przebiegiem wydarzeń na Krymie? 
 
– Z pewnością jest zawiedziony tym faktem. Pamiętajmy jednak, że Krym stanowi 
wprawdzie terytorium Ukrainy, ale większość ludzi wita zakamuflowanych 
żołnierzy rosyjskich jako wyzwolicieli. Oddziały samoobrony, jakie tworzone są na 
Krymie, nie powstają w obawie przed Rosjanami, ale przed armią ukraińską. Mamy 
zatem do czynienia z konfliktem z jednej strony o charakterze międzynarodowym, a 
z drugiej wewnątrzukraińskim, gdzie część społeczeństwa występuje przeciwko 
państwu ukraińskiemu. Jest to wystąpienie w formie zorganizowanej z powołaniem 
quasi-państwowości krymskiej, zaś Rosja występuje tu jedynie w roli podmiotu, 
który zabezpiecza na tym obszarze swoje interesy. Pokrywają się one z interesami 
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separatystów. Nie jest to zatem klasyczny konflikt, kiedy jedno państwo wkracza na 
teren drugiego wbrew woli ludności z obszarów, które zajmuje. Dotyczy to 
wschodnich i południowych obszarów Ukrainy, gdzie właściwie nie ma oporu ze 
strony ukraińskich jednostek wojskowych, które zachowują bierność, zamknęły się 
w koszarach i będąc lojalne wobec państwa ukraińskiego, nie podejmują żadnych 
ruchów. Również Rosjanie nie prowokują, nie podejmując typowych działań 
zbrojnych. Próbują jedynie presją wymusić poddanie się żołnierzy stacjonujących w 
koszarach. Ta wojna, ta agresja na Ukrainę jest bardzo specyficzna. Tu ludzie nie 
bronią się przed agresorem, ale witają go kwiatami jako wyzwoliciela. Stany 
Zjednoczone i kraje Europy Zachodniej doskonale zdają sobie z tego sprawę. 
 
Kazus Krymu może być zachętą także dla innych szaleńców do stosowania 
podobnych metod agresji i zajmowania terytoriów innych krajów? 
 
– Mam nadzieję, że tak nie będzie. Taka sytuacja może wystąpić tylko na obszarze, 
gdzie mieszkańcy tego oczekują i akceptują taki stan rzeczy. Przypominam, że 
jeszcze trzy miesiące temu mieliśmy wypowiedzi otoczenia prezydenta Rumunii, że 
Mołdawię trzeba włączyć do państwa rumuńskiego. Proszę też zwrócić uwagę na 
bardzo miękką politykę premiera Viktora Orbána na Węgrzech w stosunku do 
wydarzeń na Ukrainie. Wynika to z tego, że Orban, mimo iż Węgry są członkiem 
UE, cały czas współpracuje z Rosją, realizując wespół z tym krajem inwestycje w 
zakresie elektrowni jądrowych na Węgrzech. To tylko jeden z przykładów, który 
pokazuje, że UE w podejściu do kwestii kryzysu ukraińskiego jest wewnętrznie 
rozbita. W tej sytuacji straszenie Rosji sankcjami ekonomicznymi na dobrą sprawę 
ma wymiar symboliczny i nie wpływa na nastawienie głównych rozgrywających w 
UE wobec Moskwy. Zarówno Brytyjczycy, jak i Francuzi czy Niemcy nadal 
handlują z Moskwą i tylko Polska staje się czymś w rodzaju forpoczty 
zaangażowania na Ukrainie, co w mojej ocenie jest dużym błędem. 
 
Dlaczego? 
 
– Jako samodzielny podmiot więcej deklarujemy i krzyczymy, niż wynoszą nasze 
realne możliwości. Jeżeli jakieś państwo nadmiernie pręży muskuły, zapominając o 
swoich możliwościach i miejscu w szeregu, to jest państwem niepoważnym. 
Obawiam się, żeby w przyszłości Rosjanie nie zaczęli tego wykorzystywać i 
traktować nas właśnie w ten sposób. 
 
Prezydent Rosji jest w stanie narzucić światu nowy ład międzynarodowy? 
 
– Myślę, że nie ma takiego zagrożenia. Natomiast jest w stanie narzucić, co zresztą 
robi, własny porządek na obszarze wschodniej i południowej Ukrainy. Obszar ten 
zamieszkuje klika milionów etnicznych Rosjan i pewna część Ukraińców, którzy w 
rzeczywistości sprzyjają Moskwie. Taki układ nie wróży Ukrainie stabilności. W 
mojej ocenie Putin chce mieć Krym jako obszar związany bezpośrednio z Rosją czy 
to w formie państwa, czy poprzez włączenie do Federacji, a Ukraina według jego 
planów ma być podzielona na regiony. Putin nie spocznie, dopóki nie doprowadzi 
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do federalizacji Ukrainy z bardzo dużą autonomią poszczególnych regionów. To 
pozwoli mu wpływać na ewentualną integrację Ukrainy z UE czy ze strukturami 
Paktu Północnoatlantyckiego. 
 
Jeżeli po referendum na Krymie rewizja granicy Rosji i Ukrainy stanie się 
faktem, czy nie będzie to niebezpieczny precedens? 
 
– Zrobiły to już wcześniej UE i NATO w Kosowie, wyrywając całą prowincję 
państwa na południu Europy. Rosja, robiąc to samo z Gruzją w 2008 r., powtórzyła 
ten precedens. W tym rozumieniu precedens krymski nie będzie już de facto 
precedensem, ale pewną kolejnością następstw zapoczątkowaną podczas wojny na 
Bałkanach, i warto o tym pamiętać. Osoby, które uważają, że Kosowo i Serbia to 
coś zupełnie innego, są w błędzie i mówią to tylko po to, żeby rozmyć problem 
Krymu. Na Bałkanach wśród mieszkańców mieliśmy kilkadziesiąt procent 
Albańczyków, a tu kilkadziesiąt procent Rosjan – inna jest tylko narracja. Do dzisiaj 
Hiszpania i Słowacja nie uznają niepodległego Kosowa, co tylko pokazuje, że w 
gronie państw UE jest czy też była duża różnica zdań. 
 
Reasumując... Krym jest dla Ukrainy przegrany? 
 
– W mojej ocenie, Krym jest już dla Ukrainy przegrany. W tej chwili Ukraina stawia 
kwestię Krymu bardziej jako element karty przetargowej, zdaje sobie bowiem 
sprawę, że w obecnych uwarunkowaniach militarnych, politycznych, gospodarczych 
nie ma ani potencjału, ani szans, żeby skutecznie zatrzymać przy sobie Krym. To 
wszystko, a także bierna postawa międzynarodowa uzdalnia Rosjan do 
manifestowania coraz wyraźniej, że nigdy stamtąd nie odejdą. 
 
Tymczasem dzisiaj Tatarzy krymscy oświadczyli, że będą bronić swojej 
ojczyzny. Co to oznacza? 
 
– Jeżeli na Krymie ze strony Tatarów krymskich dojdzie do działań zbrojnych, do 
otwarcia ognia z którejkolwiek ze stron, to nikt tej agresji już nie zatrzyma. Nie ma 
takiej możliwości, żeby Rosja czy chociażby struktury zbrojne samoobrony, które 
mogą liczyć nawet do 40 tysięcy ludzi, nie poradziły sobie z siłami społeczności 
tatarskiej, która nawet wzniecając powstanie, może wystawić co najwyżej kilka 
tysięcy osób. Taki opór zostanie bezwzględnie zdławiony i może doprowadzić do 
tragedii. Ktoś, kto wznieciłby takie powstanie, byłby osobą, która będzie 
odpowiadać za życie tysięcy ludzi. Z punktu widzenia militarnego i skuteczności 
takie powstanie nie ma najmniejszych szans powodzenia. 
 
Z perspektywy bieżących wydarzeń pomysł rozszerzenia UE o Ukrainę nie był 
błędem. Nie wzięto pod uwagę powiązań historycznych, związków z Rosją i 
tego, że jak by nie było, Ukraina jest wciąż satelitą Rosji? 
 
– Doprowadzenie do sytuacji, w której Ukraina musiała dokonać wyboru, było 
sprowokowaniem konfliktu i pęknięcia Ukrainy na pół. Jeżeli ktokolwiek nie zdawał 
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sobie sprawy z tego, jakie będą tego konsekwencje, jest strategicznym analfabetą. 
Politycy, czy to polscy, czy europejscy, którzy brali w tym udział, w dużym stopniu 
ponoszą odpowiedzialność za to, co się wydarzyło. Przecież zarówno służby 
wywiadu NATO czy amerykańskie zdawały sobie sprawę, jakie nastroje panują we 
wschodniej i południowej części Ukrainy. Próba nakłonienia kilkunastomilionowej 
prorosyjskiej społeczności do wstąpienia do UE i wyrwania jej z orbity Rosji była 
wręcz niemożliwa. To nie jest kwestia małej Serbii czy Kosowa. Obszar państwa, na 
którym odbywa się ta rozgrywka, jest dwa razy większy od Polski, gdzie mieszka 
dwa razy tyle ludności, w dodatku zróżnicowanej kulturowo, tożsamościowo i 
religijnie, gdzie są bardzo silne więzi z Rosją. W tych okolicznościach myślenie, że 
poprzez Majdan i obalenie rządu cała Ukraina nagle się podporządkuje się planom 
akcesyjnym, a Rosja będzie się temu bezczynnie przyglądać, było brakiem 
odpowiedzialności i przejawem krótkowzroczności politycznej. Dziś można odnieść 
wrażenie, że inicjatorzy wydarzeń na kijowskim Majdanie nie mają pomysłu, jak to 
zakończyć. 
 
Dostrzega Pan dzisiaj dobre rozwiązanie trwającego konfliktu? 
 
– W mojej ocenie, nie ma dobrego rozwiązania. Przecież UE czy Stany Zjednoczone 
nie mogą nakłaniać władz Ukrainy, żeby dla tzw. świętego spokoju oddały Rosji 
wschodnie obszary swojego państwa, bo zostałyby znienawidzone przez środkową i 
zachodnią część Ukrainy. Otwarto puszkę Pandory i w tej chwili nikt za zamknięcie 
tego wieka ani nie chce płacić, ani oddawać życia. Nikt o zdrowych zmysłach nie 
pójdzie na wojnę z Rosją o wschodnie czy południowe obszary Ukrainy zamieszkałe 
przez Rosjan. 
 
W tej sytuacji pomysł włączenia Ukrainy w struktury UE jest polityczną 
fikcją? 
 
– Oczywiście. Skończy się na podpisaniu aktu stowarzyszenia Ukrainy z UE, który 
tak naprawdę nic istotnego nie daje. Czy podpisanie przez Serbię aktu 
stowarzyszeniowego z UE w jakikolwiek sposób zmieniło jej pozycję? Zatem jest to 
dokument, który reguluje kwestie handlowe, celne itp., ale w zakresie 
bezpieczeństwa i realnych korzyści nic nie daje. UE musiałaby zadeklarować 
wielomilionową pomoc dla Ukrainy i nie sądzę, by było ją stać na taką decyzję. 
Dzisiejsza deklaracja 15 miliardów euro w ciągu kilku lat to w świetle potrzeb 
Ukrainy nie są żadne pieniądze. Taką sumę Putin chciał pożyczyć Ukrainie już kilka 
miesięcy temu. 
 
Na jakiej płaszczyźnie może się rozstrzygnąć trwający konflikt? 
 
– Kwestia ukraińska może się rozegrać niekoniecznie na płaszczyźnie militarnej. 
Nikt na świecie nie jest dziś aż tak szalony, żeby wywołać konflikt militarny. W 
mojej ocenie, Ukraina zostanie rozegrana na płaszczyźnie ekonomicznej i 
finansowej. 
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Przylot do Polski i wspólne ćwiczenia polskich i amerykańskich sił 
powietrznych nie zaostrzą jeszcze bardziej konfliktu? 
 
– Uważam, że nie ma to większego znaczenia. Kilkanaście samolotów z punktu 
widzenia militarnego to nie są ilości ofensywne, które mogłyby zagrozić rosyjskim 
interesom. Cały czas mamy do czynienia z demonstracją siły, i to po obu stronach. 
Takich sytuacji będziemy obserwować coraz więcej. Nie mają one jednak większego 
wpływu na wewnętrzną sytuację na Ukrainie. Według mnie, jest to bardziej efekt 
propagandowy. 
 
Na ile realna jest groźba sankcji ze strony UE wobec Rosji? 
 
– Głębokość zniszczenia stosunków gospodarczych jest wprost proporcjonalna do 
czasu ich odbudowy. Każdy z dużych graczy: Niemcy, Francja, Wielka Brytania, 
czy inne państwa chcą, żeby ich kraje w jak najmniejszym stopniu manifestowały 
zerwanie kontaktów czy stosunków gospodarczych z Rosją, ponieważ w momencie 
ustabilizowania sytuacji, a to nastąpi za parę miesięcy, za rok czy dwa, łatwiej 
będzie im wrócić do gry gospodarczej. Jest to zatem gra. Francja czy Niemcy nie 
będą „umierać” gospodarczo za Krym i tracić istotnych wpływów na obszarze Rosji. 
Owszem, te kraje muszą zachować pozory pewnej lojalności wewnątrz UE, 
zwłaszcza Niemcy, które nieformalnie przewodzą wspólnocie, ale przy każdym 
posunięciu będą brać pod uwagę bilans własnych zysków i strat. 
 
Zatem Putinowi udało się poróżnić Europę…? 
 
