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Z recenzji wydawniczych: 
 

„(...) Antologia tekstów dra Andrzeja Zapałowskiego  ma wymiar poznaw-
czy i praktyczny, o dużej aktualności i ważności. Pokazuje, jak istotne jest 
znaczenie Ukrainy jako przedmiotu w grze międzymocarstwowej i jako 
uczestnika podmiotowego w relacjach sąsiedzkich. Autor ma świadomość in-
strumentalnego wykorzystywania Ukrainy przez Stany Zjednoczone i Unię Eu-
ropejską, co ma przede wszystkim negatywne konsekwencje dla stosunków 
polsko-rosyjskich. Rywalizacja w sprawie Ukrainy jest rywalizacją różnych im-
perializmów, różniących się wprawdzie między sobą, ale jednak mających po-
dobne motywy ekspansji. Autor zbioru w wielu miejscach uświadamia czytel-
nikowi, że  rosyjski imperializm nie jest jedynym, który zagraża na dłuższą me-
tę państwom mniejszym i słabszym”. 
  

prof. dr hab. Stanisław Bieleń 
(Uniwersytet Warszawski) 

 
„(...) O znaczeniu Ukrainy ze względu na jej położenie w Europie, obszar, 

liczbę ludności, zasoby, potencjał nikogo przekonywać nie trzeba. Ukraina od-
grywa ważną a nawet kluczową rolę w koncepcjach geopolitycznych i geostra-
tegicznych najważniejszych graczy zarówno Wschodu (Rosji) jak i Zachodu. 
Jej usytuowanie w strukturach bezpieczeństwa ma znaczenie pierwszorzędne 
nie tylko dla czołowych graczy sceny międzynarodowej. Miejsce i rola Ukrainy 
w systemie bezpieczeństwa europejskiego, przynależność  do określonych 
struktur bezpieczeństwa, pozostają wciąż kwestią otwartą. W tej sytuacji do-
bre rozeznanie, naukowy ogląd czynników warunkujących perspektywy proce-
su sytuowania Ukrainy w strukturze bezpieczeństwa ma bez wątpienia bardzo 
ważne znaczenie dla praktyki polityki bezpieczeństwa. Stąd też tytuł antologii 
i trafność doboru tekstów w niej ujętych nie budzą  zastrzeżeń…”  
 

prof. dr hab. Jacek Pawłowski  
(Akademia Obrony Narodowej) 
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Wstęp 
 

ynamika zmian, z którymi mamy obecnie do czynienia w Europie 
Wschodniej, narzuca badaczom konieczność analizowania zarówno 
poszczególnych wydarzeń, jak i samych procesów w sposób ciągły. 

Dzisiejszy długotrwały proces wydawniczy powoduje także, iż wartościowe 
książki, jak i m.in. teksty prasowe, dotyczące bieżących zdarzeń, w dłuższej 
perspektywie czasowej tracą na swojej aktualności. Nauka, poza konieczno-
ścią gromadzenia wiedzy oraz wyprowadzania za pomocą metod naukowych 
pewnych prawideł, musi służyć także w sposób użyteczny społeczeństwu. 
Oczywiście trudno być w wielu wypadkach skutecznym badaczem, który jest 
w stanie trafnie przewidywać wszystkie zdarzenia, gdyż nie będzie on nigdy 
posiadał pełnej wiedzy, zwłaszcza w dziedzinie nauk społecznych. W kontek-
ście tym warto przypomnieć nieco humorystyczne słowa wielkiego duńskie-
go fizyka i noblisty Nielsa Bohra, który stwierdził kiedyś, że przewidywanie 
jest niezwykle trudne, ponieważ dotyczy przyszłości. 

Przed dwoma laty ukazała się moja książka pt. Ukraina i Europa Wschod-
nia. Geopolityczne wyzwania dla Polski i Rosji, która zawierała artykuły na-
ukowe, popularnonaukowe i wywiady, odnoszące się do zdarzeń zachodzą-
cych w latach 2011–2014 na wschód od Polski. Przedstawiłem w niej także 
prawdopodobny rozwój wydarzeń na badanym obszarze oraz główne zagro-
żenia wynikające z zachodzących tam procesów dla Polski. Wiele z posta-
wionych tez znalazło swoje odbicie w późniejszej rzeczywistości. Natomiast 
pewne obawy wynikały z zamieszczenia we wspomnianej publikacji właśnie 
wywiadów. Dla wielu bowiem badaczy to narzędzie ukazywania wyników 
swoich przemyśleń i analiz wydaje się mało naukowe. Jednakże, aby nauka 
była także użyteczna dla społeczeństwa, należy w miarę szybki i dostępny 
sposób prezentować zagrożenia i sugestie. Publikacje naukowe w formie 
zwartych monografii czy artykułów naukowych posiadają jedną zasadniczą 
wadę – ich praktyczna dostępność w postaci oddziaływania społecznego jest 
ograniczona nakładem i zawężeniem tematycznym do grona specjalistów w 
danej dziedzinie. Taka zasada jest do przyjęcia w naukach ścisłych, przyrod-
niczych czy też technicznych. Jednak od nauk społecznych oczekuje się rów-
nież przełożenia wyników badań na codzienną użyteczność.  

Właśnie narzędzia w postaci cyklicznych wywiadów okazują się bardzo 
dobrym sposobem publikowania efektów badań w zakresie tzw. gorących 
tematów, angażujących opinię publiczną. Już sam zasięg dotarcia, oceniany 
na co najmniej kilka tysięcy osób w ciągu 2–3 dni powoduje, że wywiera 
wpływ na postawy wielu odbiorców w stosunku do prezentowanej problema-

D 
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tyki. Niestety na ten aspekt działalności naukowej dzisiaj nie zwraca się 
istotnej uwagi. Pracowników nauki rozlicza się bowiem głównie z publikacji 
w punktowanych czasopismach naukowych, które mają niewielki nakład. W 
rezultacie młody badacz największy wysiłek kładzie nie na dotarcie do jak 
najszerszej grupy czytelników, lecz na uzyskanie jak największej punktacji, 
gdyż od tego zależy jego przyszłość zawodowa, a w efekcie zarobki. 

Z perspektywy dwóch lat od ukazania się pierwszej książki, autor zdecy-
dował się na kontynuację prezentacji swojego wybranego dorobku właśnie w 
tej formie. Jest to z jednej strony związane z pozytywnym przyjęciem w wielu 
środowiskach społecznych i naukowych poprzedniego opracowania, a z dru-
giej – na zebraniu w jednym miejscu wielu wybranych a zarazem najbardziej 
istotnych publikacji. Oczywiście, podobnie jak poprzednio, proces wydawni-
czy uniemożliwia zamieszczenie artykułów naukowych, które zostały złożo-
ne niedawno do druku, a które nie zdążyły się jeszcze ukazać jako pierwo-
druki.  

Należy mieć nadzieję, iż zamieszczone w jednym miejscu artykuły i wy-
wiady umożliwią Czytelnikowi prawidłową i rzetelną ocenę poszczególnych 
wydarzeń w obszarze geopolityki i bezpieczeństwa Europy Wschodniej. Moją 
intencją było także zwrócenie uwagi na pierwsze daty publikacji poszczegól-
nych materiałów i konfrontację zawartych opinii i tez z wydarzeniami, które 
po nich nastąpiły. Tylko w ten sposób jest się w stanie rzeczywiście ocenić 
ich jakość i znaczenie.  

Pozycja składa się z pięciu głównych rozdziałów. Na końcu umieszczono 
indeks nazwisk. Zawiera on odniesienia do wszystkich postaci występujących 
w tej pozycji, jednakże bez uwzględnienia przypisów oraz tekstów obcoję-
zycznych.  

Rozdział pierwszy zawiera 9 tekstów naukowych, które zostały poświęco-
ne analizie spraw bezpieczeństwa i geopolityki, a które były publikowane w 
różnych periodykach naukowych. W tych ramach zmieścił się także zapis 
debaty eksperckiej, poświęconej geostrategicznej problematyce Ukrainy, jak i 
moje wystąpienie z Konferencji Świętokrzyskiej w maju 2015 roku.  

Część druga została poświęcona współczesnej historii polsko-ukraińskiej 
w czasie II wojny światowej i zawiera 3 teksty.   

Kolejna, trzecia część została zaopatrzona w zestaw tekstów o charakterze 
publicystycznym i komentatorskim, które miałem okazję publikować przede 
wszystkim na kilku portalach internetowych, ale też w kilku czasopismach. 
Zostały ona ułożone chronologicznie.  

W rozdziale czwartym – największym objętościowo umieściłem zapis po-
nad 60 wywiadów, udzielonych m.in. gazecie „Nasz Dziennik”, czy dzienni-
karzom portalu Sputnik, poświęconych tematyce ukraińskiej, które zawierają 
przede wszystkim szerokie omówienie moich dociekań i badań w formie 
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prostszej i łatwiejszej dla zrozumienia dla przeciętnego odbiorcy, zachowując 
przy tym wszelkie cechy analityczne i poznawcze.  

Rozdział ostatni zawiera 4 wybrane teksty obcojęzyczne, w których nie 
tylko uwzględniają moją osobę, ale też propagują opracowane przeze mnie 
tezy naukowe.  

Zamieszczone w niniejszym tomie materiały zostały poddane również po-
nownej redakcji językowej. Usunięto też pewne niedopowiedzenia, czy skró-
ty myślowe, które z dłuższej perspektywy czasowej byłyby niezrozumiałe dla 
przyszłych Czytelników.  

Na koniec pragnę podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się do 
powstania tej książki, a szczególnie licznym dyskutantom i adwersarzom, 
których krytyka, choć czasami emocjonalna, ale w zdecydowanej większości 
merytoryczna, w znaczącej mierze przyczyniła się do powstawania kolejnych 
materiałów. 
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ROLA SIŁ ZBROJNYCH RP 
W ZAPEWNIENIU BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO 

 
ykorzystanie sił zbrojnych w celu udzielenia władzom cywilnym 
wsparcia na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom pań-
stwa, stanowiło i stanowi jeden z podstawowych elementów orga-

nizacji bezpieczeństwa narodowego. Dzieje się tak zwłaszcza w sytuacjach, 
kiedy powołane konstytucyjnie służby i instytucje nie są w stanie samodziel-
nie realizować postawionych przed nimi zadań, szczególnie gdy do określo-
nych zagrożeń dochodzi w sposób nagły i gwałtowny. Czasami także docho-
dzi do użycia wojska w sytuacji, gdy inne siły nie są w stanie sprostać oczeku-
jącym ich zadaniom, a czasami nawet nie są w stanie ich wykonać. 

Siły zbrojne są jednym z kluczowych i podstawowych narzędzi bezpie-
czeństwa narodowego, bez których państwo nie mogłoby realizować swojej 
podstawowej misji, czyli zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego oraz bez-
pieczeństwa mienia obywateli, jak również ochrony możliwości własnego 
rozwoju. 

Zarówno w przeszłości, jak i obecnie, użycie sił zbrojnych w działaniach 
wewnątrz kraju od długiego czasu budziło obawy związane z możliwością ich 
wykorzystania w celu utrzymania niedemokratycznego charakteru sprawo-
wanej władzy, czy też w wymuszaniu rozwiązań w polityce wewnętrznej, któ-
re nie zyskują szerszej akceptacji społecznej. Za każdym razem, gdy rozpo-
czyna się proces uchwalania nowych regulacji prawnych, nadających wojsku 
możliwość zastępowania, uzupełniania, czy nawet wyręczania instytucji 
i służb państwowych stojących konstytucyjnie na straży bezpieczeństwa we-
wnętrznego, przychodzą na myśl niechlubne karty polskiej historii.  

Do wykorzystania wojska niezgodnie z jego podstawową misją rozumianą 
jako obrona państwa przed zagrożeniem zewnętrznym i stanie na straży nie-
naruszalności granic, dochodziło m.in. w 1926 roku podczas zamachu majo-
wego, podczas pacyfikacji strajku robotników w 1956 roku w Poznaniu, tłu-
mienia protestów w Gdańsku i Szczecinie w 1970 roku, czy w końcu podczas 
wprowadzania stanu wojennego w grudniu 1981 roku1. Mając na uwadze do-
świadczenia z przeszłości, każde demokratyczne społeczeństwo dba, aby nie 
narazić na szwank własnych sił zbrojnych na skutek ich niewłaściwego wyko-
rzystania i w związku z tym określa precyzyjne ramy prawne w zakresie ich 
użycia. Oczywiście system stanowienia prawa nie jest w stanie przewidzieć 

                                                            
1 Por. R .  Szeremiet iew , Użycie Sił Zbrojnych w akcjach politycznych i konfliktach spo-

łecznych w PRL, „Myśl Wojskowa” nr 2/2001, s. 141–153; J .  Babula , Wojsko Polskie 1945–1989. 
Próba analizy operacyjnej, Warszawa 1998, s. 281–297.  

W 
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wszystkich sytuacji, w których pomoc wojska będzie niezbędna, ale takie sy-
tuacje powinny należeć do wyjątkowych i incydentalnych.  

Obecnie uregulowania prawne sytuują Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Pol-
skiej (SZ RP) jako główny element struktury państwa odpowiedzialny za za-
pewnienie bezpieczeństwa zewnętrznego oraz istotny element jego osłony 
strategicznej2. Muszą one także wpisywać się w system zarządzania kryzyso-
wego Sojuszu Północnoatlantyckiego i uwzględniać różnice występujące 
w obydwu systemach. Dotyczy to zarówno zarządzania, jak i stosowania pro-
cedur w sytuacjach kryzysowych3.  

Należy zaznaczyć, iż system zarządzania kryzysowego w Polsce obejmuje 
wyłącznie kwestie zagrożeń niemilitarnych, a w praktyce skupia się na ra-
townictwie i ochronie ludności. Natomiast system NATO traktuje zarządza-
nie kryzysowe znacznie szerzej. Obejmuje swoim obszarem zainteresowania 
całokształt zaangażowania środków cywilnych w przeciwdziałaniu wszystkim 
sytuacjom kryzysowym, w tym również o charakterze polityczno-
militarnym4. 

Praktyką stosowaną na całym świecie, w tym też i w Polsce jest wykorzy-
stywanie sił zbrojnych do akcji ratowania ludności i mienia w sytuacjach po-
jawienia się nie tylko zagrożeń militarnych, ale i o charakterze niemilitar-
nym. Skala tych zadań ciągle wzrasta. Istotny i stały charakter zadań ratow-
niczych dla wojska wymaga od niego ciągłego dostosowywania liczby, struk-
tury, dyslokacji, wyposażenia i wyszkolenia części jednostek do potrzeb ra-
towniczych. 

Wojskowe wsparcie władz cywilnych i społeczeństwa przez użycie sił 
zbrojnych w znaczeniu funkcjonalnym według Waldemara Kitlera, to pod-
stawowa forma współpracy cywilno-wojskowej w zapewnianiu bezpieczeń-
stwa narodowego, realizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 
ustalonymi zasadami i procedurami, obejmująca wydzielenie i przygotowa-
nie jednostek sił zbrojnych do udzielania koniecznej pomocy, a także koor-
dynację działań z organami władzy, służbami i organizacjami pozarządowy-
mi w sytuacji szczególnych zagrożeń i wezwania pomocy wojskowej. Do 

                                                            
2 Osłona strategiczna odnosi się do przedsięwzięć militarnych oraz niemilitarnych i obej-

muje działania realizowane stale w czasie pokoju i kryzysu dla ochrony przed zaskoczeniem 
i innymi formami przemocy – por. R.  Jakubczak,  J .  Marczak,  K .  Gąs iorek , Założenia 
polityki i strategii bezpieczeństwa narodowego [w:] R.  Jakubczak,  J .  Marczak,  K .  Gąs io -
rek ,  W. Jakubczak (red.) , Podstawy bezpieczeństwa narodowego Polski w erze globaliza-
cji, Warszawa 2008, s. 130. 

3 M. Marszałek , System zarządzania kryzysowego NATO jako przedmiot badań dyscypli-
ny nauk o bezpieczeństwie, [w:] P.  S ienkiewicz ,  M.  Marszałek ,  H. Świeboda , Metodo-
logia badań bezpieczeństwa narodowego, t. III, Warszawa 2012, s. 207–229. 

4 T .  Szczurek , Od deskrypcji do antycypacji wykorzystania potencjału militarnego 
w kształtowaniu bezpieczeństwa nowoczesnych wspólnot państwowych wobec rozwoju zagro-
żeń niemilitarnych, Warszawa 2012, s. 318. 
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szczególnych dziedzin tego wsparcia, określonych za pomocą kryterium celu, 
zaliczamy: ochronę ludności, środowiska i dóbr kultury, ratownictwo, bez-
pieczeństwo i porządek publiczny, pomoc humanitarną, zapewnienie funk-
cjonowania organów władzy i ważnych instytucji publicznych, ochronę gra-
nicy państwowej, zapewnienie funkcjonowania służb użyteczności publicznej 
i mediów komunalnych oraz edukację na rzecz bezpieczeństwa5. 

Podstawowym aktem prawnym, normującym zadania SZ RP jest konsty-
tucja. To w niej zostały zawarte podstawowe zadania stojące przed armią, 
a mianowicie zapewnienie bezpieczeństwa i integralności terytorialnej oraz 
nienaruszalności granic. Zakres ten został określony w art. 26, który to w na-
wiązaniu do art. 5 rozciąga zadania dla państwa, w tym SZ RP na zapewnie-
nie wolności i praw człowieka, i obywatela, strzeżenie dziedzictwa narodo-
wego oraz zapewnienie ochrony środowiska6. W art. 136 znajduje się delega-
cja dla Prezydenta RP, mówiąca, iż w razie bezpośredniego, zewnętrznego 
zagrożenia państwa to Prezydent na wniosek Prezesa Rady Ministrów, zarzą-
dza powszechną lub częściową mobilizację i użycie SZ RP do obrony Rzeczy-
pospolitej Polskiej. 

Konstytucja RP określa, iż to Rada Ministrów prowadzi politykę we-
wnętrzną i zewnętrzną państwa i w art. 146 stwierdza, iż w szczególności za-
pewnia bezpieczeństwo wewnętrzne oraz porządek publiczny. 

Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej  

Siły Zbrojne są wyspecjalizowanym organem państwa, przeznaczonym do 
ochrony i obrony jego interesów przez możliwość zastosowania przemocy 
zbrojnej. Są wykorzystywane jako czynnik odstraszania przed agresją lub do 
prowadzenia walki zbrojnej. Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rze-
czypospolitej Polskiej w art. 3 mówi, iż SZ RP stoją na straży suwerenności 
i niepodległości Narodu Polskiego oraz jego bezpieczeństwa i pokoju7. 
W związku z powyższym mogą brać udział w zwalczaniu klęsk żywiołowych 
i likwidacji ich skutków, działaniach antyterrorystycznych, ochronie mienia, 
akcjach poszukiwawczych oraz ratowania lub ochrony zdrowia i życia ludz-
kiego, oczyszczania terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych 
pochodzenia wojskowego oraz ich unieszkodliwianiu, a także w realizacji za-
dań z zakresu zarządzania kryzysowego. Biorąc pod uwagę powyższy katalog 
zakresu możliwego wykorzystania SZ RP, mogą być one w razie konieczności 

                                                            
5 K.  Gąs iorek,  W.  Kit ler , Wojskowe wsparcie władz cywilnych i społeczeństwa, War-

szawa 2005, s. 195.  
6 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 

483, z 2001 r. Nr 28, poz. 319, z 2006 r. Nr 200, poz. 1471, z 2009 r., Nr 114, poz. 946.) 
7 Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Pol-

skiej (Dz.U. z 2012 r. poz. 461, 1101, 1407, 1445).  
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wykorzystane w szeroko pojętych działaniach na rzecz zapewnienia bezpie-
czeństwa wewnętrznego obywateli i ochronie ich własności.  

W skład SZ RP wchodzą następujące rodzaje wojsk: 
1. Wojska Lądowe; 
2. Siły Powietrzne; 
3. Marynarka Wojenna; 
4. Wojska Specjalne. 
Składają się one z jednostek wojskowych i związków organizacyjnych oraz 

Żandarmerii Wojskowej (ŻW), jako wyodrębnionej i wyspecjalizowanej służby. 
Poprzez jednostkę wojskową rozumie się jednostkę organizacyjną SZ RP, 

funkcjonującą na podstawie nadanego przez Ministra ON etatu, określające-
go jej strukturę wewnętrzną, liczbę, rodzaje i rangę wszystkich stanowisk 
służbowych występujących w tej jednostce, jak również liczbę i rodzaje 
uzbrojenia, środków transportu i innego wyposażenia należnego jednostce 
oraz posługującą się pieczęcią urzędową z godłem Rzeczypospolitej Polskiej 
i nazwą (numerem) jednostki.  

Przez związek organizacyjny rozumie się jednostki wojskowe zorganizo-
wane w określoną strukturę, w szczególności w korpus, dywizję lub brygadę, 
funkcjonującą samodzielnie albo w składzie rodzaju SZ RP. 

Do podstawowych misji SZ RP należą8:  
1. w zakresie misji orężnych: odstraszanie i obrona Polski, udział w obro-

nie wspólnej NATO oraz udział w misjach pokojowych; 
2. w zakresie misji nieorężnych: tworzenie poprzez wychowanie i szkole-

nie wojskowe, więzi państwowych, narodowych i społecznych oraz wsparcie 
władz i społeczeństwa w sytuacjach szczególnych zagrożeń i potrzeb;  

3. misja koordynacji obronnej w zakresie koordynacji wojskowych i cywil-
nych przygotowań i działań w obronie narodowej.  

Możliwość użycia Sił Zbrojnych RP na terenie kraju 

Siły Zbrojne RP są konstytucyjną formacją, której wykorzystanie wewnątrz 
kraju z zadaniem wzmocnienia bezpieczeństwa wewnętrznego jest obwaro-
wana wieloma uwarunkowaniami i procedurami. Jednakże istnieje brak cało-
ściowych uregulowań w zakresie ich użycia. 

Jak wspomniano powyżej – konstytucja określa, iż w razie bezpośrednie-
go, zewnętrznego zagrożenia państwa Prezydent RP zarządza mobilizację 
i ogłasza stan wojenny. Szczegółowo przesłanki, które muszą być spełnione, 
aby wprowadzić stan wojenny, wymienia w art. 2 ustawa o stanie wojennym9. 

                                                            
8 K .  Gąs iorek,  W. Kit ler , Wsparcie wojskowe władz cywilnych…, s. 66. 
9 Ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego 

Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej 
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Do podstawowych przesłanek należą zagrożenia spowodowane działaniami 
o charakterze terrorystycznym, wrogą aktywnością w cyberprzestrzeni, 
zbrojnej napaści na terytorium RP lub gdy z umowy międzynarodowej wyni-
ka zobowiązanie do wspólnej obrony przeciwko agresji. Dwie z tych przesła-
nek a mianowicie działania o charakterze terrorystycznym i w cyberprze-
strzeni mogą wystąpić także jako zagrożenie wewnętrzne.  

Jednakże wspomniana ustawa określa spełnienie jeszcze jednej przesłanki, 
a mianowicie bezpośredniości i zewnętrznego charakteru zagrożenia. Cecha 
„bezpośredniości” zagrożenia odnosi się do aspektu czasowego wystąpienia 
zagrożenia państwa. Dla jej spełnienia konieczne jest uzasadnione przekona-
nie o bliskim i wysoce prawdopodobnym tego zjawiska, zwłaszcza przez czyn-
niki zewnętrzne (międzynarodowe). Pojęcie zaś „działań terrorystycznych” ja-
ko konstytucyjnej przesłanki użycia SZ RP na terytorium kraju nie jest jedno-
znaczne, gdyż brak jest powszechnie uznanej definicji „terroryzmu”10.  

Terroryzm jest zasadniczo pojęciem politycznym i przez długi czas nie był 
obecny w polskim prawie w formie definicji legalnej. Obecnie Kodeks karny 
w art. 115 §20, stanowi, że: „Przestępstwem o charakterze terrorystycznym 
jest czyn zabroniony zagrożony karą pozbawienia wolności, której górna 
granica wynosi co najmniej 5 lat, popełniony w celu: 

1. poważnego zastraszenia wielu osób, 
2. zmuszenia organu władzy publicznej Rzeczypospolitej Polskiej lub in-

nego państwa albo organu organizacji międzynarodowej do podjęcia lub za-
niechania określonych czynności, 

3. wywołania poważnych zakłóceń w ustroju lub gospodarce Rzeczypospo-
litej Polskiej, innego państwa lub organizacji międzynarodowej – a także 
groźba popełnienia takiego czynu.”11 

Kolejnym aktem prawnym regulującym kwestie użycia SZ RP w wymiarze 
wewnętrznym jest ustawa o stanie wyjątkowym12. W art. 2 wspomnianej 
ustawy zostały wymienione przesłanki wprowadzenia stanu wyjątkowy, 
a mianowicie: w sytuacji szczególnego zagrożenia konstytucyjnego ustroju 
państwa, bezpieczeństwa obywateli lub porządku publicznego, w tym spo-
wodowanego działaniami o charakterze terrorystycznym lub działaniami 
w cyberprzestrzeni, które nie może być usunięte poprzez użycie zwykłych 
środków konstytucyjnych.  

                                                                                                                                                       
Polskiej (Dz.U. z 2002 r. Nr 156, poz. 1301, z 2003 r. Nr 228, poz. 2261, z 2004 r. Nr 107, poz. 1135, 
z 2011 r. Nr 222, poz. 1323). 

10 B .  Janusz-Pawletta , Dopuszczalność użycia Sił Zbrojnych RP na terytorium kraju 
w przypadku zagrożenia terroryzmem, „Zeszyty Naukowe AON”, nr 4 (85), s. 91. 

11 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.). 
12 Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym (Dz.U. z 2002 r. Nr 113, poz. 985, Nr 

153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 228, poz. 2261, z 2006 r. Nr 104, poz. 711, z 2011 r. Nr 222, poz. 1323). 
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W tymże akcie prawnym, w art. 11 ustawodawca wprowadził możliwość 
postanowienia Prezydenta RP, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, o użyciu 
oddziałów i pododdziałów SZ RP do przywrócenia normalnego funkcjono-
wania państwa, jeżeli dotychczas zastosowane siły i środki zostały wyczerpa-
ne. Przepis ten podkreśla znaczenie konieczności wyczerpania innych sił 
i środków aparatu przymusu państwa, aby móc wprowadzić do działań woj-
sko. Jednocześnie ustawodawca zwraca uwagę, iż użycie sił zbrojnych nie 
może zagrozić ich zdolności do realizacji zadań wynikających z Konstytucji 
RP i ratyfikowanych umów międzynarodowych. 

 W przypadku użycia SZ RP w zaprowadzaniu porządku wewnętrznego 
oddziały i pododdziały pozostają pod dowództwem przełożonych służbo-
wych i wykonują zadania wyznaczone przez Ministra ON w uzgodnieniu 
z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych. Żołnierzom wyznaczonym 
do tych oddziałów i pododdziałów przysługują, w zakresie niezbędnym do 
wykonania ich zadań, uprawnienia policjantów określone w art. 15–17 ustawy 
o Policji13. 

Szczegółowe zasady użycia oddziałów i pododdziałów SZ RP w czasie stanu 
wyjątkowego, aż do momentu przywrócenia normalnego funkcjonowania pań-
stwa, określa rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów 
i pododdziałów SZ RP w czasie stanu wyjątkowego14. Wspomniany akt prawny 
w §2 stanowi, iż Minister ON, w celu wykonania postanowienia Prezydenta 
RP, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wy-
jątkowym, niezwłocznie kieruje oddziały i pododdziały SZ RP do realizacji za-
dań w czasie stanu wyjątkowego. 

SZ RP użyte do wykonywania zadań w czasie stanu wyjątkowego pozosta-
ją w strukturze organizacyjnej i w systemie dowodzenia SZ RP. Mogą one 
prowadzić działania samodzielnie albo wspólnie z innymi formacjami uzbro-
jonymi lub służbami. Minister ON w swojej decyzji o użyciu SZ RP określa:  

1. skład i liczebność oddziałów i pododdziałów SZ RP, które zostaną użyte 
oraz ich zadania stosownie do posiadanych zdolności; 

2. obszar, na jakim oddziały i pododdziały SZ RP będą wykonywały zada-
nia oraz czas ich wykonywania; 

3. ograniczenia dotyczące użycia posiadanego uzbrojenia i sprzętu wojsko-
wego będących na wyposażeniu oddziałów i pododdziałów SZ RP;  

4. organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego, z którymi 
dowódcy oddziałów SZ RP będą współdziałali w czasie wykonywania zadań. 

                                                            
13 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687 z późn. zm.). 
14 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad 

użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjąt-
kowego (Dz.U. z 2013 r., poz. 1733). 
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 Dalej §3.1 określa, iż działaniami oddziałami i pododdziałami Rodzajów 
Sił Zbrojnych dowodzi Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych, który jednocze-
śnie koordynuje działania oraz Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej, 
Dowódca Garnizonu Warszawa lub dowódca dowodzący siłami specjalnymi 
w razie wydzielenia oddziałów lub pododdziałów z podległych im jednostek. 

Koordynacja tych oddziałów obejmuje współdziałanie w realizacji zadań 
z ministrem właściwym do spaw wewnętrznych i Komendantem Głównym 
Policji – w przypadku użycia oddziałów i pododdziałów SZ RP na obszarze 
większym niż jedno województwo, a z wojewodą i właściwym miejscowo 
komendantem wojewódzkim Policji – w przypadku użycia oddziałów 
i pododdziałów SZ RP na obszarze jednego województwa.  

Kolejnym istotnym aktem prawnym regulującym użycie SZ RP w zapew-
nianiu porządku wewnętrznego państwa jest ustawa o zarządzaniu kryzyso-
wym15. W art. 25 pkt. 1, 2 i 3 mówi, że jeśli w sytuacji kryzysowej użycie in-
nych sił i środków jest niemożliwe lub może okazać się niewystarczające 
(o ile inne przepisy nie stanowią inaczej), Minister ON, na wniosek wojewo-
dy, może przekazać do jego dyspozycji pododdziały lub oddziały SZ RP, wraz 
ze skierowaniem ich do wykonywania zadań z zakresu zarządzania kryzyso-
wego. W realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego mogą uczestni-
czyć oddziały sił zbrojnych, stosownie do ich przygotowania specjalistyczne-
go, zgodnie z wojewódzkim planem zarządzania kryzysowego. Do zadań sił 
zbrojnych w szczególności należy:  

1. współudział w monitorowaniu zagrożeń; 
2. wykonywanie zadań związanych z oceną skutków zjawisk zaistniałych 

na obszarze występowania zagrożeń; 
3. wykonywanie zadań poszukiwawczo-ratowniczych; 
4. ewakuowanie poszkodowanej ludności i mienia; 
5. wykonywanie zadań mających na celu przygotowanie warunków do 

czasowego przebywania ewakuowanej ludności w wyznaczonych miejscach; 
6. współudział w ochronie mienia pozostawionego na obszarze występo-

wania zagrożeń; 
7. izolowanie obszaru występowania zagrożeń lub miejsca prowadzenia 

akcji ratowniczej; 
8. wykonywanie prac zabezpieczających, ratowniczych i ewakuacyjnych 

przy zagrożonych obiektach budowlanych i zabytkach; 
9. prowadzenie prac wymagających użycia specjalistycznego sprzętu 

technicznego lub materiałów wybuchowych będących w zasobach SZ RP; 
10. usuwanie materiałów niebezpiecznych i ich unieszkodliwianie, z wyko-

rzystaniem sił i środków będących na wyposażeniu SZ RP; 
11. likwidowanie skażeń chemicznych oraz skażeń i zakażeń biologicznych; 

                                                            
15 Ustawa o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 1166). 
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12. usuwanie skażeń promieniotwórczych; 
13. wykonywanie zadań związanych z naprawą i odbudową infrastruktury 

technicznej; 
14. współudział w zapewnieniu przejezdności szlaków komunikacyjnych; 
15. udzielanie pomocy medycznej i wykonywanie zadań sanitarnohigie-

nicznych i przeciwepidemicznych. 
Oddziały SZ RP mogą być przekazane do dyspozycji wojewody w składzie 

etatowym albo jako tworzone doraźnie zgrupowania zadaniowe. Dowodze-
nie tymi oddziałami odbywa się na zasadach określonych w regulaminach 
wojskowych i według procedur obowiązujących w SZ RP. Użycie oddziałów 
sił zbrojnych w sytuacji kryzysowej nie może zagrozić ich zdolności do reali-
zacji zadań wynikających z konstytucji i ratyfikowanych umów międzynaro-
dowych. 

Szczegółowo zasady udziału jednostek wojskowych i oddziałów w zapo-
bieganiu skutkom klęsk żywiołowych określa rozporządzenie Rady Mini-
strów z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad udziału pod-
oddziałów i oddziałów SZ RP w zapobieganiu skutkom klęski żywiołowej lub 
ich usuwaniu16, w którym w §2.1. zostały wymienione rodzaje działań wojska 
w zakresie akcji ratowniczych lub prewencyjnych, do których należą: 

1. współudział w monitorowaniu zagrożeń; 
2. wykonywanie zadań związanych z oceną skutków zjawisk zaistniałych 

na obszarze występowania zagrożeń; 
3. wykonywanie zadań poszukiwawczo-ratowniczych; 
4. ewakuowanie poszkodowanej ludności i mienia; 
5. wykonywanie zadań mających na celu przygotowanie warunków do 

czasowego przebywania ewakuowanej ludności w wyznaczonych miejscach; 
6. współudział w ochronie mienia pozostawionego na obszarze występo-

wania zagrożeń; 
7. izolowanie obszaru występowania zagrożeń lub miejsca prowadzenia 

akcji ratowniczej; 
8. wykonywanie prac zabezpieczających, ratowniczych i ewakuacyjnych 

przy zagrożonych dobrach kultury; 
9. prowadzenie prac wymagających użycia specjalistycznego sprzętu 

technicznego lub materiałów wybuchowych będących w zasobach SZ RP; 
10. usuwanie materiałów niebezpiecznych i ich unieszkodliwianie, z wyko-

rzystaniem sił i środków będących na wyposażeniu SZ RP; 
11. likwidowanie skażeń i zakażeń biologicznych; 

                                                            
16 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad 

udziału pododdziałów i oddziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zapobieganiu skut-
kom klęski żywiołowej lub ich usuwaniu (Dz.U. 2003 nr 41 poz. 347). 
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12. wykonywanie zadań związanych z naprawą i odbudową infrastruktury 
technicznej; 

13. współudział w zapewnianiu przejezdności szlaków komunikacyjnych; 
14. udzielanie pomocy medycznej i wykonywanie zadań sanitarno-

higienicznych i przeciwepidemicznych. 
Szczegółowe uregulowania wyodrębnionej i wyspecjalizowanej służby SZ 

RP, jaką jest ŻW w zapewnianiu bezpieczeństwa wewnętrznego, możemy 
znaleźć w dwóch ustawach tj. w ustawie o Żandarmerii Wojskowej i wojsko-
wych organach porządkowych17 oraz w ustawie o Policji18. 

Ustawia o Żandarmerii Wojskowej w art. 4 zadania tej formacji. Do zakre-
su jej właściwości w zakresie wsparcia służb i instytucji stojących na straży 
porządku wewnętrznego należą m.in. ochranianie porządku publicznego na 
terenach i obiektach jednostek wojskowych oraz w miejscach publicznych, 
współdziałanie z polskimi oraz zagranicznymi organami i służbami właści-
wymi w sprawach bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz policjami 
wojskowymi, zwalczanie klęsk żywiołowych, nadzwyczajnych zagrożeń śro-
dowiska i likwidowanie ich skutków oraz czynne uczestniczenie w akcjach 
poszukiwawczych, ratowniczych i humanitarnych, mających na celu ochronę 
życia i zdrowia oraz mienia, zabezpieczanie śladów i dowodów popełnienia 
przestępstw i wykroczeń oraz sporządzanie ekspertyz i opinii kryminali-
stycznych, wykonywanie kontroli ruchu drogowego, przymusowe doprowa-
dzanie osób, w zakresie i na zasadach przewidzianych w przepisach o postę-
powaniu karnym, karnym skarbowym, karnym wykonawczym i cywilnym 
oraz asystowanie przy czynnościach egzekucyjnych, w zakresie i na zasadach 
przewidzianych w przepisach o postępowaniu cywilnym i o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji.  

ŻW jest jedyną formacją wojskową posiadającą tak szerokie uprawnienia 
w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego. Jest także najlepiej przygotowana 
do działań wspierających policję, a we wstępnej fazie kryzysu – do koordy-
nowania użycia jednostek zbrojnych (specjalistycznych pododdziałów, sprzę-
tu itp.). Zwłaszcza oddziały specjalne ŻW są doskonałym odwodem SZ RP, 
gotowym do podjęcia natychmiastowych działań w sytuacji kryzysowej19.  

 Ustawa o Policji w artykule 18 mówi, iż w razie zagrożenia bezpieczeń-
stwa publicznego lub zakłócenia porządku publicznego, zwłaszcza poprzez 
sprowadzenie: 

1. niebezpieczeństwa powszechnego dla życia, zdrowia lub wolności obywateli; 
2. bezpośredniego zagrożenia dla mienia w znacznych rozmiarach; 

                                                            
17 Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach po-

rządkowych (Dz.U. z 2013, poz. 568, 628). 
18 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji..., op.cit. 
19 B .  Pacek , Oddziały specjalne żandarmerii wojskowej, Warszawa 2007, s. 173–178. 
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3. bezpośredniego zagrożenia obiektów lub urządzeń, w celu odparcia 
niebezpiecznego bezpośredniego, gwałtownego zamachu na obiekty i urzą-
dzenia ważne dla bezpieczeństwa lub obronności państwa, na siedziby na-
czelnych organów władzy, naczelnych i centralnych organów administracji 
państwowej albo wymiaru sprawiedliwości, na obiekty gospodarki lub kultu-
ry narodowej oraz na przedstawicielstwa dyplomatyczne i urzędy konsularne 
państw obcych albo organizacji międzynarodowych, a także na obiekty dozo-
rowane przez uzbrojoną formację ochronną utworzoną na podstawie odręb-
nych przepisów; 

4. zagrożenia przestępstwem o charakterze terrorystycznym bądź jego 
dokonania w stosunku do obiektów mających szczególne znaczenie dla bez-
pieczeństwa lub obronności państwa, bądź mogącym skutkować niebezpie-
czeństwem dla życia ludzkiego. 

 Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw we-
wnętrznych (w przypadkach niecierpiących zwłoki decyzję podejmuje mini-
ster właściwy do spraw wewnętrznych, zawiadamiając o niej niezwłocznie 
premiera) w celu zapewnienia bezpieczeństwa publicznego lub przywrócenia 
porządku publicznego, może zarządzić użycie uzbrojonych oddziałów lub 
pododdziałów Policji. Jeżeli użycie uzbrojonych oddziałów i pododdziałów 
Policji okaże się niewystarczające, do pomocy uzbrojonym oddziałom i pod-
oddziałom Policji mogą być użyte oddziały i pododdziały SZ RP, na podsta-
wie postanowienia Prezydenta RP wydanego na wniosek Prezesa Rady Mini-
strów. Pomoc ta może być udzielona również w formie prowadzonego samo-
dzielnie przez oddziały i pododdziały SZ RP przeciwdziałania zagrożeniu 
bądź dokonaniu przestępstwa w przypadku, gdy oddziały i pododdziały Poli-
cji nie dysponują możliwościami skutecznego przeciwdziałania tym zagroże-
niom. W przypadkach niecierpiących zwłoki decyzję o udzieleniu pomocy, 
podejmuje Minister ON, na wniosek ministra właściwego do spraw we-
wnętrznych, określający zakres i formę pomocy, zawiadamiając o niej nie-
zwłocznie Prezydenta RP i Prezesa Rady Ministrów. 

 Żołnierzom oddziałów i pododdziałów SZ RP, kierowanych do pomocy 
uzbrojonym oddziałom i pododdziałom Policji, przysługują w zakresie nie-
zbędnym do wykonywania ich zadań, wobec wszystkich osób, uprawnienia 
policjantów określone w ar. 15–17, ustawy o Policji. Korzystanie z tych 
uprawnień następuje na zasadach i w trybie określonych dla policjantów. 

Powyższe zasady reguluje rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie 
szczegółowych warunków i sposobu użycia oddziałów i pododdziałów Policji 
oraz SZ RP w razie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego lub zakłócenia 
porządku publicznego20.  

                                                            
20 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warun-

ków i sposobu użycia oddziałów i pododdziałów Policji oraz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Pol-
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Wspomniane rozporządzenie w §3.1 i §3.2 mówi, iż użycie oddziałów Poli-
cji oraz oddziałów SZ RP powinno być odpowiednie do stopnia zagrożenia 
bezpieczeństwa publicznego lub zakłócenia porządku publicznego. Stopień 
ten określa się na podstawie przewidywanego rozwoju sytuacji, w tym zagro-
żenia popełnieniem przestępstw o charakterze terrorystycznym, oraz 
z uwzględnieniem aktualnego poziomu dostępności sił i środków pozostają-
cych w dyspozycji Policji. §5, wspomnianego rozporządzenia wymienia za-
kres i obszar wsparcia SZ RP, a w szczególności:  

1. skład oddziałów SZ RP, które mają być użyte, oraz ich zadania i liczebność; 
2. obszar, na jakim oddziały SZ RP będą wykonywały zadania, oraz czas 

ich wykonywania; 
3. ograniczenia dotyczące użycia posiadanego uzbrojenia i sprzętu woj-

skowego będącego w wyposażeniu oddziałów SZ RP. 
Oddziały SZ RP wydzielone do pomocy Policji mogą być użyte do: 
1. ochrony obiektów lub urządzeń; 
2. osłony lub izolacji określonych obiektów, dróg, wydzielonych ulic lub 

części miast; 
3. działań przywracających bezpieczeństwo i porządek publiczny, w tym 

działań antyterrorystycznych. 
W trakcie całej operacji oddziały SZ RP pozostają w strukturze organiza-

cyjnej i w systemie dowodzenia Sił Zbrojnych RP. W działaniach osłonowych 
lub izolacyjnych, organ koordynacyjny wyznacza oddziałom SZ RP samo-
dzielne odcinki lub obszary wykonywania zadań, a podczas wspierania dzia-
łań oddziałów Policji, określa szczegółowe wytyczne do wykonania na rzecz 
tych oddziałów. 

Szczegółowe zasady użycia broni przez żołnierzy służb specjalnych m.in. 
w celu zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego, reguluje ustawa o służbie 
kontrwywiadu wojskowego oraz służbie wywiadu wojskowego21. W art. 30, 
wspomnianej ustawy jest delegacja do użycia broni w celu odparcia bezpo-
średniego i bezprawnego zamachu na życie, zdrowie lub wolność funkcjona-
riusza lub innej osoby albo w celu przeciwdziałania czynnościom zmierzają-
cym bezpośrednio do takiego zamachu, przeciwko osobie niepodporządko-
wującej się wezwaniu do natychmiastowego porzucenia broni lub innego 
niebezpiecznego narzędzia, którego użycie zagrozić może życiu, zdrowiu lub 
wolności funkcjonariusza albo innej osoby, przeciwko osobie, która usiłuje 
bezprawnie, przemocą odebrać broń palną funkcjonariuszowi lub innej oso-
bie uprawnionej do jej posiadania, w celu odparcia niebezpiecznego, bezpo-

                                                                                                                                                       
skiej w razie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego lub zakłócenia porządku publicznego 
(Dz.U. z 2013, poz. 1037). 

21 Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie kontrwywiadu wojskowego oraz służbie wywia-
du wojskowego (Dz.U. z 2006 r., nr 104, poz. 709 z późn. zm.). 
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średniego, gwałtownego zamachu na obiekty lub urządzenia ważne dla bez-
pieczeństwa lub obronności państwa; w celu odparcia zamachu, stwarzające-
go jednocześnie bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia lub wolności 
człowieka, na obiekty lub urządzenia ważne dla obronności państwa lub 
bezpieczeństwa SZ RP. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 1. Proces decyzyjny w zakresie użycia oddziałów i pododdziałów sił zbrojnych do prze-
ciwdziałania niemilitarnej sytuacji kryzysowej. T.  Szczurek , Od deskrypcji do antycypacji 
wykorzystania…, s. 304. 

 
Szczególną kwestią użycia SZ RP z uwagi na wyłączne dysponowanie 

określonymi środkami przymusu, jest kwestia zagrożenia terrorystycznego ze 
strony wykorzystania środków powietrznych. W tym przypadku główny cię-
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żar przeciwdziałania zagrożeniu spoczywa na siłach powietrznych. W art. 
7 ustawy o ochronie granicy państwowej22 czytamy, iż Minister Spraw We-
wnętrznych odpowiada za ochronę granicy państwowej na lądzie i na morzu 
oraz kontrolę ruchu granicznego, w zakresie określonym w odrębnych prze-
pisach. W odniesieniu do przestrzeni powietrznej RP za ochronę granicy od-
powiada Minister ON. Dalej ustawa mówi, iż jego zadania w zakresie ochro-
ny granicy państwowej w polskiej przestrzeni powietrznej wykonuje Dowód-
ca Operacyjny Sił Zbrojnych przy pomocy organu dowodzenia obroną po-
wietrzną. Szczegółowe przepisy dotyczące procedur i sytuacji, w której Siły 
Zbrojne podejmują działania reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 
2 listopada 2011 r. w sprawie określenia organu dowodzenia obroną po-
wietrzną oraz trybu postępowania przy stosowaniu środków obrony po-
wietrznej w stosunku do obcych statków powietrznych niestosujących się do 
wezwań państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym23. 

Współpraca pomiędzy SZ RP a Strażą Graniczną (SG) obecnie nie jest 
szczegółowo uregulowana w jednym akcie prawnym, zwłaszcza w razie wy-
stąpienia zagrożenia terroryzmem w rejonie przygranicznym, dywersji oraz 
w razie konfliktów w pobliżu granicy RP24. Zasadniczo ustawodawca przyjął, 
iż odpowiednie przepisy odnoszące się do wsparcia przez SZ RP Policji w ob-
szarze przygranicznym, są w tym względzie wystarczające. Należy podkreślić, 
iż z ustawy o SG został wykreślony artykuł przewidujący włączenie tej forma-
cji na wypadek wojny w skład SZ RP, tym samym w razie zaistnienia konflik-
tu zbrojnego, będzie ona pełniła funkcje policyjne. Współpracę w określo-
nym zakresie pomiędzy SZ RP a SG na poziomie resortowym, reguluje poro-
zumienie zawarte w dniu 4 stycznia 2012 roku pomiędzy dowódcą Wojsk 
Specjalnych gen. bryg. Piotrem Patalongiem i komendantem Głównym Stra-
ży Granicznej gen. bryg. Leszkiem Elasem w sprawie współdziałania SG 
i Wojsk Specjalnych. Umożliwia ono wzajemne wsparcie techniczne i oso-
bowe oraz wymianę informacji i doświadczeń w zakresie praktycznych dzia-
łań prowadzonych przez obie formacje. Umowa pozwala również na organi-
zowanie wspólnych treningów i szkoleń z wykorzystaniem zarówno bazy 
szkoleniowej jednostek Wojsk Specjalnych, jak i SG25. 

                                                            
22 Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz.U. z 2013 r., poz. 

852, tekst ujednolicony). 
23 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie określenia organu do-

wodzenia obroną powietrzną oraz trybu postępowania przy stosowaniu środków obrony powietrz-
nej w stosunku do obcych statków powietrznych niestosujących się do wezwań państwowego orga-
nu zarządzania ruchem lotniczym (Dz.U. z 2011, poz. 1522).  

24 Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz.U. z 2011 r. nr 116, poz. 675 
z późniejszymi zmianami). 

25 Współpraca wojsk specjalnych i straży granicznej, <http://www.wojskaspecjalne.mil.pl/ 
24,more,238-polpraca_wojsk_specjalnych_i_strazy_granicznej.html?ln=pl> (28 III 2013). 
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W zakresie ochrony przeciwpożarowej udział SZ RP w akcjach wspomaga-
jących służby cywilne reguluje rozporządzenie Ministra ON z 24 sierpnia 
1992 r. w sprawie zasad i trybu wykonywania zadań przez Wojskową Ochro-
nę Przeciwpożarową (WOPp)26. W paragrafie 1 wspomnianego rozporządze-
nia zapisano, iż WOPp, wykonuje w komórkach i jednostkach organizacyj-
nych podległych Ministrowi ON lub przez niego nadzorowanych zadania 
Państwowej Straży Pożarnej (PSP) przewidziane w ustawie o PSP27, 
a w szczególności m.in. udziela pomocy PSP w prowadzeniu akcji ratowni-
czych, a także wykonuje pomocnicze czynności ratownicze w czasie klęsk 
żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń na rzecz innych służb ra-
towniczych, poza komórkami i jednostkami organizacyjnymi podległymi Mi-
nistrowi ON lub przez niego nadzorowanymi oraz podejmuje działania orga-
nizacyjno-techniczne usprawniające system alarmowania i współdziałania 
WOPp z jednostkami organizacyjnymi PSP oraz innymi służbami i podmio-
tami ratowniczymi w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. 

O użyciu Sił Zbrojnych w zakresie wsparcia bezpieczeństwa wewnętrzne-
go państwa jest mowa także w Strategii Bezpieczeństwa Narodowego (SBN) 
z 2007 roku28. Nie stanowi ona, jak pisze Lesław Grzonka29, źródła prawa 
w rozumieniu konstytucyjnym. Można natomiast uznać, że stanowi tzw. nie-
samoistne źródło prawa. Jej rola polega na wskazywaniu interpretatorom 
tekstów prawnych bieżącej sytuacji w zakresie bezpieczeństwa. 

W pkt. 58 strategii podkreślono, iż nadrzędnym celem działań państwa 
w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego jest utrzymanie zdolności do re-
agowania – odpowiednio do zaistniałej sytuacji – w przypadku wystąpienia 
zagrożeń bezpieczeństwa publicznego oraz bezpieczeństwa powszechnego, 
związanych z ochroną porządku prawnego, życia i zdrowia obywateli oraz 
majątku narodowego przed bezprawnymi działaniami oraz skutkami klęsk 
żywiołowych, katastrof naturalnych i awarii technicznych.  

W nawiązaniu do powyższego, w pkt. 97 SBN podkreślono, iż istotnym 
zadaniem SZ RP jest również wspieranie pozostałych organów państwa w za-
pewnianiu bezpieczeństwa wewnętrznego kraju i udzielanie niezbędnej po-
mocy wojskowej właściwym instytucjom i służbom rządowym oraz samorzą-
dowym, organizacjom cywilnym i społeczeństwu w reagowaniu na zagroże-

                                                            
26 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 sierpnia 1992 r. w sprawie zasad 

i trybu wykonywania zadań przez Wojskową Ochronę Przeciwpożarową (Dz.U. 1992 nr 66 poz. 
334, tekst ujednolicony). 

27 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, (Dz.U. Nr 88, poz. 400 
oraz z 1992 r. Nr 21, poz. 86 i Nr 54, poz. 254).  

28 Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, <http://www.msz.gov. 
pl/resource/7d18e04d-8f23-4128-84b9-4f426346a112> (28 III 2013 r.) 

29 W.  Kit ler ,  M.  Czuryk,  M.  Karpiuk (red.) , Aspekty prawne bezpieczeństwa naro-
dowego RP. Część ogólna, Warszawa 2013, s. 15. 
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nia. Tego rodzaju działania obejmują obserwację i kontrolę przestrzeni po-
wietrznej Polski, wsparcie ochrony granicy lądowej i wód terytorialnych, 
a także działalność rozpoznawczą i wywiadowczą, monitorowanie skażeń 
promieniotwórczych, chemicznych i biologicznych na terytorium kraju oraz 
prowadzenie akcji oczyszczania terenu z materiałów wybuchowych i przed-
miotów niebezpiecznych pochodzenia wojskowego. Oprócz tego siły zbrojne 
utrzymują gotowość do prowadzenia – samodzielnie bądź we współpracy 
z innymi organami i służbami państwowymi – operacji poszukiwawczo-
ratowniczych. Będą nadal uczestniczyć w narodowym systemie zarządzania 
kryzysowego, stale rozwijając swą zdolność do udzielania pomocy odpo-
wiednim organom administracji publicznej oraz społeczeństwu w wypadku 
klęsk żywiołowych, katastrof spowodowanych przez człowieka i zagrożeń 
terrorystycznych.  

Wnioski 

Obecne uregulowania prawne w zakresie użycia Sił Zbrojnych RP we-
wnątrz kraju, po zmianie przepisów pod koniec ubiegłego roku, umożliwiają 
wydzielenie pododdziałów Wojska Polskiego do podjęcia działań mających 
na celu przywrócenie bezpieczeństwa publicznego w momencie jego zakłó-
cenia. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, w których dochodziłoby do niemożno-
ści jego przywrócenia wyłącznie siłami pododdziałów Policji. Uprawnienia do 
użycia siły wojskowej regulowane są najczęściej w drodze rozporządzeń za-
wierających delegacje do wsparcia Policji i SG przez SZ RP30.  

Pomimo wspomnianych regulacji, nadal w przypadku rzeczywistego za-
grożenia granic Polski np. poprzez masowe przekraczanie granicy przez 
uciekinierów, przepisy mogą okazać się trudne do zastosowania z uwagi na 
brak w tym zakresie jednego, skodyfikowanego aktu prawnego i wieloletnie 
zaniedbania w postaci braku ćwiczeń takich scenariuszy. Tym bardziej nale-
ży podkreślić, iż niektóre przepisy były pisane pod presją konfliktu we-
wnętrznego, który rozwija się na Ukrainie i jego pogłębianie stanowi realne 
zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski. Pewną wadą większości polskiej klasy 
politycznej jest brak strategicznego myślenia o bezpieczeństwie. Dopiero je-
go realne wystąpienie powoduje nagłą zmianę koncepcji i prawa. Przez wiele 
lat naukowcy i eksperci zawracali uwagę na te zaniedbania. Barbara Janusz-

                                                            
30 Rozporządzenie Rady Ministrów z 6 sierpnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków 

i sposobu użycia oddziałów i pododdziałów Policji oraz Sił Zbrojnych..., op.cit.; Rozporządzenie 
Ministra Spraw Wewnętrznych z 14 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
szczegółowych zasad współdziałania Straży Granicznej z Siłami Powietrznymi i marynarką Wo-
jenną Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie ochrony granicy państwowej (Dz.U. z 15 
października 2013 r. poz. 1217); Rozporządzenie Rady Ministrów z 20 grudnia 2013 r. w sprawie 
szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 
w czasie stanu wyjątkowego (Dz.U. z 31 grudnia 2013 r. poz. 1733).  
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Pawletta przed trzema laty w swojej pracy m.in. zwracała uwagę na koniecz-
ność wydania i wprowadzenia jednolitej, transparentnej i spójnej definicji 
zakresu dopuszczalnej siły stosowanej przez wojsko na terytorium kraju 
zwłaszcza, że żadne przepisy obowiązujące w tym zakresie nie zawierają 
podstaw prawnych „zasad użycia siły”31.  

Występuje tu więc rozczłonkowanie norm w przepisach prawnych, jak 
również w całym systemie prawa. Analiza mająca na celu ustalenie treści 
norm prawnych nie może się ograniczać do literalnego brzmienia konkret-
nego przepisu. Konieczne jest zawsze ujęcie szersze w celu pełnej konstrukcji 
prawnej. Duże rozczłonkowanie norm sprawia pewną trudność interpreta-
cyjną32. Obecne procedury określają zbyt długą drogę i co za tym idzie czas 
potrzebny na skierowanie jednostek wojskowych do wsparcia administracji 
rządowej lub samorządowej w sytuacjach kryzysowych. W wielu wypadkach 
czas może tu mieć najistotniejsze znaczenie. Dodatkowo pewien chaos kom-
petencyjny został wprowadzony do SZ RP poprzez powołanie od stycznia 
2014 roku, Dowództwa Generalnego i Dowództwa Operacyjnego Sił Zbroj-
nych, przy jednoczesnym ograniczeniu zadań Sztabu Generalnego Wojska 
Polskiego33.  

Doświadczenie wielu państw wskazuje, iż do zwalczania na przykład 
skutków terroryzmu i do przeciwdziałania mu na terytorium własnego pań-
stwa są potrzebne wojska terytorialne. To one przyjmują w pierwszych go-
dzinach po ataku terrorystycznym obowiązek zabezpieczenia terenu wokół 
miejsca zamachu i podejmują główny wysiłek sprostania wyzwaniom udzie-
lenia pomocy poszkodowanym, zwłaszcza jeżeli jest wielość ofiar ataku. Poza 
Stanami Zjednoczonymi, także Francja, Wielka Brytania, Włochy, Hiszpania, 
Turcja czy też Rosja posiadają takie formacje34. Obecnie w Polsce, po likwi-
dacji jednostek Obrony Terytorialnej (OT), nie ma pododdziałów pełniących 
tę rolę. Narodowe Siły Rezerwy jako element zapasowy, głównie dla sił ope-
racyjnych, nie są w stanie wypełnić tych zadań, głównie z uwagi na ich nie-
wystarczający stan liczbowy i sprzętowy w porównaniu do podstawowych 
potrzeb w tym zakresie. Zapewne w razie wystąpienia zagrożenia, byłe 
i obecne elity polityczne Polski, zaczną szukać winnych tych zaniedbań, 
a przecież proces likwidacji jednostek OT trwał przez okres kilku rządów. 

                                                            
31 B .  Janusz-Pawletta , Dopuszczalność użycia Sił Zbrojnych RP…, s. 99, 102. 
32 W.  Kit ler ,  M.  Czuryk,  M.  Karpiuk (red.) , Aspekty prawne..., op.cit., s. 15. 
33 Ustawa z 14 grudnia 1995 roku o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz.U. z 2013, poz. 

189, 852, tekst jednolity); M.  Walaszczyk , Chaos w armii, <http://www.naszdziennik.pl/wp/ 
74016,chaos-w-armii.html> (12 IV 2014). 

34 R.  Jakubczak,  K .  Gąs iorek,  H.M.  Król ikowski ,  J .  Marczak , Działania niere-
gularne. Element strategii bezpieczeństwa narodowego Polski, Warszawa 2011, s. 86–90; 
J.  Marczak,  J .  Pawłowski , O obronie militarnej Polski przełomu XX–XXI wieku, Warszawa 
1995, s. 284–286. 



31 

Podobny problem, jak likwidacja systemu OT, dotyczy braku woli politycznej 
na rzecz powrotu do krótkoterminowej powszechnej służby wojskowej jako 
niezbędnego warunku zapewnienia przeszkolonych uzupełnień dla WP.  

Bardzo dużym problemem, na który zwraca uwagę Grzegorz Pietrek35 jest 
obecna dyslokacja jednostek wojskowych SZ RP. Jest ona w wielu wypadkach 
niefunkcjonalna w stosunku do rejonów ich potencjalnego użycia, a wiec obsza-
rów, gdzie mogą powstać zagrożenia kryzysowe. Ma to negatywny wpływ na 
dyspozycyjność jednostek wojskowych, ich przygotowanie do działań ratowni-
czych i prewencyjnych, jak też możliwość użycia sprzętu specjalistycznego. 

Brak jest także konkretnych i jasnych uregulowań użycia SZ RP jako 
wzmocnienia SG w razie wystąpienia w rejonie przygranicznym zagrożeń 
o charakterze niemilitarnym, zwłaszcza np. w wypadku wystąpienia na 
wschodnich granicach RP fali uciekinierów wskutek wystąpienia zaostrzenia 
sytuacji wewnętrznej w krajach sąsiadujących z Polską36. Chyba, że wzmoc-
nienie tej formacji odbędzie się poprzez formułę wzmocnienia działań Policji 
w rejonie przygranicznym.  

Przykładem dobrego i przejrzystego rozwiązania, które zastosowano 
w zakresie użycia SZ RP (co prawda nie wewnątrz kraju), jest ustawa o zasa-
dach użycia lub pobytu SZ RP poza granicami państwa37. W art. 7b wymie-
niono zasady użycia siły przez jednostki WP. W szczególności prawo to 
zwraca uwagę, iż żołnierze, niezależnie od warunków stosowania środków 
przymusu bezpośredniego, użycia broni i innego uzbrojenia, wynikających 
z zasad określonych przez organ organizacji międzynarodowej lub z celu 
użycia jednostki wojskowej poza granicami państwa, mają prawo stosowania 
środków przymusu bezpośredniego, użycia broni i innego uzbrojenia:  

1. w celu odparcia bezpośredniego i bezprawnego zamachu na życie, 
zdrowie lub wolność osoby oraz w celu przeciwdziałania czynnościom zmie-
rzają-cym bezpośrednio do takiego zamachu;  

2. przeciwko osobie niepodporządkowującej się wezwaniu do natychmia-
stowego porzucenia broni lub innego niebezpiecznego narzędzia, którego 
użycie może zagrozić życiu, zdrowiu lub wolności osoby;  

3. przeciwko osobie, która usiłuje bezprawnie, przemocą odebrać broń 
żołnierzowi lub innej osobie uprawnionej do posiadania broni;  

                                                            
35 G .  P ietrek , Współdziałanie terenowych organów administracji wojskowej z organami 

administracji rządowej i samorządowej w sytuacjach kryzysowych, Słupsk 2011, s. 59. 
36 A.  Zapałowski , Wyzwania dla bezpieczeństwa Polski związane z regionalizacją Ukrai-

ny, „Zeszyty Naukowe AON” nr 4 (89) 2012, s. 119–134. 
37 Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospo-

litej Polskiej poza granicami państwa (Dz.U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1117, z 2004 r. Nr 210, poz. 
2135, z 2009 r. Nr 79, poz. 669, Nr 161, poz. 1278, z 2010 r. Nr 240, poz. 1601, z 2011 r. Nr 205, 
poz. 1203, z 2012 r. poz. 908). 
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4. w celu odparcia gwałtownego, bezpośredniego i bezprawnego zamachu 
na jednostkę wojskową polską lub sojuszniczą;  

5. w celu odparcia niebezpiecznego, bezpośredniego, gwałtownego zama-
chu na obiekty i urządzenia ważne dla SZ RP;  

6. w celu odparcia zamachu na mienie, stwarzającego jednocześnie bezpo-
średnie zagrożenie życia, zdrowia lub wolności osoby;  

7. w bezpośrednim pościgu za osobą, wobec której stosowanie środków 
przymusu bezpośredniego, użycie broni i innego uzbrojenia było dopusz-
czalne w przypadkach określonych w pkt 1–5;  

8. w celu ujęcia osoby, o której mowa w pkt 1–3 i 6, jeżeli schroniła się 
w miejscu trudno dostępnym, a z okoliczności towarzyszących wynika, że 
może użyć broni lub innego niebezpiecznego narzędzia, których użycie za-
grozić może życiu, zdrowiu lub wolności osoby;  

9) w celu ujęcia lub udaremnienia ucieczki osoby zatrzymanej, jeżeli:  
a) istnieje uzasadnione podejrzenie, że osoba zatrzymana może użyć 
broni palnej, materiałów wybuchowych lub niebezpiecznego narzędzia,  
b) zatrzymanie nastąpiło w związku z uzasadnionym podejrzeniem lub 
stwierdzeniem popełnienia czynów, o których mowa w pkt 1–7 – z za-
strzeżeniem ust. 3.  

Ponadto, wspomniany artykuł mówi, iż broni palnej nie używa się w przy-
padku określonym w ust. 1 pkt 7 w stosunku do kobiet o widocznej ciąży, 
osób, których wygląd wskazuje na wiek do 13 lat, starców oraz osób o wi-
docznym kalectwie, chyba że okoliczności wskazują na konieczność użycia 
broni w stosunku do tych osób oraz iż żołnierze mają prawo do wyprzedzają-
cego stosowania środków przymusu bezpośredniego, użycia broni, innego 
uzbrojenia oraz wszelkich innych dozwolonych prawem międzynarodowym 
środków dla zapewnienia samoobrony, ochrony sprzętu i miejsca stacjono-
wania, jak również w działaniach oddziałów i pododdziałów SZ RP stosowa-
nie środków przymusu bezpośredniego, użycie broni i innego uzbrojenia 
może nastąpić tylko na rozkaz dowódcy jako szczególny i ostateczny środek.  

Jednocześnie ustawodawca zwraca uwagę, iż użycie broni i innego uzbro-
jenia powinno następować w sposób i z natężeniem proporcjonalnym do za-
grożenia, wyrządzający możliwie najmniejszą szkodę i nie narażający innych 
osób cywilnych na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. O ile sytuacja 
na to pozwala oraz nie wynika to wprost z celu realizacji zadania, użycie 
broni i innego uzbrojenia przeciwko osobie nie powinno zmierzać do po-
zbawienia jej życia. 

Jeżeli niezbędność opracowania powyższego aktu prawnego wynikała 
z konieczności szybkiego uregulowania prawa użycia siły przez SZ RP, wsku-
tek zobowiązań międzynarodowych rządu RP, o tyle uregulowania ich użycia 
wewnątrz kraju czekają ciągle na stosowna ustawę a nie rozproszenie przepi-
sów w wielu rozporządzeniach.  
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Obecnie SZ RP realizują wiele zadań z obszaru przeciwdziałania zagroże-
niom niemilitarnym. Do najważniejszych należą: unieszkodliwianie niewy-
buchów i niewypałów prowadzone przez patrole rozminowywania, monito-
rowanie sytuacji skażeń chemicznych, biologicznych i promieniotwórczych 
w ramach Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania, a także 
wykonywanie zadań poszukiwawczo-ratowniczych w ramach krajowego sys-
temu poszukiwania i ratownictwa lotniczego oraz systemu ratownictwa mor-
skiego marynarki wojennej. Ponadto SZ RP są jedyną w Polsce formacją 
zdolną do zwalczania terroryzmu powietrznego i morskiego38. Tym niemniej 
obecne wyzwania stawiają przed wojskiem nowe zadania, a co za tym idzie 
istnieje potrzeba ciągłego dostosowywania prawa do rzeczywistych potrzeb 
państwa w zakresie bezpieczeństwa. 

Obecnie w wielu krajach toczy się dyskusja dotycząca zakresu i możliwo-
ści wykorzystania sił zbrojnych w zakresie wsparcia instytucji i służb stoją-
cych konstytucyjnie na straży bezpieczeństwa wewnętrznego. Na ich osta-
teczny rezultat znaczny wpływ mają doświadczenia historyczne poszczegól-
nych państw.  

W 2012 roku w Republice Federalnej Niemiec toczyła się szeroka dyskusja, 
zarówna w społeczeństwie, jak i przed Federalnym Trybunałem Konstytucyj-
nym (FTK) w sprawie użycia sił zbrojnych wewnątrz kraju. Trybunał w swo-
im orzeczeniu stwierdził, iż w sytuacjach wyjątkowych armia może zastoso-
wać militarne środki również na terenie państwa niemieckiego. Ponadto ar-
mia może użyć środków bojowych również wewnątrz kraju w sytuacji ataku 
terrorystycznego. W przypadku działań Bundeswehry muszą być jednak za-
chowane ściśle określone procedury. Wojsko może podjąć działanie jedynie 
„sytuacji wyjątkowej, mającej znamiona katastrofy”. W przypadku porwania 
samolotu z cywilami na pokładzie w dalszym ciągu armia nie ma prawa ze-
strzelić go, a jedynie przy pomocy samolotów bojowych i strzałów ostrze-
gawczych zmusić do lądowania. Wojsko nie ma prawa być użyte w sytua-
cjach niebezpiecznych np. w przypadku zagrożenia wynikającego z demon-
strujących dużych grup ludzi. Dopuszczenie użycia sił militarnych ma być 
traktowane jako absolutna ostateczność. Orzeczenie FTK jest korektą posta-
nowień z 2008 roku, kiedy pierwszy Senat RFN całkowicie wykluczył użycie 
sił zbrojnych wewnątrz kraju39.  

Nie ulega wątpliwości, iż SZ RP z uwagi na potencjał ludzki i sprzętowy 
powinny być wykorzystywane w zakresie wsparcia państwa w zapewnieniu 
porządku wewnątrz kraju oraz w zakresie wzmocnienia instytucji i służb wy-
konujących zadania na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego obywateli. Jed-

                                                            
38 T .  Szczurek , Od deskrypcji do antycypacji…, op.cit., s. 334. 
39 Użycie Bundeswehry na terenie kraju - wyrok TK, <http://www.mypolacy.de/aktualnosci/ 

niemcy/uzycie-bundeswehry-na-terenie-kraju-wyrok-tk.html> (29 III 2013). 
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nakże zakres ich użycia, a zwłaszcza stosowania siły, powinny być jedno-
znacznie i klarownie uregulowane prawem w pojedynczym akcie prawnym. 
Obecne ustawodawstwo w tym zakresie wykazuje się obszarami nie do końca 
uregulowanymi pod względem prawa.  

 
Pierwodruk: A. Zapałowski , Rola Sił Zbrojnych RP w zapewnieniu bezpieczeństwa 
wewnętrznego, [w:] M. Hudzikowski,  A.  Zapałowski  (red.) , Studia wschodnie. 
Polityka-gospodarka-bezpieczeństwo, Częstochowa 2014, s. 9–48. 
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WPŁYW PREZYDENCJI LITWY  
NA BEZPIECZEŃSTWO KRAJÓW BAŁTYCKICH 

 
śród państw członkowskich w Unii Europejskiej można wyróżnić, 
co najmniej trzy kategorie państw, które pod względem własnego 
bezpieczeństwa narodowego maja zupełnie inne oczekiwania od 

Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa (WPZiB)1. Pierwszą katego-
rię stanowią państwa, które swoim potencjałem obronnym gwarantują pod-
miotowość tej polityki poprzez posiadanie istotnego potencjału odstraszania 
militarnego. Głównie dotyczy to Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec. Kraje te 
będąc jednocześnie członkiem NATO posiadają własną, wystarczalność 
obronną. Drugą – państwa, które samodzielnie posiadają przyzwoitą wystar-
czalność obronną na poziomie odstraszania w przypadku wystąpienia kon-
fliktu lokalnego, bądź ich położenie sytuuje je w obszarze o znikomym nara-
żeniu na wystąpienie istotnego zagrożenia dla ich bezpieczeństwa. Do tych 
państw należą Polska, Włochy, Austria czy też Irlandia i Portugalia. Najwięk-
szymi beneficjentami WPZiB w Unii Europejskiej oraz NATO są państwa, 
które swoje bezpieczeństwo zasadniczo uzależniają wyłącznie od uczestnic-
twa w sojuszach militarnych i organizacjach międzynarodowych. Do tych 
członków UE należy m.in. Cypr, Finlandia, a przede wszystkim Litwa, Łotwa 
i Estonia.  

 Celem poniższego artykułu jest zwrócenie uwagi na problem znacznych 
zmian w zakresie bezpieczeństwa europejskiego, związanych z deregulacją 
obecnego układu międzynarodowego, wskutek powstawania nowych ośrod-
ków siły w świecie i ich wpływem na układ bezpieczeństwa w Europie, 
zwłaszcza w odniesieniu do państw bałtyckich. 

Jak zauważa Władysław Gulewicz, wszystko wskazuje na to, że jesteśmy 
na skraju kryzysu systemowego w stosunkach międzynarodowych2. Europa 
zmaga się z problemami finansowymi, Stany Zjednoczone korygują prioryte-
ty w polityce zagranicznej z uwagi na zmiany w środowisku geopolitycznym 

                                                            
1 Szerzej: R.  Zięba , Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej, 

Warszawa 2007, s. 77–107; por. art. 21 [w:] Traktat o Unii Europejskiej i Traktat o funkcjonowa-
niu Unii Europejskiej oraz Karta praw podstawowych Unii Europejskiej, 6655/7/08 REV 7 (wer-
sje skonsolidowane), <http://register.consilium.europa.eu/pdf/pl/08/st06/st06655-re07.pl08 
.pdf> (9 VI 2013). 

2 В.  Гулевич , О важности польско-российского диалога, <http://interaffairs.ru/read. 
php?item=9121> (2 VI 2013). 
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na świecie, rosną ambicje Chin3 i Indii, trwa niekończąca się wojna z terrory-
zmem. Sytuacja w Europie Środkowej i Wschodniej, tak jak przed wiekami, 
w dużej mierze zależy od stosunków pomiędzy największymi podmiotami 
politycznymi tego obszaru, w tym wypadku pomiędzy Polską i Rosją, które to 
państwa rzutują na układ sił w tej części świata.  

Zmiana geopolityczna w rejonie krajów bałtyckich 

Jednym z paradygmatów bezpieczeństwa, o którym bardzo często się za-
pomina, jest nieprzewidywalność i zaskoczenie oraz ciągła zmienność4 uwa-
runkowań geopolitycznych, zwłaszcza w regionach o dużej zmiennej linii 
granicznej. Nie ma stanów trwałych, nie ma sojuszy trwałych, nie ma strate-
gii trwałych, zwłaszcza, gdy chodzi o uwarunkowania geopolityczne. Obsza-
rem w Europie o dużej zmiennej granic w ostatnich 200 latach, poza Bałka-
nami, jest właśnie Europa Środkowowschodnia, w tym terytorium państw 
bałtyckich. Istotnym elementem ich osłony strategicznej5, jest udział w soju-
szach polityczno- militarnych oraz w tworzeniu pozytywnych relacji z pań-
stwami, z którymi posiadają wspólną granicę państwową. 

Po rozpadzie Układu Warszawskiego, a następnie po instytucjonalnym 
związaniu się nowych krajów z Sojuszem Północnoatlantyckim zmieniła się 
geografia bezpieczeństwa międzynarodowego w obszarze Europy Wschod-
niej. Decydującym momentem dla utraty pozycji supermocarstwa przez Ro-
sję było wydzielenie się spod jej bezpośredniej supremacji Białorusi, Ukrainy 
oraz Litwy, Łotwy i Estonii. Wyodrębnienie się nowych państw stworzyło 
z jednej strony szanse na powstanie obszaru, który dałby na wschodzie Euro-
py oczekiwaną stabilizację w zakresie bezpieczeństwa polityczno-militar-
nego, a z drugiej zmusił wspólnotę europejską do odpowiedzialnego wspie-
rania nowopowstałych państw na drodze do ich suwerennego bytu.  

Istotnym działaniem z punktu widzenia bezpieczeństwa regionalnego, 
powodującym kreowanie nowej sytuacji w tej części Europy, było przystąpie-
nie do walki o wpływy polityczno-wojskowe w krajach nadbałtyckich Stanów 
Zjednoczonych i państw Europy Zachodniej, co z kolei Rosja odebrała, 
zwłaszcza po rozszerzeniu 29 marca 2004 roku NATO o Litwę, Łotwę, Esto-
nię, Rumunię, Bułgarię, Słowenię i Słowację jako ingerencję w jej sferę wpły-

                                                            
3 Wzrost znaczenia Chin wskazuje zarówno na kres potęgi Zachodu, jak i towarzyszące 

temu przemieszczenie się środka ciężkości i globalnego rozkładu sił na wschód [za:] 
Z.  Brzeziński , Strategiczna wizja, Kraków 2013, s. 29. 

4 A .  Beufre , Odstraszanie i strategia, Warszawa 1965, s. 18–22. 
5 Pojęcie osłony strategicznej odnosi się do przedsięwzięć militarnych oraz niemilitarnych 

i obejmuje działania realizowane stale w czasie pokoju i kryzysu dla ochrony przed zaskocze-
niem i innymi formami przemocy [za:] R .  Jakubczak,  J .  Marczak,  K .  Gąs iorek , Zało-
żenia polityki i strategii bezpieczeństwa narodowego, [w:] Podstawy bezpieczeństwa narodowe-
go Polski w erze globalizacji, Warszawa 2008, s. 130. 
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wów. W odczuciu Moskwy te działania degradowały jej pozycję jako istotne-
go światowego uczestnika stosunków politycznych6. Na kontrakcję nie trzeba 
było długo czekać. Wykorzystanie przez Kreml straszaka w postaci dyslokacji 
jednostek wojskowych w rejon Kaliningradu, czy też przeznaczenie na obro-
nę coraz większych nakładów, wpisały się w oczekiwania licznych przedsta-
wicieli mniejszości rosyjskiej w krajach bałtyckich, która po uzyskaniu przez 
nie niepodległości, byli spychani na pozycje obywateli „drugiej kategorii”. 

Obecnie Federacja Rosyjska, tak jak w przeszłości, nadal odrzuca zasady 
i wartości cywilizacji łacińskiej jako głównego wyznacznika polityki między-
narodowej, 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. Jej głównym celem 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, kiedy NATO i UE, na których zasadniczo opiera się bezpieczeń-
stwo Polski, słabną. Główne państwa unijne m.in. Niemcy i Wielka Brytania 
tną wydatki na cele wojskowe. W ubiegłym roku RFN zmieniła strategię woj-
skową i priorytety w strukturze sił zbrojnych7. Także NATO bez istotnego 
zaangażowania logistyczno-militarnego Stanów Zjednoczonych nie jest 
w stanie przeprowadzić dużej operacji wojskowej.  

O ile Władimir Putin przez pierwsze dwie kadencje swojej prezydentury 
skupiał się na odbudowie potęgi gospodarczej, to chwili w obecnej dąży do 
odzyskania wpływów politycznych na obszarze byłego Związku Radzieckie-
go8. Przejawia się to w chęci przywrócenia rosyjskich wpływów w Europie 
Środkowej, niezależnie od tego, czy leżące tam państwa są członkami NATO. 
Oczywiście skuteczność tej polityki wymaga ograniczonej zgody USA. Dla 
Rosji, stanowiącej swoistą osobną cywilizację i chcącej utrzymać realne 
wpływy na swoim ogromnym terytorium, stanowiącym swoistą pustynię de-
mograficzną, uzyskanie stabilnej pozycji wpływów na obszarze Białorusi, 
Ukrainy czy też krajów bałtyckich, będących łącznikiem z Kaliningradem, 
jest jednym z jej celów strategicznych9. Odbudowując swoją pozycję w świe-

                                                            
6 R.  Śmigie lski , Osierocona armia. Założenia polityki obronnej oraz Siły Zbrojne Federacji 

Rosyjskiej w latach 1992–2004, Warszawa 2006, s. 175 i nast. 
7 J .  Gotkowska , Bundeswehra 3.0 polityczny, wojskowy i społeczny wymiar reformy sił 

zbrojnych RFN, Warszawa 2012. 
8 Czołowymi przedstawicielami tego nurtu w rosyjskiej geopolityce są profesorowie Alek-

sander Dugin (twórca koncepcji obecnego ruchu eurazjatyckiego) i Siergiej Karaganow (twór-
ca koncepcji Związku Europy z Rosją). 

9 L .  Sawin , Renesans eurazjatyzmu, „Geopolityka” nr 6 (9) 2011, s. 2–8.  



38 

cie Federacja będzie dążyła do zabezpieczenia swoich wpływów na zachod-
nich granicach. Jej polityka konfrontacji, zasadniczo niemilitarnej poza ob-
szarem byłych republik radzieckich będzie miała na tym kierunku ograni-
czona głębię. 

 Na to wszystko nakłada się zmiana strategii USA i priorytetów Sojuszu 
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 no-
wych systemów broni, zwłaszcza obrony przeciwrakietowej paktu10. Doku-
ment ten, jak podkreśla Bolesław Balcerowicz, jest rezultatem wielu kom-
promisów, a kompromis stanowi jego znak firmowy11. Na obecnie obniżenie 
gwarancji bezpieczeństwa USA dla państw europejskich członków NATO, 
w tym Polski, wpłynęła zmieniona w styczniu 2012 roku Strategia Bezpie-
czeństwa Narodowego USA12. Jej istotnym elementem jest wyraźna zmiana 
priorytetu w zakresie amerykańskiego bezpieczeństwa w zakresie osłabienia 
obecności wojskowej w Europie na rzecz wzmocnienia swojego komponentu 
w Azji. Działania te mają związek ze znacznym zwiększeniem potencjału mi-
litarnego Chin i Indii. Zmiana ta ma bardzo konkretny wymiar dla Europy. 
Kontynent opuści około 10 tys. amerykańskich żołnierzy, a jednostki, które 
pozostaną, mają pełnić głównie zadania logistyczne w odniesieniu do wojsk 
amerykańskich stacjonujących na Bliskim Wschodzie oraz w Iraku i Afgani-
stanie. Tak więc Europa zostaje pozbawiona istotnych sił operacyjnych USA 
na swoim terytorium, co potwierdza tezę, iż Stary Kontynent nie jest już 
priorytetem polityki bezpieczeństwa Waszyngtonu.  

Drugi gwarant bezpieczeństwa europejskiego, tj. Unia Europejska, pomi-
mo wysiłków nie była i nie jest w stanie wciąż powołać zapowiadanej stuty-
sięcznej armii. Nie jest nawet w stanie samodzielnie prowadzić dużych ope-
racji poza Europą. Tak więc komponent militarny ze strony tego związku nie 
wnosi nic istotnego dla bezpieczeństwa militarnego Europy Wschodniej13. Je-
dynie znaczenie ma wymiar polityczny uczestnictwa w UE z uwagi na wejście 
tego obszaru do strefy wpływów tzw. starej Europy. Należy jednak podkre-
ślić, że dla Francji, Hiszpanii czy Włoch bardziej istotne znaczenie posiadają 
wpływy w basenie Morza Śródziemnego niż na obszarze wschodnioeuropej-

                                                            
10 Koncepcja strategiczna obrony i bezpieczeństwa członków organizacji Traktatu Północno-

atlantyckiego, przyjęta przez szefów państw i rządów w Lizbonie, [w:] Rocznik Strategiczny 
2010/2011, Warszawa 2011, s. 23–33.  

11 B .  Ba lcerowicz , Koncepcja strategiczna NATO 2010. Wymiar wojskowy, [w:] Rocznik 
Strategiczny 2010/2011, Warszawa 2011, s. 46. 

12 Sustaining U.S. Global Leadership: Priorities for 21st Century, <http://www.defense.gov/ 
news/Defense_Strategic_Guidance.pdf> (9 VI 2013). 

13 W polityce międzynarodowej siła zbrojna – groźba lub prawdopodobieństwo jej użycia – 
jest najważniejszym materialnym składnikiem potęgi politycznej państwa, [za:] H.J .  Mor-
genthau , Polityka między narodami. Walka o potęgę i pokój, Warszawa 2010, s. 49. 
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skim. Ponadto w większości krajów „starej Unii” znacznie obniża się wydatki 
na obronę, co sprawia, iż muszą one korygować główne pola swoich dotych-
czasowych interesów narodowych na rzecz Afryki, a ostatnie zobowiązania 
sojusznicze mają dla nich coraz mniejsze znaczenie. Zresztą, od kilku lat 
Francja i Niemcy indywidualnie zaczęły porozumiewać się z Rosją w kwe-
stiach bezpieczeństwa14. 

Obecnie państwa UE, liczące razem pół miliarda obywateli, nie są wspól-
nie w stanie wykonać choćby w 30% tego, do czego są zdolne siły zbrojne 
USA. To pokazuje prawdziwy obraz pozycji militarnej Starego Kontynentu na 
świecie. To czterokrotnie mniejsza ludnościowo Rosja, z zacofaną w stosun-
ku do państw unijnych gospodarką, jest ważniejszym podmiotem na świato-
wej mapie bezpieczeństwa niż UE.  

Prezydencja Litwy a bezpieczeństwo państw bałtyckich 

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

Wszystkie wymienione kraje w strukturze wpływów w UE są w pewnym 
sensie państwami klienckimi i peryferyjnymi, niezdolnymi do zapewnienia 
sobie samodzielnie bezpieczeństwa narodowego. Ich peryferyjność wiąże się 
przede wszystkim z realnie niewielkim potencjałem wpływu na decyzje za-
padające w Brukseli, a nie związane z odległością od stolicy Unii. Państwa 
bałtyckie są podmiotami stosunków międzynarodowych, które bez gwarancji 
zewnętrznych nie są w stanie samodzielnie zadbać o swoje bezpieczeństwo15. 
Przez to są bardzo podatne na zdecydowane „sugestie” Niemiec i Francji, 
a w wymiarze zewnętrznym (pozaunijnym) – na USA.  

Istotna zmiana na niekorzyść Litwy, Łotwy i Estonii nastąpi w 2014 roku, po 
wejściu w życie zmiany sposobu głosowania w Radzie Europejskiej w kontek-
ście tzw. podwójnej większości, czyli głosowania, w którym decyzje będą zapa-
dały poprzez większość co najmniej 55% państw członków Unii i 65% obywa-
teli UE (do 2017 roku jest możliwość w określonych wypadkach odstępowanie 
od zasady podwójnej większości). Wymaganą liczbę procentową obywateli za-
pewnią sobie największe państwa unijne, czyli Niemcy, Francja, Włochy 

                                                            
14 Polityka zagraniczna Polski w trudnym roku 2010 [w:] Rocznik Strategiczny 2010/2011, 

s. 310. 
15 Państwa te praktycznie nie posiadają osłony lotniczej i muszą korzystać z natowskiego 

programu „Baltic Air Policing”. Zgodnie z polityką Sojuszu Północnoatlantyckiego państwa 
członkowskie kolektywnie odpowiadają za zapewnienie integralności przestrzeni powietrznej. 
W tym celu prowadzona jest jej stała kontrola (Air Policing). Więcej: Baltic Air Policing, 
<http://www.sp.mil.pl/pl/wspolpraca-miedzynarodowa/baltic-air-policing> (9 VI 2013). 
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i Hiszpania, a wymaganą liczbę państw – kraje klienckie (w tym 3 kraje leżące 
nad Bałtykiem tj. Litwa, Łotwa i Estonia). Właśnie perspektywa wejścia w życie 
tego rozwiązania będzie kładła się cieniem na prezydencję Litwy.  

Litewska prezydencja, podobnie jak grecka, jest dużym wyzwaniem nie tyl-
ko dla tych państw, ale i przede wszystkim dla Brukseli. Co prawda po wejściu 
w życie Traktatu Lizbońskiego w 2009 roku, Wilno nie będzie miało jako pań-
stwo sprawujące prezydencję dużego wpływu na proces decyzyjny w Radzie 
Europejskiej, z uwagi na funkcję przewodniczącego Rady Europejskiej oraz na 
politykę zagraniczną kreowaną przez szefa unijnej dyplomacji. Rola państwa 
klienckiego, sprawującego prezydencję, będzie sprowadzała się faktycznie do 
funkcji reprezentatywnych i koordynujących działalność Rady, a i to będzie 
wymagało ogromnego wysiłku instytucji państwa litewskiego. 

Dla Litwy jednym z głównych priorytetów prezydencji będzie rozwój Part-
nerstwa Wschodniego (PW), czyli zabiegi o nadanie większej podmiotowości 
w polityce unijnej takim państwom, jak Ukraina, Gruzja, Azerbejdżan, Arme-
nia, Mołdawia i Białoruś. Oczywiście plan ten będzie się wpisywał w priorytety 
unijnych sąsiadów Litwy – głównie Polski i Szwecji, ale będzie on stał w całko-
witej sprzeczności z interesami Berlina, Londynu czy też Paryża, nie mówiąc 
już o pozaunijnej Moskwie. Sytuacja w Afryce Północnej, sytuacja na Bałka-
nach, polityka UE względem Turcji czy w końcu priorytety Brukseli w relacjach 
z Rosją, będą niweczyły zamiary Wilna lub je marginalizowały.  