– UE nigdy nie była monolitem. Zawsze była podzielona, gdy chodzi o interesy 
poszczególnych krajów. Zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz Unii mamy do 
czynienia z grą o interesy. UE nigdy nie zachowała wewnętrznej spoistości w grze 
interesów poza wspólnotą. Putin też zdaje sobie sprawę z tego, że po zakończeniu 
konfliktu będzie czas na współpracę i będzie gotów współpracować z tymi, którzy 
nie zaszli mu za skórę, i z tymi, którzy nie zrobili mu krzywdy gospodarczo. Stąd 
główni interesanci podchodzą do sprawy konfliktu ukraińskiego egoistycznie. Taka 
postawa powinna też towarzyszyć polskim władzom. Wynika to zresztą z oceny 
społeczeństwa, które w sondażach, owszem, popiera dążenia niepodległościowe 
Ukraińców, ale nie ma zamiaru rozpoczynać z Rosją wojny o Krym. W 
zaangażowaniu w sprawy Ukrainy polscy politycy poszli zbyt daleko, zostawiając w 
tyle opinię społeczeństwa. 
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PUTINOWI CHODZI O FEDERALIZACJĘ UKRAINY 
(http://www.naszdziennik.pl/swiat/71575,putinowi-chodzi-o-federalizacje-

ukrainy.html, 17 marca 2014) 
 

Zabór Krymu staje się faktem. Jak może zareagować świat? 
 
– Poza demonstracją w postaci sankcji, oświadczeń na forach międzynarodowych 
czy próbami uprawiania obstrukcji wobec Rosji tak naprawdę Zachód nie jest w 
stanie nic zrobić. Nie ma znaczenia, czy na obecną chwilę świat uznaje wyniki 
referendum, czy ich nie uznaje, to kwestia Krymu została rozstrzygnięta. Mamy do 
czynienia z sytuacją, gdzie jeszcze bardziej niż w Abchazji czy Osetii przytłaczająca 
większość ludności Krymu opowiedziała się za przyłączeniem do Federacji 
Rosyjskiej. W tej sytuacji Krym jest już częścią Rosji. W mojej ocenie, bardzo 
dobrze rozumie to administracja amerykańska i część krajów Europy Zachodniej. W 
ubiegłym tygodniu bardzo jednoznacznie wypowiedziała się w tej kwestii Marine Le 
Pen, przywódczyni Frontu Narodowego, z której poglądami identyfikuje się 40 proc. 
społeczeństwa francuskiego, która stwierdziła, że Krym jest już rosyjski i nie widzi 
szans, żeby Ukraina była członkiem Unii Europejskiej. Mamy zatem z jednej strony 
zobowiązania UE i Stanów Zjednoczonych dotyczące bezwzględnej integralności 
Ukrainy, a z drugiej fakt dokonany poparty przez zdecydowaną większość ludności 
Krymu, która stwierdziła, że nie chce być na Ukrainie, tylko w Rosji.        
 
A zatem polityka zachodnia poniosła klęskę…? 
 
– Nie wypowiadałbym aż tak radykalnych sądów, zwłaszcza w odniesieniu do 
Krymu. Na Zachodzie większość polityków zorientowanych w sprawach 
geostrategicznych zdawała sobie sprawę, że usunięcie przez Majdan bądź co bądź 
legalnego prezydenta Ukrainy sprzyjającego Rosji nie spotka się z milczeniem 
Moskwy. Rosja była zdeterminowana do obrony tzw. bliskiej zagranicy, którą 
rozumie znacznie szerzej niż teren byłych republik radzieckich, i w tej sytuacji 
musiała podjąć określone działania. W innej sytuacji oznaczałoby to klęskę Putina i 
całej jego ekipy rządzącej w Rosji. Zatem z jednej strony Rosjanie chcieli to zrobić, 
aby mieć wpływ na Krym i jak największy obszar Ukrainy, a z drugiej nie mieli 
wyjścia. Administracja amerykańska i środowiska, które pomogły wywołać Majdan, 
doskonale zdawały sobie sprawę z tego, że nie obejdzie się bez konsekwencji dla 
terytorium Ukrainy i jej wewnętrznego ustroju. 
 
Biały Dom podkreślił, że Rosja będzie się musiała liczyć z poważnymi 
konsekwencjami wojskowej interwencji na Ukrainie. To w dalszym ciągu są 
tylko słowa…? 
 
– Dwa dni temu na Krymie Rosjanie przejęli drona, który miał na celu śledzenie 
ruchu wojsk rosyjskich na tym obszarze. Z informacji, które posiadam, wynika, że 
dron wypożyczony Ukraińcom przez Amerykanów został wysłany 
najprawdopodobniej z bazy, która znajduje się w Kirowogradzie, 200 km na 
południe od Kijowa. Drona przejęły służby wywiadu rosyjskiego poprzez 
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przechwycenie sygnału, który sterował tym urządzeniem, i ściągnęły go w całości. 
To pokazuje, że Stany Zjednoczone i NATO pomagają Ukrainie w sensie 
zdobywania informacji o ruchach wojsk rosyjskich, ale w żadnym wypadku nie 
przewiduję, żeby na obecną chwilę na terytorium Ukrainy wylądowała jakakolwiek 
infrastruktura Paktu Północnoatlantyckiego. Gdyby do tego doszło, oznaczałoby to 
zaostrzenie konfliktu. Oczywiście natychmiast zagrożona poczułaby się Białoruś, a 
Putin rozprzestrzeniłby konflikt na teren Bliskiego Wschodu. Proszę też zwrócić 
uwagę, że Kreml za pomocą mediów daje wyraźny sygnał, że Rosja posiada na tyle 
wystarczająco broni jądrowej, że może mieć wpływ na poziom bezpieczeństwa na 
świecie. W tym łańcuchu bardzo ważny jest także Iran, do którego w przypadku 
zagrożenia Rosjanie mogliby wysłać arsenał jądrowy, co zdestabilizowałoby cały 
Bliski Wschód. Nie wiem, czy NATO i UE zdecydowałyby się na tak głęboką 
konfrontację w zakresie „zimnej wojny”, żeby sprowokować Rosję do przekazania 
broni atomowej dla Iranu, a nie daj Boże dla Korei Północnej. Zbyt daleko żadna ze 
stron nie może się posunąć, owszem, możemy mieć do czynienia ze znamionami 
„zimnej wojny”, ale nie będzie to już tak jak w przeszłości. 
 
Czy Putin może wykorzystać potencjał nuklearny?    
     
– W mojej ocenie, nie zrobi takiego ruchu. Broń jądrowa jest podstawowym 
elementem odstraszania. To nie jest broń użycia, która użyta tak naprawdę, 
zdecydowałaby o wzajemnym unicestwieniu. W związku z tym żadne z mocarstw 
posiadających tę broń, a tak naprawdę liczą się tylko dwa: Stany Zjednoczone i 
Rosja, nie może przekroczyć pewnej czerwonej linii. Na pewno Krym czy połowa 
Ukrainy nie są tą czerwoną linią. Ukraina to wciąż strefa wpływów Rosji, 
przynajmniej tak uważają sami Rosjanie. Z kolei Stany Zjednoczone muszą 
wspierać rząd w Kijowie, ale nie mogą przekroczyć pewnych granic. Rosja w mojej 
ocenie tej linii też nie przekroczyła i może przesunąć swoje wojska nawet do 
granicy na Dnieprze. Putinowi tak naprawdę chodzi o federalizację Ukrainy. Jeżeli 
nie będzie takiej woli w Kijowie, a także ze strony Stanów Zjednoczonych, to Putin 
może posunąć się do działań militarnych, które wymuszą na Ukrainie federalizację. 
Powstanie obwodów z bardzo dużą autonomią i lokalnymi parlamentami z dużo 
większymi niż te, które były na Krymie, doprowadzi do sytuacji, w której Ukraina 
będzie państwem jednolitym bez Krymu, ale nie będzie mogła wstąpić ani do UE, 
ani do NATO bez zgody parlamentów poszczególnych obwodów. I o to właśnie 
chodzi Rosji, o taką konstrukcję wewnętrznego systemu konstytucyjnego państwa 
ukraińskiego, który doprowadzi do trwałego uniemożliwienia podjęcia decyzji o 
akcesji do NATO czy struktur europejskich. 
 
A zatem Putin nie zatrzyma się na Krymie?  
 
– Nie zatrzyma się na Krymie, bo tak naprawdę nie jest to punkt strategiczny z 
punktu widzenia interesów Rosji na obszarze Bliskiego Wschodu i Europy 
Środkowo-Wschodniej. Putin chce przede wszystkim doprowadzić do trwałej 
neutralizacji Ukrainy. Zdaje też sobie sprawę, że zachodnia i środkowa Ukraina pod 
względem politycznym jest dla niego stracona w przeciwieństwie do wschodniej i 
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południowej części tego kraju. Dlatego dąży do federalizacji, która doprowadzi do 
tego, że państwo ukraińskie tak naprawdę bez zgody Moskwy nie będzie mogło 
związać się żadnym paktem ze strukturami świata zachodniego. 
 
Świat nie ma instrumentów, żeby zatrzymać zapędy Putina? 
 
– W tej kwestii trzeba oddzielić świat polityki i dyplomacji od świata realnych 
interesów. W świecie polityki i dyplomacji muszą być czynione gesty czy 
demonstracje, które mają pokazać, że pewne zobowiązania międzynarodowe są 
realizowane. Inaczej wygląda świat realnych interesów. Wystarczy przeanalizować, 
ile interesów w Rosji mają Niemcy, Wielka Brytania czy Francja i nikt nie pozwoli 
sobie na zerwanie stosunków gospodarczych z Moskwą, których odbudowa 
mogłaby potrwać wiele lat. Istnieje też obawa, że ktoś inny mógłby zająć miejsce 
tych krajów, co jeszcze bardziej wyklucza scenariusz konfliktu Zachodu z Rosją. 
 
Co wyrwanie się wschodnich regionów spod wpływów ukraińskich może 
oznaczać dla ukraińskich oligarchów?   
   
– Jeżeli tereny te, bardzo zasobne gospodarczo, na których ukraińscy oligarchowie 
prowadzą swoje interesy, dostałyby się pod wpływy rosyjskie, to grupy interesów 
stanęłyby w obliczu wyboru: czy stanąć po stronie Kijowa, czy Moskwy. To jest 
wyzwanie dla obecnej Ukrainy, która do czasu Majdanu była rządzona przez 
oligarchów, którzy dzisiaj muszą się odnaleźć w nowym układzie politycznym. To 
sprawia, że oligarchowie są w kleszczach pomiędzy Kijowem a Moskwą. 
 
 Jak odbiera Pan groźby o wysadzeniu rosyjskich rurociągów? 
 
– Owszem, jest to realne zagrożenie. Niemniej jednak uważam, że Prawy Sektor jest 
elementem wojny informacyjnej między Ukrainą i Rosją. Chodzi o pokazanie, że na 
Ukrainie są wciąż siły, które nie są kontrolowane, które mogą doprowadzić do 
aktów terroru, i to zarówno w stosunku do Europy Zachodniej, jak i Rosji. Mówiąc 
o wysadzaniu rurociągów z gazem, Prawy Sektor grozi zarówno Moskwie, jak i 
Brukseli, a przede wszystkim Berlinowi. 
 
Czy w ramach sankcji możliwe jest wycofanie ambasadorów krajów 
zachodnich z Moskwy? 
 
– Owszem, jest to możliwe, ale wcale nie przeszkodzi to w prowadzeniu polityki. 
Proszę spojrzeć, Rosja wycofała swoich ambasadorów z Waszyngtonu, a Stany 
Zjednoczone swoich ambasadorów z Moskwy, ale nie przeszkadza to w spotkaniach 
Ławrowa z Kerrym. Niezależnie od ostrości konfliktu kanały dyplomatyczne muszą 
być cały czas utrzymywane. Każdy konflikt ma to do siebie, że prędzej czy później 
się kończy. Żeby się zakończył, muszą być kanały porozumienia. Nie ma znaczenia, 
czy to są kanały bezpośrednie, czy pośrednie, ale cały czas muszą istnieć. Mimo iż 
Rosja jest w konflikcie z Ukrainą, to kanały dyplomatyczne są utrzymywane, 
świadczy o tym chociażby porozumienie o rozejmie do 21 marca na Krymie. To 
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pokazuje, że straszenie zerwaniem stosunków dyplomatycznych, że będą sankcje 
wizowe itp., nic nie daje. Pewne granice zdrowego rozsądku nie mogą być 
przekroczone. Każdy, kto zajmuje się bezpieczeństwem międzynarodowym, zdaje 
sobie sprawę z tego, że jest to element wojny informacyjnej. Tak naprawdę Stany 
Zjednoczone i Europa Zachodnia mają w stosunku do Putina bardzo ograniczone 
pole manewru.   
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UKRAINA PRZEDMIOTEM WALKI O WPŁYWY 
(http://naszdziennik.pl/swiat/69870.html, 25.03.2014) 

To, z czym mamy dziś do czynienia, to jeszcze działania negocjacyjne czy 
powoli wszyscy przygotowują się do wojny, która wydaje się nieunikniona? 

– Myślę, że wciąż jeszcze mamy do czynienia z demonstracją siły przez obie strony 
konfliktu. Gdyby ktoś chciał przystąpić do działań zbrojnych na Krymie, to już dwa 
dni temu mielibyśmy do czynienia z przejęciem okrętów, przejęciem koszar. Wciąż 
trwa gra ze strony Rosjan i próba wymuszania pożądanych działań na władzach w 
Kijowie. Z drugiej jednak strony mamy zjawisko związane ze wzmacnianiem 
nastrojów prorosyjskich we wschodniej i południowej części Ukrainy. Mamy zatem 
do czynienia z przesileniem z wykorzystaniem oddziałów paramilitarnych i 
rosyjskich jednostek wojskowych. 

Czy nie jest to też próba podporządkowania sobie nowych władz Ukrainy przez 
Rosję? 

– Myślę, że owszem, jest to próba podporządkowania przez Rosję, ale nie całej 
Ukrainy, lecz wschodnich i południowych rejonów tego kraju. To właśnie tam 
obserwujemy demonstracje. Tysiące ludzi, którzy chcą być pod wpływami Rosj,i 
wychodzi na ulice Charkowa, Doniecka czy Odessy. W tej sytuacji Rosja środkami 
militarnymi chce zademonstrować, że będzie w tym kierunku podążać, a z drugiej 
robi to bardzo uważnie, aby nie doszło do starć zbrojnych z oddziałami ukraińskimi 
lojalnymi wobec Kijowa. 

Co oznaczałby otwarty konflikt Rosji z Ukrainą także dla Europy i świata? 

– W mojej ocenie, byłby to konflikt w dalszym ciągu bardzo ograniczony, bo tak 
naprawdę Ukraina to nie cały świat. Poza działaniami dyplomatycznymi, perswazją, 
poza działaniami wykluczającymi Rosję z różnych międzynarodowych instytucji 
państwa zachodnie tak na dobrą sprawę nie są w stanie nic istotnego zrobić. Putin 
zdaje sobie sprawę z tego, że w działaniach mających obronić Ukrainę nie zostaną 
użyte jednostki wojsk NATO. Wie, że NATO nie przekroczy tej linii, zresztą gdyby 
do tego doszło, Rosja mogłaby podjąć działania brzemienne w skutkach przede 
wszystkim dla Stanów Zjednoczonych, ale także dla całego świata. 

Co ma Pan na myśli…? 

– Weźmy chociażby przekazanie Iranowi broni jądrowej, co diametralnie 
zmieniłoby układ sił w rejonie Bliskiego Wschodu i co byłoby daleko bardziej idącą 
konsekwencją dla Stanów Zjednoczonych i interesów amerykańskich w tamtym 
rejonie niż utrata części Ukrainy. 
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Jak to możliwe, że po tylu doświadczeniach i działaniach na rzecz stabilizacji 
na świecie o pokoju czy wojnie decyduje dziś jeden człowiek z imperialnymi 
ambicjami, który w dodatku najwyraźniej ignoruje krytykę opinii 
międzynarodowej? 

– To nie jest do końca tak. Proszę zwrócić uwagę, jaka była sytuacja, kiedy 
mieliśmy do czynienia z rewolucjami w krajach Afryki Północnej  i jaka była w tym 
rola Europy Zachodniej. Co prawda nie doszło tam do podziału krajów, ale do 
zmian w strukturach społecznych. Warto też przypomnieć, co zrobiła Unia 
Europejska i Stany Zjednoczone z Serbią, kiedy zabrano Serbii całą prowincję i 
stworzono całkiem nowe państwo. Rosja tego nie zapomniała, dlatego 
wykorzystując tamte wydarzenia, potraktuje swoje obecne działania jako kolejny 
precedens poza Abchazją i Osetią w Gruzji jako kontynuacje tego, co stało się w 
Kosowie, gdzie Serbii wyrwano duży obszar. Zresztą Rosja do dzisiaj nie uznaje 
Kosowa. Jeżeli w przeszłości doszło do pewnych precedensów, to one dzisiaj stają 
się legitymacją dla Rosjan do działań w strefie wpływów, którą uznają za swoją. 

Możemy zatem mieć do czynienia z sytuacją, kiedy przy biernej postawie 
Zachodu Rosja połknie wschodnią i południową Ukrainę?   

– Rosji chodzi o połknięcie całej wschodniej i południowej Ukrainy. Podejrzewam 
jednak, że nie zrobi tego wprost, a więc z włączeniem całego tego obszaru do 
Federacji Rosyjskiej, ale np. poprzez powstanie nowego państwa, które będzie 
składało się z większości etnicznej Rosjan i które na stałe będzie w rosyjskiej sferze 
wpływów. Proszę popatrzeć, Rosja nie chce połknąć Białorusi, bo nie jest to jej do 
niczego potrzebne, a wiadomo przecież, że Białoruś jest w rosyjskiej sferze 
wpływów zarówno pod względem militarnym, jak i pod względem politycznym i 
gospodarczym. W związku z tym taka quasi-państwowość wschodnio-ukraińska 
byłaby dla Rosji jak najbardziej na rękę. 

Co może zrobić Zachód? Barack Obama ostrzegł Rosję, mówiąc, że będzie 
musiała się liczyć z kosztami, ale widać słowa te zostały zignorowane przez 
Rosję… 

– Zachód nie ma wyraźnych argumentów, których mógłby użyć przeciwko Rosji. 
Przecież każde lądowanie wojsk Paktu Północnoatlantyckiego na Ukrainie zostałoby 
potraktowane przez Moskwę jako przygotowanie agresji przeciwko Rosji, która 
postawiłaby w stan gotowości bojowej wszystkie siły zbrojne, jakimi dysponuje, 
razem z potencjałem jądrowym. Należy zatem założyć, że poza demonstracją siły w 
pobliżu granic Ukrainy Zachód nie może sobie pozwolić na jakiekolwiek inne 
działania. Owszem, może dopomóc sprzętowo, logistycznie, finansowo, ale nie 
może się zaangażować poprzez wkroczenie jego wojsk na teren Ukrainy. Byłoby to 
wejście wprost w konflikt zbrojny z Rosją. Proszę też pamiętać, że Ukraina nie jest 
na tyle ważna dla Stanów Zjednoczonych, żeby rozpoczynać wojnę światową z 
Rosją. Ukraina jest elementem gry geopolitycznej. Oczywiście UE i Stany 
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Zjednoczone chcą w tej rozgrywce zwyciężyć, z kolei Rosja czuje zagrożenie 
swoich interesów w rejonie Morza Czarnego, co więcej, całego Bliskiego Wschodu, 
i na pewno zrobi wszystko, żeby nie utracić kontroli nad tym obszarem. 

Czy nie jest tak, że poprzez ostatnie lata Putin swoimi działaniami de facto 
owinął sobie wokół palca czołowych przywódców świata zachodniego, a teraz to 
wykorzystuje…? 

– Wszystkie organizacje zachodnie, jak np. G8 zrzeszająca osiem najbardziej 
wpływowych krajów świata, de facto były czy są platformami, na których można się 
dogadywać, współpracować i niwelować pojawiające się napięcia. W Afryce 
Północnej, w Iraku czy w Syrii miały miejsce działania wywołujące duże napięcie 
między Rosją a Stanami Zjednoczonymi, a te fora pozwalały na spotykanie się na 
neutralnym gruncie, na płaszczyźnie np. ekonomicznej. W momencie kiedy te 
kontakty na skutek ukarania Rosji zostaną zerwane, to krzywda będzie po obu 
stronach. Jest to zatem rozgrywka geopolityczna, gdzie Ukraina tak naprawdę jest 
tylko przedmiotem, a nie podmiotem konfliktu. To, co się tam dzieje, jest 
wypadkową znacznie szerszych interesów. Koncentrujemy się na Krymie, na 
wschodniej Ukrainie, a tak naprawdę chodzi o zmianę układu geopolitycznego w 
świecie. W pewnym sensie następuje też burzenie układu poczdamskiego, czyli 
burzenie układu sił między państwami układu granicznego po II wojnie światowej. 
Warto też zwrócić uwagę na milczenie Węgier czy Rumunii, co nie pozostaje bez 
znaczenia w kontekście roszczeń terytorialnych tych krajów wobec Ukrainy sprzed 
dwóch miesięcy. Owszem, nie były to roszczenia wypowiadane wprost przez 
przywódców tych państw, ale szeroko komentowane przez prasę. 

Jakie cele stawia sobie Rosja, o co jej chodzi, czy tylko o destabilizację 
Ukrainy? 

– Rosji nie chodzi o destabilizację Ukrainy. W przyszłości Rosja może mieć bardzo 
poważne problemy demograficzne i gospodarcze w Azji na Kaukazie i jeżeli 
wcześniej nie ustabilizuje na jakimś stałym poziomie sfer swoich wpływów na 
obszarze Ukrainy, to w przyszłości, jak nowa władza w Kijowie okrzepnie może to 
być dużo trudniejsze. Putin podjął się bardzo ryzykownej gry, ryzyka, które w jego 
ocenie warto było podjąć w porównaniu z konsekwencjami, jakie wiązałyby się z 
utratą przez Rosję wpływów na tym obszarze. Pamiętajmy, że bez Krymu Rosja nie 
może kontrolować Bliskiego Wschodu. 

Putin gra vabank…? 

– Tak. Putin rozgrywa partię szachów. Nie podejmuje działań, tylko rozstawił pionki 
i codziennie możemy obserwować nowe ruchy, czy to w postaci protestów ludności 
na Krymie, przemieszczania się rosyjskich wojsk, pojawiania się kolejnych 
oddziałów, czy też zajmowania kolejnych budynków. Putin nie chce sam 
zaatakować oddziałów ukraińskich, ale prowokuje, żeby to Ukraińcy wykonali 
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pierwszy ruch. Proszę też zwrócić uwagę, że na zaognionym obszarze w armii 
ukraińskiej służy mnóstwo etnicznych Rosjan – obywateli Ukrainy. Co by się stało, 
gdyby część ukraińskich oddziałów zaczęła przechodzić na stronę rosyjską? Trudno 
mi sobie wyobrazić, żeby Ukraińcy narodowości rosyjskiej nagle strzelali do 
rosyjskich żołnierzy. Może się okazać, że część oddziałów ukraińskich skieruje broń 
w drugą stronę. Pamiętajmy, że część oddziałów Berkutu przeszła na drugą stronę i 
podporządkowała się premierowi Autonomicznej Republiki Krymskiej, który 
współdziała z Rosją. 

Zarówno stratedzy w zachodniej Europie, jak i w Kijowie zdają sobie sprawę, że 
sytuacja nie rysuje się w czarno-białych barwach. Jest wyjątkowo skomplikowana. 

Jakie są według Pana możliwe scenariusze na najbliższy czas? 

– Mam nadzieję, że świat zrobi wszystko, aby nie doszło wprost do starcia 
zbrojnego. Putin swoimi działaniami wysłał wyraźny sygnał, że z Krymu się nie 
wycofa. Każda rezygnacja z Krymu przez Putina po jakimś czasie wiązałaby się z 
koniecznością wycofania floty rosyjskiej z tamtego rejonu. Z całą pewnością Putin 
na to nie pójdzie. On działa metodą faktów dokonanych i wszystko wskazuje na to, 
że już się nie cofnie. Tym bardziej że dysponuje ogromnymi możliwościami 
destabilizacji sytuacji na Ukrainie, zarówno gospodarczymi, jak i militarnymi. 
Wbrew pozorom na korzyść Putina działać będą też zbliżające się wybory do 
Parlamentu Europejskiego, gdzie – jak wszystko wskazuje – do głosu bardziej niż 
dotąd dojdą przeciwnicy integracji europejskiej. Wówczas może się okazać, że UE 
rakiem wycofa się z poparcia dla Ukrainy i tak naprawdę ten kraj może zostać sam z 
bardzo dużymi problemami, przede wszystkim gospodarczymi, i będzie skazany na 
kraje wschodniej Europy, w tym Polskę, która sama nie jest na tyle zamożna, żeby 
skutecznie móc wesprzeć Ukrainę. Sytuacja nie rysuje się w różowych barwach. 
Pewne jest, że jak najszybciej musi dojść do arbitrażu międzynarodowego. 
Ubolewać należy, że Polska sama wyłączyła się z tego poprzez wyraźne 
opowiedzenie się po jednej ze stron konfliktu, czyli po stronie Kijowa. W mojej 
ocenie, jest to błąd, bo Polska powinna być właśnie tym państwem, które w tej 
chwili mogłoby bardzo aktywnie działać na rzecz porozumienia między Rosją a 
rządem w Kijowie. Niestety, jesteśmy stroną konfliktu i sami wykluczamy się z tej 
fazy negocjacji. 

UE i Stany Zjednoczone poświęcą Krym dla tzw. świętego spokoju i utrzymania 
dobrych relacji z Rosją? 

– Myślę, że tak, aczkolwiek będzie to zrobione w białych rękawiczkach. Będzie to 
bardzo długotrwały proces i w wyniku arbitrażu, w zależności od siły i pozycji Rosji 
na tamtym obszarze zostaną wymuszone na Kijowie bardzo daleko idące ustępstwa 
w stosunku do tych obszarów. 
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FEDERALIZACJA UKRAINY WYDAJE SIĘ 
PRZESĄDZONA 

(http://naszdziennik.pl/swiat/74593 .html, 14.04.2014) 

Ukraina ogłosiła mobilizację. Ultimatum minęło i na razie nic nie wskazuje na 
to, żeby prorosyjscy separatyści na wschodniej Ukrainie zbytnio przejęli się 
ultimatum rządu w Kijowie. Rozwiązanie siłowe jest zatem możliwe? 