Dla samej Litwy niezwykle ważnym elementem będzie pokazanie się na 
arenie międzynarodowej jako odpowiedzialnego podmiotu stosunków mię-
dzynarodowych, potrafiącego sprostać coraz bardziej pogłębiającemu się 
kryzysowi wewnątrz UE i postępującemu spadkowi jej pozycji na międzyna-
rodowej szachownicy politycznej. Nie będzie to jednak samodzielna polityka 
Wilna, ale konstruktywne wpisanie się Litwy w oczekiwania głównych graczy 
w UE. Litwa musi pokazać, że jest państwem odpowiedzialnym i państwem, 
które może być istotnym sprzymierzeńcem Niemiec i Francji. Temu wyzwa-
niu 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 oczekiwań społeczeństwa litewskiego 
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 własnym bezpieczeństwie.  

Polityka historyczna Litwy i jej wpływ na skuteczność prezydencji 

Każde niepodlegle państwo, albo region mający takie aspiracje, prowadzi 
własną politykę historyczną. Także niepodległa Litwa ma do niej prawo. Jed-
nakże podstawową kwestią jest jej docelowy efekt i przełożenie go na aktual-
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ną pozycję międzynarodową państwa, zwłaszcza w kontekście zapewnienia 
sobie i sąsiednim krajom bezpieczeństwa. Tu pojawia się problem. Litewscy 
konserwatyści, na czele z prezydent kraju Dalią Grybauskaite, prowadzą wo-
bec najbliższych sąsiadów (tj. wobec Polski i Rosji) politykę taką, jak w sto-
sunku do państwa dążącego do kulturowej i gospodarczej okupacji. Litewskie 
elity polityczne nie zauważają, iż minęło kilkadziesiąt lat od stanu napięcia 
pomiędzy Polską i Litwą o Wileńszczyznę i ponad 20 lat od upadku ZSRR. 
Obecnie Litwa, 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 gwa-
rancje polityczne w zakresie bezpieczeństwa międzynarodowego, a członko-
stwo w NATO – coraz bardziej topniejące gwarancje w zakresie bezpieczeń-
stwa militarnego z uwagi na wspomnianą zmianę priorytetów Sojuszu, 
a zwłaszcza Stanów Zjednoczonych. Tę tendencję zauważa Zbigniew Brze-
ziński mówiąc, iż: „Granice te mogą jednak zostać podane w wątpliwość 
przez wspomniane wyżej kształtujące się specjalne relacje miedzy Niemcami 
i Rosją”16.  

 Jedynym prawdziwym gwarantem bezpieczeństwa Wilna musi być sojusz 
z jednym z dużych państw sąsiednich, który miałby charakter strategiczny, 
z państwem pozostającym w blokach politycznych i militarnych, w których 
uczestniczą pozostałe kraje bałtyckie. To z kolei wymaga od tego państwa 
odejścia od agresywnej retoryki w stosunku do głównych mniejszości narodo-
wych tj. Polaków, a nawet Rosjan. Litwini muszą zdawać sobie sprawę, iż w sy-
tuacji zmiany układu geopolitycznego w Europie bez gwarancji ze strony są-
siadów 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 o wielkości demograficznej ponad połowy Sankt Pe-
tersburga, a dla Polski to obszar średniego województwa. Litwini muszą sobie 
uświadomić, iż ich kraj nie znajduje się w położeniu Luksemburga, czy też 
Słowenii, ale graniczy z globalnym graczem geopolitycznym tj. Rosją i w razie 
zmiany koniunktury politycznej na świecie będzie mógł liczyć tylko na siebie, 
tzn. będzie zupełnie bezbronny.  

Przykładem szczególnej zależności Litwy od współpracy z Polska jest jej 
problem z zapewnieniem wystarczalności energetycznej. Kiedy w 2007 roku 
pojawiła się inicjatywa Wilna o wspólnym przedsięwzięciu Polski, Litwy, Ło-
twy i Estonii w postaci budowy w Visaginas nowej elektrowni atomowej, zo-
stała przyjęta z dużym optymizmem, z uwagi na pozbycie się problemów 
związanych z konsultacjami społecznymi i uniknięcie konfrontacji z prze-
ciwnikami ewentualnej jej budowy w Polsce. Jednakże z czasem, wskutek 

                                                            
16 Z.  Brzeziński , Strategiczna wizja…, s. 175.  
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podjęcia przez Litwę działań mających na celu ograniczanie szkolnictwa 
mniejszości narodowych i innych kroków przeciw nim, rząd i polskie firmy 
zaczęły się zastanawiać nad celowością udziału Polski w tym przedsięwzięciu 
z punktu widzenia ekonomicznego i politycznego (9 grudnia 2011 roku Pol-
ska Grupa Energetyczna ogłosiła „zawieszenie zaangażowania” w ten pro-
jekt). Dodatkowym problemem był koszt budowy planowanej siłowni, oce-
niany na około 5 mld euro (uwzględniając koszty dodatkowe np. odsetki od 
kredytu, inflację i zmiany kursu walut, jego ostateczny koszt był oceniany na 
kwotę łączną na poziomie ok. 7 mld euro). Dla Polski są to środki znaczne, 
a dla krajów nadbałtyckich to kwota na poziomie wręcz egzystencjonalnym. 
Z uwagi na znaczne ryzyko finansowe niewielka Estonia wycofała się z tego 
przedsięwzięcia, zdając sobie sprawę, iż jest ona bardziej elementem fobii 
politycznych Litwy, zwłaszcza wobec Rosji, niż realnym, kapitałowym dzia-
łaniem gospodarczym (Estonia posiada własne źródło energii pierwotnej 
w postaci złóż łupków bitumicznych).  

Patrząc na pozostałe plany litewskie w obszarze energetyki (w części 
współfinansowane z UE), takie jak budowa połączeń elektroenergetycznych 
do Polski i Szwecji oraz interkonektora gazowego Polska-Litwa, czy też plany 
związane z inwestycjami w litewski terminal LNG, widać jednoznacznie, iż 
na tak znaczne inwestycje tego budżetu tego kraju po prostu nie stać. Do-
datkowo Wilno może być zmuszone w nieodległej przyszłości do dopłacania 
do demontażu elektrowni jądrowej w Ignalinie. Nasuwa się zatem pytanie 
o środki finansowe na działania inwestycyjne Litwy w infrastrukturę drogo-
wą, kolejową, socjalną, czy w końcu obronę narodową17. 

Szanse i wyzwania dla prezydencji Litwy 

Spoglądając z egoistycznej pozycji politycznej Litwy, najważniejszym wy-
zwaniem tego kraju w prezydencji jest integracja krajów nadbałtyckich w je-
den podmiot o charakterze konfederacji. To dałoby takiemu podmiotowi na 
arenie międzynarodowej pozycję zbliżoną do Słowacji, czy też Finlandii. Po-
nadto normalizacja stosunków z państwami regionu dałaby konfederacji po-
ważną pozycję nad Bałtykiem i w samej UE. Obserwując dotychczasową ry-
walizację pomiędzy Litwą, Łotwą i Estonią nie widać jednak takich zamia-
rów, a nawet nie wzmiankuje się o nich w agendzie prezydencji.  

Kolejnym wyzwaniem jest wykorzystanie prezydencji dla zapewnienia Li-
twie bezpieczeństwa energetycznego. Tu znowu pojawia się problem natury 
strategicznej: czy budować swoje bezpieczeństwo energetyczne przy współu-
dziale państw, z którymi Litwa posiada granicę lądową, czy też budować dro-

                                                            
17 А.  Запаловски , Позиция по Висагинской АЭС обрекает Литву на полную 

энергозависимость от Польши, Белоруссии или России, <http://www.newsbalt.ru/detail/ 
?ID=11178> (10 VI 2013). 
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gi system importu surowców energetycznych z państw skandynawskich? 
Wydaje się, iż system bezpieczeństwa energetycznego Litwy bazujący wy-
łącznie na imporcie jest zbyt kosztowny, a pod względem bezpieczeństwa 
i tak mało efektywny z uwagi na łatwość paraliżu dostaw nośników energii. 
Dlatego też kraj ten jest skazany na współpracę z sąsiadami. Opieranie się na 
gwarancjach NATO jest bazowaniem na zapewnieniach, które w wyniku dy-
namicznych zmian na Dalekim (Bliskim?) Wschodzie mogą okazać się gwa-
rancjami bez pokrycia.  

Sama Litwa, wydając na swoje bezpieczeństwo poniżej 1% PKB, pokazuje 
sojusznikom i wspólnocie europejskiej, że jest państwem podatnym na 
wszelkie wpływy w zamian za jakiekolwiek gwarancje bezpieczeństwa. Ten 
stan będzie się jeszcze pogłębiał, gdyż w razie utrzymania się obecnych ten-
dencji demograficznych Litwa, tracąca w ciągu dekady kilka procent swoich 
obywateli, będzie marginalizowana w stosunkach międzynarodowych18.  

Także angażowanie się Wilna w program PW jako priorytet prezydencji 
jest działaniem skazanym na niepowodzenie. Wpływ tego małego państwa 
na trzykrotnie większą Białoruś, czy też na ponad dziesięciokrotnie większą 
Ukrainę jest postępowaniem angażującym potencjał państwa niewspółmier-
nie do jego międzynarodowych możliwości. Skoro polska prezydencja nie po-
trafiła UE wymusić zwrócenia istotnej uwagi na kraje Europy Wschodniej, 
tym bardziej nie zrobi tego Litwa.  

Formą tworzenia zacieśnienia współpracy pomiędzy państwami bałtycki-
mi w zakresie bezpieczeństwa narodowego jest inicjatywa powołania wspól-
nej uczelni, kształcącej kadry oficerskie dla wojska. Samo powołanie takiej 
placówki było zapowiadane jeszcze przed wstąpieniem tych krajów do NA-
TO19. Obecnie Baltic Defence College mieści się w Tartu w Estonii20. Jednakże 
te działania nie są pogłębiane w kierunku kompatybilności sił zbrojnych pań-
stw bałtyckich.  

Podstawowym wyzwaniem dla Litwy w toku prezydencji będzie koordy-
nowanie działań mających na celu wprowadzanie nowej perspektywy budże-
towej na lata 2014–2020 oraz udział w procesach ratujących strefę euro. Ko-
lejnym wyzwaniem będzie kwestia Syrii i Iranu oraz problem rozprzestrze-
niania się terroryzmu w Afryce Północnej. Tu Litwa nie ma ani sił, ani środ-
ków 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. 

                                                            
18 J .  Gotkowska,  O.  Osica  (red.) , W regionie siła? Stan i perspektywy współpracy woj-

skowej wybranych państw obszaru morza bałtyckiego do morza czarnego”, Warszawa 2012, s. 
52; Litwinów jest coraz mniej, ale się nie martwią, <http://news.money. 
pl/artykul/litwinow;jest;coraz;mniej;ale;sie;nie;martwia,63,0,830271.html> (9 VI 2013). 

19 C .  Marcinkowski , Współpraca państw bałtyckich, „Myśl Wojskowa” nr 2/2003, s. 22. 
20 Baltic Defence College, <http://www.baltdefcol.org> (9 XII 2015). 
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Polska a prezydencja Litwy 

Również Litwa powinna wziąć większą odpowiedzialność za swoje bezpie-
czeństwo. Prezydencja powinna być wykorzystania dla znormalizowania sto-
sunków UE z Białorusią, a zapowiadany szczyt PW w Wilnie powinien służyć 
normalizacji stosunków wszystkich państw Europy Wschodniej21. 

Dużym wyzwaniem dla Litwy podczas prezydencji jest zachowanie pro-
porcji pomiędzy interesem politycznym i bezpieczeństwa leżącym w gestii 
UE, a interesem gospodarczym regionu poprzez zacieśnienie i ułatwienie 
wymiany gospodarczej i kulturalnej pomiędzy Polską, Białorusią a obwodem 
kaliningradzkim. Orientowanie się z uwagi na potencjał gospodarczy, demo-
graficzny i obronny na Szwecję czy tez Finlandię nie ma istotnego znaczenia 
dla interesów bezpieczeństwa Litwy. Kraje te mają bowiem poważne proble-
my z zapewnieniem własnego bezpieczeństwa narodowego, ciągle ogranicza-
jąc środki na ten cel. Także angażowanie się Litwy w kwestie rozwiązywania 
sporu wewnętrznego na Ukrainie, czy też w kwestie wewnętrzne Białorusi 
przerastają możliwości Wilna, a prowokują działania Rosji.  

Litwa znajduje się obecnie w wyjątkowo trudnej sytuacji. Jej granica z Ro-
sją wynosi ponad 270 km, a z Białorusią ponad 600 km. Dla jej realnej ochro-
ny kraj ten powinien posiadać minimum kilka brygad, a nie jak obecnie jedną 
(1. Brygada Zmechanizowana „Żelazny Wilk”) i kilka batalionów piechoty. Si-
ły te nie posiadają nawet minimalnego poziomu odstraszania przeciwnika do 
podjęcia działań zbrojnych. Jedyny poziom odstraszania militarnego daje sys-
tem obrony terytorialnej Litwy. Jednakże wskutek małej demografii Republi-
ki i dużej liczby mniejszości narodowych, i ten środek odstraszania jest za-
pewne w dużej mierze rozpoznany, czyli częściowo zneutralizowany. Na co 
więc stać Litwę w zakresie bezpieczeństwa militarnego? Samodzielnie pań-
stwo to może być zdolne do długotrwałego oporu najwyżej według wzorca 
działań Irlandzkiej Armii Republikańskiej w Ulsterze. Przykład Czeczenii po-
kazuje jednak, iż przy brutalnym rozprawieniu się z oporem ludności podbi-
tej, szanse na realizację nawet takiego wariantu są nikłe. 

Litwa, podobnie jak pozostałe państwa bałtyckie, liczy na realizację zapisu 
art. 5 traktatu waszyngtońskiego powołującego Sojusz Północnoatlantycki 
i w nim upatruje podstawę swojego bezpieczeństwa. Jednakże taka gwarancja 
jest zabezpieczeniem suwerenności Litwy tylko w okresie stabilizacji poli-
tycznej w Europie. Obecnie, coraz więcej rozsądnych polityków w naszym 
kraju zdaje sobie sprawę, że obietnica wdrożenia tego zapisu nawet dla Pol-
ski jest w znacznym stopniu iluzoryczna i warunkowana co najmniej mie-
sięczną możliwością samodzielnej obrony. Litwy nie stać na defensywę dłuż-

                                                            
21 Mowa o III Szczycie Partnerstwa Wschodniego, który odbył się w Wilnie w dniu 28 listo-

pada 2013 r.  
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szą niż 2–3 dni. Dlatego też powinna zadbać o swoje bezpieczeństwo w opar-
ciu o bliższe alianse, które uzupełniałyby sojusz NATO.  

Jedynym, obecnie państwem zdolnym do ograniczonego wsparcia Litwy 
w wypadku zagrożenia jest Polska. Pytanie tylko, co Warszawa będzie miała 
z tego, że wejdzie w konflikt z Rosją? Każde odpowiedzialne państwo dokona 
w takim wypadku egoistycznego, narodowego bilansu zysków i strat. Obec-
nie jednak Litwa traktuje Rzeczpospolitą jako zagrożenie dla własnej tożsa-
mości kulturowej i oczekuje tylko od niej wsparcia. Z drugiej strony Wilno 
nie respektuje podstawowych interesów polskiej mniejszości, a powinno 
szczególnie o nią dbać z uwagi na własne bezpieczeństwo narodowe22. Ocze-
kiwać opieki w zakresie bezpieczeństwa ze strony Polski, a z drugiej strony 
traktować ja przez pryzmat swoich fobii, na dłuższy okres się nie da.  

Dla Polski Litwa jest istotnym państwem zarówno w sensie historycznym, 
jak i bezpieczeństwa w rejonie Bałtyku. Problem polega na tym, że dla Litwy 
Rzeczpospolita jest o wiele bardziej istotnym partnerem, zatem państwo to 
i jego elity powinny to zrozumieć. Polacy nie będą ryzykować swojego bez-
pieczeństwa za partnera, z którym mają w większości problemy. Jeżeli Litwi-
ni tego nie zrozumieją, to Polska skoncentruje sie 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, 
ze szczególnym uprzywilejowaniem mniejszości rosyjskiej na Litwie. 

Sygnałem, iż w Europie Zachodniej coś się zmienia w polityce wobec pań-
stw, o które do niedawna ona zabiegała, jest podejście do PW, które coraz 
bardziej pozostaje projektem fasadowym. Litwa, zabiegając podczas swojej 
prezydencji o podniesienie go do poziomu realnej polityki UE, otrzyma co 
najwyżej deklaracje i zgodę na działania skazane na klęskę, co wykluczy ją 
jednocześnie z głównego nurtu polityki wspólnotowej. 

Istotną szansą dla Litwy podczas prezydencji w UE jest wykorzystanie jej do 
integracji krajów bałtyckich z Polską oraz przełamanie pata w relacjach tych 
krajów z Białorusią. Jeżeli Wilno tego nie wykorzysta w tym okresie to nie tyl-
ko pozostanie państwem klienckim w stosunku do Berlina i Paryża, ale w za-
kresie swojego bezpieczeństwa narodowego zasadniczo nic więcej niż ma 
obecnie, nie otrzyma. To zaś, co dziś posiada, nie gwarantuje jej wystarczającej 
zdolności do odstraszania i osłony strategicznej swojej niepodległości.  

                                                            
22 W.  Tomaszewski , Stosunki między Polską a Litwą już gorsze być nie mogą, <http:// 

www.newsbalt.ru/&prev=/search%3Fq%3Dnewsbalt.ru%26hl%3Dpl%26biw%3D1440%26bih%3
D700&sa=X&ei=6WhAUfPINcnVsgbizICwDQ&sqi=2&ved=0CC4Q7gEwAA> (24 III 2013); Pre-
mier Litwy przeciw polskiej pisowni nazwisk, <http://www.kresy.pl/wydarzenia,polityka?zoba 
cz/premier-litwy-przeciw-polskiej-pisowni-nazwisk> (9 VI 2013). 
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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 znajduje 
się na pozycji przegranej w zakresie możliwości wniesienia czegoś istotnego 
do polityki UE, poza Europą Wschodnią w czasie swojej prezydencji.  

Państwa bałtyckie wobec Rosji 

Istniejący po 1990 roku nowy ład geopolityczny w Europie, którego gwa-
rantami stabilności są główni beneficjenci upadku Układu Warszawskiego 
i dezintegracji Związku Radzieckiego tj. USA i najsilniejsze państwa Europy 
Zachodniej, wskutek zmian geopolitycznych na świecie może zostać skory-
gowany w zakresie uzyskania przyzwolenia przez Rosję na uzyskanie wpły-
wów politycznych i gospodarczych w krajach poradzieckich. Z dużym praw-
dopodobieństwem taki scenariusz będzie się wiązał z gwarancją utrzymania 
przez te kraje formalnej państwowości i podmiotowości w stosunkach mię-
dzynarodowych. Dopóki istnieje NATO i Unia Europejska, Rosja nie podej-
mie wobec Baltikum działań natury militarnej. Może natomiast podjąć dzia-
łania mające charakter gospodarczy w formie sankcji, czy też posunąć się do 
stymulowania napięć wewnętrznych poprzez wykorzystanie mniejszości ro-
syjskiej. W Doktrynie Wojennej Federacji Rosyjskiej istotną rolę odgrywa za-
pis mówiący, iż do odparcia agresji „…dla ochrony własnych obywateli znaj-
dujących się poza jej granicami” mogą być użyte Siły Zbrojne23. W pewnych 
wypadkach mogą także zostać podjęte działania uderzające np. w system cy-
berprzestrzeni tych państw, tak jak to miało miejsce w 2007 roku, kiedy z Ro-
sji został wyprowadzony atak na serwery rządowe w Estonii24.  

Kraje bałtyckie zdają sobie sprawę z tego zagrożenia i podejmują działania 
na rzecz coraz ściślejszego związania się z UE, np. przez wchodzenie do stre-
fy euro (Estonia już przyjęła wspólnotową walutę, a Łotwa ma ją przyjąć 
w 2014 roku25). 

Obecnie na świecie istnieją tendencje do wykorzystania czynnika poli-
tyczno-gospodarczego do dokonania przemodelowania obszaru wpływów 
poszczególnych mocarstw na obszarze ich głównego zainteresowania. Tę 
tendencję w stosunkach międzynarodowych odnotował gen. Rupert Smith, 
który stwierdził, iż: „...obecnie żyjemy w całkiem nowej erze konfliktów – 
można nawet mówić o nowym paradygmacie – którą określam jako ‘wojnę 

                                                            
23 B .  Ba lcerowicz , Narodowe polityki i strategie bezpieczeństwa, [w:] R.  Kuźniar  i  in .  

(red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe, Warszawa 2012, s. 384. 
24 K.  Popławski , Kiedy science fiction staje się życiem, „Nowa Europa Wschodnia” nr 3–

4/2012, s. 46–51. 
25 Kraj ten wdrożył europejską walutę 1 stycznia 2014 r. 
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wśród cywili’, czyli wojnę, w której jednocześnie pojawiają się kwestie poli-
tyczne i militarne”26.  

Dla Moskwy, kraje bałtyckie są obszarem o charakterze strategicznym 
z uwagi na nieznaczne odległości dzielące terytorium tych państw od istot-
nych dla bezpieczeństwa Rosji ośrodków miejskich i przemysłowych m.in. od 
rejonu petersburskiego. Są także obszarem, na którym mieszka ponad pół 
miliona Rosjan. Można zatem powiedzieć, iż Baltikum jest dla Kremla prze-
strzenią o znaczeniu egzystencjonalnym w pojmowaniu interesów bezpie-
czeństwa państwa. To z kolei determinuje decyzje polityczne Rosji względem 
tych państw. Ponadto, z rosyjskiego punktu widzenia, istotnym problemem 
w jej grze o kraje bałtyckie jest kwestia odzyskania wpływów w rejonie Morza 
Bałtyckiego i osłabienia pozycji NATO. Dla egzystencji, rozwoju i bezpie-
czeństwa Rosji, w głęboko zakorzenionym przekonaniu Rosjan, szczególnie 
znaczenie miała i ma nadal przestrzeń27.  

Obecnie dla Federacji Rosyjskiej powstała swoista, kilkuletnia „pauza stra-
tegiczna” do dokonania istotnych działań na wspomnianym obszarze. Wynika 
ona ze zmiany priorytetów geopolitycznych USA, zwłaszcza osłabienia zaan-
gażowania tego kraju w Europie Wschodniej na rzecz wzmocnienia swojej po-
zycji w Azji. Kolejnym elementem umożliwiającym Rosji podejmowanie okre-
ślonych przedsięwzięć jest trwający kryzys ekonomiczny w UE, a w przypadku 
dezintegracji wspólnoty28 – jej wpływ na określone obszary poprzez uzyskanie 
przyzwolenia ze strony Niemiec i Francji drogą układów bilateralnych. Jest on 
stosunkowo krótki i, zdaniem autora, zwiera się w kilku najbliższych latach, 
z uwagi na czekające Rosję problemy związane z koniecznością sprostania 
wewnętrznym wyzwaniom, związanym ze zmianami demograficznymi we-
wnątrz kraju, a dotyczącymi spadku procentu obywateli o wyznaniu prawo-
sławnym na rzecz zwiększania się udziału ludności islamskiej. Proces ten, przy 
jednoczesnym wzroście znaczenia gospodarczego i politycznego Turcji i jej za-
angażowania w rejonie Kaukazu będzie stanowił istotny problem, który będzie 
ograniczał możliwości polityczne Moskwy w Europie Wschodniej w najbliż-
szych latach. Także w niedalekiej przyszłości, aby utrzymać spoistość teryto-
rialną Federacja będzie musiała zwrócić większą uwagę i zwiększyć swoje za-
angażowanie na kierunku chińskim. Wszystkie te czynniki wskazują na ogra-
niczenia czasowe Moskwy do podjęcia jednoznacznych działań na kierunku 
bałtyckim. 

                                                            
26 R .  Smith , Przydatność siły militarnej. Sztuka wojenna we współczesnym świecie, War-

szawa 2010, s. 16. 
27 B .  Ba lcerowicz , Narodowe polityki i strategie bezpieczeństwa…, s. 378.  
28 Dużym zagrożeniem dla UE jest zapowiedziane w 2015 roku referendum o przyszłości 

Wielkiej Brytanii, którego niekorzystny dla Brukseli wynik może wywołać proces istotnych 
podziałów wewnątrz Wspólnoty. 
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Dla Litwy, Łotwy i Estonii zbliżająca się prezydencja jest szansą na więk-
sze zaistnienie w świadomości społeczeństw Unii Europejskiej problemów 
małych państw leżących przy granicy z Rosją. Jednakże nie należy oczekiwać 
od Brukseli istotnej zmiany pozycji tych państw w relacji do Rosji. Będą one 
w dalszym ciągu bardzo podatne na wahnięcia polityczne w relacjach UE 
i NATO względem Federacji. Sama Rosja nie zrezygnuje też z uzyskania 
większych wpływów w tym obszarze i podporządkowania sobie Baltikum po-
przez ich uwikłanie w zależność energetyczną. 

 
Pierwodruk:  A.  Zapałowski,  Wpływ prezydencji Litwy na bezpieczeństwo krajów 
bałtyckich, [w:] A. Zapałowski ,  R.  Fedan, B.  Petrecka,  S.  Dyrda -Maciałek 
(red.) , Problemy współczesnej Europy – ujęcie interdyscyplinarne, Jarosław 2014, 
s. 403–416. 
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CZY POLSKA POWINNA BYĆ REGIONALNYM MOCARSTWEM? 
 

 geopolityce w jej obecnym ujęciu możemy zasadniczo mówić w na-
wiązaniu do pierwszych dzieł m.in. Rudolfa Kjellena i Rudolfa Ratze-
la, czy też Alfreda T. Mahana i Halforda J. Mackindera. Jakby nie 

próbować określić jej początków, jest to druga połowa XIX wieku. Niektórzy 
co prawda dopatrują się protoplastów geopolityki już na przełomie wieków 
XVII i XVIII, nawiązując do myślicieli politycznych okresu Oświecenia1. Dla 
wspomnianych powyżej badaczy zasadniczym odniesieniem do badan był im 
współczesny układ polityczny świata, wsparty badaniami historycznymi. Dla-
tego też taki podmiot polityczny, jak Polska, niezależnie od jej ustroju we-
wnętrznego i przyjętej nazwy, nie stanowił istotnego odniesienia do docie-
kań. Państwo to nie istniało w ówczesnym okresie historycznym i dla wielu 
badaczy było mało prawdopodobne powtórne powstanie takiego ośrodka siły 
pomiędzy ówczesną Rosją a Niemcami. Dlatego też w późniejszym okresie 
zasadniczo nie zmieniło się podejście kolejnych pokoleń badaczy geopolityki 
i im współczesnych instytucji, zajmujących się teorią i praktyką geografii 
w zakresie szukania praw „rządzących dziejami i wpływających na nie” w sto-
sunku do Polski.  

Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na niedocenianie roli państwa pol-
skiego w jego tysiącletnich dziejach jako istotnego podmiotu gry i ośrodka si-
ły przez uznanych geopolityków z przełomu XIX i XX wieku, jak również 
współczesnych badaczy, niejako odwołujących się do klasycznych teorii 
i uwarunkowań wówczas panujących na mapach świata. Ignorowanie Polski 
i traktowanie jej jako obszaru wpływów i gry geopolitycznej, a zwłaszcza 
przyjmowanie tego jako paradygmatu geopolityki, jest z jednej strony nasą-
czone błędem rozumowania, a z drugiej strony tworzeniem rzeczywistości 
przez ośrodki badawcze, które są przecież wykorzystywane także jako insty-
tucje mające budować strategię polityczną na arenie międzynarodowej dla 
poszczególnych państw. Ponadto niejednokrotnie wspomniane instytucje 
biorą udział w walce informacyjnej na obszarach pożądanych stref wpływów 
i w ten sposób kreują rzeczywistość według własnych interesów, podpartych 
pewnymi wybiórczymi elementami nauki.  

To, że obecnie także wykorzystuje się geopolitykę i nauki pokrewne do 
działań mających na celu wykorzystanie dziedzictwa intelektualnego minio-
nych pokoleń i do budowania współczesnych strategii politycznych, nie jest 
odkryciem. Można tu chociażby wspomnieć o rosyjskich badaniach nad stra-
tegią i polityką Bizancjum oraz nad rolą, jaką te zagadnienia zajmują we 

                                                            
1 J .  Potulski , Wprowadzenie do geopolityki, Gdańsk 2010, s. 146–170.  

O 



50 

współczesnych teoriach głównych przedstawicieli tego nurtu w polityce ro-
syjskiej2. Uwagę na to zwraca Michał Wojnowski pisząc, iż problem interpre-
tacji globalnej przestrzeni przez rosyjskie elity polityczne i intelektualne staje 
się podstawą do działań politycznych3. Tak więc geopolityka w tym mocar-
stwie regionalnym jest istotnym elementem wypracowywania koncepcji ba-
dającej ścieżkę w kierunku osiągnięcia pozycji mocarstwa światowego. To, że 
wiele instytucji Rosji korzysta ze wskazówek i teorii nauki w tym zakresie 
świadczy o odpowiedzialności elit tego państwa, a zwłaszcza odnosi się do 
prawd dziejowych dotyczących natury człowieka, który zawsze będzie dążył 
do podporządkowania sobie innych. Pisał o tym Feliks Koneczny, zwracając 
uwagę na fakt, iż „...technika może zmienić tryb życia ludzkiego na zewnątrz, 
około człowieka, lecz nie dokonuje zmian w człowieku”4.  

Podobny trend w odniesieniu do użycia geopolityki do budowy strategii 
państwowej wykazują Stany Zjednoczone. Można tu chociażby wskazać na 
Stratfor5 i jego oddziaływanie na świecie, nie tylko w nauce, ale także jako 
globalną instytucję kreującą rzeczywistość, będącą odzwierciedleniem pół-
nocnoamerykańskich interesów. Obecnie największe mocarstwa6 świata 
przywiązują do badań geopolitycznych coraz większą rolę, co wskazuje na 
początek kolejnej fazy rywalizacji o pozycję poszczególnych ośrodków siły na 
świecie, tak jak to było przed pierwszą wojną światową – w okresie, kiedy 
geopolityka tworzyła swoje podstawy badawcze.  

Geopolityka Niemiec, Ukrainy i Rosji w odniesieniu do Europy 
Środkowej 

Spośród bardziej znanych niemieckich teorii geopolitycznych, odnoszą-
cych się do Polski i jej terytorium, należy odnieść się do pojęcia Lebensrau-
mu, które to traktowało przestrzeń geograficzną jako podstawowy czynnik 
w życiu narodów, przynoszący postęp cywilizacyjny, a walka o przewagę 

                                                            
2 E .N.  Luttwak , The Grand Strategy of the Byzantine Empire, Cambridge, Massachusetts 

and London 2009, s. 513; W.E.  Kaegi  j r . , Same Thoughts on Byzantine Military Strategy, 
Massachusetts 1983, s. 22. 

3 M.  Wojnowski , „Neobizantyzm”: polityczna utopia czy nowa ideologia elit federacji Ro-
syjskiej w XXI wieku?, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego”, wyd. specjalne, 2013, s. 152.  

4 F .  Koneczny , O ład w historii, Wrocław 1999, s. 10.  
5 Stratfor Global Intelligence, <http://www.stratfor.com> (19 VII 2014). 
6 Szerzej na temat pojęcia mocarstwa i komponentach określających mocarstwowość por. 

K .  Gołaś , Pojęcie mocarstwowości. Mocarstwowość w stosunkach międzynarodowych, [w:] 
Z .  Lach,  J .  Wendt , Geopolityka. Elementy teorii, wybrane metody i badania, Częstochowa 
2010, s. 147–164. Rys historyczny polskich doświadczeń w tym obszarze – por. L .  Moczulski , 
Polska pomiędzy Niemcami a Rosją. Mit geopolityczny a rzeczywistość, [w:] P .  Eberhardt , 
Problematyka geopolityczna ziem polskich, Warszawa 2008, s. 55–83; A.  P iskozub , Wspólno-
ta cywilizacyjna mieszkańców Europy Środkowo-Wschodniej, [w:] P .  Eberhardt , Problema-
tyka geopolityczna…, op.cit., s. 188–215. 
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między narodami sprowadzała się w istocie do zdobywania przestrzeni. Za 
twórcę tego pojęcia uważany jest powszechnie niemiecki uczony Friedrich 
Ratzel. Twierdził on, jak pisze Piotr Eberhardt7, że procesy społeczne i poli-
tyczne są uwarunkowane geograficznie. Opierając się na teorii darwinowskiej 
oraz poglądach filozoficzno-społecznych Herberta Spencera uznał on, że 
państwo jest żywym, dążącym do rozwoju, organizmem. Był zwolennikiem 
darwinizmu społecznego. Państwo porównywał do organizmu biologicznego, 
podlegającego stałej ewolucji i uważał, że powiększanie przez nie przestrzeni 
życiowej jest zgodne z prawami natury i korzystne dla jego obywateli. Każde 
państwo ma zdolność wyboru własnej drogi, a jego ekspansywność świadczy 
pozytywnie o jego mieszkańcach. Walka o przestrzeń życiową stanowiła 
główną przyczynę migracji narodów.  

P. Eberhardt zwraca uwagę, iż podobnie jak F. Ratzel, myślał twórca geo-
polityki – Szwed Rudolf Kjellen pisząc, iż niekwestionowanym prawem am-
bitnego narodu jest posiadanie rozległego terytorium8, czy też Karl Hausho-
fer twierdzący, że poprzez nowe układy sojuszów należy zmieniać dotych-
czasowy porządek świata9, wskazując m.in., iż przyszłość Polski powinna le-
żeć w kompetencji Rosji i Niemiec10. Podobnie uważał inny ówcześnie two-
rzący Niemiec Friedrich Naumann mówiąc, iż Polska powinna stanowić część 
integralnego Środkowoeuropejskiego Związku Gospodarczego – bloku po-
nadpaństwowego zdominowanego przez potęgę ekonomiczną Niemiec11. 
Wspomniani naukowcy uważali ponadto, iż jedynie Niemcy, ze względu na 
swoja pozycję w Europie, są predysponowane do objęcia kurateli nad całą 
centralną i wschodnią Europą. Narody pozostałe powinny uznać wobec nich 
korzystność takiego stanu rzeczy. 

 Nie chodzi tu o stricte politykę ekspansji terytorialnej, ale o drugi człon 
ideologicznego podłoża koncepcji dominacji niemieckiej w Europie, a mia-
nowicie o konieczności utworzenia tzw. Grossraumwirtschaft, czyli o kiero-
wanie się w polityce głównie względami ekonomicznymi. Niemieccy twórcy 
tej koncepcji uważali, że w miarę rozwoju gospodarka musi dysponować co-
raz większym rynkiem zbytu. Jedynym państwem w Europie, które posiada 

                                                            
7 P .  Eberhardt , Geneza i rozwój niemieckiej doktryny Lebensraumu, [w:] Przegląd Geo-

graficzny, Warszawa 2008, t. 80, z. 2, s. 179. 
8 Idem, Podstawy teoretyczne i ideowe geopolityki według Rudolfa Kjellena, [w:] Przegląd 

Geograficzny, Warszawa 2012, t. 84, z. 2, s. 320. 
9 Idem , Koncepcje geopolityczne Karla Haushofera, [w:] Przegląd Geograficzny, Warszawa 

2009, t. 81, z. 4, s. 543; A .  C inciara , Klasyczne koncepcje geopolityczne [w:] A.  Dybczyński  
(red.) , Geopolityka, Warszawa 2013, s. 71–78; J .  Macała , Blok kontynentalny Karla Hausho-
fera, „Geopolityka” nr 2/2009, s. 54–56; Idem, Nieco zapomniany Karl Haushofer, „Geopolity-
ka” nr 1/2008, s. 74–75. 

10 P .  Eberhardt , Koncepcje geopolityczne…, op.cit., s. 544. 
11 Idem, Geneza niemieckiej koncepcji „Mitteleuropy”, [w:] Przegląd Geograficzny, Warsza-

wa 2005, t. 77, z. 4, s. 478. 
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odpowiednie warunki do integracji wokół siebie wielu małych i średnich kra-
jów są Niemcy. Istnieją więc naturalne przesłanki do wykrystalizowania się 
związku wielu państw pod kuratelą Niemiec. Polityczny program działania 
w celu utworzenia Wielkiej Germanii przygotował w 1895 r. Karl Kaerger. 
W swojej książce pt. Germania triumphans zakreślił projekcje przyszłych wy-
darzeń historycznych. Według niego tereny opanowane na wschodzie Euro-
py zostaną skolonizowane przez Niemców. Ludność słowiańska zostanie po-
zbawiona własności i deportowana do właściwych Niemiec, gdzie stanie się 
siłą roboczą12.  

Wiele obecnych działań RFN nosi w sobie pewne elementy zakreślonego 
we wspomnianej koncepcji programu. Mianowicie chodzi o próby wykupy-
wania na masową skalę ziemi ornej, przejmowanie sektora usług, głównie 
bankowych i większościowych udziałów w polskim przemyśle. Z kolei, wsku-
tek wysokiego bezrobocia setki tysięcy Polaków wyjeżdżają tam do pracy. 
Wspomniane koncepcje powstały pod koniec XIX wieku i były istotą polityki 
niemieckiej przez kilka dziesięcioleci XX wieku. Nie wydaje się, iż obecnie 
nie są one studiowane pod kątem obecnych uwarunkowań politycznych 
w Europie i w odniesieniu do wrażliwości międzynarodowej społeczności na 
wdrażanie pewnych ich rozwiązań.  

Analizując obecną politykę niemiecką nasuwa się widoczna zbieżność 
i skojarzenie wspomnianych teorii, iż wiele z nich jest nadal uznawanych 
przez elity polityczne tego państwa za idee ukierunkowujące jego politykę, 
a nie wyłącznie jako dziedzictwo historyczne. Wydaje się, iż obecnie, co 
prawda w innych warunkach oraz innymi metodami w RFN, naznaczony 
przed wiekiem cel pozostał zbliżony, a mianowicie budowa trwałej niemiec-
kiej, zwłaszcza ekonomicznej, strefy wpływów na granicy z Rosją. 

Początków geopolityki ukraińskiej należy doszukiwać się w początkach 
XX wieku i była ona ściśle związana z ideą budowy tego państwa na podsta-
wie uświadomienia mas chłopskich na obszarach uznanych za ukraińskie. 
Dla rodzących się ukraińskich intelektualistów budowa takiego tworu pań-
stwowego była wyjątkowo trudna. Do głównych problemów już na wstępie 
należało po pierwsze dotarcie do niepiśmiennego chłopa i uświadomienie 
mu, kim on jest, a po drugie – stworzenie podstaw teoretycznych obszaru 
państwa i ideologii jej spajającej. Oczywiście do takich celów należało naj-
pierw znaleźć sprzymierzeńców w postaci państw-protektorów. Dla Niemiec 
i Austro-Węgięr była to okazja podwójna. Z jednej strony pozyskanie sprzy-
mierzeńca, którego można byłoby wykorzystać do działań na rzecz destabili-
zacji Rosji, a z drugiej strony podmiot, który zostałby nakierowany na zwal-
czanie wewnętrznego zagrożenie w tych państwach, czyli próby odtworzenia 
Rzeczypospolitej.  

                                                            
12 P .  Eberhardt , Geneza i rozwój niemieckiej doktryny…, op.cit., s. 187.  
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Dzisiejsza Ukraina, podobnie jak różne ukraińskie organizacje działające 
na rzecz budowy państwa w przeszłości, w mniej lub bardziej otwarty sposób 
nawiązują i czerpią z ideologii i koncepcji naukowo-teoretycznych, wytwo-
rzonych przed stu laty. Do najważniejszych twórców tych koncepcji należał 
Mikołaj Machnowski, który początkowo skupiał się na szukaniu odrębności 
etnicznych, na bazie których można byłoby wyodrębnić naród w postaci sa-
moistnej Ukrainy. To właśnie ten autor stworzył wrogów egzystencjonalnych 
narodu ukraińskiego w postaci Rosjan, Polaków i Węgrów. To on sformuło-
wał wizję Ukrainy od „Karpat po Kaukaz”, którą w późniejszym czasie prze-
kształcono w hasło „od Sanu po Wołgę”, oraz hasło „Ukraina dla Ukraińców”.  

Innym ukraińskim twórcą koncepcji geopolitycznych na którego istotną 
role w tym zakresie zwraca uwagę P. Eberhardt był Stefan Rudnicki13. Zaj-
mował on się fizjografią ziem ukraińskich pod kątem naukowego uzasadnie-
nia obszaru etnicznego przyszłego państwa ukraińskiego. Według jego kon-
cepcji ziemie ukraińskie liczą łącznie 850 tys. km2 (przed zajęciem Krymu 
przez Rosję Ukraina liczyła 603 tys. km2). Obszar tego państwa miałby się 
rozciągać od Kraju Stawropolskiego na terenie Rosji po Grybów pod Gorli-
cami w obecnym województwie małopolskim wraz z Krymem. Jego zdaniem 
sam naród ukraiński pod względem demograficznym w ówczesnym czasie 
miał ustępować tylko potencjałowi demograficznemu Rosjan i Niemców. In-
nym elementem koncepcji S. Rudnickiego była kwestia powołania w przy-
szłości federacji na tzw. Pomoście Bałtycko-Czarnomorskim, tj. od Finlandii 
po Ukrainę, która miała być rdzeniem tego sojuszu, oczywiście bez Polski. 
Wtórował mu w tym inny ukraiński geograf Jurij Łypa. W tym miejscu należy 
się zastanowić, czy te koncepcje nie były (a może nie są nadal?) nastawione 
na rywalizację z Polską o obszar Europy Środkowowschodniej, gdyż są one 
nadal żywe w środowiskach nacjonalistów ukraińskich, współrządzących 
obecnie Ukrainą? Niejako w sukurs S. Rudnickiemu idzie Dmytro Doncow, 
znany w Polsce bardziej jako ideolog integralnego nacjonalizmu, niż geopoli-
tyk. W swoich pracach twierdził, iż przyszły zintegrowany naród ukraiński 
nie może być nastawiony defensywnie, gdyż jedynie droga wojen i podbojów 
może zapewnić sobie godne miejsce wśród narodów europejskich.  

Ideę soborności Ukrainy podjętej przez M. Machnowskiego kontynuował 
geograf Wołodymr Kubijowicz. Twierdził on, iż należy połączyć rozdzielone 
ziemie ukraińskie w jednolitą całość, w której składzie znajdą się wszystkie 
terytoria, na których przeważa ludność ukraińska. Jako determinista etniczny 
uważał, iż wspomniane państwo powinno objąć swymi granicami maksymal-
ną liczbę rzeczywistych i potencjalnych Ukraińców. Należy zatem w tym za-
kresie podjąć pracę nad udowadnianiem naukowym „ukraińskości” każdej 

                                                            
13 P .  Eberhardt , Twórcy ukraińskiej geopolityki, [w:] Przegląd Geograficzny, Warszawa 

2009, t. 81, z. 2, s. 153–165. 
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miejscowości. W swoich wywodach do etnicznego ukraińskiego obszaru zali-
czył Lublin, Siedlce i Rzeszów. Jak podkreśla P. Eberhardt14, m.in. W. Kubi-
jowicz manipulował przy tym dokumentacją statystyczną dla udowodnienia 
z góry ustalonej tezy. Jego stosunek do ludności polskiej charakteryzował się 
jej podziałem na trzy kategorie – Polaków, łacinników i polskich kolonistów, 
czyli próbował tworzyć teoretyczne, a zarazem sztuczne podziały wewnętrz-
ne w społeczeństwie, które kilka wieków wcześniej realnie określiło swoją 
przynależność narodową, posiadającym terytorium wyznaczone przez grani-
ce I Rzeczypospolitej, będące historycznymi ziemiami polskimi i, jak twier-
dził Eugeniusz Romer – wyznaczały polską strefę interesów na wschodzie. 
Sam W. Kubijowicz w swoich koncepcjach Ukrainę widział na obszarze 932 
tys. km2, czyli o 30% większą terytorialnie niż obecnie.  

Jednym z twórców rosyjskiej geopolityki był niewątpliwie Nikołaj Dani-
lewski, który swoją publicystykę geopolityczną rozpoczął w II połowie XIX 
wieku. Jego twórczość koncentrowała się na naukowym uzasadnieniu intere-
sów państwa rosyjskiego, którego głównym celem była według niego ekspan-
sja i dążenie do osiągnięcia potęgi imperialnej, a jego celem ostatecznym 
utworzenie imperium słowiańskiego15. To właśnie on uzasadniał, że Rosja 
z punktu widzenia uwarunkowań kulturalno-historycznych nie może stać się 
częścią Europy, a prawosławie stanowi podwalinę, na którym ma się rozsze-
rzać imperium. W jego skład miał wchodzić nie tylko zabór rosyjski, ale tak-
że cała była Galicja. Według niego obszar położony pomiędzy Niemcami 
a Rosją miał być obszarem konfrontacji, która miała doprowadzić do podpo-
rządkowania go w ostatecznym rozrachunku Rosji. Nie do przyjęcia były dla 
niego jakikolwiek ustępstwa wobec Polaków16.  

Jego myśl rozwinął Władimir Łamański, który stworzył ideę nazwaną 
później eurazjanizmem. Podkreślał on, iż w przyszłości Europa utraci zna-
czenie polityczne i kulturowe, a Rosja zajmie większą część tego kontynentu 
i 2/3 Azji. W granicach imperium rosyjskiego widział nie tylko, jak N. Dani-
lewski, Galicję, ale także Śląsk17. Emanacją wspomnianych poglądów była 
mapa „nowej” Rosji, opublikowana w 1914 roku, prawdopodobnie przez car-
skie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, w której założono precyzyjnie za-
chodnie granice państwa dochodzące aż do Odry18. 

                                                            
14 Ibidem, s. 165. 
15 L .  Sykulski , Geneza rosyjskiej geopolityki [w:] L .  Sykulski  ( red.) , Studia nad rosyj-

ska geopolityką, Częstochowa 2014, s. 16–22; P .  Eberhardt , Rosja i Europa według Mikołaja 
Danilewskiego, [w:] Przegląd Geograficzny, Warszawa 2012, t. 84, z. 4, s. 599.  

16 P .  Eberhardt , Rosja i Europa według..., op.cit., s. 607, 611. 
17 Idem, Prekursorzy i twórcy rosyjskiej geopolityki, [w:] Przegląd Geograficzny, Warszawa 

2006, t. 78, z. 4, s. 463–464.  
18 Idem, Wizja przyszłej Europy wg mapy rosyjskiej z 1914 r., „Przegląd Geopolityczny” nr 

6/2013, s. 9–15. 
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Innym teoretykiem koncepcji, dzisiaj uznanych za geopolityczne, był ro-
syjski historyk Nikołaj Karamzin, który uzasadniał potrzebę ekspansji rosyj-
skiej na zachód, twierdząc, że to konieczność dziejowa. Mówił wprost, iż 
nieustanne podboje i włączanie w skład imperium nowych prowincji jest 
zjawiskiem naturalnym i świadczy pozytywnie o sile państwa. Dla niego wie-
lowiekowy konflikt polsko-rosyjski musiał się skończyć unicestwieniem jed-
nej ze stron i musiała to być Rosja. Dlatego też jakiekolwiek ustępstwa 
w sprawie Polski nie leżą w interesie Rosji i należy tu być bezwzględnym 
i bezkompromisowym. To on upowszechnił opinię, iż naród polski zawsze 
będzie wrogiem Rosji. W koncepcje N. Karamzina wpisuje się mu współcze-
sny Siergiej Sołowiow pisząc, iż Polska przestała istnieć poprzez to, że prze-
stała spełniać swoją misję dziejową na skutek własnej słabości19. 

Fiodor Tiutczew z kolei zwracał uwagę, iż właśnie Polacy stoją na prze-
szkodzie wielkiej, uniwersalistycznej wizji zjednoczenia wszystkich Słowian. 
To tylko tak naprawdę Polacy reprezentują tradycje wielkiego słowiańskiego 
narodu historycznego i przez to stoją na drodze do rozbudowy imperialnej 
Rosji20. Podobnie myślał Michaił Katkow, który twierdził, że konflikt polsko-
rosyjski determinuje przyszłość Rosji i bez ostatecznego zniszczenia Polski 
wszelkie plany imperialne, względnie panslawistyczne, są skazane na niepo-
wodzenie. Uzasadniał, że w konflikcie tych dwóch narodów nie chodzi tylko 
o doraźne zwycięstwo, lecz o problem przetrwania. Głosił, że Polacy chcą 
przesunąć Rosję z Europy do Azji21.  

Dla obecnych geopolityków w Rosji, jak pisze P. Eberhardt – najwybitniej-
szym przedrewolucyjnym twórcą był Iwan Dusiński. Według niego zadaniem 
Rosji w bliższej i dalszej perspektywie jest dalsza ekspansja terytorialna 
i stworzenie imperium decydującego o losach nie tylko kontynentu euroazja-
tyckiego, ale całego świata. W kwestii Polski zdawał on sobie sprawę, iż każ-
de jej rozwiązanie jest dla Rosji niebezpieczne. Był przeciwnikiem przyznania 
jej niepodległości w jakiekolwiek postaci, jak również autonomii lub odręb-
nego statusu. Dopiero po złączeniu wszystkich polskich ziem pod berłem ca-
ra Rosji istnieje szansa zjednoczonej polskiej prowincji. Jednakże był zdecy-
dowanie bardziej radykalny w stosunku do odrodzenia ukraińskiego w Gali-
cji, niż do Polaków, a w razie konfrontacji polsko-ukraińskiej stał po stronie 
tej pierwszej. Nie uznawał Ukraińców za odrębny naród. Wpływ koncepcji 
I. Dusińskiego widać wyraźnie w bieżącej polityce rosyjskiej. Z przyczyn eg-
zystencjonalnych dla Rosji dużo groźniejszym przeciwnikiem są Ukraińcy niż 
posiadający historię mocarstwową Polacy, którzy dodatkowo mogą pochwa-

                                                            
19 Ibidem, s. 457–460. 
20 Ibidem, s. 461. 
21 Idem, Rosyjski panslawizm jako idea geopolityczna, „Przegląd Geopolityczny” nr 2/2010, 

s. 55–56; Idem, Projekty aneksyjne cesarstwa rosyjskiego wobec ziem polskich podczas I wojny 
światowej, [w:] Idem, Problematyka geopolityczna ziem polskich…, op.cit., s. 151–162. 
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lić się wielowiekową tradycją państwową. Dla Rosji istnieje niebezpieczeń-
stwo, iż trwałe upodmiotowienie państwa ukraińskiego spowoduje ograni-
czenie ekspansji Rosji na zachód. Wyjątkowo trudno pokonać dwa podmioty 
polityczne (Polskę i Ukrainę), aby zrealizować ideę niemiecko-rosyjskiej Eu-
ropy Środkowowschodniej.  

Najpełniej do twórców rosyjskiej geopolityki końca XIX i początku XX 
wieku sięga Aleksander Dugin. Co prawda jego specjalnością jest geografia 
sakralna i jej oddziaływanie na procesy polityczne na świecie, ale z racji 
związków z rosyjską administracją państwową jego idee mają bezpośredni 
wpływ na władzę wykonawczą w Federacji Rosyjskiej. Według niego Rosja 
jest stworzona przez opatrzność do realizowania wielkich celów i ten obo-
wiązek musi konsekwentnie spełniać. Podstawowym jej zadaniem jest zaś 
konieczność utworzenia wielkiego imperium kontynentalnego22. Jego inspi-
racje naukowe odnoszą się, poza rosyjskimi geopolitykami, do H. Mackinde-
ra i jego koncepcji Heartlandu23 oraz do R. Kjellena, piszącego, iż decydującą 
rolę w polityce światowej odgrywają najpotężniejsze mocarstwa, a pozostałe 
państwa są tylko drugorzędnymi uczestnikami historycznych wydarzeń i ich 
los zależy wyłącznie od tego, czy są potrzebne wielkim państwom do zacho-
wania między nimi równowagi i wzajemnego bezpieczeństwa24.  

Jednym z głównych zadań Rosji jest rozbicie sojuszu Europy z USA, czyli 
unicestwienie NATO, a następnie rozczłonkowanie Unii Europejskiej. Pierw-
szym krokiem w tym kierunku miało być zniszczenie amerykańskiej linii 
kwarantanny, „kordonu sanitarnego”, przebiegającego od Morza Czarnego 
do Morza Bałtyckiego. Trzon wspomnianego „kordonu” stanowią Polska 
i Ukraina – dwa, jak pisze A. Dugin, nieuleczalne proatlantyckie „państwa se-
zonowe”, które dążąc do zacieśnienia więzi z USA, zdradzają swoją konty-
nentalną tożsamość25. Według niego zasadniczym polem walki na świecie 
jest konflikt pomiędzy systemem „kontynentalnym” a „morskim”, reprezen-
towanym przez Stany Zjednoczone i Wielką Brytanię. Dla niego w Europie 
Środkowej jest miejsce tylko dla Niemiec i satelitów tego państwa.  

                                                            
22 L .  Sykulski , Integracja polityczna Euroazji we współczesnej rosyjskiej myśli geopoli-

tycznej, [w:] P .  Eberhardt  (red.) , Studia nad geopolityką XX wieku, Warszawa 2013, s. 353; 
P .  Eberhardt , Koncepcje geopolityczne Aleksandra Dugina, [w:] Przegląd Geograficzny, War-
szawa 2010, t. 82, z. 2, s. 223. 

23 H.  Mackinder , Geograficzna oś historii, Częstochowa 2009. 
24 M.  Wojnowski , Aleksander Dugin a resorty siłowe Federacji Rosyjskiej. Przyczynek do 

badań nad wykorzystaniem geopolityki przez cywilne i wojskowe służby specjalne we współcze-
snej Rosji, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” nr 10 (6) 2014, s. 14–16; P .  Eberhardt , 
Podstawy teoretyczne i ideowe geopolityki według Rudolfa Kjellena, [w:] Przegląd Geograficzny, 
Warszawa 2012, t. 84, z. 2, s. 323. 

25 D .  Madejski , Pocałunek mongolskiego księcia. Eurazjatyzm Rosji w myśli Aleksandra 
Dugina, „Geopolityka” nr 1/2009, s. 92–100. 
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Powyższy paradygmat od 100 lat jest podstawą sojuszu niemiecko-
rosyjskiego, gdzie zasadniczo obydwie strony rywalizują o zakres swoich 
wpływów. Wojny światowe są tu raczej wyjątkiem i potwierdzają niemożli-
wość trwałego podboju jakiegokolwiek z wymienionych podmiotów. Według 
A. Dugina Polska powinna wchodzić w strefę wpływów Niemiec. Do tego ob-
szaru  powinny też należeć zachodnie obszary Białorusi oraz Ukrainy. Dla 
niego Polska utraciła szansę, jaką dała jej historia i tylko utrudnia współdzia-
łanie Moskwy z Berlinem. Kontynuując ten tok myślenia wprost stwierdza, iż 
kraj usytuowany na rozdrożu nie może samodzielnie istnieć, a w Polsce inte-
resuje go wszystko to, co było antykatolickie i jeżeli to państwo będzie się 
upierać przy zachowaniu swej tożsamości, to ponownie nastawi wszystkich 
przeciw sobie26.  

Tok myślenia rosyjskich geopolityków zasadniczo wskazuje, iż zdecydo-
wanie większość z nich nie widzi państwa polskiego jako samodzielnego 
podmiotu stosunków międzynarodowych i ośrodka siły w Europie Środko-
wej. Jeżeli nałożymy na siebie główne koncepcje rosyjskie i niemieckie, 
wspomagane ukraińskimi, w stosunku do roli Polski w Europie, to widzimy 
zmarginalizowane, najlepiej quasi-państwo, funkcjonujące w obrębie wpły-
wów jednego z dwóch ośrodków siły tj. Niemiec lub Rosji. To, w której strefie 
państwo polskie ma się znajdować, będzie wypadkową aktualnej pozycji i siły 
Berlina lub Moskwy. 

Potrzeba polskiej geopolityki 

George Friedman zwraca uwagę, iż w życiu społeczeństw nie ma żadnych 
cyklów, nie ma prostego wzoru. Jest po prostu tak, iż rzeczy, które w danym 
momencie historii wydają się trwałe i pewne, mogą się zmienić z błyska-
wiczną szybkością27. Odnosząc się obecnie do powszechnie obowiązującego 
w przestrzeni medialnej założenia, iż nic poważnego Polsce nie grozi z uwagi 
na trwałość sojuszy polityczno-wojskowych, w których Warszawa partycypu-
je, słowa G. Friedmana zyskują na aktualności. Sytuacja w Europie Wschod-
niej zmienia się obecnie z takim natężeniem, iż należy założyć, że wschod-
nioeuropejski uskok geopolityczny jest bardziej nietrwałym elementem sta-
bilności niż założenie o międzynarodowych gwarancjach zachowania status 
quo na tym obszarze. Zwłaszcza, iż istnienie słabych państw na takim teryto-
rium lub próżni politycznej, jak pisał Hans J. Morgenthau28, które są atrak-
cyjne i dostępne dla silnego państwa, sprzyjają polityce imperialistycznej jego 
sąsiadów, z czym mieliśmy do czynienia zarówno w XVIII i XX wieku. 

                                                            
26 G.  Górny , Czekam na Iwana Groźnego. Rozmowa z Aleksandrem Duginem, „Fronda” nr 

11–12/1998.  
27 G .  Fr iedman, Następne 100 lat,  Warszawa 2009, s. 17. 
28 H. J .  Morgenthau , Polityka między narodami. Walka o potęgę i pokój, Warszawa 2010, s. 83. 
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Klasyczne dzieła z geopolityki powstały w końcu XIX i na początku XXI 
wieku, kiedy Polski już i jeszcze, w odniesieniu do pewnych pozycji, nie było. 
Wielu jej twórców nie studiowało wnikliwie dziejów Rzeczypospolitej – regio-
nalnego mocarstwa, które władało istotną częścią Europy przez prawie 600 lat. 
Dlatego też doktrynalne odnoszenie się do wspomnianych dzieł wpływa na 
utrwalanie kolonialnego, XIX-wiecznego układu sił jako odniesienia w wielu 
wywodach geopolitycznych. Podobnie, jak zwracał uwagę P. Eberhardt29, także 
polscy geopolitycy, tworzący swoje dzieła na przełomie XIX i XX wieku, nie 
widzieli innej Polski niż ta w granicach z 1772 roku, i z tego powodu nie mogli 
być twórcami nowych koncepcji, odcinających się w dużym stopniu od prze-
szłości. O ile można się zgodzić z autorem wspomnianych słów, iż budowa 
koncepcji geopolitycznych Polski bazujących na granicach z 1772 roku jest 
anachronizmem, o tyle nie można się zgodzić, iż można budować nowe kon-
cepcje strategii dla Polski bez odwołania się do istotnych doświadczeń z prze-
szłości zwłaszcza, iż ośrodkami siły, podobnie jak ludźmi, rządzą określone 
trwałe skłonności. Prawdą także jest, iż pierwsi polscy geopolitycy tworzyli 
w okresie rozbiorów, a ich głównym i podstawowym celem było nie zapewnie-
nie Polsce silnej pozycji w Europie, ale jej odtworzenie. Tak więc tacy twórcy 
jak Oskar Żebrowski, Jan Ludwik Popławski, Roman Dmowski, Eugeniusz Ro-
mer czy Władysław Studnicki właśnie temu celowi poświecili dużą część swojej 
twórczości. 

Obecnie w Polsce, w dobie poprawności politycznej i samoograniczenia 
narodowego, będącego samo narzuceniem sobie kompleksu postkolonialne-
go, którego nie powinno być, gdyż Rzeczpospolita kolonii nie posiadała, do-
bre i poprawne naukowo są publikacje, które Leszek Moczulski30 nazywał 
dopasowywaniem publikacji do poglądów dominujących w danym kraju. To 
z kolei powoduje braki wyraźnych wniosków z wielu badań naukowych 
w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego, wskazujących na konieczność 
istotnej zmiany polityki w tym zakresie na długo przed zaistnieniem poważ-
nego problemu. To właśnie zjawisko odnosi się do budowania strategii opar-
tej na układach geopolitycznych z wieków XIX i XX, a nie elementach strate-
gii Rzeczypospolitej z XVI czy XVII wieku. Obecnie do roli paradygmatu uro-
sło przeświadczenie, iż tylko w Europie będą się liczyły Rosja, Niemcy, Fran-
cja i Wielka Brytania, zaś pozostałe narody są potencjalnymi obszarami za-
pewniania pozycji tym pierwszym. Tworzenie koncepcji geopolitycznych, 
ograniczając się historycznie do stanu sprzed dwóch wieków, jest ułomne. 

                                                            
29 P .  Eberhardt , Twórcy polskiej geopolityki, Kraków 2006, s. 17.  
30 L .  Moczulski , Narodziny Międzymorza. Ukształtowanie ojczyzn, powstanie państw 

oraz układy geopolityczne wschodniej części Europy w późnej starożytności i we wczesnym śre-
dniowieczu, Warszawa 2007, s. 23. 
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H.J. Morgenthau zwracał co prawda uwagę, iż państwo może próbować 
odgrywać rolę wielkiego mocarstwa, nie dysponując odpowiednimi uwarun-
kowaniami, co, jak pokazuje przykład Polski w okresie międzywojennym – 
prowadzi do katastrofy. Jednakże wspomniany autor mylił się, co charaktery-
zuje większość zachodnich badaczy z uwagi na niedostateczny brak znajo-
mości ówczesnych uwarunkowań Polski. W dalszej części swojej publikacji 
zwraca on uwagę, iż od tej zasady istnieje wyjątek od reguły, kiedy potęga 
narodowa powinna zakreślać granice polityki zagranicznej. Jest nią sytuacja 
zagrożenia istnienia państwa31. Położenie geograficzne Polski i ryzyko istnie-
nia państwa w razie powstania podobnego sojuszu, jak w początkach II woj-
ny światowej, powoduje konieczność szukania starych, wypróbowanych geo-
politycznych działań. 

G. Friedman pisze, iż Polskę czeka status regionalnej potęgi, która uzyska 
przy poparciu Stanów Zjednoczonych32. Należy się jednak zastanowić nad ce-
lowością takich działań Waszyngtonu w tej części Europy. Taka koncepcja 
nie jest zła, gdyż USA kierują się przede wszystkim swoim interesem, a ten 
mówi, iż największym zagrożeniem dla Waszyngtonu jest sojusz Berlina 
z Moskwą poza układem z Ameryką. To zaś powoduje konieczność szukania 
partnera, który by ten zły dla Stanów Zjednoczonych scenariusz zneutralizo-
wał. Tu pojawia się właśnie Polska. 

Budowę Królestwa Polskiego, pełniącego rolę regionalnego mocarstwa, 
rozpoczął w wieku XIV Kazimierz Wielki. Późniejszy miraż małżeński z Ja-
giellonami był tylko inną strategią zapoczątkowanego marszu opanowywania 
przestrzeni, tworząc swoistą osłonę strategiczną dla państwa. Gdyby tego nie 
zrobili Polacy, to uczyniliby to Turcy lub ekspansja Rusi Moskiewskiej na ten 
obszar nastąpiłaby szybciej. Miejscowa ludność była niezorganizowana poli-
tycznie i organizacyjnie, a co za tym idzie – niezdolna do samodzielnego ist-
nienia w tamtym okresie.  

Poprzez wspomniane działania, Polacy wespół z sojusznikami tworzącymi 
w okresie późniejszym wspólną Rzeczypospolitą, jak zauważa Leszek Sykul-
ski33, podjęli mniej czy bardziej świadomie próbę stworzenia własnej sarmac-
kiej cywilizacji, a upadek tego ośrodka siły spowodował petryfikację nowego 
ładu geopolitycznego. Ponadto, wskutek upadku Rzeczypospolitej, w pol-
skich elitach zaczęła się utrwalać charakterystyczna dla narodów pomocar-
stwowych wyższość w stosunku do byłych grup narodowych, tworzących 
w przeszłości wspólne państwo, a niższość w stosunku do narodów, które nas 

                                                            
31 H. J .  Morgenthau , Polityka miedzy narodami…, op.cit., s. 167.  
32 G .  Fr iedman, Następne sto lat..., op.cit., s. 22. 
33 L .  Sykulski , Ku nowej Europie. Perspektywa związku Unii Europejskiej i Rosji, Często-

chowa 2011, s. 24, 30. 
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podbiły (może poza Rosjanami, których wciąż dręczy kompleks zdobycia 
przez wojska polskie Moskwy w 1612 roku). 

Istotny element wpływu na wspomniane procesy geopolityczne miały 
przywództwo i kondycja cnót narodowo-plemiennych poszczególnych społe-
czeństw. To one istotnie wpływały na przemodelowanie układu sił i prze-
strzeni w odniesieniu do obszaru zainteresowania. To właśnie ten czynnik 
został mniej lub bardziej celowo narzucony polskiej elicie po II wojnie świa-
towej. Szczególnie obecnie obserwuje się mierność polskiego przywództwa 
i jego samoograniczenie oraz zaprogramowane wygaszanie w Polakach pier-
wotnych cnót, które doprowadziły do mocarstwowości państwa polskiego 
przed wiekami. Zarówno emigracja (np. ośrodek Jerzego Giedroycia w Mai-
sons-Laffitte, a który w okresie międzywojennym był liderem Myśli Mocar-
stwowej i Związku Pracy Mocarstwowej), jak i kompradorskie elity PRL im-
plementowały społeczeństwu zupełnie inne wartości, które sprowadzały się 
do ciągłego geopolitycznego ograniczania. Wartości i cechy, które prawie 
całkowicie zabito w Polakach, pozostały trwałą wartością dużo mniejszych 
państwowo Węgrów czy Rumunów. Chodzi tu głównie o dbałość o histo-
ryczne ziemie i członków społeczności narodowej, która tam pozostała na 
tradycyjnych i historycznych obszarach państwa.  

Obecnie Rosjanie odwołują się do tradycji Bizancjum, do genezy mocar-
stwowości, strategii, polityki i roli religii w życiu dużych ośrodków siły, stu-
diują i wykładają ten okres, budują na nim elementy współczesnych doktryn. 
Dlaczego Polacy nie mają budować własnych doktryn na podstawie własnego 
dziedzictwa mocarstwowego? Czy to tylko wiąże się z kwestią granic? Grani-
ce nie są tu istotną przeszkodą. Istota tkwi w woli przeciwstawienia się tym 
państwom, które będą poczytywały taką sytuację za zagrożenie. Oczywiście 
nie mówimy tu o zagrożeniu militarnym, ale o możliwości odbudowy wpły-
wu na politykę europejską i gospodarkę. Mowa tu jednak nie o wpływach, 
które możemy realizować w ramach UE (tam ograniczenia są trwałe), ale 
opierając się na naszym interesie narodowym, podszytym narodowym egoi-
zmem, który jest immanentnym elementem pozycji mocarstwowej.  

Charakterystyczne jest, iż obecnie zasadniczo na większości polskich uni-
wersytetów nie studiuje się strategii politycznej Polski średniowiecznej i no-
wożytnej w kontekście potrzeb niesionych przez teraźniejszość. Studiujemy 
głównie historię i to w ograniczonym zakresie. Pozwoliliśmy sobie narzucić 
przez lobby wpływu mniejszości narodowych państw, z którymi graniczymy, 
czy tez wprost poprzez lobby rządów państw sąsiednich, odczytywanie na-
szej historii ich oczyma i ich interesami34. 

                                                            
34 Do nielicznych wyjątków w tym zakresie należy m.in. Wydział Bezpieczeństwa Narodowe-

go Akademii Obrony Narodowej, gdzie od lat powstają prace jednoznacznie wskazujące na ko-
nieczność odbudowy potęgi militarnej Polski i powrót do powszechności obrony narodowej. Por. 
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Dla Rosji i USA XVIII wiek to początek mocarstwowości. Dla Polski to 
schyłek. Także Otto von Bismarck prawdziwą niemiecką potęgę zaczął bu-
dować pod koniec XIX wieku. Nie wahał się przy tym (dla interesu państwo-
wego) zaatakować niemieckojęzyczną Austrię. 

Dopóki myśleliśmy mocarstwowo, Polska była bezpieczna. Kiedy narzu-
cono nam sposób myślenia głównie o interesach wewnątrzpaństwowych 
i prywacie, Rzeczpospolita upadła. Polska musi posiadać trzy klasyczne atry-
buty, aby zacząć myśleć kategoriami mocarstwowymi tj. armię, gospodarkę 
i dyplomację na dobrym poziomie. Obecnie dyplomacja to kwestia poziomu 
kadr i ich doboru, armia to kwestia decyzji, współpracy z USA, a przede 
wszystkim włączenia całego narodu, a nie jak jest obecnie – jednego procenta 
populacji do troski o obronę narodową. Gospodarka to przedefiniowanie sto-
sunków gospodarczych z Niemcami z rynku zbytu i niskotechnologicznej 
produkcji, skierowanej bardziej na partnerstwo. Nie wolno nam kontynuo-
wać myślenia postkolonialnego. Nie jesteśmy niczego winni Litwie, Białorusi 
czy Ukrainie. To te narody nie były gotowe na swoje państwo, zresztą widać, 
iż obecnie też mają z tym problemy. Nie możemy nikomu budować pań-
stwowości, bo będzie to zawsze odbywać się kosztem naszej. W obecnych 
warunkach nie możemy dążyć do zmiany granic. Jedyny wypadek będzie 
mógł zaistnieć wtedy, gdy państwa sąsiednie ulegną erozji, a nas to zbyt wie-
le nie będzie kosztować. Naszym celem jest oddziaływanie na wschodzie, na 
obszary naszego tradycyjnego interesu. Musimy tam promować nasze cele, 
a nie narodów tam zamieszkałych. Dzisiaj podboje są drogą donikąd, ale 
wpływy i koegzystencja z innymi mocarstwami na danym obszarze są istotą 
geopolityki. Mądra koegzystencja polsko-rosyjska na wschodzie i polsko-
niemiecka na zachodzie, przy własnej regionalnej potędze, może być istot-
nym elementem osłony dla państw położonych na południe od Polski, które 
u nas będą szukać opieki. 

Obecnie nasza klasa polityczna jest pozbawiona placówek formułujących 
strategie geopolityczne dla Polski, a funkcjonujące ośrodki naukowe bardziej 
opisują rzeczywistość niż tworzą koncepcje podparte doświadczeniem, histo-
rią oraz uniwersalną i narodową strategią polityczną. Wielu obecnych „stra-
tegów” politycznych w partiach to taktycy działań politycznych, obliczonych 
na zwycięstwo w najbliższych wyborach, a co najwyżej w następnych. Brak 
u nich wielkich koncepcji czy idei, które miałyby strategiczne podłoże. To 
właśnie dusi nasze polityczne możliwości. Świat jest polem wypierania się 
ośrodków siły, a opieranie się jedynie na jednym z nich tj. na UE, czy też 
ewentualnie na NATO jest zasadniczym błędem, tym bardziej, że obecnie 

                                                                                                                                                       
m.in. J .  Marczak , Potęga obronna Polski – fundamentem bezpieczeństwa narodowego Polski 
i Europy w XXI wieku, <http://www.obronanarodowa.pl/artykuly/display/potga-obronna-polski-
fundamentem-bezpieczenstwa-narodowego-polski-i-europy-w-xxi-wieku/> (19 VII 2014). 
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tak, jak i w przeszłości subiektywne odczucia narodów nie są w stanie wyma-
zać historycznych stereotypów.  

 Polska ma bardzo ograniczone możliwości wpływania na trwałość tych 
instytucji. Brak budowania alternatyw, brak komponowania innych rozwią-
zań, które czasowo odnosiłyby się do obecnej rzeczywistości, są miernikami 
realne pozycji polskich elit politycznych, a z drugiej strony przyjęcia roli pań-
stwa wasalnego. W obecnej światowej rzeczywistości politycznej nie można 
co prawda być w pełni niezależnym, ale można tworzyć strategię wzmacnia-
jącą istotną pozycję naszego kraju w obecnym układzie. Nie musimy się tu 
ograniczać tylko do terytoriów, czy też granic organizacji międzynarodo-
wych, w których funkcjonujemy. Polska idea Międzymorza była i jest skazana 
na niepowodzenie wskutek udzielania istotnego wsparcia na rzecz innego 
ośrodka siły, który będzie z nami rywalizował w tej części Europy, tj. Ukrai-
ny. Polska, zamiast budować własną mocarstwowość, koncentruje się na bu-
dowaniu mocarstwowości państwa, które w przyszłości będzie dla nas jed-
nym z głównych problemów politycznych, o czym już przed wiekiem pisał 
wspomniany powyżej S. Rudnicki. Wyjątkową trudność polskiej idei Mię-
dzymorza utrudnia fakt, że, jak pisał L. Moczulski, właśnie jej istotną częścią 
mała być Ukraina, która ma własny pomysł na mocarstwowość, zaś Polska 
jest tylko problemem na tej drodze35. 

Obecnie trwa proces dezintegracji Unii Europejskiej oraz próba osłabienia 
pozycji Stanów Zjednoczonych przez odbudowujące swoją pozycję takie 
ośrodki siły, jak Rosja, Chiny, Turcja, Iran czy Indie. Zwraca na to uwagę 
G. Friedman pisząc, „…iż ład pozimnowojenny dobiega końca. Rosja powróci-
ła do swej historycznej formy. Niemcy znajdują się na początku procesu re-
definiowania swej pozycji w Europie, kiedy słabości UE stały się oczywisto-
ścią. Turcja podjęła już pierwsze kroki w kierunku budowy potęgi regional-
nej. Jesteśmy zatem w okresie wstępnym, kiedy poszczególne ośrodki siły 
budują swoją pozycję (…) aby uniknąć najgorszego dla Stanów Zjednoczo-
nych scenariusza: sojuszu między Rosją i Niemcami, za którymi stoi Europa 
Zachodnia. Kluczem jest w tym przypadku ewolucja stanowiska krajów Mię-
dzymorza wobec Unii Europejskiej. Chciałbym zobaczyć, jak daleko te zmia-
ny zaszły”36.  

Sam sojusz niemiecko-rosyjski jest swoistą zmorą dla USA. Możliwość 
znaczącego ograniczenia ich wpływów na terenie Europy Wschodniej jest de 
facto usunięciem ich wpływów z Europy. Dlatego też szukają partnera, który 
bardziej niż swoje interesy reprezentowałby interesy amerykańskie. Z tego 
punktu widzenia właściwym kandydatem, ze względu na położenie, wydaje 

                                                            
35 L .  Moczulski , Geopolityka. Potęga w czasie i przestrzeni, Warszawa 1999, s. 543–569. 
36 G .  Fr iedman, Refleksje o pograniczu, <http://www.geopolityka.org/analizy/george-fri 

edman-refleksje-o-pograniczu> (2 VII 2014). 
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się Polska, rozdzielająca kraje formułujące wspomniane zagrożenie. To wła-
śnie w tym kontekście G. Friedman zwracał uwagę i stwarzał przed Polską 
wizję stania się w przyszłości wielką i dynamiczną europejską potęgą, prze-
wodzącą koalicji państw wschodnioeuropejskich37. W wydanej 2011 roku 
książce jeszcze bardziej dobitnie to określił, pisząc wprost, iż, aby zabloko-
wać ugodę pomiędzy Niemcami a Rosją, niezbędna będzie rewizja kontaktów 
z Polską – geograficznym kluczem regionu38. Należy przy tym zauważyć, jak 
pisał Zbigniew Brzeziński, iż mimo wszystko Europa, a co za tym idzie Pol-
ska, są dla Stanów Zjednoczonych drugorzędnym geopolitycznym partnerem 
na częściowo zjednoczonym Zachodzie39. 

Ważne jest, aby polska nauka zaczęła wreszcie formułować tezy i doktry-
ny geopolityczne dla Polski, mając na uwadze budowanie i kreowanie propo-
zycji jej rozwoju, a co obecnie robią „po omacku”, w większości nieprzygoto-
wani, jak wspomniałem powyżej, do tego dostatecznie politycy, którzy liczą 
tylko na swoją intuicję. Obecnie dużo większe przebicie medialne mają róż-
nego rodzaju celebryci, którzy potrafią ośmieszyć nawet największe idee 
i koncepcje niż świat nauki. Gdyby obecnie żył R. Kjellen, K. Haushofer, 
H. Mackinder, F. Ratzel, Alfred Mahan, to zapewne ich koncepcje pozostały-
by potraktowane jako ekscentryczne nowinki, a wpływowe ośrodki między-
narodowe, za pomocą służb specjalnych odpowiednio zdyskredytowałyby 
wspomniane osoby, aby nie podważały ich interesów wskutek ferowania 
śmiałych koncepcji. 

* * * 

Powyższy tekst jest tylko próbą wywołania dyskusji na temat polskich tra-
dycji i doświadczeń w budowaniu strategii dla bezpiecznej Rzeczypospolitej. 
Nie jest to pełna analiza zagadnień geopolitycznych, dotyczących problema-
tyki polskiej w pracach dotyczących tego obszaru. Zdaniem autora zasadni-
czo tylko odbudowa pozycji mocarstwowej Polski, opierająca się na jej egoi-
stycznych interesach jest w stanie w miarę trwale zakończyć dwustuletni 
problem miotania się pomiędzy Rosją a Niemcami – z uwagi na fakt, iż pań-
stwo polskie przestanie być polem rywalizacji wpływów wspomnianych mo-
carstw, a stanie się gwarantem niepodległości innych, mniejszych państw 
środkowoeuropejskich. Ponadto będzie prawdziwym podmiotem jako part-
ner głównych graczy n świecie. Oczywiście nie cofniemy Niemiec i Rosji do 
XVIII wieku, ale jesteśmy w stanie próbować narzucić im nasze interesy 
i zdefiniować nasze obszary wpływów, niejako zmieniając ich patrzenie, któ-
re sformułował publicznie A. Dugin mówiąc, iż Polska może być w obszarze 

                                                            
37 G .  Fr iedman, Następne sto lat…, s. 173. 
38 Idem, Następna dekada. Gdzie byliśmy i dokąd zmierzamy, Kraków 2012, s. 19. 
39 Z.  Brzeziński , Strategiczna wizja, Kraków 2013, s. 34. 
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wpływów rosyjskich albo niemieckich, bo inaczej jej nie będzie. Nie brał on 
jednak poważnie pod uwagę innej alternatywy. Polska może być bowiem re-
gionalnym mocarstwem, a Rosja może ulegać w przyszłości erozji z uwagi na 
demografię i czynniki odśrodkowe i na to także musimy być przygotowani. 

W powyższym tekście autor nie próbował tworzyć koncepcji dochodzenia 
do pozycji mocarstwowej Polski. Jest to zadanie dla licznych zespołów geo-
polityków i strategów, praca na lata. Problem leży tylko w tym, aby nie po-
zwolić sobie na zdławienie tych intencji poprzez ośmieszanie i dyskredytację. 
Dziś nikt nie wyśmiewa się z dorobku geopolityków sprzed 100 lat. Ich ów-
czesne idee były szokujące dla przeciętnego odbiorcy. Jednak potrafiły pory-
wać umysły wybitnych jednostek. Niezależnie od historycznej oceny ich do-
robek jest nadal dla wielu w pewnym zakresie aktualny... 

 
Pierwodruk: A. Zapałowski , Czy Polska powinna być regionalnym mocarstwem?, 
„Przegląd Geopolityczny” nr 8/2014, s. 259–272. 
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POLITYKA USA W STOSUNKU DO UKRAINY  
W II DEKADZIE XXI WIEKU 

 
o rozpadzie Układu Warszawskiego, nowopowstałe państwo ukraiń-
skie stanęło przed nierozwiązanym do dzisiaj dylematem w postaci 
określenia swojej przynależności do świata Zachodu czy też Wschodu, 

czyli rosyjskiego obszaru wpływów. Niezależnie od orientacji poszczególnych 
rządów w Kijowie, jedna rzecz była niezmienna: niezależnie kto sprawował 
władzę, poza retoryką każdy unikał dokonania rzeczywistego wyboru kie-
runku integracji państwa, zdając sobie sprawę, iż może to wywołać chaos 
wewnętrzny lub konflikt siłowy. Jednakże dwóch światowych graczy na tym 
obszarze tj. Rosja i Stany Zjednoczone widziały w tym nieutrwalonym pań-
stwowo kraju szansę na zdobycie lub odzyskanie i zagospodarowanie strate-
gicznego obszaru.  

Poniższy artykuł ma na celu zwrócenie uwagi na działania Stanów Zjed-
noczonych w obszarze państwa ukraińskiego jako gry geopolitycznej, nakie-
rowanej na utrwalenie regionalności Rosji i jej wpływów w Europie. Należy 
podkreślić, iż działanie Waszyngtonu na Ukrainie charakteryzuje się przede 
wszystkim unikaniem bycia bezpośrednio stroną w tej rywalizacji z Rosją. 
Zazwyczaj wykorzystuje ono w tych działaniach prozachodnie środowiska 
i organizacje oraz kraje Europy Środkowowschodniej jako inicjatorów okre-
ślonych ruchów politycznych, mając w zamierzeniu uniezależnienie Ukrainy 
od wpływów Moskwy.  

Stany Zjednoczone w swojej strategii politycznej jako jedno z niewielu 
państw w pełni suwerennych, wprost artykułują swoje interesy i rezerwują 
sobie prawo do dyplomacji prewencyjnej w wielu regionach świata. Oczywi-
ście sama prewencja dyplomatyczna posiada wiele wymiarów, w tym także 
użycie sił zbrojnych zgodnie z zasadą sformułowaną przez Carla von Clause-
witza mówiącą, iż „…wojna jest nie tylko czynem politycznym, lecz prawdzi-
wym narzędziem polityki, dalszym ciągiem stosunków politycznych, prze-
prowadzeniem ich innymi środkami”1. Celem wspomnianych działań były i są 
nadal kwestie wzmocnienia bezpieczeństwa, wspieranie dobrobytu narodo-
wego czy też promowanie demokracji. Jednakże naczelną zasadą polityki 
Waszyngtonu jest zachowanie pozycji światowego przywódcy2. Prezydent 
USA Barack Obama podkreśla w swoich przemówieniach, że jego kraj zna-
cząco i długoterminowo zaangażował się w regionie Pacyfiku. Odniósł się 

                                                            
1 C .  von Clausewitz , O wojnie, Lublin 1995, s. 23. 
2 D.B.  Bobrow,  E .  Hal iżak,  R .  Z ięba , Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe 

u schyłku XX wieku, Warszawa 1997, s. 164.  

P 
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w ten sposób do opracowanych strategicznych wytycznych w sprawie obron-
ności, które zostały ogłoszone 5 stycznia 2012 r. W tym ostatnim dokumencie 
także została podkreślona konieczność reorientacji amerykańskiej polityki 
w stronę Azji3. 

Wydaje się także, jak pisze Łukasz Smalec, że administracja prezydenta 
B. Obamy wyciągnęła właściwe wnioski z ponad dekady wojen toczonych 
w niesprzyjających warunkach geostrategicznych w Afganistanie i Iraku. 
Wywarły one istotny wpływ zarówno na kształt dokumentów strategicznych, 
w których podkreślono możliwość prowadzenia długotrwałych operacji po-
wietrznych oraz morskich, ale nie lądowych, jak i praktykę w zakresie sztuki 
wojennej, o czym świadczył m.in. casus libijski. Postawa USA (rezygnacja 
z interwencji militarnej) wobec eskalacji wojny domowej w Syrii (użycie bro-
ni chemicznej przeciwko ludności cywilnej) świadczy o tym, że przyszłe de-
cyzje dotyczące użycia siły zbrojnej będą podejmowane na podstawie wni-
kliwej analizy możliwych konsekwencji takiej decyzji. Świadczy to o ponow-
nym wzroście znaczenia doktryny Weinbergera-Powella, która ma szansę po 
raz kolejny stać się filarem polityki zagranicznej oraz strategii Stanów Zjed-
noczonych. Zakładała ona, że: 

• decyzja o użyciu sił zbrojnych powinna zostać podjęta wobec zagrożenia 
interesu narodowego Stanów Zjednoczonych; 

• decyzja powinna zostać podjęta po wyczerpaniu możliwości dyploma-
tycznego rozwiązania konfliktu; 

• liczba, skład oraz rozmieszczenie jednostek zaangażowanych w działania 
wojenne powinny odpowiadać powierzonym im zadaniom; 

• cele militarne oraz polityczne należy określić w sposób precyzyjny, co 
w połączeniu z odpowiednim potencjałem ma pozwolić na minimalizację 
strat własnych; 

• decyzja o użyciu sił zbrojnych powinna posiadać poparcie Kongresu oraz 
obywateli; 

• należy określić jasną strategię zakończenia konfliktu („strategię wyj-
ścia”)4. 

W dokumencie z 1996 roku, który został przedstawiony Kongresowi za 
prezydentury Billa Clintona wprost zdefiniowano podstawowe kategorie in-
teresów Ameryki, w których można użyć US Army. Przede wszystkim zalicza-
ją się tutaj kluczowe interesy ważne dla przetrwania państwa, takie jak obro-
na terytorium i obywateli USA, obrona sojuszników i dobrobytu gospodar-
czego. Do drugiej kategorii zaliczono przypadki, kiedy zagrożone są istotne, 

                                                            
3 Sustaining U.S. Global Leadership: Priorities for 21st Century Defence, „Bezpieczeństwo 

Narodowe”, nr 21/2012, s. 147–160; J .  Tomaszewski , Zmiany w polityce bezpieczeństwa USA, 
„Bezpieczeństwo Narodowe” nr 23–24/2012, s. 108. 

4 Ł.  Smalec , Nowy American way of war? – Współczesne wojny Stanów Zjednoczonych, 
„Bezpieczeństwo Narodowe” nr 30/2014, s. 137, 155. 
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ale nie podstawowe interesy USA a sił zbrojnych można używać, gdy są one 
w stanie wesprzeć realizację interesów Stanów Zjednoczonych, zwłaszcza gdy 
koszty oraz ryzyko związane z tym związane są proporcjonalne do stopnia 
zagrożenia interesów kraju. W końcu trzecia kategoria obejmuje głównie ak-
cje humanitarne w sytuacjach, w których zdolność reagowania cywilnych 
agend jest nikła i tylko armia jest w stanie w szybki sposób zainicjować dłu-
goterminową reakcję na dane zapotrzebowanie. Tak więc decyzja o tym, czy 
Stany Zjednoczone użyją siły militarnej, jest podyktowana w pierwszym rzę-
dzie ich narodowym interesem, zaś koszty i ryzyko zaangażowania militar-
nego muszą być proporcjonalne do uzyskiwanych korzyści5. Tak więc obecna 
sytuacja na Ukrainie nie wyczerpuje zasadniczo wprost żadnej kategorii, 
w której Waszyngton byłby w stanie użyć w tym państwie swoich sił zbroj-
nych. Prawdopodobnie było to także wykluczone w niejawnej strategii, jaką 
to Waszyngton miał względem Kijowa od czasu ogłoszenia niepodległości. 
Bliskość Rosji i jej potencjału jądrowego, niezależnie od kondycji politycznej 
i gospodarczej państwa, musiał wykluczać taki scenariusz. 

Zasadniczo istotnym elementem strategii, który został użyty w odniesie-
niu do Ukrainy, było wykorzystanie wywiadu USA6, poprzez który rozpoczę-
to działania mające na celu promowanie demokracji i wolnego rynku w tym 
państwie. Jak podkreśliła asystent sekretarza stanu ds. Europy i Euroazji Vic-
toria Nuland7 – od czasu powstania państwa ukraińskiego na cele wspierania 
w tam demokracji wydano ponad 5 mld USD. Środki były oczywiście kiero-
wane w określone środowiska i określone regiony kraju. 