– Tak, oczywiście, jest możliwe. W rządzie ukraińskim możemy wyróżnić dwie 
opcje: pierwsza, która chce rozważnych działań w odniesieniu do wschodniej części 
kraju, bo zdaje sobie sprawę z konsekwencji gospodarczych, politycznych, a nawet 
ingerencji wojskowej ze strony Rosji, i druga opcja, czyli osoby wywodzące się z 
nacjonalistycznej partii Swoboda, które dążą do rozwiązań siłowych i unicestwienia 
wszelkich działań separatystycznych na wschodzie Ukrainy. Jednocześnie ze strony 
szeroko pojętego zachodu płyną sugestie szybkiego, siłowego rozwiązania przez 
Ukrainę sytuacji na wschodzie kraju. Nie jest to jednak takie proste, bo wszelkie 
działania mogą spowodować podjęcie działań nieregularnych przez środowiska 
prorosyjskie. Samo stłumienie działań separatystycznych i przejęcie okupowanych 
budynków przez siły wojskowe czy siły bezpieczeństwa wysłane przez Kijów nie 
rozwiązuje sytuacji. Formalnie nie mamy bowiem do czynienia ze stanem, kiedy 
grupa terrorystyczna przejmuje dany obiekt i zgłasza żądania, mamy natomiast 
sytuację, w której grupy przejmujące obiekty mają poparcie znacznej części 
społeczeństwa na tym obszarze. Separatyści dążą do odłączenia tych obszarów, 
jeżeli rząd w Kijowie nie zgodzi się na ich daleko idącą autonomię.   

Zbigniew Brzeziński zaapelował o bardziej zdecydowany opór Ukrainy, co 
wymusi presję na Zachodzie do większej aktywności. 

– Wypowiedź Zbigniewa Brzezińskiego, który namawia do zaostrzenia działań na 
wschodzie Ukrainy, jest w mojej ocenie sugestią osoby, która wypowiada opinię z 
perspektywy tysięcy kilometrów. Łatwo doradzać zza oceanu, ale trzeba pamiętać, 
że konsekwencje ewentualnych działań będzie ponosić ludność Ukrainy, która w 
założeniu ma żyć w jednym państwie. Warto też sobie uświadomić, że w sytuacji 
zaostrzenia konfliktu na Ukrainie działania państw zachodnich prawdopodobnie 
ograniczą się do deklaracji politycznych. Świat zachodni tak naprawdę nie chce 
wikłać się w konflikt zbrojny w Europie. Owszem, możemy się spodziewać 
wsparcia finansowego, ale trudno oczekiwać bezpośredniego zaangażowania sił 
militarnych Zachodu.    
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Siergiej Ławrow zaprzeczył dziś działaniom destabilizacyjnym Rosji na 
Ukrainie. Stwierdził, że jest to sprzeczne z interesami Rosji. Co zrobi Kreml, 
gdy administracja ukraińska zacznie porządkować sytuację na wschodzie i 
południu Ukrainy? 

– Słów ministra Ławrowa nie należy traktować jako do końca szczrych. Trzeba 
natomiast powiedzieć, że Rosja na wschodzie Ukrainy czuje się jak u siebie. Żyje 
tam bowiem kilka milionów Rosjan i mimo upadku ZSRS i podziału tego obszaru 
między Rosję a Ukrainę tak naprawdę Moskwa nigdy z tego terenu nie wyszła. 
Nigdy tego terenu nie opuściły rosyjskie służby specjalne, które przyodziały się 
tylko w mundury państwa ukraińskiego. W gruncie rzeczy są to w dużej mierze 
ukraińscy oficerowie na usługach Rosji. W tej sytuacji Rosjanie nie muszą tam 
nawet przerzucać swoich sił specjalnych, a być może tylko koordynatorów. Można 
zatem powiedzieć, że Rosjanie na wschodzie Ukrainy wykonują działania swoimi 
siłami ludzi, którzy tylko formalnie są obywatelami państwa ukraińskiego. To jest 
kwestia, której wielu ludzi w Polsce nie chce zrozumieć, tym bardziej jest to 
niezrozumiałe dla państw zachodnich czy Stanów Zjednoczonych. 

Zważając nawet na historyczną przeszłość, trudno zrozumieć sytuację, w której 
ktoś próbuje ingerować w granice innego państwa…? 

– Z pozycji Rosji i tych osób, które przeprowadzają działania na wschodzie Ukrainy, 
niestety tak to wygląda. Oczywiście nie ulega wątpliwości, że Ukraina jest, czy też 
powinna być, państwem suwerennym, ale dla Rosji jest to teren wpływów. W 
momencie kiedy ten obszar usiłuje się wyłączyć spod strefy wpływów Rosji, to do 
wymuszenia utrzymania dotychczasowego stanu rzeczy używani są Rosjanie 
zamieszkujący ten obszar. I o to idzie gra na wschodzie Ukrainy. Moim zdaniem, od 
początku błędem strategicznym była próba rozegrania sytuacji na Ukrainie bez 
udziału Rosji. Można było przewidzieć, że takie działania mogą się skończyć 
konsekwencjami terytorialnymi, jeżeli nie demontażem państwa ukraińskiego. 

Rosja może wykorzystać podstawowy argument, czyli udzielić określonego 
wsparcia siłom w dwóch, trzech czy nawet czterech wschodnich obwodach Ukrainy, 
które przejmą realną władzę, po czym pojawi się tam Janukowycz, twierdząc, że jest 
legalnym prezydentem. 

Środowiska koniunkturalne uznają go oczywiście za legalnego prezydenta i możemy 
mieć do czynienia z sytuacją, gdzie w części Ukrainy – jako marionetka Rosji – 
będzie rządził Janukowycz, i drugą część zachodnią, bardziej demokratyczną i 
prozachodnią. Rosja z pewnością ma kilka scenariuszy i będzie realizowała taki, 
który w określonej sytuacji będzie jej bardziej odpowiadał. 
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Zatem gra cały czas idzie w kierunku destabilizacji Ukrainy? 

– Gra idzie na destabilizację Ukrainy i upadek państwowości ukraińskiej, jeżeli rząd 
w Kijowie nie zgodzi się na federalizację kraju z bardzo dużą autonomią 
poszczególnych regionów.   

Pełniący obowiązki prezydent Ukrainy Ołeksandr Turczynow dziś nie 
wykluczył referendum w sprawie jedności państwa. 

– Referendum, o ile do niego dojdzie, pokaże, że wygra opcja za jednością Ukrainy. 
Wschód i południe, a więc jedna trzecia ludności, opowiedzą się za federalizacją, a 
środkowa i zachodnia część, a więc zdecydowana większość Ukraińców, opowie się 
za jednością kraju. Taki wynik jest z góry przesądzony. Wprowadzenie środków 
siłowych oznacza stan wyjątkowy, co z kolei uniemożliwi prowadzenie 
demokratycznej kampanii przed wyborami prezydenckimi. Ukraińskie władze 
doskonale zdają sobie sprawę z tego, że prowadzenie rozwiązań siłowych na 
wschodzie i południu Ukrainy w postaci walki zbrojnej z separatystami może 
podważyć sensowność demokratycznych wyborów prezydenckich. Może dojść do 
sytuacji, kiedy znów odsunie się w czasie termin ustabilizowania sytuacji w postaci 
wyłonienia legalnego prezydenta Ukrainy. W dalszym ciągu będziemy mieć 
dwuwładzę: z jednej strony dla Rosji legalnym prezydentem będzie Janukowycz, a 
dla świata Zachodu pełniący obowiązki Turczynow. Pogłębianie tego stanu i ciągła 
destabilizacja państwa ukraińskiego i regionu jest na rękę Rosji. 

Gdzie w swych zapędach zatrzyma się Putin? 

– Zatrzyma się na Dnieprze i południowych obszarach Ukrainy. Dzisiaj w 
środkowej czy zachodniej Ukrainie Rosjanie nie mają czego szukać, ponieważ tam 
ich wpływy są znikome.    

Z perspektywy czasu widać wyraźnie, że polityka Putina była skierowana na 
rozbijanie jedności UE i NATO. Zachód tego nie dostrzegał…? 

– Moim zdaniem, gra o Ukrainę przerosła struktury europejskie. UE kilka miesięcy 
temu, chcąc doprowadzić do zmiany władzy na Ukrainie na proeuropejską, 
zaoferowała zbyt ograniczony zakres integracji tego kraju ze swoimi strukturami. 
Na Ukrainie, która jest dwucywilizacyjna, mamy tam bowiem cywilizację 
bizantyjsko-turańską oraz cywilizację zachodnią, doszło do pęknięcia państwa, a 
więc do sytuacji, kiedy Europa Zachodnia jest bezsilna i na dobrą sprawę nie bardzo 
wie, co zrobić. Warto też zwrócić uwagę, że UE nie ma żadnych argumentów natury 
siłowej, nie posiada bowiem sił zbrojnych, które mają dopiero poszczególne 
państwa. Stany Zjednoczone mogą sobie pozwolić na działania militarne, ale UE 
poza działaniami politycznymi czy gospodarczymi jest bezbronna. Mając to na 
uwadze, nie skupiałbym się na tym, jakie zamiary miał Putin, tylko na przewidzeniu 
konsekwencji, jakie mogą ponieść świat i UE w tej rozgrywce. 
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Jaki jest aktualny rozkład sił na świecie?  

– Obecnie obowiązujący układ sił na świecie powstał po II wojnie światowej i został 
usankcjonowany w formie Organizacji Narodów Zjednoczonych. Mamy zatem do 
czynienia z wielkimi państwami zwycięskimi, jak Rosja i Stany Zjednoczone, i 
mniejszymi państwami zwycięskimi, które wówczas posiadały dziesiątki kolonii na 
całym świecie, a więc Francja i Wielka Brytania. Rekolonizacja kontynentów 
rozpoczęła się dopiero w latach 50. i 60. ubiegłego stulecia. Do tej grupy dochodzą 
jeszcze Chiny. Taki układ trwa już od 70 lat. W tak zwanym międzyczasie w 
świecie doszło do zupełnej zmiany sił zarówno w zakresie militarnym, 
gospodarczym, jak i dyplomatycznym. Warto zwrócić uwagę, że dzisiaj potencjał 
ludnościowy UE i Stanów Zjednoczonych jest znacznie mniejszy niż potencjał np. 
Indii, które notabene nie są nawet stałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ. 
Trzeba też sobie uświadomić, że Indie w pewnym zakresie popierają działania Rosji 
na obszarze Ukrainy. Również takie państwa jak Turcja, Indonezja, Malezja czy 
Brazylia w systemie bezpieczeństwa światowego nie są docenione odpowiednio do 
swojego potencjału gospodarczego, dyplomatycznego czy militarnego. Sytuacja na 
Ukrainie może doprowadzić do roszczeń w zakresie zmian układu bezpieczeństwa 
na świecie w oparciu o realne siły poszczególnych państw. Ustalenia podjęte po II 
wojnie światowej nie odpowiadają już obecnemu układowi potęg państwowych na 
świecie.         

Na ile przegrupowanie tych sił jest możliwe i jaki może to mieć skutek? 

– Jest to możliwe, a skutek tak naprawdę jest trudny do przewidzenia. Jeżeli 
doszłoby do rozgrywki militarnej na Ukrainie, gdzie z jednej strony mielibyśmy 
Rosję, a z drugiej Zachód zaangażowany np. przez dostarczanie broni Ukraińcom, to 
poszczególne bloki mogą zacząć szukać na szybko sprzymierzeńców. Kiedy w 
konflikt byłoby zaangażowanych czterech na pięciu stałych członków Rady 
Bezpieczeństwa ONZ, nie ma mowy, żeby ten organ odegrał jakąkolwiek 
pozytywną rolę w zakresie łagodzenia powstałego napięcia. Dlatego że podmioty, 
które miały być gwarantami stabilizacji bezpieczeństwa światowego, stałyby się 
stronami konfliktu.    

Jak długo może potrwać i w jakim kierunku może rozwinąć się konflikt na 
Ukrainie? 

– Nie przewiduję, żeby konflikt na Ukrainie, poza małymi ogniskami, trwał jeszcze 
dłużej niż trzy, cztery miesiące. W tym czasie musi zapaść rozstrzygnięcie. Jeżeli 
Rosja zaryzykowałaby operację militarną, to będziemy obserwować walkę Goliata z 
Dawidem. Rosjanie bez problemu osiągnęliby militarnie swoje cele w kilka dni i 
nawet próby wzmocnienia sprzętowego armii ukraińskiej nie wniosłyby niczego 
istotnego. Świat wymusiłby natychmiastowe rokowania pokojowe. Pozycja 
negocjacyjna Zachodu w sytuacji obecności sił rosyjskich na Ukrainie byłaby już 
zupełnie inna niż teraz. Uważam, że jedyną szansą na ustabilizowanie sytuacji na 
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Ukrainie jest szybkie podjęcie decyzji, żeby Ukraina przejęła konstrukcję państwa 
federalnego. 

Co może dać czwartkowe spotkanie Ukraina – Rosja – UE – Stany Zjednoczone 
w Genewie? Oczywiście o ile się odbędzie? 

– Myślę, że świat zachodni będzie musiał wymusić na Ukrainie federalizację. W 
przeciwnym wypadku będziemy mieli do czynienia z konfliktem, który może się źle 
skończyć, również dla Polski. Pamiętajmy, że może nas czekać drugi element 
konfliktu na Ukrainie, tym razem nie narodowościowy, nie polityczny, ale socjalny. 
Obojętnie jakie działania zostałyby podjęte wobec Ukrainy, ten kraj czeka upadek 
gospodarczy i to może spowodować wielkie ruchy socjalne już za kilka miesięcy. 
Na to jako kraj graniczący bezpośrednio z Ukrainą mimo zapewnień szefa MSW 
Bartłomieja Sienkiewicza nie jesteśmy przygotowani. 
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РАЗДЕЛ ПО ЛИНИИ ДНЕПРА 
(http://www.segodnia.ru/content/106242 24.02.2012) 

 
Польско-российское сосуществование на Украине и безопасность 
Центрально-Восточной Европы 
 
В дебатах на тему польской восточной политики, в частности, в отношении 
Украины, нередко не учитываются основные моменты, которые 
обусловливают успешность такой политики. Точное следование идеям и 
директивам, запечатленным в программах польских политических партий, как 
и поддержка стратегических планов наших партнеров из Евросоюза или 
НАТО, нередко ограничивают влияние Польши на это геополитическое 
пространство. 
Вырабатывая новую стратегию по отношению к Украине, необходимо 
принимать во внимание не только исторические, но и цивилизационные 
тенденции. События прошлого, несмотря на быстрый ход времени, были и 
остаются тем важным аспектом, который должен необходимо учитываться при 
выстраивании будущих форм сотрудничества между Польшей и теми 
странами, которые также заинтересованы в укреплении своего влияния на 
Украине, прежде всего, Россией. 
Для Польши и России, государств, которые традиционно играли важную 
геостратегическую роль в бассейне Днепра, и тем самым, влияли на историю 
Европы и всего мира, важно сохранить за собой свой геостратегический 
потенциал. История обеих наций в течение длительного времени была, на 
самом деле, историей взаимной конфронтации за эту территорию. Эта 
конфронтация со временем приняла характер экзистенциального конфликта. 
Нa территории современной Украины веками доминировали две основные 
культуры: польская и русская, проявляющиеся частично через pимско-
католическую и православную религии. Попытка религиозного синтеза в виде 
греко-католической религии не увенчалась успехом, принимая характер 
местного обряда, отождествленного с Галицкой государственностью. 
После Второй мировой войны в результате решений, принятых на Ялтинской и 
Потсдамской конференции, Польша, которая перед войной была крупнейшей 
страной Центральной Европы, резко уменьшилась в размерах и сдвинулась на 
несколько сотен километров к западу. 
Когда Украина обрела независимость в 1991 году, большинство в высших 
эшелонах польской власти смотрело это событие с учётом стратегических 
интересов Польши. Эта точка зрения имела многолетнюю идейную и 
концептуальную основу. Конечно, речь шла о создании за восточной границей 
Польши буфера из стран, которые отделяли бы Польшу от России (независимо 
от её внутренней конституции) и её традиционной экспансии на Запад. 
В настоящее время концепция буферных государств к востоку от Польши, 
принимая во внимание теперешнюю международную ситуацию, кажется 
попыткой опереться на тезисы десятилетней давности, ныне уже не 
актуальные. В первые годы восстановления суверенитета после 1989 годa 
Польша оказалась в состоянии некоторой неопределенности по отношению к 
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событиям в России. В нашей стране ещё присутствовали русские войска, в 
самих же постсоветских республикaх, медленно превращавшихся в новые 
государства, не наблюдалось стабильности. В тех условиях привязка к 
элементам концепции "Междуморья" была оправдана, но сейчас, когда это 
продолжается уже второй десяток лет, верность принципам «Междуморья» 
является очевидным недоразумением. 
Попытка воскрешения идеи „Междуморья”, и, тем самым, попытка 
формирования усилиями большей части польской элиты политической и 
экономической ситуации на Украине в соответствии с концепциями 
межвоенного периода, является теперь попыткой добиться реванша у России 
для удовлетворения польских национальных амбиций (не без помощи 
Соединенных Штатов). Это является попыткой сбалансировать в свою пользу 
геополитическую динамику в регионе, которую мы чрезвычайно быстро 
утратили более трех веков назад. Польша, которая удачно вписывается в 
сценарии США и Евросоюзa по отношению к Украине, тем самым, 
вписывается в стратегию этих государств и по отношению к России. Это никак 
не способствует реализации Варшавой своих стратегических целей, тех, 
которые соответствуют возможностям нашей страны.  
Следует подчеркнуть, что восточные регионы Украины являются для России 
ее западной периферией. Украина в ее современных границах есть результат 
победы Соединенных Штатов над Советским Союзом вследствие холодной 
войны. Именно Польша, воплощающая собой дух и традицию 
антироссийскости, была использована как объект американской игры против 
России. 
Кроме того, существует еще одна проблемa – ситуация в современной 
Украине. Этот регион характеризуется цивилизационной неясностью, где 
исторический опыт отдельных областей украинского государства радикально 
отличается от других. Присутствие в стране значительного русского 
меньшинства, проживающего в восточных и южных регионах страны, и 
доминирование русского языка и русской культуры, ещё крепче связывает 
данную область с Россией. Утверждения, что в этом регионе резкие перемены 
языковой и культурно-политической идентичности возможны без резких и 
масштабных военных конфликтов, говорят об отсутствии чувства реальности 
и незнании о ходе аналогичных мировых процессов (пример – Балканский 
кризис). 
Принимая во внимание этот аспект, вмешательство в юго-восточные районы 
Украины третьих лиц является вмешательством в дела России и попыткой 
увести саму Россию в западном направлении. Ведь Москва прилагает 
значительные усилия для укрепления своего влияния на востоке Украины. 
В настоящее время главными соперниками России в борьбe за влияние на 
Украину являются США и государства – «тяжеловесы» Европейского Союза. 
Вернуть своё влияние в Крыму хочет Турция. Польша, как союзник США и 
член ЕС, в течение последних двух десятилетий стояла на страже интересов 
этих стран, будучи простым исполнителем, делая вид, что это отвечает 
интересам самой Польши.  
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Анализируя политику соперничества Варшавы с Россией за влияние на 
Украину в последние двадцать лет, можно сделать вывод, что Польша 
потерпела политическое поражение, а Украина так и не смогла добиться 
существенных экономических успехов в атмосфере данного противостояния. 
Отсутствие глубокой рефлексии в анализе причин данного поражения связанo 
с нежеланием польских политических элит признаться в бессилии своей 
внешней политики на восточном направлении. Такие тактические успехи, как 
выигранная «оранжевая» революция – всего лишь мгновения, которые не 
повлияли на реализацию основных планов.  
В чём заключалась ошибка? В значительной степени, гипертрофированном 
восприятии идеологии нашего исторического мессианизма над реальным 
восприятием наших экономических и культурных возможностей, не говоря 
уже об отсутствии интереса к нашей стране со стороны жителей Украины. 
Кроме того, Польша в этой революции явно выражала интересы Западной 
Европы, которая польскими силами осуществляла свои цели, толкая нас на 
конфликт с Россией. Польша в этой борьбе, за исключением временных 
успехов, ничего взамен не получилa. Мы хотели победы «оранжевых», 
которыe в своих декларациях высказывались за сотрудничество с Германией и 
Францией, но не c Польшей. 
Политическая наивность по отношению к настоящим намерениям теперешней 
украинской элиты по сей день сквозит во многих высказываниях и 
декларациях польских политиков. Образ западных областей Украины 
воспринимается как картина (образ) всего украинского государства. Мы 
принимали и по-прежнему принимаем действия, которые не вписываются в 
потребности и ожидания большинства украинского общества (например, 
программа Восточного Партнерства).  
Вместо того чтобы не пересекать границ западных и центральных областей 
этого государства, делая, тем самым, отчетливый знак России, что мы не 
будем нарушать её влияния в юго-восточных областях, мы ведем игру в 
соперничество, которую мы уже проиграли несколько десятилетий назад. 
Если бы в настоящее время Польша взглянула на всё это с прагматической 
точки зрения, она перешла бы к тактике ограничения своего присутствия на 
востоке, каково бы оно ни было. Это дало бы возможность нашему 
государству в большой степени достичь лучшeй стратегической защиты наших 
национальных интересов, чем дальше соперничать с Москвой за нереальное 
влияние. Самоограничение Польши было бы чётким указанием, где пролегают 
рубежи пространства наших политикo-хозяйственных интересов, и сигналом 
для России, что мы не будем посягать на ее существенные интересы. Польскo-
российское соперничество за влияниe на территории центральной Украины 
будет по-прежнему проблемой в наших двусторонних отношениях, но это для 
России не будет иметь приоритетного характера. 
Для России основные стратегические цели на Украине заключаются в 
усилении влияния на её экономику и контроль над действиями иностранных 
игроков на украинской территории. Необходимо подчеркнуть, что Москва 
вскоре набросит Киеву петлю в виде отказа от услуг транзита через эту страну 



 314 

нефти и газа. Вследствие этого значительно уменьшатся доходы госбюджета 
Украины (примерно на $1 млрд.).  
Стратегический детерминизм российской политики и усиление российского 
влияния на Украине могут привести к формальной регионализации страны, с 
целенаправленным намерением вытолкнуть Западную Украину из 
пространствa федерального государства. Основной целью таких действий со 
стороны Москвы будет защита собственного влияния в отдельных регионах 
центральной Украины (особенно в связи с перемещением националистических 
тенденций в восточные области), а также контроль над западными регионами 
Украины.  
Западня Украина – бедный регион с отсутствием крупной промышленности и 
крайне националистическими тенденциями в обществе, стала бы тем 
пространством, при помощи которого Россия в удобных для себя моментах 
могла бы дестабилизировать ситуацию в Центральной Европе. Западная 
Украина могла бы стать вторым Косово в этой части Европы. 
Необходимо подчеркнуть, что конец этого сценария был бы направлен, 
главным образом, против Польши. Поэтому нашей стратегической целью в 
районе Восточной Европы должна быть готовность к подобному развитию 
событий. В наших интересах установить корректные отношения с нынешними 
властями Украины, но с учётом интересов России в юго-восточных областях 
этого государства. 
Польша должна ограничить сферу своего влияния западными регионами 
Украины, и отказаться от бесперспективной затеи втащить эту страну в НАТО. 
Это будет соответствовать и исторической традиции польского влияния на 
этой территории, и нашим реальным возможностям политического влияния, и 
потребностям, и интересам Польши. 
Предыдущее участие Польши в процессе „демократизации” Украины привело 
лишь к тому, что Польша в этой стране – экономический и политический 
маргинал, выступающий исключительно буфером против России. 
Учитывая вышеуказанные геополитические и геостратегическиe 
обусловленности Польши и России, необходимо попытаться определить сферу 
взаимовлияния, принимая во внимание факт, что они не будут стабильными и 
будут зависеть от международной обстановки.  
На Украине – специфическая политическая система, созданная 
олигархическими кланами. Соперничество между ними обусловливает вектор 
украинской политики. Отсутствие существенных связей олигархических 
кланов Украины с экономикой Польши исключает влияние Польши на 
центральную и южную Украину. Сегодняшний международный статус 
Украины поддерживается украинскими олигархами. Это связано с их 
опасениями уступить свои позиции в пользу российских олигархов, если 
дойдёт до интеграции двух стран. 
В отличие от России y нас совсем другоe положение. В России олигархические 
кланы зависят от воли властей, и сфера их воздействия на политику 
ограничeна. Таким образом, одной из основ сохранения административной 
независимости Украины являются собственные олигархи. Независимо от 
реального влияния украинских олигархов, мы наблюдаем на Украине 
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склонность к внутренней конфронтации политических сил и олигархических 
кланов, сосредоточенных вокруг нынешнего президентa Викторa Януковичa и 
сторонников бывшей премьер-министр Юлии Тимошенко, при тактической 
поддержкe националистов из Западной Украины. 
Положение Польши в этой картине чрезвычайно сложноe. Нынешний 
президент Украины, стремящийся к Евразийскому сообществу, являeтся 
гарантом олигархической внутренней стабильности Украины, и одновременно 
считается человекoм, который сводит на «нет» политические достижения 
страны в области парламентской демократии. Он также старается 
минимизировать влияние политических движений, склонных к идеологии 
интегрального национализма, как мы это видим на западе страны.  
Вмешательство Польши во внутренние дела Украины может привести к 
серьёзным последствиям. Ведь оно было бы направлено и против России, и 
против националистов с их антипольскими традициями. 
Кажется логичным, что сейчас Польше лучше быть нейтральнoй, и выступать 
только против нарушений прав человека во внутреннeм украинском 
конфликте.  
Эскалация конфликта неизбежна – это oчевиднo для большинства 
наблюдателей. Виктор Янукович усиливает полицейский аппарат. Ситуация 
осложняется тем, что силы, связанные с бывшим премьер-министром, и 
националисты пытаются призвать к действиям группы молодежи под 
лозунгами защиты демократии и идеи национального украинского 
государства. 
Польше следует вмешиваться во внутреннюю политику Украины только в 
случае дальнейшей эскалации конфликта, который может привести и к 
кровавым последствиям. Социально-политическая конфронтация на Украине 
может, в некоторой мере, развиваться под контролем России. 
Всё зависит от обоюдного сотрудничества Польши и России, чёткого 
определения принципов их стратегической политики в отношение Украине, 
исключая взаимныe проявления экстремистского характера.  
Учитывая нарастающее внутреннее напряжение на Украине, очередное 
столкновение между Варшавой и Москвой неизбежно, но это будет 
столкновение политического и экономического влияния. Вероятно, Польша в 
этой борьбе даже при поддержке США проиграeт, а Россия будет очень 
ослаблена. Обе страны потеряют время и силы, упустят возможности 
действовать в других направлениях, и, вполне возможно, что многиe 
государства Европы и Азии, и даже Соединенныe Штаты, предпочли бы 
именно такой сценарий польскo-российских отношений. Польше и России, 
при взаимных распрях, было бы не до Азии и Африки, а ведь именно эти 
континенты находятся сегодня в фокусе повторной экономической 
колонизации Западом. 
Польша и Россия должны определить границы своего влияния, на которые не 
могут посягать остальные страны. Это касается не только Украины, но других 
территорий обоюдного интереса. Центральнaя часть Украины должна быть 
пространством экономического и политического сосуществования двух стран. 
Польша не должна участвовать в деятельности, затрагивающей интересы 
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России в восточном и южном регионах Украины. Обе страны должны принять 
обоюдные действия для ослабления националистических тенденций на 
Западной Украине. 
Сотрудничество Польши и России и отчетливое определeние сфер своего 
влияния не изменит их взаимных отношений, но позволит сохранить свой 
потенциал, найти ему более конструктивное применение в других регионах, 
требующих срочного внимания.  
Для Польши – это возможность сосредоточиться на укреплении своих позиций 
в Центральной Европе и даже на Балканах. Для России – на Кавказе и в Югo-
Восточной Азии.  
Анджей Запаловский 
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УКРАИНА НА ПУТИ К ДЕЗИНТЕГРАЦИИ 
(http://www.newsbalt.ru/detail/?ID=6420 12.11.2012) 

 
В день подведения окончательных итогов выборов в украинскую Раду 
польский историк Анджей Запаловски высказал «NewsBalt» свой взгляд 
на перспективы развития Украины. 
 