O poziomie zaangażowania służb specjalnych świadczy chociażby wizyta 
pod przybranym nazwiskiem dyrektora amerykańskiej Centralnej Agencji 
Wywiadowczej (CIA) Johna Brennan’a, który potajemnie przebywał w kwiet-
niu 2014 roku w Kijowie, gdzie spotkał się z ukraińskimi przywódcami i sze-
fami struktur siłowych8. Jego pobyt był ściśle powiązany z początkiem opera-
cji wojsk ukraińskich przeciw separatystom, po zatwierdzeniu kilkanaście dni 

                                                            
5 J .  Zając , Koncepcja bezpieczeństwa USA, [w:] R.  Z ięba  (red.) , Bezpieczeństwo mię-

dzynarodowe po zimnej wojnie, Warszawa 2008, s. 49–52.  
6 Przykładem jest Mykoła Łebed jeden z przywódców Organizacji Nacjonalistów Ukraiń-

skich w czasie II wojny światowej, odpowiedzialny za decyzje o ludobójstwie Polaków i innych 
narodowości na Wołyniu w 1943 roku, który został zwerbowany przez CIA w 1949 roku. 
M. Łebed aż do 1990 roku prowadził i kierował ośrodkiem w imieniu USA, mającym na celu 
odbudowę struktury nacjonalistycznej na obecnej Ukrainie, skierowanej przeciw Rosji. Więcej 
m.in.: R .  Bre itman,  N.J .W.  Goda,  T .  Nafta l i ,  R .  Wolfe , U.S. Intelligence and the nazi, 
Cambridge 2005, s. 254. 

7 Wystąpienie Victorii Nuland w Waszyngtonie w dniu 13 grudnia 2013 roku. Film w zbio-
rach autora. 

8 Szef CIA potajemnie przebywał w Kijowie, <http://wiadomosci.onet.pl/swiat/szef-cia-
potajemnie-przebywal-w-kijowie/eflxh> (14 IV 2014). 
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wcześniej przez rząd USA 1 mld USD pomocy dla Ukrainy oraz 300 tys. racji 
żywnościowych dla wojska9.  

Jednym z beneficjentów wspomnianej pomocy miał być obecny premier 
Ukrainy. W marcu 2014 roku niemiecki dziennikarz śledczy Gerhard Wi-
sniewski opublikował artykuł sugerujący, iż właśnie Arsenij Jaceniuk był bli-
sko związany z NATO. Autor tekstu zwrócił uwagę na fakt, że polityk ten 
przez kilka lat prowadził fundację „Open Ukraine”, której ślady działalności 
są obecnie w Internecie zacierane. Wśród sponsorów wspomnianej fundacji 
wg autora znaleźli się: Black Sea Trust (amerykańska fundacja German Mars-
hall Fund); Royal Institute of International Affairs (RIIA) – brytyjski odpo-
wiednik amerykańskiej organizacji Council on Foreign Relations, sponsoro-
wany przez Rockefellerów, Billa Gatesa, NATO, UE oraz Fundację Konrada 
Adenauera; NATO Information and Documentation Centre (NIDC) oraz 
amerykański Departament Stanu10. Podobne zarzuty skierowane były także 
wobec innych polityków ukraińskich. Oczywiście konkretne listy z kwotami 
pieniężnymi wyciągały na światło dzienne rosyjskie media, aby w ten sposób 
zdyskredytować ukraińską klasę polityczną, utrwalając pogląd wśród odbior-
ców, iż obydwie strony konfliktu są finansowane11. 

Innym sposobem rzekomego wpływu na nowe władze w Kijowie miała być 
rekompensata dla darczyńców w postaci realizacji na Ukrainie niektórych in-
teresów gospodarczych Zachodu. Pewne światło na wspomniane zobowiąza-
nia rzuciły publikacje, które ukazały się w Czechach i Rosji. Mianowicie była 
elektrownia atomowa w Czarnobylu miała stać się miejscem składowania 
odpadów jądrowych z UE i USA. Ich transporty miały przejeżdżać przez Pol-
skę12. Na ile była to rzeczywista umowa z Kijowem, a może element wojny in-
formacyjnej – trudno jest obecnie stwierdzić. Tak samo ciężko było w Polsce 
znaleźć informacje na ten temat.  

Także w tym aspekcie pojawiły się spekulacje dotyczące finansowania 
Prawego Sektora. Ta kwestia miał się pojawić w kontekście domniemanych 
rozmów V. Nuland ze specjalnym wysłannikiem Prawego Sektora Andrijem 
Artemenką w Waszyngtonie. Amerykanka miała proponować ukraińskim ra-

                                                            
9 US Food Aid Is Already Being Sold on Black Market Websites in Ukraine, <http://motherbo 

ard.vice.com/read/us-food-aid-is-being-sold-on-black-market-websites-in-ukraine> (4 III 2014). 
10 G .  Wisnewski , Auftrag Umsturz: Neuer Ukraine-Staatschef ist ein Agent der NATO, 

<http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/europa/gerhard-wisnewski/auftrag-umsturz-neuer 
-ukraine-staatschef-ist-ein-agent-der-nato.html> (11 III 2014). 

11 Расследование: миллиарды США на спонсирование нацистов прокачиваются через 
Кличко, <http://odnarodyna.com.ua/content/rassledovanie-milliardy-ssha-na-sponsirovanie-
nacistov-prokachivayutsya-cherez-klichko> (4 III 2014).  

12 False Maidan: Oktrojovan| “revoluce“, radioaktivní contraband, <http://www.stripkyzesve 
ta.cz/cz/media/744/false-maidan-oktrojovana-revoluce-radioaktivni-kontraband> (31 III 2014); 
Киевский поезд смерти, <http://3rm.info/45096-kievskiy-poezd-smerti-istochnik-http-polit 
ikusru-articles-15816-kievskiy-poezd-smertihtml-politikusru.html> (6 IV 2014). 
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dykałom wsparcie finansowe przekraczające 5 mln USD13. O finansowaniu 
przez USA „Swobody” i „Batkiwszczyny” pisała rosyjska prasa, sugerując, że 
pieniądze dostarczano wprost z ambasady USA w Kijowie. Środki były w du-
żej części przeznaczone na finansowanie logistyczne Majdanu14. 

Główne determinanty polityki USA wobec Ukrainy 

Dla Waszyngtonu Ukraina jest państwem małoistotnym, biorąc pod uwa-
gę narodowe interesy tego kraju. Zasadniczo zainteresowanie nim jest zwią-
zane głownie z faktem ograniczania wpływów Rosji, dla której dominowanie 
na tym obszarze to kwestia życia i śmierci, jak zauważył to George Fried-
man15. Podobnie twierdzi Zbigniew Brzeziński mówiąc, iż Europa, a zatem 
tym bardziej Ukraina, pozostaje dla USA drugorzędnym geopolitycznym 
partnerem na częściowo zjednoczonym Zachodzie16. Sytuacja, w której wła-
śnie Kijów miał odgrywać role przedmiotu rozgrywki pomiędzy Moskwą 
a Waszyngtonem widziało przed dekadą wielu politologów i geopolityków. 
Paul Bracken przed kilkunastoma laty już mówił, iż „O to właśnie chodziło 
w rozszerzeniu NATO: zepchnąć Rosję na wschód o półtora tysiąca kilome-
trów i stworzyć strefę buforową złożoną z Polski, Białorusi i Ukrainy – prze-
kształcić korytarz dla najeźdźcy w barierę dla najeźdźcy”17.  

Znany rosyjski dysydent Aleksander Sołżenicyn ostrzegał wprost, iż „Ame-
ryka wszelkimi sposobami wspiera każdy antyrosyjski krok Ukrainy. I jak-
kolwiek by porównywać: to, co w ogromnej mierze wybacza Ukrainie (…) – 
i wszelkie tłumienie odmiennych poglądów, i wszelkie matactwa wyborcze, 
tego nawet w małym stopniu nie wybacza Białorusi, gwałtownie atakując 
bardzo nawet nieśmiałe próby jej zjednoczenia z Rosją. A to dlatego, ze Bia-
łoruś zakłóca ogólny plan i niweczy ideę ‘sojuszu czarnomorsko-bałtyckiego’ 
od Estonii po Krym – ‘kordonu sanitarnego’, zwróconego przeciw Rosji”. Da-
lej pisząc jednocześnie ostrzega, że dla USA szybkie wchłoniecie Ukrainy, 
rozbudzi na nowo u Rosjan ambicje imperialne i przez to zwiększy się zamęt 
w świecie18. 

                                                            
13 Przedstawiciele Prawego Sektora spotykali się z Wiktorią Nuland?, <http://www.kre 

sy.pl/wydarzenia,polityka?zobacz/przedstawiciele-prawego-sektora-spotykali-sie-z-wiktoria-
nuland> (10 V 2014). 

14 Предателы, <http://www.ruska-pravda.com/novosti/34-nv-politika/23925-predately.html> 
(2 II 2014); L .  Konarski , Tragizm Majdanu – z doktorem Andrzejem Zapałowskim rozmawia 
Leszek Konarski, „Przegląd” 3–9 III 2014, s. 38–41. 

15 J .  B ie lecki , Ameryka ma problem z Niemcami, <http://www.rp.pl/artykul/107 
684,1113558-Ameryka-ma-problem-z-Niemcami.html> (29 V 2014); G.  Fr iedman, Następna 
dekada. Gdzie byliśmy i dokąd zmierzamy, Kraków 2012, s. 41. 

16 Z.  Brzeziński , Strategiczna wizja, Kraków 2013, s. 34. 
17 P .  Bracken , Pożar na Wschodzie, Warszawa 2000, s. 34. 
18 A.  Sołżenicyn , Rosja w zapaści, Warszawa 1999, s. 23–24, 253. 
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Po powstaniu niepodległego państwa ukraińskiego, głównym celem ad-
ministracji w Waszyngtonie (tak, jak i w Moskwie) był problem rozbrojenia 
tego państwa z broni jądrowej. Kijów dysponował ok. 5 tys. rakiet, w tym SS-
24 – międzykontynentalnymi pociskami balistycznymi, wyposażonymi w 10 
głowic jądrowych. W 1990 r. parlament Ukrainy zadecydował, że nie będzie 
używać, produkować ani gromadzić broni nuklearnej. Wskutek prób podję-
tych przez Moskwę w celu zabezpieczenia radzieckiej broni znajdującej się 
poza granicami Federacji, Ukraińcy zwrócili się do Amerykanów. Po serii 
dwustronnych spotkań z Rosją i międzynarodowych konferencjach, w któ-
rych udział brała także Wielka Brytania, Ukraina zgodziła się na realizację 
traktatu o nieproliferacji broni jądrowej. 5 grudnia 1994 r. w Budapeszcie Ro-
sja, Stany Zjednoczone i Wielka Brytania podpisały memorandum w sprawie 
zapewnienia bezpieczeństwa Ukrainie. Moskwa zobowiązała się wtedy m.in. 
do powstrzymania się od użycia lub groźby użycia siły i przymusu ekono-
micznego wobec Kijowa, do poszanowania granic zgodnie z zasadami konfe-
rencji z 1975 r. w sprawie bezpieczeństwa i współpracy w Europie. W następ-
stwie porozumień Waszyngton i Moskwa rozpoczęły kompleksowy proces 
usuwania i niszczenia arsenału nuklearnego Ukrainy. Amerykanie zwiększyli 
prawie trzykrotnie pomoc zagraniczną dla tego państwa z 330 mln USD do 
blisko 1 mld USD rocznie. Proces rozbrojenia zakończył się w 1996 roku19. 
Rok później zawarto pomiędzy NATO i Rosją dodatkową umowę, która miała 
na celu zapewnienie Moskwy, iż infrastruktura Sojuszu nie będzie rozwijana 
w państwach Europy Środkowej, w tym tworzenia trwałych baz wojskowych. 
Te zobowiązania, jak podkreślał Dyrektor ds. Europy w Radzie Bezpieczeń-
stwa Narodowego przy Białym Domu Charles Kupchan obwiązują obecnie, 
nawet w kontekście zwiększonego zagrożenia ze strony Rosji20. W tym kon-
tekście jednoznacznie widać, iż ewentualna perspektywa członkostwa Ukrai-
ny w NATO jest bardzo odległa w czasie i nie jest obecnie przedmiotem po-
ważnych zamiarów Waszyngtonu. 

W początkowej fazie konfliktu na Ukrainie Stany Zjednoczone były goto-
we dyskutować o przekształceniu tego państwa w głęboko zdecentralizowaną 
federację, choć dopiero wtedy, gdy Kijów wyrazi na to zgodę. Zgody tej nie 
ma z uwagi na duże wpływy nacjonalistów w rządzie a Waszyngton musi 
o tym pamiętać. Zauważał to Willem Post, amerykanista w Holenderskim In-

                                                            
19 L . I .  Polyakov , U.S.-UKRAINE Military relations and the value of interoperability, Car-

lisle 2004, s. 18; Ukraine - US Relations, <http://www.globalsecurity.org/military/world/ ukra-
ine/forrel-us.htm> (1 IX 2014); A .  Ste lmach , Ukraina płaci za wiarę w amerykańskie obietni-
ce?, <http://www.kresy.pl/wydarzenia,wojskowosc?zobacz/pch24pl-ukraina-placi-za-wia re-
w-amerykanskie-obietnice> (14 III 2014). 

20 Nie będzie stałych baz Paktu w Polsce. Biały Dom respektuje umowę Rosja – NATO, 
<http://www.defence24.pl/news_nie-bedzie-stalych-baz-paktu-w-polsce-bialy-dom-respektuje -
umowe-rosja-nato> (31 VIII 2014). 
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stytucie Spraw Międzynarodowych mówiąc, iż Amerykanie zdają sobie spra-
wę z realiów w Europie Wschodniej, gdzie możliwości Rosji są o wiele więk-
sze niż USA. Z kolei Laurence Nodron, ekspertka Francuskiego Instytutu 
Spraw Międzynarodowych (IFRI), zauważa, iż powody spolegliwości USA 
wobec Rosji są głębokie i dalej podkreśla, że po 15 latach wojen w krajach 
muzułmańskich Ameryka jest bardzo zmęczona zagranicznymi interwen-
cjami. Tym bardziej, że zaangażowanie na Ukrainie jest postrzegane w Wa-
szyngtonie za o wiele bardziej ryzykowne z powodu nieprzewidywalności 
Władimira Putina i środków wojskowych, jakimi dysponuje21.  

Ukraina, podobnie jak popierająca ją Polska, wpadła, jak pisze Stanisław 
Bieleń w tzw. pułapkę silniejszego sojusznika. Wynika ona z jednoznacznego 
działania na rzecz Stanów Zjednoczonych bez odpowiedniej diagnozy wła-
snych interesów i możliwości. Przy tym S. Bieleń zauważa, że nawet Polska 
nigdy nie była strategicznym partnerem Stanów Zjednoczonych, a jej bezkry-
tyczne zaangażowanie po stronie Ukrainy może w przyszłości spowodować, 
iż stanie się ona państwem antypolskim. W dodatku przewlekły stan braku 
ukraińskiej konsolidacji ustrojowej, trwałe tendencje separatystyczne na 
wschodzie kraju, łącznie z aktywnością terrorystyczną na całym obszarze, 
ograniczony charakter władzy centralnej, tak w sensie terytorialnym, jak 
i administracyjnym, umacnianie wpływów oligarchicznych i mafijnych (nowe 
władze korzystają z poparcia starych struktur korupcyjno-przestępczych), 
permanentny stan zapaści gospodarczej, której nie są w stanie zmienić ani 
Unia Europejska, ani międzynarodowe instytucje finansowe, różnice poli-
tyczne i rozłamy w obozie rządzącym, brak krytycznego spojrzenia na histo-
rię stosunków ukraińsko-polskich i inne czynniki, sytuują ten kraj jako kan-
dydata na państwo upadłe22. 

Polityka ta związana jest ze wspomnianą wyżej doktryną amerykańską 
mówiącą, iż Ukraina nie jest członkiem NATO i w związku z tym USA nie 
mają traktatowych zobowiązań do jej obrony. Prezydent Barack Obama 
stwierdził wprost: „Nie będziemy podejmować działań wojskowych, by roz-
wiązać problem ukraiński. To, co robimy, to mobilizujemy międzynarodową 
wspólnotę, by wywierać – presję na Rosję. Ale ważne, by podkreślić, że nie 
będzie wojskowego rozwiązania tego problemu”. Dalej dodał, iż „Nie bierze-
my pod uwagę wojskowej konfrontacji Stanów Zjednoczonych z Rosją w tym 
regionie”23. 

                                                            
21 J .  B ie lecki , Rosja narzuca Ameryce swoją narrację, <http://www.rp.pl/artykul/ 

118801,1098304-Rosja-narzuca-Ameryce-swoja-narracje.html> (20 III 2014). 
22 S.  B ie leń , Rozważania o polskim interesie narodowym, „Stosunki Międzynarodowe – 

International Relations” nr 2 (t. 50) 2014. 
23 Obama: Ukraina nie jest w NATO, nie musimy jej bronić, <http://www.kresy.pl/wydarze 

nia,wojskowosc?zobacz/obama-ukraina-nie-jest-w-nato-nie-musimy-jej-bronic> (30 VIII 2014). 
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G. Friedman zwraca uwagę na fakt, iż „...punktem zwrotnym w relacjach 
federacji Rosyjskiej ze Stanami Zjednoczonymi był rok 2004, kiedy wydarze-
nia na Ukrainie przekonały Rosjan, że Ameryka zamierza ich zniszczyć, 
a przynajmniej ściśle kontrolować. Ukraina to duży kraj, ciągnący się wzdłuż 
południowozachodniej granicy Rosji, i klucz do jej bezpieczeństwa”. To wła-
śnie wtedy rozeszły się drogi Stanów Zjednoczonych i Rosji24. 

Obecnie Waszyngton jest zdeterminowany do udzielania wsparcia Kijo-
wowi, gdyż z geostrategicznej pozycji niczym nie ryzykuje, a jednocześnie 
angażuje Rosję na tym kierunku, odciągają ją z innych obszarów dla siebie 
istotnych. Dyskusja o przekazaniu armii ukraińskiej dronów (nieoficjalnie 
Rosjanie informowali o ich używaniu już w trakcie aneksji Krymu25), czy też 
ręcznej broni przeciwpancernej, bardziej świadczą o chęci podtrzymania 
konfliktu i stworzeniu znamion pomocy wojskowej, niż jej realnemu udzie-
leniu. Istotnym elementem wojny na Ukrainie jest wykorzystanie na dużą 
skalę broni pancernej przez obydwie strony. Dla separatystów posiadanie za-
plecza w postaci dużej ilości sprzętu starszego typu (takiego używa armia 
ukraińska), znajdującego się w magazynach rosyjskich, powoduje pewność 
utrzymania ukompletowania sprzętowego jednostek. Dla armii ukraińskiej 
utrata uzbrojenia powoduje konieczność jego zakupu poza granicami pań-
stwa, co w warunkach uzależnień politycznych może powodować duże kom-
plikacje.  

Wydaje się, iż głównym strategiem polityki bezpieczeństwa w Europie 
Środkowej ze strony USA jest gen. Philip Breedlove, naczelny dowódca Sił 
Sojuszniczych Europy w ramach NATO i sił amerykańskich w Europie. Od 
kilku miesięcy ten właśnie wojskowy realizuje swój autorski plan zwiększenia 
liczby ćwiczeń wojskowych, wprowadzeniu do Europy dodatkowego sprzętu 
wojskowego i personelu militarnego w tym zwiększenia liczebności mary-
narki, lotnictwa i sił lądowych. Według wspomnianego wojskowego Rosja 
chce budować swoją „przewagę strategiczną” przez „taktyczne zaskoczenie” 
i będzie konsekwentnie destabilizować Europę Wschodnią26. Ponadto, jak in-
formują media, do Norwegii armia USA przerzuca duże ilości ciężkiego 

                                                            
24 G .  Fr iedman, Następna dekada. Gdzie byliśmy i dokąd zmierzamy, Kraków 2012, s. 155, 

157; Idem, The United States Has Unfinished Business in Ukraine and Iraq, <http://www.strat 
for.com/weekly/united-states-has-unfinished-business-ukraine-and-iraq?utm_source=freelist-f 
&utm_medium=email&utm_campaign=20140624&utm_term=Gweekly&utm_content=readmore
#axzz35ZjHJrKr> (15 VIII 2014). 

25 Российский комплекс «Автобаза» перехватил и посадил американский беспилотник 
MQ-5B над Крымом, <http://www.news.nashbryansk.ru/2014/03/14/russiaandtheworld/rossij 
skij-kompleks-avtobaza-perexvatil-i-posadil-amerikanskij-bespilotnik-mq-5b-nad-krymom-700 
55/> (10 IV 2014). 

26 Amerykański generał nie zgadza się z polityką Obamy w sprawie Ukrainy, <http://www. 
kresy.pl/wydarzenia,polityka?zobacz/amerykanski-general-nie-zgadza-sie-z-polityka-obamy-w-
sprawie-ukrainy> (4 XI 2014). 



73 

sprzętu, który jest gromadzony w specjalnie przygotowanych w tym celu ja-
skiniach. Ten „kluczowy region” w Europie, ze względu na konflikt na Ukrai-
nie, nabiera obecnie coraz większego znaczenia strategicznego. Ocenia się, 
że wzmacnianie amerykańskiego arsenału w tym skandynawskim kraju wpi-
suje się w „strategię globalnego okrążania Rosji”27. 

Ważnym elementem strategii amerykańskiej na Ukrainie jest kwestia 
podważenia strategicznych interesów Rosji w postaci uzależnienia tego kraju 
od gazu. Temu celowi służy m.in. kupno przez firmę Burisma Holdings złóż 
gazu, które mają się znajdować na obszarze Donbasu. Kwestia jest o tyle nie-
jasna, że inwestycja jest kojarzona z udziałem w niej Huntera Bidena, syna 
wiceprezydenta USA, który wykazywał dużą aktywność w podróżach do Ki-
jowa w początkach roku28. 

O tym, że Stany Zjednoczone zdawały sobie sprawę z konsekwencji do-
prowadzenia do przejęcia władzy przez opozycję w drodze zamachu stanu, 
co byłoby wyzwaniem rzuconym wprost Moskwie, świadczy chociażby wy-
powiedź Z. Brzezińskiego, który pod koniec lutego 2014 roku ostrzegał na 
łamach „Financial Times”, iż „Rosja może wepchnąć Ukrainę w zaciekłą, 
niszczycielską i niebezpieczną w skali międzynarodowej wojnę domową. 
Może pchnąć do secesji Krym i niektóre przemysłowe regiony na wschodzie 
kraju” i dalej proponował, że „USA mogą i powinny wyraźnie przekazać Puti-
nowi, że są przygotowane na to, by użyć swoich wpływów i zapewnić, że na-
prawdę niepodległa i nie podzielona Ukraina będzie prowadziła politykę wo-
bec Rosji podobną do tej, którą tak skutecznie prowadzi Finlandia”29. 

Na ile dla USA jest ważny do celów politycznych Kijów – widać chociażby 
poprzez absurdalne pomysły wyrażone przez cytowanego, ciągle wpływowe-
go Z. Brzezińskiego. To on właśnie przed dwoma laty zaproponował przenie-
sienie siedziby Rady Europy ze Strasburga do Kijowa (starożytnej stolicy Rusi 
Kijowskiej)30. Ten na obecną chwilę surrealistyczny pomysł wskazuje na de-
terminację Waszyngtonu związaną z realizacją działań utrwalających proces 
wiązania się Ukrainy z Zachodem. Podobne zdanie w kwestii Ukrainy ma je-
go syn, Jan Brzeziński, który jest ekspertem w waszyngtońskim Atlantic Co-
uncil. Zwraca on uwagę na fakt, iż różne luki i wyjątki powodują, że sankcje 

                                                            
27 P .  Henzel , Szansa na pomoc wojskową dla Ukrainy ze strony USA, <http://wiadomosci. 

onet.pl/tylko-w-onecie/szansa-na-pomoc-wojskowa-dla-ukrainy-ze-strony-usa/jnvhy> (26 VIII 2014). 
28 Biden i Kwaśniewski usamodzielnią Kijów, <http://wiadomosci.onet.pl/swiat/biden-i-

kwasniewski-usamodzielnia-kijow/7y0r0> (29 V 2014); M.  Mikulska , Biden znów przekony-
wał Janukowycza do kompromisu, <http://www.rp.pl/artykul/40,1084478-Biden-znow-
przekonywal-Janukowycza-do-kompromisu.html> (5 II 2014). 

29 Brzeziński: trzeba zaproponować Rosji model fiński w sprawie Ukrainy, <http://wiado 
mosci.onet.pl/swiat/brzezinski-trzeba-zaproponowac-rosji-model-finski-w-sprawie-ukrainy/d 
ph8c> (23 II 2014). 

30 Brzeziński: przenieść siedzibę Rady Europy do Kijowa, <http://biznes.onet.pl/brzezinski-
przeniesc-siedzibe-rady-europy-do-kijow,18515,5022911,1,onet-wiadomosci-detal> (10 II 2012). 
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nie będą na tyle bolesne by zmusić W. Putina do pozostawienia Ukrainy. 
Według niego, Europa nie jest gotowa zapłacić cenę zbyt dużych sankcji, 
które uderzą w nią rykoszetem. Według J. Brzezińskiego, aby pomóc Ukraiń-
com w walce o suwerenność, Stany Zjednoczone muszą zacząć zbroić armię 
ukraińską, o co od dawna apeluje Kijów31.  

Determinacja Waszyngtonu do realizacji swoich celów była tak duża, iż 
lekceważono jednoznaczne sygnały płynące z administracji prezydenta Rosji, 
wzywające do zaprzestania szantażowania Ukrainy i finansowania rebelian-
tów (czyli Majdanu w opinii Rosji). Mówił o tym Siergiej Głazjew, doradca 
prezydenta Rosji, jeszcze w początkach lutego 2014 roku. Podkreślał on, iż 
„Zachód musi zaprzestać szantażu i zastraszania”. Jak przykład takich prak-
tyk przywołał grudniowe (2013 r.) spotkanie asystent sekretarza stanu USA 
ds. Europy i Eurazji V. Nuland z oligarchami zbliżonymi do ukraińskich 
władz. I dalej mówił: „...o ile wiemy, zagroziła ona oligarchom umieszcze-
niem ich na amerykańskiej czarnej liście, jeśli prezydent Wiktor Janukowycz 
nie odda władzy opozycji. To nie ma nic wspólnego z prawem międzynaro-
dowym (...) To nie jest po prostu mieszanie się w wewnętrzne sprawy. To 
próba kontrolowania Ukrainy”32. Prawdopodobnie właśnie te amerykańskie 
działania na Ukrainie były odebrane przez Moskwę jako precedens, który jest 
obecnie rozwijany w innej formie na wschodzie Ukrainy. Dla Rosjan taka in-
gerencja Zachodu w sprawy wewnętrzne ich zachodniego sąsiada była utoż-
samiane z naruszeniem gwarancji suwerenności państwa ukraińskiego z 1994 
roku dołączonymi do układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej.  

Dalej S. Głazjew w swoim tekście uzasadniał, iż rozwijający się w Donbasie 
konflikt zbrojny niesie ogromne zagrożenia dla Federacji Rosyjskiej, Europy 
i całego świata, gdyż brak zrozumienia jego uwarunkowań może doprowa-
dzić do eskalacji w skali regionalnej, a następnie przekształcić się w kolejną 
wojnę globalną. Zarzucał on przy tym, że USA od samego początku nieugię-
cie realizowały strategię przekształcenia konfliktu w wojnę ukraińsko-
rosyjską, usprawiedliwiając przy tym wszystkie zbrodnie „reżimu narodowo-
radykalnego”, finansując i zbrojąc go, wspierając dyplomatycznie i zmuszając 
swoich europejskich sojuszników do pójścia tą samą drogą. Rodzi się przy 
tym zasadnicze pytanie: dlaczego Stany Zjednoczone uprawiają taką polistra-
tegię?  

Jej bezpośrednim celem jest oderwanie Ukrainy od Rosji, co jako najważ-
niejsze geopolityczne zadanie Zachodu artykułował już swego czasu Otto 
von Bismarck, a współcześnie Z. Brzeziński. Jego rusofobiczna formuła, 

                                                            
31 США управляют конфликтом на Украине с заднего сидения, <http://www.newsba 

lt.ru/detail/?ID=40547> (31 VII 2014). 
32 Doradca Putina: USA muszą przestać finansować "rebeliantów" na Ukrainie, <http://wia 

domosci.onet.pl/swiat/doradca-putina-usa-musza-przestac-finansowac-rebeliantow-na-ukrai 
nie/d164q> (6 II 2014). 
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stwierdzająca, że bez Ukrainy Rosja nie może być wielkim mocarstwem, stała 
się imperatywem polityki amerykańskiej wobec obszaru poradzieckiego. Da-
lej wspomniany wyżej rosyjski analityk stara się, z rosyjskiego punktu widze-
nia, sforować główne cele działań USA przeciw Rosji na Ukrainie. Twierdzi 
wprost, iż Stany Zjednoczone próbują rozniecić kolejną wojną w Europie, 
w celu osiągnięcia następujących postulatów:  

1. oskarżenie FR o agresję pozwala wprowadzić sankcje finansowe w celu 
zamrożenia (anulowania) amerykańskich zobowiązań wobec rosyjskich wie-
rzycieli w wielkości setek miliardów dolarów, aby w ten sposób zmniejszyć 
gigantyczny ciężar swojego zadłużenia; 

2. zamrożenie rosyjskich aktywów w dolarach i euro pociągnie za sobą 
niezdolność ich właścicieli do obsługi swoich zobowiązań wobec banków eu-
ropejskich, co wyrządzi tym ostatnim poważne szkody, kończące się ban-
kructwami niektórych z nich. Destabilizacja europejskiego systemu finanso-
wego będzie stymulować odpływ kapitału spekulacyjnego do USA, aby wes-
przeć dolarową piramidę ich dłużnych zobowiązań; 

3. sankcje przeciwko Rosji wyrządzą szkodę krajom Unii Europejskiej na 
kwotę ok. tryliona euro, co pogorszy – i tak bez tego – fatalny stan gospodar-
ki oraz osłabi jej konkurencyjność w rywalizacji ekonomicznej z USA;  

4. sankcje przeciwko Moskwie ułatwiają wyparcie z rynku europejskiego 
gazu rosyjskiego i zastąpienie go amerykańskim gazem łupkowym. To samo 
dotyczy wartego miliardy dolarów wschodnioeuropejskiego rynku ogniw pa-
liwowych dla elektrowni jądrowych, które technologicznie są zorientowane 
na dostawy z Rosji; 

5. wciąganie krajów europejskich do konfliktu z Rosją zwiększy praktycz-
nie ich zależność od USA, co ułatwi tym ostatnim narzucenie Unii Europej-
skiej korzystnego dla siebie rozwiązania w sprawie transatlantyckiej strefy 
wolnego handlu;  

6. wojna w Europie stanowi dogodny pretekst dla zwiększania wydatków 
wojskowych ze strony USA, co leży w interesie kompleksu militarno-
przemysłowego33.  

Polityka USA w odniesieniu do Ukrainy nie jest w samej Ameryce przyj-
mowana bezkrytycznie. Analitycy widzą to, o czym oficjalnie nie mówi ad-
ministracja. Mianowicie, jak pisał magazyn „Foreign Policy”, to niemiecko-
francuska umowa ułatwiła nacjonalistom dojście do władzy. „Zachodnie rzą-
dy są przynajmniej częściowo winne wzrostowi znaczenia Swobody. Wkrótce 
będą one musiały być bardziej wymagające i czujne; będą musiały szybko do-
strzec, kto w rządzie Ukrainy chce na sztandarach nosić hasła praw człowie-

                                                            
33 S.  Głaz jew , W jakim celu Stany Zjednoczone stworzyły EuroMajdan?, <http://www.geo 

polityka.org/komentarze/2940-siergiej-glazjew-w-jakim-celu-stany-zjednoczone-stworzyly-eu 
romajdan> (9 VII 2014).  

http://www.geopolityka.org/komentarze/2940-siergiej-glazjew-w-jakim-celu-stany-zjednoczone-stworzyly-euromajdan
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ka, a kto wyższości etnicznej”. Dalej w artykule amerykańscy analitycy sta-
wiają tezę: „...niewygodna prawda jest taka, że znaczna część obecnych władz 
Ukrainy to rzeczywiście faszyści”34. Podobne głosy słychać było także wśród 
polityków amerykańskich. Szefowa Komitetu Wywiadu Senatu senator 
Dianne Feinstein 31 sierpnia 2014 roku na kanale TV NBC stwierdziła wprost, 
iż Stany Zjednoczone muszą rozpocząć bezpośredni dialog z Rosją, gdyż 
sankcje słabo wpływają na politykę tego kraju wobec Ukrainy35. Innym z poli-
tyków amerykańskich, który jednoznacznie przeciwstawiał się nadmiernemu 
ingerowaniu w sprawy Ukrainy był Ron Paul, były wieloletni członek Kongre-
su USA z Teksasu, konserwatysta i republikanin, kilkukrotny kandydat z ra-
mienia partii Republikańskiej i Libertariańskiej na prezydenta USA. Twier-
dził on wprost, iż to nie Rosja rozpoczęła całą awanturę, ale że pucz, który 
usunął przywódcę z wyboru W. Janukowycza, wywołała grupa: NATO, Unia 
Europejska, USA i MFW36. 

Przeciwko demonizowaniu W. Putina, już w marcu 2014 roku wypowie-
dział się dla „The Washington Post” dr Henry Kissinger. W swoim artykule 
ostrzegał przed konwencjonalną konfrontacją USA i Rosji, która może się 
przekształcić w konflikt jądrowy. Zwracał uwagę na konieczność skorzystania 
z doświadczeń konfliktu w Libii, wobec którego strategia działania została 
opracowana przez byłego dowódcę NATO w Europie adm. Jamesa G. Stavri-
disa. H. Kissinger zwrócił uwagę na silne więzi historyczne, kulturowe, reli-
gijne i polityczne między Rosją a Ukrainą, dodając, że Ukraina od wieków by-
ła częścią Rosji. Ponadto zaproponował status tego kraju, podobny do tego 
którym przez lata cieszyła się Finlandia, dodając, że Kijów nie powinien stać 
się członkiem NATO. W przeciwnym wypadku pojawi się zagrożenie ze stro-
ny radykalnych nacjonalistów ukraińskich, w których analityk upatrywał du-
żego zagrożenia. Obawiał się, iż mogą oni sprowokować działania przeciw 
Rosji i powołać się przy tym na art. 5. Traktatu powołującego NATO. Prowa-
dziłoby to do dokładnie do bezpośredniej konwencjonalnej konfrontacji 
z Moskwą, której Sojusz chce uniknąć37. 

W podobnym tonie wypowiedział się wysoki oficer CIA Michael Scheuer, 
mówiąc, iż „…obecne położenie jest wynikiem desperackiej próby Zachodu, tj. 
Unii Europejskiej, a następnie Waszyngtonu, zainstalowania na Ukrainie de-

                                                            
34 "Foreign Policy": w ukraińskim rządzie zasiadają źli chłopcy, <http://wiadomo 

sci.onet.pl/swiat/foreign-policy-w-ukrainskim-rzadzie-zasiadaja-zli-chlopcy/ynr9r (20 III 2014). 
35 США надо отказаться от санкций и вести с Россией диалог, русские слишком 

храбры - американский сенатор, <http://rusvesna.su/news/1409518540> (1 IX 2014). 
36 Zachód powinien przestać mieszać się do spraw Ukrainy - Ron Paul, <http://czubas.salon 

24.pl/582321,zachod-powinien-przestac-mieszac-sie-do-spraw-ukrainy-ron-paul> (4 V 2014). 
37 A Response to Henry Kissinger’s advise on US – Russian Relations and the Ukraine, 

<http://nsnbc.me/2014/03/09/response-henry-kissingers-advise-us-russian-relations-ukraine/> 
(1 IX 2014). 
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mokracji wg własnego ‘widzimisię’. UE i Ameryka doszły do wniosku, że Ukra-
ińcy nie są zdolni sami rozwiązać kryzys, więc zaczęli przeznaczać ogromne 
środki, wysyłać dyplomatów, czyli robili wszystko, aby podważyć ówczesne, 
legalne władze Ukrainy. W rezultacie, niezależnie jak ktoś ocenia Putina – 
osobiście uważam go za bardzo nieprzyjemną postać – myślę, że po jego stro-
nie było wiele racji z punktu widzenia interesów odnoszących się do rosyjskie-
go bezpieczeństwa narodowego w momencie przejmowania Krymu”38. 

Istotnym elementem wpływającym na wzmocnienie sił nacjonalistycznych 
na Ukrainie była pomoc USA w finansowaniu i organizowaniu tego wsparcia. 
Odbywa się ono częściowo przez kanały operacyjne. W ten proceder jest tak-
że zaangażowana amerykańska diaspora ukraińska o banderowskiej orienta-
cji. Pewne światło na to rzuca chociażby śmierć majora armii USA Marka Pa-
slawsky’ego, który zginął 20 sierpnia 2014 r. w walce z ukraińskimi separaty-
stami w rejonie Donbasu39. Dodatkowym elementem polityki bezkrytycznego 
popierania Kijowa jest wpływanie m.in. na polskich polityków głównych opcji 
politycznych oraz nadające w Polsce stacje telewizyjne w kierunku wycisza-
nia w bieżącej polityce, a zwłaszcza w aspekcie historycznym, kwestii zwią-
zanych z ukazywaniem zbrodni ukraińskich nacjonalistów w czasie II wojny 
światowej i w okresie powojennym, zwłaszcza w kontekście obecnego nawią-
zywania tego ruchu do zbrodniczych tradycji40.  

W zachodniej prasie, w odniesieniu do konfliktu na Ukrainie pojawiały się 
także pewne spekulacje, co do celowości zaangażowania USA w proces oba-
lenia prezydenta W. Janukowycza. Jedna z nich, opisywana przez włoską ga-
zetę, sugerowała wprost, iż W. Putin był w posiadaniu niepodlegającym wąt-
pliwościom danych o tym, że przewrót państwowy, który miał miejsce w Ki-
jowie w lutym, miał konkretny cel: zneutralizować rosyjską Flotę Czarno-
morską, która stacjonuje w Sewastopolu i wymienić ją na flotę amerykań-
ską41. Powyższy cel wydaje się mało prawdopodobny, ale w wymiarze długo-
okresowym jest niewątpliwe, iż po usunięciu z tego miejsca Rosjan byłaby to 
wymarzona baza dla NATO. 

Obecnie, co należy podkreślić, dużym zagrożeniem dla Ukrainy i jej so-
juszników jest coraz bardziej prawdopodobny upadek gospodarczy tego pań-

                                                            
38 M.  Krupa , Obama jest kłamcą – wywiad z Michael Scheuerem, „Kurier Wnet Gazeta 

Niecodzienna” nr 6, lato 2014, s. 9.  
39 B .  MacDonald , The true story of Mark Paslawsky, the 'only' American fighter with Kiev 

forces, <http://rt.com/op-edge/183796-mark-paslawsky-us-ukraine/#.VAF4YSIHhOs.twitter>  
(30 VIII 2014); Похоронен майор армии США, закончивший Вест-Пойнт и убитый под 
Иловайском (фото), <http://rusvesna.su/news/1409144567> (28 VIII 2014). 

40 A.  Zapałowski , Zagrożenie destabilizacji sytuacji w regionie Europy Środkowo-
Wschodniej ze strony Ogólnoukraińskiego Zjednoczenia „Swoboda”, „Ante Portas – Studia nad 
bezpieczeństwem”, 2/2013, s. 35–71. 

41 M.  Blondet , La sovversione anti-russa distrugger{ la UE, <http://www.effedieffe.com/ 
index.php?option=com_jcs&view=jcs&layout=form&Itemid=134&aid=296950> (1 IX 2014). 
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stwa. Tylko w porównaniu z 2013 rokiem PKB Ukrainy spadło w sierpniu 2014 
r. o 3 punkty procentowe. Niepokojący był także spadek w produkcji przemy-
słowej aż o 8 punktów procentowych. Dewaluacja ukraińskiej waluty w sto-
sunku do dolara osiągnęła pułap 64%42. Jak wówczas oceniano, w listopadzie 
2014 r. miały się wyczerpać rezerwy gazu ziemnego, a jego krajowe wydoby-
cie, tak jak węgla kamiennego, znajduje się na wschodzie kraju. Te czynniki 
zapewne określały w przestrzeni gospodarczej przyszłość Ukrainy. Stany 
Zjednoczone, poza doraźnym wsparciem finansowym i politycznym, nie bę-
dą w stanie, z uwagi na uwarunkowania polityczne, udzielić na tyle istotnej 
pomocy, aby wstrzymać katastrofę gospodarczą tego kraju. Sprawowanie 
władzy przez oligarchów (prezydent i kilku gubernatorów) zostanie skon-
frontowane ze spauperyzowanym społeczeństwem, od którego będzie się 
wymagało dodatkowych poświęceń. To będzie bardzo niebezpieczny zestaw 
tworzących napięcia społeczne czynników na Ukrainie. 

Należy podkreślić, iż obecnie pośrednio USA są związane coraz bardziej 
wojną na Ukrainie, zwłaszcza w kontekście globalnych interesów tego pań-
stwa. Zwracał na to uwagę „Financial Times”, który pisał, że ukraińskie woj-
ska rządowe korzystają z pomocy amerykańskiej, która obejmuje m.in. kwe-
stie wywiadowcze oraz inne wsparcie warte miliony dolarów. Są to m.in. ra-
cje żywnościowe, noktowizory, czy kamizelki kuloodporne. Przedstawiciele 
władz ukraińskich mówią, że Stany Zjednoczone doradzają w sprawach stra-
tegii43. To zaangażowanie może w określonych warunkach przekroczyć mo-
ment krytyczny i zasadniczo wpłynąć na stan grożący realnym konfliktem. 

Optymistyczną informacją w tej napiętej sytuacji w Europie Wschodniej 
jest fakt, iż w sierpniu 2014 r. wyszło na jaw, iż USA i FR na terytorium Fin-
landii w czerwcu br. w tajemnicy rozmawiały o kryzysie ukraińskim. O ile 
Waszyngton nie zaprzeczył, iż takie rozmowy miały miejsce, to stwierdził, iż 
nie dotyczyły one kwestii Ukrainy44. Niezależnie od ostatecznego dementi 
jednego z podmiotów uczestniczących w tym wydarzeniu, jest niepodważal-
ne, iż do takiego tematu musiało dojść ponieważ jest to obecnie najpoważ-
niejszy problem w relacjach amerykańsko-rosyjskich. Fakt tych rozmów po-
twierdza tylko pośrednie, głębokie zaangażowanie obu stron w kryzysie 
ukraińskim.  

                                                            
42 PCh24.pl: Ukraiński przemysł na krawędzi zagłady, <http://www.kresy.pl/wydarzenia, 

gospodarka?zobacz/pch24pl-ukrainski-przemysl-na-krawedzi-zaglady> (24 VIII 2014). 
43 M.  Skalski , "Financial Times": Ukraińskie siły rządowe korzystają z pomocy USA, 

<http://www.kresy.pl/wydarzenia,wojskowosc?zobacz/financial-times-ukrainskie-sily-rzadow 
e-korzystaja-z-pomocy-usa-> (8 VII 2014). 

44 MSZ Finlandii: w czerwcu USA i Rosja rozmawiały w tajemnicy o Ukrainie, <http://wiado 
mosci.onet.pl/swiat/msz-finlandii-w-czerwcu-usa-i-rosja-rozmawialy-w-tajemnicy-o-ukrainie 
/k3127> (27 VIII 2014). 
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Pewnym problemem w polityce USA w stosunku do Ukrainy są Niemcy 
i ich interesy na tym obszarze. RFN pozostaje istotnym, historycznym gra-
czem w kwestii ukraińskiej. To nie tylko problem granic po I wojnie świato-
wej i niemieckie wsparcie dla powstającego państwa ukraińskiego, ale także 
problem późniejszej kolaboracji obywateli polskich pochodzenia ukraińskie-
go z niemieckim wywiadem przed II wojną światową, a także w jej trakcie45. 
Obecnie, także środowiska polityczne podtrzymujące tradycje nacjonalizmu 
ukraińskiego odwołują się do współpracy z Niemcami, co może budzić na-
pięcia wśród członków Sojuszu.  

Właśnie o zagrożeniu zbliżenia niemiecko-rosyjskiego w obszarze gospo-
darki i polityki mówił szef Stratforu G. Friedman. Zwracał on uwagę, iż dla 
Waszyngtonu odrodzenie wspomnianego sojuszu stanowi duże zagrożenie, 
gdyż Berlin jest przeciwny nadmiernemu angażowaniu się Stanów Zjedno-
czonych w obronę Polski. Analityk stwierdzał, że niemiecka technologia 
i kapitał połączony z rosyjskimi surowcami tworzyłyby wyzwanie dla Stanów 
Zjednoczonych. Temu Ameryka jest gotowa przeciwdziałać46.  

Polityka RFN w odniesieniu do FR jest nakierowana głównie na cele go-
spodarcze. Niezależnie od krytyki poczynań Moskwy w odniesieniu do kwe-
stii przestrzegania praw człowieka, czy tez innych istotnych umów między-
narodowych, Berlin konsekwentnie rozwija współpracę ekonomiczną. Tylko 
w 2012 roku niemiecki eksport do tego kraju wzrósł o ponad 30%47. Niemcy, 
w kwestii sankcji w stosunku do Rosji, grają na przeczekanie. Muszą wspierać 
w stopniu ograniczonym sankcje, aby następnie, przy jak najmniejszych stra-
tach, powrócić po zaistnieniu określonej sytuacji do poprzedniego stanu. 

* * * 

Podsumowując należy podkreślić, iż polityka USA w stosunku do Ukrainy 
cechuje się dużym koniunkturalizmem celów i środków. Kijów jest dla Wa-
szyngtonu państwem istotnym, lecz tylko w wymiarze możliwości osłabiania 
Rosji. Jest również wykorzystywany do gry międzynarodowej w okresie kry-
zysów i kolejnym etapem konfrontacji z Moskwą, zapoczątkowaną przez 
konflikt syryjski. W jakikolwiek sposób doktrynalnie Ameryka wyklucza bez-
pośrednie zaangażowanie się na tym obszarze militarnie przeciw Rosji, a co 

                                                            
45 C .  Partacz ,  K .  Łada , Polska wobec ukraińskich dążeń niepodległościowych w czasie II 

wojny światowej, Toruń 2004, s. 69–132; C .  Partacz , Razem czy przeciw sobie. Studia z prze-
szłości Polaków i Ukraińców (Rusinów i Haliczan), Koszalin 2013, s. 91–114; L.  Kul ińska , 
Działalność terrorystyczna i sabotażowa nacjonalistycznych organizacji ukraińskich w Polsce 
w latach 1922–1939, Kraków 2009, s. 122–142. 

46 J .  B ie lecki , Ameryka ma problem z Niemcami, <http://www.rp.pl/artykul/107684, 
1113558-Ameryka-ma-problem-z-Niemcami.html> (29 V 2014). 

47 T .  Jaskulski , Niemcy opoką Europy?, [w:] Rocznik Strategiczny 2012/2013, Warszawa 
2013, s. 150. 
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za tym idzie – nie daje Kijowowi realnej możliwości członkostwa w NATO. 
Dla Ukrainy bezkrytycznie zaufanie wobec USA doprowadziło do powtórze-
nia się sytuacji, jak wytworzyła się w Gruzji w 2008 roku, kiedy to Tbilisi 
pewne wsparcia militarnego i finansowego Waszyngtonu przystąpiło do woj-
ny z Moskwą. 

Podobnie, jak W. Putin nie brał poważnie pod uwagę utraty władzy przez 
W. Janukowycza w drodze przewrotu państwowego, tak Waszyngton nie do-
cenił determinacji Moskwy w obronę swoich interesów na wschodzie Ukrai-
ny i wybuchu realnej wojny.  

Obecnie sytuacja na Ukrainie jest szczególnie niebezpieczna dla zachodu, 
gdyż na jesieni 2014 roku pojawiła się groźba wybuchu niezadowolenia spo-
łecznego, które może usunąć obecną władzę. USA i UE nie są w stanie przed-
stawić adekwatnej alternatywy natychmiastowej pomocy finansowej, jaką 
proponował W. Putin Ukrainie w listopadzie 2013 roku. Kijów wówczas miał 
otrzymać 14 mld USD oraz obniżenie ceny gazu z 400 do 268 USD za 1000 m3 

tego nośnika energii48.  
Dojście do wspomnianej rewolucji socjalnej na Ukrainie byłoby klęską po-

lityki Waszyngtonu, z uwagi na fakt utraty wpływu w centralnej części pań-
stwa. Dla Moskwy, z kolei byłby to pożądany scenariusz, w którym odzyskuje 
ona wpływy „do Zbrucza”. Taki rozwój wypadków jest realny, ale także nie-
bezpieczny dla państw UE i NATO. Z jednej strony zostałby zamrożony kon-
flikt, gdyż Ukraina nie jest Osetią Południową ani Abchazją. Z drugiej strony 
ewentualne powstanie państwa „zachodnioukraińskiego” jest na rękę Mo-
skwie, gdyż nie musi się ona siłować z matecznikiem ukraińskiego nacjonali-
zmu. Tym samym mogłaby takim quasi-państwem destabilizować Europę 
Środkową. Niezależnie od realizacji poszczególnych wariantów, podstawowy 
fakt jest jeden – na najbliższe dekady USA i państwa UE wykreowały sobie 
trwały problem gospodarczy i polityczny w Europie Wschodniej w postaci 
zdestabilizowanej ukraińskiej państwowości. 

 
Pierwodruk: A. Zapałowski , Polityka USA w stosunku do Ukrainy w II dekadzie XXI 
wieku, „Przegląd Geopolityczny” 2014, tom 9, s. 213–227). 

                                                            
48 P . J .  Borkowski , Unia Europejska – czas oczekiwania, [w:] Rocznik Strategiczny 

2013/2014, Warszawa 2014, s. 193. 
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d 2012 roku cyklicznie w maju w Wólce Milanowskiej pod Łysą Górą 
odbywa się kilkudniowa „Konferencja Świętokrzyska”. Uczestniczą 
w niej działacze podziemia niepodległościowego z lat 1980’, którzy 

pełnili w przeszłości ważne funkcje państwowe (ministrowie, posłowie, sa-
morządowcy itp.). W trakcie tego wydarzenia wybrane osoby prezentują re-
feraty o wcześniej ustalonej tematyce. Po każdym z nich rozpoczyna się de-
bata. Poniższy tekst jest zapisem wystąpienia z 2014 r. autora oraz dyskusji, 
która po nim się wywiązała.   

dr Andrzej Zapałowski 

Przed rokiem debatowaliśmy o scenariuszach dla Ukrainy. Nie minęło pół 
roku od tego momentu, a kraj ten stanął w ogniu rewolucji. Obecnie należy 
zastanowić się, co z obecnego konfliktu w tym kraju może wyniknąć. Jest to 
o tyle istotne, iż stosunki Polski z tym państwem, tak jak stosunki z Unią Eu-
ropejską są fundamentalne dla naszego bezpieczeństwa. Mamy tam do czy-
nienia z sytuacją, w której w listopadzie 2013 roku wzbudzono proces, który 
obecnie jest wyjątkowo trudno wstrzymać. Pytanie podstawowe brzmi: przez 
kogo tak naprawdę było to inspirowane? Czy ojcem tego protestu była Unia 
Europejska i Stany Zjednoczone, jak mówił Günter Verheugen1, czy też był to 
głównie proces oddolny, który zaskoczył UE i USA, a wspomniane kraje do-
piero wbudowały się w ten proces.  

Mieliśmy na Majdanie zasadniczo dwie fazy protestu. Pierwsza to listo-
pad-grudzień, podczas której w sposób naturalny ludzie wyszli na ulice 
w proteście przeciwko zabraniu im marzeń. Druga faza rozpoczęła się gdzieś 
pod koniec grudnia i przybrała formę organizacyjną, przede wszystkim przez 
zawiązanie i organizację bojówek wspieranych materialnie przez nieokreślo-
ne siły. Czy druga faza była na rękę Stanom Zjednoczonym, Rosji, Wiktorowi 
Janukowyczowi? To jest pytanie otwarte, na które nie jestem w stanie jeszcze 
dzisiaj jednoznacznie odpowiedzieć. Dlaczego? Ponieważ sam Majdan moż-
na było zlikwidować w ciągu 2 dni, w drugiej fazie konfliktu, kiedy na placu 
w centrum ukraińskiej stolicy było 30–40 tys. ludzi. Nie jest większym pro-
blemem odciąć w zimie prąd i wodę, otoczyć i wyizolować tak małą grupę 
protestujących. Należy podkreślić, iż tam codziennie dowożono opony, żyw-
ność, tylko 3/4 obszaru wokół Majdanu było opanowane przez siły porząd-
kowe, tak jakby ośrodek władzy chciał, aby ten protest trwał. Oznacza to, że 

                                                            
1 P.  Cywiński , Co z tym Majdanem?, „W Sieci” nr 6/2014, s. 86–87.  
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sprzeciw był sterowany. Na te i inne pytania przyjdzie w przyszłości odpo-
wiedzieć, aby wyjaśnić dlaczego W. Janukowycz nie podjął decyzji o wyizo-
lowaniu i spacyfikowaniu protestujących metodą naturalną, nie siłową, tj. 
głodem i zimnem. Proszę zauważyć, że przykładowo dla polskiej policji nie 
jest problemem wyodrębnienie ludzi, którzy wychodzą np. ze Stadionu Na-
rodowego w Warszawie. Tymczasem na kijowskim Majdanie było mniej-
więcej tyle ludzi, ilu jest wstanie zmieścić się na przeciętnym stadionie pił-
karskim. Taka liczba nie jest żadnym problem dla pododdziałów prewencji. 
Tutaj należy zadać sobie kolejne pytanie, na które dzisiaj także jeszcze nie 
znamy odpowiedzi: dlaczego z premedytacją przeciągano protest? A może 
scenariusze obu stron konfliktu do pewnego czasu były zbieżne, a które póź-
niej z pewnych powodów zostały radykalnie zmienione, aby osiągnąć inne, 
nowe cele o wymiarze geopolitycznym? A może w tej całej grze chodziło 
o coś innego?  

Pewne światło na międzynarodową grę o Ukrainę rzuca sytuacja w Syrii. 
Kraj ten jest dla Rosji fundamentalnym elementem jej gry z Unią Europejską 
na Bliskim Wschodzie, ponieważ przez Syrię można przeprowadzić gazociągi 
i ropociągi w kierunku wybrzeża Morza Śródziemnego, a przez to doprowa-
dzić do skutecznej dywersyfikacji dostaw tych surowców do UE. Nie można 
tego zrobić przez Izrael, gdyż nie jest on uznawany przez wiele państw arab-
skich za podmiot prawa międzynarodowego. Powrót do polityki zaangażo-
wania Stanów Zjednoczonych na Ukrainie nastąpił w momencie, kiedy Rosja 
spacyfikowała przygotowywaną amerykańską interwencję militarną w Syrii, 
spowodowaną użyciem broni chemicznej prawdopodobnie przez rząd tego 
kraju. Od tego momentu widzimy, iż następuje zmiana i próba odwetu na 
Rosji ze strony USA.  

Pan Mariusz Olszewski mówił o 5 mld USD, przekazanych przez ostatnie 
dwie dekady przez rząd amerykański organizacjom pozarządowym na Ukra-
inie, co publicznie potwierdziła Pani Victoria Nuland, asystent Sekretarza 
Stanu USA ds. europejskich. Proszę zwrócić uwagę, że Stany Zjednoczone 
i Unia Europejska przez ostatnie 20 lat inwestowały we wspieranie demokra-
cji na Ukrainie, ale tylko w zachodniej i środkowej części kraju. Te pieniądze 
nie szły na wschód i południe Ukrainy, czyli zamierzeniem tych państw było 
doprowadzenie do głębszych podziałów wśród społeczeństwa ukraińskiego, 
a co za tym idzie – w pewnej koncepcji doprowadzenia do sytuacji powstania 
dwóch państw ukraińskich. 

Dlaczego Syria jest kwestią strategiczną dla rozgrywki amerykańsko-
rosyjskiej? Należy pamiętać, iż ok. 60% budżetu Rosji stanowią dochody ze 
sprzedaży surowców naturalnych, zaś cały Półwysep Arabski ma bardzo duże 
nadwyżki gazu. W momencie więc uzyskania możliwości dostarczania go 
bezpośrednio na wybrzeża Morza Śródziemnego, Rosja poniosłaby olbrzymie 
straty finansowe, gdyż musiałaby obniżyć cenę tego surowca. Druga rzecz – 
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dla Stanów Zjednoczonych budowa rurociągów przez Syrię jest kwestią stra-
tegiczną, ponieważ byłby to istotny element gry z Iranem, którego ewentual-
na blokada cieśniny Ormuz nie wpłynęłaby zasadniczo na wydobycie ropy 
naftowej w tam tym rejonie świata. Tak więc zarówno dla wspieranej przez 
Chiny Rosji jest to sprawa strategiczna, jak i dla USA. Rosja nie może się wy-
cofać z Syrii, a jeśliby to zrobiła, to doprowadziłoby to w niedługiej przyszło-
ści do jej bankructwa. Powyższe uwarunkowania jasno pokazują, iż problem 
ukraiński jest wypadkową wcześniejszego starcia obu państw.  

Wracając do Ukrainy chciałbym zwrócić uwagę na fakt istotnego rewersu 
politycznego wielu krajów Unii Europejskiej od kwietnia 2014 r. w stosunku 
do tego państwa. Widać, iż kraje Europy Zachodniej zaczęły się po cichu wy-
cofywać z polityki zaostrzania sankcji przeciwko Rosji. Wydaje to się trwałą 
tendencją polityczną. Dla państw „starej” Unii kwestia członkostwa tego kra-
ju we Wspólnocie jest nie do przyjęcia. Wpływają na to dwie zasadnicze kwe-
stie. Pierwsza to preferencje wyborcze społeczeństw Wspólnoty. Wybory po-
kazały, iż 25% wyborców we Francji, przy czterdziestoparoprocentowej fre-
kwencji powiedziało, że nie chce dalszej integracji Unii, a chce nawet z niej 
wyjść. Przywódczyni Frontu Narodowego Marie Le Pen mówi wprost 
o opuszczeniu UE, a zarazem z równie eurosceptycznym Nigelem Faragem 
podkreślają, że Rosja ma rację w sprawie aneksji Krymu i wschodnich tere-
nów Ukrainy. Społeczeństwo Europy Zachodniej pokazało, poprzez preferen-
cje wyborcze do Parlamentu Europejskiego, że akceptuje działania Rosji, 
a Francja i Wielka Brytania (nie mówiąc o innych krajach UE), rozpoczęła 
działania mające na celu ograniczenie wydatków na wspieranie krajów bied-
niejszych w UE. Najbardziej radykalni jej przedstawiciele mówią wprost – 
żadnych pieniędzy, należy na nowo przejrzeć dotychczasową perspektywę 
budżetową. Należy sobie uświadomić, iż obecnie żadna rządząca partia nie 
zgodzi na jeszcze większą stratę elektoratu, aby wspomóc finansowo Ukrai-
nę. Obecnie widać wyraźnie, iż nie tylko przez najbliższe 5 lat, ale w znacz-
nie dłuższej perspektywie, realna integracja Ukrainy z Unią Europejską zo-
stanie wstrzymana. Proszę pamiętać o jednej rzeczy: po podpisaniu przez 
Polską umowy stowarzyszeniowej, minęło 11 lat do momentu jej wstąpienia 
do Wspólnoty, a działo to się w zupełnie w innych warunkach gospodar-
czych, społecznych, a przede wszystkim przy pełnej stabilizacji granic.  

Należy tu zwrócić uwagę na fakt, iż duża część społeczeństwa ukraińskie-
go bezkrytycznie wierzyła i wierzy w szybkie przyjęcie Ukrainy do Unii Eu-
ropejskiej, co jest oczywiście niemożliwe. W momencie uświadomienia sobie, 
że jest to niemożliwe a w Europie nikt na nich nie czeka, może dojść do ra-
dykalnego rozczarowania, które może przybrać różne formy. Według mnie 
państwo ukraińskie w obecnej formie nie ma szans na członkostwo we 
Wspólnocie, tym bardziej, że za 20 lat UE może być zupełnie innym podmio-
tem. Kolejną kwestią jest wygląd Ukrainy za 20 lat.  
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W moim wywodzie stawiam jednoznaczną tezę, że Ukraina nie ma szans 
na członkostwo w UE na dotychczasowych zasadach, a co za tym idzie na ko-
rzystanie z polityk Wspólnoty, za którymi idą duże pieniądze. Następna kwe-
stia – co z 15 mld euro, obiecanymi przez Brukselę w ciągu 5 lat dla Kijowa? 
Uważam, że tutaj będą sztucznie stwarzane powody, aby tych pieniędzy nie 
przekazać. Kolejną komplikacją, związaną z potencjalnym członkostwem te-
go kraju w UE, jest kwestia granic, które muszą być uregulowane ze wszyst-
kimi sąsiadami. Unia Europejska, podpisując ze wszystkimi krajami umowy 
akcesyjne, zrobiła w tej kwestii wyjątek tylko dla Cypru. Nawet Bukareszt 
musiał podpisać umowę z Kijowem o uznaniu granic, bo początkowo nad 
Dymbowicą po 1990 roku nie chciano uznać kwestii utraty Besarabii i Buko-
winy. Obecnie Ukraina jest pozbawiona Krymu, który stał się częścią Federa-
cji Rosyjskiej. Tym samym problem granic Ukrainy na lata pozostanie otwar-
ty, co będzie istotnie wstrzymywało procesy integracyjne.  

Ważnym elementem w dyskusji o Ukrainie jest kwestia czy ostatnie wyda-
rzenia rewolucyjne można było przewidzieć? Ależ oczywiście. Przecież już 
kilka lat temu wiele ośrodków analitycznych zwracało uwagę na groźbę wy-
buchu społeczno-politycznego w tym kraju. „The Economist” umieścił Ukra-
inę w indeksie niestabilności politycznej na 16. miejscu, na 165 państw, przed 
Bangladeszem i Kenią2. Także w 2010 roku indeks Economy Freedom umiej-
scawiał Ukrainę na 122. miejscu na 144 notowane państwa, gdzie wyżej znaj-
dowały się Sierra Leone oraz Nigeria, a kolejne państwo europejskie – Serbia 
znajdowała się na 102. miejscu3. Wskaźnik wolności gospodarczej w Europie 
na 2014 rok sytuował Ukrainę na końcu listy, tj. na w obszarze państw bez 
wolności gospodarczej4. Bardzo dużym problemem jest ukraińska szara stre-
fa, która na dzisiaj generuje 45% PKB Ukrainy. To jest kolejne wyzwanie, 
zwłaszcza, że nie istnieje rzeczywista wola polityczna, aby to zmienić. Dzieje 
się tak, ponieważ gwarancją niepodległości Ukrainy są tak naprawdę oligar-
chowie, dla których taki stan jest wygodny.  

O problemie fasadowości działań pomiędzy Unią Europejską a Ukrainą 
w dziedzinie rzeczywistej integracji pisał kilkukrotnie Ośrodek Studiów 
Wschodnich. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz wprost podkreślała selektywność 
integracji mówiąc, iż „...deficyt w sferze realnej integracji ze wschodnimi są-
siadami Unia starała się kompensować postępem w wymiarze proceduralno-
instytucjonalnym (stworzenie planów działania, rozpoczęcie negocjacji 
umów stowarzyszeniowych, powołanie wielostronnych instytucji w ramach 

                                                            
2 Social unrest, <http://viewswire.eiu.com/site_info.asp?info_name=social_unrest_table& 

page=noads&rf=0> (14 V 2014). 
3 J .  Gwartney,  R .  Lawson,  J .  Hal l , Economic Freedom of the World Annual Report, 

<http://www.freetheworld.com/2012/EFW2012-complete.pdf> (15 VII 2014). 
4 Wskaźnik wolności gospodarczej w Europie, <http://www.prognostic.pl/-/wskaznik-

wolnosci-gospodarczej-w-europie> (15 VII 2014). 
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PW, przyznanie Ukrainie i Mołdawii planu działania na rzecz ruchu bezwi-
zowego). Nowe rozwiązania instytucjonalne są niewątpliwie potrzebne dla 
realizacji celów EPS na wschodzie. Powstaje jednak zagrożenie, iż umowy 
i plany działania staną się celem samym w sobie i zamiast służyć integracji, 
będą jedynie imitowały ten proces. Dynamika stosunków UE z Europą 
Wschodnią po roku 2004 pokazuje, że taki scenariusz wydaje się coraz bar-
dziej prawdopodobny”5.  

Powyższe działania są po prostu polityką imitacji integracji Ukrainy, która 
nie ma szans na realizację. Dla prezydenta Ukrainy, deklarującego chęć na-
tychmiastowego podpisania układu stowarzyszeniowego, który poza sferą 
wolnego handlu nie daje nic Ukrainie, jest sprawą priorytetową z uwagi na 
jego wizerunek i dążenie do odniesienia symbolicznego sukcesu. Ponadto 
sama umowa stowarzyszeniowa daje duże możliwości oligarchom gospodar-
czym w obszarze strefy wolnego handlu. Pozostałe kwestie, które zawiera ten 
dokument, to zasadniczo kwestie prawne, socjalne, sądowe i inne mniej 
istotne sprawy, czyli dostosowanie prawa, na których przeciętny obywatel 
państwa niewiele korzysta.  

Kolejną istotną kwestią, która wpływa na to, że Ukraina nie ma szans na 
integrację z UE, jest Wspólna Polityka Rolna, która obecnie generuje ponad 
40% jej budżetu. Przytoczę pewne wskaźniki w tym obszarze. Jedynym dzia-
łem gospodarki na Ukrainie, który odnotowuje duży przyrost, jest wzrost 
produkcji rolnej. W 2013 roku ta produkcja wzrosła o 14% w stosunku do ro-
ku poprzedniego, podczas gdy w przemyśle spadła o 5%. Wartość ukraiń-
skiego eksportu sektora rolno-spożywczego z 4 mld euro w 2005 roku wzrósł 
do 18 mld euro w 2012 roku. Stanowi to 1/4 całego eksportu Ukrainy. Istnieje 
prawdopodobieństwo, że w niedługim czasie Ukraina stanie się drugim, po 
USA, eksporterem zboża na świecie. Kto to generuje? Głównie około 100 
agroholdingów, które kontrolują 30% ziemi uprawnej, tj. około 6,7 mln ha. 
To odpowiada 16% użytków rolnych na Ukrainie. Te 100 holdingów kontrolu-
je tyle ziemi uprawnej, ile posiada Wielka Brytania i połowę ziemi, które ma-
ją Niemcy. Na Ukrainie jest ok. 50 tys. firm, które zajmują się produkcją rol-
ną. Całą ziemia rolna w tym kraju obejmuje 41 mln ha, z czego 32 mln ha to 
grunty rolne. Jeżeli weźmiemy pod uwagę jakiekolwiek ewentualne dopłaty, 
nawet 20% polskich stawek, to jest ok. 2–3 mld euro rocznie, przy tym koszty 
produkcji na Ukrainie już są obecnie bezkonkurencyjnie niższe od unijnych. 
Szacuje się, że z chwilą podpisania dokumentów o strefie wolnego handlu 
natychmiast przyniesie to Ukrainie w ciągu roku ok. 0,5 mld euro przychodu 
dla wspomnianych agroholdingów ze sprzedaży żywności. To jest bardzo 
poważny problem dla UE. Nie ma możliwości, aby rolnik francuski czy nie-

                                                            
5 K.  Pełczyńska -Nałęcz , Integracja czy imitacja? UE wobec wschodnich sąsiadów, „Pra-

ce OSW” 36/2011, s. 11–12.  
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miecki, czy też rządy tych państw na coś takiego się zgodziły, aby poprzez in-
tegrację Ukrainy z UE doprowadzić do bankructwa tego sektora. To jest je-
den z elementów trwale wykluczający Ukrainę z pełnego członkostwa.  

Ukraina, przy średnim poziomie produkcji, jest w stanie zapewnić żyw-
ność dla 600 mln ludzi. Tak szacują różne ośrodki analityczne. Dzieje się to 
przy średniej kulturze rolnej, nie mówiąc o doprowadzeniu do poziomu za-
chodniej kultury rolnej, czyli konsekwencją wejścia Ukrainy do Unii musiał-
by być upadek europejskiego rolnictwa, nie mówiąc o rolnictwie polskim. 
Należy także zadać sobie pytanie, kto jest właścicielem tych agroholdingów? 
Przykładowo Ihor Kołomojski posiada ok. 120 tys. ha, były premier Juchym 
Zwiahilski – 62 tys. ha, a prezydent Petro Poroszenko – 96 tys. ha.  

Tylko wymienione dwa elementy, tj. polityczny i rolny, według mnie dys-
kwalifikują trwale objęcie politykami UE w obecnym kształcie Ukrainy. Pro-
szę pamiętać o tym, że integracja tego kraju ze wspólnotą nie jest decyzją po-
lityczną, tylko ekonomiczną. My w sferze polityki możemy uprawiać narrację 
polityczną, ale decyzja jest ekonomiczna i tej decyzji nie będzie. Wymieni-
łem dotychczas dwie kwestie, a trzecia, która stanowi około 30% budżetu 
UE, tj. polityka spójności tworzy dodatkową blokadę. Nie jestem w stanie 
oszacować (brakuje miarodajnych danych), jakie środki finansowe na ten cel 
potrzebowałaby Ukraina. Podejrzewam, że dostosowanie tego państwo pod 
względem infrastruktury do 75% dochodowości państw UE zajęłoby kilka-
dziesiąt  lat. Obecnie PKB per capita Ukrainy wynosi 3867 USD i tym samym 
znajduje się na poziomie takich państw, jak Mozambik, czy Albania. Naj-
biedniejszy kraj UE – Bułgaria posiada PKB rzędu 7000 USD na osobę6. Nie 
zapominajmy też, że na Ukrainie infrastruktura znajduje się w katastrofal-
nym stanie, przemysł jest energochłonny, ochrona środowiska praktycznie 
nie istnieje, a wojna ciągle trwa.  

Według danych Banku Światowego za 2010 rok PKB Ukrainy wynosiło 137 
mld USD, plasując ją na 53. miejscu na świecie. Polska zajmowała 20. miejsce 
i miała prawie 470 mld USD PKB. Co jest istotne – nawet Białoruś posiada 
dwukrotnie lepszy współczynnik PKB na osobę. Mając powyższe na uwadze 
mogę postawić tezę, iż należy wykluczyć decyzję polityczną o członkostwie 
tego kraju w UE. Aby to się stało Bruksela musiałaby stworzyć formę „pół-
członkostwa”, czyli umożliwić korzystanie z określonych polityk, jednak bez 
wsparcia finansowego.  

Obecnie Ukraina znalazła się w szarej strefie. Ten stan będzie negatywnie 
wpływał nie tylko na ten kraj, ale też Polskę. Niezwykle ważnym elementem 
utrudniającym europejską identyfikację mieszkańców Ukrainy jest przyna-
leżność narodowa wschodnich i południowych regionów kraju. Na obszarze, 

                                                            
6 R.  Kuźniar , Państwa świata: podstawowe wskaźniki społeczne i ekonomiczne, [w:] 

Rocznik Strategiczny, t. 19, Warszawa 2014, s. 391–401. 
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na którym toczy się wojna domowa, mieszka blisko 50% Rosjan, a kolejnych 
kilkadziesiąt procent mieszkańców identyfikuje się z kulturą rosyjską. Tylko 
obwody doniecki i ługański liczą tylu mieszańców, co państwo Izrael lub tyle 
samo ile łącznie posiadają państwa nadbałtyckie. Na tym obszarze trwa poli-
tyka demonstracji siły ze strony podmiotów zainteresowanych trwałym wła-
daniem na tych terenach. Elementem, który każe z dystansem odnieść się do 
trwałości unitarności Ukrainy jest pogłębiający się konflikt, który wykopuje 
coraz większe podziały pomiędzy poszczególnymi regionami Ukrainy. Po-
czątkowo separatyści unikali strzelania do żołnierzy z poboru, a tylko do 
formacji MSW i Gwardii Narodowej, w której walczą nacjonaliści. Obecnie 
widać, iż dotychczasowe zasady, z uwagi na natężenie walk, zostały złamane 
a zniknęły dotychczasowe bariery. Linia podziałów stała się bardziej czarno-
biała, zwłaszcza po mordzie dokonanym przez ukraińskich nacjonalistów 
w Odessie.  

Według mnie do czasu wyboru nowego prezydenta Ukraina miała jeszcze 
szansę na to, żeby przerwać konflikt i stworzyć państwo federalne. To po-
zwoliłoby utrzymać jej dotychczasowe terytorium bez Krymu. Teraz coraz 
bardziej skłaniam się do tezy, że przekroczono pewną linię, utrwalono istnie-
jące podziały. Nowy twór polityczny tj. Noworosja, nie ma na obecnym ob-
szarze kształtu docelowego. Jest to forma czasowa, a finalnie ma funkcjono-
wać na obszarze kilkukrotnie większym. Dla zapewnienia unitarności pań-
stwa armia ukraińska realnie dysponuje, nawet po mobilizacji, do 60 tys. żoł-
nierzy w oddziałach liniowych. Separatyści obecnie mają w Doniecku ok. 15 
tys. powstańców, a w Ługańsku ok. 5 tys. To są szacunki zachodnie.  

W początkowym okresie powstanie miało wybuchnąć także w Charkowie, 
ale później Rosja się z tego wycofała, bo nie jest w stanie koordynować prze-
strzennie tak dużego obszaru prowadzenia działań. Z punktu widzenia Polski 
zbyt głębokie angażowanie się w popieranie rządu kijowskiego przeciwko 
Rosji, w odniesieniu do wschodnich obszarów, jest nieroztropne, ponieważ 
z punktu widzenia bezpieczeństwa naszego kraju, to, czy Ukraina będzie 
miała 600 czy 400 tys. km2 nie ma znaczenia. Są dwa fundamentalne pytania 
w odniesieniu do angażowania się w ten konflikt. Proszę pamiętać, że Ukrai-
na w obecnym kształcie, za 10–15 lat, będzie głównym konkurentem Polski 
i to zarówno gospodarczym, jak i politycznym (taka druga Litwa, tylko dzie-
sięciokrotnie większa). Ukraina, która jest mniejsza terytorialnie, skonflikto-
wana trwale z Rosją, jest gwarantem bezpieczeństwa Polski, ponieważ jest 
bardziej skonsolidowana narodowościowo i stanowi prawdziwy bufor. Ukra-
ina w obecnym kształcie jest państwem, które można ciągle dezintegrować 
poprzez procesy odśrodkowe.  

Dodatkowym problemem, którego nie wolno ignorować jest polityka 
W. Putina, nastawiona na odbudowanie „ruskiego miru”, czyli zjednoczenia 
wszystkich ziem ruskich. Aby tego dokonać musi zrobić porządek na Biało-
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rusi, czego symptomy obecnie widzimy, gdyż ma problemy z lojalnością 
Alaksandra Łukaszenki i tutaj W. Putin w przyszłości będzie musiał coś 
z tym zrobić. Co gorsze w tej sprawie rosyjski przywódca może wykorzystać 
mniejszość polską na Białorusi i zapewne będzie za pomocą agentury prowo-
kował działania separatystów polskich w tym kraju. Pytanie tylko brzmi, co 
wtedy zrobi Polska?  

W odniesieniu do republik bałtyckich Rosja będzie prowadziła politykę 
wykorzystywania mniejszości rosyjskiej tak, aby ją upodmiotowić politycznie. 
W. Putin będzie działał bezwzględnie w kierunku stworzenia tam obszarów 
autonomicznych, zwłaszcza na Łotwie i w Estonii, gdyż na Litwie populacja 
Rosjan jest zbyt mała.  

Dlaczego uważam, że Rosja pójdzie w kierunku budowy nowego państwa 
na Ukrainie? Proszę zwrócić uwagę, że po 1990 roku mieliśmy w Gruzji sytu-
ację wyodrębniania się Abchazji i Osetii Południowej, i ten proces trwał do 
2008 roku, ale te państwa nie weszły w skład Rosji. Pewnym przełomem była 
kwestia Kosowa, gdzie NATO siłą wykroiło z niepodległego państwa obszar 
i stworzyło nową jednostkę polityczną. To było kolejne przekroczenie pewnej 
granicy, wyznaczonej przez układy zawarte w Jałcie i Poczdamie. Kolejnym 
krokiem przekroczeniem bariery, do którego doszło obecnie, jest inkorpora-
cja Krymu, który nie jest odrębnym podmiotem, ale został włączony do inne-
go państwa. To jest precedens. W. Putin, w mojej opinii jak podkreślałem 
wcześniej, nie chce wziąć Ługańska i Doniecka. On gra o znacznie większy 
obszar. Badania robione na tym terenie przed kryzysem mówiły wprost: 20% 
osób chce żyć na Ukrainie, 20% chce żyć w Rosji, a 60% – w niezależnym 
państwie. Wskutek mentalnego zdominowania rządu w Kijowie przez szowi-
nistyczną Swobodę, która fundamentalistycznie podchodzi do unitarności 
państwa i nie chce dopuścić do jego federalizacji, które to rozwiązanie jesz-
cze 2 miesiące temu stanowiło wyjście z sytuacji, dając szansę na utrzymanie 
Ukrainy w dotychczasowych granicach, kraj czeka rozpad.  

W takim scenariuszu Europa Zachodnia wycofa się z aktywnego wspiera-
nia rządu kijowskiego, a Rosja nie przekroczy bariery zajęcia trwale tych te-
renów, czyli nie będzie pretekstu, aby na arenie międzynarodowej doszło do 
istotnego konfliktu. Według mnie (tutaj absolutnie nie zgadzam się z Panem 
Krzysztofem Lagą), Rosja gra tylko o wpływy na południowo-wschodniej 
Ukrainie i Ukrainie środkowej. Drugi etapem będzie kwestia Naddniestrza. 
Jaki jest krótkoterminowy cel Rosji? Dlaczego Rosja chce przeciągnąć kon-
flikt na Ukrainie do jesieni? Głównym celem jej strategii walki o wpływy na 
Ukrainie jest doprowadzenie do stanu upadku ukraińskiej gospodarki i po-
wstania chaosu społecznego w tym państwie. Rosja oczekuje, że ci, którzy 
stali na Majdanie, staną tam znowu przeciwko obecnej władzy kijowskiej. 
Według mnie Rosja nie chce zachodniej Ukrainy. Nie chce jej w nowej konfi-
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guracji, zatem może dojść do sytuacji, że za kilka lat doprowadzi do takiego 
stanu, że ten region sam będzie chciał opuścić wspólne państwo.  

A co z bezpieczeństwem Polski w odniesieniu do wojny na wschodzie? 
W mojej opinii, przez najbliższe 10 lat Polsce ze strony Rosji nic nie grozi, bo 
dla Rosji w Polskę, już nie mówiąc o NATO, nie opłaca się angażować. Oczy-
wiście Federacja Rosyjska będzie prowadziła przeciwko Rzeczypospolitej ak-
cje politycznie i gospodarcze, ale nie militarnie. 

Dyskusja 

Krzysztof Laga7 

Mam w bardzo wielu kwestiach odmienne, w stosunku do Pana dra An-
drzeja Zapałowskiego, spojrzenie na to, co się obecnie dzieje na Ukrainie, 
a myślę, że skonfrontowanie naszych poglądów będzie sprzyjało dalszej dys-
kusji. Podjąłem się tego, ponieważ od samego początku tego konfliktu, który 
rozpoczął się w listopadzie 2013 roku na Majdanie, często korespondowali-
śmy i wymienialiśmy się poglądami. Więc chociaż nasze punkty widzenia nie 
są dla nas wzajemnie żadną nowością, chciałbym krótko przedstawić i uza-
sadnić własne, odmienne stanowisko w niektórych sprawach.  

Po pierwsze dla mnie czymś zupełnie absurdalnym było niepodpisanie 
przez W. Janukowycza układu z UE w Wilnie. Mógł to zrobić, wrócić do sie-
bie i nawet jakoś poprzeć Majdan, okazać solidarność z nim i jego postula-
tami politycznymi. Po prostu samo podpisanie nic nie przesadzało i niczym 
nie skutkowało. Polska podobny układ podpisywała z EWG w 1991 roku, 
a później wstąpiliśmy do struktury, z którą nie podpisywaliśmy układu sto-
warzyszeniowego8. Byłby to zatem tylko gest polityczny. Sądzę, że przyczyną 
tego błędu był nacisk W. Putina i jego błędne kalkulacje co do determinacji 
protestujących i skali protestów. To odebrało W. Janukowyczowi możliwość 
dalszego lawirowania. Oczywiście dzisiaj podpisanie tego układu również ni-
czym nie skutkuje9. Ukraina we wszystkich rozdziałach nie spełnia tych kry-
teriów, dlatego należy się spodziewać większego zaangażowania Banku Świa-
towego i Stanów Zjednoczonych niż struktur unijnych w dziedzinie ograni-

                                                            
7 Rozmówca był posłem na Sejm RP II kadencji. W rządzie Jerzego Buzka pełnił funkcję 

wiceministra w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. 
8 Panelista ma tutaj na myśli, że Unia Europejska powstała faktycznie w wyniku Traktatu 

z Maastricht, który został podpisany w lutym 1992 r., zaś osobowość prawną zyskała w wyniku 
Traktatu Lizbońskiego, który przy okazji faktycznie zlikwidował Europejską Wspólnotę Go-
spodarczą. Umowa stowarzyszeniowa, zwana właściwie układem europejskim, została podpi-
sana przez Polskę w grudniu 1991 roku ze Wspólnotami Europejskimi. 

9 21 III 2014 r. premier Ukrainy A. Jaceniuk podpisał w Brukseli część polityczną umowy 
stowarzyszeniowej z Unią Europejską, zaś 27 VI 2014 r. prezydent P. Poroszenko podpisał jej 
drugą część. W tekście jest mowa o części pierwszej. 
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czenia korupcji i wprowadzenia zmian w wymiarze sprawiedliwości i syste-
mie rządzenia. Natomiast to wszystko nie determinuje wstąpienia Ukrainy 
do UE, bo UE nie jest gotowa na wchłonięcie na takiego dużego podmiotu 
polityczno-gospodarczego. Z punktu widzenia interesów polskich jest to na-
wet niewskazane, ponieważ taka akcesja będzie oznaczać dla ukraińskich 
przedsiębiorców szereg zniżek na te towary, które my już eksportujemy do 
UE. Przy ich cenach i możliwościach, w tym surowcach, mogą wytwarzać wy-
roby finalne, podczas gdy my robimy w 80% półprodukty. To by oznaczało 
koniec naszej konkurencyjności na rynkach unijnych. Natomiast ja bym się 
nie obawiał ani o politykę spójności, ani o wspólną politykę rolną. Siłą rzeczy 
to jest nie do skonsumowania przez Ukrainę, bo na to nikt się nie zgodzi w 
UE, bez względu na wynik wyborów. Trzeba pamiętać przy tym, że Parla-
ment Europejski nie ma żadnego wpływu na politykę unijną, którą kształtuje 
Rada Europejska i ustalenia multilateralne premierów rządów europejskich.  

Po drugie uważam, że ukraiński ruch narodowy jest zjawiskiem o poli-
tycznie marginalnym znaczeniu na Ukrainie, zaś Rosja nie jest również w 
stanie skonsumować Ukrainy do kształtu, w którym zostałyby same zachod-
nie obwody w postaci jakiegoś państewka. Uważam natomiast, że Rosjanie 
powoli będą się wycofywać z tej awantury, którą wywołali. Jeśli zaś ktoś uwa-
ża, że tę akcję wywołali jacyś separatyści, to pragnę przypomnieć, że pierw-
szego dnia po opanowaniu centrum Doniecka zostały rozkradzione salony 
samochodowe, a wszystkie samochody wyjechały do Rosji, więc czy to było 
prorosyjskie, czy bardziej kryminalne wystąpienie? Uważam, że to były dzia-
łania kryminalistów i bandytów – stąd zaangażowanie batalionu Wostok. 
Myślę, że Rosjanie też się zorientowali dokąd to zmierza i rzucili własne zor-
ganizowane siły złożone z najemników. To powoduje, że ci ludzie nie mają 
żadnej legitymacji, aby decydować czy współdecydować o losach Donbasu. O 
jego losie będzie decydował Rinat Achmetow, który już dogadał się z P. Poro-
szenką co do tego, jak będą wyglądać jego interesy na Ukrainie i nie tylko. 
Nie mógł udzielić wsparcia separatystom, chociaż może z początku ich zaku-
lisowo popierał. Nie mógł postąpić inaczej, bo gdyby został objęty sankcjami, 
to jego interesy na Zachodzie ległyby w gruzach. Jego zaś przedsięwzięcia re-
alizowane w Rosji są marginalne, a prawdziwe pieniądze robi na Zachodzie. 
Jeżeli poparłby separatystów, zostałby zniszczony finansowo. Wobec tego R. 
Achmetow razem z I. Kołomojskim – kolejnym wpływowym tamtejszym oli-
garchą, postanowili dać odpór rebeliantom, w wyniku czego ten ich ruch 
zniknie. Natomiast nie zniknie problem.  

Należy także podkreślić, że nie ma woli politycznej ani w Kijowie, ani w 
innych obwodach, aby zgodzić się na federalizację Ukrainy. Ukraina zostanie 
państwem unitarnym z jakimiś elementami samorządności. Dużym błędem 
politycznym Rady Najwyższej było cofnięcie ustawy o mniejszościach naro-
dowych i języku. Natomiast uważam, że w perspektywie 10–15 lat nie pojawi 
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się żądanie ze strony sąsiadów Ukrainy w kwestii zwrotu terenów spornych. 
Nie pojawi się hasło budowy nowej tożsamości bazującej na konieczności 
odebrania tych ziem Ukrainie i przyłączenia do Macierzy. Oczywiście otwar-
tym pozostaje problem Krymu. Tu powstaje kolejne pytanie, jak Polska po-
winna się teraz zachować, jeżeli chodzi o ten obszar. Uważam, że powinni-
śmy się konsekwentnie stać na stanowisku, że Krym nie jest częścią Federacji 
Rosyjskiej, że został z naruszeniem prawa międzynarodowego zagarnięty 
przez obce mocarstwo. To oczywiście będzie miało wpływ na los mieszkań-
ców Krymu, którzy zapłacą najwyższą cenę. 

dr Andrzej Zapałowski 

Nie twierdziłem, że znaczenie ma Parlament Europejski, ale poparcie spo-
łeczne dla partii politycznych w państwach narodowych, które się uwidocz-
niło przy okazji wyborów. To będzie determinowało postawę tych państw. 
Zresztą już David Cameron zapowiedział przeprowadzenie referendum 
o ewentualnym wystąpieniu z UE w roku 2017. Mówił to jeszcze przed wybo-
rami, w których zwyciężyła Partia Niepodległości Zjednoczonego Królestwa 
z 30% poparciem, podczas gdy partia aktualnie rządząca otrzymała 10 punk-
tów procentowych mniej. To pokazuje realny poziom poparcia dla euroscep-
tyków. 

Kwestia ruchu nacjonalistycznego na Ukrainie posiada olbrzymie znacze-
nie. Gdy na początku lat 1990’ powstawała Ukraina, wówczas 8 mln uświa-
domionych narodowo ludzi na zachodzie tego kraju chciało zukrainizować 10 
mln Rosjan na wschodzie. Ta absurdalna polityka była i jest prowadzona na-
dal. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ istnieje bardzo duże niebezpieczeń-
stwo rozwoju faszyzmu na Ukrainie. Po pierwsze proszę zwrócić uwagę na 
program tych środowisk. Oni nie chcą żadnej UE, nie chcą tego, co głosi 
rząd, nie dążą do integracji z kimkolwiek... Oni chcą budować państwo na 
podstawie teorii Dymytra Doncowa, czyli nacjonalistyczne, unitarne, bez 
mniejszości. Takie same poglądy jak Prawy Sektor ma w tych sprawach Swo-
boda i Partia Radykalna, mająca ponad 10% poparcia. A Swoboda ma wice-
premiera i trzech ministrów. Mówiłem o Donbasie, ale mówiłem także o re-
wolucji socjalnej, do której, jak uważam, dojdzie na Ukrainie. To właśnie 
Swoboda i Prawy Sektor na nią czekają, żeby w drugim etapie przejąć jak 
najwięcej władzy. Uważam, że Ołeh Tiahnybok z góry zakłada, że wschodnie 
i południowe obwody, są mu niepotrzebne, bo po prostu nie będzie w stanie 
czegokolwiek tam zrobić politycznie. Co do tego istnieje wśród nacjonalistów 
pewien konsensus i dlatego uważam, że są oni bardzo niebezpieczni, gdyż 
będą grać na nienawiści narodowej. Z kolei ci młodzi ludzie z Prawego Sekto-
ra, którzy mają w głowach trochę już przewrócone. Proszę sobie przypo-
mnieć, co zrobili w Odessie? Zamordowali ludzi a później ich spalili. Później 
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powtórzyli to w Mariupolu, gdzie Gwardia Narodowa, strzelała do protestu-
jących, nieuzbrojonych ludzi itd. Po prostu dochodzi do sytuacji, w których 
utwierdza się wśród tych młodych ludzi pewna metodyka działania. To jest 
bardzo niebezpieczne, również dla Polski, ponieważ matecznik tego typu 
działań znajduje się przy granicy z Polską i może być wykorzystywany przez 
Rosję przeciwko Polsce w określonych warunkach.  

W kwestii Donbasu uważam, że nie ma znaczenia, czy samozwańcze wła-
dze posiadają legitymizację, czy nie, bo to jest decyzja W. Putina, a nie tych 
ludzi. To W. Putin będzie decydował, jaką formę to przyjmie. Również te 
elementy kryminalne, które zaczął usuwać, bo je przestał kontrolować i oba-
wiał się, że coś może iść w poprzek jego planom. Oligarchowie, owszem, od-
grywają istotną rolę na Ukrainie, ale sam R. Achmetow jest w najgorszej sy-
tuacji spośród nich wszystkich, ponieważ jego matecznik znajduje się na ob-
szarze, na którym toczy się wojna. Potencjalne próby z jego strony rzecz fe-
deralizacji kraju byłyby dla niego najlepszym wyjściem. Jeżeli powstanie No-
worosja, to oligarcha ten będzie musiał w tym układzie funkcjonować na no-
wo.  Jego wpływy i jego pieniądze nie są w stanie w istotny sposób wpłynąć 
na politykę Rosji na tym obszarze, bo to W. Putin będzie decydował, a nie 
R. Achmetow. Dlatego tak naprawdę on jest zakładnikiem funkcjonującym 
między Zachodem i sankcjami a W. Putinem, a nie rozgrywającym na tam-
tym obszarze.  

Polska absolutnie nie powinna się upominać o Krym. Powinna posiadać 
swoje stanowisko, że Krym jest ukraiński, ale w ogóle tego nie podnosić. To 
nie jest nasz interes walczyć o półwysep, bo to nie są ziemie polskie. Jeśli 
w Europie Zachodniej istnieje zmowa milczenia w tym temacie, to my rów-
nież nie mamy interesu, aby o to walczyć. Proszę zwrócić uwagę, co robią 
Ukraińcy. Pojawiła się informacja, że Ukraina będzie skarżyć Rosję do Mię-
dzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości wraz z propozycją, aby Polska się 
pod nim podpisała. To jest właśnie polityka Ukrainy. Jednocześnie do dzisiaj 
utrzymywane jest embargo na mięso z naszego kraju i dzieje się to przy za-
angażowaniu Warszawy. Ta sytuacja dobitnie pokazuje, że problem leży nie 
w kwestii decyzji rządu ukraińskiego, lecz oligarchów, ponieważ to oni robią 
interesy w przemyśle rolno-spożywczym i chcą ze swojego rynku wyelimi-
nować polskich producentów. To pokazuje dalej, że tam naprawdę my bę-
dziemy mieli na wschodzie do czynienia nie z rządem narodu ukraińskiego, 
tylko z rządem oligarchów, którzy w innej formie utrzymają status quo. Tak 
naprawdę interesy polskie na Ukrainie będą uzależnione od interesów oligar-
chicznych, a my z nimi nie mamy szans, ponieważ zarówno I. Kołomojski, 
który wyposażył bataliony Gwardii Narodowej i pozostali, którzy są guberna-
torami, będą mieli odmienne od Polski interesy. Tak naprawdę zwycięzcami 
tej rewolucji są oligarchowie, którzy chcą politycznie ustabilizować kraj. Na 
obszarze wschodniej i środkowej Ukrainie dochodzi do refeudalizacji społe-
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czeństwa na obszarach zarządzanych przez oligarchiczne agroholdingi. 
W dodatku na Zaporożu trwają negocjacje w sprawie wydzierżawienia 3 mln 
ha przez Chińczyków, którzy nie chcą kupować żywności, tylko sami ją 
uprawiać. Powtarzam – żaden naród, żaden rząd, po prostu oligarchowie są 
dogadani ze Stanami Zjednoczonymi.  

Marek Michalik10 

Jak rozumiem, zasadniczą różnicą w prezentowanych poglądach jest 
przekonanie czy na Ukrainie powstanie nowe państwo rosyjskie, czy też Ro-
sja wycofa się i sytuacja ulegnie stabilizacji. Mimo tego pokazu siły Rosjan, 
uważam, że demograficznie państwo rosyjskie słabnie i jego powrót jako po-
tęgi globalnej jest mało prawdopodobny. Uważam, że nie od rzeczy jest spoj-
rzenie na to, co leży w interesie Polski, która z tych alternatyw będzie dla 
niej korzystniejsza. Różnica istnieje też w ocenie kwestii Krymu, tego, na ile 
aktywną, a na ile cichą politykę powinniśmy prowadzić. Tutaj pada taki ar-
gument w stylu PSL-owskim, że najważniejsze są korzyści gospodarcze, więc 
nie powinniśmy krytykować Rosji, bo jak nie będziemy jej krytykować, to 
może na tym skorzystamy, a jak nie, to będzie to nas kosztować. Tym bar-
dziej, że do aktywnej polityki mamy niewielu sojuszników, bo kraje zachod-
nie się tym nie interesują. Jestem jednak zdania, że wobec tego sąsiada trzeba 
prowadzić bardzo aktywną politykę.  

dr Marek Albiniak11 

Odniosę się do obu tych wizji w czterech punktach. Zacznę od przypo-
mnienia, jak ostatnie wydarzenia na wschodzie Ukrainy przebiegały. Może 
nie będzie to kalendarium z datami, ale chciałbym w ten sposób ukazać pe-
wien proces, bowiem rzeczywiście, o co apelował wcześniej Pan dr Andrzej 
Zapałowski, powinniśmy te wydarzenia widzieć jako proces lub kilka wystę-
pujących i nakładających się na siebie procesów. To jest chyba taki sposób 
widzenia, który pozwoli na najlepsze rozeznanie przyczyn wydarzeń, ich 
przebiegu i możliwych skutków.  

Otóż pamiętamy, że po wydarzeniach na Majdanie, kiedy w pewnym mo-
mencie doszło do swoistego załamania władzy państwowej po otwarciu ognia 
i śmierci ok. 100 osób, w czego rezultacie w ciągu kilku dni przełożyło się to na 
prowincję. W centrum Kijowa miał miejsce bunt społeczny przeciw władzy. 
Mniejsza o to, na ile ten bunt był inspirowany, a na ile spontaniczny, ale on był 
rzeczywisty, on rzeczywiście miał miejsce, ci ludzie gromadzili się, a potem 

                                                            
10 Rozmówca był posłem na Sejm RP I kadencji. W rządzie Jerzego Buzka pełnił funkcje wi-

ceministra w Ministerstwie Środowiska. Od 2003 do 2008 roku wiceprezydent Łodzi. 
11 Doktor nauk wojskowych, redaktor naczelny kwartalnika „Opinia”. 
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walczyli i ginęli. Ich były dziesiątki tysięcy i oni byli bardzo zdeterminowani. 
Może nawet niektórym z nich płacono za udział w zgromadzeniu, ale tam były 
dziesiątki tysięcy zaangażowanych ludzi, gotowych w imię swoich racji nawet 
oddać życie. To nie była jakaś etatowa kadra, poszukująca zarobku.  

Wszyscy ci, którzy byli zaangażowani w tłumienie tego buntu społeczne-
go, często metodami, które nie są akceptowane w Europie Zachodniej, nagle 
przestraszyli się odpowiedzialności. Stąd taka bardzo rozbieżna reakcja – po 
raz pierwszy wystąpiły tak duże różnice pomiędzy państwowym aparatem 
bezpieczeństwa na wschodzie Ukrainy a przedstawicielami realnej władzy, 
czyli oligarchami. Ci ostatni, którym ten system korupcyjny, szczególnie we 
wschodnie części kraju, odpowiadał, lecz tylko jako jedna z możliwości 
wpływu na otoczenie polityczno-biznesowe, porozumieli się lub podjęli pró-
bę porozumienia się z nowym, tworzącym się ośrodkiem władzy centralnej. 
Próbę tym łatwiejszą, że w momencie przełomu te zakulisowe uzgodnienia 
były już na bardzo zaawansowanym etapie. Zarazem politycy tego nowego 
ośrodka pełnili już wcześniej różne funkcje państwowe i byli im doskonale 
znani. Ponadto nie było pomiędzy nimi jakichś istotnych różnic natury poli-
tycznej. Inaczej zareagowały natomiast elementy siłowe. To jest trochę tak, 
jak w przypadku masakry w kopalni „Wujek” w trakcie stanu wojennego 
w Polsce. Tam również broń nie strzelała sama. Tam padły rozkazy. Ci, któ-
rzy te rozkazy wydawali, ci, którzy byli z tym związani, cała ta ekipa, działa-
jąca dotychczas w poczuciu bezkarności, w momencie załamania władzy 
przestraszyła się odpowiedzialności.  

Na wschodzie Ukrainy obawiano się różnego rodzaju działań wobec ludzi  
związanych z Berkutem lub z lokalnymi elementami aparatu bezpieczeń-
stwa. Kolejną nerwowość wywoływało przeświadczenie, że system korupcyj-
ny całkowicie pęknie, co doprowadzi do zerwania zmowy milczenia i ujaw-
nienia wielu innych spraw kryminalnych, w które uwikłani byli członkowie 
aparatu władzy. Zaniepokojenie siała też groźba wyjścia na światło dzienne 
roli różnych grup przestępczych w tłumieniu wystąpień społecznych. Ci lu-
dzie utraciwszy nagle poczucie bezkarności bardzo łatwo przeszli w kierunku 
działań kontestacyjnych w różnych miejscach, tym bardziej, że otrzymali 
trochę sprzętu i broni. Rozpoczął się okres destabilizacji. Grupy kryminalne 
przystąpiły do rabunków i rozbojów. Tworzący je ludzie wiedzieli, że grozi 
im odpowiedzialność, więc z jednej strony nie mieli wiele do stracenia, 
a z drugiej mogli liczyć na mniejszą skuteczność organów ścigania nowej 
władzy w sytuacji destabilizacji regionu. Wnioskuję zatem, że charakter tych 
działań był czysto kryminalny, z początku pozbawiony nawet pozorów poli-
tycznego uzasadnienia. Cele polityczne formułowane były wtórnie. Ci tzw. 
separatyści chcieli zachować status quo, kryminalno-korupcyjny układ lokal-
ny. Ten konflikt został ufundowany na tym właśnie tle, a nie na kwestii na-
rodowościowej czy kulturowej.  
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Również koncepcja federalizmu została zbudowana na tych podstawach, 
co dodatkowo zostało wykorzystane przez Rosję. Federacja Rosyjska tego nie 
inspirowała czy nie przygotowywała, ponieważ te wydarzenia bardzo szybko 
toczyły się i zaskoczyły chyba również Kreml. Jednak Rosjanie, mając świetne 
rozeznanie, wzmocnili poszczególne elementy procesu i nadali im korzystny 
dla siebie kierunek, być może na bieżąco dostosowując jakieś wcześniej ist-
niejące plany destabilizacji Ukrainy do dynamicznie zmieniającej się sytuacji. 
Mówimy o tym, że tam pojawia się coraz więcej różnych grup rosyjskich na-
jemników i dywersantów, jakieś oddziały czeczeńskie i inne, „pełniące obo-
wiązki separatystów”. Podawane są na ich temat różne dane, które miejscami 
rzeczywiście trudno jednoznacznie zweryfikować. Być może grupa zaanga-
żowana w proces destabilizacji Ukrainy sięga obecnie 20 tys. bojowników, ale 
prawdopodobnie jest ona bardzo zróżnicowana wewnętrznie i realne kom-
ponenty bojowe są kilkakrotnie mniej liczne. Gdyby ich było tak wielu, to 
zapewne i ich sukcesy byłyby odpowiednio większe. Tym bardziej, że ukraiń-
ska armia liczy 50–60 tys. żołnierzy w części bojowej i jest to liczba żołnierzy 
przeznaczonych do obrony całej Ukrainy. Liczebność oddziałów, które mogą 
być użyte bezpośrednio do działań bojowych na obszarze konfliktu wynosi 
kilkanaście tysięcy żołnierzy. Liczba 100 tys. podawana jest nominalnie, 
a w jej skład wchodzi także administracja wojskowa i logistyka. Nie ma więc 
ich tak wiele. Należy zwrócić uwagę, że Ukraina posiada spore możliwości 
powiększania swojego potencjału militarnego, w szczególności uderzeniowe-
go. Z biegiem czasu będzie to coraz bardziej widoczne. Tymczasem tzw. se-
paratyści nie posiadają takiej zdolności. Uważam zatem, że ten mechanizm 
doprowadził do tego, że Rosja znalazła się w takiej sytuacji, że albo wkroczy, 
albo ustąpi. Będzie bardzo trudno to dalej rozgrywać tak jak dotychczas.  

Drugą sprawą jest pytanie, jaka jest taktyka rosyjska, nie strategia, tylko 
taktyka? Polega ona na zastraszaniu. Tragiczne wypadki w Odessie były efek-
tem nieudanej prowokacji. Tam, podobnie jak w kilku innych miejscach, 
grupa przestępców, nie wiem czy Rosjan, ale na pewno przestępców, próbo-
wała rozbić ukraińską demonstrację, używając broni palnej. Ci przestępcy 
strzelali z broni krótkiej do ludzi nieuzbrojonych, demonstrujących za inte-
gralnością i niepodległością Ukrainy. Kilku Ukraińców zginęło od kul, ale 
prowokatorzy mieli pecha, że tego dnia w Odessie rozegrany został mecz 
między ukraińskimi drużynami i w rezultacie czego w demonstracji na rzecz 
jedności Ukrainy uczestniczyli również kibice obu drużyn. Kiedy zginął 
pierwszy Ukrainiec, reakcja kibiców była natychmiastowa i zupełnie natural-
na. Po prostu, skoro Ruscy mają broń palną i nas zabijają, to my ich spalimy. 
To jest rzecz zwyczajna i oczywista, skoro wróg nas morduje, my musimy za-
bić wroga, żeby zlikwidować zagrożenie. Rosjanie prowadząc tego rodzaju 
politykę zastraszania przeliczyli się. Gdyby zastosowaliby ją wobec Czechów 
czy Francuzów, najpewniej odnieśliby sukces. Ukraińcy, którzy nie żyją w tak 
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komfortowych, bezpiecznych warunkach, reagują odpowiednio mocniej. 
Równie brutalnie, jak napastnicy.  

Oglądałem zdjęcia i filmy z Odessy. Z racji obowiązków zawodowych mia-
łem okazję parę razy widzieć zwłoki osoby zmarłej na pogorzelisku. Nie je-
stem oczywiście żadnym ekspertem, ale zazwyczaj to tak wygląda, jak na 
tych zdjęciach. Te zwłoki są poskręcane i trochę przypalone. Rzadko bowiem 
dzieje się tak, że człowiek umiera na skutek bezpośredniego kontaktu 
z ogniem czy wysoką temperaturą. Z reguły, w takich sytuacjach człowiek 
umiera na skutek zaczadzenia, zatrucia czy braku tlenu. Po prostu pojawiają 
się różne substancje lotne, które uwalniają się pod wpływem ognia. W efek-
cie ich działania ciała są poskręcane, bo ludzie się duszą. To nie jest tak, jak 
wypisywano w różnych egzaltowanych komentarzach, że ktoś komuś kręgi 
łamie. W mojej ocenie, nie biegłego przecież, wybuchł tam pożar. Ogień roz-
przestrzeniał się szybko po elementach palnych, podniecany mieszanką za-
palającą. Tamte osoby umarły najpewniej z powodu braku dostępu tlenu lub 
wskutek zatrucia toksycznymi związkami lotnymi. Potem niektóre z tych 
zwłok zostały okopcone czy przypalone... Nie są niczym niezwykłym również 
te obnażenia poszczególnych partii ciała, prawdopodobnie jest to skutek 
szybkiego stopienia się jakiejś cienkiej odzieży z tworzywa sztucznego. Rów-
nież ten popiół jasnej barwy, jest charakterystyczny dla takich miejsc. Po 
prostu tam, gdzie były puste przestrzenie jest opad, a tam, gdzie były zgro-
madzone przedmioty, są takie zwęglone, stopione pryzmy.  

Rosyjska taktyka zastraszania polega na atakowaniu się elementów sła-
bych i bezbronnych. Rosjanie w mojej ocenie nie mają dostatecznych sił na 
rozpętanie wojny na Ukrainie i jej zwycięskie zakończenie, więc po prostu 
chcą nastraszyć. Oni są dosyć racjonalni i zdają sobie z tego sprawę, zatem 
stosują różne demonstracje bezkarnej przemocy. Zabijają pojedyncze osoby, 
porywają, wyciągają z tłumu i biją na oczach ludzi, chcą, żeby Ukraińcy się 
bali, bo jak się będą bali, to ustąpią. Natomiast, jeśli nie ustąpią, to Rosja 
ustąpi. To jest bardzo prosta alternatywa.  

Trzecią kwestią są wnioski wobec polityki rosyjskiej, płynące z niesku-
tecznej taktyki. Rosja oczywiście nie może iść na wojnę z Europą, a w dodat-
ku obecnie jest izolowana. Ostatnie wydarzenia na Ukrainie są działaniem 
wyprzedzającym wobec planów rosyjskich. Rosjanie mieli oczywiście swoje 
plany ewentualnościowe, weszli na Krym, bo wydarzenia ich zaskoczyły. 
Uruchomili to, co mieli wcześniej przygotowane, choć chyba na nieco inne 
założenia sytuacyjne. Nie wiem, czy do końca zdają sobie sprawę z konse-
kwencji. Prawdopodobnie wiedzą, że tak naprawdę gospodarczo przegrali. 
Wiedzą, że w perspektywie krótkoterminowej Rosja może coś ugrać, ale 
przeciwko Rosji powoli mobilizuje się co najmniej Zachód. Jeżeli Moskwa 
w krótkim okresie nie rozstrzygnie tej sytuacji na swoją korzyść, a w mojej 
ocenie tak się nie stanie, to przegra. Rosjanie są w trudnej sytuacji, bo ich 
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taktyka zastraszania przynosi niewielkie efekty. Oczywiście, Ukraińcy cały 
czas się uczą. To, o czym mówił Pan dr Andrzej Zapałowski jest prawdą – od-
działy ukraińskie stają się coraz bardziej brutalne. Na początku tzw. separa-
tyści unikali atakowania wojska ukraińskiego, co po części wynikało z obaw 
praktycznych, związanych z dysproporcją uzbrojenia, a po części z wyborów 
taktycznych, czyli próby podzielenia sił ukraińskich na tolerowane, jakoby 
niezaangażowane wojsko oraz zwalczane siły Gwardii Narodowej, które w ro-
syjskiej propagandzie przedstawiane były jako zmilitaryzowany faszystowski 
Prawy Sektor. Dochodziło też do takich sytuacji, kiedy współpracujący 
z kryminalistami milicjanci nie tylko działali przeciw prawu ukraińskiemu, 
ale wręcz występowali przeciwko ukraińskim siłom zbrojnym. Miało to miej-
sce chociażby w podawanym przez media przypadku, gdy oficer wojska i jego 
kierowca, którym zepsuł się samochód i zwrócili się o pomoc do lokalnej mi-
licji, zostali wydani separatystom i niedługo potem zamordowani. Wiele po-
dobnych sytuacji doprowadziło do stopniowej eskalacji.  

Gwardia Narodowa na Ukrainie cały czas jest tworzona i rozbudowywana. 
Rzeczywiście wstępuje do niej sporo radykalnych elementów, ponieważ trze-
ba mieć w sobie dużo determinacji, zresztą jak zawsze w takich sytuacjach, 
żeby się angażować, gdy jest to jednak niebezpieczne. W mojej ocenie jednak 
znaczenie radykałów jest przeszacowane. Wybory prezydenckie, które ostat-
nio odbyły się na Ukrainie, pokazały, że jest to jednoprocentowy ruch w skali 
kraju. Jednocześnie, trzeba zwrócić uwagę, że oni nie mają za sobą ani istot-
nego kapitału, ani rozbudowanych równomiernie struktur. Są właściwie 
głównie widoczni w części zachodniej Ukrainy.  

Czwartym aspektem jest zjawisko tworzenia się na nowo Ukrainy i narodu 
ukraińskiego. Nie istniał on, ponieważ do tej pory to państwo było zlepkiem 
ludów odwołujących się do różnych tożsamości. Dzisiaj mamy do czynienia 
z nowym mitem założycielskim – mitem Majdanu i Niebiańskiej Sotni, który 
zastępują dotychczasowe legendy, które Polacy, Rosjanie lub Niemcy przypi-
sywali temu krajowi. Mówię tu o różnych legendach siczowych, hajdamac-
kich, upowskich, sowieckich i innych.  

Naród się tworzy nie z dnia nadzień, ale powstaje w pewnym procesie. 
W jego ramach ludzie podejmują indywidualne wybory, które ich sytuują już 
jako wspólnotę po tej lub po innej stronie. Dzisiaj zasadniczo Ukraińców sy-
tuuje to po jednej i tej samej stronie, i to generalnie przeciwko Rosji. Czym 
mocniejsza będzie reakcja Federacji Rosyjskiej, tym więcej i szybciej ona 
straci. Gdyby Rosja była w stanie militarnie zająć Ukrainę i ją sobie podpo-
rządkować w ciągu kilku tygodni, to ten proces by przerwała, ale Rosja takich 
możliwości, moim zdaniem, nie posiada. Stawiając sprawę bardzo ostro, bru-
talnie zajmując Krym, buduje przepaść pomiędzy nią a Ukrainą. Krym dla 
Ukrainy nie był taki istotny. Ukraińcy pogodziliby się z utratą Krymu, gdyby 
nie to, że on został oderwany gwałtownie, przy użyciu rosyjskich sił zbroj-
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nych. Nawet w trakcie inwazji i w pierwszym okresie okupacji bardziej prote-
stowali Tatarzy, niż Ukraińcy. Natomiast to, że odbywało się to brutalnie, że 
uczestniczyła w tym rosyjska armia, że znęcano się nad ukraińskimi żołnie-
rzami, że jacyś tam zginęli, to wszystko są elementy mitu założycielskiego. 
Ta krzywda będzie odczuwana bardziej niż sam Krym, będzie funkcjonowała 
politycznie. Ten mit obecnie buduje tożsamość i naród. Za chwilę, czyli w 
perspektywie kilku lat, bo Ukraina prawdopodobnie przetrwa ten okres, bę-
dziemy mieli do czynienia z państwem bardzo biednym, z ogromnymi pro-
blemami wewnętrznymi, ale państwem, które zasadniczo orientuje się na Za-
chód. Nie wiem, czy się uda znieść cyrylicę na rzecz alfabetu łacińskiego. Nie 
wiem, czy się uda całkowicie zerwać z kulturą rosyjską, z patriarchatem mo-
skiewskim, natomiast na tej fali będzie dużo łatwiej budować taką kulturę, 
która jest przez nas akceptowalna, bo nam po prostu nie zagraża. Również 
dużo łatwiej będzie uzgadniać kwestię Wołynia z Ukrainą, która jest pewna 
własnej tożsamości i to tożsamości niebędącej alternatywą na linii sowiecka 
kontra wołyńska.  

Oczywiście Rosja rozgrywa zarówno nas, jak i ich. Rosja, która nigdy nie 
była życzliwa ani przyjazna naszemu krajowi, zazwyczaj budując negatywny, 
nieprawdziwy wizerunek propagandowy Polski i Polaków. Prawda nie jest 
także kategorią polityczną, a propaganda rzadko opiera się na prawdzie ma-
terialnej. Jednak w przypadku Polski doskonale wskazuje to na rzeczywiste 
intencje polityki rosyjskiej. W rosyjskim przekazie medialnym zarówno Wo-
łyń nigdy nie funkcjonował, jak i wspaniała kultura polskich Kresów. Prze-
ciwnie – Polak funkcjonował tam zazwyczaj jako człowiek wrogi Rosji, zasłu-
gujący na pogardę, z jakimiś odstręczającymi defektami na osobie i charakte-
rze. W tej chwili Rosjanie próbują Polaków wmanewrować w swoją politykę. 
Bardzo chcieliby pokazać, że Polacy byli współagresorami. Celem Rosji jest 
przekonanie odbiorców ukraińskich, że to Polska w jakiś sposób wystąpiła 
przeciwko Ukrainie. Dla nas oczywiście nie jest to łatwa sytuacja. Na Ukrai-
nie mamy swoją mniejszość, podobnie jak na Białorusi, gdzie jest jeszcze 
trudniejsza sytuacja.  

Bardzo mnie zainteresowały wnioski Pana dra Andrzeja Zapałowskiego, 
dotyczące możliwych działań W. Putina, destabilizujących Białoruś. Ja sam 
do takich przemyśleń nie doszedłem. Oceniałem, że A. Łukaszenka jest na 
tyle silny wewnętrznie, przynajmniej w aparacie władzy i aparacie bezpie-
czeństwa, ale być może tak się stanie. Wydaje mi się zresztą, że tutaj jeste-
śmy wszyscy zgodni – Rosjanie chcą nas wykorzystać instrumentalnie do 
swojej gry. Pytanie, czy my się damy. Oczywiście Pan Marek Michalik nama-
wia nas, abyśmy o tym mówili w kontekście polskich interesów i bezpieczeń-
stwa Polski. Zgoda, więc mamy mówić w kontekście reperkusji dla Polski, to 
konieczne jest możliwie małe zaangażowanie. Rosja działa na obrzeżach 
swojego imperium siłami niewłasnymi. Najmuje jakichś żołnierzy, wysyła ba-
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taliony Wostok, Zapad, czyli dawne jednostki Specnazu z 42. Dywizji Zme-
chanizowanej z północnego Kaukazu, które stacjonowały na terenie Czecze-
nii i nawet mają czeczeńskie obsady. Jasna sprawa, to są nie ich siły tylko lu-
dzie zewnętrznie opłacani po 300 USD dziennie. Takie przynajmniej były 
wykazywane kwoty przelewów. Nie ma się co oburzać. To jest normalne. 
Amerykanie też swoim płacą, jak ich wysyłają. Tylko może należy właśnie 
podobnie postępować tzn., lepiej wysyłać broń i opatrunki niż naszych żoł-
nierzy, i czekać, co będzie. Sytuacja, w której Ukraińcy będą zabijać Rosjan 
i ginąć za swoją ojczyznę, nie jest tak naprawdę najgorszym scenariuszem. 
Powstaje bowiem całkowicie, śmiertelnie wroga Rosji Ukraina.  

dr Andrzej Zapałowski  

Majdan był organizowany, poza tą pierwszą częścią, na dwóch płaszczy-
znach. Z jednej strony to były struktury Swobody, kiedy O. Tiahnybok pró-
bował to wykorzystać politycznie dla siebie. Z drugiej strony to był element 
finansowo-organizacyjny oligarchów. To były te dwa podmioty, które w po-
czątkowym okresie pozwoliły zorganizować Majdan kijowski i inne lokalne 
Majdany.  

Drugą rzeczą jest kwestia zaangażowania oligarchów na Ukrainie i ich 
znaczenie. Tak naprawdę W. Janukowycz był osobą wytypowaną przez oli-
garchów na prezydenta. Następnie zaczął tworzyć własny klan oligarchiczny 
i eliminować wpływy konkurentów. Majdan zatem należy rozpatrywać jako 
rozgrywkę oligarchów z W. Janukowyczem, który wszedł im w drogę. Za-
miast być ich narzędziem, chciał ich rozegrać.  

Trzecia sprawa – zgadzam się z Panem Krzysztofem Lagą, że zasadniczą 
kwestią jest postawienie strategicznego pytania, gdzie będzie Ukraina, jeśli 
jej nie będzie w UE? Jeżeli bowiem nie będzie w Rosji i nie będzie w UE, to 
gdzie będzie i co z nią będzie?  

Następna rzecz – od początku konfliktu na Ukrainie Rosja chciała współ-
pracować z USA i UE, jednak oni nie przyjęli jej oferty i postanowili działać 
sami. Tymczasem na Ukrainie nie da się niczego zrobić bez Rosji, z którą 
trzeba się dogadać. Pokazuje to te kilka straconych miesięcy i te wszystkie 
problemy. Rosja chce wszystkim udowodnić, że bez niej nikt nic nie zrobi, 
a jeśli będzie próbował, to nabawi się jeszcze większych problemów. Klucz 
do ukraińskich drzwi leży w rosyjskich rękach. 

Kolejna rzecz – taktyka zastraszania i w ogóle rosyjska taktyka. Rosja do-
póty nie wycofa się ze wschodnich obszarów Ukrainy, dopóki nie będzie mia-
ła instytucjonalnych i prawnych gwarancji zachowania swoich interesów 
w tym kraju. Dopóki nie zmieni się ustrój Ukrainy, dopóki nie dojdzie do 
międzynarodowych porozumień i gwarancji w kwestii zmiany wewnętrznej 
struktury tego państwa, to Kreml nie wycofa się z separatyzmu na wschod-
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nich terenach. To jest jedyna gwarancja ochrony interesów rosyjskich na 
Ukrainie. W. Putin obecnie posiada 80% poparcia. W momencie, kiedy by 
zostawił 8–10 mln Rosjan na wschodzie Ukrainy, zdradziłby naród rosyjski 
i za rok przestałby być prezydentem. Dla W. Putina utrwalenie obecności 
Rosji przynajmniej na wschodzie Ukrainy jest sprawą „być albo nie być” dla 
niego. Uważam, że to się nie skończy bez tego, o czym mówiłem. 

Kolejna sprawa – liczba separatystów. Nie jestem w stanie podać precy-
zyjnych liczb, a nawet określić, czy jest tam ich realnie 30 czy może 20 tys. 
Obecnie padają różne liczby. Arsen Awakow powiedział, że 17 tys. milicjan-
tów w wyniku zdrady zostanie zwolnionych. Skoro są to uzbrojeni ludzie, to 
po czyjej stronie oni się znajdą?  

Kwestia następna, czy Ukraińcy odrzucili nacjonalizm? Nie. Ukraińcy po-
traktowali wybory prezydenckie, jak referendum. Chcą stabilizacji, chcą 
w końcu jakiejś władzy. Dla Prawego Sektora i Swobody to jest wojna o coś 
więcej niż demokrację. To było to głosowanie w stanie wyższej konieczności, 
a nie głosowanie poparcia dla partii.  

Kolejna rzecz – padło stwierdzenie, że właśnie teraz powstaje naród ukra-
iński, zgadzam się. Tylko do osiągnięcia pełnej świadomości przez niego po-
trzeba co najmniej jeszcze 30 lat spokoju, chociaż oczywiście wojna może to 
przyspieszyć.  

Ostatnia kwestia – odnosząc się do postawionej tezy, że Rosja nie zajmie 
Ukrainy, bo jest za słaba. Rosja nie chce zająć Ukrainy, tak jak nie chciałaby 
zająć Białorusi. Rosja chce po prostu podporządkować sobie Ukrainę. To jest 
jej cel strategiczny. Dla Rosji zajęcie zbrojne Ukrainy wprost oznacza trwałe 
nastawienie antyrosyjskie społeczeństwa ukraińskiego. Rosja chce w przy-
szłości odzyskać innymi metodami (nie jestem w stanie ich jeszcze zdefinio-
wać) wpływy na Ukrainie. Dlatego nie może do końca zantagonizować społe-
czeństwa ukraińskiego, w którego świadomości utrwali się, że czołgi rosyjskie 
rozjeżdżają ich kraj. Rosjanie będą odbudowywać swoje wpływy w sposób 
wyważony.  

Krzysztof Laga 

Zacznę dygresją. Nie wiem, czy pamiętacie taką wizytę premiera Donalda 
Tuska na granicy Polski z obwodem kaliningradzkim, podczas której tłuma-
czył wszystkim zebranym, żeby nie atakowali Rosjan, bo to są nasi przyjacie-
le, a sankcje dotyczą tylko kierownictwa, a nie obywateli. Ja to oglądałem 
z głębokim zdumieniem, bo po kiego licha pojechał tam premier, żeby takie 
głupoty opowiadać na granicy. Natomiast co się okazało? 80% osób na tamtej 
sali było Ukraińcami, zaś sam ten teren, jak później sprawdziłem, był za-
mieszkany przez Ukraińców przesiedlonych w ramach akcji Wisła. Przyczyną 
tego wystąpienia D. Tuska było pojawienie się w rosyjskim Internecie dzień 
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wcześniej prowokacji w postaci zdjęcia rozbitego samochodu z rosyjskimi 
numerami i informacją, że FSB rozszyfrowuje polskich bandytów, którzy 
w Gdańsku napadli Rosjan, oraz sugestią, że fotografia pochodzi z polskiej 
strony. To jest pewien mechanizm funkcjonowania Rosjan, o którym nie mo-
żemy zapominać.  

Wracając do Ukrainy – tam naród się już wykuwa, a mit założycielski oni 
już mają. A wojna? Oto przykład z najnowszej historii. W 1948 roku Izrael 
ogłosił niepodległość. Wtedy zaczęła się wojna. Obszar ten był zamieszkiwa-
ny przez konglomerat Żydów pochodzących z różnych państw. Wspólna 
świadomość powstała dopiero w wyniku tej wojny, z uświadomienia, że Żydzi 
mogą zostać unicestwieni na tym terenie. W odpowiedzi postanowili się 
zjednoczyć i wygrać. Analogicznie jest z Ukrainą. Tu jest już rdzeń i to nie 
musi trwać wiele lat.  

dr Andrzej Anusz12 

Chciałbym przede wszystkim popatrzeć na tę całą sytuację z naszego we-
wnętrznego, polskiego punktu widzenia. Wydaje mi się, że to, co się na 
Ukrainie dzieje jest wielkim, historycznym i geopolitycznym prezentem dla 
naszego kraju. Nasza sytuacja wewnętrzna, tak jak ją ocenialiśmy od kilku 
lat, z punktu widzenia idei niepodległościowej, czy polityki tożsamościowej, 
historycznej, znajdowała się w pewnym marazmie czy impasie. Po wydarze-
niach na Ukrainie, z przyczyn oczywistych, wszystko uległo przesunięciu. 
Dzisiaj można powiedzieć tak, że D. Tusk mówi niedawnym Jarosławem Ka-
czyńskim, J. Kaczyński dzisiaj mówi jeszcze ostrzej, Leszek Miller mówi 
D. Tuskiem sprzed 3 miesięcy, a Janusz Palikot zniknął itd.  

Generalnie, z naszego punktu widzenia kryzys ukraiński jest wielką szansą 
dla Polski. Moim zdaniem ten konflikt jest procesem, który będzie trwał. 
Z polskiego punktu widzenia jest to raczej korzystne, a czas działa na korzyść 
Ukrainy. Każdy miesiąc wzmacnia jej siły i konsoliduje naród. Natomiast 
w wymiarze polskim jestem przekonany, że pojawi się ponowny proces de-
komunizacji i kończenia tego, z czym nie radziliśmy sobie przez ostatnie 
ćwierćwiecze. On się zresztą już rozpoczął – z przestrzeni publicznej usuwa-
ne są komunistyczne pomniki i symbole. Moim zdaniem ten proces nabierze  
bardzo silnego rozpędu, w ramach zupełnie innej formuły i z zupełnie innym 
punktem odniesienia. W przypadku Polski tym punktem odniesienia jest po-
czucie zagrożenia ze strony Rosji, przy czym nie jest to zagrożenie realne, 
a nawet znamy jego skalę i prawdopodobieństwo. Stawiam taką tezę z uwagi 
na fakt, że już dzisiaj w Polsce jest obecnych 120 żołnierzy amerykańskich, co 
skutkuje tym, że przez najbliższe kilkadziesiąt lat na ziemi polskiej będą sta-

                                                            
12 Poseł na Sejm RP I i III kadencji.  
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cjonować kolejni żołnierze amerykańscy. To się już nie zmieni. Oni już stąd 
nie wyjadą i to jest istotna zmiana jakościowa, choć niepozorna liczbowo. 
W ten sposób uzyskaliśmy to, czego nie udawało się nam wykonać przez 15 
lat. Amerykańska obecność będzie permanentnie przedłużana, wraz z ich 
samolotami lub elementami tarczy antyrakietowej i wszystkim, co się wiąże 
z ich pobytem.  

Natomiast z punktu widzenia świadomości Polski i Polaków wrócą istotne 
wartości. Ich funkcjonowanie będzie łatwiejsze dla nas, dla środowisk, dla 
organizacji odwołujących się do etosu niepodległościowego, antykomunizmu 
itd. W związku z tym wydarzenia na Ukrainie, wraz z całym ich kontekstem, 
oceniam bardzo pozytywnie z naszego wewnętrznego punktu widzenia. Do-
datkowo korzystną rzeczą jest, że będzie to proces, a nie jakiś fajerwerk, któ-
ry szybko zgaśnie.  

Jakie są dla nas w związku z tym wyzwania?  
Przede wszystkim nasza gra w UE bardzo się skomplikuje, czego musimy 

mieć świadomość. Cała nasza obecność będzie się bardziej różnicowała, dy-
wersyfikowała itd. Z punktu widzenia Polski tym elementem, który moim 
zdaniem nam to wynagrodzi, są nasze relacje ze Stanami Zjednoczonymi. Nie 
chcę tego przeceniać, ale w porównaniu do wniosków z  naszych debat 
sprzed roku, czy dwóch lat, jest to zupełnie nowy element. Sytuacja geopoli-
tyczna jest obecnie dla nas korzystniejsza. Już następują pewne wydarzenia 
a inne konsekwentnie będą musiały następować. Dotyczą one realnego funk-
cjonowania Polski w NATO i w regionie. Jak to się może przełożyć na sytua-
cję polityczną?  

Mówimy tutaj o perspektywie wyborów parlamentarnych w przyszłym ro-
ku. Jeśli ta sytuacja będzie się wciąż utrzymywać, a silna presja na Ukrainę 
nadal będzie występować, to ugrupowania prorosyjskie nie uzyskają dobrych 
rezultatów, a wręcz zostaną brutalnie ukarane przez wyborców. Przykładowo 
KORWIN może przekroczy próg, ale nie osiągnie jakiegoś spektakularnego 
sukcesu. W związku z tym jestem optymistą. Pytanie brzmi, na ile możliwe 
jest przełamanie wiszącego nad nami układu PO-SLD. Uważam, że ta sytua-
cja będzie miała jakiś wpływ również na niego. Dlatego uważam, że te wyda-
rzenia są niezwykle istotne zarówno z punktu widzenia naszego położenia 
geopolitycznego, jak i sytuacji wewnętrznej, w tym sceny politycznej.  

Wracam do pytania fundamentalnego o relacje Polaków z Ukraińcami. 
Przez 300 lat nie można było przełamać relacji Ukraina-Rosja. Ostatnie wy-
darzenia sprawiają jednak, że można liczyć na poszerzenie rowu między Ro-
sją a Ukrainą. Pozostaje jeszcze kwestia relacji tworzącego się narodu ukraiń-
skiego wobec narodu polskiego. Zastanówmy się, na ile ten proces kształto-
wania się narodu ukraińskiego na konflikcie z Rosją będzie w sensie histo-
rycznym szansą dla Polski? Mówię to w kontekście dotychczasowych prób 
budowy ukraińskiej świadomości narodowościowej na zachodzie Ukrainy, 
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wymierzonych były przeciw Polsce i opierających się na antypolonizmie. Na 
ile podejście antyrosyjskie spowoduje, że relacje pomiędzy narodem polskim 
a ukraińskim będą przynajmniej miały charakter neutralny lub poprawny? To 
jest cały czas, moim zdaniem, pytania otwarte. Nadal bowiem dostrzegam 
w społeczeństwie ukraińskim segmentację i ugrupowania skrajne, nacjonali-
styczne. Ja bym ich jednak nie lekceważył. 

Mariusz Olszewski13 

Pan dr Andrzej Zapałowski mówił o podziałach etnicznych na Ukrainie, 
a zwłaszcza o tych, które dotyczą ludności rosyjskiej, albo ściślej rosyjskoję-
zycznej. Ja znalazłem jeszcze inną mapę, na której został podany procent 
osób mówiących językiem rosyjskim. W Doniecku, Ługańsku i Charkowie ci 
ludzie stanowią 92,7% tamtejszej populacji. Środkowa Ukraina to 59,3%, na 
południu to jest 84,5%, a na zachodzie – 5%.  

Krzysztof Laga 

Powiem więcej, na obszarach wschodnich Ukrainy, mam na myśli właśnie 
Donieck, Ługańsk i Charków, nie ma żadnego medium, żadnej gazety co-
dziennej czy radia, które ukazywałoby się w języku ukraińskim, nie wspomi-
nając już o Krymie. 

Mariusz Olszewski 

Zatem istnieje pytanie, czy osoby deklarujące, że posługują się językiem 
rosyjskim słuchają mediów ukraińskich, czy rosyjskich? Jeśli rosyjskich, to 
mamy do czynienia z sytuacją, w której są oni poddani oddziaływaniu krem-
lowskiej propagandy. Jest ona bardzo sugestywna i silnie oddziałuje przede 
wszystkim na ludzi rosyjskojęzycznych, ponieważ rosyjski przekaz propa-
gandowy, skierowany do państw Unii Europejskiej i reszty świata zawiódł. Za 
czasów sowieckich Rosjanie znajdowaliby się w lepszej pozycji, bo przynajm-
niej mieliby wsparcie jakichś sojuszników. Obecnie na Zachodzie już nikt 
chyba nie myśli, że to, co robi Rosja jest dyktowane pobudkami charytatyw-
nymi. Natomiast ci, którzy są poddani na manipulację kremlowskiej propa-
gandy, są już urobieni i W. Putin zrobi z nimi co chce. Dodatkowo jeszcze 
pojawia się  pytanie, jak się zachowa NATO, a może – jak zachowają się Stany 
Zjednoczone, bo  NATO, jako całość, żadnej wspólnej polityki nie posiada. 
Wiemy, co zrobią Niemcy. Będą pilnowali połączenia energetycznego z Ro-
sją, bo to jest dla nich najważniejsze.  

                                                            
13 Poseł na Sejm RP III kadencji. W latach 2001–2002 członek zarządu województwa świę-

tokrzyskiego. 
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Natomiast ja bym nie podzielał optymizmu przedmówcy– nie sądzę, aby-
śmy mieli na dłużej żołnierzy amerykańskich na terytorium Polski. Podobne 
pytanie brzmi, co zrobimy z modernizacją armii. Nie wiem, na ile szczere by-
ło przerażenie okazywane przez prezydenta Bronisława Komorowskiego, 
Donalda Tuska, Tomasza Siemoniaka14 i innych. Tak naprawdę konflikt ukra-
iński uświadomił nam ważne pytania: czy my mamy armię? Czy mamy jed-
nostki szybkiego reagowania? Czy jesteśmy w ogóle zdolni do podjęcia walki 
obronnej w jakimkolwiek, nawet krótkim okresie? To, co wydarzyło się 
w Ługańsku, Doniecku w pierwszych tygodniach walk, było jedną wielką 
kompromitacją ukraińskiej armii. Tam pojawiały się wręcz problemy z do-
wódcami, którzy odmawiali wykonania rozkazów. To byli w większości, 
wskutek świadomie prowadzonej polityki kadrowej przez W. Janukowycza, 
przedstawiciele kręgów rosyjskojęzycznych, zwłaszcza wśród wyższych do-
wódców. Na ile zatem intencje naszych polityków rządzących to tylko misty-
fikacja PR, którą sprzedaje się przy okazji konfliktu ukraińskiego, a na ile na-
prawdę ktoś realnie podejdzie do tego, aby polską armię zmodernizować 
i może przemyśleć model jej funkcjonowania?  

Drugą ważną rzeczą jest kwestia funkcjonowania służb. Czy nadal będą 
ganiać za plotkami i ewentualnie działaczami opozycji, czy wezmą się wresz-
cie za poważną robotę w Polsce i za granicą? Stąd wynika kolejne pytanie – 
jaki to będzie miało wpływ na najbliższe parę lat w polityce wewnętrznej? To 
pozostaje dla mnie niewiadomą. 

Andrzej Chyłek15 

Wracam uparcie do mojego poprzedniego pytania – jaki wpływ te wyda-
rzenia będą miały na nasze bezpieczeństwo? Uważam, że jesteśmy bardzo 
zagrożeni w najbliższej perspektywie i w latach kolejnych. Nie wiem ilu, bo 
nie wiem, jak długo będzie trwało agresywne zachowanie Rosji. To obecne 
zachowanie Moskwy wobec Kijowa może świadczyć o tym, że W. Putin usil-
nie stara się pozyskać więcej Rosjan w celu przedłużenia możliwości funk-
cjonowania mocarstwa. Jeżeli bowiem wskaźnik rosyjskiej demografii nieu-
błaganie będzie się zmniejszać, jak to obecnie wygląda, to rosyjska mocar-
stwowość przestanie być rzeczą realną. Ta perspektywa czasowa dla mnie nie 
jest oczywista, ale wszystko wskazuje, że nie będzie to szczególnie długi 
okres. Te same problemy demograficzne dotyczą zresztą Polski, negatywnie 
rzutując na nasze możliwości obronne. Obawiam się zresztą, że nikt nie my-
śli poważnie, jak zabezpieczyć nasze granice, tym bardziej, że również UE nie 
posiada odpowiedniej strategii obronnej. Zatem jedynym realnym elemen-

                                                            
14 Minister obrony narodowej z ramienia PO w latach w latach 2011–2015, wicepremier w la-

tach 2014–2015. 
15 Działacz podziemia solidarnościowego i drukarz prasy podziemnej.  
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tem architektury bezpieczeństwa pozostaje NATO, ale czy tam są jakieś kon-
kretne ustalenia dotyczące realnej reakcji na realne zagrożenie militarne? 
Mam co do tego poważne wątpliwości. Nasze doświadczenia historyczne nie 
są budujące. W 1939 roku z konkretnych ustaleń sojuszniczych o przystąpie-
niu do wojny w określonym terminie nie wywiązały się ani Francja, ani Wiel-
ka Brytania.  

Marek Michalik 

Chciałbym wrócić do kwestii wstąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej 
oraz oceny ewentualnych korzyści dla Polski z tego tytułu. Padały tutaj różne 
głosy, różne oceny. Chciałbym ze swojej strony przypomnieć, że od zarania 
niepodległości po Okrągłym Stole ta kwestia była dla nas ważna. W I kaden-
cji Sejmu do polsko-ukraińskiej grupy parlamentarnej zapisało się ponad 100 
posłów. Była to wówczas najliczniejsza taka grupa w Sejmie. Już wtedy wszy-
scy wiedzieli, że ten temat będzie posiadał olbrzymie znaczenie w przyszło-
ści, że granica po tej stronie i jej bezpieczeństwo są niezwykle istotne.  

Myślę, że przede wszystkim dla Polski jest ważne, aby po tamtej stronie 
granicy istniało stabilne państwo. Jeśli będzie inaczej, Polska cały czas będzie 
odczuwać zagrożenie. Stąd obecność Ukrainy w UE jest istotna, bo UE bę-
dzie tę stabilność wymuszać różnymi metodami. Natomiast, jeśli Ukraina nie 
wejdzie do UE i nigdzie indziej, to będzie poddawana cały czas różnym 
wstrząsom, będzie szarpana zarówno przez siły nacjonalistyczne, jak i przez 
Rosję. Jednak będzie to kraj, który musi posiadać możliwie dobre relacje 
z otoczeniem, również z Polską. Może ureguluje się to w ten sposób, że bę-
dąc nieufna wobec Rosji, stanie się dla nas buforem. Jeżeli natomiast odpu-
ścimy sobie to państwo, nie będziemy się zupełnie tam angażować, to przy-
szła Ukraina będzie nam nieżyczliwa. Zgadzam się natomiast z tezą, że na-
wet ta Ukraina, którą mamy dzisiaj za swoją granicą, będzie inna na zawsze, 
od tej Ukrainy, która była rok temu. Już nie ma powrotu do tamtego, zależ-
nego od Moskwy Kijowa. Czy to państwo rozpadnie się, czy się nie rozpadnie 
– powrotu do tamtej sytuacji nie ma i to jest ten prezent, który otrzymaliśmy 
od historii.  

Dzisiejsza Ukraina nie będzie w orbicie wpływów Federacji Rosyjskiej. Po-
nadto, jaka ona by ostatecznie nie była, zawsze lepiej mieć za sąsiada pań-
stwo niepodległe, niż zależne od pobliskiego agresywnego imperium. Nato-
miast, jeśli celowo poprowadzimy politykę rezygnacji z dalszego zaintereso-
wania Ukrainą, tylko z powodu, iż obecnie pozostałe państwa unijne nie są 
tym kierunkiem zainteresowane, przykładając większy nacisk na realizację 
własnych spraw politycznych, to możemy popełnić poważny błąd, który w 
przyszłości będzie skutkował niewielką życzliwością państwa ukraińskiego 
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wobec nas. Innymi słowy – będąc wielkim i wieloletnim zwolennikiem nie-
podległej Ukrainy wykreujemy państwo niezbyt nam życzliwe.  

Czesław Jakubowicz16 

Chciałbym zwrócić uwagę, co na temat zaangażowania Rosji na Ukrainie 
mówi Zbigniew Brzeziński: „Putin zaczyna rozumieć, że przeholował, że się 
za bardzo zaangażował, za bardzo się wkopał właściwie w całą, kompleksową 
sytuację Ukrainy, nie mając w tej chwili przemyślanego planu działania”. Za-
pytany o komentarz do tej wypowiedzi były polski dyplomata z placówki mo-
skiewskiej, Wiktor Ross wypowiedział się w podobnym duchu: „Z jednej 
strony mamy do czynienia z geopolitycznym projektem Putina, który wcale 
nie ukrywa tego faktu. Już od kilku lat prowadzone są przecież konkretne 
prace nad rekonstrukcją przestrzeni postsowieckiej. Ukraina była kluczowym 
elementem tego projektu, ale w tym punkcie on się nie powiódł. Zachowanie 
społeczeństwa ukraińskiego, postawa Majdanu, ucieczka Wiktora Janukowy-
cza spowodowały, że przeprowadzenie projektu Putina jest w zasadzie nie-
możliwe. Odpowiedzią Moskwy jest więc zagarnięcie Krymu i próba destabi-
lizacji wschodniej i południowej części Ukrainy, w których wiadomo, że na-
stroje są zróżnicowane. Natomiast metody, którymi Putin się tam posługuje, 
mają charakter bandycki. Na teren Ukrainy wprowadzono bowiem grupy 
maskujących się ludzi, którzy oddziałują w zasadzie tylko na część społecz-
ności – zastraszoną i inspirowaną przez rosyjską propagandę. Z kolei nor-
malni ludzie – nieuzbrojeni, niedoposażeni przez Rosjan w karabiny i gra-
natniki przeciwpancerne – boją się w sposób zorganizowany wystąpić prze-
ciwko działaniom Moskwy i separatystów. Dlatego, przy bierności społeczeń-
stwa, dało się tam przeprowadzić referenda w sprawie utworzenia jakichś 
samozwańczych republik”.  

Andrzej Kostarczyk17  

Zacznę od elementu optymistycznego – proces już został uruchomiony na 
Ukrainie i jest on absolutnie nie do odwrócenia. Więź z Rosją została nie nade-
rwana, tylko zerwana. Pisząc w listopadzie artykuł do „Rzeczpospolitej”, snu-
łem sobie takie prognozy, że ten proces zostanie rozłożony na lata. Zakładałem 
wówczas, że jednak W. Janukowycz podpisze porozumienie z W. Putinem po 
szczycie wileńskim, ale nie miałem wątpliwości, że to będzie okres, który prę-
dzej czy później doprowadzi do takiego finału, jaki się zdarzył na Majdanie. 
Nie miałem takiego poczucia, gdy Majdan się zaczynał, że to się tak niepraw-

                                                            
16 Działacz niepodległościowy, b. wójt Juchnowca Kościelnego. 
17 Poseł na sejm RP I kadencji. W rządach Jana Krzysztofa Bieleckiego i Jana Olszewskiego 

był wiceministrem spraw zagranicznych.  
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dopodobnie szybko potoczy. Przyspieszenie tego procesu na Ukrainie jest nie-
samowite i od tego odwrotu nie ma. Zgadzam się absolutnie i mógłbym wiele 
dodać do tej listy zastrzeżeń i problemów, związanych z dalszymi reformami 
na Ukrainie, z tym, co się tam będzie dalej działo, z problemami związanymi 
z otoczeniem zewnętrznym, z niechęcią Europy, żeby się tam angażować, ła-
dować jakieś pieniądze i tak dalej. Z całą tą niechęcią i z tymi wszystkimi opo-
rami te pieniądze znajdą się i tam popłyną. Zresztą to dzieje się już teraz.  

Jeśli mówimy o genezie Majdanu, to chcę powiedzieć coś, na co wcześniej 
trafnie zwrócił uwagę Radosław Sikorski – w tej sytuacji, kiedy Zachód odpu-
ścił, Polacy nie mogli prowadzić polityki wschodniej na tak wysokim diapa-
zonie, jak to było za Lecha Kaczyńskiego. Zmieniał się wtedy kontekst, na-
stąpił słynny reset amerykańsko-rosyjski, Europa Zachodnia potraktowała 
Gruzję z ulgą, ponieważ konflikt, który tam wybuchł z Rosją w 2008 r., skoń-
czył się szybko, a dziś zasadniczo nie ma tam ma tam rozlewu krwi. Trzeba 
było wówczas relacje z Rosją układać, mając cały czas świadomość istnienia 
doktryny Putina, która przecież nie została wymyślona dzisiaj. Już w 2008 
roku była w pełnym rozkwicie. Wówczas konflikt na Kaukazie był pierwszą 
jej odsłoną. Zatem my musieliśmy się jakoś z tą Rosją układać, nie wychodząc 
za bardzo przed orkiestrę. W tej sytuacji, a przypominam, że polityka Part-
nerstwa Wschodniego została wymyślona 2–3 miesiące po konflikcie w Gru-
zji. Ta koncepcja była ośmieszana i lekceważona przez PiS. Jaka była jej isto-
ta? To była jedyna w tamtym czasie metoda, aby utrzymać w agendzie euro-
pejskiej opcję integracji Ukrainy i całego regionu z Zachodem, przy okazji nie 
strasząc wszystkich tych, którzy byli niechętni dalszemu rozszerzeniu Unii. 
Tym samym powstał świetny instrument. Jestem przekonany, że gdyby UE 
i jej główni gracze, akceptując powstanie PW, wiedzieli, czym to się skończy, 
nie uczyniliby tego. Rzecz jednak polega na tym, że PW zostało powołane do 
życia, zaś R. Sikorski rozegrał dobrą tutaj partię. Po pierwsze zagrał dobrze 
wciągając w ten projekt Szwecję. Po drugie odwołał się do przykładu Francu-
zów i innych państw południa Europy, które stworzyły politykę sąsiedztwa 
ukierunkowaną na kraje basenu Morza Śródziemnego18, formułując oczeki-
wania analogiczne wobec europejskiej polityki wschodniej i opierając je na 
istniejącym modelu polityki UE. Na czym polega ta polityka? 

 Nie na wstąpieniu Maroka, Algierii, czy Tunezji do UE, ale na utworzeniu 
pasa zewnętrznej stabilności, w ramach którego funkcjonowałyby dobrze za-
rządzane kraje, które nie promieniowałyby destabilizacją na kraje wewnątrz-
unijne. Dzięki takiemu postawieniu sprawy, nie mając do końca świadomości 
skutków, UE tę koncepcję przyjęła i wdrożyła. Oczywiście, w sensie opera-
cyjnym pewnie można było to zrobić lepiej. Nie zmienia to faktu, że te pie-

                                                            
18 Panelista ma na myśli Unię na rzecz Regionu Morza Śródziemnego, będącą częścią Eu-

ropejskiej Polityki Sąsiedztwa, powołaną do życia na konferencji w Paryżu w lipcu 2008 r.  
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niądze poszły na Wschód i tam odegrały swoją rolę, nawet jeżeli nie była to 
rola rozstrzygająca, bardzo przyspieszając kształtowanie prozachodniej opcji 
ukraińskiej. Mówię o tym dlatego, aby wskazać na genezę Majdanu. Padło tu-
taj takie stwierdzenie, że przecież W. Janukowycz mógł rozgonić Majdan siłą 
w parę dni. Dlaczego tego nie zrobił? Dlatego, aby to zagrożenie dla jego 
władzy się umacniało?  

Myślę, że nie doceniamy tego procesu, który już został uruchomiony 
i którego nie można już zatrzymać, jak to mówią Rosjanie – „proces paszoł”. 
Ten proces właśnie „paszoł”. Jeśli już naród zostanie pobudzony do działania, 
to bardzo trudno go zatrzymać, nawet różnymi działaniami sabotażowymi, 
dywersyjnymi itd. Proszę nie zapominać, że paletę tych działań dywersyjnych 
i sabotażowych W. Putin posiada nieprawdopodobną. Z całym optymizmem 
podchodząc do tego procesu, mam świadomość, że droga Ukrainy do UE 
zajmie pewnie kolejne 20 lat. Jednak czas, kiedy Ukraina mogła dryfować 
między Wschodem a Zachodem definitywnie minął. W społeczeństwie ukra-
ińskim dominuje nastawienie, że z „Rosją nie i nigdy”. Rosjanie wiedzą także, 
że to przesunięcie nastrojów jest potwornie szybkie. Kiedy trzy lata temu 
analizowaliśmy sytuację na Ukrainie, większość społeczeństwa nie popierała 
programu wejścia do UE, nie wspominając już o NATO. Jestem więc umiar-
kowanym optymistą. Oczywiście nie pozostaje bez znaczenia, o czym mówi 
wielu komentatorów, cel W. Putina. Destabilizacja Ukrainy w tym kontekście 
nie może być celem, lecz środkiem. Prędzej czy później musi ona się skoń-
czyć. Co może się wyłonić z obecnej Ukrainy?  

Odpowiedź na to pytanie stanowi podstawowy dylemat polskiej polityki. 
Polega on na tym, aby było to iunctim – integralność terytorialna Ukrainy 
i opcja prozachodnia. Jako Polska nie mogliśmy przecież z jednej z nich zre-
zygnować i powiedzieć Ukraińcom: wybierajcie, albo chcecie iść na Zachód, 
albo chcecie mieć całą Ukrainę. Polska jest ostatnim państwem, które mo-
głoby to stwierdzić. Po Krymie na szczęście ta sprawa się rozwiązała. Wia-
domo, że W. Putin wybrał za nas. Na Ukrainie spory o to, kto jest odpowie-
dzialny za utratę Krymu będą trwały pokolenia i będą podobne do polskich 
sporów o powstanie listopadowe, nie mówiąc już o warszawskim. W mojej 
ocenie Krym stracili bezpowrotnie. Bez względu na to, ile z tej Ukrainy zo-
stanie, Krym zostanie przy W. Putinie i jego następcach, chyba, że Rosja roz-
padnie się, a tylko w takich warunkach Ukraina może odzyskać półwysep.  

Oczywiście, też jesteśmy ostatnimi, którzy chcieliby umierać za Krym, 
skoro sami Ukraińcy za niego nie chcieli oddawać życia, czy nawet bić się 
o niego. Na arenie międzynarodowej nasza strategia polityczna zakłada, że 
Rosja wraz z W. Putinem muszą zapłacić jak najwyższą cenę za tę awanturę. 
Zgodnie z tym podejściem aneksji Krymu nie można odpuszczać, ale jedno-
cześnie nie można jej stawiać na piedestale.  Rzecz bowiem polega na tym, 
aby minimalizować koszty gospodarcze i polityczne, aby nie płacić za Ukrai-



109 

nę zbyt wysokiej ceny. Nie więcej, niż absolutnie trzeba. Niestety, obecnie 
trzeba i tak to się robi.  

Natomiast to, jak daleko W. Putin pójdzie, jak wiele okroi Ukrainy, zależy 
przede wszystkim od dwóch czynników. Po pierwsze od samych Ukraińców, 
od tego, jak szybko odtworzą, czy praktycznie zbudują od podstaw struktury 
nowoczesnego państwa i jego instytucji, od armii poczynając a na admini-
stracji kończąc. Po drugie, na ile pozwoli Zachód. W. Putin będzie szedł tak 
daleko, na ile dostanie zgodę, na ile będzie miał takie możliwości, dopóki go 
ktoś czy coś nie zatrzyma. Moim zdaniem te najdalej na wschód wysunięte 
regiony są już dla Ukrainy stracone, chociaż nie jestem tego pewien. 

Odniosę się jeszcze do jednej kwestii – regionalizmu. Nie oszukujmy się – 
Ukraina ma dwa sposoby utraty tych terenów na wschodzie. Jednym z nich 
jest wariant siłowy, czyli oderwanie tych obszarów wskutek dywersji rosyj-
skiej. Drugi jest legalny – właśnie przez regionalizm. Nie chodzi tu przecież 
o sposób podobny do polskiej decentralizacji, ale o ten rodzaj autonomii, 
który daje samodzielność do decydowania przez poszczególne regiony na 
wzór szwajcarski, czy czechosłowacki – czy chcą być tu, czy tam. O taki wła-
śnie federalizm chodzi W. Putinowi i jego separatystom. Przecież jeśli dosta-
ną legalnie takie uprawnienia, to w krótkim czasie przejdą pokojowo do Ro-
sji. Z drugiej jednak strony, gdyby nie interwencja Rosji, Ukraina w tym 
kształcie i w tej strukturze narodowościowej przeprowadziłaby coś, co dziś 
wydaje się jakąś kwadraturą koła. Mowa tu o zmianach w stylu reform Leszka 
Balcerowicza. Nie wchodźmy może w jej szczegóły, ale jeśli chodzi o ciężar 
gatunkowy, to można użyć tego porównania. Gdyby nie interwencja Rosji, to 
nawet ci rosyjskojęzyczni obywatele Ukrainy za bardzo by nie protestowali 
przeciwko temu rozwiązaniu. Przez ostatnie miesiące, kiedy obserwowałem 
rozwój sytuacji i oglądałem materiały w rosyjskiej telewizji, widać było, że już 
w listopadzie pojawiło się biadolenie, że wschodni Ukraińcy są bierni, pa-
sywni, a ci zachodni tacy aktywni i zaangażowani. Któryś z rosyjskich ko-
mentatorów wyjaśniał ten fenomen sowietyzacją wschodniej Ukrainy. Z kolei 
wiadomo, że nic tak dobrze nie robi na aktywność Rosjan, jak obecność 
wojsk rosyjskich. To jest takie rosyjskie wydanie społeczeństwa obywatel-
skiego. Co jest natomiast największym problemem zamknięcia tego całego 
procesu dla Brukseli?  

Właśnie to, że nie da się go uregulować bez rozwiązania problemu całego 
obszaru postsowieckiego, sięgającego nie tylko Doniecka, ale obejmującego 
również Białoruś. Nie da się tego zrobić bez wprowadzenia tam jakichś trwa-
łych elementów stabilizacji. To samo dotyczy również problemu „Enklawy 
Królewieckiej”19. Trwałe rozwiązanie problemu tego obszaru leży w demilita-
ryzacji tego okręgu. Może się wydawać, i tak zresztą jest, że są to sprawy 

                                                            
19 Mowa o obwodzie kaliningradzkim. 
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nadzwyczaj trudne. Jeżeli nie znajdzie się dla nich definitywne wyjście, prze-
sądzając o wejściu Ukrainy w bardzo ścisły związek z NATO albo wręcz 
wstąpienie do Sojuszu, to sytuacja na tym obszarze będzie podlegała cały 
czas presji Rosji, która będzie tam wprowadzała czynnik destabilizacji. Krót-
ko mówiąc – potrzebna jest nowa doktryna powstrzymywania, która za cza-
sów Ronalda Reagana doprowadziła do upadku ZSRR. Potrzebne jest coś 
w rodzaju tej doktryny, jeśli nawet nie dzisiaj, to w momencie, gdy nowa już 
administracja republikańska obejmie rządy. Mam bowiem nadzieję, że jed-
nak Demokraci przegrają wybory.  

Kazimierz Wilk20 

To, co mnie nurtuje przy okazji rosyjskiej agresji na Ukrainę, to fakt, że 
mamy tu do czynienia z zupełnie innym, nowym rodzajem wojny. Ta wojna 
jest toczona przez Rosję. Jednak te rosyjskie siły, które ją prowadzą, nie wy-
stępują pod rosyjską flagą. Ich udział jest objęty osłoną dezinformacyjną, ma-
jącą ukryć sprawstwo Moskwy. To jest o tyle dla nas o tyle niebezpieczne, że 
przecież dowolne państwo regionu może stać się obiektem tego rodzaju ro-
syjskiej agresji, bo jak widzimy – Rosja nie ma problemu z wprowadzeniem 
na obce terytorium uzbrojonych na tyle licznych i wyposażonych grup dy-
wersyjnych, że są zdolne do prowadzenia działań regularnych i militarnej de-
stabilizacji zaatakowanego państwa. To jest zupełnie nowy rodzaj zagroże-
nia, o którym jeszcze niedawno nikt nie myślał poważnie.  

W powyższym kontekście powstaje bardzo ważne pytanie: czy my jako 
państwo jesteśmy przygotowani na wypadek agresji różnego typu, tak jawnej, 
jak i skrytej, pełzającej, czy my będziemy w stanie obronić własne państwo? To 
jest pytanie kluczowe. Proszę zwrócić uwagę, że nasza granica z Królewcem 
jest mocno iluzoryczna wobec istniejącego ruchu bezwizowego. Nawet, jeśli 
uważamy, że dzisiaj ze strony Rosji nic nam nie grozi, bo jest ona zbyt zaab-
sorbowana Ukrainą, to jest trochę czasu, aby zastanowić się nad tym zagroże-
niem i nad naszą strategią obronną w tym kontekście. Oczywiście, cieszę się 
z nawet tej symbolicznej wojskowej obecności amerykańskiej w Polsce, ale 
jednocześnie chcę zauważyć, że jest to niezależny od nas element architektury 
bezpieczeństwa, który w każdej chwili może zostać stąd wycofany, jeśli tylko 
Amerykanie porozumieją się z Rosją i uznają, że to im się opłaca. Natomiast 
brakuje nam takich elementów, które byłyby związane z polskim ośrodkiem 
decyzyjnym, które opierałyby się na naszym narodowym potencjale.  

 
 

                                                            
20 Poseł na Sejm RP II kadencji, b. przewodniczący Związku Zawodowego „Kontra”. 
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 Andrzej Kostarczyk 

To jak rozumiem, będzie się wiązało ze zwiększeniem poziomu wydatków 
na obronność powyżej kwoty 1,9% PKB? 

Krzysztof Laga 

Ten zapisany w ustawie poziom wydatków na obronność już należy do 
najwyższych w Europie i należy do bardzo wysokich. Problem nie polega na 
wydatkach i ich wysokości, lecz na ich alokacji. Przed II wojną światową 25%  
polskich wydatków obronnych było pochłanianych przez konie i tabory. W 
1939 roku nie zdały one zupełnie egzaminu, na nic się nie przydając.  

Jeśli chodzi o Ukrainę, to my specjalnie nie mamy wyjścia. Nie możemy 
stanąć z boku, jak to zrobił Viktor Orb{n i powiedzieć „moja chata z kraja”. 
My mamy genetyczne poczucie odpowiedzialności za te tereny i tych ludzi, 
na których istniało wspólne państwo. Poza tym bardzo silnie utrwaliła się 
koncepcja polityczna, lansowana choćby przez Jerzego Giedroycia i innych 
osób, które nie miały osobistych kontaktów z Ukraińcami w czasie wojny, nie 
przeżyli rzezi wołyńskiej, ale w sposób teoretyczny ukształtowali pewien pol-
ski program polityczny wobec Kresów, który po 1990 roku stał się wyznacz-
nikiem polskiej polityki zagranicznej. Skoro już wtedy przyjęliśmy ten pro-
gram a potem zaangażowaliśmy się w różne inne projekty na rzecz desowie-
tyzacji i reeuropeizacji Kresów, w tym pomocowe, edukacyjne, kulturalne, to 
trudno byłoby teraz wykonywać jakieś dziwne wolty, bo W. Putin tak może 
by sobie życzył.  

Istnieje jeszcze jeden aspekt tej sprawy – Polska, która nie tak znowu wie-
le różniła się od Ukrainy do końca lat 1980’ pod względem infrastruktury, go-
spodarki, przemysłu, czy nawet mentalności i indywidualnych losów ludz-
kich, po 1990 roku bardzo odskoczyła rozwojowo. Dla Ukraińców, szczegól-
nie tych z zachodniej części kraju, stała się przykładem sukcesu i udanego 
awansu cywilizacyjnego, jak byśmy nie oceniali tego rozwoju z naszej per-
spektywy. Oni chcą podążać naszą drogą i te ich oczekiwania są potężne. Po 
prostu nie możemy ich samych zostawić, porzucić wpół drogi, bo zamiast 
pozyskania sojusznika na przyszłość ryzykowalibyśmy powstaniem zawie-
dzionego, wrogiego nam społeczeństwa przy naszej granicy. Natomiast ar-
gument przeciwko działaniom proukraińskim, opierający się na obawie 
przed retorsjami rosyjskimi, jest zupełnie chybiony. Jak bowiem uczy historia 
ostatnich kilkunastu lat – Rosja używa broni gospodarczej głównie wobec lę-
kliwych, celem zastraszenia, a nie zadania istotnych strat, bo nie posiada na-
wet takich możliwości. Tak postępowała na przykład w czasie, gdy prezyden-
tem i premierem byli zasadniczo życzliwi Rosji i ustępliwi wobec niej polity-
cy – Aleksander Kwaśniewski i Leszek Miller. Rosjanie po prostu nas nie lu-
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bią i używają jako chłopca do bicia wtedy, kiedy chcą, kiedy jest to potrzebne 
dla realizacji ich polityki.  

 
Pierwodruk: Ukraina – geostrategiczny problem Europy i USA, [w:] M. Albiniak 
(red.) , Bezpieczeństwo Polski w aspekcie procesów geopolitycznych na Ukrainie i po-
zostałych obszarach Europy Środkowo Wschodniej, Warszawa 2014, s. 127–165. 
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UKRAINA JAKO OBSZAR RYWALIZACJI ROSJI I USA  
W II DEKADZIE XXI WIEKU 

 
padek Związku Radzieckiego skutkował na wschodzie Europy po-
wstaniem nowego pola do rywalizacji pomiędzy dotychczasowymi 
wrogami z okresu „zimnej wojny”. O ile w dotychczasowych relacjach 

państw Zachodu i Rosji, na poziomie politycznym doszło do osłabienia na-
pięcia politycznego, to na poziomie wpływów gospodarczych i ideowych mie-
liśmy do czynienia z intensyfikacją działań, mających na celu trwałe przesu-
nięcie wpływów państw NATO na obszary poradzieckie.  

O ile działania te wpisywały się zasadniczo w oczekiwania społeczeństw 
Europy Środkowej, które po II wojnie światowej znalazły się, wskutek poro-
zumień jałtańskich i poczdamskich, w sferze wpływów radzieckich, to sytua-
cja krajów powstałych wskutek rozpadu ZSRR była bardziej skomplikowana. 
Państwami powstałymi w rezultacie wspomnianego procesu były Kraje Nad-
bałtyckie, Białoruś, Ukraina, Gruzja i Mołdawia. Budowa aparatu państwo-
wego w krajach bałtyckich posuwała się sprawnie dzięki posiadaniu między-
wojennej tradycji własnej państwowości oraz wsparciu ze strony państw 
skandynawskich, głównie Norwegii, Szwecji i Finlandii czy też Danii. Bar-
dziej skomplikowanie wyglądała sytuacja w odniesieniu do pozostałych by-
łych republik. Białoruś zasadniczo nie wykształciła w swojej historii własnej 
państwowości, podobnie jak Ukraina na całości obszaru, który odziedziczyła 
po rozpadzie ZSRR. W nieco lepszej sytuacji znalazła się Gruzja i częściowo 
Mołdawia. 

Z uwagi na znaczenie Ukrainy, to ona stała się najistotniejszym elemen-
tem i polem rywalizacji w Europie Wschodniej. Główną rolę w wyznaczeniu 
pola konfrontacji pomiędzy Sanem a Donem odgrywały czynniki położenia, 
ukształtowania terenu, wielkości obszaru, potencjału demograficznego et-
nicznych Rosjan, czy też umiejscowienia przemysłu i technologii, wykorzy-
stywanych w obszarze militarnym. Wspomniane czynniki w dużym stopniu 
decydowały o strategicznej roli tego państwa w ewentualnych układach poli-
tyczno-wojskowych w świecie. Dodatkowym obszarem rywalizacji, który stał 
się polem konfrontacji i walki o wpływy była batalia o tożsamość narodową 
mieszkańców Ukrainy. O ile dla mniejszości rosyjskiej w tym kraju identyfi-
kacja narodowa nie powodowała większych trudności, to dla mieszkańców 
pozostałych obszarów, poza zachodnią Ukrainą, toczyła się i toczy nadal 
walka o tożsamość narodową społeczeństwa. Także ten element w konfron-
tacji o wpływy został wykorzystany przez graczy globalnych. To, że Zachód 
postawił na odrzucany przez niego we własnych krajach skrajny nacjonalizm 

U 
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(podobnie jak w przypadku Litwy) pokazuje, iż nie chodzi tu stricte o budo-
wę społeczeństwa obywatelskiego, ale o trwałe przesunięcie utożsamiania się 
miejscowych społeczeństw z elementami antyrosyjskimi, które jednocześnie 
podzielają antypolskie fobie kilkaset kilometrów na wschód od granicy Rze-
czypospolitej. Nie ma przy tym istotnego znaczenia dla stron konfliktu fakt, 
iż kształtowanie się narodu ukraińskiego w wymiarze ponadgalicyjskim może 
się odbywać tylko w wypadku długotrwałego procesu państwowotwórczego, 
w którym podstawowym czynnikiem jego utrwalania jest pokój i respekto-
wanie praw mniejszości narodowych i różnic regionalnych.  

W wirze walki o wpływy na Ukrainie widać również wyraźnie, że bardziej 
niż o społeczeństwo strony konfliktu zabiegają o wpływy wśród oligarchów, 
którzy de facto są współwłaścicielami tego kraju, kontrolując większość PKB. 
Właśnie ten czynnik jest zasadniczy w wyborze kierunku integracji Ukrainy 
przez wspomniane elity. Przy ocenie zaangażowania się wspomnianych oli-
garchów po stronie przewrotu konstytucyjnego, należy szczegółowiej przyj-
rzeć się ich powiązaniom kapitałowym i perspektywom biznesowym w wy-
miarze kierunku europejskiego i rosyjskiego. Wyniki takiej analizy umożliwi-
łyby porównanie stopnia zaangażowania się poszczególnych osób i ich apara-
tu po określonej stronie konfliktu oraz skali tego zjawiska. Jest ona krajem 
powstałym na obszarze porosyjskim, popolskim, powęgierskim, porumuń-
skim i poosmańskim.  

Bezpośrednim powodem jej powstania był upadek imperium rosyjskiego, 
które nosiło formę państwa komunistycznego. Tym niemniej, głównym 
czynnikiem ukształtowania się ukraińskiej państwowości była dezintegracja 
ZSRR i kształtowanie się nowych państw bazujących na podziale administra-
cyjnym poszczególnych republik radzieckich. Fakt, iż w procesie formowania 
się ukraińskiej państwowości utrzymano spuściznę terytorialno-
demograficzną ściśle związaną z tradycją i duchowością rosyjską, a z drugiej 
strony – z tradycją świata Zachodu, w tym głównie Polski, stworzyło specy-
ficzny obraz tożsamościowy Ukrainy. Jedno państwo, dwie cywilizacje1, kil-
kadziesiąt narodów2, kilka obrządków dominujących i dwa dominujące języki 
z przewagą mowy rosyjskiej. 

Taki stan nowego tworu politycznego wymagał przede wszystkim tworze-
nia państwowości na podłożu tożsamości terytorialno-państwowej a nie na-

                                                            
1 Zasadniczo można tu mówić o cywilizacji zachodniej, obejmującej byłe obszary II Rze-

czypospolitej i tereny dawnych Wielkich Węgier oraz cywilizacji turańskiej (niekiedy nazywa-
nej rosyjską), obejmującej obszary o dominacji prawosławia. Por. F.  Koneczny , O ład w hi-
storii, Wrocław 1999, s. 23–27; S .P .  Hunt ington , Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu 
światowego, Warszawa 2006, s. 272–280.  

2 Według spisu powszechnego z 1989 r., późniejsze państwo ukraińskie, w chwili powsta-
nia zamieszkiwało 51 mln 452 tys. osób, w tym Ukraińcy – 37,4 mln (72,7%) i Rosjanie – 11,4 
mln (22%).  
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rodowościowym. Ten kierunek wskazywały także wyniki referendum niepod-
ległościowego z 1 XII 1991 r. We wspomnianym referendum wzięło udział 
31.891.742 (84,18 %) wyborców, z których 28.804.071 (90,32 %) głosowało „zа”. 
Jeszcze bardziej zaskakująco wyglądały wyniki na wschodzie i południu pań-
stwa, gdzie w większości mieszkali Rosjanie lub społeczności w większości 
identyfikujące się z tożsamością i językiem rosyjskim. Wynik poniżej 60% 
głosujących „za” otrzymano tylko na Krymie i w Sewastopolu. W pozostałych 
regionach wynosił on powyżej 70%, osiągając w obwodach dniepropietrow-
skim i chersońskim wynik nawet powyżej 90%.  

Tak wiec zdecydowana większość mieszkańców Ukrainy chciała budować 
państwo obywatelskie, o wyraźnej tradycji ukształtowanej przez Wielką 
Wojnę Ojczyźnianą i nieprzesiąknięte piętnem nacjonalizmu. Odnosząc się 
do ukraińskiego referendum z 1991 r., Aleksander Sołżenicyn ubolewał, iż 
wskutek kapitulacji Moskwy kierownictwa pozostawiono poza granicami 
nowej Rosji prawie tyle samo rosyjskiej ludności, ile utracił cały Związek Ra-
dziecki podczas II wojny światowej. Dalej wspomniany i chętnie w FR czyta-
ny autor pisze, że podczas pobytu w łagrach, wraz z ukraińskimi nacjonali-
stami, uświadomił sobie, że nacjonalizm, jakkolwiek najwyraźniej reprezen-
towany przez mniejszość, czyniony jest na siłę ideologią całej Ukrainy jako 
idea „Ukrainy dla Ukraińców”, nie zwracając uwagi, iż w tym państwie tym 
żyją jeszcze dziesiątki innych narodów, a Ruś Kijowska powinna sięgać aż do 
Uralu. Dla nacjonalistów ukraińskich Rosjanie to nie Słowianie, ale „mongol-
sko-fińska hybryda”3.  

I. Cele amerykańskiej polityki w stosunku do Ukrainy 

Henry Kissinger twierdził, że jedynym sposobem na utrzymanie pokoju 
jest zachowanie obiektywnej równowagi sił. Charakter państwa właściwie nie 
jest tu istotny – nawet, jeśli by to miało oznaczać podjętą „na zimno” decyzję 
współpracy z okrutnym dyktatorem. Przyznawał on, że państwa o odmiennej 
koncepcji sprawiedliwości mogą sobie sprawiać kłopoty, lecz składał to na 
karb nieporozumień – drobnych trudności we wzajemnej komunikacji4. Ten 
współczesny teoretyk i praktyk Realpolitik, kiedy kierował amerykańską poli-
tyką zagraniczną, zdawał sobie sprawę, iż proces kształtowania i modelowa-
nia społeczeństw jest działaniem rozłożonym na dziesiątki lat, i to w sytuacji, 
kiedy możemy bez istotnej interwencji z zewnątrz wpływać na całe społe-
czeństwo w państwie, w którym ma dojść do określonych procesów. Ta zasa-
da jakby została pominięta w dziedzictwie politycznym nowych przywódców 
w Waszyngtonie. H. Kissinger w okresie przewrotu konstytucyjnego na Ukra-

                                                            
3 A.  Sołżenicyn , Rosja w zapaści, Warszawa 1999, s. 27, 52. 
4 S .P .  Weart , Bez wojny. Dlaczego państwa demokratyczne nie walczą ze sobą, Warszawa 

2001, s. 91.  
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inie, w marcu 2014 r. wypowiedział się dla „The Washington Post”. W swoim 
wywodzie ostrzegał przed konfrontacją USA i FR, dając do zrozumienia, że 
może się przekształcić w konflikt jądrowy. Zwracał ponadto uwagę na silne 
więzi historyczne, kulturowe, religijne i polityczne między Rosją a Ukrainą, 
dodając, że Ukraina była częścią Rosji od wieków. Ponadto zaproponował 
status tego państwa podobny do tego, jaki miała Finlandia, dodając, że nie 
powinna ona stać się członkiem NATO, gdyż radykalni nacjonaliści ukraińscy 
mogliby prowokować konflikty z Rosją i powoływać się przy tym na art. 
5 Traktatu Północnoatlantyckiego5. Podobne zdanie w kwestii członkostwa 
Ukrainy w NATO miał także Francis Ford Fukuyama, który podkreślał, iż So-
jusz nie byłby w stanie spełnić ewentualnego zobowiązania do jej obrony6. 

To właśnie po upadku UW rozpoczął się proces rywalizacji Zachodu 
z osłabioną Rosją o spuściznę po ZSRR. Wyścig, który miał w swoich założe-
niach ukształtować nowy podział wpływów w Europie Wschodniej, którego 
końcowym efektem miała być trwała eliminacja Moskwy z pozycji państwa 
posiadającego albo mogącego odtworzyć potencjał umożliwiający odbudowę 
supermocarstwa. To właśnie po 1990 r. USA postanowiły przyjąć zasady poli-
tyczne w stosunku do obszaru poradzieckiego, podobne do tych, jakie Mo-
skwa stosowała przez dziesięciolecia szerząc komunizm w Afryce, Azji Połu-
dniowej i Ameryce Łacińskiej. Działania te miały charakter przygotowań do 
przyjęcia w polityce państwa wartości politycznych Zachodu, a w razie oporu 
ze strony Moskwy – przygotowania gruntu pod działania mające charakter 
„wojen buntowniczych”7, których celem miałoby być przejęcie władzy przez 
zrewoltowane społeczeństwo, orientujące się na inny obszar wpływów niż 
dotychczasowa władza. Podobne operacje USA przeprowadzały już wielo-
krotnie, m.in. pomagając w 1954 r. w Gwatemali wprowadzić przez rząd Ja-
coba Arbenza Guzmana, skierowany przeciwko groźbie rewolty komuni-
stycznej. Do pewnych wybiegów mających na celu zwalczanie komunizmu 
Waszyngton wykorzystywał nawet swoich obywateli. W Chile, w 1973 r. pre-
zydent Richard Nixon kazał agentom prześladować obywateli USA, w prze-
konaniu, że popierają rozwój komunizmu8. Tak więc tego typu działania mo-

                                                            
5 Henry Kissinger: To settle the Ukraine crisis, start at the end, <http://www.washington 

post.com/opinions/henry-kissinger-to-settle-the-ukraine-crisis-start-at-the-end/2014/03/0 
5/46dad868-a496-451760b9_story.html> (1 IX 2014). Ch.  Lehmann, A Response to Henry 
Kissinger’s advise on US – Russian Relations and the Ukraine, <http://nsnbc.me/ 
2014/03/09/response-henry-kissingers-advise-us-russ-ian-relations-ukraine/> (1 IX 2014). 

6 J .  Glancy , Koniec historii? Jeszcze nie teraz, <http://www.polskatimes.pl/artykul/ 
3595913,ko-niec-historii-jeszcze-nie-teraz-francis-fukuyama-obawia-sie-o-przyszlosc-swiata, 
id,t.html> (5 X 2014). 

7 Хочешь мира, победи мятежевойну! Творческое наследие Е.Э. Месснера, Moskwa 
2005, 485 ss.; L .  Sykulski , Wojny buntownicze – wprowadzenie do koncepcji Jewgienija Mes-
snera, <http://geopolityka.net/leszek-sykulski-wojny-buntownicze-cz-1/> (3 XI 2014). 

8 S .P .  Weart , Bez wojny..., op.cit., s. 257. 
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carstw na obszarze państw trzecich są w pewnym sensie normą, aczkolwiek 
sprzeczną z zasadami, które niejednokrotnie te państwa głoszą.  

Jak zauważył Spencer R. Weart – problemy związane z krucjatą na rzecz 
demokracji nigdzie nie powracają tak uporczywie, jak w Stanach Zjednoczo-
nych. Przykładem takiej polityki była już przed stu laty Nikaragua, gdzie 
amerykańscy wysłannicy, przy wsparciu piechoty morskiej, trzykrotnie dyk-
towali, kto może kandydować w wyborach. Tego typu działania niejedno-
krotnie kompromitowały koncepcję demokratycznej interwencji, i nie chodzi 
tutaj tylko wprost o akcje militarne, ale także o interwencję polityczną czy 
też ekonomiczną. Pod koniec XX w. Ronald Reagan ogłosił światową krucjatę 
na rzecz wolności. Kierował się przy tym przekonaniem, że im więcej demo-
kracji, tym więcej pokoju na świecie. Miało temu służyć popieranie rozwoju 
„…infrastruktury demokracji, czyli systemu wolnej prasy, związków zawodo-
wych, partii politycznych, uniwersytetów.” Wyszedł on z prawidłowego zało-
żenia, iż wspieranie „transformacji” poszczególnych państw w kierunku 
ustroju demokratycznego i prozachodniego wymaga kwot, które w porówna-
niu z budżetem wojskowym po prostu się nie liczą. Dodatkowym czynni-
kiem, który decydował i decyduje o jego wyborze, jest fakt, iż poprzez użycie 
siły wzmaga się horror ofiar śmiertelnych, przez co wzbudzają one w rządach 
zachodnich coraz większy wstręt i wolę akcji w postaci utrzymania pokoju 
a nie wojny9. 