Двадцать лет назад, в момент возникновения независимого украинского 
государства, немногие стратеги и публицисты обращали серьёзное внимание 
на проблему неразрешимого конфликта, на который эта страна была обречена 
с момента провозглашения независимости. Для русских, населяющих 
восточные и южные районы государства, голос, отданный за независимость 
Украины, означал экономическую самостоятельность этой территории от 
Москвы.  
Для жителей центральной Украины этот голос означал трансформацию 
Украинской советской социалистической республики в государство, 
продолжающее политические традиции казацкого самоуправления и 
обретение страной статуса международного правового субъекта. Самые далеко 
идущие ожидания коренились на западной Украине.  
Именно на этой территории вновь с громадной силой проявились тенденции 
продолжения борьбы за идею, которая проиграла 60 лет назад, а именно 
построения национального украинского государства на базе 
националистической идеологии с фашистским обличием.  
Для западной Европы и США возникновение независимой Украины стало 
шансом расправиться с Россий в её великодержавных устремлениях, а тем 
самым ограничения ее роли до статуса региональной державы. Россия же 
наоборот усматривала в построении независимой Украины мятеж её 
провинции, в котором против власти Москвы выступили многие миллионы 
этнических русских.  
Таким образом, Украина стала полем геополитического соперничества и 
борьбы за влияние различных мировых центров силы. 
В борьбе за влияние на Украине, соперничающие государства не заметили, 
или не захотели заметить, что помимо фронта войны за экономическое и 
политическое влияние стран НАТО и России, возникла структура, которая 
фактически захватила власть и влияние в этой стране, т.е. олигархические 
кланы. Это они сейчас являются гарантом ущербной независимости этой 
страны, а по правде говоря, гарантом системы, дающей им возможность 
нейтрализации угроз для их экономической деятельности. Прочие атрибуты 
независимости, такие как существенное влияние на международную политику, 
оборона, культура, в широком смысле этого слова, являются для этих кругов 
делом второстепенным, допускающим сосуществование влияний даже с 
иными субъектами международных отношений.  
Реальное осуществление власти этими кругами в течение последних двадцати 
лет, включая правление Януковича, привело к углублению существующих 
разногласий между отдельными частями страны, тем более, что за 
исключением периода советской власти они никогда не были национально 
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интегрированы. Как раз наоборот, многие из этих областей сотни лет входили 
в состав других государств, а их политическая и общественная 
самоидентификация, принадлежность к центрам цивилизации были абсолютно 
различными.  
Много зла в углублении этих разногласий принесла украинская эмиграция, 
особенно канадская, которая финансировала националистов, а также 
западноевропейские политические центры, которые взялись за 
неосуществимый план украинизации несколькими миллионами украинцев с 
западной Украины многих миллионов украинцев киевского региона и 
нескольких десятков миллионов русских на востоке и юге страны. Ни 
эконмический потенциал, ни культурный, а тем более демографический не 
давали этому проекту наименьших шансов.  
Сейчас на Украине мы имеем дело с ситуацией, когда намерение 
украинизации на националистической платформе потерпело полное 
поражение. Украина официально возвращается к русскому языку в жизни 
народа, к культуре, связанной с русским центром цивилизации, к политике 
сближения с Москвой, естественно сохраняя свою политическую и 
экономическую самостоятельность. Украинский язык и создаваемая на 
протяжении последних ста пятидесяти лет украинская культура находятся в 
состоянии глубокой защиты, возвращаясь к трем-четырём областям Западной 
Украины. Это слишком мало чтобы даже при самой благоприятной 
конъюнктуре стать в будущем плацдармом экспансии для «украинскости», 
особенно националистической, на востоке этой страны. Однако же потенциал 
вышеуказанных областей достаточен чтобы время от времени быть в 
состоянии дестабилизировать внутреннюю ситуацию в границах нынешнего 
украинского государства. И именно этот элемент имеет существенное 
значение для внутреннего единства Украины, для России и прочих соседей 
этой страны с точки зрения угрозы безопасности этого региона.  
Нет никаких сомнений, что украинские националисты, особенно из 
«Свободы», не прекратят своей деятельности. Этому способствует с одной 
стороны история этого региона, культурно и политически так отличающаяся 
от остальных частей страны, так и факт, что это самая бедная часть страны, 
настоящая «провинция» в прямиком значении слова, т.е. социально 
податливая почва для распространения такой идеологии. Со стороны духовной 
ее поддерживает греко-католическая церковь, находящаяся под угрозой со 
стороны доминирующего в стране православия.  
Наблюдая за деятельностью властей Львова или Тернополя в последние годы, 
становится ясно видно, что элемент культурно-самоидентификационной 
конфронтации с остальной частью страны, является частью концепции их 
власти. Они без устали создают политические и общественные структуры на 
почве галицийской идентичности и традициях бывшей Западноукраинской 
республики, как бы готовя общественность этого региона к широкой 
автономии, и даже - при благоприятных условиях – для выхода из состава 
нынешнего украинского государства.  
Здесь стоит задуматься, возможен ли такой вариант вообще и что он несёт за 
собой для государств, имеющих свои интересы на Украине. С одной стороны 



 319 

для нынешнего президента и «Партии регионов» существование такого 
мощного центра национализма с электоратом в несколько миллионов человек 
несёт постоянную угрозу исполнения власти, так как с этим связана 
возможность поддержки общеукраинских кругов, являющихся альтернативой 
для этой партии. Исключение Западной Украины из общего государство дало 
бы гарантию спокойного правления на минимум несколько сроков для этих 
политических кругов, и одновременно ограничило бы влияние националистов 
на формирование социальных позиций в киевском регионе. Естественно, 
Янукович официально не может стремиться к дезинтеграции государства, так 
как это было бы государственной изменой. Зато он может провоцировать и 
осуществлять действия, которые облегчили бы политикам из «Свободы» 
реализацию таких шагов. Возникновение Западноукраинской автономии, а в 
крайнем случае и нового государства у границ Польши и Румынии, дало бы 
украинским политикам шанс на создание национального государства и 
внедрения в жизнь идеологии организации украинских националистов – ОУН 
– на квазигосударственном уровне, т.е. то, к чему они стремятся в публичных 
выступлениях.  
Такой вариант крайне небезопасен для мирового сообщества, поскольку он 
открыл бы возможность для территориальных требований в центральной 
Европе, например, румынских или венгерских, в отношении нынешних 
украинских земель. Этот вариант, кажется, неприемлемым для США и НАТО, 
поскольку в будущем он мог бы существенно ограничить их влияние на всей 
территории Украины, сейчас находящейся под российским культурным 
влиянием. Тут следует считаться с существенным противодействием такому 
сценарию, поскольку Западноукраинское государство стало бы в 
экономическом смысле Косовым этой части Европы.  
Для России создание Западной Украины было бы с одной стороны 
возможностью получения долговременного политического и экономического 
влияния на существующее украинское государство, а с другой стороны дало 
бы ей возможность использования в нужный момент этого нового 
политического создания для дестабилизации ситуации вдоль восточных 
границ НАТО. Вопрос только в том, была бы утрата частичного влияния 
России на западные районы Украины допустимой потерей и признанием, что 
отделение этих территорий после Второй мировой войны от Польши, Венгрии 
и Румынии был геополитической ошибкой.  
Ответы на эти вопросы дадут результаты ближайших парламентских выборов 
на Украине. Конечно, это произойдёт не сразу, но определённые процессы и 
тенденции станут гораздо заметнее, чем сейчас. Определённые влияния на эти 
процессы будут иметь и события на международной арене, главным образом в 
районе Персидского залива. 
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АЭС В ВИСАГИНАСЕ – ИРРАЦИОНАЛЬНОСТЬ 
ЛИТОВСКОЙ ПОЛИТИКИ 

(http://regnum.ru/news/polit/1662039.html#ixzz2wtuwuphH 23.05.2013) 
 