Obawiając się trwałej destabilizacji na Ukrainie po rozpadzie ZSRR, USA 
przekonały Ukraińców do rezygnacji z broni jądrowej w 1994 r. Obecnie wła-
dze państwowe w Kijowie postrzegają ówczesne posunięcie jako błąd, co 
zresztą podkreślają analitycy związani z Langley Intelligence Group Network. 
Według wspomnianych ekspertów, związanych z CIA i NSA, to Waszyngton 
ponosi odpowiedzialność za destabilizację Ukrainy10. Ten wątek zarzutów był 
i jest stosunkowo często podnoszony poza stroną rosyjską, co jest oczywiste, 
także przez wielu ekspertów i polityków europejskich. Jednym z nich jest 
Günter Verheugen11, który wprost stwierdził, że do sprowokowania konfliktu, 
z którym mamy obecnie do czynienia na Ukrainie, doprowadziły USA i UE. 
Tak więc ten aspekt podłoża konfliktu jest jednym z najbardziej istotnych 
i na tym obszarze powinny się skoncentrować zasadnicze badania, gdyż mo-
że on dać odpowiedź na wiele istotnych kwestii związanych z przygotowa-
niem i przeprowadzeniem działań na Ukrainie, które doprowadziły do wojny 
wewnętrznej. 

                                                            
9 Ibidem, s. 312, 316, 324, 326. 
10 Ukraina płaci za wiarę w amerykańskie obietnice?, <http://www.kresy.pl/wydarzenia, 

wojskowosc?zobacz/pch24pl-ukraina-placi-za-wiare-w-amerykanskie-obietnice> (24 III 2014). 
11 Co z tym Majdanem?, „W Sieci” 2014, nr 6, s. 86–87. 
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Istotnym przypadkiem, z punktu widzenia przyspieszenia procesu inter-
wencji Zachodu na Ukrainie, jest kwestia Syrii. Po sukcesach w obalaniu dyk-
tatorów w Libii, Tunezji czy Egipcie, kraj ten znajdował się w zupełnie innym 
układzie geostrategicznym. Państwo to nadawało się idealnie na obszar tran-
zytu rurociągami ropy i gazu z państw Zatoki Perskiej. To z kolei stanowiło 
istotne zagrożenie dla interesów Rosji, gdyż skrócenie i obniżenie kosztów 
transportu tych surowców istotnie wpłynęłaby na ceny, przez co Moskwa 
utraciłaby znaczne ilości środków, stanowiących najistotniejszą pozycję 
w budżecie tego państwa. W tej sytuacji utrzymanie przy władzy Baszara al-
Assada stanowiło cel strategiczny Kremla na Bliskim Wschodzie. Idealnym 
pretekstem do ataku na Syrię był przeprowadzony 21 VIII 2013 r. atak bronią 
chemiczną na ludność cywilną w Ghucie, w wyniku którego śmierć mogło 
ponieść nawet 2 tys. osób. Strony konfliktu wzajemnie oskarżały się o jego 
dokonanie. W dniach 12–14 IX 2013 r. w Genewie, FR zaproponowała rozbro-
jenie Syrii z broni chemicznej. Inicjatywa Moskwy doprowadziła do zastopo-
wania planowanego ataku zbrojnego USA i Francji na to państwo.  

Dla społeczeństwa amerykańskiego uderzenie militarne na Syrię, w sytua-
cji jej rozbrajania, byłoby nie do przyjęcia, mając zwłaszcza na uwadze kon-
sekwencje uderzenia na Irak, gdzie miała się rzekomo znajdować także broń 
masowego rażenia. Wobec braku szans na uzyskanie poparcia dla interwencji 
w Kongresie oraz sprzeciwie opinii publicznej w Stanach Zjednoczonych, 
zrezygnowano z użycia siły wobec Syrii. W odróżnieniu od interwencji w Li-
bii, realizowanej w duchu koncepcji „odpowiedzialności za ochronę” (Re-
sponsibility to Protect), operacja w Syrii nie miała szans na zgodę ze strony 
RB ONZ. Biorąc pod uwagę fakt, że obok Stanów Zjednoczonych, wolę zaan-
gażowania w operację przeciwko Syrii przejawiała jedynie Francja, przy ab-
sencji tradycyjnego sojusznika – Wielkiej Brytanii, ciężar, jaki spadłby na 
barki USA, byłby nieporównywalnie większy niż w przypadku operacji libij-
skiej. Co więcej, w porównaniu do Muammara al-Kaddafiego, rząd B. al-
Assada dysponował potężniejszą armią, jak również największym arsenałem 
broni chemicznej w regionie bliskowschodnim. Nie mniej istotne było rów-
nież ryzyko „wciągnięcia” Waszyngtonu w długotrwały konflikt na kształt 
wojen w Iraku i w Afganistanie12. Należy tu podkreślić, iż możliwość „rewan-
żu” USA za Syrię stosunkowo szybko nadarzyła się w postaci masowego pro-
testu w Kijowie pod koniec listopada 2013 r. Ten ewentualny powód przyśpie-
szenia działań na obszarze Ukrainy miał istotne znaczenie, gdyż może dać 
odpowiedź na pytanie czy przyczyna masowych wystąpień wynikała ze spon-

                                                            
12 Ł.  Smalec , Nowy American way of war? – współczesne wojny Stanów Zjednoczonych, 

„Bezpieczeństwo Narodowe” 2014, nr 30/2014, s. 148; A.  Zapałowski , Polityka USA w sto-
sunku do Ukrainy w II dekadzie XXI wieku, „Przegląd Geopolityczny” 2014, t. 9, s. 213–227. 
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tanicznego sprzeciwu społecznego, czy też została ona także zaprogramowa-
na przez podmioty zewnętrzne.  

Ukraina była i jest państwem istotnym pod względem położenia geopoli-
tycznego dla USA. Krajem, gdzie należało właśnie przeprowadzić określone 
działania w kierunku „przekonania” społeczeństwa do zachodniej demokra-
cji. Jak zauważał Paul Bracken – rozszerzając NATO na wschód Waszyngton 
dążył i wciąż dąży do zepchnięcia Rosji o 1 tys. km na wschód i stworzenia 
strefy buforowej złożonej z Polski, Białorusi i Ukrainy, w celu przekształcenia 
korytarza dla najeźdźcy w barierę dla agresora. Tak więc wszystkie próby in-
gerencji USA na obszarze Ukrainy było odbierane w Moskwie jako amery-
kańska próba „otoczenia” FR, czego istotnym przykładem była Pomarańczo-
wa Rewolucja13. Dla Stanów Zjednoczonych – jak pisał Zbigniew Brzeziński – 
Ukraina, to nowe, ważne pole na szachownicy eurazjatyckiej. Jest ona sworz-
niem geopolitycznym, ponieważ samo istnienie niepodległego państwa ukra-
ińskiego pomaga przekształcić Rosję. Bez Ukrainy Rosja przestaje być impe-
rium euroazjatyckim. Jeżeli jednak Moskwa ponownie zdobędzie władzę nad 
Ukrainą, wraz z prawie 50 mln obywateli, ogromnymi bogactwami natural-
nymi oraz dostępem do Morza Czarnego, automatycznie odzyska możliwość 
stania się potężnym imperium, spinającym Europę i Azję14. 

Pax Americana, na co zwracał uwagę Z. Brzeziński15 posługuje się techniką 
dokooptowywania sojuszników (tak się stało w przypadku pokonanych rywa-
li Ameryki – Niemiec i Japonii) i korzysta z tej metody znacznie częściej niż 
wcześniejsze systemy imperialne. Opiera się ponadto na pośrednich i bezpo-
średnich wpływach na zależne elity innych krajów, czerpiąc korzyści z atrak-
cyjności swoich zasad i instytucji demokratycznych. Supremacja USA opiera 
się na skomplikowanym układzie sojuszy i koalicji, które w dosłownym tego 
słowa znaczeniu pokrywają cały świat. Właśnie poprzez rozszerzenie UE 
w 2004 r. o 10 nowych członków, Polska stała się dla Zachodu swoistą „perłą 
w koronie”. Nie chodzi tylko o trwałe wyrwanie jej spod wpływów Rosji, ale 
o fakt, iż jej populacja stanowiła ponad 50% ludności pozostałych państw 
kandydackich do Wspólnoty. W zamian za gwarancje bezpieczeństwa w po-
staci członkostwa w NATO, co stanowiło istotny element bezpieczeństwa 
kraju, kolejne rządy w Warszawie pośrednio zmuszono z częściowej rezygna-
cji z własnej polityki historycznej w odniesieniu do Kresów Wschodnich oraz 
znaczącego ograniczenia wsparcia dla mniejszości polskich na Ukrainie i Li-
twie, pozostawiając jedynie wsparcie dla mniejszości polskiej na Białorusi, 
którą cynicznie wykorzystano w walce z rządem Alaksandra Łukaszenki, do-
prowadzając do rozbicia Związku Polaków na Białorusi. 

                                                            
13 P .  Bracken , Pożar na Wschodzie, Warszawa 2000, s. 34. 
14 Z.  Brzeziński , Wielka szachownica, Warszawa 1999, s. 46. 
15 Ibidem, s. 25, 27.  
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Celem takiej polityki miało być zaakceptowanie przez Polaków faktu, że 
formacje banderowskie, które w czasie II wojny światowej, współpracując 
z Niemcami, dokonały ludobójstwa dziesiątek tysięcy obywateli polskich, są 
obecnie niezbędne z punktu widzenia polityki Zachodu w odniesieniu do 
walki z Rosją na Ukrainie. Biały Dom, popierając środowiska faszyzujące na 
Ukrainie robił to z pełną świadomością, chociaż prasa w tym kraju i portale 
analitycznie niejednokrotnie zwracały na to uwagę już kilka lat przed Majda-
nem16. Nie jest tajemnicą, że przez lata Amerykanie wykorzystywali niejed-
nokrotnie nacjonalistów ukraińskich z okresu II wojny światowej, którzy za-
słynęli m.in. z mordów na ludności polskiej. Przykładem był tu chociażby 
Mykoła Łebed17. Dla wyjaśnienia tego wątku w polityce USA w Europie nale-
żałoby podjąć badania dotyczące zakresu oddziaływania środowisk poupow-
skich w USA i Kanadzie na organizacje pozarządowe na Ukrainie oraz zakres 
udzielanego wsparcia dla organizacji wprost odwołujących się do ideologii 
Stepana Bandery i innych przywódców tego nurtu.  

Dużo w tej kwestii mówi postawa USA i Kanady, które to państwa, wespół 
z Ukrainą w dniu 21 XI 2014 r. głosowały w ONZ przeciw wnioskowi Rosji, do-
tyczącemu zaniepokojenia sytuacją gloryfikacji ruchu nazistowskiego i by-
łych członków Waffen-SS poprzez budowę miejsc pamięci im poświęconych. 
To właśnie wspomniane państwa tolerują takie działania, głównie na Ukrai-
nie. Za wspomnianą rezolucją podczas obrad Trzeciego Komitetu Zgroma-
dzenia Narodów Zjednoczonych na 115 państw obecnych, aż 55 delegacji 
(głównie UE) wstrzymało się od głosu, w tym Polska. Właściwa rezolucja o nr 
A/RES/69/160 została przyjęta 18 XIII 2014 r.18 

Na te kwestie zwracał także uwagę na łamach „The Guardian” ukraiński 
socjolog Wołodymyr Iszczenko pisząc, iż Ukraina zbyt długo ignorowała 
skrajną prawicę i musi się obudzić w obliczu niebezpieczeństwa. Stawiał on 
tezę, iż obecność tych środowisk na Majdanie była jednym z czynników, 
przez który protest przeciw W. Janukowyczowi nie przerodził się w praw-
dziwie ogólnonarodowy ruch. Jednocześnie ich obecność przygotowała grunt 
pod wojnę domową. W końcowym wywodzie (jakby odnosił się nie tylko do 

                                                            
16 M.  Goldfarb , Ukraine's nationalist party embraces Nazi ideology, <http://www. global-

post.com/dispatch/news/regions/europe/120329/ukraine-svoboda-nationalist-party-nazi-ech 
oes-hitler-pt-2?page=0%2C0> (2 IV 2012). 

17 R .  Bre i tman,  N. J .W.  Goda,  T .  Naftal i ,  R .  Wolfe , US Intelligence and the nazi, 
Cambride 2005, s. 254; A.  Zapałowski , Zagrożenie destabilizacji sytuacji w regionie Europy 
Środkowo-Wschodniej ze strony Ogólnoukraińskiego Zjednoczenia „Swoboda”, „Anta Portas – 
Studia nad bezpieczeństwem” 2013, nr 2, s. 35–71. 

18 Генассамблея ООН приняла резолюцию РФ о борьбе с героизацией нацизма, <http:// 
korrespondent.net/world/henassambleia-oon-pryniala-rezoluitsyui-rf-o-borbe-s-heroyzatsyei-
natsyzma> (23 XI 2014); Adopting 68 Texts Recommended by Third Committee, General Assem-
bly Sends Strong Message towards Ending Impunity, Renewing Efforts to Protect Human Rights, 
<http://www.un.org/press/en/2014/ga11604.doc.htm> (20 XII 2014). 
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własnych elit, ale także do zagranicznych ośrodków „wsparcia”) zadał pyta-
nie, czy nacjonalistyczne idee będą pasować do wizji przyszłego ukraińskiego 
państwa, do którego naród aspiruje? Obecnie, z uwagi na stan nieformalnej 
wojny na Ukrainie, nie prowadzi się wiarygodnych badań w kwestii stosunku 
społeczeństwa wobec wpływów nacjonalistów na państwo. Jest to także 
istotne zagadnienie badawcze, nie tylko ważne dla Ukrainy, ale przede 
wszystkim dla państw trzecich, aby bazując na jego wynikach, mogły zwery-
fikować swoją politykę w stosunku do Kijowa19.  

Wpływowy „Foreign Policy” pytał się wprost czy Ukraina jest gotowa na 
nazistowski pucz i podkreślał że „…niewygodna prawda jest taka, że znaczna 
część obecnych władz Ukrainy to rzeczywiście faszyści.” O wspieranie tych 
ugrupowań amerykańscy naukowcy oskarżali Niemców i Francuzów20. Inny 
wpływowy miesięcznik amerykański „Foreign Affairs” w swoich tezach po-
szedł jeszcze dalej i na swych łamach wprost stwierdził, iż „…w rzeczywisto-
ści odpowiedzialność za kryzys na Ukrainie ponoszą Stany Zjednoczone i ich 
europejscy sojusznicy, a kłopoty zakorzenione są w rozszerzeniu NATO.”21 
Ponadto w tekście podkreślono, iż już administracja Billa Clintona w połowie 
lat 90. XX w. zaczęła naciskać na rozszerzenie NATO. Pierwsza runda roz-
szerzenia odbyła się w 1999 r. Do Sojuszu włączono wówczas Czechy, Węgry 
i Polskę. Druga miała miejsce w 2004 r., kolejna w 2008 r. Moskwa od po-
czątku głośno narzekała, ale była zbyt słaba, by sprzeciwić się rozrostowi 
NATO. W 1995 r., podczas bombardowania przez NATO bośniackich Ser-
bów, rosyjski prezydent Borys Jelcyn powiedział: „To jest pierwszy sygnał po-
kazujący, co może się zdarzyć, gdy NATO dotrze do granic Federacji Rosyj-
skiej […]. Ogień wojny może wybuchnąć w całej Europie.” Dalej amerykański 
autor konkludował, że zachodni przywódcy powinni zrozumieć, że Ukraina 
jest tak mocno uzależniona od W. Putina, że nie może wspierać antyrosyj-
skiego reżimu. To nie oznacza, że w przyszłości rząd ukraiński musiałby być 
prorosyjski. Przeciwnie, celem powinna być suwerenna Ukraina, która nie 
należy ani do rosyjskiego, ani zachodniego obozu. Stany Zjednoczone i ich 
sojusznicy muszą następnie publicznie wykluczyć ekspansję NATO do Gruzji 
i Ukrainy. Zachód powinien też znacznie ograniczyć swoje działania prode-

                                                            
19 V .  I shchenko , Ukraine has ignored the far right for too long – it must wake up to the 

danger, <http://www.theguardian.com/commentisfree/2014/nov/13/ukraine-far-right-fascism-
mps> (23 XI 2014). 

20 A .  Foxal l ,  O.  Kess ler , Yes, There Are Bad Guys in the Ukrainian Government, 
<http://foreignpolicy.com/2014/03/18/yes-there-are-bad-guys-in-the-ukrainian-governme nt/>  
(20 IX 2014); S .M.  Walt , The Perils of an Itchy Twitter Finger, <http://www.foreign poli-
cy.com/articles/2014/07/21/ukraine_twitter_mh17_shoot_down_russia_us_eu> (11 IX 2014). 

21 „Foreign Affairs”: winni kryzysu na Ukrainie są Zachód i NATO, <http://wiadomosci. 
onet.pl/swiat/foreign-affairs-winni-kryzysu-na-ukrainie-sa-zachod-i-nato/ktl31> (5 X 2014). 
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mokratyczne wewnątrz Ukrainy. Nadszedł czas, aby położyć kres zachod-
niemu wsparciu dla innych „Pomarańczowych Rewolucji”.  

Niemniej jednak, USA i europejscy przywódcy powinni zachęcać Ukrainę 
do poszanowania praw mniejszości, zwłaszcza praw swoich rosyjskojęzycz-
nych obywateli. Zasadniczym narzędziem Zachodu, które pomagałoby odsu-
wać Kijów od Moskwy, byłyby starania o przenoszenie zachodnich wartości 
i promowanie demokracji. Stany Zjednoczone zainwestowały ponad 5 mld 
USD od 1991 r., aby pomóc Ukrainie osiągnąć „przyszłość, na jaką zasługuje”. 
Do tego dochodziła rosnąca w siłę Wspólnota Europejska, która także po-
przez różnego typu programy starała się wspierać te procesy. Ten wątek 
w działalności Waszyngtonu na Ukrainie pokazywał, iż był on bardzo istotny, 
czego nie kryli prominentni urzędnicy Białego Domu, jak chociażby Viktoria 
Nuland. Bardzo interesującym aspektem byłoby określenie zakresu i skali tej 
pomocy dla określonych sił politycznych na Ukrainie, głównych jej benefi-
cjentów oraz geografii pomocy. Chodzi tu zwłaszcza o określenie, czy była 
ona skoncentrowana na zachodnich i centralnych prowincjach kraju, czy też 
była ona równomiernie dystrybuowana na terenie całego państwa. 

Problem włączenia Ukrainy do UE nosi wiele zagrożeń dla samego pań-
stwa, ale przede wszystkim dla samej Wspólnoty. Zwracał na to uwagę Spa-
simir Domaradzki. Jego zdaniem droga do unijnego Szczytu Wileńskiego 
w listopadzie 2014 r. uwypukliła dwa zasadniczo odmienne stanowiska w UE 
względem Ukrainy. Pierwsze zakładało zdecydowane przyciąganie Ukrainy 
w obszar unijnego oddziaływania. Miało to skutkować zwiększeniem bezpie-
czeństwa w regionie, wolnym handlem, ograniczeniem nieprzewidywalności 
stosunków ukraińsko-rosyjskich, a także rozszerzeniem strefy wartości euro-
pejskich, łącznie z zasadą praworządności. Droga do osiągnięcia tych celów 
przewidywała ustanowienie formalnoprawnego zobowiązania, umożliwiają-
cego intensyfikację relacji z Kijowem i jednoczesne odcięcie jej od moskiew-
skiej pępowiny poprzez stopniową zmianę struktury ukraińskiego handlu. 
Taka koncepcja opierała się na realistycznej kalkulacji, że bardziej opłaca się 
współpracować z prezydentem (i rządem), nawet takim, który łamie prawa 
człowieka niż ich jednoznacznie potępiać.  

Państwa Europy Środkowej wydawały się nawet skore do podpisania 
umowy stowarzyszeniowej, nawet jeśli szereg warunków postawionych Kijo-
wowi nie został spełnionych przez ukraińskie władze. Czynniki łączące środ-
kowo-europejskie podejście obejmowały wymiar geopolityczny, ekonomicz-
ny, kulturowy i historyczny. Drugie podejście oparte było na znacznie bar-
dziej zasadniczym stanowisku państw unijnych, dla których spełnienie wa-
runków postawionych Kijowowi było warunkiem sine qua non dla jakichkol-
wiek relacji z Ukrainą. Zachodnia stanowczość była również parawanem dla 
obojętności państw zachodnioeuropejskich, dla których sprawa Ukrainy była 
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drugorzędna względem interesów i znaczenia Rosji. W ostatecznym rozra-
chunku symbioza tych dwóch alternatyw utworzyła katalog przeciwieństw22. 

Ważnym elementem dyskusji o przewrocie konstytucyjnym na Ukrainie 
była kwestia wykrycia sprawców masakry na Majdanie w Kijowie 20 II 2014 r., 
który stał się katalizatorem wybuchu konfliktu zbrojnego. Według Iwana Ka-
czanowskiego dowody wskazywały na to, że w mord zaangażowani byli dzia-
łający w porozumieniu członkowie opozycji i Prawego Sektora. Dalej autor 
ten zwracał uwagę, że zabicie kilkudziesięciu protestujących na Majdanie by-
ła punktem zwrotnym w polityce ukraińskiej i momentem krytycznym nara-
stającego konfliktu między Zachodem a Rosją o kontrolę nad Ukrainą. Ma-
sowe morderstwo, dokonane na protestujących i poprzedzające je ostrzelanie 
policjantów, doprowadziły do obalenia skorumpowanego i prorosyjskiego, 
choć wybranego demokratycznie, rządu W. Janukowycza i dały początek mi-
litarnemu konfliktowi na szeroką skalę, który trwa obecnie w Donbasie na 
wschodzie Ukrainy. Analizując ten wątek, który skutkuje do dzisiaj ogrom-
nymi konsekwencjami w postaci wojny wewnętrznej, należy, idąc za przykła-
dem kanadyjskiego badacza, sprawdzić wszelkie alternatywne hipotezy w tej 
kwestii, zwłaszcza powiązania sprawców z określonymi siłami politycznymi. 
Należy jednak mieć na uwadze, iż podważenie dotychczasowych teorii lan-
sowanych przez Kijów i wspomaganych przez UE i USA, mogłoby jeszcze 
bardziej zdestabilizować sytuację wewnętrzną w tym państwie23.  

Forsowana przez pojanukowyczowskie rządy i ukraińskie media wizja, 
wedle której za wszystkie morderstwa odpowiadali najęci przez GRM snajpe-
rzy, została niemal w całości zaakceptowana przez zachodnie rządy i środki 
masowego przekazu. Stało się tak pomimo braku śledztwa w tej sprawie i zi-
gnorowania części dowodów. Dla przykładu, prezydent Ukrainy Petro Poro-
szenko w swojej przemowie skierowanej do amerykańskiego Kongresu 18 IX 
2014 r. po raz kolejny stwierdził, że obalenie rządu W. Janukowycza było re-
zultatem masowych pokojowych protestów ludności przeciwko policyjnej 
przemocy, w szczególności przeciwko zamordowaniu ponad 100 protestują-
cych przez „strzelców” 20 II 2014 r. Niemal natychmiast po wspomnianych 
wydarzeniach w amerykańskiej prasie pojawiły się artykuły, w których wyra-
żano obawy o zdominowanie nowych władz w tym kraju przez nacjonali-
stów, zorganizowanych w paramilitarne oddziały. Nalegano wprost, aby mili-
cje te powinny rozbroić się zgodnie z umowami genewskimi, zawartymi po-
między USA, UE, FR i „przejściowym” rządem ukraińskim24. Brak refleksji ze 

                                                            
22 S .  Domaradzki , Relacje Ukraina-UE po szczycie Partnerstwa Wschodniego, <http://ec. 

europa.eu/polska/news/opinie/131219_ukraina_pl.htm> (2 II 2014). 
23 I .  Katchanovski , The „Snipers Massacre” on the Maidan in Ukraine, <https://www. ac-

ademia.edu/8776021/The_Snipers_Massacre_on_the_Maidan_in_Ukraine> (10 XI 2014). 
24 R .  Parry , Ukraine’s Neo-Nazi Imperative, <http://consortiumnews.com/2014/ 04/20/ 

ukraines-neo-nazi-imperative/> (20 IV 2014). 
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strony Waszyngtonu na padające publicznie obawy, świadczyły o rzeczywi-
stym stosunku tego państwa do Ukrainy – dążenia stworzenia u podbrzusza 
Rosji trwałego ośrodka destabilizacji, który wiązałby ją przez najbliższe kilka 
lat, osłabiając jednocześnie zaangażowanie w rejonie Azji. 

Pewne światło na sponsorowanie elity politycznej Ukrainy rzucił niemiecki 
dziennikarz śledczy Gerhard Wisniewski. Pisał on, że Arsenij Jaceniuk przez 
kilka lat prowadził fundację „Open Ukraine”. Do jej sponsorów należały Black 
Sea Trust (amerykańska fundacja finansowana przez German Marshall Fund), 
Royal Institute of International Affairs (RIIA) – brytyjski odpowiednik amery-
kańskiej organizacji Council on Foreign Relations, sponsorowany przez Rocke-
fellerów, Billa Gatesa, NATO, UE i fundację Konrada Adenauera, NATO In-
formation and Documentation Centre (NIDC) oraz amerykański Departament 
Stanu25. Wspomniane tezy G. Wisniewskiego należy poddać gruntownej wery-
fikacji, gdyż ich potwierdzenie pokazywałoby wprost przygotowywanie zama-
chu stanu przez Zachód, a co za tym idzie – bezpośrednią jego odpowiedzial-
ność za stan obecny sytuacji na Ukrainie. Ponadto należy zbadać zakres, ilość 
i głębokość wpływu organizacji finansowanych przez USA, UE oraz oczywiście 
przez Rosję. Nie bez znaczenia dla analizy obecnej sytuacji ma także mapa be-
neficjentów wspomnianych państw. 

Rosyjska prasa podnosiła wielokrotnie także zarzuty, mówiące o finanso-
waniu przez rząd amerykański wprost organizacji ocierających się o faszyzm 
na Ukrainie. „Ruska Prawda” podawała wręcz kwoty pisząc iż „…od pierwszego 
dnia EuroMajdanu każdy lider grupy aktywnego oporu otrzymywał wynagro-
dzenie pieniężne. Za każdego aktywnego bojownika – po 200 USD za dzień, 
a dodatkowo – 500 USD, jeśli grupa liczyła ponad 10 osób. Koordynatorzy 
otrzymywali od 2 tys. USD za każdy dzień masowych zamieszek, pod warun-
kiem, że kontrolowana przez niego grupa bojowników realizuje bezpośrednie 
działania agresywne skierowane przeciwko stróżom prawa. Dochodzenie 
ujawniło również, że fundusze wpływały do ambasady USA w Kijowie drogą 
dyplomatyczną. Z kolei Ambasada USA przekazywała pieniądze do biur cen-
tralnych ZOuSw i Batkiwszczyny. Kwota wynosiła około 20 mln USD tygo-
dniowo.”26 Dalej autorzy tekstu stwierdzali: „…dowodem na to są wyniki po-
szukania przeprowadzone przez SBU w siedzibie sztabu centralnego Batkiw-
szczyny. Jak wiadomo, w trakcie działań operacyjnych organy ścigania zabez-
pieczyły w gabinecie Ołeksandra Turczynowa 17 mln USD w gotówce. Ponadto 
na zabezpieczonych przez SBU serwerach partii znajdowały się informacje do-

                                                            
25 G .  Wisniewski , Auftrag Umsturz. Neuer Ukraine-Staatschef ist ein Agent der NATO, 

<http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/europa/gerhard-wisnewski/auftrag-umsturz-neu 
er-ukraine-staatschef-ist-ein-agent-der-nato.html> (11 III 2014). 

26 Kto i ile otrzymuje pieniędzy na wojnę domową na Ukrainie? Wykaz, <http://www.zapal 
owski.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2242:ci-dziaacze-chc-przyczy-prz 
emyl-do-ukrainy&catid=25:aktualnoci&Itemid=127> (20 IX 2014). 
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tyczące kwestii podziału środków na opłacenie wyżywienia Majdanu i doko-
nywania rozliczeń z bojownikami ‘Prawego Sektora’ i innych ugrupowań rady-
kalnych.” Ważnym elementem tych danych, pochodzących zapewne ze źródeł 
służb specjalnych, ówcześnie kontrolowanych przez ukraiński ośrodek prezy-
dencki, są numery kont, dane osób, na które dokonywano przelewów. Zapew-
ne takie same operacje na terenie Ukrainy wykonywała Rosja.  

Powyższe działania czyniono zgodnie z zasadą mówiącą, iż Stany Zjedno-
czone nie muszą wygrywać wojen. Wystarczy, jeśli nie dopuszczą do tego, 
aby druga strona zbudowała potęgę, która mogłaby rzucić im wezwanie. Jak 
podkreśla wpływowy amerykański politolog George Friedman, Stany Zjedno-
czone nie są zainteresowane trwałym pokojem w Eurazji. Nie są też zaintere-
sowane wygraniem wojny. G. Friedman już kilka lat temu zwracał uwagę, że 
„…ponowne wciągnięcie Białorusi i Ukrainy do rosyjskiej strefy wpływów jest 
pewne w ciągu następnych pięciu lat […], a prawdziwym punktem zapalnym 
staną się kraje bałtyckie.” Biorąc te hipotezy pod uwagę, należy przeanalizo-
wać potencjał „destabilizacyjny” w państwach bałtyckich i jego działania 
w trakcie operacji na Majdanie. Obserwując koncentrację sił NATO na 
wspomnianym obszarze, wydaje się, że obawy G. Friedmana sprzed kilku lat 
były w pełni prawidłowe27. Oczywiście także wątek finansowania EuroMajda-
nu przez zachodnie służby jest znaczący, lecz niezwykle trudny do udowod-
nienia. Można tu jedynie próbować analizować działania opierając się na da-
nych jednostkowych, które mogą być także manipulowane przez strony kon-
fliktu, tym bardziej, iż nie bez znaczenia dla sukcesu Majdanu było także to, 
że wielu zachodnich polityków, w tym asystentka sekretarza stanu USA ds. 
europejskich i Eurazji, Victoria Nuland, i senator John McCain, przybywali 
do Kijowa, aby wyrazić swoją solidarność i zachętę do antyrządowych de-
monstrantów28. 

Po rozpoczęciu działań zbrojnych na wschodzie Ukrainy, Waszyngton 
podejmował wiele inicjatyw, mających na celu ograniczenie tego konfliktu na 
rzecz dialogu politycznego, którego skutkiem byłoby zachowanie tego pań-
stwa w dotychczasowych granicach. Kwestia Krymu pozostawała jednak tyl-
ko w obszarze deklaracji, mających charakter dyplomatyczny, gdzie wszyst-
kie strony zdawały sobie sprawę, iż realne powrócenie do kwestii jego przy-
należności mogłoby nastąpić tylko w przypadku bardzo poważnego kryzysu 
wewnątrz rosyjskiego o charakterze ekonomicznym, czy też dezintegracyj-
nym. Ofertą, która miałaby zadowolić separatystów, miały być szerokie 
uprawnienia samorządowe o charakterze lokalnym, bez autonomii dla regio-
nu. Na podstawie następujących po sobie wydarzeń widać, iż oferty politycz-

                                                            
27 G .  Fr iedman, Następne 100 lat. Prognoza na XXI wiek, Warszawa 2009, s. 20, 62, 133.  
28 A .  Kreutz , What is the Way Out of the Ukrainian Crisis, <http://geopolityka.net/ prof-

kreutz-way-ukrainian-crisis/> (25 XII 2013). 
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ne dla Donbasu zamiast wyprzedzać ofertą wydarzenia, starały się reagować 
na fakty zaistniałe. Prawdopodobnie wszystkie działania i oferty polityczne 
dla tego obszaru były konsultowane z amerykańskimi doradcami, o czym 
świadczą deklaracje polityczne amerykańskiej administracji, która je upu-
bliczniała29. Tu pojawia się zasadnicze pytanie – na ile decyzje Kijowa były 
tylko konsultowane z sojusznikami, a na ile na Ukrainie są realizowane sce-
nariusze państw trzecich? 

Należy podkreślić, iż perspektywy wstąpienia Ukrainy w obecnym kształ-
cie terytorialnym do NATO i UE są prawie nierealne, a wszelkie oświadczenia 
są jedynie elementem gry politycznej. O fakcie, iż obecnie państwo to znaj-
duje się w „szarej strefie bezpieczeństwa międzynarodowego” świadczy fakt, 
że jej aspiracje wstąpienia do NATO na obecną chwilę nie są, jak twierdzi dy-
rektor ds. Europy w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego przy Białym Domu 
Charles Kupchan, nawet przedmiotem dyskusji30. Podobnie stanowisko zajął 
szef MSZ Niemiec Frank-Walter Steinmeier, który powiedział internetowe-
mu wydaniu tygodnika „Der Spiegel”, że jest przeciwny przyjęciu Ukrainy do 
NATO. Uważa też, że na razie nawet wejście Ukrainy do UE nie jest reali-
styczne31. W kontekście amerykańskiego zaangażowania się na Ukrainie po-
jawił się jeszcze jeden wątek. Chodzi mianowicie o cele gospodarcze i ude-
rzenie w podstawy uzależnienia tego kraju od Rosji. To właśnie m.in. syn wi-
ceprezydenta USA Hunter Biden jako członek Rady Dyrektorów firmy Bu-
risma Holdings był zaangażowany w ewentualną eksploatację łupków 
w Donbasie. Należy także przypomnieć, że już przed 7 laty amerykańska fir-
ma Vanco wygrała przetarg na zagospodarowanie złoża błękitnego surowca 
na Morzu Czarnym, u brzegów Krymu. Jednak, gdy do władzy doszła Julia 
Tymoszenko, to anulowała umowę, gdyż Vanco swoje prawa przekazała innej 
firmie, za którą rzekomo stali biznesmeni z Europy Wschodniej i Rosji32.  

Innym wątkiem, który poruszyła prasa rosyjska i czeska była kwestia do-
mniemanego porozumienia pomiędzy USA, UE a Ukrainą w sprawie maga-
zynowania odpadów radioaktywnych na obszarach Czarnobyla. Na ile jest to 
element wojny informacyjnej, a na ile przeciek informacyjny – na obecnym 

                                                            
29 Kerry: Ukraina gotowa do decentralizacji, <http://www.kresy.pl/wydarzenia,poli-

tyka?zobacz/kerry-ukraina-gotowa-do-decentralizacji> (6 V 2014). 
30 Nie będzie stałych baz Paktu w Polsce. Biały Dom respektuje umowę Rosja – NATO 

<http://www.defence24.pl/news_nie-bedzie-stalych-baz-paktu-w-polsce-bialy-dom-respektu 
je-umowe-rosja-nato> (31 VIII 2014). 

31 Auseinandersetzung im Bündnis: Steinmeier gegen Nato-Mitgliedschaft der Ukraine, 
<http://www.spiegel.de/politik/deutschland/ukraine-krise-steinmeier-gegen-nato-mitg-lieds 
chaft-der-ukraine-a-1004525.html> (23 XI 2014). 

32 Biden i Kwaśniewski usamodzielnią Kijów, <http://wiadomosci.onet.pl/swiat/bi-den-i-
kwasniewski-usamodzielnia-kijow/7y0r0>, (29 V 2014). 
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etapie trudno ustalić33. W tym kontekście pojawiają się interesy określonych 
korporacji gospodarczych, które mogą być dodatkowym, pośrednim inicjato-
rem „zmian” na Ukrainie. Pytanie, jakie trzeba tu zadać, brzmi: jaką rolę 
Ukraina odgrywała w planach strategicznych wspomnianych korporacji i czy 
element polityczny nie był wspomagany przez strukturę gospodarczą państw 
trzecich? Obserwując obecny poziom zaangażowania Waszyngtonu w wojnę 
w Donbasie, wyraźnie widać, iż samo wsparcie w zakresie sprzętu wojskowe-
go „nieśmiercionośnego” USA dla Ukrainy pokazuje, że jest ono symboliczne. 
Do czerwca 2014 r. Amerykanie przekazali sprzęt wojskowy na kwotę 5 mln 
USD, a od początku kryzysu Pentagon przekazał Ukraińcom pomoc o warto-
ści 3 mln USD, czyli na poziomie zaangażowania finansowego w pomoc armii 
ukraińskiej gubernatora Dniepropietrowska Ihora Kołomojskiego34. W póź-
niejszym okresie co prawda siły ukraińskie, jak podawał „Financial Times”, 
korzystały z pomocy amerykańskiej, która obejmowała m.in. kwestie wywia-
dowcze, doradztwo w sprawach strategii oraz przekazywanie nieoficjalnymi 
kanałami pomoc wartą miliony dolarów w postaci noktowizorów czy kamize-
lek kuloodpornych35. Nie jest wykluczone, że Waszyngton jest bardziej zaan-
gażowany sprzętowo i finansowo w operację w Donbasie, niż oficjalnie się 
podaje. Ta kwestia także musi być dokładnie zbadana, choć zapewne działa-
nia te są finansowane przez konta specjalne, co znacznie utrudnia orientację 
w tym zakresie. 

O jednoznacznym stanowisku rządu USA w kwestii braku ewentualnego, 
bezpośredniego zaangażowania się w konflikt na Ukrainie świadczą słowa Ba-
racka Obamy z sierpnia 2014 r., kiedy jednoznacznie stwierdził, iż „Nie bę-
dziemy podejmować działań wojskowych, by rozwiązać problem ukraiński. To, 
co robimy, to mobilizujemy międzynarodową wspólnotę, by wywierać presję 
na Rosję. Ale ważne, by podkreślić, że nie będzie wojskowego rozwiązania tego 
problemu. Nie bierzemy pod uwagę wojskowej konfrontacji Stanów Zjedno-
czonych z Rosją w tym regionie.”36 Od samego początku konfliktu było wia-
domo, ze USA same nie przyjmą twardej postawy wobec FR. Sprawa Ukrainy, 
sprawa Krymu po prostu nie były dla Waszyngtonu aż tak ważne, by ryzyko-
wać wojnę. To nie była kwestia słabości Baracka Obamy. Właśnie George 

                                                            
33 False Maidan: Oktrojovan| „revoluce”, radioaktivní contraband, <http://www.strip-

kyzesveta.cz/cz/media/744/false-maidan-oktrojovana-revoluce-radioaktivni-kontraband> (31 
III 2014); Kijewskij pojezd smierti, <http://3rm.info/45096-kievskiy-poezd-smerti-istoch-nik-http-
politikusru-articles-15816-kievskiy-poezd-smertihtml-politikusru.html> (6 IV 2014). 

34 Obama obiecał wsparcie wojskowe dla Ukraińców, <http://www. kresy.pl/ wydarze-
nia,wojskowosc?zobacz/obama-o-wsparciu-wojskowym-fundusze-dla-ukraincow> (4 VI 2014). 

35 M.  Skalski , „Financial Times”: Ukraińskie siły rządowe korzystają z pomocy USA, 
<http://www.kresy.pl/wydarzenia,wojskowosc?zobacz/financial-times-ukrainskie-sily-rzadow 
e-korzystaja-z-pomocy-usa-> (8 VII 2014). 

36 Ukraina nie jest w NATO, nie musimy jej bronić, <http://www.kresy.pl/wydarzenia,woj 
skowosc?zobacz/obama-ukraina-nie-jest-w-nato-nie-musimy-jej-bronic> (29 VIII 2014). 
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W. Bush w taki sam sposób zareagował na rosyjski najazd na Gruzję w 2008 r.37 
Ukraina, oczywiście, ma inną dynamikę niż Gruzja. Stany Zjednoczone po-
strzegały wydarzenia na Ukrainie albo jako okazję do pozerstwa moralnego lub 
jako cios dla rosyjskiej strategii bezpieczeństwa narodowego. Tak czy inaczej 
oba ewentualne zamiary miały ten sam wynik – stworzyły wyzwanie dla pod-
stawowych interesów rosyjskich i umieściły prezydenta Rosji w niebezpiecz-
nym i niezręcznym położeniu38. 

II. Cele rosyjskiej polityki w stosunku do Ukrainy 

Tradycją Rosji co najmniej od trzech wieków była ekspansja we wszyst-
kich kierunkach. Oczywiście obszar Europy Wschodniej był i jest terenem 
szczególnego zainteresowania Moskwy. W tej kwestii wspomniane państwo 
ma długie tradycje39. Do głównych twórców koncepcji w tym obszarze nale-
żeli Nikołaj Danilewski, którego prace koncentrowały się na naukowym uza-
sadnieniu interesów państwa rosyjskiego, którego głównym celem była jego 
zdaniem ekspansja i dążenie do potęgi imperialnej, a celem ostatecznym – 
utworzenie imperium słowiańskiego. To właśnie on uzasadniał, że Rosja, 
z punktu widzenia uwarunkowań kulturalno-historycznych, nie może stać 
się częścią Europy, a prawosławie stanowi podwalinę, na której ma się roz-
szerzać imperium. W jego skład miał wchodzić nie tylko zabór rosyjski, ale 
także cała była Galicja. Jego myśl rozwinął Władimir Łamański, który stwo-
rzył ideę nazwaną później eurazjanizmem. Podkreślał on, że w przyszłości 
Europa utraci znaczenie polityczne i kulturowe, a Rosja zajmie większą część 
kontynentu i 2/3 Azji. Innym teoretykiem koncepcji, dzisiaj uznanych za 
geopolityczne, był rosyjski historyk Mikołaj Karamzin, który uzasadniał po-
trzebę ekspansji moskiewskiej na zachód, twierdząc, że to konieczność dzie-
jowa. Mówił wprost, iż nieustanne podboje i włączanie w skład imperium 
nowych prowincji jest zjawiskiem naturalnym i świadczy pozytywnie o sile 
państwa.  

Dla obecnych geopolityków w Rosji, jak pisał Piotr Eberhardt, najwybit-
niejszym przedrewolucyjnym twórcą był Iwan Dusiński. Według niego zada-
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kulski , Geneza rosyjskiej geopolityki, [w:] Studia nad rosyjską geopolityką, red. Idem,  Czę-
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niem Rosji w bliższej i dalszej perspektywie jest dalsza ekspansja terytorialna 
i stworzenie z tego państwa imperium decydującego o losach nie tylko kon-
tynentu euroazjatyckiego, ale całego świata. Nie uznawał Ukraińców za od-
rębny naród. Wpływ jego koncepcji widać wyraźnie w bieżącej polityce rosyj-
skiej. Z przyczyn egzystencjonalnych dla Rosji dużo groźniejszym przeciwni-
kiem są Ukraińcy niż posiadający historię mocarstwową Polacy, którzy do-
datkowo mają wielowiekową tradycję państwową. Dla Rosji istnieje niebez-
pieczeństwo, iż trwałe upodmiotowienie państwa ukraińskiego spowoduje 
ograniczenie ekspansji Rosji na zachód. Podkreślał, że wyjątkowo trudno po-
konać dwa podmioty polityczne (Polskę i Ukrainę), aby zrealizować ideę 
niemiecko-rosyjskiej Europy Środkowo-Wschodniej. Najpełniej do twórców 
rosyjskiej geopolityki końca XIX w. i początku XX w. sięga Aleksander Dugin. 
Co prawda jego specjalnością jest geografia sakralna i jej oddziaływanie na 
procesy polityczne na świecie, ale z racji związków z administracją państwo-
wą jego idee mają bezpośredni wpływ na władzę wykonawczą w Rosji. We-
dług niego Rosja jest stworzona przez opatrzność do realizowania wielkich 
celów i ten obowiązek musi konsekwentnie spełniać. Podstawowym jej zada-
niem jest zaś konieczność utworzenia wielkiego imperium kontynentalne-
go40. Jego inspiracje naukowe odnoszą się, poza rosyjskimi geopolitykami, do 
Halforda Mackindera i jego koncepcji Heartlandu41 oraz do Rudolfa Kjellena, 
piszącego, iż decydującą rolę w polityce światowej odgrywają najpotężniejsze 
mocarstwa, a pozostałe państwa są tylko drugorzędnymi uczestnikami histo-
rycznych wydarzeń. Ich los zależy wyłącznie od tego, czy są potrzebne wiel-
kim państwom do zachowania między nimi równowagi i wzajemnego bez-
pieczeństwa42. 

Do jednych z głównych zadań FR należy rozbicie sojuszu Europy ze Sta-
nami Zjednoczonymi, czyli unicestwienie NATO, a następnie rozczłonkowa-
nie UE. Pierwszym krokiem w tym kierunku miało być zniszczenie amery-
kańskiej linii kwarantanny – „kordonu sanitarnego”, przebiegającego od Mo-
rza Czarnego do Morza Bałtyckiego. Trzon wspomnianego „kordonu” stano-
wią Polska i Ukraina – dwa, jak pisze A. Dugin, nieuleczalne proatlantyckie 
„państwa sezonowe”, które, dążąc do zacieśnienia więzi z USA, zdradzają 

                                                            
40 P .  Eberhardt , Koncepcje geopolityczne Aleksandra Dugina, [w:] Przegląd Geograficzny 
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2010, t. 84, z. 2, s. 323. 
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swoją kontynentalną tożsamość43. Według niego zasadniczym polem walki 
na świecie jest konflikt pomiędzy systemem „kontynentalnym” a „morskim”, 
reprezentowanym przez Waszyngton i Londyn. Według jego założeń w Eu-
ropie Środkowej jest miejsce tylko dla Niemiec i satelitów tego państwa. Ten 
paradygmat od stu lat jest podstawą sojuszu niemiecko-rosyjskiego, gdzie za-
sadniczo obydwie strony rywalizują o zakres swoich wpływów. Wojny świa-
towe są tu raczej wyjątkiem i potwierdzają niemożliwość trwałego podboju 
jakiegokolwiek z wymienionych podmiotów44. Celem niezmiennym rosyjskiej 
polityki w zakresie bezpieczeństwa jest umacnianie jej państwowości, co 
z kolei jest swoistym synonimem mocarstwowości. Spełnienie tego warunku 
w rozumieniu Rosjan pozwoliłoby na odzyskanie pozycji głównego rozgrywa-
jącego w procesach integracyjnych Europy Środkowej z Zachodem, a zwłasz-
cza wpływ na eurazjatycki wybór Ukrainy45. 

Dla zrozumienia znaczenia ziem ukraińskich dla Rosjan są, jak pisał 
H. Kissinger w swojej książce Dyplomacja – stereotypy panujące w rosyjskich 
elitach władzy, które zawsze podkreślały „cywilizacyjną” misję Rosji. Znako-
mita większość przywódców FR, bez względu na przekonania polityczne, nie 
akceptowała i nie akceptuje nadal rozpadu imperium radzieckiego i odmawia 
prawowitości państw – sukcesorów ZSRR, zwłaszcza Ukrainy, kolebki rosyj-
skiego prawosławia46. Takie myślenie poprzez opracowywanie koncepcji na-
ukowych wspierają rosyjskie ośrodki naukowe, formułując tezę, iż aby za-
bezpieczyć stabilność świata, należy odtworzyć jedno państwo w przestrzeni 
geograficznej, obrazującej geopolityczną oś świata, czyli były ZSRR47, którego 
nową formułą ma być Unia Eurazjatycka. Z punktu widzenia Moskwy istot-
nym problemem w jej grze o Ukrainę jest kwestia statusu i pozycji zachod-
nich prowincji tego kraju w układzie ogólnopaństwowym. Do najistotniej-
szych kwestii dla Kremla względem tego obszaru należą:  

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

tarnych przez „twardy” elektorat antyrosyjski; 
3. Wpływy USA i UE na Ukrainę przez prozachodnią społeczność zachod-

nich prowincji państwa; 
4. Wypieranie kultury i języka rosyjskiego ze znacznych obszarów państwa; 
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5. Zagrożenia dla pozycji Rosji nad Morzem Czarnym poprzez utratę por-
tu wojennego w Sewastopolu, co doprowadziło do aneksji Krymu; 

6. Budowa systemu politycznego na Ukrainie, który byłby atrakcyjny dla 
innych republik poradzieckich, w tym i w Rosji; 

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

Swoje cele Moskwa na Ukrainie realizowała różnymi sposobami. Jednym 
z nich była głęboka penetracja administracji, resortów siłowych i gospodarki 
przez osoby jednoznacznie wypowiadające się za współpracą z Rosją. Także 
przez przedstawicieli elit prorosyjskich szerzono poglądy o konieczności podzia-
łu kraju na Galicję oraz pozostałą część kraju48. Z dużym prawdopodobieństwem 
można stwierdzić, iż na obecną chwilę Moskwa zrezygnowała z zamiaru włą-
czenia w swój obszar wpływów obszarów należących przed II wojną światową do 
RP. Taka decyzja podyktowana jest niebezpieczeństwem utrwalania nacjonali-
stycznych tendencji w społeczeństwie ukraińskim, a z drugiej strony sprzyja de-
stabilizowaniu UE, w tym Polski. 

Obecnie FR w swej polityce zagranicznej kieruje się obroną swojej do-
tychczasowej pozycji w dotychczasowym układzie światowego bezpieczeń-
stwa, podejrzewając, iż USA dążą do jego zburzenia i wprowadzenia nowego 
porządku, przez wyeliminowanie niektórych jego dotychczasowych filarów. 
Jednym z pól osłabiania Rosji jest wyparcie jej wpływów z Ukrainy49. Ograni-
czonym sojusznikiem Rosji w obszarze Ukrainy jest Francja. Dla Paryża Mo-
skwa nie jest najważniejsza, ale zawsze była istotnym elementem dla równo-
ważenia pozycji USA w wymiarze globalnym oraz neutralizowania Niemiec 
w skali Europy50. Oczywiście ten sojusz ma swoje ograniczenia i nie dotyczy 
sytuacji konfrontacji UE z Rosją, gdzie Francja musi wybrać orientację na 
Brukselę. Oczywiście w dogodnym momencie podejmie działania, podobnie 
jak Niemcy, aby szybko i sprawnie odbudować odpowiednie relacje z Rosją. 

Trwającym konfliktem w Donbasie i działaniami z jednej strony Rosji, zaś 
z drugiej – Zachodu, jest zaniepokojony A. Łukaszenka51, z uwagi na prawdo-
podobieństwo stania się kolejnym celem działań dezintegracyjnych obu stron 
konfliktu. Dla USA Białoruś stanowi istotny element zainteresowania z uwagi 
na możliwość, podobnie jak w przypadku Ukrainy, przesunięcia na wschód 
swoich wpływów, a z drugiej strony – na wzmocnienie swoich oddanych so-
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juszników, tj. bezpieczeństwa Litwy i Łotwy poprzez neutralizację ich zagro-
żenia ze strony południowo-wschodniej. Dla obecnych władz na Białorusi na-
rastający konflikt niesie poza tym zagrożenie wzbudzeniem w kraju środo-
wisk i ugrupowań działających na rzecz przeniesienia na grunt krajowy za-
chodnich standardów demokratycznych, czyli w rzeczywistości – działań ma-
jących na celu odsunięcie obecnych władz i orientację państwa na Brukselę. 
Pytanie tylko – jaką rolę ma odgrywać Białoruś i osobiście A. Łukaszenka 
w planach Waszyngtonu i Moskwy na przyszłość? Oczywiście pytanie jest 
wielowątkowe, ale Mińsk jest kluczowy w tej grze i stanowi kolejny klucz do 
władania Europą Wschodnią. 

W okresie natężenia działań na Majdanie obydwie główne strony konflik-
tu o Ukrainę tj. USA i Rosja zaczęły się wzajemnie oskarżać o jego prowoko-
wanie. Z jednej strony doradca prezydenta Rosji Siergiej Głazjew wzywał Wa-
szyngton, by zaprzestał szantażowania Ukrainy i finansowania „rebeliantów” 
i zastraszania. Jako przykład takich praktyk S. Głazjew przywołał grudniowe 
spotkanie asystentki sekretarza stanu USA Victorii Nuland z ukraińskimi oli-
garchami, zbliżonymi do ukraińskich władz. Sugerował, iż pojawiły się in-
formacje, że na terytorium amerykańskiej ambasady odbywa się szkolenie 
bojowników i że są oni uzbrajani. Sama V. Nuland miała zagrozić oligarchom 
umieszczeniem ich na amerykańskiej „czarnej liście”, jeśli prezydent 
W. Janukowycz nie odda władzy opozycji. Odnosząc się do roli Stanów Zjed-
noczonych, S. Głazjew powiedział, że według posiadanych przez niego in-
formacji, Amerykanie przeznaczają 20 mln USD tygodniowo na finansowanie 
opozycji i rebeliantów, w tym jej uzbrajanie52. Na ile były to prawdziwe in-
formacje, a na ile etap wojny informacyjnej – trudno na obecną chwilę 
stwierdzić. Należy podkreślić, iż zapewne także strona rosyjska głęboko an-
gażowała się finansowo i organizacyjnie po stronie ówczesnego prezydenta 
Ukrainy.  

III. Niemcy w grze Stanów Zjednoczonych na Ukrainie 

Drugim zasadniczym graczem Zachodu w odniesieniu do Ukrainy są 
Niemcy. Kwestia ta budzi obawy USA. Jak podkreślał G. Friedman – Wa-
szyngton nie może dopuścić do odrodzenia się sojuszu Berlina z Moskwą. 
Z rozżaleniem wprost stwierdza, że największym problemem dla USA jest 
Berlin i retorycznie wprost pyta: „…jak mamy się angażować w obronę Polski, 
jeśli Niemcy są wobec tego obojętne, a może wręcz wrogie?”53 Berlin, nieza-
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leżnie od formy i stanu formalno-prawnego państwowości Ukrainy, widział 
w niej zawsze czynnik dezintegrujący Polskę oraz docelowy obszar wpływów, 
związany z jej polityką wschodnią. Kierunki polityki niemieckiej zostały już 
nakreślone przez geopolityków na przełomie XIX i XX w. Spośród bardziej 
znanych niemieckich teorii geopolitycznych, odnoszących się do celów na 
wschodzie, była doktryna Lebensraumu, która traktowała przestrzeń geogra-
ficzną jako podstawowy czynnik w życiu narodów, przynoszący postęp cywi-
lizacyjny, a walka o przewagę między narodami sprowadzała w istocie do 
zdobywania przestrzeni. Co prawda twórca wspomnianej doktryny Friedrich 
Ratzel miał zasadniczo na myśli zdobywanie militarne przestrzeni, ale 
w obecnym kształcie narzędzi pod porządkujących inne państwa na czoło 
wysunęły się czynniki gospodarcze i dominacja za pomocą wchłaniania przez 
porozumienia międzynarodowe54. Podobnie myślał Karl Haushofer, twier-
dząc, że poprzez nowe układy sojuszów należy zmieniać dotychczasowy po-
rządek świata, wskazując m.in., iż obszar pomiędzy Rosją a Niemcami powi-
nien być zdominowany przez te państwa55. Podobnie uważał inny ówcześnie 
tworzący Niemiec Fredrich Naumann mówiąc, że Polska, a co za tym idzie 
także ziemie obecnej Ukrainy, powinny stanowić część integralnego Środko-
woeuropejskiego Związku Gospodarczego – bloku ponadpaństwowego, zdo-
minowanego przez potęgę ekonomiczną Niemiec56.  

Wspomniani naukowcy uważali ponadto, iż jedynie Niemcy, ze względu 
na swoja pozycję w Europie, są predysponowane do objęcia kurateli nad całą 
centralną i wschodnią Europą. Narody pozostałe powinny uznać dla nich ko-
rzystność takiego stanu rzeczy. Nie chodziło tu o stricte politykę ekspansji 
terytorialnej, ale o drugi człon ideologicznego podłoża koncepcji dominacji 
niemieckiej w Europie – konieczność utworzenia Grossraumwirtschaftu, czyli 
o kierowanie się w polityce głównie względami ekonomicznymi. Twórcy tej 
koncepcji uważali, że w miarę rozwoju gospodarka musi dysponować coraz 
większym rynkiem zbytu. Jedynym państwem w Europie, które ma odpo-
wiednie warunki do integracji wokół siebie wielu małych i średnich państw 
są właśnie Niemcy. Istnieją więc naturalne przesłanki do wykrystalizowania 
się związku wielu państw pod kuratelą Berlina. Polityczny program działania 
w celu utworzenia Wielkiej Germanii przygotował w 1895 r. Karl Kaerger. 
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W swojej książce „Germania triumphans” zakreślił projekcje przyszłych wy-
darzeń historycznych. Według niego tereny opanowane na wschodzie Euro-
py zostaną skolonizowane przez Niemców. Ludność słowiańska zostanie po-
zbawiona własności i deportowana do właściwych Niemiec, gdzie stanie się 
siłą roboczą57. Wiele obecnych działań niemieckich na arenie międzynaro-
dowej nosi w sobie pewne elementy zakreślonego we wspomnianej koncepcji 
programu, dlatego też należy podjąć badania „tradycyjnych” teorii geopoli-
tycznych i odniesienie ich do obecnych warunków i czasu. Ewentualne po-
twierdzenie, czy też ich wykluczenie, miałoby z pewnością duże znaczenie 
dla określenia celów polityki Berlina na Ukrainie. 

Analizując obecną politykę Niemiec nasuwa się właśnie widoczna zbież-
ność i skojarzenie wspomnianych teorii z działaniami podejmowanymi przez 
elity polityczne tego państwa, które kierunkują ową politykę. Wydaje się 
obecnie, iż w RFN co prawda w innych warunkach oraz innymi metodami 
naznaczony przed wiekiem cel pozostał zbliżony, a mianowicie budowa 
trwałej niemieckiej, zwłaszcza ekonomicznej, strefy wpływów na granicy 
z Rosją. Symptomatycznym elementem polityki Berlina była zmiana strate-
giczna w zakresie celów stawianych własnym siłom zbrojnym, które zostały 
nakreślone w 2011 r. w dokumencie Wytyczne polityczno-obronne reformy 
Bundeswehry. Wspomniana modernizacja miała na celu profesjonalizację 
współczesnej niemieckiej armii i zwiększenie jej możliwości ekspedycyjnych 
przy jednoczesnym zmniejszeniu liczebności sił zbrojnych. Według resortu 
obrony Niemcy powinny bardziej angażować się w zagraniczne operacje woj-
skowe w celu m.in. wzmocnienia pozycji RFN na świecie, wobec sojuszników 
z NATO i UE58. Celem zmian miało być też przygotowanie sił zbrojnych na 
działania ekspedycyjne, z zamiarem zapewnienia ciągłości dostaw surowców 
naturalnych a także wsparcie swoich interesów gospodarczych czynnikiem 
siły59. Głównym powodem, jak się wydaje, niechęci Berlina w sprawie mili-
tarnego wzmocnienia Polski było nie tylko stanowisko Moskwy w tej sprawie, 
ale obawy RFN, dotyczące ograniczenia wpływów tego państwa na Warsza-
wę. Na zasadniczą rolę Niemiec dla USA w Europie dla jej stabilizacji zwracał 
uwagę Andrew A. Michta. Według niego związane to było z sytuacją w Afry-
ce Północnej oraz na wschodzie Europy i Bałkanach60. Prawdopodobnie wła-
śnie sprzeciw Niemiec spowodował, że Biały Dom ogłosił, iż podczas szczytu 

                                                            
57 P .  Eberhardt , Geneza i rozwój niemieckiej doktryny, s. 187.  
58 J .  Gotkowska , Reforma Bundeswehry – po co RFN profesjonalna armia?, „BDST OSW” 

25 V 2011, nr 18 (178),; Idem, Reforma Bundeswehry. Transformacja armii wraz z emancypacją 
polityki bezpieczeństwa RFN, „Nowa Europa” 2012, nr 1(12), s. 179–206.  

59 A .  Kwiatkowska -Drożdż , Deficyt surowców naturalnych – implikacje dla polityki, 
„Komentarze OSW”, 8 II 2011.  

60 A .A.  Michta , Europa w polityce bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, „Zeszyty Nau-
kowe AON”2011, nr 4 (85), s. 8–11. 
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Sojuszu w Newport we wrześniu 2014 r. nie zostaną podjęte decyzję o budo-
wie stałych baz NATO w Europie Środkowo-wschodniej. Przyczyną takiego 
stanu jest także umowa NATO-Rosja z 1997 r. o nierozszerzaniu infrastruktu-
ry wojskowej na obszarze nowych państw członkowskich.  

Sytuacja na linii Waszyngton-Berlin jest na tyle skomplikowana, że istnie-
je podejrzenie manipulowania informacjami przez amerykański wywiad 
w sprawie rzeczywistego stanu na Ukrainie. To przed szczytem NATO w Wa-
lii grupa emerytowanych pracowników amerykańskiego wywiadu ostrzegła 
niemiecką kanclerz, aby nie dała się nabrać na przypuszczalnie fałszywe in-
formacje USA, dotyczące konfliktu na Ukrainie. Do sygnatariuszy listu nale-
żał emerytowany szef służb technicznych amerykańskiej Agencji Bezpieczeń-
stwa Narodowego (NSA) William Binney. Autorzy listu porównywali zarzuty 
Zachodu wobec Rosji z argumentacją Amerykanów przed wojną w Iraku 
w 2003 r. Rząd amerykański mówił wówczas o broni masowego rażenia, którą 
miał dysponować Irak. Informacja ta okazała się błędna. Opublikowane 
wówczas przez NATO i Amerykanów zdjęcia rosyjskich wojsk i czołgów na 
Ukrainie mogły być, zdaniem autorów listu, sfałszowane.  

Prezydent USA B. Obama już w ubiegłym roku był bliski rozpoczęcia in-
terwencji militarnej przeciwko Syrii. Argumentem były „podejrzane” infor-
macje, że rząd B. al-Assada użył przeciwko własnej ludności gazu bojowego. 
Autorzy listu do kanclerz A. Merkel przypuszczali, że swoim antyrosyjskim 
kursem Stany Zjednoczone próbują sprawić, by Ukraina została członkiem 
NATO. Dlatego też w lutym 2014 r. USA wspierały „zamach stanu” w Kijo-
wie61. O skali zaangażowania Berlina w przygotowania podłoża dla swoich in-
teresów świadczą m.in. informacje o zaangażowaniu tego państwa w finan-
sowanie struktur na terenie RFN zakazanych. Oczywiście chodzi tu o ugru-
powania faszyzujące. Pod koniec stycznia 2014 r., na stronach zajmujących 
się polityką zagraniczną ukazał się artykuł mówiący wprost o wieloletnim 
wsparciu Niemiec dla wspomnianych środowisk62. Jest to kolejny obszar ba-
dawczy, którego wnioski mogą wnieść wiele istotnych treści do oceny kon-
fliktu ukraińskiego. 

 
* * * 

Konflikt wewnętrzny na Ukrainie i jego forma oraz skala jest bodajże naj-
większym geopolitycznym tąpnięciem po 1991 r. Tak naprawdę jego konse-
kwencją może być upadek pojałtańskiego układu granicznego w Europie 
Wschodniej. Dla Polski i innych państw europejskich, które poniosły straty 

                                                            
61 Byli pracownicy wywiadu USA ostrzegają Merkel przed błędnymi informacjami, 

<http://www.rp.pl/artykul/28,1138560-Byli-pracownicy-wywiadu-USA-ostrzegaja-Merkel-prze 
d-blednymi-informacjami.html> (4 IX 2014). 

62 Die Expansion europäischer Interessen, <http://www.german-foreign-policy.com/de/ 
fulltext/58786> (20 III 2014). 
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na wschodnich obszarach jest to niebezpieczeństwo odżycia dyskusji 
o „sprawiedliwych granicach”, a dla mocarstw – wygodny element do desta-
bilizowania państw wewnątrz UE i na jej zewnętrznych granicach. Niezależ-
nie od tego, jakie granice będzie miała Ukraina i jaki obszar będzie obejmo-
wała, niezaprzeczalnym faktem będzie, iż stanie się buforem dla Europy 
Środkowej. Buforem zapewne przez lata niestabilnym, a także, niezależnie 
od skali infiltracji Zachodu, czy też Rosji – obszarem społecznego niepokoju, 
przyjmującego wyraz quasi-rewolucyjny. Walka bowiem o ten obszar będzie 
powracała endogenicznie. 

Poza zagrożeniami ze strony fundamentalistów islamskich, pokój na 
Ukrainie ma zasadnicze znaczenie dla stabilizacji sytuacji w zakresie bezpie-
czeństwa w Europie. Decydujący wpływ na te zjawiska ma polityka USA i FR 
na obszarze Europy Wschodniej i rejonu Bałkanów oraz Zatoki Perskiej. Po 
doświadczeniach z Iraku i Afganistanu, USA bardzo niechętnie angażują się 
w działania wojskowe poprzez użycie wojsk lądowych. Dlatego też należy 
wykluczyć udział wojsk tego państwa na Ukrainie, co mogłoby w konse-
kwencji doprowadzić do wojny światowej z wykorzystaniem broni jądrowej. 
Oczywiście narracja Kijowa i Waszyngtonu w stosunku do wojny w Donbasie 
jest także elementem wojny informacyjnej, a USA chcą podciągnąć ją pod 
amerykański paradygmat wojny z terroryzmem, choć ma ona typowy charak-
ter wojny buntowniczej. Zapewne wykorzystano tu bogate doświadczenia 
z zakresu niedawnych operacji w Libii, Tunezji czy Egiptu oraz nieudanej 
operacji w Syrii. Ukraina jednak, w odróżnieniu od pozostałych państw, mia-
ła podstawowy czynnik, który odróżniał ją od wspomnianych państw. Była to 
bezpośrednia bliskość światowego mocarstwa, istotna populacja Rosjan oraz 
wrażliwa strefa zdefiniowanych i historycznych wpływów Moskwy.  

W niniejszym artykule zwrócono uwagę na kilka istotnych czynników, 
których efekty badań mogą rzucić nowe światło na zakres operacji państw 
trzecich na Ukrainie. Podstawowe pytanie, które się nasuwa w toku wspo-
mnianego wywodu, to czy pośrednie strony konfliktu nie zdawały sobie 
sprawy ze swojej wspólnej niemocy opanowania pod względem wpływów ca-
łej Ukrainy? Oczywiście możliwy jest także wariant, iż początkowo przyspie-
szona zbiegiem wydarzeń ingerencja nie była wystarczająco dopracowana. 
Czy zatem w początkowej fazie, w sposób ograniczony, poszczególne pań-
stwa musiały ją zaimprowizować? Tym niemniej pojawiające się pytania 
o stopień penetracji ukraińskiej administracji przez różnego rodzaju agentu-
ry wydaje się być wysoki. Także brak jest odpowiedzi na pytanie o przyczyny 
skutecznej rezygnacji z operacyjnego rozbicia Majdanu, który trwał nieprze-
rwanie przez długie miesiące zimowe przełomu roku 2013 i 2014. W tym 
okresie wystarczyło wyłączyć prąd, gaz i dowóz żywności, a protest upadłby. 
Jednak stało się inaczej – całe państwo nie mogło sobie poradzić przez kilka 
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miesięcy z populacją protestujących, liczbą porównywalną z kibicami dużego 
stadionu piłkarskiego. 

Wydarzenia na Ukrainie i poza nią samą mają jeszcze inny wymiar, który 
może wpłynąć na destabilizację znacznie większego obszaru. Mowa tu 
o Mołdawii i jej części w postaci Naddniestrza, Bałkanach oraz państwach 
bałtyckich. Inną istotną cechą tej wojny jest akceptacja części społeczności 
międzynarodowej dla wykorzystania i promocji w wojnie elementów i śro-
dowisk skrajnie nacjonalistycznych, czy wręcz faszystowskich. Jest to bardzo 
niebezpieczna tendencja, która jest już coraz częściej wykorzystywana przez 
inne państwa np. Litwę jako dopuszczalny element polityki środowisk tole-
rowanych przez państwo w stosunku do mniejszości polskiej i rosyjskiej. To 
z kolei rodzi obawy o docelowy obraz i charakter państwa ukraińskiego. Ma-
jąc właśnie na uwadze politykę Wilna, biorąc pod uwagę kilkukrotnie więk-
szy obszar Ukrainy – przyszłość krajów sąsiadujących z tym państwem budzi 
obawy zwłaszcza, że nacjonalizm ukraiński jest jeszcze bardziej radykalny, 
a co za tym idzie niebezpieczny. Szczególnie może on stanowić zagrożenie 
dla polskich interesów w Europie Wschodniej, w znacznie większym stopniu 
niż mamy obecnie do czynienia ze strony litewskiej. 

Należy zadać sobie także pytanie, jaką cenę Ukraina płaci za wsparcie 
USA dla ekipy A. Jaceniuka i P. Poroszenki oraz jaka jest wysokość strat lub 
ewentualnych zysków w wyniku antyrosyjskiej polityki. Pojawiły się m.in. su-
gestie (może to być także prowokacja rosyjskich służb specjalnych w kontek-
ście wojny informacyjnej), że na Ukrainie są zlokalizowane tajne więzienia 
CIA, i mają powstać nowe. Obecnie spekulowanych jest kilka nowych lokali-
zacji, m.in. w Dykańkach (obwód połtawski) i w Woznesenśku (obwód miko-
łajowski)63. Ważnym głosem w całej dyskusji jest stwierdzenie Henry Kissin-
gera, wyrażone w „Der Spiegel”, iż „Europa i USA nie pojęły znaczenia wyda-
rzeń, które zaczęły się od negocjacji o współpracy ekonomicznej UE i Ukrai-
ny, a potem rozlały się na demonstracjach w Kijowie. Stosunki Ukrainy 
z Unią Europejską powinny być przedmiotem dialogu z Rosją, jeśli Zachód 
chce być uczciwym, to powinien przyznać, że popełnił błąd.”64 Trwający kry-
zys polityczny na Ukrainie jest prawdopodobnie najważniejszym wydarze-
niem na terenach poradzieckich, a jego wpływ może mieć wpływ zarówno na 
przyszłość regionu, jak i całego systemu międzynarodowego. Dodatkowym 
pytaniem, jakie się rodzi, obserwując wojnę w Donbasie to, do jakiego stop-
nia jest to konflikt amerykańsko-rosyjski, a do jakiego ukraińsko-rosyjski? 

                                                            
63 ЦРУ на хуторе близ Диканьки, <http://www.svpressa.ru/politic/article/ 104075/> (16 

XI 2014). 
64 Kissinger: Zachód popełnił błąd. O Ukrainie trzeba rozmawiać z Rosją, <http:// 

www.kresy.pl/wydarzenia,polityka?zobacz/kissinger-zachod-popelnil-blad-o-ukrainie-trze ba-
rozmawiac-z-rosja-> (9 XI 2014). 
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Fakt, iż w czerwcu 2014 r. w Finlandii trwały tajne rozmowy amerykańsko-
rosyjskie, rzuca pewne światło na te fakty65.  

Na Ukrainie brak także publicznej dyskusji w środkach masowego przeka-
zu (trwa ona na forach internetowych i kuluarach) o powody tak dużych 
strat w wojnie i dlaczego oddano bez walki Krym i jak doszło do nieudanej 
operacji w Donbasie. Nie znamy także pogłębionych badań w kwestii spo-
łecznej determinacji społeczeństwa ukraińskiego w odniesieniu do kosztów, 
jakie jest w stanie ponieść w przyszłości za „odbicie” Krymu i Donbasu. Dużo 
winy za sytuację we wspomnianym kraju ponosi także UE. Jak zauważa Kata-
rzyna Pełczyńska-Nałęcz66 – w minionych latach deficyt w sferze realnej in-
tegracji ze wschodnimi sąsiadami Unia starała się kompensować postępem 
w sferze proceduralno-instytucjonalnym (stworzenie planów działania, roz-
poczęcie umów stowarzyszeniowych, czy w końcu planu działania na rzecz 
ruchu bezwizowego).  

Wspomniane rozwiązania instytucjonalne są niewątpliwie potrzebne dla 
realizacji Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, jednak powstało zagrożenie, iż 
wspomniane umowy i plany działania staną się celem samym w sobie i za-
miast służyć integracji, będą jedynie imitowały ten proces. W jej tezie poja-
wia się kolejne pytanie badawcze, dotyczące samego przebiegu integracji 
Ukrainy z UE i ewentualnym wyhamowywaniem tego procesu przez którąś 
ze stron. Istotna kwestia to także realne szanse na integrację tego państwa 
z ze strukturami unijnymi. Może to być jedną z zasadniczych kwestii i zara-
zem odpowiedzi, gdzie Ukraina będzie, jeżeli nie będzie członkiem UE? 
W jakim systemie bezpieczeństwa się znajdzie i kto go będzie gwarantował? 

Należy przypomnieć, iż istotnym elementem powodującym dynamiczną in-
gerencję Rosji na Ukrainie, a zwłaszcza na Krymie, był casus Kosowa. Należy 
przypomnieć, iż NATO przez 78 dni bombardowało Serbię w celu wsparcia au-
tonomii Kosowa bez rezolucji ONZ. Następnie państwa członkowskie uznały 
część państwa serbskiego za niepodległy byt państwowy, przy zdecydowanym 
sprzeciwie FR. Podobnie, jak pisał Stephen J. Cimbala67 było w przypadku Ira-
ku, gdzie pomimo braku wsparcia ONZ, a nawet sprzeciwu członków NATO, 
takich jak Francja, dokonano ataku. Wspomniany autor nazywa operację ro-
syjską na Ukrainie „taktyką salami”, czyli odkrajaniem poszczególnych pro-
wincji od tego państwa. Pytaniem o przyszłość Ukrainy jest także zasadnicza 
kwestia, czyli ile pieniędzy jest niezbędnych dla zachowania niezależności 

                                                            
65 MSZ Finlandii: w czerwcu USA i Rosja rozmawiały w tajemnicy o Ukrainie, <http:// wia-

domosci.onet.pl/swiat/msz-finlandii-w-czerwcu-usa-i-rosja-rozmawialy-w-tajemnicy-o-ukrai 
nie/k3127> (27 VIII 2014). 

66 K.  Pełczyńska -Nałęcz , Integracja czy imitacja? UE wobec wschodnich sąsiadów, 
„Prace OSW” 2011, nr 31, s. 11. 

67 S . J .  C imbala , Sun Tzu and Salami Tactics? Vladimir Putin and Military Persuasion in 
Ukraine, 21 February–18 March 2014, „Journal of Slavic Military Studies” no. 3/2014, s. 372.  
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państwa oraz to, kto i kiedy jest gotów na szybkie przekazanie tych pieniędzy 
Kijowowi. Jeżeli państwo ukraińskie nie otrzyma takiego wsparcia, jakie scena-
riusze są prawdopodobne dla kolejnych stadiów kryzysu w tym państwie oraz 
jakie ono będzie maiło konsekwencje dla pokoju w Europie? 

Obecnie jest bardzo trudno zdefiniować skalę i pożądaną głębokość zaan-
gażowania Polski w ten konflikt. Nie ulega wątpliwości, iż jest on za duży. 
Barak w nim wyartykułowania polskich interesów. Zbyt mało dyskutuje się 
na temat ewentualnej koegzystencji wpływów polsko-rosyjskich na Ukrai-
nie68. Jak zauważał Stanisław Bieleń „…postrzeganie Rosji wyłącznie jako 
państwa wrogiego i agresywnego przez pryzmat konfliktu ukraińskiego jest 
największym błędem percepcyjnym polityki zagranicznej Polski. Doszło do 
absurdalnej sytuacji już nie tylko w sensie psychologicznym, ale i praktycz-
nym. Nic bowiem, co zrobi Rosja, nie zasługuje na zrozumienie i niczego, co 
zrobi Ukraina, nie wolno krytykować.”69  

W niniejszym artykule poruszono zaledwie kilkanaście istotnych kwestii, 
dotyczących wojny na Ukrainie i jej konsekwencji dla układu międzynaro-
dowego. Badając wspomniane problemy należy odrzucić uprzedzenia i ogra-
niczenia związane z „terroryzmem intelektualnym”, o którym kiedyś pisał 
Waldemar Łysiak w Rzeczpospolitej kłamców70 jako o pasożycie zniewalają-
cym umysły, a przez to rzetelność badań. Problemy badawcze poruszone 
w tekście są nader istotne, gdyż podobne elementy scenariuszy mocarstw 
mogą być wykorzystywane do destabilizacji państw w innym rejonie Europy 
lub świata.  

 
Pierwodruk: A. Zapałowski , Ukraina jako obszar rywalizacji Rosji i USA w II deka-
dzie XXI wieku,  [w:] R. Potocki,  M.  Domagała,  D.  Miłoszewska (red.) , 
Czas EuroMajdanu, Warszawa 2014, s. 589–614. 
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Ukrainie jako istotny czynnik stabilizacji w Europie Środkowo-Wschodniej, „Historia i Polityka” 
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69 Prof. Stanisław Bieleń: pomyślmy o własnym interesie narodowym, <http://wiadom 
osci.onet.pl/tylko-w-onecie/prof-stanislaw-bielen-pomyslmy-o-wlasnym-interesie-narodowy 
m/01dw0> (27 VIII 2014). 

70 W. Łys iak , Rzeczpospolita kłamców. Salon, Warszawa 2004, s. 269–277. 
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WSPÓŁPRACA MOŁDAWII Z UNIĄ EUROPEJSKĄ I JEJ WPŁYW NA 

BEZPIECZEŃSTWO EUROPEJSKIE W II POŁOWIE XXI WIEKU 
 

ołdawia1, pomimo znikomego potencjału demograficznego i gospo-
darczego, posiada istotną pozycję z punktu widzenia geopolitycz-
nego w Europie Środkowej. Fakt, iż na jej terytorium kumulują się 

problemy wymuszonych zmian granic, do których doszło po II wojnie świa-
towej, kwestie nakładania się interesów politycznych, czy tez narodowościo-
wych państw regionu, w tym Rosji, sytuuje to państwo do roli głównych zde-
rzaków politycznych we Europie i głównych obszarów konfrontacji. Państwo 
to leży na obszarze uznawanym za jeden z głównych obszarów uskoku geo-
politycznego, gdzie linie graniczne na przestrzeni wieków ciągle ewoluują 
pod naciskiem zmagań militarnych i układów międzynarodowych. Brak za-
kotwiczenia historycznego granic państwa wskazuje, iż z dużym prawdopo-
dobieństwem będziemy mieli w przyszłości do czynienia próbą podważenia 
ich przez inne podmioty polityczne regionu. 

 Innym, współczesnym elementem gry międzynarodowej o wpływy jest 
próba wykorzystania globalnych układów gospodarczych, bądź politycznych 
dla wytyczenia nowych linii podziałów w świecie. W Mołdawii problem pole-
ga na tym, że ta właśnie linia podziału gospodarczo-politycznego nakłada się 
jeszcze na linię podziału narodowościowego, które dzielą to państwo na dwa 
zasadnicze obszary, przyczyniając się do dezintegracji wskutek istnienia nie-
jednolitego obszaru Gagauzji. 

Celem poniższego artykułu jest uwypuklenie możliwych konsekwencji dla 
Europy Środkowowschodniej, związanych z prawdopodobna destabilizacją 
sytuacji w Mołdawii i ich wpływem na bezpieczeństwo w tej części kontynen-
tu. Mołdawia w 2013 roku posiadała około 3,5 mln obywateli i według pro-
gnoz ONZ w roku 2050 będzie ją zamieszkiwało zaledwie 2,5 mln osób. Po-
wierzchnia kraju wynosi 33,4 tys. km2 i jest o wiele mniejsza od m.in. Estonii, 
a porównywalna z powierzchnią Belgii. PKB sytuuje państwo najniżej w Eu-
ropie – na poziomie 2038 USD per capita w 2012 roku i notuje spadek. Wy-
datki Mołdawii na cele wojskowe w wysokości 22 mln USD w 2012 roku tj. 
0,3% PKB i przy posiadaniu około 6 tys. żołnierzy2 plasują to państwo jako 

                                                            
1 Część autorów używa nazwy Mołdowa np. M. Orzechowski , Strategie polityczne fede-

racji rosyjskiej wobec państw obszaru Europy Wschodniej w latach 1990–2005, Toruń 2013, s. 86 
i nast.  

2 A .  Dudek, Państwa świata – wybrane dane i wskaźniki, [w:] Rocznik Strategiczny 
2013/2014 t. 19, Warszawa 2014, s. 397, 408; Transformation Report Moldova 2011–2012, 
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kraj niezdolny do samodzielnej obrony, zwłaszcza w sytuacji istnienia zbun-
towanej prowincji Naddniestrze3, na terenie której stacjonuje co najmniej 1,5 
tys. żołnierzy rosyjskich. Grupa Operacyjna Wojsk Rosyjskich w Naddnie-
strzu powstała w 1995 roku na bazie radzieckiej 14. Armii. Jej głównym zada-
niem jest ochrona składów z bronią, sprzętem wojskowym i amunicją, pozo-
stawionych przez byłe jednostki radzieckie. Grupa jest też przygotowana do 
„działania w nagłych sytuacjach na podstawie decyzji Sztabu Generalnego Sił 
Zbrojnych FR”4. 

Z uwagi na bardzo dużą pauperyzację społeczeństwa, spora część obywa-
teli republiki czasowo przebywa za granicą w celach zarobkowych. Przesyła-
nie do kraju zarobionych pieniędzy stanowi duży zastrzyk dla borykającej się 
z bezrobociem gospodarki. Mołdawianie pracują głównie w Rosji (ok. 40% si-
ły roboczej) i w Unii Europejskiej (ponad 35%)5. Dużym problemem w kraju 
jest także korupcja. Według Indeksu Percepcji Korupcji z 2013 roku, Mołda-
wia znajdowała się na pozycji 102., lecz była w lepszej sytuacji niż Ukraina 
(144. miejsce – lider Europy)6. Natomiast secesja autonomicznego Naddnie-
strza w 1990 roku spowodowała w efekcie duże problemy, gdyż region do-
starczał aż 80% mołdawskiej produkcji przemysłowej, w tym prawie całą 
energię elektryczną7.  

Działania Mołdawii na rzecz integracji z Unią Europejską 

Polityka zagraniczna Mołdawii od czasu uzyskania niepodległości 
w sierpniu 1991 roku, konsekwentnie zmierza w kierunku utrwalenia swojej 
niepodległości. Po konflikcie zbrojnym z zamieszkałą w Naddniestrzu spo-
łecznością rosyjską pojawiły się tendencje do zjednoczenia tego kraju z Ru-
munią. Jednakże w marcu 1994 roku, w wyniku referendum, zdecydowana 
większość społeczeństwa zdecydowała o zachowaniu niezależności. Pozo-
stawanie tego państwa poza głównymi procesami zjednoczeniowymi w Eu-
ropie spowodowane było zamrożonym konfliktem, a także niemożnością fak-
tycznego rozpoczęcia procesu negocjacji o członkostwo z Unią Europejską. 
To nie tylko kwestie gospodarcze i politycznie ograniczały to państwo 

                                                                                                                                                       
<http://www.forum-ekonomiczne.pl/wp-content/uploads/2012/10/Transfromationla-Report 
_Moldova_2011-2012.pdf> (28 IX 2014). 

3 Jest to pas ziemi o długości około 200 km i średniej szerokości ok. 12–15 km, o powierzch-
ni 4160 km2. 

4 Kreml: Putin zwrócił Obamie uwagę na sytuację Naddniestrza, <http://www.rp.pl/arty 
kul/29,1097818-Kreml--Putin-zwrocil-Obamie-uwage-na-sytuacje-Naddniestrza.html> (29 III 2014). 

5 Emigranci utrzymują Mołdawię, <http://www.kresy.pl/wydarzenia,gospodarka?zobacz/ 
emigranci-utrzymuja-moldawi> (28 III 2014). 

6 Corruption Perceptions Index 2013, <http://cpi.transparency.org/cpi2013/results/> (28 III 2014). 
7 J .  Solak , Konsekwencje zamrożonego konfliktu o Naddniestrze dla bezpieczeństwa euro-

pejskiego, „Zeszyty Naukowe AON”, dodatek, Warszawa 2010, s. 60. 
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w zbliżeniu ze Wspólnotą. Dla Brukseli, stan, w którym drugie państwo po 
Cyprze, posiadające część swojego terytorium poza kontrolą, mogłoby 
otrzymać członkostwo, stanowiłoby szczególne wyzwanie, będące istotną 
przeszkodą w zakresie decyzji o faktycznej integracji.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 2. Mapa Mołdawii z podziałem na obszary, które dystansują się od Kiszyniowa. Źródło: 
K.  Całus , Gagauzja: rosnący separatyzm w Mołdawii? <http://www.osw.waw.pl/pl/publika 
cje/komentarze-osw/2014-03-10/gagauzja-rosnacy-separatyzm-w-moldawii> (9 VI 2014). 

 
Separatyzm Naddniestrza, doprowadził w latach 1990–1992 do krwawego 

konfliktu między siłami wybijającej się na niepodległość Mołdawii a bojow-
nikami wspieranymi przez rosyjskich Kozaków, jak i ukraińskich nacjonali-
stów. Interwencja armii rosyjskiej w lecie 1992 roku doprowadziła do zamro-
żenia konfliktu na zasadzie faktycznej niezależności Naddniestrza. W 1996 
roku prezydenci Mołdawii, Rosji i Ukrainy podpisali wspólną deklarację, 
uznającą suwerenność i integralność terytorialną republiki Mołdawii8. Spra-
wa Naddniestrza nie została w powyższym porozumieniu rozstrzygnięta, 
a Unia Europejska nadal nie posiada planu jej całościowego rozwiązania. 

17 września 2006 roku w separatystycznym regionie odbyło się referen-
dum niepodległościowe. Wzięło w nim udział 78,6% uprawnionych do gło-
sowania, z czego 97,2% opowiedziało się za dążeniem do niepodległości 

                                                            
8 A .  Legucka , Geopolityczne uwarunkowania i konsekwencje konfliktów zbrojnych na ob-

szarze poradzieckim, Warszawa 2013, s. 303. 
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Naddniestrza. Przeciw było 1,9% głosujących. Zarówno Stany Zjednoczone, 
jak i OBWE oraz UE nie uznały jego ważności. Większość mieszkańców 
Naddniestrza obecnie posiada także obywatelstwo rosyjskie9. Obecnie szacu-
je się, że paszporty Federacji Rosyjskiej w Naddniestrzańskiej Republice 
Mołdawskiej ma 200 tys. jej mieszkańców, a paszporty rumuńskie w Mołda-
wii ponad 300 tys. obywateli. 

Ważnym elementem zbliżenia Mołdawii do struktur bezpieczeństwa eu-
ropejskiego była kwestia niedopuszczenia do objęcia przez Rosję kontroli 
nad całym państwem, przez co doszłoby do znacznego skomplikowania rela-
cji między Federacją Rosyjską, Rumunią i NATO. Obecny stan jest próbą 
neutralizacji wpływów Moskwy wobec regionu, a także wymuszenia przez 
blokadę gospodarczą integracji państwowej Naddniestrza z Mołdawią. Ukra-
ina to jedyny korytarz tranzytowy dla naddniestrzańskiej produkcji ekspor-
towanej do Rosji i państw WNP. Obecne problemy w tym kraju bezpośrednio 
oddziaływają na poziom wpływów do budżetu republiki zwłaszcza, że prze-
pływ towarów na granicy naddniestrzańsko-ukraińskiej już obniżył się 
o 40%. Generalnie spadek wskaźników ekonomicznych naddniestrzańskich 
przedsiębiorstw za ostatnie pół roku wynosi 60%. Z powodu niedostatku 
wpływów budżetowych, rząd musiał podjąć niepopularne kroki, które do-
tknęły praktycznie każdego mieszkańca, m.in. obniżyć wypłaty w sferze bu-
dżetowej10. W odpowiedzi na blokadę i obawę, iż może dojść do powakacji ze 
strony Ukrainy, w sierpniu br. prezydent nieuznawanego kraju ogłosił mie-
sięczną mobilizację. Podlegający obowiązkowi służby wojskowej obywatele 
mieli stawić się do jednostek. Mieli oni stworzyć tzw. kontyngent sił pokojo-
wych. Oficjalnie celem tego posunięcia mało być podwyższenie wyszkolenia 
jednostek wojskowych oraz kompletowanie wojskowego kontyngentu sił po-
kojowych11. 

Według b. wiceministra spraw wewnętrznych Mołdawii Ghenadie Co-
sovana już ponad 500 obywateli tego państwa zostało przeszkolonych w obo-
zach treningowych w Rostowie, Moskwie i Naddniestrzu. Według przepro-
wadzonego we wrześniu 2014 roku przez mołdawskie Centrum Socjologiczne 
CBS-AXA sondażu 45% Mołdawian było za przystąpieniem do Unii Europej-
skiej, a 43% chciało dołączenia do Unii Celnej tworzonej przez Rosję, Biało-

                                                            
9 24 lata faktycznej niezależności Naddniestrza, <http://www.kresy.pl/wydarzenia,polityka? 

zobacz/24-lata-faktycznej-niezaleznosci-naddniestrza> (28 IX 2014). 
10 Straty Naddniestrza z powodu ukraińskiej blokady, <http://www.kresy.pl/wydarzenia,poli 

tyka?zobacz/przedstawicielka-naddniestrza-mowi-o-stratach-z-powodu-ukrainskiej-blokady>, 
(28 VIII 2014). 

11 W Naddniestrzu ogłoszono mobilizację, <http://www.kresy.pl/wydarzenia,wojskowosc? 
zobacz/w-naddniestrzu-ogloszono-mobilizacje> (21 VIII 2014). 
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ruś i Kazachstan12. W tej atmosferze Mołdawia parafowała umowę stowarzy-
szeniowe z UE 29 listopada 2013 roku na szczycie PW w Wilnie. Jej dopełnie-
niem było podpisanie 27 czerwca 2014 roku w Brukseli umowy stowarzysze-
niowej, która zasadniczo dotyczy utworzenia strefy wolnego handlu, współ-
pracy w dziedzinie gospodarki oraz wymiaru sprawiedliwości i spraw we-
wnętrznych z UE. 

Mołdawia w polityce Rumunii  

 27 listopada 2013 roku prezydent Rumunii Traian Băsescu ogłosił w wy-
wiadzie telewizyjnym, że po wstąpieniu do NATO i UE głównym projektem 
politycznym Bukaresztu powinno być zjednoczenie z Mołdawią. Deklaracja 
prezydenta nastąpiła przed szczytem PW w Wilnie oraz na kilka dni przed 
hucznie obchodzonym Świętem Zjednoczenia Rumunii (1 grudnia). Podobne 
do prezydenta opinie posiada większość rumuńskiego społeczeństwa. Hasła 
zjednoczeniowe cieszą się dużą popularnością w rumuńskim społeczeństwie 
(według badań z listopada br. Inscop Research oraz IRES – odpowiednio 63% 
i 76%), ale ich poparcie znacząco spada w przypadku pytań, sugerujących 
koszty finansowe (według kompleksowych badań Fundacji Sorosa z 2010 ro-
ku zjednoczenia „za wszelką cenę” domagało się tylko 17% Rumunów)13.  

Wspomniana deklaracja wytycza kierunek polityki Bukaresztu w stosunku 
do głównych wyzwań w Europie Środkowej. Dla tego państwa, które 
w znacznym stopniu opiera swoje bezpieczeństwo na stosunkach wewnątrz 
UE oraz relacjach z Waszyngtonem, podejmowanie działań mających na celu 
zmianę kolejnych granic w Europie jest bardzo dużym wyzwaniem. Z jednej 
strony wspiera Ukrainę w kwestii niepodzielności państwa myśląc o proble-
mie wewnętrznym w Mołdawii, a z drugiej strony działa na rzecz kilkuset ty-
sięcznej rzeszy Rumunów w Bukowinie i Besarabii. Ta sprzeczność interesów 
jest podyktowana tym, iż jest zobowiązana wspierać politykę USA na Ukrai-
nie, a z drugiej strony nie może ignorować sygnałów od swojej mniejszości, 
żądającej takiego wsparcia, jakiego udziela Budapeszt członkom węgierskiej 
społeczności na Zakarpaciu.  

Rumunia w swojej polityce względem Mołdawii ma kilka istotnych atu-
tów. Jednym z nich jest budowa infrastruktury NATO na jej terytorium. 28 
października 2013 roku na terenie dawnej bazy lotniczej w Deveselu na połu-
dniu Rumunii doszło do rozpoczęcia prac związanych z zainstalowaniem 
elementów amerykańskiego systemu obrony przeciwrakietowej – kompleksu 

                                                            
12 Mołdawianie: "Zielone ludziki" już u nas są, <http://www.kresy.pl/wydarzenia, wojskow-

osc?zobacz/moldawianie-zielone-ludziki-juz-u-nas-sa> (13 IX 2014).  
13 K.  Całus ,  T .  Dąborowski , Prezydent Rumunii za zjednoczeniem z Mołdawią, <http:// 

www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2013-12-04/prezydent-rumunii-za-zjednoczeniem-z-
moldawia> (28 VIII 2014). 
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Aegis z wyrzutniami rakiet przechwytujących SM-3. W ten sposób główny 
promotor integracji Kiszyniowa w Brukselą stał się jednym z głównych part-
nerów Waszyngtonu w sferze bezpieczeństwa nie tylko w regionie, lecz tak-
że, w coraz większym stopniu, w skali całego kontynentu. Z perspektywy ro-
syjskiej rozpoczęcie prac nad tarczą przeciwrakietową w Europie Środkowej, 
a zwłaszcza w Rumunii, stanowi porażkę jej polityki niedopuszczenia do po-
jawienia się amerykańskich strategicznych instalacji wojskowych w byłej ra-
dzieckiej strefie wpływów, sytuując Rumunię jako amerykański lądowy „lot-
niskowiec” nad Morzem Czarnym14. Ponadto należy zauważyć, iż amerykań-
skie wojska już w 1999 roku korzystały z rumuńskich baz na potrzeby opera-
cji w Iraku i Afganistanie, a od 2005 roku cztery niewielkie rumuńskie bazy 
są dzierżawione przez US Army. 

Elementem wskazującym na interesy USA w tym rejonie była decyzja 
o przekazaniu Mołdawii 10 mln USD na wzmocnienie granicy z Ukrainą. Po-
informowała o tym przedstawicielka amerykańskiej dyplomacji Victoria Nu-
land15. Innym sposobem wiązania Kiszyniowa z Waszyngtonem jest udział 
Mołdawii w misji stabilizacyjnej NATO w Kosowie. 8 marca 2014 roku, Ki-
szyniów, na potrzeby sił KFOR, oddelegował 41 żołnierzy. Była to pierwsza 
taka decyzja mołdawskich władz w historii16. 

Kolejnym niewątpliwym atutem Rumunii jest to, iż zaspokaja 80% po-
trzeb z własnych źródeł ropy, gazu, elektrowni wodnych, węgla i energii ją-
drowej. Resztę importuje (20% gazu i ropy) z Rosji – w przeciwieństwie do 
Ukrainy, Węgier i Bułgarii, które zależne są niemal wyłącznie od importu ro-
syjskiego gazu ziemnego. Konflikt na Ukrainie jeszcze bardziej zachęca Bu-
kareszt do kontynuacji linii niezależności energetycznej, zwłaszcza w kon-
tekście atrakcyjności dla Mołdawii, która jest w 100% zależna od importu 
energii z Rosji. Następnym atutem jest posiadanie silnych więzi historycz-
nych i kulturowych Rumunii z Mołdawią, a Mołdawianie są przez Rumunów 
traktowani jako część ich narodu. 

Głównym wyznacznikiem polityki Bukaresztu w stosunku do Kiszyniowa 
jest integracja państwowa obu państw, co znacznie podwyższyłoby znaczenie 
Rumunii w regionie. Aby pomoc Mołdawii uniezależnić się od Rosji, Rumu-
nia zaczęła tłoczyć gaz do tej republiki. Oczywiście główną przeszkodą w tym 
względzie jest Naddniestrze i separatyzm gagauski. Dodatkowo pojawia się 

                                                            
14 T.  Dąbrowski ,  A .  Wilk , Tarcza przeciwrakietowa w Europie Środkowej staje się fak-

tem, <http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2013-10-30/tarcza-przeciwrakietowa-w-
europie-srodkowej-staje-sie-faktem> (30 X 2013). 

15 USA zapłacą za zabezpieczenie granicy Mołdawii, <http://wiadomosci.onet.pl/swiat/usa-
zaplaca-za-zabezpieczenie-granicy-moldawii/5j4v0> (30 III 2014). 

16 P .  Henzel , Mołdawia prosi o przyznanie członkostwa w Unii Europejskiej, <http://wiado 
mosci.onet.pl/tylko-w-onecie/moldawia-prosi-o-przyznanie-czlonkostwa-w-unii-europejskiej/ 
ncb0s> (20 III 2014). 
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problem autonomii dla mniejszości rumuńskiej na Ukrainie. Obecnie z uwa-
gi na procesy wewnątrz Mołdawii, Bukareszt nie podnosi na taki poziom, jak 
Budapeszt, kwestii Rumunów na Ukrainie.  

Wśród dużej grupy mieszkańców Rumunii nadal popularne są hasła 
„Wielkiej Rumunii”. Jesienią 2014 roku kilka tysięcy mieszkańców Bukaresztu 
przeszło w „Marszu za połączeniem Mołdawii z Rumunią”. Jego organizato-
rem było Stowarzyszenie „Działanie-2012”. Organizatorzy marszu podkreśla-
li: „Jesteśmy dziś świadkami bezprecedensowej agresji Rosji przeciw Ukrai-
nie. Jedyną szansą dla Besarabii na uniknięcie ukraińskiego scenariusza jest 
połączenie z Rumunią”17.  

Także kwestia braku autonomii społeczności rumuńskiej na terenie obec-
nie ukraińskiej Bukowiny nakłada się na napięcia w regionie. Jednym z ele-
mentów działań w tym zakresie była inicjatywa posła reprezentującego w 
rumuńskim parlamencie diasporę, który chciał, by Parlament Europejski 
uczcił tragedię północnej części Bukowiny, anektowanej w 1940 przez ZSRR18. 

Naddniestrze jako enklawa Rosji w Europie 

W polityce bezpieczeństwa Rosji Mołdawia, a zwłaszcza Naddniestrze, 
odgrywa szczególną rolę. Jest to najdalej w południowej Europie wysunięta 
enklawa etnicznie rosyjska, z której można oddziaływać kulturalnie i inte-
grować obszar prawosławia w kierunku Bałkanów. Ponadto jest istotną bazą 
wojskową, leżącą w pobliżu ukraińskiej Odessy. Posiadanie przez Moskę ba-
zy quasi-państwowej w pobliżu Rumunii może w pewnym stopniu neutrali-
zować infrastrukturę militarną USA w tym kraju, jak również niwelować 
działania UE, mające na celu integrację tego obszaru z Zachodem. Dla Rosji 
ukończenie instalacji elementów tarczy przeciwrakietowej w Rumunii, do-
prowadziłoby do znacznego osłabienia jej pozycji w tym regionie poprzez 
stałą obecność amerykańskich żołnierzy. Dlatego też gra o Mołdawię jest na-
der istotna dla przyszłości tego regionu. 

Po wojnie wewnętrznej w Mołdawii sytuacja poprawiła się nieco dopiero 
8 maja 1997 r. – wraz z podpisaniem przez prezydentów Mołdawii (Petru Lu-
cinschi) i Republiki Naddniestrzańskiej (Igor Smirnow) memorandum 
o normalizacji stosunków między obydwoma podmiotami. Także Mołdawia 
i Rosja podpisały szereg porozumień dotyczących wycofania sił rosyjskich 
z Naddniestrza. Proces ten był realizowany z różną prędkością, zależną od 

                                                            
17 Marsz w Bukareszcie. Rumuni chcą połączenia z Mołdawią, <http://www.kresy. 

pl/wydarzenia,polityka?zobacz/marsz-w-bukareszcie-rumuni-chca-polaczenia-z-moldawia> 
(13 X 2014). 

18 Rumuni chcą przypomnieć w Europie o swoich ziemiach utraconych na rzecz Ukrainy, 
<http://www.kresy.pl/wydarzenia,polityka?zobacz/rumuni-chca-przypomniec-w-europie-o-
swoich-ziemiach-utraconych-na-rzecz-ukrainy-video> (24 VI 2014). 
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polityki rządu Mołdawii wobec Rosji. Jednak ostatecznie został zamrożony 
w związku z prowadzoną przez Mołdawię polityką prozachodnią. Nie spełni-
ły się nadzieje Rosji, że wygrane komunistów w wyborach 1998 roku i póź-
niejsza w 2005 roku, doprowadzą do ocieplenia stosunków. Należy również 
pamiętać, że Mołdawia jest członkiem GUAM, czyli ugrupowania państw 
o krytycznym nastawieniu do polityki Rosji19. 

 Bardzo niebezpieczną tendencją pokazującą, jak jest to groźne dla Europy 
pod względem destabilizacji regionu była wypowiedz z 9 maja 2014 roku, lide-
ra Naddniestrza Jewgienija Szewczuka, który podczas spotkania z wicepremie-
rem Rosji Dmitrijem Rogozinem podkreślił, że „...ziemia naddniestrzańska po-
nad dwieście lat temu weszła w skład Imperium Rosyjskiego” i że większość 
mieszkańców opowiada się za zjednoczeniem z Rosją20. Dlatego też wariant, 
w którym Mołdawia jest w UE (i jeszcze być może byłaby częścią Rumunii) 
wraz z Naddniestrzem, wydaje się bez wojny prawie niemożliwy.  

Wspomniane wystąpienie J. Szewczuka, było kolejnym, w którym wyraź-
nie opowiedział się on za przyłączeniem tego regionu do Rosji. Należy, jed-
nakże zauważyć, iż w odniesieniu do projektów ratyfikacji umowy stowarzy-
szeniowej Kiszyniowa z Brukselą, retoryka w odniesieniu do poprzednich lat 
wyraźnie zradykalizowała się. Nie ma mowy tu o rozwodzie, lecz wprost o in-
stytucjonalnej secesji z Mołdawii, zwłaszcza, iż od dwóch dekad Moskwa re-
alnie kontroluje ten obszar pod względem militarnym i ekonomicznym. Jed-
ną z metod nacisku na Kiszyniów były m.in. działania mające na celu wymu-
szenie na społeczeństwie postaw prorosyjskich poprzez ograniczenia w za-
trudnieniu Mołdawian. Zaraz po szczycie PW w Wilnie rosyjski wicepremier 
D. Rogozin poczynił zresztą aluzję pod adresem Naddniestrza, mówiąc, że 
„w czasie beztroskiej podróży do Unii Mołdawia prawdopodobnie straci swo-
je niektóre bagaże”21. W 2006 roku w Naddniestrzu przeprowadzono „refe-
rendum”, w którym 97,2% mieszkańców poparło przyłączenie regionu do Ro-
sji. Pojawia się tu tylko pytanie, jak będą wyglądały relacje takiej ewentualnej 
prowincji Rosji z macierzą. Tylko dobre stosunki z jednym z państw grani-
czących dają możliwość egzystencji tej enklawy. 

                                                            
19 K.  Gołaś , Polityka Rosji wobec Mołdawii, <http://geopolityka.net/kamil-golas-polityka-

rosji-wobec-moldawii/> (29 IX 2014); B .  Mroczkowski , Rosja, Morze Czarne i Rumunia – 
jaka będzie przyszłość regionu?, <http://www.geopolityka.org/analizy/2966-bartosz-mroczkow 
ski-rosja-morze-czarne-i-rumunia---jaka-bedzie-przyszlosc-regionu?> (2 VIII 2014). 

20 K.  Całus , Naddniestrze wobec perspektywy aneksji przez Rosję, <http://www.osw.waw. 
pl/pl/publikacje/analizy/2014-05-14/naddniestrze-wobec-perspektywy-aneksji-przez-rosje> 
(9 VI 2014). 

21 P .  Henzel , Rosja podjęła kroki przeciwko pracownikom z Mołdawii, <http:// \wiadomo 
sci.onet.pl/tylko-w-onecie/rosja-podjela-kroki-przeciwko-pracownikom-z-moldawii/x7ymp>, 
(19 II 2014); J .  Giz iński , Bombowiec Rogozina, <http://www.rp.pl/artykul/1108878-
Bombowiec-Rogozina.html> (12 V 2014). 



149 

Kwestia ostatecznego kierunku postępowania Moskwy jest także uzależ-
niona od rozwoju wypadków na Ukrainie i sytuacji międzynarodowej wokół 
tej kwestii. Istotne znaczenie ma tu odwoływanie się Rosji do spuścizny Ce-
sarstwa Bizantyjskiego, którego częścią był wspomniany obszar, zdominowa-
ny przez prawosławie. Tutaj istotną rolę nadal odgrywa popularna w rosyj-
skich kręgach władzy koncepcja „Trzeciego Rzymu”, która łączy dwa aspekty: 
polityczny (Moskwa jako stolica imperium) i religijny (Moskwa jako centrum 
chrześcijaństwa niepodatnego na trendy, które niszczą chrześcijańską Euro-
pe Zachodnią)22. Jednym z propagatorów tej idei, która obecnie jest bardzo 
popularna w Rosji w postaci neobizatynizmu był żyjący w XIX wieku Kon-
stantin Leontjew. Jego bizantynizm jest obecnie przeciwstawiany antlanty-
zmowi, który wypiera Rosję z tradycyjnego obszaru wpływów prawosławia.  

Dla Moskwy dodatkowym argumentem, który hamuje aspiracje Tyryspola, 
jest groźba pogłębienia skonfliktowania społeczności prawosławnej Naddnie-
strza, Gaugazji z Mołdawią i Rumunią, co skomplikowałoby dodatkowo za-
miar budowy „Bizantyjskiej Wspólnoty Narodów”, czyli kontynentalnego 
bloku państw prawosławnych, zorientowanych na sojusz z Rosją pod kierow-
nictwem Moskwy.  

Rosja nadal uznaje europejski i atlantycki wybór Rumunii i Bułgarii za 
czasową zmianę preferencji tych krajów i działa na rzecz osłabiania ugrun-
towania integracji tych krajów z UE i NATO, licząc na dezintegrację tych 
ośrodków siły w przyszłości i możliwość odzyskania wpływów politycznych 
w tych państwach. Dlatego też, doskonałym narzędziem służącym tym celom 
jest tworzona właśnie sieć uzależnionych od Moskwy organizmów państwo-
wych, nawet takich, które nie posiadają uznania międzynarodowego. Ten in-
strument pozwala Federacji na dokonywanie manewrów politycznych jako 
neutralnego podmiotu niezaangażowanego wprost w sytuacje konfliktowe. 

Groźba destabilizacji regionu wykorzystywana jest także jako element 
presji na Zachód. Rosja nie wyklucza możliwości uznania lub inkorporacji 
Naddniestrza, ale będzie to uzależnione przede wszystkim od realizacji rosyj-
skich planów na Ukrainie.  

Elementem gry Rosji w Mołdawii jest postawienie Naddniestrza jako ofia-
ry polityki Bukaresztu i Kiszyniowa. W tym celu, podczas rozmów prezyden-
ta Władimira Putina z Barackiem Obamą 28 i 29 marca 2014 roku, a Angelą 
Merkel 31 marca br. W. Putin poinformował rozmówców o blokadzie eko-
nomicznej i komunikacyjnej Naddniestrza w wyniku działań Kiszyniowa i Ki-
jowa oraz postulował konieczność znalezienia „sprawiedliwego i całościowe-
go” uregulowania problemu separatystycznej republiki. Rosyjski MSZ po 

                                                            
22 M.  Wojnowski , „Neobizantyzm”: polityczna utopia czy nowa ideologia elit federacji 

Rosyjskiej w XXI wieku?, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego”, wydanie specjalne, War-
szawa 2013, s. 154–155. 
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rozmowie ministra Siergieja Ławrowa z sekretarzem stanu USA Johnem Ker-
rym 30 marca 2014 roku poinformował, że strony uzgodniły konieczność za-
pewnienia szczególnego statusu Naddniestrza w ramach jednego, suweren-
nego i neutralnego państwa mołdawskiego, czyli faktyczne storpedowanie in-
tegracji Mołdawii z UE, gdyż zarówno Naddniestrze jak i Gagauzja takiemu 
planowi są przeciwne, a Moskwa ciągle podejmuje działania wzmacniające 
separatyzm Terytorium Autonomicznego Gagauzji (TAG) – zajmującej ok. 
5% terytorium Mołdawii, gdzie 2 lutego 2014 roku, w nieuznanym przez Ki-
szyniów referendum, większość mieszkańców opowiedziała się za integracją 
Mołdawii z Unią Celną. Szczególne znaczenie ma tu sytuacja, w której wina 
gagauskie zostały wyjęte z embarga na wina z Mołdawii, zaś region ten 
otrzymał obietnicę otrzymania preferencji na zakup rosyjskiego gazu23. 
Obecnie Mołdawia jest uzależniona energetycznie od Moskwy, gdyż ta, 
w zamian za zniesienie zadłużenia gazowego przejęła system energetyczny 
całego państwa24. 

Separatyzm gagauski bardzo wyraźnie objawił się właśnie 2 lutego 2014 
roku, kiedy to władze lokalne tego regionu przeprowadziły jednocześnie dwa 
referenda, w których udział wzięło 70% uprawnionych, czyli ponad 90 tys. 
osób. Za ich pośrednictwem mieszkańcy regionu mogli zadeklarować popar-
cie dla integracji ich kraju z UE lub z lansowaną przez Rosję UC oraz dla pro-
jektu ustawy o statusie autonomii gagauskiej. Wspomniana ustawa zakładała 
utworzenie niepodległej Republiki Gagauskiej, gdyby Mołdawia utraciła swo-
ją suwerenność, np. w drodze zjednoczenia z Rumunią lub głębszej integracji 
z UE. Wyniki pokazały, że mieszkańcy Gagauzji nie chcą integracji z UE. Po-
nad 99,8% wyborców poparło integrację z UC, natomiast prawdopodobną 
separację autonomii gagauskiej od Mołdawii poparło 98,4% zarejestrowa-
nych na referendum wyborców25. 

Po referendum, w swoich działaniach TAG posunęła się z czasem znacznie 
dalej. Parlament przyjął postanowienie o stworzeniu tzw. Gwardii Narodowej 
(GN), która stanie się prawdopodobnie zaczątkiem własnej armii. W ten spo-
sób miejscowi mają sami bronić się przed działaniami Kiszyniowa. GN skła-
dać ma się z drużyn. Aby sformować drużyny GN, władze Gagauzji nie muszą 
dokonywać żadnych korekt obowiązującego prawa. Deputowani wykorzysta-
ją już funkcjonującą „ustawę o Gwardii Narodowej”. Za praktycznym wyko-

                                                            
23 K.  Całus ,  A .  Wierzbowska -Miazga , Rosja nasila grę o Mołdawię, <http://www. 

osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2014-04-02/rosja-nasila-gre-o-moldawie>, (9 VI 2014); J.  Te-
chau, Moldova, a European Neighborhood Tragedy in the Making, <http://carnegieeu ro-
pe.eu/strategiceurope/?fa=55644> (28 XII 2014). 

24 J .  Solak , Konsekwencje zamrożonego konfliktu o Naddniestrze…, s. 62. 
25 R .  Szoszyn, Gagauzja wybrała Rosję, <http://www.tv.rp.pl/artykul/69986,1084022-

Gagauzja-wybrala-Rosje.html> (3 II 2014). 
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rzystaniem tego prawa zagłosowało 25 na 30 obecnych w lokalnym parla-
mencie deputowanych26. 

Brak wyraźnego podważenia wyborów ze strony Kiszyniowa pod wzglę-
dem proceduralnym, pokazuje, iż referendum odzwierciedlało rzeczywiste 
nastroje, a zwłaszcza prorosyjskie sympatie miejscowej ludności. Ze strony 
władz Mołdawii widoczne było stanowisko podważające konstytucyjne 
uprawnienie władz regionalnych do przeprowadzania na swoim terytorium 
referendów o charakterze secesjonistycznym. Nie ulega wątpliwości, iż 
wspomniane referendum było elementem gry Moskwy o zablokowanie roz-
szerzania się wpływów Brukseli na tradycyjny obszar rosyjskiej „bliskiej za-
granicy”. Działania te uwidoczniły, iż ta ok. 160-tysięczna prawosławna spo-
łeczność Mołdawii, o wyraźnym antyrumuńskim nastawieniu, zamieszkująca 
zaledwie kilka procent terytorium państwa, a ponadto nieposiadająca zwar-
tego obszaru zamieszkiwania, jest faktycznie rosyjską wyspą wpływów w po-
łudniowej części państwa, która to w 1994 roku uznała zwierzchnictwo Ki-
szyniowa jako obszar autonomiczny z własnym herbem i flagą. Podobna sy-
tuacja istnieje w Tarakliji – ok. 40-tysięcznym regionie sąsiadującym z Ga-
gauzją i podobnie, jak ona – prorosyjskim, który jest zamieszkany jest 
w większości przez Bułgarów. Obecnie jednak możliwość podjęcia faktycznej 
próby separacji regionu od Mołdawii wydaje się jednak znikoma. Musi być 
ona powiązana z działaniami w Naddniestrzu. 

18 marca 2014 roku, po aneksji Krymu przez Rosję, separatyści w Naddnie-
strzu zwrócili się do Moskwy z prośbą o włączenie w skład Federacji Rosyj-
skiej także ich „republiki”. W związku z powyższym władze Mołdawii skie-
rowały się do Brukseli o jak najszybsze określenie daty możliwej akcesji tego 
kraju do UE. Oficjalna prośba w tej sprawie została wystosowana po apelu 
separatystów z Naddniestrza, którzy zwrócili się do Moskwy z prośbą o przy-
łączenie ich „republiki” do FR. Prezydent Mołdawii Nicolae Timofti ocenił, że 
brak reakcji Brukseli na wniosek jego kraju doprowadziłby do powtórki sce-
nariusza z Ukrainy, który zakończył się aneksją Krymu przez Rosję27. 

Inną bardzo niebezpieczną sytuacją może być próba secesji i autonomii 
rejonu Odessy, w tym obszaru pomiędzy Naddniestrzem a Morzem Czar-
nym. Sytuacja demograficzna tego obszaru jest wyjątkowo skomplikowana. 
Zdecydowana większość mieszkańców to Bułgarzy (70%). Jednak jedynie 
60% ludności używa bułgarskiego, a 18% ludności używa gagauskiego, 15% – 

                                                            
26 Po Krymie – Mołdawia? Gagauzja tworzy własną armię, <http://www.kresy.pl/wydarzenia, 

wojskowosc?zobacz/pch24pl-po-krymie-moldawia-gagauzja-tworzy-wlasna-armie> (22 III 2014). 
27 P .  Henzel , Mołdawia prosi o przyznanie członkostwa w Unii Europejskiej, <http://wia 

domosci.onet.pl/tylko-w-onecie/moldawia-prosi-o-przyznanie-czlonkostwa-w-unii-europejsk 
iej/ncb0s> (20 III 2014). 



152 

rosyjskiego, 5% – ukraińskiego, a 2% – albańskiego. Pojawiły się tu ostatnio 
żądania nadania autonomii dla Bułgarów28.  

Pod koniec lipca do poważnej gry o Naddniestrze włączyła się Ukraina, 
rozlokowując wzdłuż granicy z tą separatystyczną republiką swoje oddziały 
wojskowe. Tłumaczono to koniecznością odizolowania tego regionu, z które-
go mogłoby zostać wyprowadzone uderzenie wojsk rosyjskich na niedaleką 
Odessę. W odpowiedzi na te działania, rosyjskie MSZ ostrzegło, iż wszelkie 
niekonstruktywne działania, mające na celu destabilizację sytuacji na tym 
obszarze, zmierzające do usunięcia z Naddniestrza sił pokojowych rosyjskie-
go kontyngentu, będą traktowane jako nieprzyjazne działania wobec Rosji, 
które podważają fundamenty operacji pokojowej nad Dniestrem i są 
sprzeczne z duchem i literą „Traktatu o przyjaźni i współpracy między Fede-
racją Rosyjską i Republiką Mołdawii”29. 

Próbą pozyskania prorosyjskiego elektoratu podczas kampanii wyborczej 
była deklaracja mołdawskiego rządu mówiąca, iż Mołdawia nie zamierza po-
rzucić statusu neutralnego i wstąpić do NATO. Wcześniej minister spraw za-
granicznych Siergiej Ławrow stwierdził, że Naddniestrze w razie akcesji Moł-
dawii do NATO swobodnie określi swoją przyszłość, czyli może być uznane 
przez Rosję za suwerenne państwo30.  

Tyraspol jesienią 2014 roku znacznie zaostrzył kurs w kwestii wzajemnych 
relacji z Kiszyniowem. 28 października w naddniestrzańskiej stolicy, podczas 
spotkania z ambasadorem Radojką Bogojevićiem, specjalnym przedstawicie-
lem OBWE ds. rozwiązania konfliktu naddniestrzańskiego, szefowa tzw. 
MSZ Naddniestrza, Nina Sztanski stwierdziła, że przy obecnym stanie sto-
sunków między Kiszyniowem a Tyraspolem nie istnieją przesłanki dla wzno-
wienia spotkań w formacie negocjacyjnym 5+2 (Mołdawia i Naddniestrze ja-
ko strony konfliktu oraz USA, UE, OBWE, Rosja i Ukraina jako mediatorzy). 
Z kolei władze w Kiszyniowie podjęły działania mające ograniczenie wyda-
wania certyfikatów eksportowych dla przedsiębiorstw naddniestrzańskich 
handlujących z Rosją oraz utrudnienia w przemieszczaniu się urzędników 
naddniestrzańskich związanych z korzystaniem z przesiadek na lotnisku 
w Kiszyniowie31. 

                                                            
28 M.  Skalski , Kolejne mniejszości etniczne na Ukrainie nadają swoim językom status re-

gionalnego, <http://www.kresy.pl/wydarzenia,polityka?zobacz/kolejne-mniejszosci-etniczne-
na-ukrainie-nadaja-swoim-jezykom-status-regionalnego> (28 IX 2014). 

29 Киев и Кишинёв спелись: к радикализации украинской Бессарабии и подготовке 
к войне с Приднестровьем, <http://rusvesna.su/recent_opinions/1407785673> (11 VIII 2014). 

30 Молдова не вступатиме до НАТО - прем'єр, <http://www.eurointegration.com. 
ua/news/2014/11/27/7028219/> (27 XI 2014). 

31 K.  Całus , Kiszyniów usztywnia politykę wobec Naddniestrza, <http://www.osw. 
waw.pl/pl/publikacje/analizy/2014-11-05/kiszyniow-usztywnia-polityke-wobec-naddniestrza> 
(28 IX 2014). 
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W badaniach przeprowadzonych w listopadzie 2014 roku 39% społeczeń-
stwa było za wstąpieniem do Unii Europejskiej, a 43% do Unii Celnej. Coraz 
więcej mieszkańców była rozczarowana brakiem postępów reformy sadow-
nictwa i walki z korupcją. Także przed wyborami doszło do akcji służby bez-
pieczeństwa w postaci wtargnięcia do kilku lokali organizacji prorosyjskich 
i aresztowaniu kilku osób32. 

Wyniki listopadowych wyborów parlamentarnych doprowadziły do zao-
strzenia polaryzacji społeczeństwa tego państwa. W ich rezultacie co prawda 
wygrała partia socjalistów, uzyskując 20,51% głosów wyborców, opowiadająca 
się za współpracą z Rosją, ale rząd został utworzony przez Partię Liberalno-
Demokratyczną (20,16% głosów) pod przewodnictwem byłego premiera Vla-
da Filata, Partię Demokratyczną pod przywództwem byłego przewodniczą-
cego parlamentu Mariana Lupu, (15,8% głosów) i Partię Liberalną (9,67% gło-
sów). Wszystkie wspomniane ugrupowania opowiadają się za integracją 
z UE. Duże straty poniosła Partia Komunistów, z byłym prezydentem Moł-
dawii Vladimirem Voroninem, na którą zagłosowało 17,48% wyborców33. 
Wybory wykazały, iż ich wynik musiał być wspomagany poprzez pewne za-
biegi prawn0-organizacyjne. Chodzi mianowicie o skreślenie z listy ugrupo-
wań startujących w wyborach 27 listopada przez sąd w Kiszyniowie – proro-
syjską Patrię Renata Usatiiego pod zarzutem prowadzenia kampanii za pie-
niądze pochodzące z zagranicy. Decyzja ta wzbudziła ogromne kontrowersje 
zwłaszcza, że sondaże przedwyborcze dawały ugrupowaniu ponad 10% gło-
sów, dzięki czemu mogło odegrać strategiczną rolę w tworzeniu nowej koali-
cji. Innym posunięciem rządu było ograniczenie możliwości głosowania 
w Rosji. W całej Federacji otwarto tylko 25 lokali na ok. 150 tys. Mołdawian 
pracujących w tym kraju.  

Zwycięstwo opcji proeuropejskiej w takich warunkach i przy tak dużej po-
laryzacji społecznej jest elementem pogłębiającym podział wśród obywateli 
mołdawskich, gdzie przy problemach z Naddniestrzem stworzono kolejne 
pole możliwego obszaru destabilizacji w Europie. Sformowanie nowego pro-
europejskiego rządu Mołdawii, koalicja zapowiedziała na styczeń 2015 roku, 
po ukonstytuowaniu się parlamentu i jego organów34.  

                                                            
32 V .  Chir i la , Moldova’s elections: Can a government be formed?, <http://www. 

ecfr.eu/article/commentary_moldovas_elections_can_a_government_be_formed366> (28 XII 
2014); E.  Fouéré , Moldova in 2015: A decisive year for its future, <http://www.ceps. 
eu/system/files/Fouere on Moldova.pdf> (28 XII 2014). 

33 K.  Całus , Mołdawia: umiarkowany sukces partii proeuropejskich, <http://www.osw. 
waw.pl/pl/publikacje/analizy/2014-12-03/moldawia-umiarkowany-sukces-partii-proeuropejsk ich> 
(28 XII 2014); CKW Mołdawii ogłosiła wyniki wyborów parlamentarnych, <http://polish.ruvr. 
ru/2014_12_03/CKW-Moldawii-oglosila-wyniki-wyborow-parlamentarnych-9353/> (28 XII 2014). 

34 Negotiations among the three pro-European parties, resumed, <http://trm.md/en/politic/ 
negocierile-dintre-cele-trei-partide-pro-europene-au-fost-reluate/> (28 XII 2014); New coali-
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Podsumowanie 

Mołdawia pomimo upływu ponad dwóch dekad od uzyskania niepodle-
głości, nadal jest państwem, które generuje duże zagrożenie destabilizacją 
obszaru Morza Czarnego. Głównym czynnikiem jest tutaj rywalizacja Rosji 
i Zachodu o wpływy w tym państwie zwłaszcza, że czynniki, które wygene-
rowały wojnę na Ukrainie także są istotne na zasadzie podobieństwa do moł-
dawskiej sytuacji wewnętrznej. Głównym elementem destabilizacji kraju są 
wewnętrzne podmioty polityczne o charakterze quasi-państwowym tj. Nad-
dniestrze i Gagauzja. Na wspomniany podział nakłada się dodatkowo brak 
dostępu do morza wspomnianych republik, a co za tym idzie „okna na świat”. 
Ten czynnik, przy jednoczesnej ich blokadzie przez Rumunię i Ukrainę, mo-
że z dużym prawdopodobieństwem doprowadzić do konieczności „przebicia 
się” do morza i uzyskania tranzytu do Rosji. Jest to o tyle istotny problem dla 
naddniestrzańskiej gospodarki, że ten przemysłowy region nie może funk-
cjonować bez możliwości eksportowych. Może być tu wykorzystany także 
wariant militarny, powiązany z działaniami separatystów ukraińskich i Rosji, 
mających na celu włączenie tego obszaru do „Noworosji”. Temu faktorowi 
sprzyja również struktura demograficzna regionu ukraińskiej Besarabii za-
mieszkałej przez prorosyjskich Gagauzów, Bułgarów i Rosjan. 

 Kolejnym elementem generującym napięcie wewnątrz Mołdawii jest brak 
wyraźnego rozgraniczenia pomiędzy spornymi rejonami oraz dążenia Rumunii 
do zjednoczenia z Mołdawią, co wykluczają mieszkańcy Naddniestrza, Gagau-
zji i rejonów zamieszkałych przez Bułgarów, zwłaszcza Taraclii. Fakt, iż w we-
wnętrzne spory jest także zaangażowana cerkiew prawosławna, np. po stronie 
separatystów opowiada się biskup cerkwi prawosławnej Markell, powoduje po-
głębienie konfliktu o czynnik wewnątrzkościelny. Istotnym graczem w tym ob-
szarze jest Rumunia, która, poza wspomnianymi dążeniami zjednoczeniowy-
mi, dąży do wymuszenia na władzach Ukrainy autonomii dla kilkusettysięcz-
nej rzeszy Rumunów, zamieszkujących historycznie rumuńskie terytoria, 
a obecnie znajdujące się w granicach Ukrainy. Na obecną chwilę Bukareszt nie 
akcentuje tego elementu w związku ze udzielanym wsparciem na rzecz utrzy-
mania unitarności państwa przez Ukrainę, lecz nie oznacza to rezygnacji z dą-
żeń do uzyskania autonomii w przyszłości. W wyniku wyborów parlamentar-
nych w 2014 roku, nastąpiło pogłębienie podziałów społecznych podobnie, jak 
to się działo w poprzednich latach na Ukrainie. W przypadku realnych szans 
na wstąpienie tego państwa do UE może dojść do jego rozpadu i połączenia się 
niektórych prowincji z Naddniestrzem. Tak samo może wyglądać sytuacja 
w przypadku prób włączenia Mołdawii do Rumunii, co może wygenerować 
konflikt zbrojny o znacznej skali. Także nie ulega wątpliwości, iż przy destabi-

                                                                                                                                                       
tion government could be announced on January 12, <http://trm.md/en/politic/noua-coalitie-
de-guvernare-ar-putea-fi-anuntata-pe-12-ianuarie/> (28 XII 2014). 
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lizacji politycznej rejonu Odessy do akcji wkroczą rosyjskie oddziały i ochotni-
cy z Naddniestrza, a wtedy zagrożony może być cały region. Podkreślić należy, 
iż zgromadzony sprzęt wojskowy i zapasy amunicji wyraźnie wykazują dys-
proporcję w odniesieniu do niedofinansowanej i niedozbrojonej armii moł-
dawskiej. Tak więc czynnik ukraiński i rozwój sytuacji w tym kraju ma zasad-
nicze znaczenie dla stabilizacji Mołdawii. Dalsze trwanie państwa mołdaw-
skiego w obecnej strukturze wyczerpuje się i rywalizacja Rosji, USA, UE oraz 
Turcji o ten region będzie katalizatorem przyszłego konfliktu, który będzie 
rozgrywany w tle wojen bliskowschodnich oraz konfliktu na Ukrainie. Wydaje 
się, iż dla zapewnienia pokoju istotne są dwa zasadnicze scenariusze. Pierwszy 
to zamrożenie status quo w regionie jakimś porozumieniem międzynarodo-
wym. Drugi wariant ma charakter wyprzedzający. To podział państwa pomię-
dzy Rumunię i Naddniestrze. Jednakże ten rozwój wypadków wydaje się mniej 
prawdopodobny z uwagi na ambicje stron konfliktu uzyskania wpływu na cały 
obszar państwa.  

 
Pierwodruk: A. Zapałowski , Współpraca Mołdawii z Unią Europejską i jej wpływ na 
bezpieczeństwo europejskie w II połowie XXI wieku, [w:] P.  Grata,  M. Delong 
(red.) , Polityka bezpieczeństwa w wymiarze globalnym, europejskim i krajowym, 
Rzeszów 2015, s. 200–215. 
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WYZWANIA DLA POLSKI W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA NARO-

DOWEGO ZWIĄZANE Z RYWALIZACJĄ ROSJI I UNII EUROPEJSKIEJ 

O UKRAINĘ 
 

uropa Środkowa jest obszarem, przez który przebiega jeden z głów-
nych uskoków geostrategicznych na świecie. Wiąże to się z tym, iż 
wspomniany region jest w dużej części nasycony licznymi państwami 

o dużej zmienności granic w przeszłości, a które obecne nie odzwierciedlają 
w stopniu zadawalającym ich mieszkańców podziałów kulturowych i etnicz-
nych. Ponadto, ta część Europy była i nadal pozostaje istotnym miejscem, 
gdzie zderzają się interesy gospodarcze i polityczne Stanów Zjednoczonych, 
Unii Europejskiej i Rosji. Należy podkreślić, iż to właśnie w Europie Środko-
wej miały początek dwie wojny światowe, jak również ten obszar był przez 
wieki głównym terytorium, na którym rozstrzygał się konflikt pomiędzy cy-
wilizacją zachodnioeuropejską i islamską. 

W obecnym układzie geopolitycznym w Europie, jedynym dużym pań-
stwem o nierozstrzygniętym statusie przynależności polityczno-militarnej 
jest Ukraina. Z uwagi na wielkość tego kraju, jego położenie oraz potencjał 
gospodarczy i militarny, a zwłaszcza graniczenie z Polską, jej wybór pomię-
dzy UE a Unią Eurazjatycką stanowi istotny, żeby nie rzec – strategiczny 
element bezpieczeństwa Polski. Wspomniane zagrożenie potęguje fakt, iż 
znaczna część polskiej elity politycznej charakteryzuje się kompletnym 
„analfabetyzmem strategicznym”, co niejednokrotnie podkreślali naukowcy 
zajmujący się problematyką bezpieczeństwa narodowego1. 

Celem poniższego artykułu jest zwrócenie uwagi na główne wyzwania dla 
Polski w zakresie jej bezpieczeństwa w odniesieniu do toczącej się rywalizacji 
UE z Rosją o układ geopolityczny w Europie Środkowej, zwłaszcza w odnie-
sieniu do Ukrainy, która jest główną stawką w grze w tej części świata, będą-
cą swoistą „perłą w koronie” rosyjskiego imperium. 

Polska polityka bezpieczeństwa w odniesieniu Ukrainy po 1990 
roku 

Po odzyskaniu przez Polskę suwerenności, wskutek przemian 1989 roku, 
społeczeństwo polskie, mając na uwadze bardzo negatywne doświadczenia 
ostatnich kilkudziesięciu lat z sąsiedztwa z Rosją, jednoznacznie opowiedzia-
ło się za wybraniem orientacji na integrację polityczną i gospodarczą z Euro-

                                                            
1 R.  Jakubczak,  K .  Gąs iorek,  H.M.  Król ikowski ,  J .  Marczak , Działania nieregu-

larne. Element strategii bezpieczeństwa narodowego Polski, Warszawa 2011, s. 287. 
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pą Zachodnią. Jednocześnie wyraźnie określono, iż należy wspierać zacho-
wanie i umocnienie suwerenności państwowej nowopowstałej Ukrainy, 
uniemożliwiając tym samym odtworzenie zdolności imperialnych Rosji, co 
miało być strategicznym działaniem na rzecz bezpieczeństwa Polski i całej 
Europy2. Koncepcja ta odnosiła się do starej koncepcji Józefa Piłsudskiego 
o konieczności stworzenia między Polską a Rosją państwa buforowego, które 
stanowiłoby swoisty kordon bezpieczeństwa od strony Rosji. Wspomniane 
założenia istotnie wpłynęły na zaangażowanie się Warszawy na rzecz umac-
niania przez Kijów własnego państwa, a zwłaszcza osłabiania więzów poli-
tycznych i gospodarczych tego obszaru z Moskwą. Działania Polski ponadto 
wpisywały się w założenia Stanów Zjednoczonych w odniesieniu do tego re-
gionu, co zostało odebrane przez Rosję jako element polityki dążącej do wy-
raźnego osłabienia tego państwa na kierunku europejskim. Federacja Rosyj-
ska zdawała sobie sprawę, iż Polska będzie konsekwentnie dążyła do integra-
cji z UE i NATO. W tym samym kierunku będą zmierzały państwa bałtyckie.  

Po 1990 roku, polska polityka wschodnia, zwłaszcza w odniesieniu do Bia-
łorusi i Ukrainy, była działaniem mającym na celu wzmacnianie wspomnia-
nych państw. Roman Kuźniar zwraca uwagę, iż „Był to swoisty wyścig z cza-
sem, aby możliwie najprędzej osiągnąć point of no return. Polskie elity poli-
tyczne miały świadomość, iż pojawiła się niepowtarzalna szansa takiego roz-
wiązania kwestii bezpieczeństwa narodowego, które wydobędzie Polskę z ro-
li zakładnika, buforu czy obiektu obcej ekspansji”3. Oczywiście głównym 
czynnikiem determinującym wybory polityczne były kwestie związane z do-
świadczeniami historycznymi tego obszaru. W tym okresie w Polsce pojawiło 
się kilka koncepcji budowy nowego systemu bezpieczeństwa. Do głównych 
należały projekt NATO-bis prezydenta Lecha Wałęsy, czy też koncepcja Mię-
dzymorza autorstwa Leszka Moczulskiego4, czyli budowy układu zbiorowego 
bezpieczeństwa państw leżących pomiędzy morzami Bałtyckim a Czarnym5. 
Jednakże w latach 1990’, zwyciężyła koncepcja mówiąca, iż strategicznym ce-
lem Polski jest uzyskanie członkostwa w NATO. Wspomniane założenia zo-
stały ogłoszone przez ówczesnego ministra spraw zagranicznych RP Krzysz-
tofa Skubiszewskiego 12 września 1989 roku. 

                                                            
2 R .  Jakubczak,  J .  F l i s  i  zespół , Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku. Wy-

zwania i strategie, Warszawa 2006, s. 59. 
3 R.  Kuźniar , Polityka bezpieczeństwa w polskiej polityce zagranicznej, [w:] R.  Kuźniar , 

Polska polityka bezpieczeństwa 1989–2000, Warszawa 2001, s. 71. 
4 Uwarunkowania geograficzno-przestrzenne tej koncepcji [w:] L .  Moczulski , Narodziny 

Międzymorza. Ukształtowanie ojczyzn, powstanie państw oraz układy geopolityczne wschodniej 
części Europy w późnej starożytności i we wczesnym średniowieczu, Warszawa 2007, s. 46–81. 

5 Zarys najważniejszych idei i koncepcji dotyczących polskiej polityki wschodniej [w:] M. 
Maszkiewicz , Między bezpieczeństwem a tożsamością. Rosyjskie, ukraińskie i białoruskie in-
terpretacje idei i koncepcji w polskiej polityce wschodniej 1990–2010, Wrocław 2013, s. 25–142. 
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2 listopada 1992 roku, na posiedzeniu Komitetu Obrony Kraju przyjęto Za-
łożenia polskiej polityki bezpieczeństwa oraz Politykę bezpieczeństwa i strate-
gii obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Wspomniane dokumenty m.in. definio-
wały cele polskiej polityki bezpieczeństwa, a zwłaszcza członkostwo Polski 
w NATO. Etapem w drodze do Sojuszu było przystąpienie Polski do Partner-
stwa dla Pokoju 1 stycznia 1994 roku. Zwieńczeniem wspomnianych starań 
było wstąpienie do paktu 12 marca 1999 roku i przyjęcie nowej Strategii bez-
pieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 4 stycznia 2000 roku. Celem 
strategicznym NATO było dążenie do zepchnięcia Rosji na wschód o 1,5 tys. 
km i stworzenie strefy buforowej złożonej z Polski, Białorusi i Ukrainy6. 

Na początku XXI wieku Polska umocniwszy swoją pozycję w zakresie 
bezpieczeństwa, wybrała członkostwo w NATO i powróciła na kierunku 
wschodnim do działań mających na celu „wygranie Ukrainy”, aby wzmocnić 
bezpieczeństwo własne i rozszerzyć polityczną Europę bardziej na wschód. 
Znając zamiary RP, rosyjska dyplomacja w trakcie spotkań i konsultacji 
wprost domagała się od polskich władz powstrzymywania się od aktywnej 
polityki na obszarze Międzymorza, a w szczególności zaprzestania prób lob-
bingu na rzecz włączenia do NATO kolejnych państw regionu. Warszawa 
jednak nie chciała zaakceptować założeń rosyjskiej koncepcji wobec państw 
Międzymorza, a w szczególności pojęcia „bliskiej zagranicy” i wszelkich jego 
implikacji, czyli traktowania obszaru Wspólnoty Niepodległych Państw jako 
rosyjskiej strefy wpływów7.  

Bardzo duży wpływ na polską politykę zagraniczną w tym okresie miała 
dyplomacja amerykańska, a zawłaszcza osoba Zbigniewa Brzezińskiego, któ-
ry podkreślał, iż „…biorąc pod uwagę szczególne geopolityczne zaintereso-
wanie Niemiec i Polski niepodległością Ukrainy, jest także całkiem prawdo-
podobne, iż Ukraina zostanie stopniowo wciągnięta w orbitę specjalnych sto-
sunków francusko- niemiecko-polskich”8.  

Polem konfrontacji o szczególnej wyrazistości na Ukrainie była „Poma-
rańczowa Rewolucja”. Zaangażowanie się Polski po stronie „pomarańczo-
wych” okazało się chwilowym zwycięstwem politycznym. Okres prezydentu-
ry Wiktora Juszczenki był czasem ciągłych wewnętrznych konfliktów poli-
tycznych i zaprzepaszczaniem sukcesu rewolucji. Kompromitujący wynik 
wspomnianego polityka w kolejnych wyborach prezydenckich był równocze-
śnie polityczną przegraną Warszawy, z uwagi na jej szczególne zaangażowa-
nie na tym kierunku. 

                                                            
6 P .  Bracken , Pożar na Wschodzie, Warszawa 2000, s. 34 
7 M.  Menkiszak , Trudne sąsiedztwo: problematyka bezpieczeństwa w stosunkach Polski 

z ZSRR i Rosją w latach 1989–2000 [w:] R. Kuźniar , Polska polityka bezpieczeństwa 1989–
2000, Warszawa 2001, s. 203, 204. 

8 Z.  Brzeziński , Wielka szachownica, Warszawa 1999, s. 85. 
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W obowiązującej jeszcze Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczy-
pospolitej Polskiej9, podkreśla się, iż „…szczególnie intensywnie Polska bę-
dzie działać na rzecz pogłębiania wszechstronnej współpracy z Ukrainą 
i Gruzją” oraz „…uznając znaczenie Ukrainy dla bezpieczeństwa kontynentu 
europejskiego i regionu, Polska będzie zabiegać o dalszy rozwój strategiczne-
go partnerstwa z tym krajem oraz o pogłębienie związków Ukrainy, a także 
Mołdowy, z instytucjami euroatlantyckimi…” Wytyczne Strategii mówią wy-
raźnie o znaczeniu Ukrainy dla bezpieczeństwa Polski, a tym samym o po-
trzebie kreowania proeuropejskiego wyboru tego państwa. 

Obecnie widać wyraźnie, iż Polskie elity polityczne, kierują się w dużym 
stopniu uprzedzeniami antyrosyjskimi lub nadmiernie angażują się w cele 
strategiczne największych państw UE na Ukrainie. Działania te mają oczywi-
ście głębokie podłoże historyczne i emocjonalne. Ponadto elity te są lobbo-
wane przez obywateli polskich narodowości ukraińskiej10, którzy aktywnie 
uczestniczą w polityce polskiej (zazwyczaj w partiach rządzących), a ci z ko-
lei są związani ze Związkiem Ukraińców w Polsce, który orientuje się na op-
cje probanderowskie w polityce ukraińskiej. Taki stan powodował, i wciąż 
powoduje, iż podejmowane próby wyrwania Ukrainy z rosyjskiej strefy 
wpływów stają się zadaniem niewykonalnym, biorąc pod uwagę stosunek sił 
między Polską a Rosją, ale także ze względu na politykę samej Ukrainy. 
Zresztą same założenie zbieżności strategicznych celów Warszawy i Kijowa, 
które rzekomo łączy antyrosyjski wektor polityki, okazało się błędne11. 

Zwracał na to uwagę rosyjski analityk Modest Kolerow, podkreślając spo-
sób myślenia polskich elit, dla których „…Ukraina to utracone dziedzictwo 
Polski jako Europy, natomiast Rosja jest zasadniczo odmiennym ciałem, nie 
tylko dla Europy, ale tez dla Ukrainy”12. 

Należy podkreślić, iż w polskiej polityce brak było działania i myślenia 
ukierunkowanego na potrzebę polsko-rosyjskiej koegzystencji polityczno-
gospodarczej na Ukrainie, co umożliwiłoby, w miarę trwałe ustabilizowanie 
tego państwa13.  

 

                                                            
9 Strategia Bezpieczeństwa Narodowego, Warszawa 2007, s. 11, 13. 
10 Należą do nich m.in. byli i obecni posłowie Mirosław Czech, Włodzimierz Mokry, czy 

Miron Sycz. 
11 S.  B ie leń , Szanse na pojednanie polsko-rosyjskie w świecie wyzwań geopolitycznych [w:] 

S.  B ie leń,  A.  Skrzypek , Geopolityka w stosunkach polsko-rosyjskich, Warszawa 2012, 
s. 209.  

12 M.  Kolerow, Polityka wschodnia Polski i Rosji: historyczne granice pojednania,[w:] 
A.  Mel ler ,  L .  Sykulski , Europa od Atlantyku do Pacyfiku, Częstochowa 2013, s. 196. 

13 A.  Zapałowski , Polsko-rosyjska koegzystencja wpływów polityczno-gospodarczych na 
Ukrainie jako istotny czynnik stabilizacji w Europie Środkowo-Wschodniej, „Historia i Polityka”, 
nr 8 (15) 2012, s. 76–88. 
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Interesy Rosji i Unii Europejskiej na obszarze Ukrainy 

Decyzja o powstaniu Ukrainy w obszarze obejmującym terytorium byłej 
Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, od dawna wzbudzała licz-
ne kontrowersje wśród Rosjan. Słynny dysydent Aleksander Sołżenicyn mó-
wił wprost, iż „…Ukrainie oddanych zostaje kilka obwodów faktycznie rosyj-
skich i pod względem obecnej ludności, i pod względem historycznym, od-
danych zostaje około dwunastu milionów Rosjan bez jakichkolwiek gwaran-
cji choćby ich kulturalnej egzystencji i ochrony prawnej”14. Należy przy tym 
podkreślić, iż we współczesnej Rosji istnieją co najmniej dwie koncepcje ro-
syjskiego terytorium narodowego. Pierwsza, oficjalnie reprezentowana przez 
rosyjskie elity, to terytorium ograniczone obecnymi granicami FR. Druga 
koncepcja rosyjskiego terytorium narodowego posiada z kolei wiele warian-
tów, ze względu na różnorodność interpretacji. Jak pisze Andrzej Wierzbic-
ki15 jej podstawa jest russkaja idieja, która ma swoich zwolenników zarówno 
wśród elit władzy, jak i organizacji nacjonalistycznych. Mieszczą się w niej 
wszystkie ziemie ruskie, a więc także białoruskie i ukraińskie.  

Dla Rosjan w powszechnej świadomości istnieje 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 sła-
wy i wielkości”16. 

Celem niezmiennym rosyjskiej polityki w zakresie bezpieczeństwa jest 
umacnianie jej państwowości, co z kolei jest dla Rosjan synonimem mocar-
stwowości. Spełnienie tego warunku pozwoliłoby Rosjanom na odzyskanie 
pozycji głównego rozgrywającego w procesach integracyjnych Europy Środ-
kowej z Zachodem, a zwłaszcza wpływ na eurazjatycki wybór Ukrainy17. 

Dla zrozumienia znaczenia ziem ukraińskich dla Rosjan są, jak pisał Hen-
ry Kissinger w swojej książce „Dyplomacja”18 – stereotypy panujące w rosyj-
skich elitach władzy, które zawsze podkreślały „cywilizacyjną” misję ich kra-
ju. Znakomita większość rosyjskich przywódców, bez względu na przekona-

                                                            
14 A.  Sołżenicyn , Rosja w zapaści, Warszawa 1999, s. 27.  
15 A .  Wierzbicki , Nacjonalizm i geopolityka w Europie Wschodniej [w:] S.  B ie leń,  

A.  Skrzypek , Geopolityka w stosunkach polsko-rosyjskich, Warszawa 2012, s. 103. 
16 I .  Torbakow, Swój czy obcy? Stereotyp Ukraińca w Rosji XVII–XVIII wieku, „Zeszyty 

Historyczne” nr 125/1998, s. 117. 
17 S.  B ie leń , Rosyjskie interesy bezpieczeństwa w Europie Środkowe[w:] D.B .  Bobrow,  

E.  Hal iżak,  R .  Z ięba , Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe u schyłku XX wieku, 
Warszawa 1997, s. 242–244. 

18 H.  Kiss inger , Dyplomacja, Warszawa 1996, s. 896. 



162 

nia polityczne, nie akceptowała i nadal nie akceptuje rozpadu imperium ra-
dzieckiego i odmawia prawowitości państw-sukcesorów ZSRR, zwłaszcza 
Ukrainy – kolebki rosyjskiego prawosławia. Takie myślenie poprzez opraco-
wywanie koncepcji naukowych wspierają rosyjskie ośrodki naukowe, formu-
łując tezę, iż aby zabezpieczyć stabilność świata, należy odtworzyć jedno 
państwo w przestrzeni geograficznej, obrazującej geopolityczną oś świata, 
czyli byłe ZSRR19, którego nową formułą ma być Unia Eurazjatycka. 

Dla Rosji, powodowanej zbliżającymi się zagrożeniami wewnętrznymi ze 
strony niżu demograficznego i wzrastającej populacji rosyjskich muzułma-
nów, a także prawdopodobną penetracją gospodarczą, a nawet w przyszłości 
rosnącą polityczną rolą Turcji w rejonie Kaukazu, oraz Chin w południowej 
Syberii, czy też problemami wewnętrznymi, związanymi z ruchami autono-
mizacji Rosji, jest to jedyny moment, swoista pauza strategiczna, do podjęcia 
działań w celu związania problemu polityczno-gospodarczego Ukrainy20. Ma-
jąc powyższe na uwadze Rosja ma w najbliższych kilku latach jedyną szansę 
na podjecie zdecydowanych działań w kwestii tego kraju, gdyż w przyszłości 
będzie związana potrzebą rozwiązywania dużo bardziej skomplikowanych 
kwestii geopolitycznych w Azji i na Kaukazie21. 

Z punktu widzenia Moskwy istotnym problemem w jej grze o Ukrainę jest 
kwestia statusu i pozycji zachodnich prowincji tego kraju w układzie ogólno-
państwowym. Do najbardziej istotnych kwestii Moskwy względem tego ob-
szaru należą:  

1. przesuwanie się na wschód Ukrainy ideologii ukraińskiego nacjonalizmu; 
2. zagrożenie dla sił prorosyjskich w wyborach prezydenckich i parlamen-

tarnych ze strony „twardego” elektoratu antyrosyjskiego; 
3. wpływy USA i UE na Ukrainę docierające przez prozachodnią społecz-

ność zachodnich prowincji państwa; 
4. wypieranie kultury i języka rosyjskiego ze znacznych obszarów państwa; 
5. zagrożenia dla pozycji Rosji nad Morzem Czarnym wskutek groźby 

utraty portu wojennego w Sewastopolu, co doprowadziło do aneksji Krymu; 
6. budowa systemu politycznego na Ukrainie, który byłby atrakcyjny dla 

innych republik poradzieckich, w tym i w Rosji; 
7. wypieranie z resortów rządowych osób orientujących się na współpracę 

z Rosją. 

                                                            
19 W.  Chaczaturow , Rosja a geopolityczna stabilność świata, „Zeszyty Naukowe AON” 

nr 2(31)/1998, s. 78. 
20 A.  Zapałowski , Wyzwania dla bezpieczeństwa Polski związane z regionalizacją Ukrai-

ny, „Zeszyty Naukowe AON” nr 4 (89) 2012, s. 119–134. 
21 Por. L .  Sykulski , Integracja polityczna Eurazji we współczesnej rosyjskiej myśli geopoli-

tycznej, [w:] P .  Eberhardt , Studia nad geopolityką XX wieku, „Prace Geograficzne” nr 
242/2013, s. 349–363. 
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Na początku lat 1990’ numerem jeden w problemach Europy Zachodniej 
w odniesieniu do Ukrainy, było doprowadzenie do zabrania jej potencjału ją-
drowego. Cały wysiłek jej dyplomacji był ukierunkowany na tym celu. Po pozy-
tywnej deklaracji Kijowa w tym względzie, Ukraina, USA i FR podpisały 14 
stycznia 1994 roku Trójstronną Deklarację prezydentów o likwidacji ukraiń-
skiej broni nuklearnej. Dodatkowo FR, USA i Wielka Brytania zobowiązały się 
zostać gwarantem bezpieczeństwa tego państwa, co wydaje się być obecnie 
pustym zobowiązaniem. Drugim celem strategicznym państw europejskich na 
Ukrainie była stabilizacja tego obszaru i wzmacnianie jej państwowości po-
przez wsparcie w budowie aparatu państwowego i ustabilizowanie ukraińskiej 
sceny politycznej. W latach 1990’ stosunki między UE a Ukrainą były ciągłą 
wypadkową aktualnych relacji Moskwy z Brukselą. W momencie rozpoczęcia 
interwencji w Czeczenii przez Rosję, nastąpiło ich ocieplenie, a z chwilą obję-
cia władzy przez Władimira Putina i nadziei Zachodu na zbliżenie z Moskwą, 
dawał się zaobserwować proces niwelacji znaczenia Ukrainy.  

Wśród głównych celów strategicznych UE w odniesieniu do Ukrainy zna-
lazło się m.in. wspieranie demokracji i gospodarki rynkowej w tym państwie 
i współpracy z nią w dziele umacniania stabilności oraz bezpieczeństwa 
w Europie. Ponadto Wspólna strategia UE określała, iż istnieje potrzeba 
zmierzania tego państwa do integracji z gospodarka europejską i wsparcie 
dla Ukrainy w umacnianiu jej europejskiej tożsamości22. 

W latach 2005–2012 następowało systematyczne pogorszenie wizerunku 
Ukrainy na Zachodzie, do czego przyczynił się chaos polityczny w okresie 
rządów W. Juszczenki, a następnie powrót do niedemokratycznych praktyk 
przez jego następcę. Nie bez znaczenia miał także międzynarodowy kryzys 
gospodarczy, który także dotknął Ukrainę, a zarazem ograniczył angażowa-
nie się UE w krajach Partnerstwa Wschodniego23.  

Szczyt PW w Wilnie w listopadzie 2013 roku miał dać definitywną odpo-
wiedź na pytanie o kształt wzajemnych relacji na linii UE-Ukraina i pokazać 
prawdziwy obraz sytuacji politycznej w tym kraju. Ponadto miał być testem si-
ły i oddziaływania Unii na swoje najbliższe otoczenie. Zamiast sukcesu szczytu 
w postaci podpisania umowy stowarzyszeniowej, państwa unijne uzyskały cał-
kowite załamanie się relacji między Brukselą a Kijowem, a w konsekwencji na-
cisku doprowadziły do wewnętrznej destabilizacji, która tylko uwypukliła głę-
bokie podziały wewnętrzne. Okazało się, iż Bruksela musi się liczyć w kwestii 
Kijowa bardziej ze zdaniem Moskwy niż się początkowo wydawało. W trakcie 
szczytu PW prezydent Wiktor Janukowycz zaoferował zorganizowanie spo-
tkania trójstronnego Ukraina-Rosja-UE w celu ustalenia kształtu wzajemnych 

                                                            
22 R.  Z ięba , Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej, Warszawa 

2007, s. 168–171. 
23 A .  Szeptycki , Ukraina wobec Rosji. Studium zależności, Warszawa 2013, s. 394. 
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relacji. Dla Unii był to warunek nie do przyjęcia, z uwagi na nadmierną rolę, 
jaką uzyskałaby Rosja w polityce wewnętrznej Wspólnoty.  

Główny cel jaki przyświecał Brukseli, oczywiście poza wymiarem geopoli-
tycznym, związany był z chęcią wprowadzenia na Ukrainie wolnego rynku, 
praworządności, poszanowania praw człowieka, gospodarki wolnorynkowej. 
Wprowadzenie tych reguł w ówczesnym stanie gospodarki ukraińskiej ude-
rzyłoby jednak znacznie w interesy oligarchów ukraińskich, z którym był 
związany układ władzy. Obawiali się oni jednocześnie utraty swojej pozycji 
na rzecz oligarchów rosyjskich w wypadku wystąpienia głębszej integracji 
obydwu państw24.  

Dla Brukseli umowa stowarzyszeniowa otworzyłaby duży rynek zbytu na 
towary konsumpcyjne i możliwości inwestycji w przestarzały przemysł i in-
frastrukturę. Jak pisze Spasimir Domaradzki: „Skutkiem tej schizofrenii była 
również połowiczna oferta dla Ukrainy przygotowana przez UE, która zaspa-
kajała swoje interesy ekonomiczne, lecz w zamian dawała jedynie mrzonki. 
Oparta na założeniach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa – i realizowana 
w ramach Partnerstwa Wschodniego – umowa stowarzyszeniowa była kon-
struowana na modłę zachodnioeuropejskiej perspektywy, jednak realizowana 
we wschodnioeuropejskiej rzeczywistości. Dlatego nijak nie przystawała do 
bieżących realiów ukraińskiej rzeczywistości, szczególnie w wymiarze finan-
sowym, gdzie Unia wygląda na finansowego karła w porównaniu z ukraiń-
skimi oligarchami. Przyczyn tego stanu należy szukać w środkowo-
europejskiej słabości, która nie była w stanie przeforsować bardziej asertyw-
nego podejścia wobec Ukrainy, a zadowoliła się hiperaktywną aktywnością 
promocji produktu marnej jakości”25. 

Działania Unii w odniesieniu do włączenia Ukrainy w obszar systemu po-
lityczno-gospodarczego Europy Zachodniej, zamiast przynieść zwiększenie 
bezpieczeństwa w regionie, stały się katalizatorem konfliktu wewnętrznego 
w tym kraju. Konfliktu, który z napięć natury politycznej przekształcił się w 
działania o charakterze wojny domowej.  

Główne zagrożenia dla Polski związane z rywalizacją UE i Rosji 
o Ukrainę 

Polska polityka bezpieczeństwa w stosunku do Ukrainy, z perspektywy 
ostatnich dwóch dekad, okazała się działaniem charakteryzującym się bar-
dziej zmierzaniem do realizacji pewnych idei niż odnoszeniem się do real-

                                                            
24 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-oligarch 
owie-wobec-integracji-gospodarczej-z-ue> (14 IX 2011). 

25 S .  Domaradzki , Relacje Ukraina-UE po szczycie Partnerstwa Wschodniego, <http:// 
ec.europa.eu/polska/news/opinie/131219_ukraina_pl.htm> (2 II 2014). 
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nych możliwości Polski. Zamiarem praktyczne wszystkich polskich rządów 
w tym okresie było wykreowanie za wschodnią granicą RP sytuacji, która da-
wałaby wystarczającą zewnętrzną osłonę strategiczną państwa. Obecnie, 
mamy do czynienia z koniecznością nowego, ale też szybkiego zdefiniowania 
nowej polityki wobec tego regionu. Tym bardziej jest to trudne, iż ciągle wi-
dać brak głębokiej refleksji w tym zakresie pośród polskiej elity politycznej. 
Dynamika wydarzeń na Ukrainie wymaga także zdefiniowania podstawo-
wych zagrożeń dla Polski na tym kierunku zwłaszcza, iż dotychczasowe za-
angażowanie RP w procesy „demokratyzacji” Ukrainy powodowało, i nadal 
powoduje, stan, w którym nasz kraj odgrywa obecnie nad Dnieprem margi-
nalną pozycję gospodarczą i polityczną, będąc jedynie zderzakiem dla Rosji26.  

Obecnie na Ukrainie obserwujemy konflikt egzystencjonalny, konflikt 
o to, jak będzie wyglądało państwo ukraińskie w sferze tradycji i wartości. 
Obserwujemy walkę pomiędzy dwoma skrajnymi dziedzictwami i wizjami 
państwa. Z jednej strony mamy Partię Regionów (Партія регіонів) i Komu-
nistyczną Partię Ukrainy ( ), a z drugiej stro-
ny Ukraiński Demokratyczny Alians na rzecz Reform – UDAR (Український 
демократичний альянс за реформи, УДАР), Batkiwszczynę (Всеукраїнське 
об'єднання „Батьківщина”) i Swobodę (Всеукраїнське об'єднання 
„Свобода”) oraz radykalny Prawy Sektor i rosnącą w siłę Partię Radykalną 
(Радикальна партія Олега Ляшка). Dodatkowo nakładają się na to proble-
my związane z mikroregionami, które charakteryzują się przynależnością do 
innych tradycji państwowych, czy też etnicznych. Wymienić tu należy cho-
ciażby Krym, Zakarpacie czy też Bukowinę.  

Konflikt, którego jesteśmy świadkami, nie jest dla wszystkich podmiotów 
w nim uczestniczących tylko klasyczną walką o władzę. W dużym stopniu jest 
to próba doprowadzenia do rewolucji mającej na celu budowę państwa etnicz-
nego27. Próba stworzenia państwa na płaszczyźnie etnicznej przy tak dużym 
odsetku mniejszości narodowych musiała doprowadzić do konfrontacji28. 
Zwłaszcza w przypadku, gdy jednym z podmiotów rozgrywających konflikt są 
paramilitarne organizacje, które mają swoją reprezentację polityczną w postaci 
partii Swoboda. Analizując jej program widzimy, iż mamy do czynienia z pro-
gramem ugrupowania, które w swoich zamierzeniach chce „odzyskać” pań-
stwo dla narodu ukraińskiego, a nie tylko dokonywać istotnych zmian pro-

                                                            
26 Więcej na ten temat L.  Sykulski , Od Trójkąta Kaliningradzkiego do Związku Europy, 

„Geopolityka”, nr 3 (6) 2011, s. 13–15. 
27 В.  Расевич , Чи є Свобода насправді "бандерівською?, <http://www.zaxid.net/home/ 

showSingleNews.do?chi_ye_svoboda_naspravdi_banderivskoyu&objectId=1300791> (16 I 2014). 
28 I .  Zahrebelny , Co się dzieje na Ukrainie? Krótki raport dla zachodnich towarzyszy, 

<http://www.nacjonalista.pl/tagi/prawy-sektor/> (13 XII 2013). 
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gramowych w poszczególnych dziedzinach życia w kraju29. Zamierzenia dekla-
rowane w poszczególnych punktach programu świadczą, iż partia ta zamierza 
dokonać przełomu w przypadku przejęcia lub uczestnictwa we władzy wyko-
nawczej o charakterze rewolucyjnym30. Obecnie szczególnie niebezpieczny 
jest współczesny nacjonalizm, na co zwracał uwagę Hans Morgenthau, który 
tak naprawdę jest nacjonalizmem uniwersalistycznym i który z nacjonalizmem 
z XIX wieku łączy tylko jedna rzecz – uznanie narodu za najwyższy punkt od-
niesienia dla lojalności i działań politycznych. Ten nowy rodzaj nacjonalizmu 
domaga się prawa do narzucania wszystkim innym własnych wartości i stan-
dardów działań przez jeden naród i jedno państwo31. 

Lwowski historyk Wasyl Rasewycz uważa wprost, że jeżeli nacjonaliści ze 
Swobody i innych organizacji realnie a nie tylko werbalnie podążają drogą 
OUN-UPA, to należy się spodziewać ofiar, zarówno wśród zwolenników libe-
ralnego społeczeństwa obywatelskiego, jak i wśród samych liderów Swobo-
dy32. Obecnie obserwujemy już tysiące ofiar walk w obwodach Donieckim 
i Ługańskim, a to może być dopiero początek. 

Szczególnie złowieszczo w sprawie zmiany kierunków w polityce zagra-
nicznej Swobody, brzmią wypowiedzi niektórych działaczy zwłaszcza, iż jest 
ona partią współrządzącą. Wśród jej zaplecza organizacyjnego bardzo popu-
larne są hasła o konieczności zjednoczenia wszystkich ziem ukraińskich 
w jedno państwo. Ich zdaniem Ukraina powinna być o 60% większa niż 
obecnie. Taki pogląd reprezentuje m.in. Rościsław Nowożeniec, prezes Fun-
dacji Ukraina-Ruś, wyliczając jakie terytoria ma na myśli: „...straciliśmy Łem-
kowszczyznę, Nadsanie, Chełm i Podlasie włączone do Polski, Brześć i Ho-
melszczyzna odpadły do Białorusi, nie ma w naszych granicach Starodubsz-
czyny, Wschodniej Słobodańszczyny i Kubania, Naddniestrze, Marmorsz-
czynę i Republikę Południowej Bukowiny, która dziś jest zajęta przez Rumu-
nię. Daleko nam więc do narodowej jedności, ale wciąż musimy do niej dą-
żyć”. Charakterystyczna jest także wypowiedź Andrija Tarasenki, jednego 
z liderów Prawego Sektora33, który wprost powiedział, iż „Po wojnie operacja 
‘Wisła’ spowodowała, że Ukraińcy z tych ziem etnicznych zostali wyrzuceni 

                                                            
29 Програма ВО "Свобода" (чинна 24.12.2011),  <http://www.svoboda.org.ua/pro_partiyu/ 

prohrama/> (10 IV 2013). Dokument jest zarejestrowany w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Ukrainy i ma charakter oficjalny. 

30 A.  Zapałowski , Zagrożenia dla bezpieczeństwa Europy płynące ze strony Ogólnoukra-
ińskiego Zjednoczenia „Swoboda”, „Myśl.pl” 29(4/2013). 

31 H. J .  Morgenthau , Polityka miedzy narodami. Walka o potęgę i pokój, Warszawa 2010. 
s. 270-271. 

32 В.  Расевич , Вороги народу, <http://zaxid.net/home/showSingleNews.do?vorogi_na 
rodu&objectId=1239769> (5 VI 2013). 

33 Prawy Sektor skupia m.in. takie grupy, jak SNA (Patrioci Ukrainy), Tryzub, Biały Młot, 
UNA-UNSO, C14 (uznawani za neonazistowskie skrzydło partii Swoboda) i inne bojówki pa-
ramilitarne, obecne na kijowskim Majdanie. 
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i sprawiedliwość nakazywałaby, aby te ziemie do Ukrainy wróciły. Mówię 
o Przemyślu i kilkunastu innych powiatach”34. 

Przykładem działań Swobody, wykraczających poza granice Ukrainy, 
a koncentrujących się na tzw. „etnicznych ziemiach ukraińskich”, była 
kwietniowa wizyta w 2013 roku lidera partii Ołeha Tiahnyboka i deputowanej 
Iryny Farion, którzy przebywali z wizytą w Zespole Szkół Ogólnokształcących 
nr 2 im. Markijana Szaszkewycza w Przemyślu (szkoła z językiem ukraiń-
skim). Efektem tej podróży była relacja zamieszczona w ukraińskiej prasie, 
w której I. Farion podkreśliła, iż etniczne ukraińskie ziemie, które obecnie są 
włączone do Polski, muszą się w przyszłości „zjednoczyć się z ziemią matką”. 
W ten sposób deputowani Swobody mają ograniczać „opolaczanie” się miej-
scowej młodzieży ukraińskiej35. 

Prawdopodobny sukces partii nacjonalistycznych w październikowych 
wyborach 2014 roku rodził obawy o zwiększenie niebezpieczeństwa dezinte-
gracji kraju. Jak pisał analityk Ośrodka Studiów Wschodnich Tadeusz A. Ol-
szański – największy sukces w ostatnich wyborach parlamentarnych na Ukra-
inie odnieśli komuniści i radykalni nacjonaliści ze Swobody, które to partie 
bardzo istotnie zwiększyły swój elektorat36. To pokazuje z jednej strony ra-
dykalizację społeczeństwa, a z drugiej coraz większy jego podział ideowy 
i tożsamościowy. Należy podkreślić, iż obydwie partie zwiększyły liczbę zdo-
bytych głosów w porównaniu do poprzednich wyborów o ponad 1,5 mln. 

Tendencje separatystyczne na Ukrainie wpisują się w tendencje, o których 
pisał w swojej książce Samuel Huntington37. Autor wskazywał na duże praw-
dopodobieństwo rozpadu państw, które są hybrydami dwóch cywilizacji, 
a właśnie do nich należy Ukraina. Twierdził też, iż nie mają szans na prze-
trwanie w obecnym kształcie takie kraje, jak Bośnia czy Ukraina, które będą 
się w końcu musiały opowiedzieć się po jednej z cywilizacyjnych stron. 
O konieczności regionalizacji tego kraju mówił także m.in. znany lwowski hi-
storyk Jarosław Hrycak, który stwierdził wprost, iż „...federacja Ukrainy jest 
szansą dla tego państwa”38.  

                                                            
34 J .  B ie lecki , Lider banderowców: ludobójstwo na Wołyniu to brednia, <http://www.rp. 

pl/artykul/1083009-Lider-banderowcow--ludobojstwo-na-Wolyniu-to-brednia.html> (29 I 2014). 
35 І .  Фаріон , Подорож у Закерзоння як дорога до етнічного "я", <http://blogs.pravda. 

com.ua/authors/farion/51897d0bab050> (15 V 2013). 
36 T.A.  Olszański , Po wyborach parlamentarnych na Ukrainie: trudne zwycięstwo Partii 

Regionów, „Eastweek” nr 36(237) z 7 XI 2012. 
37 S .  Hunt ington , Zderzenie cywilizacji, Warszawa 2006, s. 273 i następne.  
38  Я .  Грицак , Федералізація – це шанс для України, - історик, <http://zaxid.net/news/ 

showNews.do?federalizatsiya_ndazh_tse_shans_dlya_ukrayini__istorik&objectId=1121177> (15 
V 2013);  Ярослав Грицак: Соборність України - це "річ в собі", <http://zaxid.net/news/show 
News.do?yaroslav_gritsak_sobornist_ukrayini__tse_quotrich_v_sobiquot&objectId=1121175> 
(22 I 2011). 

http://www.osw.waw.pl/pl/eksperci/Tadeusz-A-Olszanski
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Innym przykładem retoryki podziałowej 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 na-
leżące przed 17 września 1939 roku do Polski – obok Galicji Wschodniej także 
Wołyń z Łuckiem i Równem. W podobnym duchu wypowiadał się były mini-
ster oświaty Ukrainy Dmytro Tabacznyk39. 

W Rosji, w niektórych środowiskach dosyć popularna jest tendencja mó-
wiąca o konieczności podziału Ukrainy pomiędzy Polskę a Rosję. Wyrazicie-
lem takich poglądów, poza prof. Aleksandrem Duginem, jest także pisarz 
Eduard Limonow: „Damy wam Lwów, męczcie się z nim, a sobie weźmiemy 
Donbas i Charków. Zgoda? (...) 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’”40. 

O niebezpieczeństwie dezintegracji państwa ukraińskiego mówił wielo-
krotnie, także prof. Z. Brzeziński, który kilkanaście lat temu był jednym z au-
torów tezy, iż należy wspierać państwowość ukraińską, gdyż bez Ukrainy Ro-
sja nigdy nie będzie mocarstwem. Według przedstawionego przed rokiem 
przez niego możliwego scenariusza wydarzeń na Ukrainie uważał on, iż będą 
trwały ciche rosyjskie próby infiltracji ukraińskich tajnych służb i dowództwa 
wojskowego, by osłabić zdolność Ukrainy do obrony swojej suwerenności, 
gdyby zaszła taka potrzeba. Czas, jak zauważył Z. Brzeziński, może zatem 
działać na niekorzyść dobrowolnego podporządkowania się Kijowa Moskwie, 
jednakże stanowcze rosyjskie naciski w tym kierunku oraz obojętność Za-
chodu mogą doprowadzić do powstania potencjalnie wybuchowej sytuacji na 
samej granicy Unii Europejskiej41. Jego słowa w kontekście obecnej sytuacji 
na Ukrainie w pełni się potwierdziły. 

W lutym 2010 roku Biuro Bezpieczeństwa Narodowego w Warszawie 
opracowało bardzo celny raport w odniesieniu do wpływu sytuacji na Ukrai-
nie na jej bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne42. Główne tezy tego ra-
portu pokazują podstawowe „uskoki”, które mogą wpłynąć na utrzymanie 
jedności terytorialnej państwa. W raporcie podkreśla się, iż z punktu widze-
nia problemu jedności państwowej (terytorialnej) na Ukrainie należałoby 

                                                            
39 P.  Kościński ,  T .  Serwetnyk , Odłączyć Lwów od Ukrainy, „Rzeczpospolita” 4 VIII 

2010 r. 
40 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> (4 VI 2013). 
41 Z.  Brzeziński , Strategiczna wizja, Kraków 2013, s. 131–132. 
42 Kwestia jedności Ukrainy w kontekście bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowe-

go, Warszawa 2010. 
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wyodrębnić pięć regionów: Ukrainę Wschodnią (Sumy, Charków, Ługańsk, 
Donieck, Zaporoże, Dnietropietrowsk, Krzywy Róg); Ukrainę Centralną (Ki-
jów, Czernihów, Połtawa, Winnica, Żytomierz, Chmielnicki); Ukrainę Połu-
dniową (Odessa, Mikołajów, Chersoń); Ukraina Zachodnia (obwody: wołyń-
ski, rówieński, zakarpacki, czerniowiecki, Galicja) oraz Krym. Jednak i w tym 
przypadku podział ten nie jest jednoznaczny.  

Wydaje się, iż do istotnej zmiany układu geopolitycznego w Europie 
Wschodniej bardzo dobrze nadaje się właśnie Swoboda i inne partie radykal-
ne, posiadające wpływy w zachodnich prowincjach Ukrainy. Moskwa musi 
mieć istotny pretekst do podjęcia bardziej zdecydowanych działań i siła poli-
tyczna, która pogłębi podziały na Ukrainie jest w tym przypadku niezbędna. 
W wersji soft jeszcze wiosną 2014 roku było prawdopodobnie, iż dojdzie do 
regionalizacji Ukrainy z uzyskaniem przez poszczególne prowincje znacznej 
autonomii. W wersji power, z czym mamy obecnie do czynienia, zapewne 
dojdzie do powstania nowego podmiotu politycznego o wyraźnym politycz-
nym obliczu. Dla Polski, Węgier czy też Rumunii ten scenariusz oznacza są-
siedztwo z krajem o bardzo roszczeniowym społeczeństwie, pozbawionym 
przemysłu, który pod względem gospodarczo-społecznym byłby swoistym 
„Kosowem” tej części Europy.  

W obecnej sytuacji najpoważniejszym niebezpieczeństwem dla Polski jest 
pogłębianie się na Ukrainie konfliktu zbrojnego, o dużej skali, co spowoduje 
kryminalizację tego państwa i prawdopodobieństwo dużej liczby uchodźców. 
W Polsce mogą powstać obozy uchodźców i komitety pomocy, które jedno-
cześnie mogą być przykrywką dla działań logistycznych dla ideologicznie an-
typolsko nastawionych środowisk. Należy się w tym wypadku także spodzie-
wać licznych prowokacji granicznych, a nawet w skrajnych wypadkach dzia-
łań w rejonie przygranicznym małych grup rebelianckich. Zwracał na to 
uwagę były zastępca dowódca sił NATO w Europie Rupert Smith pisząc: 
„...powinniśmy jednak zdawać sobie sprawę z tego, jak skutecznie może dzia-
łać garstka ludzi wyposażonych w najprostszą broń i jak trudno ich pokonać, 
by nie mogli przemocą przeforsować swych politycznych planów”43. 

W wypadku powstania wspomnianych ośrodków dla uchodźców, należy 
się spodziewać wzrostu napięć narodowościowych, zwłaszcza, iż prawdopo-
dobnie byłyby one zlokalizowane na obszarze, gdzie społeczeństwo polskie 
ma traumatyczne doświadczenia związane z działaniami ideologicznych pro-
toplastów dzisiejszych nacjonalistów ukraińskich. Ponadto, w razie przecią-
gającego się konfliktu z powodu braku pracy, mieszkań i dochodów, uchodź-
cy mogą masowo naruszać polski porządek prawny, a zapewne UE wprowa-
dzi w tym czasie kontrolę na swoich granicach.  

                                                            
43 R .  Smith , Przydatność siły militarnej. Sztuka wojenna we współczesnym świecie, War-

szawa 2010, s. 469. 
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Innym niebezpieczeństwem jest dodatkowa destabilizacja rejonu Zakar-
pacia, poprzez chęć wykorzystania przez Węgry i Rumunię nadarzającej się 
okazji do rewizji granic. Pewne symptomy występowania takich pragnień wi-
dać po obu stronach granicy ukraińsko-węgierskiej i ukraińsko-rumuńskiej. 
Już dekadę temu zwracał na to uwagę Bolesław Balcerowicz, mówiąc o moż-
liwości wystąpienia w pobliżu granic Polski konfliktu międzynarodowego 
poprzez tzw. maskowane prowokacje lub wszczynanie incydentów granicz-
nych44. Obecnie sytuacja w regionie Zakarpacia jest dosyć dynamiczna. Za-
równo Rumuni45, jak i Węgrzy46 podnoszą roszczenia terytorialne w stosun-
ku do przygranicznych powiatów, a niektóre sugestie w tej sprawie pochodzą 
wprost od środowiska prezydenta Traiana Băsescu. 

Sytuacja o tyle może się skomplikować, iż Rosjanie, aby wspomóc 
W. Janukowycza i osłabić międzynarodowy medialny nacisk, będą chcieli za-
pewne rozszerzyć protesty antyunijne na terem Mołdawii i Serbii. Pierwsze 
symptomy takich działań już obserwujemy w Mołdawii47. W ten sposób świa-
towa opinia publiczna otrzyma jednoznaczny przekaz mówiący o tym, iż je-
żeli UE będzie nadal wspierać opozycję na Ukrainie, może to doprowadzić do 
destabilizacji w całej Europie Środkowowschodniej.  

Duże prawdopodobieństwo destabilizacji sytuacji w pobliżu polskiej gra-
nicy na wschodzie, musi prowadzić do podjęcia działań uprzedzających. Pol-
ska powinna też przygotować odpowiednią politykę w tym zakresie. Takie 
działanie może także implikować pewne dodatkowe napięcia z uwagi na 
możliwe zarzuty obecności Wojska Polskiego na byłych ziemiach II RP w ra-
zie podjęcia działań o charakterze misji pokojowej. Należy mieć tylko nadzie-
ję, iż konflikt na Ukrainie zostanie zażegnany metodami pokojowymi. Tym 
niemniej należy być pewnym, iż sytuacja w tym państwie nie powróci do sta-
nu sprzed miesięcy i w najlepszym wariancie będzie zmierzała do regionali-
zacji tego państwa na wzór byłej autonomii Krymu. 