С тех пор ка совет министров Польши принял в 2005 году стратегию 
«Энергетическая политика Польши до 2025 г.», в которой подчёркивается 
необходимость инвестирования в ядерную энергетику, в стране продолжаются 
общественные дебаты о её целесообразности. Решение о строительстве АЭС и 
её точной локализации должно быть принято в 2014 году. В 2007 году 
появилось предложение литовской стороны о совместном проекте Литвы, 
Польши Латвии и Эстонии, предусматривающим строительство на литовский 
территории новой атомной электростанции.  
Вначале в Польше концепция строительства совместной с прибалтийскими 
странами АЭС была принята с большим оптимизмом, учитывая, что в этом 
случае отпадает проблема общественной консультации и конфронтации с 
противниками её строительства на территории самой Польши. Однако со 
временем по причине проводимой в Литве политики, нацеленной на 
ограничение школьного образования для национальных меньшинств и других 
действий, направленных против этнических групп в Литве, правительство и 
польские фирмы начали задумываться об экономической и политической 
целесообразности участия Польши в этом предприятии (9 декабря 2011 г. 
«Польская энергетическая группа» (PGE) объявила о «приостановлении 
участия» в проекте в Висагинасе».  
Для Польши стратегическая инвестиция капитала в стране, где существует 
высокий риск для такой инвестиции, казалась невыгодной. Сейчас в Польше 
имеется избыток доступных энергетических мощностей, но их потребление 
постоянно растёт, а вслед за этим неизбежно будет расти и уровень 
потребности. В правительственных документах прогнозируется рост 
потребления со 141 тераватт-час в 2031 году до 270 - 275 тераватт-час в 2052 
году. Это означает необходимость строительства в течение 20-ти ближайших 
лет новых электростанций, а также замены старых, которые нужно будет 
закрыть. Эти прогнозы предопределяют будущие действия, направленные на 
инвестиции в энергетической сфере.  
Сейчас на расстоянии трёхсот километров от Польши находятся 11 АЭС, и, 
несомненно, будут сооружаться новые. По этой причине следует задать себе 
вопрос - для чего Польша должна строить атомные электростанции в странах, 
податливых на антипольские настроения? Дополнительной проблемой 
является стоимость строительства планируемой в Висагинасе электростанции, 
которая оценивается в 5 млрд. евро. А с учётом дополнительных расходов, 
таких, как проценты по кредитам, инфляция и изменение валютных курсов, 
общая сумма может составлять около 7 млрд. евро. Это значительная сумма 
для Польши. А для стран Прибалтики это вообще сумма уровня их 
существования.  
Эта инвестиция должна получить разрешение на строительство летом 2015 
года, а с 31с июля 2016 года должно начаться само строительство. Запуск 
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электростанции запланирован на 31 декабря 2022 года. Кредиты на её 
строительство собираются выделить правительства Японии и США, 
заинтересованные в экспорте технологий компаний своих стран. Литовские 
депутаты выразили своё согласие на то, чтобы правительство страны 
подписало парафированный 30 марта 2012 года договор о концессии с 
японской компанией «Hitachi Ltd.», которая заняла позицию стратегического 
инвестора и должна поставить современный реактор мощностью 1350 МВт. 
Кроме того, японская фирма предполагала изначально получить 20% акций от 
участия в будущей электростанции. Сама Литва должна была получить 38% 
акций АЭС, а Эстония и Латвия - 22%, и 20% акций соответственно. Таким 
образом, запланированный в 2011 году консорциум владел бы 100% акций, 
очевидно, без участия Польши.  
Сейчас японцы раздумывают над целесообразностью участия своего капитала 
в этой инвестиции, оценивая её как инвестицию высокого риска. Кажется и 
маленькая Эстония собирается выйти из проекта, отдавая себе отчёт в том, что 
она является, скорее, элементом политических фобий Литвы - особенно в 
отношении России - нежели реальным, серьёзным экономическим проектом 
(Эстония обладает собственным источником первичной энергии в виде 
залежей горючих сланцев).  
В возникшей ситуации Литве не осталось иного выхода, как обратиться к 
Польше с предложением взять на себя долю Эстонии и - предположительно - 
Японии. Вопрос только в том, является ли это предложение экономически 
выгодным для Варшавы, и вообще - желательна ли такая инвестиция с точки 
зрения экономической безопасности страны.  
Рассматривая остальные планы Литвы в энергетической сфере (некоторые из 
них при софинансировании ЕС), такие как строительство 
электроэнергетических соединений с Польшей и Швецией, или газовый 
интерколлектор Польша-Литва, или планы Литвы, связанные с инвестицией в 
собственный LNG-терминал, ясно видно, что такие инвестиции эта страна 
просто не потянет. Кроме того, очень возможно что Вильнюс в ближайшем 
будущем вынужден будет доплатить за демонтаж Игналинской АЭС. Сам 
собой напрашивается вопрос: а где средства на реализацию инвестиционных 
планов Литвы в транспортную и железнодорожную инфраструктуру, решение 
социальных проблем или, в конце концов, национальную оборону?  
Согласно расчётам, строительство АЭС должно окупиться в течение 9 лет. 
Сама Литва, по предварительным оценкам, должна инвестировать в 
строительство в течение 9 лет около 2,6 млрд. евро, что при бюджете страны, 
равном 2,5 млрд. евро, грозит риском попасть в долги, значительно 
превышающие её возможности. Пропорционально большой кредит для 
покрытия своих обязательств придётся брать и Латвии. Тут появляется 
принципиальный вопрос: в состоянии ли страны, по многим параметрам не 
превышающие крупный европейский город, построить современную атомную 
электростанцию, или это политическое решение, усиленное аполитическими 
фобиями - в случае Литвы это фобии в отношении Польши и России. Ответ 
напрашивается сам собой: не в состоянии.  
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Очередным принципиальным вопросом является окупаемость для Польши 
участия в инвестиции с высоким экономическим и политическим риском. И в 
этом случае ответ отрицательный. Во-первых, с учётом экономического 
потенциала это Литва и Латвия должны искать путей для присоединения к 
польским инвестициям, связанным со строительством АЭС на территории 
Польши. Во-вторых, инвестиция, а тем самым помощь стране (то есть Литве), 
в которой явно присутствуют фобии в отношении национального польского 
меньшинства, вредит интересам Польши. В-третьих, будет ли 
запланированная мощность электростанции достаточно высока для того, 
чтобы существенным образом повлиять на потребность в энергоресурсах 
прибалтийских стран и особенно Польши?  
Чтобы Варшава приняла участие в дискуссии на тему этой инвестиции, 
необходимо, чтобы литовская сторона вернула доверие своего партнёра, а 
таких действий пока не видно. Другим вопросом, на который обращают 
внимание структуры, занимающиеся экономическим анализом, является 
синхронизация электроэнергетической системы государств, входящих в ЕС. 
Следует подчеркнуть, что сети стран Прибалтики работают в настоящее время 
синхронно с российскими (в системе IPS/UPS), а управление энергетическими 
системами Литвы, Латвии и Эстонии, так же как и Белоруссии, происходит 
через центральную станцию, расположенную в Москве. Для полной 
десинхронизации электроэнергетических сетей Прибалтики и России 
обязательно необходимо наличие соединения литовской территории с 
Польшей («LitPol Link», реализация первого этапа до 2015 г., мощность 500 
MW) и со Швецией («NordBalt», запуск в 2016 г., мощность 700 MW), оба 
проекта гарантированно получают софинансирование в рамках европейского 
плана для региона Балтийского моря - «BEMIP».  
Висагинас, как подчеркивают польские аналитики из «Центра восточных 
исследований», должен составлять базовый источник продукции энергии в 
регионе, нивелируя энергетический дефицит стран Прибалтики (сейчас первое 
место в Европе занимает Литва, Латвия находится на третьем). Кроме того 
АЭС даст гарантию автономности и выравнивания внутреннего 
энергетического баланса, тем самым упрощая процесс синхронизации.  
Строительство АЭС и процесс синхронизации связаны между собой. 
Электростанция с мощностью 1350 MW требует резервных мощностей для 
гарантии стабильности электроэнергетической системы в случае аварии или 
ремонта. Сейчас АЭС в Висагинасе могла бы их получить только из 
Белоруссии или России. Промедление в вопросе синхронизации приведёт к 
тому, что АЭС будет действовать по существу в рамках постсоветской 
электроэнергетической системы, дополнительно её усиливая. Синхронизация к 
тому же дополнительно повысит стоимость строительства в Висагинасе. Более 
точную оценку стоимости страны Прибалтики должны провести в 2013 году. 
Сейчас ведутся необоснованные, правда, разговоры, что предварительно на это 
потребуется 500 млн. евро, а вместе со строительством соединения с Польшей 
даже 1,7 млрд. евро. Эту сумму следует учитывать как дополнительные 
расходы на строительство АЭС в Висагинасе. Десинхронизация с системой 
России и Белоруссии будет долгим процессом. Прежде чем она осуществится, 
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не может быть использована полная мощность реактора в Висагинасе, либо 
его работа должна быть приостановлена, что не позволит сразу получить 
прибыль от новой АЭС.  
Принимая во внимание всё вышесказанное, ясно видно, что единственным 
выгодополучателем от строительства новой электростанции будет Литва. 
Остальные страны, с учётом высокого риска инвестиции, находятся в 
состоянии политико-экономических субъектов, выступающих гарантами 
Литвы перед кредиторами и собственным обществом, которое фактически 
будет нести расходы.  
Литва не принимает во внимание сотрудничество в энергетической сфере с 
иными государствами региона, в том числе Белоруссией. Такая позиция по 
отношению к важнейшим соседям в долгосрочной перспективе обрекает 
страну либо на зависимость от кредитов, превышающих собственную 
платежеспособность, либо на полную энергетическую зависимость в будущем 
от Польши, Белоруссии или России, ничего не меняя в своей ситуации.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВО СЛАБОСТИ 
(http://www.newsbalt.ru/detail/?ID=10636 19.06.2013) 

 
Председательство слабости 
В июле с.г. пост председателя в ЕС займёт Литовская Республика. После 
Кипра и Ирландии пост председателя займёт государство, не имевшее и 
которое не будет иметь влияния на политику Брюсселя. И, что хуже для 
самого ЕС, после Литвы председательствовать будет обанкротившаяся и 
погружённая в хаос повторяющихся протестов Греция. 
Все названные государства в системе ЕС – это периферийная клиентела. Речь 
не о расстоянии до Брюсселя, а о реальном влиянии на решения, которые там 
принимаются. Литва – государство, не способное без внешних гарантий 
обеспечить себе должный уровень безопасности. Из-за этого она легко 
поддаётся влияниям Франции и Германии.  
Как и для Латвии с Эстонией, для Литвы ситуация изменится к худшему в 
2014 году после внесения изменений в систему голосования в Европейском 
Совете (т.н. двойное большинство), когда для принятия решения потребуется, 
как минимум, поддержка 55% стран-членов ЕС и 65% граждан ЕС. Требуемое 
процентное большинство граждан обеспечат себе самые крупные страны ЕС, 
т.е. Германия, Франция, Италия, Испания, а требуемое большинство 
государств – страны-клиенты, в т.ч., Прибалтика. Перспектива таких 
изменений ложится тенью на председательство Литвы.  
Председательство Литвы, как и Греции, это вызов не только для них самих, но 
и для Брюсселя. Правда, с подписанием в 2009 г. Лиссабонского договора 
Вильнюс не будет иметь возможности влиять на процесс принятия решений в 
Европейском Совете, на работу её главы или на внешнюю политику главы 
европейской дипломатии. Фактически, роль клиентского государства, 
занимающего пост председателя, сводится к представительским функциям и 
координации работы Совета, и это уже потребует огромного напряжения от 
литовского государства. 
Одним из приоритетов для Литвы будет проект «Восточного партнёрства», т.е. 
старания придать больше субъектности в политике ЕС таким странам, как 
Украина, Грузия, Молдавия, Армения, Азербайджан и Белоруссия. Этот план 
согласуется с приоритетами соседей Литвы, прежде всего, Польши и Швеции, 
но противоречит приоритетам Берлина, Лондона или Парижа. Ситуация в 
Северной Африке, на Балканах, взгляд Турции на политику ЕС и, в конце 
концов, интересы Брюсселя в отношениях с Россией будут сводить на «нет» 
попытки Вильнюса.  
Для Литвы особенно важным элементом председательства будет демонстрация 
своей субъектности на международной арене, и того, что Литва может 
успешно преодолеть последствия углубляющегося кризиса в ЕС и падение её 
рейтинга на шахматной доске международной политики. Это будет не 
самостоятельная политика, а вплетение литовской политики в политику 
главных игроков ЕС. 
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Литва в клещах собственной исторической политики 
Каждое государство или регион с подобными устремлениями проводит 
собственную историческую политику. Имеет на это право и независимая 
Литва. Но главный вопрос – её последствия в общей картине с учётом 
актуального международного положения государства, особенно в рамках 
обеспечения собственной безопасности. Здесь возникает проблема. 
Литовские консерваторы во главе с президентом Далей 
Грибаускайте проводят такую политику в отношении Польши и России, как 
будто эти страны стремятся к культурной и экономической оккупации страны. 
Не учитывается, что прошло несколько десятков лет с того времени, когда 
Польша спорила с Литвой за Виленщину, и более двадцати лет со времени 
крушения Советского Союза. Литва с её военным и демографическим 
потенциалом не является самостоятельным игроком, способным определять 
политику в регионе Балтийского моря.  
Членство в ЕС даёт ей ограниченные гарантии в сфере международной 
безопасности, а членство в НАТО – всё уменьшающиеся гарантии в области 
военной безопасности с учётом смены приоритетов Североатлантического 
альянса. Единственной настоящей гарантией безопасности Вильнюса может 
быть только тесный военный союз с одним из крупных государств-соседей, а 
лучше всего, со всеми. Это потребует от Литвы отказа от агрессивной 
риторики в адрес нацменьшинств – поляков и русских. Литовцы должны 
понимать, что при изменении геополитической картины Европы они не смогут 
сохранить независимость без гарантий со стороны соседей. Речь не о военной 
операции против Литвы, а о подчинении её экономически или политически. 
Для России Литва – это пол-Санкт-Петербурга, а для Польши – размер 
среднего воеводства.  
 
Шансы и вызовы литовского председательства 
Если смотреть с позиций политического эгоизма Литвы, главный вызов – 
сплочение прибалтийских государств в цельный субъект в виде конфедерации. 
Этим такой субъект достиг бы положения, подобного с положением Словакии 
или Финляндии. А нормализация отношений со странами региона придала бы 
конфедерации прочное положение в Балтийском регионе и в ЕС. Наблюдая за 
соперничеством Литвы, Латвии и Эстонии, мы не видим таких намерений, и 
вряд ли они появятся за время председательства Литвы.  
Обеспечение энергетической безопасности – следующий вызов. Здесь 
проблема имеет стратегический характер: строить ли свою безопасность с 
опорой на страны, с которыми Литва имеет сухопутную границу или 
прокладывать дорогую инфраструктуру для импорта энергетического сырья из 
Скандинавии? Кажется, энергетическая система, зависящая от импорта – 
удовольствие дорогое, а с точки зрения безопасности – малоэффективный, 
ведь так легко перекрыть его поставки. Поэтому Литва обречена на 
сотрудничество с соседями. Опираться на гарантии НАТО означает опираться 
на уверения, которые могут так и остаться уверениями, когда на Востоке 
произойдут динамические изменения в геополитической структуре. 
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Литва, тратя на безопасность менее 1% ВВП, демонстрирует соседям и 
европейскому сообществу, что является государством, податливым на любые 
влияния взамен гарантий безопасности. И эта ситуация будет усугубляться, 
тем более что Литва, теряя на протяжении десятилетия несколько процентов 
населения, превратиться в маргинала на международной арене.  
Вовлечённость Вильнюса в проект «Восточного партнёрства» в ходе 
председательства в ЕС тоже не принесёт эффекта. Влияние этой маленькой 
страны на в три раза большую Белоруссию или на в десяток раз большую 
Украину – это работа, не соответствующая международному весу Литвы. 
Польше во время своего председательства не удалось обратить внимание ЕС 
на Восточную Европу, тем более не удастся это Литве. 
Большой проблемой будет и политика относительно формирования бюджета 
на 2014-2020 гг. и действий, направленных на спасение евро. Ещё проблема – 
политика вокруг Сирии и Ирана и распространение терроризма в Северной 
Африке. Тут у Литвы нет ни сил, ни средств для координации действий ЕС. 
Также председательство Литвы не окажет существенного влияния на 
внутреннюю политику ЕС относительно указанных проблем. 
 