 
Pierwodruk: A. Zapałowski , Wyzwania dla Polski w zakresie bezpieczeństwa naro-
dowego związane z rywalizacją Rosji i Unii Europejskiej o Ukrainę, [w:] K. Żarna 
(red.) , Europa Środkowa. Central Europe, t. II, Oświęcim 2015, s. 136–147. 

                                                            
44 B .  Ba lcerowicz , Pokój i „nie-pokój” na progu XXI wieku, Warszawa 2002, s. 190. 
45 А.  Бурачёв , Румыния готовится к разделу Украины, <http://rosvesty.ru/2130/za-

rubezhom/9313-rumyniya-gotovitsya-k-razdelu-ukrainy/> (26 I 2014). 
46 Венгры Закарпатья надеются на помощь НАТО против Галичины, <http://ukrprav 

da.ua/news/vengry-zakarpatya-nadeyutsya-na-pomoshch-nato-protiv-galichiny> (26 I 2014); 
Закарпатцы выставили кордоны на границе с Галичиной, <http://ukrpravda.ua/news/za 
karpatcy-vystavili-kordony-na-granice-s-galichinoy> (25 I 2014); W.  Myndresescu , Sąsiedzi 
Ukrainy są gotowi na podział jej terytorium, <http://polish.ruvr.ru/2014_01_31/Sasiedzi-
Ukrainy-sa-gotowi-na-podzial-jej-terytorium> (2 III 2014). 

47 Antyeuropejski protest w Mołdawii, <http://wiadomosci.onet.pl/swiat/gazeta-wyborcza-
antyeuropejski-protest-w-moldawii/pwlhs> (1 II 2014). 

http://rosvesty.ru/2130/za-rubezhom/9313-rumyniya-gotovitsya-k-razdelu-ukrainy/
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hciałbym w swoim wystąpieniu zarysować tylko wybrane elementy 
problemu, natomiast nie pokażę gotowego rozwiązania, ponieważ go 
po prostu nie znam. Trzeba wypracować propozycje dla Polski według 

najbardziej, moim zdaniem, prawdopodobnego wariantu rozwoju sytuacji 
międzynarodowej.  

Zacznę od tego, że w debacie „ukraińskiej” konflikt narzucają media, które 
znajdują się pod wpływem wojny informacyjnej i zarządzania refleksyjnego, 
kreowanego przez Rosję i USA, przy czym my ciągle sobie nie zdajemy sprawy 
ze skali problemu. W Polsce politycy posługują się w zasadzie wiedzą intui-
cyjną. Gdyby zapytać przedstawiciela Kancelarii Prezydenta ile ekspertyz, ile 
strategii tego zagadnienia opracowano, to byłoby tu najpewniej gorzkie zasko-
czenie. Po prostu każdy wypowiada się na podstawie swoich doświadczeń, 
własnego postrzegania zjawisk.  

Proszę zwrócić uwagę, że Europa Środkowa jest jednym z dwóch obszarów 
geopolitycznych, gdzie następowała cykliczna zmienność granic w ciągu 
ostatniego tysiąclecia – drugim takim obszarem są Bałkany. Trzeba założyć, że 
jeżeli taka cykliczna zmienność występowała w tak długiej perspektywie cza-
sowej, to będzie występowała nadal. Tylko moc ośrodków siły będzie decydo-
wać, jak długo będzie występować stabilizacja na danym obszarze i w jakim 
zakresie. 

Jeśli mówimy o Ukrainie, to tam przy granicy z Rosją, według danych z 2011 
roku, mieszkało 8 mln ludzi, którzy posiadają tożsamość rosyjską. Jeżeli jesz-
cze do tego dodamy te osoby, które identyfikują się w jakimś zakresie z kulturą 
rosyjską, to mamy łącznie jakieś 14 mln ludzi. Czyli trzecia część społeczeń-
stwa ukraińskiego, mieszkająca w zwartym skupisku na pewnym terenie od 
kilkuset lat identyfikuje się z Rosją. Ci ludzie są mało sterowalni dla państwa 
ukraińskiego. Niedawno wykonane badania, zlecone przez Kanadyjczyków, 
pokazują, że w regionach Kijowa, Czernichowa, Kirowogradu czy Sum więcej 
osób stosuje na co dzień język rosyjski niż ukraiński, a na wschodzie język ro-
syjski dominuje zupełnie. Z kolei na zachodzie dominuje ukraiński. Należy 
zaznaczyć, iż tu nie było jakichś istotnych zmian, przekraczających kilka pro-
cent przez ostatnie 20 lat. Jeżeli te zmiany nie nastąpiły, to – moim zdaniem – 
w najbliższym czasie nie nastąpią, zwłaszcza w obecnej sytuacji politycznej. 
Co więcej, na Ukrainie nie ma wielowiekowej tradycji życia w jednym organi-
zmie państwowym. Aby jedno państwo ukraińskie na tych terenach się utrwa-
liło, trzeba byłoby kilku pokoleń, które mogłyby tam żyć w pokoju. 

C 
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W 1990 roku powstającej niepodległej Ukrainie myślenie nacjonalistyczne 
narzuciła kanadyjska diaspora. Doprowadzono do sytuacji, w której podjęto 
się narzucenia modelu państwa narodowego w kraju absolutnie wielonarodo-
wym, gdzie tylko na płaszczyźnie państwowej, a nie narodowej, można było 
osiągnąć wspólnotę państwową. Dlatego też już w 1990 roku należało posta-
wić pytanie, czy 8 mln narodowych Ukraińców zdoła zukrainizować 8 mln et-
nicznych Rosjan. Odpowiedz była dla każdego jasna – to było niemożliwe. Na-
leżało zatem postawić kolejne pytanie – kiedy Rosja odzyska siły i kiedy wyko-
rzysta ten element w grze przeciwko Ukrainie? 

Należy zwrócić uwagę na linię podziałów zakreśloną na Ukrainie przez 
Samuela Huntingtona, która wskazuje na duże prawdopodobieństwo pęknię-
cia cywilizacyjnego. Nie jest ważne, czy dzisiaj ta linia się przesunęła 50–100 
km na wschód, ale ona obecnie nie osiągnęła jeszcze nawet obszaru środkowej 
Ukrainy. Na polskim gruncie ten sam problem podnosił na podstawie swoich 
badań prof. Piotr Eberhardt. Według wspomnianych badaczy Ukraina dzieli 
się na następujące obszary tożsamościowe: Ukraina Zachodnia , Ukraina Cen-
tralna, Zakarpacie, Besarabia, Krym, Ukraina Wschodnia. To są elementy sta-
łe. W 1991 roku za niepodległością Ukrainy głosowało ponad 90% obywateli. 
To był moment, kiedy można było budować wspólne państwo, bo społeczeń-
stwo popierało wówczas rzeczywiście odłączenie się od Związku Radzieckiego. 
Należy się więc zastanowić – co trzeba było zrobić, żeby tę tendencję prawie 
całkowicie odwrócić. 

Następną kwestią jest dziedzictwo ukraińskiej geopolityki. Trzeba pamię-
tać, iż tezy, które powstały na przełomie XIX i XX wieku do dziś są fundamen-
tem niemieckiej, rosyjskiej i ukraińskiej geopolityki. Twórcą koncepcji samo-
stijnej Ukrainy był Mikołaj Machnowski. To on wskazał głównych egzysten-
cjonalnych wrogów Ukrainy – Rosjan, Polaków i Węgrów. To on zakreślił ob-
szar Ukrainy od Sanu po Don, co zresztą dzisiaj znajduje się w drugiej zwrotce 
ukraińskiego hymnu. Z kolei fundament dla myślenia kategoriami nacjonali-
zmu ukraińskiego zbudował Stefan Rudnicki. Zwracał on uwagę, iż 50 mln 
Ukraińców, ustępuje liczebnością jedynie Rosjanom. Proszę też pamiętać, że 
Ukraińcy również mają swoją koncepcję Międzymorza, tylko jest to Między-
morze bez Polski. Włodzimierz Kubijowicz stworzył koncepcję Ukraińców 
rzeczywistych i potencjalnych, co pozwalało dowodzić, że każdy mieszkaniec 
na terenach, do których aspirowała Ukraina jest Ukraińcem. Mówię o tym, bo 
we wszystkich programach współczesnych ukraińskich ugrupowań politycz-
nych znajdziecie Państwo te myśli i te tezy. To są fundamenty ukraińskiej my-
śli politycznej, bo ta myśl nie dysponuje żadnymi innymi podstawami.  

Wobec tego, jaki jest obecnie możliwy rozwój sytuacji na Ukrainie?  
W mojej ocenie Ukraina stanie się Kosowem Europy Wschodniej. Władza 

znajdzie się w rękach środowisk nacjonalistycznych i rewindykacyjnych. 
W kraju będzie panował chaos wywołany upadkiem gospodarki i funkcjono-
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waniem uzbrojonych grup. Dojdzie do utraty kilku obwodów. Do tego ujawni 
się trauma po utracie stabilności społecznej. Na to nałożą się tendencje sepa-
ratystyczne Ukrainy Zachodniej.  

Chciałbym zwrócić uwagę na to, iż środowisko historyka Jarosława Hrycaka 
już w 2011 roku przekonywało, że Ukrainę trzeba sfederalizować, ponieważ nie 
istnieją inne szanse na przetrwanie tego państwa. Z kolei Wołodymyr Pawliw 
w 2012 roku stwierdził, że: „Galicyjscy Rusini chcieli żyć na Ukrainie i w tym 
celu stali się Ukraińcami. Jednak teraz żyją w Pachanacie1, co im absolutnie się 
nie podoba. Oni chcą żyć na ‘Ukraińskiej Ukrainie’, ale jest to niemożliwe. Na-
tomiast możliwe jest znalezienie się w strefie panowania ‘Ruskiego Świata’, ale 
to jest rozwiązanie niepożądane. (...) obecnie ‘ukraińskość’ istnieje tylko jako 
system powierzchownych symboli (trójząb i niebiesko-żółta flaga, pieśni lu-
dowe i język literacki, portrety Bandery i Mazepy, wyszywane koszule 
i spodnie szarawary, itd.), treść których jest dosyć wątpliwa. Ukraińskim go-
dłem i flagą, na przykład, jest udekorowany Pachanat. Pieśni ludowych już 
nie śpiewa nikt trzeźwy, a język literacki i tak nie stał się wspólnym językiem 
przeciętnego Ukraińca w żadnym z poszczególnych różniących się od siebie 
regionów. Portretami Bandery często wymachują rosyjscy chuligani futbolowi, 
a portretami Mazepy – ‘przefarbowani’ wczorajsi podrzędni funkcjonariusze 
partyjni. Koszulę – wyszywankę miał na sobie Ołeś Buzyna2, a spodnie – sza-
rawary włożył Pojarkow3, gdy w trakcie telewizyjnego programu ‘talk show’ 
chwycili jeden drugiego za bary w bójce ‘o Szewczenkę’. No i gdzie tu jest 
‘ukraińskość’? (...) Co to jest ‘autonomia galicyjska’ i dlaczego warto o nią wal-
czyć? (…) Teraz my – Galicjanie – jesteśmy po stronie ‘ukraińskiej Ukrainy’, je-
steśmy w pewnym sensie nawet awangardą tego projektu. Dlatego w przypad-
ku przegranej będziemy pierwsi w kolejce do roli ‘chłopca do bicia’ – ‘zdege-
nerowanego ruskiego narodu, który trzeba skierować na dobrą drogę.’ (…) Au-
tonomia galicyjska dałaby nam możliwość przynajmniej pozornie odciąć się 
od ‘ukraińskiej Ukrainy’ jako projektu niemożliwego do zrealizowania, i od 
‘Ruskiego Świata’ jako projektu niepożądanego. Musimy mieć własny galicyj-
ski projekt połączenia pożądanego z możliwym. (...) przygotować listę upraw-
nień, którymi powinna dysponować autonomia w celu zapewnienia harmo-
nijnego życia jej mieszkańców”4. Natomiast profesor Marian Mudryj z Uni-

                                                            
1 Mowa o systemie polityczno-kryminalnym. Neologizm utworzony od rosyjskiego wyrazu 

пахан oznaczającego osobę cieszącą się autorytetem pośród kryminalistów oraz каганат, czy-
li chanat.  

2 Ukraiński dziennikarz, krytyk ukraińskiego premiera A. Jaceniuka, znany z prorosyjskich 
poglądów, zmordowany w kwietniu 2015 roku w Kijowie. 

3 Siergiej Pojarkow – ukraiński dziennikarz telewizyjny, były asystent deputowanego nale-
żącego do Bloku Julii Tymoszenko Igora Gryniwa. 

4 В .  Павлів , Галицьке перехрестя: між неможливим і небажаним, <http://zaxid. 
net/home/showSingleNews.do?galitske_perehrestya_mizh_nemozhlivim_i_nebazhanim&obje
ctId=1256057> (27 V 2012). 
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wersytetu we Lwowie stwierdza: „Przede wszystkim, Galicjanie są Ukraińcami 
raczej teoretyczne. Poza granicami Galicji, głównie na wschodzie i południu, 
ba, nawet w Kijowie, często zamieniają się w galicyjską diasporę. […] Nie od 
rzeczy będzie 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 Gali-
cjanie. A teraz trzeba powrócić. Oto jakie pułapki zastawia historia”5. Na 
Ukrainie są bardzo duże grupy inteligencji lwowskiej, które prezentują po-
dobne poglądy. Ta grupa jest w trakcie organizacji. Podczas spisu powszech-
nego w 2013 roku dodawali od siebie narodowość „Galicjanin”, żądając 
uwzględnienia ich wyboru tożsamościowego.  

To teraz zobaczmy, jak proces separowania Ukrainy Zachodniej wzmacniali 
politycy przeciwnego obozu. „Jak długo częścią Ukrainy będzie Galicja – re-
gion zachodni ze Lwowem i Tarnopolem – tak długo Ukraina będzie trwać 
w permanentnym kryzysie politycznym – dowodzi jeden z polityków proro-
syjskiej Partii Regionów”, Jurij Bołdyriew, i dalej „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 Łuc-
kiem i Równem”6. Obecnie, czyli w lutym 2014 roku, cytuję, za komentarzem 
w „Rzeczpospolitej”: „Władze miasta obawiają się, że istnieje plan pacyfikacji 
Lwowa, z którego pochodzi znaczna część demonstrantów na kijowskim Maj-
danie. Nie wykluczają także, że dojść może do odłączenia zachodniej Ukrainy 
od reszty kraju. – Nie chcemy takiego rozwiązania – mówi Pawluk”7. A pamię-
tamy, że 20 lat wcześniej niemal wszyscy opowiadali się za niepodległością. 
Tego zamiaru wówczas nie zrealizowano, a obecnie znaczne obszary Ukrainy 
dążą do federalizacji, szczególnie Galicja i Donbas. O federalizacji Ukrainy 
mówił nawet niedawno wiceprezydent USA Joe Biden8, a prof. Ryszard Terlec-
ki w jednej z wypowiedzi wspomniał, że Polska nie jest przygotowana na fede-
rację z Ukrainą, co by znaczyło, że również rozważa możliwe skutki procesów 
zachodzących na wschodzie9. Tymczasem Polska nie posiada żadnych kon-
cepcji, aby przeciwdziałać w kwestii ewentualnej dezintegracji Ukrainy.  

                                                            
5 M.  Mudryj , Ukraińcy chcą do Europy, bo nie mogą realizować się na Ukrainie, <http:// 

geopolityka.net/prof-mudryj-ukraincy-chca-europy-bo-nie-moga-realizowac-sie-na-ukra 
inie/> (5 XII 2013). 

6 P.  Kościński ,  T .  Serwetnyk , Odłączyć Lwów od Ukrainy?, „Rzeczpospolita”, 4 VII 
2010 r.  

7 Wiktor Pawluk – przewodniczący Rady Miejskiej Lwowa z ramienia Swobody; P.  Jen-
droszczyk , Zaczęło się od Lwowa, „Rzeczpospolita”, 21 II 2014 r.  

8 Wiceprezydent USA radzi zdecentralizować Ukrainę, <http://www.kresy.pl/wydarzenia, 
polityka?zobacz/wiceprezydent-usa-radzi-zdecentralizowac-ukraine> (20 VI 2015). 

9 J .  Karnowski ,  M.  Karnowski , Chcą by Polska wyparowała, <http://ryszardterlecki. 
pl/chca-by-polska-wyparowala/> (20 VI 2015). 
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Patrząc na procesy zachodzące w Europie George Friedman stwierdził, że 
islam nie jest egzystencjonalnym zagrożeniem dla USA, ponieważ w kraju nie 
ma bazy społecznej dla tej religii, natomiast takim zagrożeniem jest współ-
praca Niemiec i Rosji. G. Friedman stawia tezę, że USA jako pierwsze i jedyne 
jak dotąd mocarstwo kontroluje jednocześnie wszystkie oceany na świecie, co 
zabezpiecza je przez inwazją na ich terytorium drogą morską oraz że USA nie 
są w stanie kontrolować Eurazji z uwagi na przewagę populacyjną tego regio-
nu. Zatem amerykańska strategia polega na tym, aby poszczególne podmioty 
polityczne atakowały się nawzajem. Stany Zjednoczone mają się zatem ogra-
niczyć do wspomagania działań, bowiem ich celem nie jest zniszczenie wroga, 
tylko wytrącenie go z równowagi. Dalej zwraca uwagę, iż nie należy podejmo-
wać prób budowy demokracji za wszelką cenę wszędzie na świecie. Waszyng-
ton nie może na stałe i trwale interweniować w Eurazji, może to robić tylko se-
lektywnie, przy czym celem nie może być okupacja terenu, tylko utworzenie 
na danym obszarze sprzyjającej Waszyngtonowi administracji. Ukraina jest 
miejscem, gdzie można zatrzymać Rosję, bo jest to dla niej obszar egzysten-
cjonalnie ważny. Z kolei Międzymorze jest metodą rozwiązania problemów 
USA z Rosją i Niemcami. Polska znajduje się w strefie wpływów amerykań-
skich, a w tej chwili trwa walka o Ukrainę, o poszerzenie tam strefy wpływów. 
Dla USA głównym problemem jest współpraca Niemiec, dysponujących kapi-
tałem i technologią, z Rosją, dysponującą zasobami i potęgą polityczną.  

Patrząc obecnie na politykę Niemiec musimy pamiętać, że Karl Haushofer 
podkreślał, iż przyszłość Polski powinna leżeć w kompetencji Niemiec. W ist-
nieniu małych państw widział jedynie dowód na regres i nieporządek mię-
dzynarodowego systemu. Te jego myśli są do dziś aktualne w rosyjskiej i nie-
mieckiej geopolityce. 

Przywołam teraz lwowskiego publicystę Wołodymyra Pawliwa, który 
mieszkańców Zachodniej Ukrainy od dłuższego czasu oswajał z koncepcjami 
Republiki Hałyczyny, rozumianej jako odrębny region o ogromnych upraw-
nieniach, sfederalizowany w strukturze państwa ukraińskiego. Podczas swoich 
spotkań w Polsce wyraźnie dawał do zrozumienia, że częścią Hałyczyny mógł-
by być np. Kraków. 

W mojej ocenie, wobec perspektywy upadku państwa ukraińskiego Polska 
powinna być przygotowana do podjęcia niezbędnych działań celem ochrony 
swoich istotnych interesów narodowych, co będzie wymagało jakiejś formy 
porozumienia z Rosją, w zakresie koegzystencji wpływów, pod parasolem 
USA. Uważam, że nie możemy prowadzić polityki sentymantalnej, tylko ra-
cjonalną, mając na względzie zagrożenie banderyzmem – ideologią i wyzna-
jącymi ją środowiskami. Celem nadrzędnym jest bezpieczeństwo Polski. Śro-
dowiska nacjonalistyczne na Ukrainie są bardzo dynamiczne, czerpiąc środki 
zarówno od oligarchów ukraińskich, jak i od podmiotów amerykańskich i ro-
syjskich. Wydaje się, że autonomia galicyjska jest celem realnym i wspieranym 
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przez wpływowe siły lokalne i ponadregionalne. Polska tego procesu nie po-
wstrzyma, tym bardziej, że Rosja jest zainteresowana wypchnięciem Galicji 
z obszaru ukraińskiego, którym zamierza zawładnąć. Ten proces będzie się 
zresztą pogłębiał, ponieważ autonomia Galicji będzie oznaczała autonomię 
Zakarpacia, nad czym pracują obecnie Węgry. Dla nas to będzie wybór po-
między jakąś formą federacji, na ich zresztą warunkach i ze wsparciem USA 
lub też pozostawienie Galicji jako niestabilnego politycznie, nieprzyporząd-
kowanego nigdzie faktycznie rozsadnika niepokojów i dezintegracji w tej czę-
ści Europy. 

 
Pierwodruk: A. Zapałowski , Ukraina w poszukiwaniu tożsamości, [w:] M. Albi-
niak (red.) , Polska pomiędzy wschodem a zachodem. IV Konferencja Świętokrzyska 
maj 2015, Warszawa 2015, s. 75–81.  
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ZARYS DZIAŁALNOŚCI ZWZ-AK  
NA TERENIE GMINY ORZECHOWCE 

 
omimo upływu prawie 70 lat od zakończenia II wojny światowej, nadal 
wiele gmin nie posiada opracowanych monografii dotyczących okupa-
cji niemieckiej, czy też okresu wprowadzania nowej władzy komuni-

stycznej, a w szczególności działań podziemia niepodległościowego w tym 
okresie. Rzeczywistość Polski powojennej doprowadziła do opuszczenia ro-
dzinnych terenów przez wielu dowódców i żołnierzy polskich formacji pod-
ziemnych. Ci, którzy pozostali z obawy przed represjami ze strony rodzącej 
się PRL, milczeli przez lata, nie informując nawet najbliższych o swoim bo-
haterstwie w latach wojny. Artykuł ten jest próbą częściowej rekonstrukcji 
uwarunkowań związanych z powstaniem Placówki ZWZ-AK na terenie gmi-
ny Orzechowce w latach 1939–1945, tj. do momentu rozwiązania struktur 
Armii Krajowej.  

Gmina Orzechowce została powołana do życia rozporządzeniem Ministra 
Spraw Wewnętrznych z dnia 14 lipca 1934 roku o podziale powiatu przemy-
skiego w województwie lwowskim na gminy wiejskie1. Zgodnie z nim za swo-
ją siedzibę miała gromadę Orzechowce, a w jej skład wchodziły następujące 
dotychczasowe gminy wiejskie: Batycze, Drohojów, Duńkowiczki, Hnatkowi-
ce, Kosienice, Maćkowice, Małkowice, Orły, Trójczyce i Wacławice. 

Do jej charakterystyki należy dodać, że siedziba gminy była oddalona dro-
gą ok. 10 km od siedziby starostwa powiatowego, a odległość do najdalej po-
łożonej gromady ok. 12 km2. Ogólny obszar gminy na wiosnę 1945 roku wy-
nosił 88 km2. Zaludnienie, wg sumarycznego spisu ludności z dnia 14 II 1945 
r. wynosiło 6.291 osób. Obszary leśne obejmowały 578 ha. Gmina była czysto 
rolnicza. Istniało 5 spółdzielni spożywców. Czynnych było szkół 11. W gro-
madzie Orzechowce funkcjonowała cegielnia Samopomocy Chłopskiej oraz 
gorzelnia w Maćkowicach pod Zarządem Powiatowego Urzędu Ziemskiego. 
Dochody czerpała z podatków gruntowego i od nieruchomości. Przed wrze-
śniem 1939 r. jednostka należała do rzędu gmin bogatych. Na dzień 1 lutego 
1945 roku do gminy Orzechowce należały następujące gromady: Batycze, 
Drohojów, Duńkowiczki, Hnatkowice, Kosienice, Maćkowice, Małkowice, 

                                                           
1
 Dz.U. nr 64, poz. 548 z 14 VII 1934 r. 

2
 APP, Powiatowa Rada Narodowa (dalej PRN), sygn. 15, Opis gminy, k. 45–47. 

P 
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Orły, Orzechowce, Trójczyce, Wacławice i Ujkowice, należące przed wrze-
śniem 1939 roku do gminy Kuńkowce3. 

Charakterystyczna dla całego powiatu przemyskiego w okresie międzywo-
jennym była identyfikacja narodowa miejscowej ludności, która bardzo często 
nie była związana z podziałem religijnym czy przynależnością do danego ob-
rządku. W gromadach tworzących przed wojną gminę Orzechowce w pierw-
szym spisie powszechnym do wyznania greckokatolickiego przyznało się 6266 
osób, a do rzymskokatolickiego 2389 osób4. Jednakże spośród grekokatolików 
aż 736 osób uznawało się za Polaków, co stanowiło prawie 12%. Tak więc 
uznawana później identyfikacja narodowościowa według religii nie odpowia-
dała rzeczywistości, a wiele zestawień opierało się właśnie na identyfikacji reli-
gijnej. W poszczególnych gromadach przedstawiało to się następująco: 

 
Tabela 1. Identyfikacja religijna mieszkańców gminy Orzechowce w 1924 roku. 
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L
iczb

a  
m

ieszk
ań

có
w

 

L
u

d
n

o
ść  

rzym
sk

o
-k

ato
lick

a 

L
u

d
n

o
ść  

g
reck

o
-k

ato
lick

a 

L
u

d
n

o
ść żyd

o
w

sk
a 

L
u

d
n

o
ść  

w
sk

azu
jąca n

aro
-

d
o

w
o

ść ru
sk

ą 

G
rek

o
k

ato
licy 

w
sk

azu
jący n

aro
-

d
o

w
o

ść p
o

lsk
ą 

1. Batycze 565 58 502 5 489 13 

2. Drohojów 645 118 511 16 479 32 

3. Duńkowiczki 262 8 243 11 242 1 

4. Hnatkowice 673 112 553 7 549 4 

5. Kosienice 1256 298 940 18 646 294 

6. Maćkowice 1489 169 1283 37 1224 59 

7. Małkowice 839 49 782 8 780 2 

8. Orzechowce 890 448 427 15 417 10 

9. Trójczyce 766 258 484 22 424 60 

10. Ujkowice 1457 871 541 43 280 261 

Tabela nie uwzględnia Orłów i Wacławic, których to wsi w czasie spisu jeszcze nie było. Źró-
dło: opracowanie własne na podst. danych z: Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej, 
tom XIII Województwo lwowskie, Warszawa 1924, s. 31–33. 

 
Wskutek działań wojennych i przemieszczania się ludności, stan ludności 

w poszczególnych wioskach ówczesnej gminy Orzechowce na dzień 5 lutego 
1945 roku przedstawiał się następująco: 

 

                                                           
3
 APP, PRN, sygn. 15, Załącznik do pisma Powiatowej Rady Narodowej w Przemyślu z 

15.02.1945 r. dotyczący wykazu gmin według stanu obecnego, k. 7–9.; APP, PRN, sygn. 50, Po-
dział terytorialny. Wykaz gmin i gromad powiatu przemyskiego 1944–1949, b.p. 

4
 Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej, tom XIII Województwo lwowskie, 

Warszawa 1924, s. 31-33. 
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Tabela 2. Liczebność ludności w poszczególnych wioskach gminy Orzechowce w dniu 5 lutego 
1945 roku.  

L.p. Gromada 
Powyżej 

lat 18 
Poniżej 

lat 18 
Razem Polaków Ukraińców Inni 

1. Batycze 359 206 565 54 511 – 

2. Drohojów 413 219 632 65 567 – 

3. Hnatkowice 333 197 530 54 476 – 

4. Duńkowiczki 184 178 362 55 307 – 

5. Kosienice 839 465 1304 504 799 1 

6. Maćkowice 878 647 1525 297 1228 – 

7. Małkowice 618 410 1028 155 873 – 

8. Orły 306 167 473 394 79 – 

9. Orzechowce 654 313 967 477 490 – 

10.  Trójczyce 348 185 533 57 476 – 

11. Ujkowice 808 476 1284 786 493 – 

12. Wacławice 204 111 315 302 13 – 

Razem 5944 3574 9518 3200 6317 1 

Źródło: APP, Starostwo Powiatowe Przemyskie, sygn. 47. Zestawienie Powiatowe, k. 111. 

 
W okresie międzywojennym na terenie późniejszej gminy Orzechowce, 

wskutek wyprzedaży majątków ziemskich rodziny książąt Sapiehów w Mał-
kowicach i hrabiów Stadnickich w Drohojowie, Trójczycach i Hnatkowicach, 
doszło do osadnictwa ludności pochodzącej z powiatów łańcuckiego, rze-
szowskiego, przeworskiego i jarosławskiego. Społeczność ta kupowała go-
spodarstwa na obrzeżach wsi, zakładając tzw. kolonie. Byli to zazwyczaj za-
możni chłopi, którzy majątku dorobili się za granicą i wracali do Polski. 
Działania te napotkały pod koniec lat 1920’, na przeciwdziałanie nacjonali-
stycznie nastawionych Ukraińców z sąsiednich wsi. Spalono wtedy stodoły 
rodzinom Borowiczów w Drohojowie oraz Janowi Machajowi i Franciszkowi 
Juwie5. Na początku lat 1930’, na terenie gminy uaktywniły się grupy zbrojne 
nacjonalistów ukraińskich. Jak podawał lwowski „Wiek Nowy” – 7 paździer-
nika 1930 roku policja przeszukała domy w kilku wioskach pod Przemyślem. 
W Drohojowie znaleziono w budynkach „Proświty” i „Sokiła” broń palną 
z amunicją i kilkaset egzemplarzy „Surmy” (gazety nacjonalistów ukraińskich 
przemycana z wrogiej Polsce Czechosłowacji). Broń znaleziono także w Wa-
lawie i Małkowicach, gdzie Wasyl Pełeszczak (kierownik miejscowego „Soki-
ła”) posiadał w domu większą liczbę karabinów z uciętymi lufami i amunicją. 
Wszyscy podejrzani zostali aresztowani6. 

                                                           
5
 E.  Grądecki , Zarys historyczny wsi Orły, maszynopis w zbiorach autora; G.  Kubal , 

Miejscowości gminy Orły na przestrzeni wieków, Krosno-Targowiska 2001, s. 108; Szerzej o pro-
blemie terroru ze strony nacjonalistów ukraińskich na terenie powiatu przemyskiego w okre-
sie międzywojennym por.: L .  Kul ińska , Działalność terrorystyczna i sabotażowa nacjonali-
stycznych organizacji ukraińskich w Polsce w latach 1922–1939, Kraków 2009, 773 ss.  

6
 J .  Frankiewicz , Terroryści (IV), „Gazeta Przemyska” nr 31 (111) z 5–11 VIII 2014 r., s. 6.  
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 Pomimo wspomnianych ekscesów, związanych z działaniem nacjonali-
stów ukraińskich, relacje pomiędzy większością Polaków i Ukraińców na te-
renie gminy układały się do 1935 roku poprawnie. Częstokroć obydwie spo-
łeczności uczestniczyły wspólnie w świętach obu obrządków. Sytuacja zmie-
niła się tym czasie, kiedy to w Małkowicach, w budynku Towarzystwa „Pro-
świty” rozpoczęto szkolenie paramilitarne. Od tego okresu część ukraińskiej 
ludności Małkowic była coraz bardziej negatywnie nastawiona do Polaków, 
których potocznie nazywano „Mazurami”7. Podobnie sytuacja wyglądała 
w Orzechowcach, gdzie dzieci były wychowywane w duchu skrajnie nacjona-
listycznym oraz w Hnatkowicach i Małkowicach, gdzie działalność oświato-
wa była prowadzona przez ukraińskie stowarzyszenie „Sokił”8. 

Okupacja na terenie powiatu przemyskiego rozpoczęła się z dniem wkro-
czenia na ten teren 14 września 1939 roku wojsk niemieckich. Po zawarciu 28 
września 1939 r. umowy między rządami niemieckim i radzieckim, lewo-
brzeżna część powiatu, znajdująca się pod niemiecką okupacją, została włą-
czona do Kreishauptmannschaft Jaroslau, czyli gminy Dubiecko, Krzywcza, 
Kuńkowce i Orzechowce. Stan ten uległ zmianie 27 czerwca 1940 r., kiedy to 
utworzono jednostkę administracyjną, zwaną Deutsche-Przemyśl, podniesio-
ną do rangi starostwa.  

Polska działalność konspiracyjna na omawianym terenie była wyjątkowo 
trudna. Wiązało się to z faktem podziału byłego powiatu na dwie strefy oku-
pacyjne i strategiczną rolę znajdującego się w rejonie Przemyśla węzła ko-
munikacyjnego. Konsekwencją tego stanu było duże nasycenie służbami po-
licyjnymi i wojskowymi terenu miasta i powiatu, jak również pozyskiwanie 
przez nie agentury rekrutującej się głównie z folksdojczów i pracujących dla 
Niemców nacjonalistów ukraińskich. To właśnie ci ostatni wydawali Niem-
com wracających z wojny żołnierzy Wojska Polskiego, a zwłaszcza oficerów 
i podoficerów. Taki los spotkał m.in. brata późniejszego dowódcy Placówki 
AK Jana Wojtowicza9.  

Miejscowa społeczność polska już jesienią 1939 roku rozpoczęła tworzenie 
wart nocnych w obawie przed zagrożeniem ze strony Ukraińców. Jak pisze 
w swoich wspomnieniach Edward Grądecki: „Po zakończeniu kampanii 
wrześniowej baliśmy się Ukraińców, pilnowaliśmy się nocami, gromadzono 
na noc po kilka rodzin i przez całe noce trzymaliśmy warty na zmiany…”10 Je-
sienią 1940 roku w Orłach, w Domu Ludowym, powstał posterunek Policji 
Ukraińskiej. Pierwszym jego komendantem mianowano oficera niemieckiego 
z Wiednia. Tego dowódcę miejscowa ludność oceniała pozytywnie. Kolejnym 

                                                           
7
 Wywiad autora przeprowadzony z Zygmuntem Pełechem z Małkowic w dniu 4 czerwca 

2012 roku, mieszkańcem wsi od okresu międzywojennego. 
8
 G. Kubal, Miejscowości gminy Orły…, s. 116, 117. 

9
 Wspomnienia Jana Wojtowicza udostępnione autorowi przez Krzysztofa Czekierdę. 

10
 E. Grądecki, Zarys historyczny…, s. 10. 
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komendantem został starszy wiekiem oficer niemiecki z Pragi, którego także 
mieszkańcy pozytywnie wspominali. Natomiast bardzo dużą nadgorliwością 
w stosunku do Polaków wykazywali się szeregowi policjanci ukraińscy. Oso-
bą, która współpracowała z polskim podziemiem, była wysiedlona z Poznań-
skiego rodzina Ciesielczyków, a zwłaszcza Edward Ciesielczyk11. Pracując na 
posterunku ukraińskiej policji, rodzina ta dostarczała informacji o działa-
niach policjantów i prowadziła nasłuchy radiowe12.  

Tomasz Czekierda tak wspomina jedno ze zdarzeń z udziałem wspomnia-
nej rodziny: „Było to po pacyfikacji Kaszyc. Przybiega Ciesielczyk i mówi: do 
Orłów przyjechała samochodem 9-soosbowa grupa esesmanów uzbrojonych 
w pistolety maszynowe i snajpery. Samochód odjechał a policja zakwatero-
wała się w dużym gospodarstwie, ok. 300 m od posterunku. Wiadomość ta 
lotem błyskawicy rozeszła się po wsi. Wyglądało na to, że może być pacyfika-
cja. Za kilka dni zaczęli wyjeżdżać na pacyfikacje do niedalekich miejscowo-
ści w powiecie jarosławskim, m.in. Rokietnicy. Młodego Ciesielczyka, gdy 
ukończył 18 lat, przyjęliśmy w szeregi AK. Był bardzo solidnym i odważnym 
żołnierzem”13. 

 
Fot. 1. Edward Ciesielczyk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Źródło: Zdjęcie udostępnione autorowi przez Krzysztofa Czekierdę. 

 
Do organizacji pierwszych grup konspiracyjnych na terenie gminy Orze-

chowce doszło już październiku 1939 roku. 6 października T. Czekierda14 

                                                           
11
 Edward Ciesielczyk wraz z rodzicami Władysławem i Franciszką w czasie wojny (1940–

1945) mieszkali w Orłach. Edward miał wówczas ok. 20 lat. Żołnierz AK, współpracował także 
z Batalionami Chłopskimi. 

12
 T.  Czekierda „Tygrys” , Placówka „Walentyna” w przemyskim obwodzie ZWZ-AK 

(maszynopis udostępniony autorowi przez Krzysztofa Czekierdę), s. 13. 
13

 Relacja T. Czekierdy przesłana autorowi przez K. Czekierdę 26 I 2014 r. 
14

 T. Czekierda ps. „Tygrys”, urodził się 27 XI 1914 r. w Ludkowie, pow. jarosławski. Od 1920 r. 
mieszkał z rodzicami w Orłach. Po szkole zawodowej uczęszczał do szkoły zawodowej 
w Przemyślu, a następnie zaliczył kursy dla instruktorów przysposobienia rolniczego i odbył 
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w domu Dźwierzyńskich zaproponował powołanie Tajnej Organizacji Woj-
skowej. Tam też jedni z pierwszych w gminie konspiratorów – Jan i Tomasz 
Dźwierzyńscy, złożyli sobie ślubowanie. Postanowili zbierać wszelką broń 
i zorganizować samoobronę w Orłach i kolonii w Małkowicach. Wkrótce do 
konspiracji przystąpił Julian Bytnar i Władysław Koba z Małkowic, tak że 
w niedługim czasie grupa liczyła 7 osób. Po kilku dniach połączyli się z ugru-
powaniem J. Wojtowicza15 z Wacławic. Następnie nawiązano kontakt z Ka-
                                                                                                                                                                   
praktyki zawodowe. Następnie wstąpił do Koła Młodzieży Wiejskiej. Od 1 VIII 1934 r. rozpoczął 
pracę w Okręgowym Towarzystwie Rolniczym w Przemyślu jako powiatowy instruktor rolniczy, 
gdzie pracował do czasu powołania do wojska. Zasadniczą służbę wojskową odbył w 10. Pułku 
Artylerii Ciężkiej w Przemyślu. W wojsku ukończył Szkołę Podoficerską z wyróżnieniem oraz za-
liczył specjalny kurs dywizyjny. Po zakończeniu służby wojskowej pracował jako instruktor rolny 
i kierownik Ekspozytury Towarzystwa Rolniczego w Dubiecku. Po mobilizacji 27 VIII 1939 r. tra-
fił do 10. PAC. 2 IX wyruszył na front w ramach 24. Dywizji Piechoty i brał udział w walkach na 
linii od Zakliczyna po Birczę, aż do ostatniej bitwy jednostki w rejonie Mieżyńca. Z uwagi na ranę 
trafił do szpitala wojskowego w Przemyślu, gdzie przebywał od 14 do 27 IX 1939 r. Już w paź-
dzierniku 1939 r. przystąpił do organizacji konspiracji wojskowej, która z czasem weszła w skład 
Placówki ZWZ-AK, początkowo Kaszyce, później Wacławice i Orły. Od XI 1939 r. do październi-
ka 1940 r. był d-cą drużyny Orły w Placówce Kaszyce. Następnie do IX 1942 r. był d-cą II plut. 
w Placówce „Walentyna”, a w okresie od X 1942 r. do końca wojny był zastępcą d-cy tej Placówki. 
Od XI 1942 r. do końca wojny był Komendantem Szkoły Podoficerskiej Komendy Obwodu na te-
renie Placówki „Walentyna”, a po przekazaniu warsztatu rusznikarskiego Placówki pod KO zo-
staje także jego komendantem, pełniąc także funkcję oficera broni KO. Od I 1945 r. do 1 V 1948 r. 
pracował jako instruktor przysposobienia rolniczego, najpierw jako powiatowy w Przemyślu, 
a z czasem wojewódzki w Rzeszowie. 15 II 1948 r. przeniesiono go na wizytatora szkolnictwa rol-
niczego do woj. wrocławskiego, jednakże 7 V 1948 r. został aresztowany przez funkcjonariuszy 
Urzędu Bezpieczeństwa i skazany na 5 lat więzienia, które odbył w całości. 1V 1953 r. przeniósł się 
– ze względów rodzinnych – do Krakowa, gdzie pracował w krakowskiej Armaturze, najpierw 
w dziale produkcji, a potem jako kierownik warsztatów szkolnych. W sierpniu 1970 r. przeszedł 
na rentę inwalidzką. W latach 1974–76 przebywał w Orłach, gdzie przez dwie kadencje kierował 
pracą koła Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. W czerwcu 1976 r. powrócił na stałe 
do Krakowa, gdzie działał m.in. w dzielnicowym klubie AK, gdzie był członkiem komisji histo-
rycznej oraz pracował w komisji współpracy z młodzieżą. Przez lata zbierał i opracowywał mate-
riały z okresu konspiracji w ZWZ- AK Obwód Przemyśl. Zmarł w Krakowie 5 IV 1989 r. Za dzia-
łalność konspiracyjną został odznaczony: Krzyżem Walecznych (2 razy), Srebrnym Krzyżem Za-
sługi z Mieczami, Medalem Wojska (4 razy), Krzyżem Armii Krajowej. Posiadał stopień ppor. 
WP otrzymany w AK. Postanowieniem Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie z 18 X 1996 
r. unieważniono wyrok b. Wojskowego Sądu Rejonowego w Rzeszowie z dn. 25 XI 1948 r., doty-
czący przynależności do nielegalnej organizacji AK, przechowywania dużej ilości broni palnej 
w zabudowaniach gospodarczych swego ojca oraz uchylanie się od służby wojskowej w 1944 
i 1945 r. 

15
 Jan Wojtowicz ps. „Klon”, ur. 5 III 1906 w Drohojowie, s. Stanisława i Kunegundy. St. 

sierż. służby stałej 38. Pułku Piechoty w Przemyślu. Instruktor przysposobienia wojskowego 
i wychowania fizycznego. W kampanii wrześniowej dowodził plutonem karabinów maszyno-
wych w 24. DP. Po rozwiązaniu oddziału 26 IX 1939 roku w rejonie Tomaszowa Lubelskiego, 
przedostał się do Przemyśla. Przekazany przez Sowietów Niemcom, zbiegł z obozu jenieckiego 
w Przemyślu. W X 1939 r. organizował grupy konspiracyjne na terenie Wacławic. W konspira-
cji otrzymał mianowanie na stopień podporucznika. Od 1942 roku dowódca Placówki „Walen-
tyna”. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasług z Mieczami, Krzyżem Armii Krajowej, cztero-
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szycami z gminy Chłopice. Grupa T. Czekierdy podprządkowała się J. Woj-
towiczowi ps. „Klon”, który zaczął rozwijać konspirację na terenie Wacławic, 
Kaszyc i Orłów. W pierwszej fazie jej organizowania się wciągano głównie 
ludzi młodych, z odbytą służbą wojskową, wyjątkowo także w wieku pobo-
rowym. W późniejszym okresie również młodzież w wieku przedpoboro-
wym, niekiedy od 16 roku życia oraz ludzi starszych16.  

22 października 1939 roku J. Wojtowicz nawiązał łączność z kolegami 
z Kaszyc. W domu Cecylii Grabowskiej w Kaszycach zebrali się J. Wojtowicz, 
inż. Leon Rajzer, Jan Wielgosz, Karol Wielgosz i kilka innych osób. J. Wojto-
wicz odebrał od zebranych przysięgę żołnierską. Do kolejnego spotkania do-
szło 28 listopada 1939 roku w domu Jana Rajzera, w którym zebrała się grupa 
organizująca konspirację. W spotkaniu brali udział m.in. inż. L. Rajzer, 
T. Czekierda, Józef Walczak, Władysław Walczak, ppor. rez. Franciszek Woj-
ciechowski, Jan Stysiał, J. Wielgosz, sierż. J. Wojtowicz, Władysław Rajzer, 
Stanisław Rajzer i F. Wojciechowski. Jak wspominał J. Wojtowicz: „W tym 
dniu obecni złożyli przysięgę konspiracyjną. Po odebraniu przysięgi ustalili-
śmy program działania a to: zbierać i przechowywać broń i amunicję, pod-
trzymywać ludność polską na duchu i strzec się Ukraińców, bo ci od począt-
ku okupacji prześladują, ludność polską. Cel nasz był jeden, wywalczyć i od-
zyskać wolną i niepodległą ojczyznę. Nie było wśród nas rozbieżności poli-
tycznych, każdy jako Polak, miał tylko jeden cel, wywalczyć wolność Pol-
ski”17. Według E. Grądeckiego18 w listopadzie 1939 roku wśród zaprzysiężo-
nych byli: T. Dźwierzyński, J. Dźwierzyński, E. Grądecki, Jan Gorzkiewicz, Jó-
zef Gorzkiewicz, Tadeusz Paryła, Tomasz Czekierda (senior), Tomasz Cze-
kierda (junior), Florian Czekierda, Stanisław Czekierda, Eligiusz Kołcz, Stani-
sław Machaj, Władysław Machaj, Władysław Kisała, J. Wojtowicz. Druga 
grupa konspiracyjna powstała w Wacławicach w składzie: Stanisław Mac, inż. 
L. Rajzer, Stefan Rajzer, W. Rajzer, Jan Stysiał, J. Walczak, W. Walczak, 
J. Wielgosz i F. Wojciechowski. 

Na przestrzeni listopada i grudnia 1939 roku żołnierze z gminy Orzechow-
ce nawiązali kontakt ze strukturami konspiracji w Przemyślu. Ustalono, iż 
pierwszym komendantem zostanie Władysław Wielgosz19, a dowódcą I plu-

                                                                                                                                                                   
krotnie Medalem Wojska. Kierownik koła Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość w gminie Orze-
chowce. Aresztowany 12 II 1947 roku. Karę więzienia odbywał we Wronkach i Strzelcach Opol-
skich. Na wolność wyszedł w 1947 roku. Rehabilitowany wyrokiem sądu z dnia 16 IX 1995 roku. 
Zmarł 19 III 1989 roku w Drohojowie. Por. J .  Husar , Władysław Koba. Przyczynek do dziejów 
Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” w Polsce południowo-wschodniej, Przemyśl 2001, s. 98.  

16
 T.  Czekierda „Tygrys” , Placówka „Walentyna”…, op.cit., s. 11. 

17
 Relacja J. Wojtowicza udostępniona przez K. Czekierdę. 

18
 E.  Grądecki , Zarys historyczny…, op.cit., s. 11. 

19
 Grzegorz Ostasz podaje, że pierwszym komendantem Placówki ZWZ na terenie gminy 

Orzechowce był Stanisław Przybylski. Jednakże jego nazwisko nie pojawia się w żadnych innych 
materiałach. Por. G.  Ostasz , Podziemna armia. Podokręg AK Rzeszów, Rzeszów 2010, s. 336. 
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tonu w Kaszycach pchor. rez. J. Wielgosz. Drugi pluton stanowiły Wacławice, 
Trójczyce i Drohojów pod dowództwem plut. rez. J. Wojtowicza, a trzeci plu-
ton obejmujący Orły, Małkowice objął kpr. rez. T. Czekierda. Już w pierw-
szych miesiącach konspiracji zebrano 20 sztuk różnej broni. Poza T. Czekier-
dą konserwacją i ukrywaniem uzbrojenia zajmował się jego brat Florian ps. 
„Grzechotnik”. Z uwagi na miejsce zamieszkania dowódcy Placówki i fakt, iż 
większość mieszkańców Kaszyc była narodowości polskiej, właśnie ta wieś 
stała się jej pierwszą siedzibą20. 

W grudniu 1939 roku, w Orłach, jak już wspomniano, kpr. T. Czekierda 
„Tygrys” zorganizował pierwsze patrole wartownicze, a w domu swojego ojca 
uruchomił podręczny magazyn broni i warsztat rusznikarski. Żołnierze pod-
ziemia do pełnienia służby wartowniczej wykorzystywali istniejące we wsiach 
służby przeciwpożarowe, dzięki którym można było zabezpieczać polskich 
mieszkańców wsi przed działaniami nacjonalistów ukraińskich. W paździer-
niku 1940 roku, doszło do reorganizacji Placówki i odłączono od niej Kaszy-
ce, które weszły w skład struktury Obwodu Jarosławskiego AK. Właśnie 
w tym okresie, jak wspominał J. Wojtowicz, kontakt z Placówką nawiązał 
komendant Obwodu Jarosław ZWZ21. Tomasz Czekierda tak to wspominał: 
„Jak już o tym wspominałem siedzibą dowództwa Placówki była wieś Kaszy-
ce, już w listopadzie 1939 r. zaczęto poszukiwać kontaktów z górą, tj. z ko-
mendą Obwodu. Opierano się na znajomościach sprzed wojny. Rozmawiano 
z kimś wstępnie w Jarosławiu, ale ten kontakt się urwał. Wreszcie, chyba zu-
pełnie przypadkowo, nawiązano kontakt z przemyską komendą Obwodu, 
która już miała kontakt z Okręgiem Krakowskim. Latem 1940 roku, o ile mi 
wiadomo, terenową niekompetencją naszej Placówki zainteresowała się jaro-
sławska Komenda Obwodu ZWZ, ale na razie nic się w tej materii nie zmieni-
ło. Było to z całą pewnością we wrześniu 1940 roku. Poznałem wówczas Jana 
Gołdasza, lustratora sklepów Kółek Rolniczych pracującego w Powiatowej 
Spółdzielni Rolniczo-Handlowej w Przemyślu, będącego na lustracji kwartal-
nej sklepu w Orłach. Miał na mnie kontakt, nocował u nas dwie noce, było 
więc sporo czasu na omawianie różnych spraw. Zapytał mnie wówczas jak to 
właściwie jest, dlaczego Orły i Wacławice należą do Placówki w Kaszycach. 
Wyjaśniłem tę sprawę od początku. Zapytał mnie wówczas, w której wsi na 
terenie gminy Orzechowce powinna być siedziba dowództwa Placówki. Wy-
jąłem mapę przedwojenną powiatu przemyskiego i wskazałem, że centralnie 
położone są Orzechowce, ale ze względów zasadniczych jest to teren niebez-
pieczny, wieś o przewadze ludności ukraińskiej, po wsi często kręci się poli-
cja, żandarmeria, wojsko a nawet i gestapo. Pytał mnie też, kogo bym widział 
z naszego terenu jako dowódcę Placówki. Wymieniłem ppor. rez. Franciszka 

                                                           
20

 T.  Czekierda „Tygrys” , Placówka „Walentyna”…, op.cit. s. 9–12. 
21

 Wspomnienia J. Wojtowicza udostępnione autorowi przez K. Czekierdę. 
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Wojciechowskiego który mieszka w Wacławicach, więc tam powinna być 
siedziba dowództwa. Te moje wyjaśnienia miały decydujący wpływ. Już 
w październiku wyłączone zostały Kaszyce, które pozostały plutonem pla-
cówki Chłopice. Był to pluton o dużej samodzielności”22.  

W innym opracowaniu T. Czekierda uściśla jeszcze okoliczności reorgani-
zacji Placówki pisząc: „…w czasie utworzenia Rejonowego Inspektoratu 
w Przemyślu kpt. Jan Gołdasz (wówczas Janusz Gołdasz) otrzymuje funkcję 
oficera broni Inspektoratu, przybierając ps. „Janusz”. Początkowo mieszka 
i pracuje w majątku ziemskim w Moszczanach, jest pracownikiem dyrekcji 
i pełni obowiązki zast. dyrektora, którym jest do czasu przeniesienia się do 
Przemyśla w lipcu 1941r. Dyrektorem majątku jest Niemiec Najzer. W Prze-
myślu zostaje skierowany przez księcia Leona Sapiehę do pracy w Powiato-
wym Oddziale Kółek Rolniczych przy Spółdzielni Rolniczo-Handlowej przy 
ulicy Jagiellońska/róg Szczepanowskiego. Obejmuje stanowisko lustratora 
sklepów KR na terenie powiatu. Stanowisko to ułatwia mu swobodne poru-
szanie się po powiecie przemyskim. Już na początku lipca przyjeżdża na taką 
lustrację sklepu KR do Orłów. Niezależnie od tego miał kontakt (hasło) na 
punkt kontaktowy w sklepie, który prowadziła Adela Kołczówna. W tym cza-
sie społecznie pełniłem funkcję przewodniczącego KR w Orłach a oficjalnie 
byłem zatrudniony w majątku ks. Sapiehy w Żurawicy. Między mną a zarząd-
cą majątku, inż. Kowalskim, którego znałem z lat przedwojennych była taka 
umowa, że do pracy będę przychodził, gdy będę miał czas. Posiadałem stałą 
przepustkę, gdzie były wypisane wszystkie moje czynności do załatwiania 
w terenie. Więc miałem czas i asystowałem lustratorowi w jego czynno-
ściach. Zostałem (mu) przedstawiony jako przewodniczący Komisji Rewizyj-
nej i jako dowódca miejscowego plutonu ZWZ. To było moje pierwsze spo-
tkanie z Janem Gołdaszem. O 3.00 po południu zakończył prace i poszliśmy 
do moich rodziców. Był tam specjalny pokój do pracy konspiracyjnej, mogli-
śmy swobodnie rozmawiać na wszystkie tematy dot. działalności konspira-
cyjnej na naszym terenie”23. W końcowej części wspomnień T. Czekierda 
stwierdził jednoznacznie, iż: „Pod dowództwem Kaszyc pluton orłowsko-
wacławicki przetrwał jeden rok tj. do października 1940 r. Wtedy powstaje 
Placówka ‘Walentyna’. Do jej powstania przyczynił się w zasadniczy sposób 
kpt. ‘Janusz’, oficer broni Inspektoratu Rejonowego z Przemyśla”. 

Podobną datę przeniesienia Kaszyc do Obwodu Jarosław podał w swoich 
wspomnieniach J. Wojtowicz, pisząc: „Nawiązano kontakty z Przemyślem-
Zasaniem (nawiązały go Kaszyce). W ten sposób powstała Placówka ZWZ na 
naszym terenie z siedzibą dowództwa w Kaszycach. W późniejszym terminie 
sprawa ta znalazła się w Jarosławskiej Komendzie Obwodu ZWZ, która upo-
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 Relacja T. Czekierdy przesłana autorowi przez K. Czekierdę 22 XII 2013 r.  
23

 Relacja T. Czekierdy przesłana autorowi przez K. Czekierdę w styczniu 2014 r. 
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mniała się o Kaszyce. Sprawę rozstrzygnięto jesienią 1940 r. Kaszyce wyłą-
czono, pozostawiając je jako samodzielny pluton (na razie do dalszej dyspo-
zycji KO Jarosław) Na terenie gminy Orzechowce powstaje nowa Placówka 
z siedzibą w Wacławicach, kryptonim, „Walentyna”; jej pierwszym dowódcą 
jest mianowany ppor. rez. Franciszek Wojciechowski (mieszka w Wacławi-
cach). Z-ca dowódcy Placówki zostaję mianowany ja”24.  

W niektórych opracowaniach można spotkać inną datę przeniesienia Ka-
szyc do Placówki Chłopice, ale większość relacji wskazuje na 1940 rok. Były 
dowódca Obwodu AK Przemyśl Emil Czerny podaje, iż było to w 1942 roku25.  

Placówka „Walentyna” powstała 1940 roku, po wspomnianym odłączeniu 
Wacławic i Orłów od Kaszyc. Przed podziałem Placówki w Kaszycach, wła-
śnie ta wieś była zorganizowana w pierwszy pluton. Jego dowódcą został 
plut. sł. st. Emil Opilowski. Drugim plutonem obejmującym Wacławice, 
Trójczyce i Drohojów dowodził plut. rez. J. Wojtowicz, a trzecim plutonem 
obejmującym Orły i Małkowice dowodził kpr. rez. T. Czekierda.  

Nowym komendantem Placówki po jej reorganizacji z siedzibą w Wacła-
wicach o kryptonimie „Walentyna” został ppor. F. Wojciechowski „Bocian”, 
a jego zastępcami J. Wojtowicz „Klon” i T. Czekierda „Tygrys”. Placówkę po-
dzielono na plutony. Pierwszy pluton do zadań specjalnych objął jako do-
wódca sierż. T. Dźwierzyński „Lis” i obejmował Orły, Hnatkowice, Małkowi-
ce, Chałupki Orzechowskie i Zadąbrowie z przysiółkiem Skołoszów. Punk-
tem kontaktowym był Dom Ludowy w Orłach. Pluton drugi „liniowy” pod 
dowództwem S. Maca „Czapli” obejmował Wacławice, Kosienice, Trójczyce 
i Drohojów i był uzbrojony w dwa rkm, 40 karabinów, 6 pistoletów ręcznych 
i 6 maszynowych. Ponadto posiadał zapas 2000 sztuk amunicji, 200 granatów 
ręcznych i 5 przeciwpancernych oraz sprzęt saperski. Magazynem broni 
opiekował się Edward Wielgosz „Pantera”. Trzecim plutonem do zadań spe-
cjalnych, który miał być w dyspozycji Komendy Obwodu dowodził sierż. Sta-
nisław Pusz „Wicher” i obejmował Orzechowce, Batycze, Duńkowiczki 
i Maćkowice (do wiosny 1943 roku pluton ten wchodził w skład Placówki Żu-
rawica). W jego składzie byli także kolejarze służący w ochronie kolei w Żu-
rawicy. Na swoim uzbrojeniu posiadał 2 rkmy, 6 pistoletów maszynowych, 20 
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 Wspomnienia Jana Wojtowicza udostępnione autorowi przez Krzysztofa Czekierdę. 
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 E. Czerny, Moja działalność w AK, Przemyśl 1994, s. 13, podaje iż od 1 stycznia 1941 do 
3 września 1942 r. Placówka nr 3 obejmowała Kaszyce, które zostały przekazane do Obwodu 
Jarosław pod koniec 1942 roku. Należy tu podkreślić, iż Jan Gołdasz, na którego powołuje się 
Tomasz Czekierda od listopada 1939 r. był komendantem Obwodu (następnie zastępcą) ZWZ 
Jarosław. W 1942 roku przesunięto go do Inspektoratu AK Przemyśl, gdzie był oficerem broni, 
a od września 1942 r. był komendantem Obwodu AK Przemyśl; E.  Czerny , Działalność ZWZ-
AK na terenie powiatu przemyskiego, „Wojskowy Przegląd Historyczny” nr 4/1984, s. 131; 
A. Zapa łowski , Wybrane zagadnienia dotyczące polskich struktur wojskowych pod okupacją 
sowiecką i niemiecką w garnizonie przemyskim w latach 1939-1944 [w:] B .  Bobus ia  (red.) , 85 
lat Garnizonu WP w Przemyślu, Przemyśl 2003, s.180. 
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karabinów, 150 granatów ręcznych i ok. 2000 sztuk amunicji. Przy każdym 
plutonie istniała sekcja Wojskowej Służby Kobiet. Do jej obsługi szkolono 
sanitariuszy, którzy byli przydzieleni do poszczególnych plutonów. Jej ko-
mendantem była Zofia Nykiel, a zajmowała się m.in. organizowaniem kursów 
sanitarnych. Ponadto A. Kasprzycka i H. Papkowska częściowo sfinansowały 
i opiekowały się szpitalem polowym na 20 łóżek z zapasem bielizny, koców 
i zestawów sprzętu medycznego. W późniejszym okresie działał także od-
dział Wojskowej Służby Ochrony Powstania (WSOP). Wieś Ujkowice została 
włączona w skład Placówki Kuńkowce26. Po zakończeniu werbunku Placówka 
liczyła 157 osób27 i była przodującą w Obwodzie. Otrzymywała ona bardzo 
dobrą ocenę od kolejnych komendantów. 

 
Fot. 2. Lata 1970’, żołnierze AK Obwodu Przemyśl. Od lewej: Jan Wojtowicz „Klon” – d-ca Pla-
cówki „Walentyna”, Jan Tabisz – leśnik z Dynowa, Tomasz Czekierda „Tygrys” – z-ca dowódcy 
Placówki Walentyna, Rudak Julian „Slogan” – adiutant komendanta obwodu AK Przemyśl, 
Zbigniew Zawiła „Żbik” – komendant Obwodu AK Przemyśl, Stanisław Mac „Czapla” – d-ca II 
plutonu Placówki „Walentyna”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Źródło: Fotografia udostępniona przez Krzysztofa Czekierdę. 
 
Jesienią 1942 roku, dowódca Placówki ppor. Franciszek Wojciechowski 

„Bocian” za zgodą Komendy Obwodu AK przeszedł do pracy w organizują-
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 T. Czekierda „Tygrys”, Placówka „Walentyna”…, op.cit., s. 12. 
27

 Wspomnienia J. Wojtowicza udostępnione autorowi przez K. Czekierdę. 
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cych się Batalionach Chłopskich. Wraz z nim przeszli m.in. d-ca drużyny kpr. 
J. Bytnar z kilkoma ludźmi czy też kpr. żandarmerii J. Dźwierzyński28.  

Wobec zaistniałej sytuacji nowym dowódcą Placówki „Walentyna” został 
mieszkający w Drohojowie, dotychczasowy zastępca dowódcy sierż. J. Woj-
towicz „Klon”, a jego zastępcą plut. T. Czekierda „Tygrys”. Dowódcą plutonu 
Orły został T. Dźwierzyński „Lis”, dowódcą plutonu Wacławice S. Mac „Cza-
pla”. W Małkowicach i Orzechowcach powstała drużyna, w innych wioskach, 
ze względu na to, iż większość stanowili Ukraińcy, zorganizowano po parę 
osób. W jej skład weszły następujące wioski: Wacławice, Orły, Trójczyce, Ko-
sienice, Maćkowice, Hnatkowice, Batycze, Orzechowce, Duńkowiczki, Mał-
kowice i Drohojów. W późniejszym okresie przyłączono jeszcze Stubno, Stu-
bienko i Barycz29.  

Wraz ze wspomnianą reorganizacją zmieniło się dowództwo plutonu spe-
cjalnego, który został podporządkowany Komendzie Obwodu. Nowym jego 
dowódcą został T. Dźwierzyński „Lis”, a jego zastępcą został T. Paryła „Lew”, 
który jednocześnie pełnił funkcję dowódcy sekcji do zadań specjalnych. 
Wspomniany pluton posiadał doskonale uzbrojenie: 1 lkm, 2 rkm, 10 pistole-
tów maszynowych, 30 karabinów, 12 pistoletów, 150 granatów ręcznych 
i 6 przeciwpancernych. Jednocześnie na potrzeby Placówki w Orłach zorga-
nizowano magazyny broni (oddzielne na amunicje i granaty oraz dwa pod-
ręczne). Głównym magazynierem został T. Czekierda senior, ps. „Orzeł”, 
podoficerem broni S. Czekierda „Jaszczur”, a stałym pracownikiem ruszni-
karni i konserwatorem broni F. Czekierda „Grzechotnik”. Ponadto od 15 paź-
dziernika 1942 roku na terenie Placówki, w domu Czekierdów w Orłach zor-
ganizowano Szkołę Podoficerską Komendy Obwodu pod komendą T. Cze-
kierdy juniora. Wspomnianą szkolę ukończyło 15 elewów, a kurs specjalny 
i egzaminy dla 23 dowódców sekcji zostały przerwane z uwagi na zbliżający 
się front. Słuchaczami szkoły podoficerskiej byli m.in. F. Czekierda, S. Cze-
kierda, E. Grądecki, E. Kołcz i W. Machaj. Wspomniany kurs prowadzili 
miejscowi instruktorzy i doświadczeni podoficerowie. Ćwiczenia odbywały 
się także w terenie sekcjami i drużynami. Egzamin kończący kurs odbył się 
24 lipca 1944 roku, a przeprowadzał go oficer szkoleniowy Komendy Obwodu 
AK ppor. F. Wojciechowski „Żółty”. Funkcję kapelana Placówki pełnił pro-
boszcz Wacławic ks. Jan Szurek.  

Jesienią 1942 roku T. Czekierda (junior) otrzymał polecenie od Komen-
danta Obwodu AK kpt. J. Gołdasza „Janusz”, „Szczyt” zorganizowania na te-
renie Placówki konspiracyjnego warsztatu rusznikarskiego. Wspomniany 
warsztat uruchomiono już w listopadzie 1942 roku. Znaczenie Placówki pod 
względem posiadanego uzbrojenia, znalazło odniesienie do mianowania plut. 
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T. Czekierdy „Tygrys” 1 listopada 1942 roku oficerem broni Komendy Obwo-
du AK Przemyśl. Funkcje tę pełnił do 28 lipca 1944 roku30. 

 Magazynami broni opiekowali się podoficerowie Florian i Stanisław Cze-
kierda. Poza magazynem w Orłach u T. Czekierdy, powstał trzy inne – w Wa-
cławicach u S. Maca, E. Wielgosza i K. Bara. Część zgromadzonej w nich bro-
ni prawdopodobnie pochodziła z niemieckich magazynów, znajdujących się 
w byłej gorzelni dworskiej w Nienadowej, która została wykradziona przez 
polskie podziemie 2 marca 1942 roku. We wspomnianej akcji brali udział 
żołnierze Placówki nr 3 „Walentyna”31. To właśnie do niej broń ta trafiła 
z magazynów w Pruchniku w zimie 1942 roku. Pierwszą akcję przerzutu wy-
konał dowódca Placówki wraz z sierż. „Jedynakiem”, kiedy to na saniach 
przewożono broń i pistolety maszynowe. Podobną akcję po pewnym czasie 
wykonali „Tygrys” i „Lew” wraz z dwoma furmanami32. W konspiracyjnej 
rusznikarni naprawiano także broń otrzymaną do reperacji w listopadzie 
1942 roku z rejonu Bachowa, Huty Brzuskiej i Krasiczyna33. W tym okresie 
żołnierze Placówki „Walentyna” brali ponadto udział w niszczeniu linii tele-
fonicznych na trasach: Przemyśl- Pruchnik- Przeworsk i Przemyśl-Dubiecko-
Sanok34. 

 Ponadto Placówka posiadała grupę minerską, łączności i wywiadu. Do 
zadań wywiadu należało m.in. rozpoznanie zdrajców i kolaborantów, składu 
osobowego podziemia ukraińskiego i rodzin z nim współpracujących oraz 
ruchów wojsk niemieckich wzdłuż drogi. Ponadto wywiad zajmował się fał-
szowaniem danych z polskich gospodarstw rolnych, czy utrudnianiem wysy-
łania polskiej młodzieży na roboty do Niemiec35. Szefem wywiadu na terenie 
Placówki „Walentyna”, plutonu Orły został w 1940 roku J. Walczak „Ja-
strząb”, a jego zastępcą E. Grądecki. Współpracownikiem wywiadu był T. Pa-
ryła. Meldunki zbiorcze wysyłano do komendy Obwodu, na punkt kontakto-
wy, który się mieścił w piwiarni Bartyzela pod Winna Górą w Przemyślu36.  

Na czas mobilizacji Placówka wchodziła w skład 38. Pułku Piechoty 
Strzelców Lwowskich. Do szczegółowych jej zadań, które miała wykonać 
wspólnie z Placówką w Żurawicy, należało opanowanie koszar w Żurawicy 
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oraz wsparcie miejscowych oddziałów w zajęciu stacji kolejowej w tej miej-
scowości. Ponadto wydzielona była jedna drużyna do dyspozycji dowódcy 
Obwodu, z zdaniem zdobycia budynku Gestapo w Przemyślu. Współpraca 
z Placówką w Żurawicy polegała m.in. na wykradaniu z wagonów broni 
i amunicji przez żołnierzy tej placówki tj. Antoniego Szpaka i Bolesława Kuź-
niara i dostarczaniu jej do magazynów na terenie Placówki Orzechowce37.  

 
Fot. 3. Z-ca dowódcy Placówki „Walentyna” ppor. cz. w. Tomasz Czekierda w mundurze kpr. 
10. PAC w Przemyślu 1937/38. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Źródło: Fotografia udostępniona przez Krzysztofa Czekierdę. 

 
Na terenie Placówki przez cały okres okupacji kolportowano prasę pod-

ziemną (m.in. „Odwet” i „Biuletyn Informacyjny”). Jedyna wpadka, do której 
doszło, zdarzyła się na terenie Wacławic 3 maja 1940 roku. Właśnie w tym 
dniu we wsi odbywał się odpust parafialny. Ksiądz odprawił nabożeństwo, jak 
w każdą niedzielę. Ukraińcy donieśli, że Polacy obchodzą manifestacyjnie 
święto narodowe 3 maja. W trakcie uroczystości przyjechało Gestapo i roz-
pędziło ludzi. Kilku mężczyzn pobito. Ksiądz się wytłumaczył tym, że jest to 
odpust i święto parafialne pokazując im dokument ustanawiający parafię 
Wacławice. Niemcy po tym fakcie odjechali. Jednakże w nocy z 3 na 4 maja 
ponowne powrócili dwoma samochodami i rozpoczęli obławę. Dużą rolę 
w aresztowaniach ponownie odegrali miejscowi Ukraińcy, którzy pokazywali, 
gdzie kto mieszka, według listy, którą Niemcy wcześniej od nich dostali. 
Aresztowano 11 mężczyzn, m.in. inż. L. Rajzera, jego brata Stefana i Michała 
Świtę. Z 11 aresztowanych, wróciło zaledwie trzech. Pozostałych zamordowa-
no w Oświęcimiu.  
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W tę samą noc w Kaszycach Niemcy zrobili drugą obławę, aresztując 
dwóch ludzi. Jeden z nich uciekł im na terenie wsi, a drugi z więzienia 
w Przemyślu. Jeszcze przed aresztowaniami policja ukraińska kilkakrotnie 
nachodziła dom J. Wojtowicza. 7 maja 1940 roku przyjechało po niego dwóch 
niemieckich i dwóch ukraińskich policjantów. Wskazał go Ukrainiec, właści-
ciel sklepu. Jednakże J. Wojtowicz, mimo strzelania do niego z pistoletów, 
zbiegł do Wacławic. W pościgu pomagało policjantom ukraińskim dwóch 
Ukraińców z Drohojowa. J. Wojtowicz przez dłuższy czas musiał ukrywać się 
w Husowie koło Łańcuta. Przez dłuższy czas miejscowa policja ukraińska 
w nocy nachodziła dom, szukając uciekiniera38. 

 
Tabela 3. Ludność gminy Orzechowce w 1943 roku. 

L.p. Gromada Polacy Ukraińcy Żydzi Razem 
1. Batycze 50 521 11 582 
2. Drohojów 37 601 – 638 
3. Duńkowiczki 42 363 3 408 
4. Hnatkowice 39 568 8 615 
5. Kosienice 372 796 19 1187 
6. Maćkowice 255 1525 23 1803 
7. Małkowice 151 606 12 769 
8. Orły 376 107 – 483 
9. Orzechowce 407 543 5 955 
10. Trójczyce 57 664 6 727 
11. Ujkowice 807 483 – 1290 
12. Wacławice 308 14 – 322 

Razem 2901 6791 87 9810 
Źródło: T.  Czekierda „Tygrys” , Placówka „Walentyna”…, op.cit., s. 6. 

 
Jak wspomina dowódca Placówki „Walentyna” J. Wojtowicz, w trakcie 

konspiracji Komendant Obwodu kpt. Henryk Puziewicz ps. „Batura”, 
„Niedźwiedź”, „Prokop”, „Wasyl” awansował na wyższe stopnie wojskowe 
m.in. st. sierż. „Żelisława” do stopnia chorążego, plut. T. Czekierdę „Tygrysa” 
do stopnia sierżanta, dowódcę plutonu w Orłach kpr. T. Dźwierzyńskiego 
„Lew” do stopnia plutonowego, dowódcę plutonu w Wacławicach S. Maca do 
stopnia kaprala oraz do stopnia starszego strzelca żołnierzy Wojskowej Służ-
by Kobiet: Z. Nykiel, Władysławę Czekierdę i K. Brzuchacz. Dowódca Pla-
cówki został awansowany do stopnia starszego sierżanta i odznaczony Krzy-
żem Zasługi z Mieczami39. Należy podkreślić, iż często w literaturze spotyka 
się przy nazwiskach dowódców Placówki „Walentyna” stopnie podporuczni-
ka. Dowódca Placówki J. Wojtowicz, jak i jego zastępca T. Czekierda „Tygrys” 
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otrzymali stopnie oficerskie na czas wojny (ppor. cz. w.), prawdopodobnie 
w 1944 roku, co było praktykowane w podziemiu niepodległościowym40. 

Na terenie Orzechowiec funkcjonował posterunek Policji, w którym służy-
li Polacy. Przynajmniej część z nich współpracowała z polskim podziemiem 
m.in. Mieczysław Mazur. Wiosną 1943 roku w lasach w pobliżu Ujkowic Ko-
menda Obwodu AK w Przemyślu zorganizowała manewry oddziału dywer-
syjno-wywiadowczego41. 

 Wiosną 1943 roku na terenie gminy zaczęło dochodzić do poważnych in-
cydentów pomiędzy polskim podziemiem a nacjonalistami ukraińskimi. Od 
czasu do czasu banderowcy ostrzeliwali wieś Orły. Zmiana w sytuacji nastą-
piła wskutek nasilenia na terenie powiatu działalności organizacyjnej OUN 
i skierowaniu na ten teren Wołodymyra Pawłyka ps. „Irka”, „X81”, „Pik”, któ-
rego zadaniem było werbowanie i szkolenie ochotników do oddziałów Ukra-
ińskiej Narodowej Samoobrony – Ukraińskiej Powstańczej Armii oraz gro-
madzenie broni i wyposażenia wojskowego42. Do głównych działaczy nacjo-
nalistycznych w gminie należeli m.in. Michał Dunaj (przedwojenny aplikant 
adwokacki), Piotr Łazor, Teodor Mikita, Mikołaj Kaczmaryk, Michał Pie-
traszczy i Piotr Hawryszko. Należy podkreślić, iż pierwszy wójt Orzechowic, 
mianowany przez Niemców, z pochodzenia Ukrainiec – Józef Berko z Droho-
jowa prowadził w tym okresie poprawną politykę względem Polaków. Jed-
nakże jesienią 1943 roku został zastąpiony przez Piotra Rodaka, związanego z 
formującą się dywizją SS „Galizien”. Był on zdeklarowanym nacjonalistą 
ukraińskim z Torek. Ponadto we wszystkich wsiach, poza Wacławicami i Or-
łami, sołtysami byli Ukraińcy43. 

Na przełomie 1942/43 roku w Małkowicach miejscowa społeczność ukra-
ińska, pod przewodnictwem miejscowego proboszcza greckokatolickiego, 
zorganizowała uroczystość zakopywania tzw. kajdan polskiej niewoli. Z miej-
scowej cerkwi wyszła procesja, w której uczestniczyła cała wioska. Na środku 
wsi po zakopaniu żelaznych okowów, usypano kopiec z krzyżem. Podobne 
uroczystości odbywały się w wielu miejscowościach powiatu przemyskiego 
i jarosławskiego44. Ponadto na terenie Małkowic syn księdza greckokatolic-
kiego, jak i wielu mieszkańców wsi, było związanych z OUN. Znaną działacz-
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ką tej organizacji we wsi była kobieta o nazwisku Hanas. Kiedy wiosną 1943 
roku rozpoczęto werbunek do dywizji SS „Galizien”, tylko z Małkowic zgłosi-
ło się ok. 10 ochotników. Wśród nich znaleźli się: Michał Połujka, Władysław 
Rywak, Józef Hyża (wcześniej w policji ukraińskiej) czy też Władysław Pitula 
(prawdopodobnie to jego ojciec Oleksy Pitula, był w tym czasie sołtysem wsi, 
która wówczas liczyła 246 domów, w tym 31 polskich, z których tylko 4 stały 
w środku wsi)45. Podobnie masowo do dywizji zgłaszali się ukraińscy miesz-
kańcy innych wsi m.in. Mikołaj Kot z Orzechowic46.  

Mając na uwadze duży stopień zaangażowania obywateli polskich naro-
dowości ukraińskiej przeciw własnemu państwu, kierownictwo polskiego 
podziemia postanowiło od jesieni 1943 roku, gromadzone materiały dotyczą-
ce UPA, regularnie dostarczać do Komedy Podokręgu Rzeszów i sztabów in-
spektoratów47. Podobny wywiad, jak AK, prowadziły struktury BCh. To 
prawdopodobnie według tych wykazów po wejściu Armii Czerwonej doko-
nywano rozliczania kolaborantów i osób związanych z nacjonalistycznym ru-
chem ukraińskim na terenie gminy.  

Bardzo dużym echem, budząc powszechny strach i chęć odwetu i to nie 
tylko na terenie gminy, ale także na terenie sąsiednich powiatów, odbiła się 
pacyfikacja wsi Kaszyce, Rokietnica i Czelatyce, w których miał uczestniczyć 
greckokatolicki ksiądz Teodor Jarka z Pełnatycz, wraz z dwoma synami48. Je-
den z jego synów Jarko wziął później udział w zamordowaniu 9 marca 1943 
roku księdza Władysława Selwy, proboszcza w Tuligłowach. Ponadto, wśród 
osób dokonujących wspomnianej pacyfikacji, byli m.in. Ukraińcy pod do-
wództwem Włodzimierza Janusza49, komendanta posterunku policji ukraiń-
skiej z Radymna wraz ze swymi podwładnymi oraz mieszkańcy Dmytrowic 
m.in.: Władysław Korniat, służący w Sonderdienst w Jarosławiu, jego brat 
Dymitr „Mitru” oraz Ilku Muzyczko. To wspomniani Ukraińcy prowadzili 
Niemców do domów w Kaszycach, m.in. Kusnierz50 – przywódca OUN 
w Dobkowicach. Mordu w Kaszycach dokonywała grupa 12 ludzi. Wśród 
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morderców byli także Niemcy – Franz Schmidt z Gestapo oraz Anton Hach-
man z żandarmerii w Jarosławiu. Mordercy zostali rozpoznani przez miesz-
kańców wioski Kaszyce51. 7 marca 1943 roku zamordowano tu 119 osób52, a na-
stępnie 8 marca w Rokietnicy – 45 osób i w Czelatycach – 15 osób. Ponadto, 
7 marca 1943 roku, w sąsiednich Dmytrowicach, zamordowano dwie Polki: 
Zofię Chudzik, lat 54 i Marię Szczygieł, lat 4153.Mord niemiecko-ukraiński 
miał być odwetem za akcję, którą dokonało polskie podziemie rok wcześniej, 
tj. w nocy z 2 na 3 marca 1942 roku w Nienadowej, gdzie z gorzelni dworskiej 
zabrano duże ilości broni. W działaniach tych mieli brać udział żołnierze 
z Kaszyc.  

Także wiadomości o rozgrywającej się na Wołyniu tragedii, w postaci do-
konywanego ludobójstwa miejscowej ludności, głównie polskiej, docierały do 
odległych wiosek, położonych w rejonie Przemyśla. W mieście powstały dwa 
obozy przejściowe dla uciekinierów (na Przekopanej i Bakończycach). Osoby, 
które uciekały i powracały do swoich domów (chodzi o wysiedleńców, którzy 
zostali usunięci ze swoich domów m.in. na Wołyń przez Sowietów w 1940 
roku z obszaru wiosek leżących wzdłuż granicy na Sanie) opowiadały o be-
stialskich mordach, budząc strach przed powtórzeniem tego scenariusza na 
omawianym terenie. 

O tragizmie sytuacji i odczuciach polskiej społeczności można się m.in. 
dowiedzieć z pisma do Przewodniczącego Polskiego Komitetu Opiekuńczego 
w Przemyślu z dnia 23 lipca 1943 roku, w którym referent Tadeusz Hayder 
wspomnianego Komitetu tak w sprawozdaniu opisuje swoją podróż służbową 
odbytą w dniach 17–23 lipca 1943 roku: „W czasie okupacji bolszewickiej lud-
ność zamieszkała w ówczesnym pasie granicznym (linia Sanu) w gminach 
Olszany, Babice i Dubiecko, została wysiedlona na Wołyń, względnie do są-
siednich dalej od Sanu położonych wiosek. Część rodzin wysiedlonych na 
Wołyń wróciła w ostatnich czasach do dawnego miejsca zamieszkania. Tra-
giczny był to jednak powrót – napadani przez grasujące na Wołyniu uzbrojo-
ne bandy ludzie ci, ratując życie, pieszo lub po kilka rodzin na jednym wozie, 
po długiej i pełnej strasznych przeżyć drodze – tułacze wrócili, jak ostatni 
nędzarze. Wrócili zaś pod gołe niebo i do „gołej” ziemi. Są to jednak „szczę-
śliwcy”, gdyż wielu z pośród wysiedlonych nie powróci już nigdy, zginęli bo-
wiem w strasznych męczarniach pod siekierami lub nożami rozbestwionych 
band lub też żywcem spłonęli w płomieniach swych domostw. Gehennę tych 
ludzi trudno opisać w krótkim sprawozdaniu, trzeba widzieć ich pełne trwogi 
twarze, ich łzy i rezygnację, słyszeć ich skargi, aby choć w części odtworzyć 
sobie to piekło na ziemi, jakie przeszli. Ludzi ci cieszą się uratowanym ży-
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ciem, jednak te warunki, w jakich obecnie żyją wymagają natychmiastowej 
i skutecznej pomocy. Obdarci, bosi, bez zapasów żywności ludzie ci mieszka-
ją w szałasach, stajniach, barakach lub kątem u sąsiadów – ziemi nie obsiali, 
bo znajduje się ona w rękach dzierżawców także na zimę nie będą mieli żad-
nego zaopatrzenia…”54 

W zimie 1943/44, sytuacja chwilowo na terenie gminy uspokoiła się, aż do 
wczesnej wiosny 1944 roku. 2 lutego tego roku, Ukrainiec M. Kaczmaryk po-
derżnął nożem gardło sołtysowi wsi Orły Stanisławowi Grabowskiemu55 
(zmarł w szpitalu), żołnierzowi AK (przydzielonemu do drużyny WSOP). 
Ponadto M. Kaczmaryk próbował zamordować rodzinę Rusinków, których 
czterech członków zostało ciężko rannych od noża. W trakcie ataku, syn 
Grabowskiego wyskoczył z domu i zadzwonił z Domu Ludowego po nie-
miecką policję. Po jej przybyciu samochodem, miejscowa ludność zrobiła na 
mordercę nagonkę. Ten, uciekając, skoczył do studni w zagrodzie Walankie-
wicza. Gdy jeden z Niemców chciał go zastrzelić, nadjechali polscy policjanci 
z Orzechowic, którzy go wyciągnęli. Pojmanego powiązano łańcuchami. Po 
pobiciu go dodatkowo przez miejscową ludność, aresztanta zabrali Niemcy56. 
Z kolei 18 lipca 1944 roku nacjonaliści ukraińscy zastrzelili żołnierza AK, ele-
wa W. Machaja ps. „Sztachet”, a ranili w rękę innego żołnierza AK – Stani-
sława Szmuca. Zanim doszło do zastrzelenia W. Machaja, banderowcy sta-
cjonowali w Małkowicach57. Także podczas patrolowania drogi zginął pod-
chorąży Zdzisław Marczak „Boguś”, a ranny został jeden z żołnierzy AK. Wy-
rok śmierci na piśmie otrzymał ze strony OUN także dowódca Placówki, ale 
ze względu na strach przed konsekwencjami Ukraińcy z Drohojowa nie zgo-
dzili na jego wykonanie58. Do kolejnego mordu doszło 25 czerwca 1944 roku 
w Wacławicach, gdzie nieznani sprawcy zastrzelili Polaków: Wawrzyńca 
Wielgosza (ur. 17 I 1892 r.), Józefa Siarę (ur. 15 VII 1893 r.), Michała Opałkę 
(l. 58), Lecha Wojciechowskiego (l. 53) i Bronisława Opałkę (ur. 1938 r.)59. 

W tym okresie nacjonaliści ukraińscy na terenie gminy Orzechowce wy-
wieszali listy wzywające Polaków do opuszczania tego terenu i wyjazdu na 
zachód. Jak wspominała Aniela Łańcucka z d. Czekierda, pisząc o Ukraiń-
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cach: „Jak szli koło nas to wieszali plakaty na jesionach w języku ukraińskim 
– ‘Precz Lachi, bo to nasza ziemia aż po Rzeszów’, to mój tato zerwał i przy-
szedł pokazać. To na drugi raz, jak szli, to znów powiesili”60. 

 Wspomniane napady spowodowały, iż uzbrojone sekcje samoobrony 
(wspólne żołnierze AK i BCh oraz starsi gospodarze) patrolowały ponownie 
od wczesnych godzin wieczornych do rana całą wieś Orły i kolonie polskie 
w Małkowicach oraz polską wieś Wacławice i kolonię polską Orzechowce. 
Podobna sytuacja panowała w pozostałych polskich siedliskach tego powiatu. 
Była ona na tyle napięta, że zastanawiano się także nad eliminacją głównych 
prowodyrów nacjonalistycznych. Jak pisze Roman Kisiel: „...w maju 1944 ro-
ku na odprawie BCh w Wacławicach przedstawiciele poszczególnych gmin 
poinformowali, iż niemal każdego dnia odpierają ataki band ukraińskich. Ich 
przywódcy mieli przebywać we wsi Batycze. Żądano od dowództwa BCh ze-
zwolenia dla Oddziału Specjalnego na likwidację nacjonalistycznych prowo-
dyrów, którzy podburzają ludność ukraińską przeciw Polakom. Zapadła de-
cyzja o zlikwidowaniu przywódców OUN w Batyczach. Do przeprowadzenia 
akcji zgłosiło się 6 żołnierzy BCh na ochotnika. W dniu 18 maja 1944 r. pod-
czas podchodzenia do Batycz żołnierze zostali ostrzelani przez banderowców 
i się wycofali. W trakcie strzelaniny zapaliły się dwa budynki”61.  

17 maja 1944 roku, wobec wzrostu napięcia w stosunkach polsko-
ukraińskich i spodziewanego rozszerzenia konfliktu na tereny nadsańskie, 
komendant Podokręgu AK Rzeszów, płk Kazimierz Putek „Zworny”, wydal 
rozkaz realizacji prewencyjno-odwetowej akcji „Wet”. Oddziały AK miały li-
kwidować co bardziej zaangażowanych nacjonalistów ukraińskich, jak najbli-
żej miejscowości, w których doszło do zabójstw ludności polskiej62.  

18 maja 1944 roku na terenie Obwodu AK Przemyśl została podpisana 
umowa scaleniowa pomiędzy BCh a AK. Stało się to na dwa miesiące przed 
wkroczeniem Armii Czerwonej63. Protokół scalenia ze strony AK podpisali 
Stanisław Holubek „Rawicz” i Bronisław Puziewicz „Jar”, a ze strony BCh –
Mikołaj Lech „Wrona”64. BCh zadeklarowano przekazanie do AK 211 żołnierzy 
z oddziałów taktycznych, wśród których było 2 oficerów i 17 podoficerów65. 
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Do Komendy Obwodu wszedł oficer BCh ppor. F. Wojciechowski „Żółty”, po-
chodzący z Wacławic w gminie Orzechowce66. 

 
Fot. 4. Dom gospodarstwa Czekierdów w Orłach, w rejonie którego mieścił się magazyn broni 
oraz Szkoła Podoficerska Komendy Obwodu AK Przemyśl. Według późniejszego aktu oskar-
żenia w okresie od września 1944 r. do 22 października 1947 r. na terenie gospodarstwa znaj-
dowało się: 2 szt. ckm; 6 szt. rkm; 41 szt. kbk; 4 szt. karabinów SVT; 4 szt. pepeszy; 4 szt. poci-
sków pancernych, 4 szt. pistoletów; 3 szt. stenów; 325 szt. granatów; 11 szt. dysków do rkm; 
4 szt. dysków do pepeszy; 16 magazynków do rkm; ok. 20 tys. szt. amunicji do kbk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Źródło: Zdjęcie udostępnione autorowi przez K. Czekierdę. 