Председательство Литвы и Польша 
Польша для Вильнюса – это страна, которая отягощена неискупимой виной 
перед Литвой, и которая должна, поэтому, с пониманием относиться ко всем 
фобиям, препятствующим экономическим и политическим отношениям между 
двумя государствами. Польша на протяжении двух десятилетий 
придерживалась в отношении Литвы партнёрской политики по образу той, 
каковой придерживалась в отношении националистической Украины Виктора 
Ющенко, и даже пренебрегала не только своими экономическими 
интересами, но и интересами польского меньшинства в этой стране.  
Литовцы же относились к Польше, как к оккупанту, забывая, что Речь 
Посполитая Обоих Народов, которая появилась в XVI в., появилась не в 
результате покорения, а в результате политического договора с сохранением 
субъектности обеих сторон.  
Польше пора прекратить с политикой сверхбережного отношения к Литве, и 
подойти к этой стране с политикой, построенной на условиях взаимности. 
Нельзя допустить, чтобы Вильнюс, председательствуя в ЕС, игнорировал 
международные положения и конвенции о нацменьшинствах, манипулировало 
избирательными округами на выборах или административными методами 
уничтожало систему образования нацменьшинств.  
Литва должна взять на себя больше ответственности в деле обеспечения 
собственной безопасности. Председательство надо использовать для 
нормализации отношений с Белоруссией, а саммит «Восточного партнёрства» 
в Вильнюсе необходимо использовать для нормализации отношений всех 
стран Восточной Европы.  
Серьёзным вызовом для Литвы во время председательства будет сохранение 
пропорции между политическими интересами и безопасностью в рамках 
политики ЕС, и интересами экономическими, покоящимися на развитии 
сотрудничества культурного и экономического между Польшей, Белоруссией 
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и Калининградом. Ориентация этой страны на Финляндию и Швецию, с 
учётом её демографического, оборонного и экономического потенциала, 
существенного значения для Литвы не имеет. Также участие в разрешении 
проблем внутренней политики Украины или ангажирование во 
внутриполитические процессы в Белоруссии превышает возможности 
Вильнюса.  
В настоящее время «Восточное партнёрство», как приоритет ЕС, на чём и 
будет настаивать Литва, не является приоритетом Евросоюза, погружённого во 
внутренние проблемы, тем более что ухудшается обстановка в Северной 
Африке, растёт напряжение вокруг Ирана. Вильнюс проиграет, если будет 
пытаться внести в повестку дня ЕС что-то другое. Его успехом уже будет 
председательство «с сохранением лица». 
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УБИЙСТВА ПОЛЯКОВ НА ВОЛЫНИ И ПОЛИТИКА 
ПОЛЬСКИХ ВЛАСТЕЙ 

(http://www.fondsk.ru/news/2013/07/07/ubijstva-poljakov-na-volyni-i-politika-
polskih-vlastej-21466.html 07.07.2013) 

 

В течение нескольких десятилетий на тему убийств во время Волынской резни 
мирного польского населения украинскими националистами, 
сотрудничавшими с немецкими фашистами, было наложено табу. У этого 
были свои причины. Во-первых, Волынь была территорией Советского Союза. 
Во-вторых, ряд польских правительств, поддерживавших после 1991 года 
возникновение на территории Украинской ССР независимого украинского 
государства, не хотели затрагивать «больную» тему в отношениях с Киевом. 
На Западной Украине значительная часть населения выступает за 
присоединение к ЕС и НАТО, поэтому говорить о сотрудничестве элит этого 
региона с гитлеровцами в годы последней войны Варшаве представлялось 
неуместным. 
Эти и другие соображения привели, в частности, к поддержке Польшей в годы 
«оранжевой революции» Виктора Ющенко, несмотря на его крайний 
национализм, выражением которого стало присвоение звания «Герой 
Украины» террористу Степану Бандере и командующему Украинской 
повстанческой армии (УПА) Роману Шухевичу. 
На Украине из политических соображений принято решение всячески 
препятствовать попыткам родственников убитых поляков почтить память 150 
000 польских жертв УПА, покоящихся в более чем 3 000 захоронениях. Власти 
западно-украинских областей, где господствуют националисты из «Свободы», 
на протяжении нескольких лет блокируют инициативы по установлению 
памятников убиенным. Из 3 000 захоронений жертв ОУН-УПА только 140 
обозначены специальными знаками. 
Решительно блокирует попытки провести в 70-ю годовщину массовых убийств 
поляков головорезами УПА траурные мероприятия Союз украинцев в Польше. 
Его активисты, становясь членами польских политических партий и влияя на 
политику этих партий изнутри, борются с теми, кто пишет и говорит вслух о 
Волынской трагедии. Примером может послужить член правящей партии 
«Гражданская платформа» Мирослав Сыч, чей отец был приговорён после 
войны к смертной казни за участие в преступлениях УПА. 
Деятели Союза украинцев в Польше заявляют, что тезисы о сотрудничестве 
украинцев с гитлеровцами – это не что иное, как свидетельства преследования 
этнических украинцев. Этим члены данной организации пытаются 
шантажировать всякого, кто говорит об убийствах мирных жителей 
украинскими националистическими бандами. 
У историков и юристов давно нет никаких сомнений в том, что с точки зрения 
международного права массовые убийства на Волыни были геноцидом. И в 
этом для польской власти заключается проблема. Прямое признание факта 
геноцида поляков боевиками ОУН/УПА официальной Варшаве неудобно – там 
полагают, что это может привести к ослаблению антироссийского фронта 
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украинских националистов, а также снизить и без того не очень высокую 
общественную поддержку идеи евроинтеграции Украины… А то, что такая 
позиция означает поддержку антипольских, антироссийских и антисемитских 
сил, строящих державу, где только «истинные украинцы» будут обладать 
всеми гражданскими правами, в Варшаве учитывать не хотят. 
В 2008 году, в 65-летний юбилей Волынской резни, тогдашний президент 
Польши Лех Качиньский обманул ожидания общественности, требовавшей 
правды о тех далёких событиях, и свёл все траурные мероприятия к 
нескольким незначительным жестам. После такого урока многие польские 
общественные организации, не доверяя властям, в том числе и президенту 
Брониславу Коморовскому, проводят памятные мероприятия собственными 
силами. В пяти воеводствах Польши местными властями была принята 
резолюция, осуждающая Волынскую резню. Такие же резолюции 
принимаются на уровне городских и районных администраций. Многие 
журналисты, для которых понятна суть нечистоплотной политики польских 
властей, широко освещают эту тему в газетах. Всё говорит о том, что заговор 
молчания нарушен. Избежать того, что преступление, независимо от 
колебаний политической конъюнктуры, назовут преступлением, уже не 
удастся. 
Когда стало понятно, что замалчивать правду далее не удастся, на Украине 
заговорили о «польско-украинском единении». С целью «единения» в Польшу 
приезжал лидер украинских униатов - глава греко-католической церкви 
Украины Святослав Шевчук, подписавший с архиепископом Юзефом 
Михаликом соответствующую декларацию. Однако возглавляющий 
Украинскую римско-католическую церковь архиепископ Мечислав 
Мокшицкий подверг этот документ суровой критике, подчеркнув, что сначала 
следовало бы совместно осудить украинскую националистическую идеологию, 
под флагом которой проводились жестокие расправы над гражданским 
населением Волыни в 1943 году. Однако слов осуждения в декларации нет. 
Отрицательно к факту подписания декларации отнеслись и общественные 
организации «кресов всходних», отметив, что униаты (священники 
Украинской греко-католической церкви) лично освящают памятники Степану 
Бандере, как это сделал, например, архиепископ Игорь Возняк. 
Западно-украинские политики нашли ещё один способ блокировать траурные 
мероприятия в Польше в память о жертвах украинского фашизма. Депутаты 
Львовского областного совета приняли постановление о сдаче в аренду 
львовским полякам на 49 лет одного из зданий в городе  в обмен на отказ 
польского парламента от официального осуждения Волынской резни и 
преступного характера УПА. И, памятуя об этом, «Гражданская платформа» 
как правящая партия до сих пор блокирует инициативу в Сейме, и только 
Сенат Польши принял декларацию, осуждающую массовые убийства поляков 
бандитами УПА. В ответ на декларацию польского Сейма лидеры «Свободы» 
заявили, что приезд президента Польши на Украину отныне нежелателен. 
Вслед за тем реверанс в сторону украинских националистов сделала 
администрация города Пшемышля, где большинство мест имеют 
представители «Гражданской платформы», в том числе этнические украинцы. 
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Городские власти решили присвоить одной из улиц имя епископа Иосафата 
Коцыловского, который в 1941 году приветствовал входившие в город 
гитлеровские войска, а в 1943 году благословлял карателей дивизии СС 
«Галичина», которые уже через несколько недель вместе с бандеровцами 
убивали поляков в окрестностях Львова. Любому здравомыслящему человеку 
ясно, что нормальное сотрудничество между Польшей, Украиной и Россией 
должно включать в себя и совместную борьбу трёх государств против 
идеологии сторонников Бандеры как на Украине, так и в Польше. А траурные 
мероприятия, проводимые польскими общественными организациями в 
память о 70-летии Волынской резни, наверняка помогут населению Западной 
Украины лучше понять, что путь с Бандерой – это путь в никуда.  
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УКРАИНСКОЕ «ВОССТАНИЕ» ИЛИ 
МЕЖДУНАРОДНАЯ МАНИПУЛЯЦИЯ? 

(http://ukrpravda.ua/articles/ukrainskoe-vosstanie-ili-mezhdunarodnaya-
manipulyaciya 01.29.2014) 

 
Просматривая и читая польские СМИ, у рядового обывателя может сложиться 
впечатление, будто на Украине дошло до восстания, которое стало 
неожиданностью для международной и польской политики. Информационный 
дискурс формирует у слушателя образ угнетенного народа, смиряемого 
милицейскими ордами диктатора Януковича. Мало кто из рассказчиков 
ныряет глубже, к причинам сложившейся ситуации и роли части украинской 
оппозиции в борьбе за власть, и как и когда украинское государство может 
треснуть. 
Много лет в многочисленных публикациях в популярных и научных изданиях 
я обращал внимание на правдоподобность такого сценария событий на 
Украине. Предсказывал, что до этого дойдет ближе к 2015 г., т.е. в ходе 
президентской кампании. За то, что все произошло раньше, давайте 
поблагодарим некоторых политиков Евросоюза, которые форсированно 
реализовывали свой геополитический сценарий на Украине, невзирая на тот 
факт, что количество русских в этой стране сравнимо с количеством тех, кто 
исповедует националистические и русофобские настроения. Принуждение 
украинских властей и украинского общества сделать выбор между Россией и 
ЕС – пример исключительного политического цинизма европейских элит, и, 
если говорить правду, это они привели часть украинского общества к 
теперешнему состоянию. 
Для многих наблюдателей политической сцены Украины не было сюрпризом, 
что националистические ячейки в парламенте отрабатывали такой сценарий 
развития. Это они и их приближенные сейчас ловко швыряют бутылками с 
бензином в милицию, штурмуют админздания. Но об этом СМИ молчат! Зато 
формируют образ народа, которому собственная власть ломает хребет. Никто 
не обращает внимание, что некритичная поддержка «Свободы» и ее лидеров 
западноевропейскими политиками, в т.ч., польскими, которые готовились к 
такому сценарию уже много лет (вспомним хотя бы слова Юрия 
Михальчишина, что «бандеровская армия перейдет Днепр, и разберется с 
Януковичем»), неизбежно вела к такой развязке. 
Сейчас на Украине имеем ситуацию, когда власти пытаются обеспечить 
порядок, а часть разочарованной оппозиции, после трехмесячных бесполезных 
протестов, которые были, попросту говоря, попыткой захвата власти, теперь 
устраивают провокации, чтобы, путем радикализации украинского общества, 
учинить политический переворот и отстранить правящую команду от власти. 
Никто не сомневается, что в расчетах части оппозиционеров, в основном, 
«Свободы», смертельные жертвы были необходимым нюансом такого 
сценария. Ведь только так можно было перейти линию, за которой не было бы 
возврата назад, и при каждых переговорах требования касались бы ухода 
«скомпрометированного» Януковича. 
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Здесь стоит спросить: а за что, на самом деле, на Украине идет борьба? Нет 
сомнений, что речь идет о прозападной или пророссийской ориентации Киева. 
Восток и юг Украины – это регионы российского влияния, управляют 
которыми пророссийские политики. Только от России зависит, когда там будет 
сделан «пророссийский выбор» и начнется строительство своего государства. 
Россия понимает, что западноукраинские области к ней не пойдут. Вопрос 
только в том, сколько территориального влияния она отдаст гипотетическому 
западноукраинскому государству. Политики же из «Свободы» уверены в своих 
силах в этих регионах и борются за границы нового государства, которые 
были бы вынесены далеко на восток, желательно, за Киев. 
А что США и ЕС? Для США важно, чтобы под влиянием России не оказалась 
вся Украина, иначе Россия сильно укрепится. Одновременно, Соединенные 
Штаты не хотят слишком ввязываться в ситуацию, учитывая ситуацию на 
Ближнем Востоке и желательность улучшения отношений с Москвой. Для 
Брюсселя ясно, что в ближайшие два десятилетия Украина, по политическим и 
финансовым причинам, не имеет никаких шансов на вступление в ЕС. У 
брюссельских политиков только один вопрос - как не оттолкнуть украинское 
общество, одновременно не принимая его в ЕС. 
Ответ пришел сам собой. Раз власти Украины приостановили процесс 
сближения с ЕС, можно демонстрировать желание принять Украину в ЕС. И 
этот цинизм ЕС и США привел к трагедии в Киеве. Заблуждение общества 
насчет западноевропейского благополучия взамен на принуждение властей 
Украины к «соответствующему выбору» - часть игры ЕС вокруг Украины не 
своими руками. Для России, у которой все меньше остается времени и 
пространства для «стратегической паузы» сужается (Москва вскоре столкнется 
со стратегическими последствиями своей внутренней и внешней политики, 
напр. демографическая проблема, обострение на Кавказе, экспансия Китая на 
Дальнем Востоке, экономические и хозяйственные проблемы), наступает 
момент, когда придется принимать конкретные решения. Одно из них – 
сохранение своего влияния на значительной части Украины, которая может 
послужить стратегическим резервуаром с точки зрения культуры и 
демографии. Но Москве сейчас события на Украине на руку, т.к. позволяют 
медиально перекрыть проблемы с терроризмом перед Олимпиадой в Сочи. 
Игра за влияние на Украине должна закончиться пролитием крови (хотя бы в 
ограниченном масштабе). Ставки велики, а для главных игроков (США, ЕС, 
РФ) речь идет о формировании геополитического порядка на пространстве в 
несколько сот тысяч квадратных километров, которое имеет важное значение  
на шахматной доске международных отношений, а, главное, интересо. 
 
 
 