 
Na terenie Placówki „Walentyna” funkcjonowały także cywilne komórki 

Polskiego Państwa Podziemnego. W ramach tejże struktury na terenie gminy 
Orzechowce były przygotowane siły policyjne w postaci Państwowego Kor-
pusu Bezpieczeństwa67. W jego składzie było 15 osób. Komendantem Straży 
Obywatelskiej na terenie powiatu był mieszkający w Orłach R. Kisiel „Sęp”, 
a członkiem Komisji Sądzącej F. Wojciechowski68.  

Stan uzbrojenia Placówki ciągle się zmieniał, i tak według stanu na 30 
czerwca 1944 roku, posiadała ona 5 ckm, 7 rkm, 30 pistoletów maszynowych, 
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130 karabinów, 22 pistolety ręczne, 7 wyrzutni granatów, 300 granatów oraz 
około 100 butelek zapalających, i była podzielona na 3 plutony, składające się 
z 228 osób69. W pierwszym plutonie do zadań specjalnych przeznaczono 68 
żołnierzy i 18 żołnierzy w drużynie WSOP. Pluton drugi liczył 66 żołnierzy, 
a drużyna WSOP – 18 żołnierzy. Trzeci z kolei pluton liczył 44 żołnierzy, 
a drużyna WSOP miała na stanie 14 żołnierzy. Stan Placówki był bardzo do-
bry. Po Dubiecku i Przemyślu, była najlepiej zorganizowaną, a pod względem 
uzbrojenia – najlepiej wyposażona w Obwodzie. Na przełomie 1943/1944 ro-
ku Placówka dostała rozkaz przygotowania się do przyjęcia zrzutu broni 
w rejonie góry Koniuchy. Do jego obsługi przyjechał oficer z Krakowa. Teren 
zrzutu w promieniu 3 km został obstawiony przez dwie drużyny żołnierzy 
AK, wyposażonych w cztery rkm. Jednakże wskutek pomyłki szyfrantki Ko-
mendy Obwodu, dostawa nie doszła do skutku70.  

27 maja 1944 roku informacja o dwóch żołnierzach AK, operujących w re-
jonie Orzechowic, została przekazana Niemcom przez ukraińską rodzinę 
Hawryszków i ich córkę o nazwisku Bodnar71. Jednym z nich był kpr. pchor. 
Adam Zięba ps. „Kibic”72. Po ataku żandarmerii niemieckiej i rozdzieleniu się 
akowców, jeden z nich został pojmany przez Niemców, lecz po pewnym cza-
sie się otruł, a drugi – A. Zięba okrążony i ranny w nogi. Po wyczerpaniu się 
amunicji rozerwał się granatem. Znajdujący się w pobliżu żołnierze AK, 
transportujący broń na trzech wozach, po usłyszeniu strzałów schowali się w 
stodołach u Perłaka, Głogowskiego i Fularza. Śmierć A. Zięby odbiła się sze-
rokim echem w całym powiecie. Do kolejnego ciosu w struktury polskiej dy-
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 E. Czerny w swoich wspomnieniach podaje mniejsze stany Placówki nr 3, a mianowicie 
stan 6 plutonów w liczbie 180 żołnierzy, uzbrojonych w 5 ckm, 7 rkm, 130 kb, ok. 30 pm, pisto-
lety oraz ponad 100 butelek samozapalających własnej produkcji – por. E .  Czerny,  Moja 
działalność..., op.cit., s. 13. 

70
 Relacja T. Czekierdy udostępniona przez K. Czekierdę; E.  Czerny , Działalność ZWZ-

AK..., op.cit., s. 156 
71

 Wspomnienia S. Lenara w zbiorach autora. 
72

 A. Zięba „Kibic”, „Orlątko” ur. 23 marca 1923 r. w Sieteszy w powiecie Przeworsk. Do 1939 
r. ukończył trzy klasy Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Łańcucie. Maturę zdał na taj-
nych kompletach. W sierpniu zaprzysiężony do ZWZ-AK. Współorganizował tajne nauczanie 
w gminie Kańczuga oraz był referentem propagandy Placówki ZWZ-AK Kańczuga. W 1942 r. 
ukończył konspiracyjną szkołę podchorążych i otrzymał awans na kpr. pchor. Po przejściu do 
dywersji AK, wykonał szereg brawurowych akcji bojowych i specjalnych. Zdekonspirowany la-
tem 1943 r. i skierowany do oddziału partyzanckiego Franciszka Przysiężniaka „Ojca Jana” 
w Lasach Biłgorajskich, a potem do Obwodu AK Przemyśl, gdzie był zastępcą dowódcy pluto-
nu dywersyjnego. Na terenie Przemyśla brał udział w wielu akcjach zbrojnych tamtejszego 
Ośrodka Kedywu. Zginął w walce z żandarmeria niemiecką w Orzechowcach. Został pocho-
wany na cmentarzu ukraińskim w tej miejscowości. We wrześniu 1944 roku rodzina i żołnierze 
AK przenieśli zwłoki do Przemyśla. Por. G. Ostasz , podziemna armia…, op.cit., s. 318. 
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wersji doszło 2 czerwca 1944 roku, kiedy to w Kosienicach zginął, podczas 
osłony zrzutu, kpr. pchor. Stanisław Korzeniowski „Wilga”73. 

                                                           
73

 Zygmunt Stanisław Korzeniowski ps. „Wilga” urodził się 28 marca 1923 r. w Zahajkach, 
powiat Radzymin. Syn Stanisława i Eleonory z domu Rydzik. Do Przemyśla przybył w 1939 r. 
podczas okupacji radzieckiej i zamieszkał przy ul. Dekerta 7. W 1940 r. wstąpił do 111. Drużyny 
Szarych Szeregów. Po zajęciu przez Niemców całego Przemyśla, w 1941 r. zorganizował druży-
nę w Szkole Handlowej. Od czerwca 1942 r. do czerwca 1943 r. był komendantem Sekcji Dys-
pozycyjnej Oddziału DW (Dywersja i Wywiad) Komendy Obwodu AK w Przemyślu oraz 
ukończył podchorążówkę, uzyskując stopień kaprala podchorążego. Od września 1943 r. był 
w patrolu dyspozycyjnym Ośrodka Kedywu Obwodu AK w Przemyślu i przybocznym Grup 
Szturmowych Hufca Szarych Szeregów w Przemyślu. Od grudnia 1943 r. do lutego 1944 r. był 
Komendantem Kedywu Obwodu AK i drużynowym Grup Szturmowych Szarych Szeregów 
w Przemyślu. 1 lutego 1944 r. został zastępcą oficera dywersji Inspektoratu AK w Przemyślu, 
obejmującego obwody: Przemyśl, Przeworsk, Jarosław i Łańcut. Jako zastępcy podlegały mu 
obwody Łańcut i Przeworsk. 

W nocy z 5 na 6 kwietnia 1944 r., na terenie jego działania przeprowadzona została naj-
większa w kraju dywersja kolejowa „Akcja Jula”. Z.K. Korzeniowski wyznaczył cele, zabezpie-
czył miejsca pobytu minerów kolejowych i osób im towarzyszących oraz ochronę bojową akcji. 
Wysadzono wówczas most kolejowy na Wisłoku k. Tryńczy (188 mb) i przepust kolejowy 
k. Rogóżna (8 mb). W tych akcjach wzięło udział 24 minerów z Batalionu „Zośka” z Warszawy, 
a osłonę stanowiło 60 żołnierzy z terenu. Uczestnicy akcji otrzymali 27 kwietnia 1944 r. naj-
wyższe słowa uznania od Naczelnego Wodza. Drugą zwycięską bitwą, nie mającą sobie równej 
w dziejach całego polskiego ruchu oporu, było starcie stoczone 2 czerwca 1944 r., w którym 
jednostka nie dopuściła do zrealizowania zadania przez duży oddział wojskowo-policyjny, 
szacowany od 1000 do 1200 osób i uratowała przed zagładą wg szacunku od 40 do 80 partyzan-
tów. „Wilga” był na ubezpieczeniu zrzutowiska. Podczas odpoczynku i przygotowywania po-
siłków przez żołnierzy zauważył, że Niemcy otaczają z drugiej strony partyzantów. Wówczas 
zmienił swoje stanowisko i zaczął ostrzeliwać przeciwników odwróconych do niego plecami. 
Spowodowało to zmianę kierunku natarcia w kierunku jego osoby i możliwość ucieczki do-
wództwa i wszystkich żołnierzy. Przypłacił to życiem, czyniąc żonę wdową a syna sierotą.  

Po śmierci odniósł trzecią zwycięską bitwę, tym razem z wojskiem i władzami radzieckimi. 
Po zajęciu miasta 27 lipca 1944 r. przez Armię Czerwoną, Przemyśl został podzielony rzeką 
San na część polską - Zasanie i radziecką - Śródmieście, położone na prawym brzegu Sanu. 
W części polskiej można było wywieszać flagi biało-czerwone, natomiast w radzieckiej tylko 
czerwone. Towarzysze broni i podkomendni ekshumowali zwłoki Z.S. Korzeniowskiego 
i A. Zięby (komendanta Kedywu i drużynowego Grup Szturmowych), i urządzili wspólny po-
grzeb 3 sierpnia 1944 r., w którym wzięło udział ponad 2000 mieszkańców. 5 sierpnia we 
wszystkich kościołach w mieście i najbliższej okolicy odbyły się msze św. za dusze ich i innych 
poległych żołnierzy ruchu oporu. Gromadzenie się w okolicy oddziałów partyzanckich z okrę-
gu lwowskiego sprawiło na władzach radzieckich obawę, że może dojść do powstania podob-
nego, jakie miało miejsce 1 sierpnia 1944 r. w Warszawie, tylko skierowanego w danym mo-
mencie przeciw nim. W związku z tym 10 września na Zasaniu zaczął działać jako władza de-
legat Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego Stanisław Sykus. Nie uspokoiło to jednak 
społeczeństwa, w związku z tym 14 sierpnia 1944 r. pozwolono na wybór polskich władz miej-
skich, a 15 sierpnia władze radzieckie opuściły miasto. 16 sierpnia ustalono granicę polsko-
rosyjską 16 km od miasta.  

W 1999 r. nastąpiła ponowna ekshumacja obydwu poległych żołnierzy i dowódców, prze-
niesiono ich szczątki do honorowej kwatery żołnierzy AK i Szarych Szeregów – por. Poległ na 
polu chwały, <http://www.niedziela.pl/artykul/16045/nd/zdjecia> (29 XII 2013). 
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W niewyjaśnionych okolicznościach (prawdopodobnie w Wacławicach) 18 
lipca 1944 roku, w utarczce z dezerterem z dywizji SS „Galizien” zginął żoł-
nierz AK Ignacy Madej „Dłuto”, mieszkający w Wacławicach74. 

Kontakt z Przemyślem utrzymywany był poprzez miejscowe kurierki He-
lenę Goń-Romanową „Alicję”, Eleonorę Korzeniowską „Myszkę”, „Barbarę” 
i NN Misiaczek z d. Pacównę „Wandę”. Skrzynka kontaktowa mieściła się 
w sklepie Kółka Rolniczego prowadzonego przez Adelę Kołcz „Kozica” do 
1942 roku, a później do końca wojny przez W. Kisałę, jak również, poprzez 
sklep tekstylny T. Dzwierzyńskiego w Orłach (łączniczka Adela Dźwierzyń-
ska) oraz sklep Kuźniarów w Żurawicy. Ponadto istniały też punkty kontak-
towe u Floriana Żygi „Tomasz” w części wsi zwanej Podlas oraz u S. Maca 
„Czapla” i jego żony Stefanii Mac „Ciotka”. Pluton III Orzechowce posiadał 
punkty kontaktowe u Antoniego Lenara i S. Pusza „Wicher” i jego młodszego 
brata Tadeusza75. 

Inspektorat przemyski AK już w nocy 22/23 lipca 1944 roku rozpoczął ak-
cję „Burza”, a rozkaz do rozpoczęcia działań na terenie Obwodu Przemyśl 
wydał por. Zbigniew Zawiła „Żbik” 24 lipca. Na terenie Placówki nr 3 „Walen-
tyna” 25 lipca przez cały dzień prowadzono dywersję wzdłuż głównej szosy. 
W Orłach ostrzelano pododdział niemiecki i uszkodzono za pomocą granat-
nika przeciwpancernego czołg, który przesuwał się w kierunku Zadąbrowia. 
Z unieruchomionego pojazdu wydobyto 1 pm, 3kb oraz amunicję. Wieczorem 
25 lipca akowcy rozkręcili tory kolejowe w Sośnicy i Walawie. W okolicy 
Małkowic rozbrojono grupę niemieckich żołnierzy, zdobywając kilkanaście 
karabinów i inny sprzęt wojskowy76. Następnego dnia, tj. 26 lipca, doszło do 
starcia pomiędzy wkraczającym pododdziałem Armii Czerwonej a oddziałem 
niemieckim, okopanym w forcie w Duńkowiczkach. Pomimo kilkakrotnych 
ataków radzieckich, Niemcy z sukcesem je odparli. Dopiero w godzinach 
wieczornych oddział Armii Czerwonej przy wsparciu czołgów to miejsce 
umocnione77.  

Powyższą akcję tak opisywał w swoich wspomnieniach T. Czekierda: „25 
lipca na terenie działania „Walentyny” zaszły następujące wydarzenia. Ra-
dziecki oddział zwiadowczy konny, składający się z kilkunastu ludzi, wjechał 
od strony lasów Kosienice i ok. godz. 5.00 rano, podzieliwszy się na 3 grupy, 
rozpoznawali drogi w kierunku Drohojów, Zabłotce i Kosienice. Ok. godz. 
7.00 zebrali się z powrotem w środkowej części Wacławic, przed kościołem. 
W tym czasie nadleciał niemiecki samolot zwiadowczy na bardzo niskim pu-

                                                           
74

 A .S.  Gawl ik , Historia Klubu Obrońców Przemyśla, Przemyśl 2004, maszynopis w zbio-
rach autora. 

75
 Relacja T. Czekierdy przesłana autorowi przez K. Czekierdę 22 XII 2013 r.  
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 E .  Czerny , Moja działalność w AK…, op.cit., s. 58; G.  Ostasz , Podziemna armia…, 

op.cit., s. 208. 
77

 E.  Grądecki , Zarys historyczny…, op.cit., s. 14. 
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łapie, rozpoznał oddział zwiadowczy robiąc zdjęcia. Za klika godzin nadlecia-
ły 3 niemieckie bombowce i centrum Wacławic zamieniły w ruinę, ucierpiał 
też kościół. Tuż obok kościoła mieli gospodarstwo rolne rodzice ‘Żółtego’, 
piękny drewniany dom pochodzący z końca XIX w., pamiętający czasy ‘JP 
właściciela Trójczyc i Wacławic’, to wszystko legło w gruzach. Zginął wów-
czas ojciec ‘Żółtego’ i 4 innych gospodarzy, w tym sołtys. Nie zginęła żadna 
kobieta i dzieci. ‘Żółty’ w tym czasie przebywał w Orłach, na egzaminach. 
Wiadomość o patrolowaniu przez zwiad radziecki terenu przynieśli rano 
przybyli z Wacławic nasi ludzie. Wiadomość o bombardowaniu i zabitych 
mieszkańcach dotarła wieczorem po godz. 19.00, niewiadomo dziś, dlaczego 
dowódca II patrolu nie meldował o tym wcześniej”78.  

Powodem braku zaangażowania żołnierzy Placówki w większe starcia 
z Niemcami były, jak wspominał J. Wojtowicz, zadania postawione przez 
Komedę Obwodu, a mianowicie „Placówka jako taka nie brała udziału 
w większych akcjach, bo jej zadanie było inne a to: musiała się przygotować 
do przyszłego ogólnego powstania przeciwko Niemcom. Według rozkazu KO 
jej udział miał być następujący; oddać jedną drużynę do dyspozycji dowódcy, 
który miał zdobyć budynek Gestapo w Przemyślu, a reszta Placówki miała 
zdobyć koszary wojskowe w górnej Żurawicy; rozpoznanie i podstawa wyj-
ściowa były przygotowane. Inne (jej) zadania były następujące; gromadzenie 
i przechowywanie broni, szkolenie ludzi, zabezpieczenie ludzi przed Ukraiń-
cami, przechowywanie ludzi ukrywających się przed Niemcami, wykrywanie 
szpicli niemieckich, zasilanie ludźmi i pomaganie oddziałom leśnym, śledze-
nie i meldowanie wszystkich ruchów oddziałów niemieckich, przeszkadzanie 
Niemcom w wywożeniu ludności polskiej na roboty do Niemiec oraz jako 
najważniejsze zadanie – być gotowym na rozkaz powstania. Te wszystkie za-
dnia Placówka wykonała.”79 

Niewyjaśnioną do dziś kwestią jest nocleg w Orłach w dniu 26 lipca 1944 
roku oddziału polskiego podziemia z rejonu Sambora. Gościny miał im 
udzielić Jan Stachnik. Po wypoczęciu i opatrzeniu rannych oddział na drugi 
dzień wyruszył w kierunku zachodnim. Zapewne były to oddziały Zgrupowa-
nia „San” pod dowództwem kpt. Witolda Szeradzkiego „Sulimy”, które wów-
czas operowały w rejonie Mościsk. W ich składzie znajdowały się oddziały le-
śne 6. kompanii 26. Pułku Piechoty pod dowództwem Zenona Kubskiego 
„Lecha” i 8. kompanii por. Tomasza Matyszewskiego „Ćwikły”, liczące łącznie 
150–200 żołnierzy w obydwu jednostkach. Wkrótce dołączył do nich oddział 
leśny spod Sambora – 1. Kompania Samborska chor. Adama Ekierta „Pogar-
dy”. W sierpniu 1944 roku Zgrupowanie „San” jako III batalion 26 PP, rozlo-
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 T. Czekierda „Tygrys”, Placówka „Walentyna”…, op.cit., s. 8. 
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 Relacja J. Wojtowicza udostępniona autorowi przez K. Czekierdę. 
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kowało się na lewym brzegu Sanu pod Przemyślem. Po 15 sierpnia 1944 roku 
oddział wyruszył na odsiecz Warszawie80.  

Po wkroczeniu Armii Czerwonej, na terenie gminy zaczęli wychodzić 
z ukrycia Żydzi. Duża ich grupa tj. 16 osób, opuściła dom Banasiewiczów 
w Orzechowcach. Jeden z ukrywających się został wkrótce oficerem Urzędu 
Bezpieczeństwa w Poznaniu. W ramach wdzięczności pomagał uwalniać za-
trzymanych byłych żołnierzy AK, m.in. sekretarza gminy Tadeusza Pusza81. 

 W początkach sierpnia (ok. 10 VIII) 1944 roku, wczesnym rankiem, 
w trakcie żniw doszło do strzelaniny. Strzelano od strony Hnatkowic. Grupa 
żołnierzy AK po zarządzonym alarmie stawiła się w rejonie Kolonii Hnat-
kowskiej, skąd padły strzały. Pierwsza grupa napastników rozlokowała się 
w środkowych Orłach w dwóch domach ukraińskich, a druga na szczycie 
wzgórza za wsią Orły od strony Hnatkowic i Orzechowiec. Po mobilizacji 
I plutonu AK, przystąpiono do ataku, który wskutek dużego natężenia ognia 
się nie udał. Całością dowodził ppor. T. Czekierda. Po około dwugodzinnej 
walce na pomoc walczącym żołnierzom AK, przybyła milicja z Radymna 
w liczbie ok. 20 funkcjonariuszy. Pomimo wsparcia nie udało się opanować 
wzgórza. Do walczących przyłączył się 7-osobowy oddział Armii Czerwonej 
z czołgiem, pod dowództwem majora przybyłego z Radymna. Walczący przy-
stąpili do okrążenia przeciwnika. Czerwonoarmiści z czołgiem uderzyli na 
przeciwnika z drugiej strony Hnatkowic i zdobyli wzgórze. Broniący się wy-
wiesili białą flagę. W walce zginął jeden żołnierz Armii Czerwonej. Po starciu 
okazało się, że tymi, którzy ostrzelali Polaków pracujących na polu, byli żoł-
nierze Armii Czerwonej (prawdopodobnie dezerterzy), którzy zostali na-
puszczeni na ludność polską przez jednego z Ukraińców z Orłów – P. Haw-
ryszkę82, który był wcześniej w dywizji SS „Galizien” i ukrywał się w swoim 
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 J .  Węgier sk i , Oddziały leśne „Warta” Obszaru Lwów na Rzeszowszczyźnie (wrzesień 
1944 – czerwiec 1945), „Zeszyty Historyczne WiN-u” nr 9 rok V, 1996, s. 17–19; G.  Mazur , „Bu-
rza” w Podokręgu AK..., op.cit., s. 94. 
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 Wspomnienia S. Lenara z Orzechowic.  
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 O P. Hawryszce pisała w swoich wspomnieniach A. Łańcucka: „Hawryszko Peter był ko-

legą Florka, poszedł do wojska niemieckiego. Przeszkolili go i dali do naganiania Żydów do 
pieca i stamtąd uciekł z bronią. Przyszli po niego, on się schował, nie znaleźli i zabrali ojca je-
go. Z tej broni zastrzelił dwóch chłopaków i 2–3 dziewczyny i ich brata, bo w szczerym polu 
była jedna gospodarka. [być może chodzi o zabójstwo rodziny Warchołów w dniu 26 sierpnia 
2013 r. w Małkowicach – A.Z.] Poza tym to żyli w zgodzie. Żony koło nas mieli Polki i zięciów, 
którzy przed wojną ożenili się z ich córkami a syn z Polką i była zgoda. Dopiero ten Hawrysz-
ko ich pobudzał i z innych wiosek. Łatwo mu było podpatrywać nasz dom, bo stał na uboczu 
a koło domu zasiane było zboże czy kukurydza i może słyszał i widział, że Polacy też nie śpią 
i czuwają. Ruskich nasłał, że u nas w domu jest skład broni, to przyjechali na rewizję i szukając 
nic nie znaleźli, tylko pytaniami nas męczyli. Na drugi dzień przyjechał sąd. Naszych chłop-
ców sądzili a nam na niego zeznali i Hawryszkę złapali a naszych uwolnili. Było strachu, ale 
wszyscy przeżyli” – por. wspomnienia A. Łańcuckiej z d. Czekierdy z grudnia 2013 r. udostęp-
nione autorowi przez K. Czekierdę. 
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domu. Pozostali Ukraińcy zbiegli w kierunku Hnatkowic (prawdopodobnie 
byli to tez dezerterzy z SS, ubrani w mundury radzieckie i niemieckie, w licz-
bie ok. 40 osób). Po okrążeniu domu P. Hawryszki, ten zaczął uciekać i po 
oddaniu strzałów ostrzegawczych został zmuszony do poddania się. P. Haw-
ryszkę i strzelających z nim czerwonoarmistów zabrała jednostka radziecka, 
która, wspólnie z żołnierzami AK, walczyła z nimi. Po trzech dniach do Or-
łów przybyli żołnierze Armii Czerwonej, rozpoczynając przesłuchania i aresz-
tując mężczyzn, w tym milicjantów. Zatrzymanych zgromadzono w Domu 
Ludowym. Przewodnikiem tej grupy był wspomniany Ukrainiec P. Hawrysz-
ko. To właśnie on wskazywał żołnierzy polskiej konspiracji. Jednakże Sowieci 
ostatecznie nie uwierzyli denuncjatorowi i zwolnili aresztowanych83.  

W początkach sierpnia 1944 roku Placówka otrzymała rozkaz, aby przygo-
tować pluton z pełnym uzbrojeniem i cztery furmanki z zaopatrzeniem na 
pomoc Powstaniu Warszawskiemu. Jednakże do wymarszu nie doszło84.  

Kwestiom bezpieczeństwa na terenie gminy Orzechowce poświecono jed-
ną z pierwszych sesji rady gminnej. W obecności wójta Jana Szulca i komen-
danta Milicji Obywatelskiej 2 września 1944 roku, przedstawiciele miejscowej 
ludności zwracali uwagę na sprawy związane z bezpieczeństwem ludności 
cywilnej w poszczególnych gromadach. Uzgodniono, iż w każdej gromadzie 
powinno być po 8 ludzi do ochrony wiosek. Kwestię werbunku do milicji 
pomocniczej miała prowadzić Komenda Powiatowa MO w Przemyślu85. 

Do tragedii, która rozeszła się szerokim echem w gminie, doszło 26 sierp-
nia 1944 roku. W tym dniu w kolonii Dąbrowa w Małkowicach nacjonaliści 
ukraińscy zamordowali rodzinę Warchołów, którzy byli osiedleńcami i po-
chodzili z Malawy koło Rzeszowa. Zamordowanymi byli: Maria Warchoł 
c. Ludwika i Katarzyny Nowak, ur. 19 XII 1920 r. w Malawie k. Rzeszowa, 
Bronisław Warchoł s. Ludwika i Katarzyny Nowak, ur. 14 X 1912 r. w Malawie 
k. Rzeszowa, Władysław Warchoł s. Ludwika i Katarzyny Nowak, ur. 20 
X 1907 w Malawie k. Rzeszowa oraz Helena Warchoł c. Ludwika i Katarzyny 
Nowak, ur. 15 I 1924 r. w Malawie k. Rzeszowa86. Przy życiu pozostał tylko 
mały chłopiec Augustyn (syn jednej z sióstr) i dwóch barci Paweł i Stani-
sław87, których akurat nie było w domu88. Niewykluczone, iż powodem mor-

                                                           
83

 E.  Grądecki , Zarys historyczny…, op.cit., s. 15. 
84

 Relacja J. Wojtowicza udostępniona autorowi przez K. Czekierdę. 
85

 APP, Akta Gminy Orzechowce, sygn. 149; Protokoły z sesji sołtysów za rok 1943–X 1944, b.p. 
86

 USC w Orłach. Akta metrykalne Duńkowiczki, Małkowice i Orły, k. 50–51; W. Sobocki , 
Pomordowani przez NKWD, Niemców i UPA, „Jarosławski Kwartalnik Armii Krajowej”, nr 
12/1994, s. 12.  

87
 S. Warchoł był przez kilka lat po wojnie sołtysem w Małkowicach.  

88
 E.  Grądecki , Zarys historyczny…, op.cit., s. 16. 
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du był fakt, iż wspomniany Stanisław Warchoł „Słonina” był członkiem od-
działu specjalnego BCh89.  

Do kolejnego napadu doszło 25 września 1944 roku w Drohojowie u księ-
dza greckokatolickiego Andrzeja Borysewicza, gdzie nieznani sprawcy, ubra-
ni w radzieckie mundury, zabrali księgi metrykalne90. Po atakach ukraińskich 
na Polaków na terenie gminy żołnierze AK i BCh wzmocnili warty we wio-
skach, zwłaszcza w nocy. Stan taki trwał przez całą zimę z 1944 na 1945 rok. 
Pomimo tego zagrożenia, nowe władze traktowały lokalne samoobrony, 
uzbrojone w broń palną jako nielegalne. Próbowano uzyskać od administracji 
radzieckiej pozwolenie na posiadanie broni i uzyskanie od nich pewnej jej 
liczby. Jednakże radziecki komendant miasta odmówił91. Nie mając wyjścia, 
część żołnierzy miejscowej struktury BCh, z polecenia R. Kisiela, wstąpiła do 
milicji. To pozwoliło w sposób legalny ochraniać miejscową ludność przed 
atakami ze strony nacjonalistów ukraińskich. 13 stycznia 1945 r. w Duńko-
wiczkach został zamordowany przez UPA milicjant Karl Drath92. Podobnie 
wiosną 1945 roku, jak relacjonował T. Czekierda, doszło do kolejnego mordu: 
„Wiosną 1945 r., w ciemną noc zastrzelony został podczas patrolowania po-
łudniowego rejonu wsi Orły Mieczysław Dźwierzyński, absolwent Szkoły 
Podoficerskiej, żołnierz sekcji do zadań specjalnych, prawdopodobnie przez 
lotny patrol UPA, oraz Franciszek Piątkowski, również żołnierz tej samej 
sekcji – obydwaj z plutonu I”. 

* * * 

Armia Krajowa na terenie gminy Orzechowce została rozwiązana w lutym 
1945 roku. Jednakże większość żołnierzy nie ujawniła się. Broń została wyda-
na z magazynów dopiero w 1948 roku. Tak więc struktury i dowództwo AK 
na tym terenie nie brały udziału w późniejszych akcjach odwetowych na 
ukraińskich działaczach nacjonalistycznych, kolaborantach i ukraińskiej lud-
ności cywilnej, do których doszło zimą i wiosną 1945 roku, zwłaszcza w na-
padzie na Małkowice.  

 
Pierwodruk: A. Zapałowski , Zarys działalności ZWZ-AK na terenie gminy Orze-
chowce, Rocznik Przemyski, Historia Wojskowości t. 50, z. 1, Przemyśl 2014, s. 165–
190. 

 

                                                           
89

 Stanisław Warchoł „Słonina” s. Ludwika i Katarzyny Nowak, ur. 21 I 1918 r. w Malawie. 
Członek ludowej konspiracji od 1941 roku. Członek BCh do lipca 1941 roku – por. AIPN-Rz-
05/54. Charakterystyka nr 34 reakcyjnej bandy Romana Kisiela ps. „Sęp”, „Korfanty”, k. 181. 

90
 AIPN-Rz-70/106, Meldunek Komendy Powiatowej MO w Przemyślu z 30 IX 1944 r., k. 2. 

91
 Ibidem. 

92
 W. Sobocki , Pomordowani przez NKWD..., op.cit., s. 5. 
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SYTUACJA LUDNOŚCI CYWILNEJ POD OKUPACJĄ BANDEROWSKĄ 

NA CZĘŚCI OBECNEGO PODKARPACIA W LATACH 1944–1947 
 

 polskiej świadomości narodowej okres II wojny światowej i pierw-
szych lat po jej zakończeniu kojarzy się zasadniczo z ludobój-
stwem spowodowanym przez Niemców oraz ciężkimi doświad-

czeniami okupacji radzieckiej. Zasadniczo o okupacji niemieckiej w stosunku 
do ziem polskich możemy mówić od roku 1939 do 1944/19451, czyli przez 
okres 4–5 pełnych lat. Okupacja radziecka trwała od 1939 do 1941 roku, czyli 
2 lata a następnie od 1944 roku w formie narzucenia ustroju i polskiego rządu 
namiestniczego. W czasie tego drugiego okresu działania władz radzieckich 
były zasadniczo skierowane na zniszczenie tej części społeczeństwa, która 
utożsamiała się z prawowitym rządem na uchodźctwie. Natomiast w publicy-
styce i pracach naukowych nie stosuje się terminologii związanej z okupacją 
odnośnie zawładnięcia części państwa polskiego, a w szczególności obszarów 
dzisiejszego Podkarpacia czy też województwa lubelskiego, przez formacje 
związane z Organizacją Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińską Powstańczą 
Armię w latach 1944–1947. Nie podnosi się też kwestii stosowania pewnej 
formy terroryzmu do roku 1948, czyli przez okres co najmniej 3 pełnych lat. 
Należy tu podkreślić, że na terenie niektórych powiatów dzisiejszej Polski 
wschodniej miejscowa ludność faktycznie znajdowała się pod okupacją róż-
nych podmiotów przez okres aż 8 lat2.   

Samo wyraz „okupacja”, w terminologii naukowej odnosi się do przejęcia 
władzy na obcym terytorium, najczęściej w wyniku działań zbrojnych. Zgod-
nie z prawem międzynarodowym okupacja ma zawsze charakter tymczaso-
wy, a okupant nie nabywa suwerenności nad danym terytorium i powinien 
przestrzegać obowiązującego na nim prawa. Zakazane jest zmuszanie przez 
podmiot okupacyjny miejscowej ludności do przysięgania na wierność bądź 
służby w siłach zbrojnych okupanta. Nielegalne tym samym są przesiedlenia 
i deportacje ludności, konfiskowanie własności prywatnej, czy też rabunek 
dóbr kulturowych3. Sam problem okupacji wojennej został uregulowany 

                                                           
1
 Przemyśl został zajęty przez Armię Czerwoną 24/25 lipca 1944 roku, Krosno – 11 września 

1944 roku, a Jasło dopiero 16 stycznia 1945 roku. 
2
 Mowa tu o okupacji w sensie bezpośredniego terroryzowania ludności przez formacje 

zbrojne różnych podmiotów ją stosujących. W tym sensie okres uzależnienia i dominacji nad  
Polską w okresie 1944– 1989 przez Związek Radziecki należy rozumieć jako okres braku nie-
podległości Polski. 

3
 Okupacja, <http://www.stosunkimiedzynarodowe.info/haslo,okupacja> (8 VII 2015). 

W 
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przez prawo międzynarodowe pod postacią Regulaminu Haskiego z 1907 ro-
ku (art. 42–56) oraz w Konwencji Genewskiej z 1949 roku4. 

Art. 42 Konwencji haskiej z 1907 roku, w dziale III „O władzy wojennej na 
terytorium państwa nieprzyjacielskiego”, brzmi: „Terytorium uważa się za 
okupowane, jeżeli faktycznie znajduje się pod władzą armii nieprzyjaciel-
skiej. Okupacja rozciąga się jedynie na te terytoria, gdzie ta władza jest usta-
nowiona i gdzie może być wykonywaną”. Następujący pop nim art. 43 mó-
wi: „Z chwilą faktycznego przejścia władzy z rąk rządu legalnego do rąk oku-
panta, tenże poweźmie wszystkie będące w jego mocy środki, celem przy-
wrócenia i zapewnienia, o ile to jest możliwym, porządku i życia społeczne-
go, przestrzegając, z wyjątkiem bezwzględnych przeszkód, prawa obowiązu-
jące w tym kraju”. 

Stosując powyższe definicje można uznać, iż formą okupacji jest dopro-
wadzenie do stanu, w którym bojówki polityczne, reprezentujące część 
mniejszości narodowej zamieszkującej tereny danego państwa, dążą, poprzez 
stosowanie metod terrorystycznych w stosunku do miejscowej ludności, do 
wyeliminowania praw tejże ludności i władzy jej reprezentującej. Ten ostatni 
aspekt ma odniesienie również do wrogiego stosunku okupantów wobec 
prawowitego rządu polskiego na uchodźctwie. Ponadto należy zauważyć, iż 
działania te doprowadzały w efekcie do wielomiesięcznego sprawowania de 
facto suwerennej władzy nad licznymi gminami polskimi przez banderow-
skie formacje zbrojne. 

Celem niniejszego artykułu jest wskazanie problemu powojennego ukra-
ińskiego terroryzmu  i jego ogólne omówienie. Powyższa kwestia musi zostać 
poddana gruntownym badaniom, gdyż jest istotna dla ogólnej oceny działań 
OUN i UPA na terytorium państwa polskiego zwłaszcza, że dotyczyła także 
okresu blisko 3 lat po zakończeniu II wojny światowej. Stosowany wówczas 
terror społeczny nie miał żadnego realnego odniesienia wobec szans na uzy-
skanie własnej państwowości przez nacjonalistów ukraińskich. Ponadto hasła 
na rzecz autonomii dla wspomnianego obszaru nie znajdowały się w pro-
gramie banderowskim. 

Problem terroru banderowskiego w okresie okupacji niemieckiej związany 
jest nie tylko z Wołyniem, województwem tarnopolskim lub stanisławow-
skim, lecz także z częścią województwa lwowskiego, z którego później po-
wstało województwo podkarpackie. Na terenie obecnego Podkarpacia, jesz-
cze w końcowej fazie okupacji niemieckiej duża część posterunków gmin-
nych policji w powiatach o znacznym odsetku ludności ukraińskiej była 
zdominowana przez Ukraińców. Podobnie było z sołtysami. Policjanci ukra-

                                                           
4
 Konwencja genewska o ochronie osób cywilnych podczas wojny (IV konwencja genewska), 

Genewa, 12 sierpnia 1949 r. (Dz.U z 1956 r., nr 38, poz. 171, załącznik). 
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ińscy często brali udział w eksterminacji miejscowych Żydów5, a niekiedy 
czynili to sami z własnej inicjatywy. Przykładem jest mord w dniu 20 maja 
1944 roku w Mielnowie, gdzie funkcjonariusze policji ukraińskiej wykryli 
w Liegenschafcie 23 Żydów, których na miejscu rozstrzelali6. Ponadto poli-
cjanci ukraińscy wykorzystywali także swoją pozycje do likwidowania Pola-
ków podejrzewanych o działalność konspiracyjną. 

O takich działaniach pisała we wspomnieniach mieszkająca wówczas 
w Nowosielcach Kozickich, leżących obecnie w powiecie bieszczadzkim, sio-
stra zakonna Maria Janina Kachniarz. Według jej relacji: „…wiosną 1942 r. 
banderowcy rozpoczęli swoje niszczycielskie dzieło, pod kierunkiem Niem-
ców w sąsiedniej wiosce Grąziowej, Niemcy rozstrzelali 6 najlepszych Pola-
ków. Postarali się o to Ukraińcy”7. Akcjom mordów na Polakach niejedno-
krotnie poparcia udzielali duchowni greckokatoliccy. We wspomnianej miej-
scowości w okresie okupacji niemieckiej w „Zielone Święta” Ukraińcy urzą-
dzili masowe pochody przeciw państwu polskiemu z symbolicznymi wień-
cami cierniowymi, śpiewami i przemówieniami antypolskimi. Tego rodzaju 
uroczystości zawsze były połączone z nabożeństwami w cerkwiach8. Podobne 
procesje odbywały się w większości parafii greckokatolickich. Siostra M.J. Ka-
chaniarz wspominała: „…bardzo dużo zawiniło pod tym względem (mordów 
na Polakach – A.Z.) duchowieństwo greckokatolickie oraz inteligencja, wy-
wodząca się z ich rodzin”9. Drastycznym przykładem podejścia do kwestii 
moralnego przyzwolenia na mordy była postawa proboszcza parafii grecko-
katolickiej w Birczy Iwana Łebedowycza, o którym s. Kachaniarz wspomina-
ła: „…Gdy Niemcy dali pewne swobody i przywileje Ukraińcom, ks. greckoka-
tolicki, dziekan z Birczy, który bywał w naszej szkole jako wizytator religii 
greckokatolickiej, zwołał w pewną niedzielę zebranie swoich parafian i po-
wiada: ‘Słuchajcie parafiany, nadszedł czas rizaty Lachów’. Zapanowało mil-
czenie. 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 tę przekazał obecny 
na spotkaniu grekokatolik Franciszek Sidor z Nowosielec Kozickich10. 

                                                           
5
 Szerzej o problemie mordowania Żydów przez nacjonalistów ukraińskich zob.: A. Diu-

kow, 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. 

6
 Z .  Konieczny (red.) , Zbrodnie nacjonalistów ukraińskich na ludności cywilnej w połu-

dniowo-wschodniej Polsce (1942–1947), Przemyśl 2001, s. 208. 
7
 Archiwum Główne Sióstr Starowiejskich, Fic 15/3, Pamiętnik z okresu II wojny światowej 

1939–1945 s. Marii Janiny Kachniarz, Nowa Jastrząbka 1951, s. 87. 
8
 Ibidem, s. 5. 

9
 Ibidem, s. 90. 

10
 Ibidem. 
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Wielu z księży greckokatolickich było bezpośrednio zaangażowanych 
w działalność zbrojnego podziemia ukraińskiego11. Do takich należeli m.in.: 
ks. Wasyl Szewczuk12, o. Andrzej Hoza13 z Kłokowic, ks. Michał Huk14 z Iska-
ni, ks. Teodor Markiw z Wołodzi (pow. brzozowski), ks. Nazarewicz z Jabło-
nicy (pow. brzozowski), ks. Eugeniusz Ustka z Huty (pow. brzozowski)15 czy 
też ks. Adam Ślusarczyk z Lublińca Starego (pow. lubaczowski)16. Należy 
podkreślić, iż księża M. Huk i W. Szewczuk przed wybuchem wojny byli pro-

                                                           
11
 D.  Iwaneczko , Wysiedlenie Ukraińców a Kościół greckokatolicki w Polsce (1944–1947), 

[w:] Akcja „Wisła”, Warszawa 2003, s. 150–151. 
12

 Ks. Wasyl (Bazyli) Szewczuk „Kadyło”, „Płastun” – ur. 12 VIII 1903 r. w Stryju, s. Jana i Ur-
szuli 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 „Galizien” nawoływał z am-
bony do wstępowania do tej formacji. Aby dać przykład swoim wiernym, sam się do niej zapi-
sał, lecz decyzją lekarzy niemieckich został zwolniony. Pracował w Powiatowej Komisji Pobo-
rowej, 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 kure-
nia 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 wy-
konano 13 IX 1948 r. 

13
 Andrzej Hoza (1912–1997) – ksiądz greckokatolicki. Pracował m.in. w Zalesiu (dekanat le-

żajski) i w Kłokowicach. Aresztowany w 1947 r. i osadzony w więzieniu w Rzeszowie i w War-
szawie na Mokotowie. Następnie mieszkał w Jaworowie, gdzie zmarł 27 VII 1997 r. 

14
 Michał Huk (1889–1980), kapłan greckokatolicki urodzony w Poździaczu (pow. przemy-

ski), 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. areszto-
wany za przynależność do OUN. Od 1943 r. zaangażowany w tworzenie ukraińskiej samo-
obrony. 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 prowindykiem 
OUN, Bohdan – Zenobi „Skała” był lekarzem UPA, Jewgien „Rubikon” – referentem SB). Ska-
zany na 10 lat więzienia. Zwolniony w 1953 r. Mieszkał na Dolnym Śląsku. 

15
 AIPN, 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, Prze-
myśl 2010, s. 227. 

16
 Adam Ślusarczyk „Knyha”, „Roman” (1912–1947) – ksiądz grekokatolicki, doktor. Od po-

czątku lat 1940’ pełnił posługę duszpasterską w Lublińcu Starym. Od 1945 r. ukrywał się. Był 
jednym ze współtwórców polsko-ukraińskiego porozumienia o zaprzestaniu walk, podpisane-
go 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 angiel-
ski broszury polityczne. Zginął w 1947 r., 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. 
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boszczami w Pawłokomie, gdzie zaszczepili nienawiść do Polaków, co 
w późniejszym okresie doprowadziło do polskiej akcji odwetowej, w której 
polska samoobrona, wspierana przez żołnierzy podziemia niepodległościo-
wego, rozstrzelała znaczną liczbę osób (do dzisiaj wśród historyków trwa 
spór w kwestii rzeczywistej liczby ofiar). 

W 1944 roku mieszkańcy zachodnich powiatów Małopolski Wschodniej 
zetknęli się z nowym problemem, a mianowicie powstaniem leśnych oddzia-
łów złożonych z nacjonalistów ukraińskich. Pierwsze bojówki UPA pojawiły 
się na terenie Bieszczad i w Lubaczowskim już w 1943 roku, a pierwsze od-
działy UPA zorganizowano na terenie powiatów przemyskiego i lubaczow-
skiego wiosną następnego roku. W ich składzie duży odsetek stanowiły oso-
by pochodzące z powiatów na wschód od Przemyśla. W Lubaczowskim jesz-
cze 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 Po-
laków do opuszczenia miasta do 28 kwietnia do północy. Do pierwszych re-
gularnych walk pomiędzy oddziałami ukraińskimi a AK doszło w rejonie od 
Łowczy aż do Narola 21 maj 1944 roku17.  

Informacje o działaniach banderowców szybko docierały do ludności 
w sąsiednich powiatach, budząc grozę. Tym bardziej strach wśród mieszkań-
ców tych terenów był spotęgowany, iż od 1943 roku w wielu wsiach przeby-
wali uciekinierzy z Wołynia, gdzie dokonano ludobójstwa na miejscowej 
ludności. Ilustracją tego jest apel Polskiego Komitetu Opiekuńczego w Kro-
śnie, skierowany do mieszkańców powiatu krośnieńskiego o pomoc dla ofiar- 
uchodźców ocalałych z mordów dokonywanych przez Ukraińców: „Rodacy! 
Od szeregu tygodni płoną na wschodzie osady polskie. Giną pod nożem lub 
siekierą ukraińskich zbrodniarzy. Polacy szukając w ucieczce ocalenia, przy-
bywają do nas umęczone, zmaltretowane niedobitki. W oczach ich rozpacz 
i ból niewysłowiony… Nie żal straconego mienia. Nie żal zmarnowanego do-
robku pracowitego życia. Ale żal pomordowanych niewinnie braci, żon, ma-
tek i dzieci. Zgroza… Kto ma serce w piersi i choć odrobinę uczucia w ser-
cu… musi zapłakać. I musi przycisnąć do serca i przygarnąć pod dach swój 
tych nieszczęśliwych, umęczonych braci . Polski Komitet Opiekuńczy, któ-
remu władze pozwoliły zaopiekować się uchodźcami ze wschodu, rodakami, 
wzywa wszystkich do okazania im wszelkiej możliwej pomocy. Kto nie może 
okazać pomocy, niech złoży dar, na jaki go stać, w gotówce lub w naturze, 
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212 

w biurze polskiego Komitetu opiekuńczego w Krośnie, przy ulicy Kościuszki 
Nr 490”. 

Inną kwestią była sytuacja, w której uciekinierzy z Wołynia i Małopolski 
Wschodniej powracający do swoich miejscowości, z których zostali wcześniej 
wywiezieni, spotykali się z żądaniem dalszego wyjazdu „z ziem etnicznie 
ukraińskich”. Przykładem jest odezwa z 2 kwietnia 1944 roku, sygnowana 
przez Ukraińskie Siły Zbrojne: „…jesteśmy słowiańskim bratnim narodem 
i nie chcemy za dużo przelewać Waszej krwi, dlatego apelujemy do Was 
wszystkich Polaków, ażeby do dnia 6 kwietnia 1944 r. opuścili terytoria Za-
chodniej Ukrainy i przesiedlili się na terytorium nieukraińskie. Kto nie pod-
porządkuje się dzisiejszemu rozkazowi i nie wyprowadzi się do oznaczonego 
wyżej terminu, będzie zniszczony i spalony, podobnie jak było to na Wołyniu 
i niedawno w powiecie kamioneckim. Zauważa się, że nie zechcecie być spa-
lonymi żywcem z Waszymi dziećmi i majątkiem, ginąć od kul, dlatego ze-
zwala się Wam dobrowolnie do oznaczonego terminu zabrać swój majątek 
i wyprowadzić się z ukraińskiego terytorium…” Należy zauważyć iż termin 
„ziemie etnicznie ukraińskie” był traktowany bardzo szeroko. W notatce z 26 
maja 1944 roku sporządzonej w Jarosławiu, zachowanej w Archiwum Akt 
Nowych w Warszawie czytamy, iż „Ruch Ukraińców zaznacza się po zachod-
niej stronie Sanu. Ukraińcy próbują rozpocząć akcje terroru poprzez wzywa-
nie ludności do opuszczenia wsi…, nakazują Polakom wyjazd za granicę na-
szej Wielkiej Ukrainy (Wisłok), czyli za Rzeszów!!!” 

Powyższa sytuacja była tylko wstępem do rzeczywistego opanowania ob-
szaru kilku powiatów na terenie dzisiejszego Podkarpacia przez nacjonali-
stów ukraińskich. W czerwcu 1944 roku przebywający w powiecie leskim Mi-
rosław Onyszkiewicz, wówczas jeszcze zastępca dowódcy Wojskowego 
Okręgu „Bug” UPA we wsi Stężnica, powołał z grup samoobrony i policjan-
tów ukraińskich trzy sotnie pod dowództwami Włodzimierza Sczygielskiego 
„Burłaki”, 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 „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 radzieckimi. Do nowo formowa-
nych 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 osób18. 
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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 ideolo-
giczne powstających sotni, organizowali akcje przeciw polskiej ludności. 
6 sierpnia 1944 roku napadli na Baligród zabijając 42 Polaków, a 15 sierpnia, 
w tzw. cichej egzekucji, bez jednego wystrzału w leśniczówce Branzberg za-
mordowali co najmniej 74 osoby. Ofiarami byli mieszkańcy okolicznych wio-
sek, m.in. leśniczy, księża i dzieci, którzy ukrywali się przed nacjonalistami. 
Nigdy nie zostali pochowani. Ich ciała wchłonął las. Z relacji świadków wyni-
ka, iż umierali w męczarniach19. 

Gorzej sytuacja wyglądała w powiecie lubaczowskim, gdzie tylko w gminie 
Cieszanów w tymże roku z rąk ukraińskich zginęło 189 Polaków, a z rąk pol-
skich w odwecie – 42 Ukraińców20. W powiecie brzozowskim łączne straty 
ludności polskiej wskutek działań SKW i UPA wyniosły co najmniej 282 zabi-
tych21. Z uwagi na brak dokładnych badań w tym zakresie można domnie-
mywać, iż w pozostałych 8 powiatach sytuacja wyglądała podobnie. Można 
zatem mówić o zabiciu tylko w 1944 roku blisko 1000 Polaków przez Ukraiń-
ców. 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 ogniem22. 

Na ograniczenie mordów ukraińskich na Polakach na dużą skalę zapewne 
miała wpływ decyzja o pozostawieniu terenów Bieszczad w składzie Polski 
oraz duże nasycenie tego obszaru przez polskie podziemie niepodległościo-
we, zwłaszcza po przejściu na teren zachodniej Małopolski Wschodniej od-
działów AK z okolic Lwowa oraz formowanie w Przemyślu 6 DP. Jesienią 
1944 roku Podokręg AK Rzeszów liczył ok. 60 tys. żołnierzy. Po zakończeniu 
akcji „Burza” na tym terenie działało do końca 1944 roku ok. 15 oddziałów le-
śnych AK, z tego na obszarze zainteresowania OUN i UPA co najmniej 9 od-
działów oraz zgrupowanie lwowskie „Warta”, liczące co najmniej 1500 żołnie-
rzy23. Z czasem oddziały poakowskie znalazły się w bardzo trudnej sytuacji. 
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Z jednej strony musiały osłaniać Polaków zagrożonych przez banderowców, 
a z drugiej były zwalczane przez komunistyczny aparat bezpieczeństwa. 
W dodatku Urząd Bezpieczeństwa i milicja nakazywały ludności cywilnej 
zdawanie wszelkiej broni palnej – niezależnie od zagrożenia. 

Znaczne osłabienie działań sotni UPA na terenie powiatu przemyskiego 
nastąpiło wskutek działań pododdziałów 6. DP, niekiedy wspieranej przez 
oddziały radzieckie. Na przełomie października i listopada 1944 roku jed-
nostki tej dywizji doprowadziły do rozbicia kilku oddziałów UPA24. Radykal-
na zmiana sytuacji nastąpiła pod koniec grudnia 1944 roku, gdy dywizja wy-
ruszyła na front, a teren okolicznych powiatów pozostał bez jednostek linio-
wych WP. W tej sytuacji sotnie UPA mogły na nowo swobodnie rozpocząć 
działania operacyjne, co też uczyniły. 

Banderowcy na opanowanym przez siebie terenie wprowadzili bez-
względny terror w stosunku nie tylko względem Polaków, ale także w sto-
sunku do Ukraińców. Mordy na współobywatelach miały na celu zastraszenie 
pozostałej ludności ukraińskiej, aby nie identyfikowała się z państwem pol-
skim. Przykładem zemsty Ukraińca na swoich współrodakach była sprawa 
wsi Terka i postaci Hrycia Łoszyci, który w czasie akcji odwetowej na Ukraiń-
cach, dokonywanej przez żołnierzy WOP, których znaczny odsetek pocho-
dził z Kresów, występował w mundurze żołnierza WP i mścił się za zamor-
dowanie ojca przez UPA25. 

O skali rozlewającego się terroru świadczą informacje przedstawicieli ad-
ministracji samorządowej. Wójt gminy Żohatyn w listopadzie 1944 roku, opi-
sując sytuację na administrowanym terenie, pisał: „Bandy grasują nocą po 
kilkanaście lub kilkadziesiąt ludzi uzbrojonych w karabiny maszynowe, au-
tomaty i karabiny ręczne oraz granaty. Zbierają po wsiach żywność, ubrania, 
mundury wojskowe, koce itp. (…) Wobec powyższych wypadków i nastawie-
nia Ukraińców do Polaków, Polacy z ukraińskich wsi w dalszym ciągu zosta-
wiają swoje domy i ucieka do polskich wsi za San”26. W tejże gminie 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 Borownica, nale-
żącą 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, 
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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 ban-
derowcy 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 do-
bytku 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 któ-
rych usadowili się banderowcy ze swoim sztabem, uznane zostały za silnie 
zagrożone i nikt z Polaków, czy to miejscowych czy repatriantów nie odwa-
żył się wchodzić na te tereny. Urząd gminy Żohatyn jest od tego czasu nie-
czynny, dopiero teraz wójt, przebywający w Birczy organizuje swój urząd. 
Obecnie jest tam wojsko polskie, które przeprowadza pacyfikację i w najbliż-
szym czasie uchodźcy powrócą do swoich siedzib. Najdotkliwiej ucierpiała 
ludność Borownicy, gdzie nie pozostał ani jeden dom”27. 

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 Chołowi-
ce, które to gromady opanowali zupełnie ‘banderowcy’. Obecnie po ostatnim 
napadzie w dniu 5.7.1945 r. na milicjantów tut. posterunku, stan bezpieczeń-
stwa 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 na-
stroju, gdyż nie czują żadnej ochrony ze strony władz, a stan liczebny poste-
runku po ostatnim napadzie jest liczebnie za mały, by mógł przeciwstawić się 
bandom, grasującym w grupach 40–50 osób, którym sprzyja lesisty teren ota-
czający 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 po-
moc28”. 

W sprawie tragicznego położenia ludności na terenie powiatu przemy-
skiego wypowiedziała się także Komisja Międzypartyjna, składająca się 
z przedstawicieli lokalnych powiatowych struktur partyjnych (Polskiej Partii 
Socjalistycznej, Stronnictwa Demokratycznego, Polskiej Partii Robotniczej, 
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Polskiego Stronnictwa Ludowego), która spotkała się 3 listopada 1945 roku 
w Przemyślu, w obecności wojewody rzeszowskiego. Podczas obrad zwraca-
no uwagę na opieszałość władz radzieckich 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 Piotr Zajączkowski zwrócił uwagę, 
iż „...ludność ucieka w panicznym strachu do miasta, wsie płoną”29. 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 za-
istniałymi wypadkami domagają się natychmiastowej pomocy wojska lub mi-
licji, 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 za-
bezpieczyć 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 dezer-
terują na tyły. To nie są bajki, lecz prawda – żądamy obrony”30. 

Pogłębiające się zagrożenie ludności cywilnej na terenie województwa 
rzeszowskiego ze strony OUN-UPA doprowadziło do interpelacji posłów 
PSL, m.in. posła do Krajowej Rady Narodowej Michała 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 Obywa-
telskiej, a zwiększono je, by dać możliwość ludności cywilnej jak najbardziej 
spokojnej pracy”31. Także w sprawie palenia i rabowania wsi polskich w po-
wiatach: przemyskim, jarosławskim i sanockim przez Ukraińców z interwen-
cją (rok po zakończeniu II wojny światowej) do Ministra Obrony Narodowej 
25 czerwca 1946 roku wystąpił biskup przemyski obrządku łacińskiego Fran-
ciszek 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 systema-
tycznie idą naprzód i szerzą dzieło zniszczenia konsekwentnie. Wzmaga się 
nędza tysięcy Polaków, którzy słusznie spodziewają się w swym kraju bezpie-
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czeństwa życia i mienia. Jako pasterz diecezji przemyskiej (…) czuję się do-
tknięty 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 opła-
kanym skutkom”32. W odpowiedzi 2 lipca 1946 roku szef Gabinetu Naczelne-
go Dowódcy – Ministra Obrony Narodowej płk Stanisław 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 poprawy”33. 

O skali problemu związanego z ciągłym zagrożeniem ludności cywilnej 
świadczy liczba zniszczonych i zdewastowanych wsi. W powiatach jarosław-
skim 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 lasów34. Dane te świadczą 
o braku skutecznego wsparcia ze strony państwowego aparatu bezpieczeń-
stwa i wojska dla ludności cywilnej, która niejednokrotnie była pozostawiona 
sama sobie. Nie jest normalną sytuacja, w której dwa lata po zakończeniu 
wojny światowej tj. od maja 1945 r. do lata 1947 roku, w rejonie nowej grani-
cy, która dzieliła sojusznicze państwa, formacje partyzanckie w miarę swo-
bodnie dokonują takich zniszczeń. Kolejnym przykładem może być tu po-
wiat przemyski, gdzie od 3 września do 12 listopada 1945 roku UPA spaliła 60 
wsi z 4592 zabudowaniami35. 

Oddziały UPA czuły się na terenie południowo-wschodniej Polski całko-
wicie bezpieczne. Kwaterowały w wioskach, odbywały przemarsze drogami 
publicznymi, w biały dzień dokonywały mordów, niszczyły mosty, napadały 
na pododdziały wojska i milicji oraz wprowadzały wśród ludności chaos i pa-
nikę. Miały one poparcie miejscowej ludności ukraińskiej, wymuszane nie-
kiedy terrorem. Jak pisała Irena Kozimala – w połowie kwietnia 1945 roku te-
reny północnej części powiatu przeworskiego znalazły się całkowicie pod 
kontrolą UPA36. Podobnie było w powiecie lubaczowskim, części jarosław-
skiego, większej części przemyskiego, powiecie bieszczadzkim, leskim, sa-
nockim oraz części powiatu brzozowskiego. 

                                                           
32

 AAP, Teczka korespondencji bp. Franciszka Bardy. 
33

 Ibidem. 
34

 J .  B lum, Udział Wojska Polskiego w walce o utrwalenie władzy ludowej, „Wojskowy 
Przegląd Historyczny” 1/1959, s. 45; R. Drozd , Ukraińcy w Polsce w okresie przełomów poli-
tycznych 1944–1981, [w:] Mniejszości narodowe w Polsce. Państwo i społeczeństwo polskie 
a mniejszości narodowe w okresach przełomów politycznych (1944–1989), Warszawa 1988, s. 181. 

35
 A.B.  Szcześniak ,  W.Z.  Szota , Droga do nikąd. Działalność Organizacji Ukraińskich 

Nacjonalistów i jej likwidacja w Polsce, Warszawa 1973, s. 288. 
36

 I .  Kozimala , Żołnierze wyklęci. Z dziejów partyzantki antykomunistycznej w powiecie 
przeworskim 1944-1956, Przeworsk 2015, s. 251. 
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Poniżej jako przykład skali zniszczeń podaję dane z gminy Bircza. Wykaz 
ten jest charakterystyczny dla wielu gmin, na których terenie działała UPA. 

  
Tab. 4. Wykaz budynków zniszczonych przez banderowców na terenie gminy Bircza, stan na 
12 marca 1947 roku 

Lp. Gromada 
Liczba domów 

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 

Źródło: APP, AGB, sygn. 72, Wykaz wysiedlonej ludności i budynków zniszczonych przez bandy 
banderowskie, k. 26. 

  
Sytuacja na terenie powiatu przemyskiego nie poprawiła się do końca 1946 

roku. O sytuacji ludności polskiej w gminie Bircza pisał Zarząd Gmi-
ny: „Warunki mieszkaniowe przedstawiają się strasznie, ludzie w gromadach 
popalonych mieszkają w lepiankach prawie nago i bosi, z gromad popalo-
nych dużo ludzi mieszka w gromadzie Bircza z braku mieszkań po kilka ro-
dzin”37. 

Również ci Ukraińcy, którzy dystansowali się od działań banderowskich, 
ponosili bardzo duże ofiary. Poza obowiązkowym zakwaterowaniem i apro-
wizacją, byli zmuszani do wstępowania do oddziałów UPA. Ogłaszano przy-
musowy pobór młodych mężczyzn narodowości ukraińskiej do sotni, czasa-
mi 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 bande-
rowcy powiesili jego rodzeństwo: Zofię, Anielę i Stefana38. Taka forma zbio-
rowej odpowiedzialności była niespotykana nawet wśród Niemców w sto-
sunku do rodaków. 

                                                           
37

 APP, AGB, sygn. 9, Pismo Zarządu Gminy Bircza z 25 XI 1946 r., k. 178. 
38

 AIPN-Rz-, 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. 
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Z badań autora wynika, że tylko w powiecie przemyskim (dane wstępne) 
w latach 1944–1948 oddziały UPA dokonały co najmniej 770 napadów, pod-
czas których zamordowali ponad 100 współrodaków. Jeżeli tę liczbę prze-
mnożymy przez liczbę powiatów, to otrzymamy przybliżoną skalę i ogrom 
cierpień ludności cywilnej związanej z działaniami formacji nacjonalistów 
ukraińskich. Doświadczona tragedią okupacji, kontyngentami, wywózkami 
czy też eksterminacją w dalszym ciągu była skazana na egzystencję na grani-
cy głodu i utraty swojego życia. Teraz nękana była przez banderowskie for-
macje, a czasami przez małe grupy o charakterze kryminalnym, które w wie-
lu wypadkach mordowały sąsiadów, paliły zabudowania, okradały z resztek 
pożywienia czy też dobytku ruchomego. Ponadto mieszkańcy wsi i miaste-
czek musieli dawać schronienie uciekinierom z innych wsi, a także ze 
wschodnich województw przedwojennej Polski.  

* * * 

Tragedii opisanej wyżej w dyskusji nad ludobójstwem czy też ekstermina-
cją nie poświęca się należytej uwagi. Tymczasem przecież okres od „wyzwo-
lenia” w lipcu 1944 roku do zniszczenia ostatnich kilkunastoosobowych 
zwartych oddziałów banderowskich zimą 1948 roku39, to przecież 4 lata. 
Przez ten czas ludność z 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 jeszcze bar-
dziej tragiczny w skutkach przebieg niż okupacja niemiecka. Do dziś toczy 
się dyskusja o odszkodowaniach dla ofiar II wojny światowej. Jedne grupy 
poszkodowanych otrzymały zadośćuczynienie, inne nie. Przesiedleni obywa-
tele polscy narodowości ukraińskiej podnoszą głosy o konieczności odszko-
dowań za pozostawione mienie podczas trwania operacji „Wisła”. Nie wspo-
minają przy tym, że otrzymali nowe gospodarstwa, w większości wypadków 
o znacznie lepszym od opuszczonych standardzie oraz bezzwrotne pożyczki 
państwowe na zagospodarowanie. Nie mówią także o tym, że odpowiedzial-
ność za ich wysiedlenie ponosi banderowskie podziemie, gdyż w 1946 roku 
została zasadniczo zakończona akcja wywożenia Ukraińców do Związku Ra-
dzieckiego. Gdyby nie terrorystyczna działalność UPA, zostaliby oni nadal 
w swoich miejscach zamieszkania. 

To odpowiedzialność polskiego podziemia i rządu emigracyjnego w Lon-
dynie nakazała rozwiązać w styczniu 1945 roku Armię Krajową, a w lecie tego 
samego roku dużą część oddziałów leśnych polskiego podziemia. Właśnie 

                                                           
39

 Na dzień 1 XII 1948 r. istniały na terenie powiatu przemyskiego 2 grupy UPA: Włodzi-
mierza 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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w tym okresie banderowcy organizowani na terenie Podkarpacia nowe struk-
tury UPA, które w następnych latach terroryzowały dziesiątki gmin, prowa-
dząc w wielu wypadkach ich faktyczną okupację. Podsumowując, należy 
podkreślić, iż państwo polskie niezależnie od tego, że jego forma była narzu-
cona przez Związek Radziecki, w latach 1944– 1947/1948 musiało walczyć na 
terenie dziesiątek gmin z formacją zbrojną, która okupowała tereny uznane 
przez społeczność międzynarodową za obszar państwa polskiego. 

 
Pierwodruk: A. Zapałowski , Sytuacja ludności cywilnej pod okupacją banderowską 
na części obecnego Podkarpacia w latach 1944–1947, <http://www.klubinteligencjipol 
skiej.pl/2015/08/dr-andrzej-zapalowski-sytuacja-ludnosci-cywilnej-pod-okupacja-ba 
nderowska-na-czesci-obecnego-podkarpacia-w-latach-1944-1947/> (21 VIII 2015); też 
„Polityka Polska” nr 5/2015, s. 126–138. 
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ŻYCIE CODZIENNE LUDNOŚCI POD TERROREM UKRAIŃSKICH  
NACJONALISTÓW NA TERENIE OBECNEGO PODKARPACIA 

 
roblem życia codziennego ludności na terenach objętych działaniami 
OUN i UPA przewija się często w literaturze jako przyczynek do uka-
zania z jednej strony relacji polsko-ukraińskich na obszarach życia obu 

narodów, a z drugiej strony jako tło mordów i zabójstw związanych z działa-
niami wspomnianych formacji. Bardzo często w literaturze pokazuje się 
dramat napadanych przez banderowców wiosek, ale mniej uwagi poświęca 
się ludziom, którzy egzystując pod ciągłą groźbą napadu, spalenia domu, 
konfiskaty żywności czy w końcu samej utraty życia, muszą ukrywać swoje 
wartości i dbać o przeżycie najbliższych.  

Artykuł ten jest próbą zwrócenia uwagi na tragedię ludności cywilnej, któ-
ra na obecnym Podkarpaciu, po zakończeniu zasadniczych działań wojen-
nych w 1944 roku znalazła się pod wojskowym zarządem od Armii Czerwo-
nej, a z drugiej strony jednocześnie zmagała się z zagrożeniem ze strony 
OUN i UPA. Należy pamiętać, iż w tym czasie po czteroletniej okupacji nie-
mieckiej dla sporej części społeczności kilku powiatów rozpoczął się w wielu 
wypadkach trzyletni okres całkowitego uzależnienia i podporządkowania 
wobec „władzy” struktur banderowskich, który nosił znamiona okupacji. 

Organizacja struktur terroru 

Wiosną 1944 roku ukraińskie podziemie zbrojne na obecnym Podkarpaciu 
rozpoczęło przygotowania do tworzenia oddziałów leśnych OUN i UPA. 
W ich składzie duży odsetek początkowo miały stanowić osoby pochodzące 
z terenu powiatów leżących na wschód od Przemyśla. Organizowanie przy-
szłych sotni i pobór do UPA zasadniczo odbywał się latem i jesienią 1944 ro-
ku. Dużym zapleczem dla organizowanych sotni. przygotowanym pod 
względem wojskowym. byli dezerterzy ukraińscy z dywizji SS „Galizien” oraz 
ukraińscy policjanci. Tylko z posterunków ukraińskiej policji w rejonie 
Przemyśla zdezerterowało: w Birczy ok. 60 policjantów, w Rybotyczach – 20, 
w Kuźminie i Wojtkowej – 30, w Krościenku – 30 i w Medyce – 301. Dużym 
zapleczem dla UPA były też tzw. ukraińskie samoobrony (Ukraińska Samo-
obrona Narodowa), która powstała jeszcze za okupacji niemieckiej. Jej za-
sadniczą cechą był fakt, iż jej członkowie mieszkali i pracowali, jak zwykli 

                                                           
1
 M.  Samborsk i , Oddziały UPA w Przemyskiem i Bieszczadach w roku 1944, „Rocznik 

Przemyski” 2008, z. 4, s. 209. 

P 
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cywile. Jednak na wezwanie swoich dowódców brali broń, by wykonać okre-
ślone zadanie, po czym ponownie wracali do domów.  

W trakcie zbliżania się Armii Czerwonej OUN rozpoczęło rozbudowywa-
nie samoobrony pod nazwą Samoobronni Kuszczowi Widdiły2 (SKW). Od-
działy SKW miały składać się z 15–35 osób. W rzeczywistości liczyły 30–50 
osób, podzielonych na 3–4 drużyny, w zależności od liczby wsi wchodzących 
w skład danego kuszcza. W stosunku do UPA zobowiązane były, poza 
uczestnictwem w akcjach zbrojnych, także do zabezpieczania kwater, bun-
krów, wyżywienia i odzieży, łączników, informatorów oraz do opieki nad 
chorymi i rannymi. SKW w strukturze organizacyjnej OUN podlegały rejo-
nowym referentom organizacyjno-mobilizacyjnym. Od jesieni 1945 r., wsku-
tek akcji repatriacyjnej oraz wcielaniu całych oddziałów do UPA, SKW uległo 
stopniowej likwidacji3. Mobilizacja do UPA, zwłaszcza po 1945 roku niejed-
nokrotnie była przeprowadzana drogą przymusowego poboru mężczyzn 
w wieku 18–35 lat. Do takich działań doszło także na terenie powiatu prze-
myskiego np. we wsiach Wojtkowa, Trzcianiec, Grąziowa, Leszczawa Górna 
czy Rybotycze.  

Według badaczy Antoniego Szcześniaka i Wiesława Szoty w czerwcu 1944 
roku, przebywający w powiecie leskim Mirosław Onyszkiewicz, wówczas jesz-
cze jako zastępca dowódcy WO „Bug” we wsi Stężnica powołał z grup samo-
obrony i policjantów ukraińskich trzy sotnie: Włodzimierza Sczygielskiego 
„Burłaki”4, Wasyla Szyszkanynca „Bira5” i Włodzimierza Kaczora „Puchacza” 

                                                           
2
 Samoobronni Kuszczowi Widdiły (SKW) – oddziały ukraińskiej samoobrony ściśle współ-

pracujące z UPA, działające pod kierownictwem politycznym OUN. Brały udział w ludobój-
stwie ludności polskiej na Wołyniu. Aktywnie działały na terenie Pogórza Przemyskiego, 
Bieszczadów i Lubelszczyzny. Zajmowały się głównie szkoleniem wojskowym cywili, ochroną 
wsi ukraińskich, budową podziemnych bunkrów dla UPA, utrzymaniem łączności oraz czasa-
mi brały udział w akcjach zbrojnych wraz z oddziałami UPA. Zorganizowane były w stanice (1-
2 wsie) oraz kuszcze (5–7 wsi). Bojówki SKW w kuszczach liczyły 30–50 członków, czyli 3–4 
roje. W skład kuszcowego Prowydu wchodzili: referent wojskowy, referent gospodarczy, refe-
rent propagandy, referent SB, referentka Ukraińskiego Czerwonego Krzyża oraz łącznicy. 

3
 A.B.  Szczęśniak ,  W.Z.  Szota , Droga do nikąd. Działalność organizacji ukraińskich 

nacjonalistów i jej likwidacja w Polsce, Warszawa 1973, s. 258–261. 
4
 Włodzimierz Szczygielski „Burłaka” (ukraińskie: Wołodymir Szczyhelśkyj) ur. 8 VIII 1920 

r. we Lwowie (syn księdza greckokatolickiego – w swoich zeznaniach przed UB podał, iż ojciec 
był z zawodu robotnikiem). Szkołę podstawową z ukraińskim językiem nauczania ukończył 
we Lwowie. W 1931 r. wstąpił do Towarzystwa Gimnastycznego „Sokił”. W szkole brał udział 
w nielegalnych zajęciach z przysposobienia wojskowego. Od 1935 r. członek „Proswity”. Jesie-
nią 1938 r. aresztowany za nielegalne przekroczenie granicy z Czechosłowacją. Brał udział 
w ukraińskim powstaniu na Rusi Zakarpackiej. Po jego klęsce internowany przez władze wę-
gierskie. Następnie wyjechał do Niemiec. W czerwcu 1939 r. wstąpił do legionu ukraińskiego, 
formowanego przy poparciu Niemiec. W listopadzie 1939 r. został milicjantem w Komańczy. 
W styczniu 1941 r. został z-cą dowódcy ukraińskiej policji w Baligrodzie. W marcu 1941 r. skie-
rowano go do szkoły policyjnej w Przemyślu. 15 lipca 1941 r. mianowany na dowódcę posterun-
ku policji ukraińskiej w Wojtkowej. W czerwcu 1943 r. przeniesiony na komendanta posterun-
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w sile ok. 70 osób każda. Dowództwo nad całością referent wojskowy Wasyl 
Cebeniak „Bohdan” powierzył „Burłace”6. Wątpliwości w tej kwestii ma Mie-
czysław Samborski7, który zaznacza, iż okręgowy prowid OUN powstał dopie-
ro wiosną 1944 roku w składzie: Wasyl Hałasa „Orłan” – prowidnyk, Jakiw 
Czornij – referent wojskowy, Mykoła Dutka „Sołowij” – referent SB.  

Generalnie struktury UPA na terenie obecnego Podkarpacia były organi-
zowane z dwóch kierunków. Pierwszy to kierunek wołyński, czyli głównie 
Zamojszczyzna i Lubaczowskie, Jarosławskie stanowiące Okręg II OUN. Dru-
gi – tzw. Galicyjski, stanowiący Okręg I OUN organizowany w Przemyskim 
i Bieszczadach. Granica pomiędzy wspomnianymi okręgami przebiegała na 
północ od Przemyśla w rejonie Radymna i Torek. Jedną z sotni, która w spo-
sób zorganizowany rozpoczęła działania w lipcu 1944 roku był oddział Jaro-
sława Kociołka „Kryłacza”8.  

5 sierpnia 1944 roku rozpoczęto formowanie kurenia. Decyzja o organiza-
cji sotni powodowana była potrzebą zagospodarowania milicjantów ukraiń-
skich, będących na służbie niemieckiej oraz młodych Ukraińców, uciekają-

                                                                                                                                                                   
ku w Kuźminie. Następnie w Jaworniku Ruskim, a od stycznia 1944 w Medyce. W czerwcu 
1944 r., wraz z całym posterunkiem policji ukraińskiej w Medyce poszedł rejon Ustrzyk Dol-
nych, aby przyłączyć się do UPA. Z początkiem sierpnia 1944 r. została sformowana pod jego 
dowództwem sotnia, (on sam przyjął pseudonim „Burłaka”), która otrzymała później krypto-
nim U-4. 6 sierpnia 1944 r., na podstawie imiennej listy dostarczonej przez miejscowe kierow-
nictwo OUN-B, kureń pod jego dowództwem zamordował w Baligrodzie 43 Polaków. We 
wrześniu 1947 r. przedostał się z całą sotnią do Czechosłowacji. Aresztowany przez wojska 
czechosłowackie, po rozbiciu sotni przez wojska radzieckie w okolicy Teplic. W niewoli wydał 
ulotkę, wzywającą swoich podwładnych do poddawania się władzom czechosłowackim. Wy-
dany władzom polskim w dniu 28 lipca 1948 r. i skazany na śmierć wyrokiem Wojskowego Są-
du Rejonowego 4 stycznia 1949 r. Wyrok wykonano 7 IV 1949 r. Por. Zeznania W. Szczygiel-
skiego spisane w Cieplicach 7 IX 1947 r.; Zeznania spisane własnoręcznie w dniu 1 XI 1948 r. 
w Rzeszowie (kopie w zbiorach autora); Z.  Nawrocki , Włodzimierz Szczygielski w świetle 
archiwów rzeszowskich, Studia Rzeszowskie, t. 3, Rzeszów 1996, s. 155–163. 

5
 Wasyl Szyszkanynec, ps. „Bir”, Iwan Kozieryński ur. w 1921 roku w Ławocznem koło Stry-

ja, zginął 28 II 1948 roku w Zawadce w walce z NKWD. Były dowódca ukraińskiej Policji Po-
mocniczej w Komańczy. Zdezerterował do UPA wraz z całym posterunkiem. Współodpowie-
dzialny za mord na ludności polskiej w Baligrodzie w sierpniu 1944 roku. Dowódca sotni 
„Udarnyk-1”. 

6
 A.B.  Szcześn iak,  W.Z.  Szota , Droga do nikąd…, op.cit., s. 246. 

7
 M.  Samborsk i , Oddziały UPA w Przemyskiem i Bieszczadach…, op.cit., s. 203.  

8
 Jarosław Kociołek „Kryłacz”. Urodził się w Pikulicach pod Przemyślem. Posiadał średnie 

wykształcenie. Z ukraińskim ruchem nacjonalistycznym był związany jeszcze w okresie mię-
dzywojennym. Służył w dywizji SS „Galizien” w stopniu podporucznika. W UPA dowodził naj-
pierw czotą, a następnie przez pewien czas sotnią „Stacha” w okresie, gdy ta przebywała 
w czerwcu i lipcu 1946 r. w południowej części powiatu przemyskiego. Następnie przejął sot-
nię „Jara”. W październiku 1945 r. awansowany do stopnia porucznika. Zginął 13 VI 1947 r. 
w okolicach Wapowiec. Jego zwłoki podkomendni pozostawili w miejscowości Zawadka; 
AIPN-Rz-072/1, t. 65, Protokół przesłuchania Dymitra Grecko podoficera SB, pochodzącego 
z Wapaowiec, k. 70. 



224 

cych przed wojskami radzieckimi. Jawne formowanie oddziałów UPA rozpo-
częło się w Bieszczadach w okresie, kiedy na tych terenach przebywały jesz-
cze wojska niemieckie. Szkolenie oddziałów ukraińskich na Bukowym Ber-
dzie9 odbyło się w ramach porozumienia z armią niemiecką. W zamian za to 
UPA, po odejściu Niemców, pomagała w przedostaniu się na ich stronę ma-
ruderom z Wehrmachtu10. 

Latem 1944 roku nacjonalistyczne podziemie ukraińskie szykowało 
w Bieszczadach czystkę etniczną. Do polskich mieszkańców OUN wystosował 
obwieszczenia nakazujące im opuszczenie terenów „ukraińskich”, a w wypad-
ku pozostania grożono śmiercią. O ile w Lwowskim wzywano Polaków do 
opuszczenia „ukraińskich ziem etnicznych” za San, to w Bieszczadach i w Jaro-
sławskim taką granicą była rzeka Wisłok. Sytuacje tę obrazują ukraińskie mel-
dunki. 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 for-
mie ultimatów, nakazująca Polakom opuszczenie ZUZ11 w określonym termi-
nie. Ultimatum było postawione, mimo że we wsiach stacjonowało wojsko. 
Wywołało to panikę wśród Polaków i ich masowy wyjazd na zachód (…) w Za-
dwórzu Polacy otrzymali ultimatum dnia 12 V i jeszcze tej samej nocy zlikwi-
dowano 13 mężczyzn i 4 kobiety. To tak poskutkowało, że wszyscy Polacy wy-
jechali jeszcze tego samego dnia (…) Stacja Krasne przepełniona jest Polakami-
uciekinierami. Dziennie wyjeżdża 30–50 wagonów. Żeby dostać się do wagonu 
trzeba stać w kolejce…”12  

W Bieszczadach akcja rozpoczęła się we wsi Średnie Małe, położonej nie-
daleko Polany, na zboczach pasma Otrytu. W nocy z 29 na 30 marca 1944 r. 
oddział UPA zamordował 16 mieszkańców tej niewielkiej osady, zamieszkałej 
w większości przez potomków dawnej szlachty zagrodowej. Następnie 10 lip-
ca 1944 r. w lesie pod Baligrodem oddział UPA zabił 23 mieszkańców Średniej 
Wsi13. Równocześnie trwała ukraińska akcja mordów w Lubaczowskim. Tylko 

                                                           
9
 Według relacji W. Szczygielskiego obóz szkoleniowy na Bukowym Berdzie założono 18 

VIII 1944 r. Być może chodziło mu o ukrycie wcześniejszej współpracy z Niemcami w trakcie 
przechodzenia frontu przez Bieszczady. AIPN-Rz-122/226, Protokół przesłuchania podejrzane-
go Włodzimierza Szczygielskiego, 23 XI 1948 r., k. 87.  

10
 M.  Samborsk i , Rozmowy OUN – SD i UPA z Niemcami od listopada 1943 r. do końca 

1944 r. na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej, „Dzieje Najnowsze”, Rocznik XL 2008/3, s. 71. 
11
 Zachodnio ukraińskie ziemie. 

12
 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. Część druga, Warszawa-Kijów 2005, s. 1085–1087. 

13
 Zbrodnie UPA w Bieszczadach, <http://kresy.pl/kresopedia,historia,ii-wojna-swiatowa? 

zobacz/zbrodnie-upa-w-bieszczadach> (9 IX 2015). 
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w gminie Cieszanów zginęło w 1944 roku 189 Polaków14. Zbrodnią, która mia-
ła bardzo duży rezonans na terenie kilku powiatów, był napad na Baligród, 
gdzie 6 sierpnia 1944 r zamordowano 41 Polaków i jednego Ukraińca15. Na-
stępną rzezią w tym rejonie, dokonaną prawdopodobnie przez sotnię ukraiń-
ską, było zlikwidowanie co najmniej 74 osób w leśniczówce Branzberg w po-
bliżu Mucznego 15 lub 16 sierpnia 1944 roku. Wśród ofiar byli m.in. leśnicy, 
księża, dzieci, którzy ukrywali się przed banderowcami16. Ocenia się, że w le-
cie 1944 roku w Bieszczadach zginęło z rąk UPA do 250 Polaków17.  

Na zaprzestanie dalszych mordów wpływ miał zapewne decyzja o pozo-
stawieniu Bieszczad w składzie Polski, duże nasycenie terenu przez polskie 
podziemie niepodległościowe, zwłaszcza po przejściu na teren Podkarpacia 
oddziałów AK z okolic Lwowa oraz formowanie w Przemyślu 6. DP18. Nie bez 
znaczenia był też polski opór wobec UPA w rejonie Lubaczowa i Przemyśla. 
Do pierwszych regularnych walk pomiędzy oddziałami ukraińskimi a AK do-
szło w rejonie Łowczy aż do Narola 21 maj 1944 roku19. 

Na przełomie 1944 i 1945 roku nastąpiły duże przemieszczenia sotni w ob-
szarze granicznym dzielącym przedwojenne powiaty Jaworów, Przemyśl, 
Mościska czy Dobromil, gdyż rejon ten był poza kontrolą służb granicznych. 
Dopiero w 1945 roku obowiązki graniczne zaczęły realizować jednostki Armii 
Czerwonej a polskie wojsko w sposób ograniczony od 1946 roku.  

Należy pamiętać, iż struktura UPA na terenach południowo-wschodniej 
Polski do połowy 1945 roku nie stanowiła wyodrębnionej organizacji i wcho-
dziła w skład WO „Makiwka”, będącego częścią składową UPA-Zachód. Na 
wiosnę 1945 roku dowództwa UPA-Zachód i UPA-Północ zażądały zwrotu 
oddziałów, a także ludzi pochodzących z terenów nowopowstałej Ukraińskiej 
Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Postawiło to przed kierownictwem 
OUN i UPA potrzebę zorganizowania sotni i kureni z ludności zamieszkałej 
w Polsce. Twórcą nowej struktury na terenie Polski był zastępca dowódcy 
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 T.  Róg , …i zostanie tylko pustynia. Osobowy wykaz ofiar konfliktu ukraińsko-polskiego 
1939–1948, gmina Cieszanów, powiat Lubaczów, Rzeszów 2011, s. 150. 

15
 A. Brożyn iak , Mord w Baligrodzie, „Dziennik Polski” (dodatek regionalny), 8 IX 2007, 

s. 2. 
16

 W. Zatwarn ick i , Bieszczadcy leśnicy postawili pomnik dla pomordowanych przez UPA, 
<http://www.nowiny24.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20100919/BIESZCZADY/376767890> (9 IX 
2015). 

17
 A. Brożyniak , Ukraińska Powstańcza Armia w Bieszczadach, [w:] J .  Izdebski ,  

K.  Kaczmarski ,  M.  Krzysztof ińsk i  ( red .) , Bieszczady w Polsce Ludowej 1944–1989, 
Rzeszów 2009, s. 29. 

18
 A .  S tachula , Szósta pomorska. Z dziejów Szóstej Pomorskiej Dywizji Piechoty 1944–

1948, Warszawa 1981, s. 27–28 
19

 M. Argas iński , Konspiracja w powiecie lubaczowskim 1939–1947, Zwierzyniec-Rzeszów 
2010, s. 241, 243, 246–247.  
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WO „Bug” – Mirosław Onyszkiewicz „Orest”20. W marcu 1945 r. „Szelest” po-
dzielił ówczesny okręg przemyski na odcinki taktyczne (Taktycznyj Widty-
nok – TW). Dowódcą TW UPA „Bastion” został „Żeleźniak”, a „Jagoda” został 
dowódcą TW UPA „Danyliw”. Trzeci – TW UPA „Łemko”, składający się 
z dwóch kureni, powstał później i jego dowódcą został Wasyl Mizerny „Ren”, 
dowodzący kureniem łemkowskim a zastępcą Michał Galo „Konyk”, dowo-
dzący kureniem przemyskim21.  

W październiku 1945 r. odbyło się spotkanie „Oresta” z „Renem”22 i „Ko-
nykiem” w Jamnej Górnej w powiecie przemyskim. Zapadły wówczas decyzje 
w sprawach organizacyjnych i szkoleniowych. Nadano sotniom kryptonimy, 
określono dyslokację oddziałów, polecono zorganizowanie komendy TW, 
sposób organizowania i skład sotni oraz nakreślono taktykę walki z polskimi 
siłami bezpieczeństwa.  

W drugiej połowie 1945 roku zreformowana struktura UPA jako VI Okręg 
Wojskowy „San” miał podporządkowany trzy odcinki taktyczne o numerach: 
TW 26. „Łemko” pod dowództwem Wasyla Mizernego „Ren”, TW 27. „Ba-
stion” pod dowództwem Iwana Szpontaka „Żeleźniak” oraz 28 „Daniliw” pod 
dowództwem Jehwena Sztandery „Pririwa”.  
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 Mirosław Onyszkiewicz „Orest”, „Bohdan”. Urodzony w 1911 w Uhnowie. Z wykształcenia 
mierniczy, a wykonywał zawód księgowego. W 1929 r. wstąpił do OUN. W 1932 r. skazany za 
działalność terrorystyczną na 3 lata więzienia. Pod koniec 1942 r. organizował oddziały UPA 
w powiatach Sokal i Rawa Ruska, Wasal, następnie w powiatach Lesko, Przemyśl i Lubaczów. 
Przez pewien czas dowódca kurenia. W październiku 1945 r. mianowany dowódcą VI Okręgu 
Wojskowego „San”, jednocześnie pełnił obowiązki kierownika referatu wojskowego w Krajo-
wym Prowydzie OUN. Aresztowany 2 marca 1948 r. we Wrocławiu. W 1950 skazany na karę 
śmierci przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie. Jego brat Stefan był żołnierzem II Kor-
pusu WP we Włoszech. 

21
 Mychajło Galo (Hała) „Konyk”, ur. 1914 w Posadzie Chyrowskiej. W 1924 roku ukończył 

szkołę podstawową w Chyrowie, a następnie gimnazjum w Przemyślu. Od 1935 roku członek 
OUN. Pracował w Chyrowie w „Masłosojuzie”. W 1943 r. wstąpił do 14. Dywizji SS „Galizien” 
(zdezerterował po klęsce pod Brodami). Od 1944 roku w UPA. Był komendantem sotni szkol-
nej w oficerskiej szkole UPA „Ołeni” w Karpatach. Następnie oficer organizacyjno-
mobilizacyjny Nadrejonu OUN „Chłodny Jar”, a od listopada 1945 roku zastępca 26. Odcinka 
Taktycznego „Łemko”. Dowódca przemyskiego kurenia UPA. Zginął 7 I 1946 r. w czasie ataku 
UPA na Birczę. 

22
 Wasyl Martyn (Bazyli?) Mizernyj „Ren” urodził się w 1910 r. we wsi Wierzbów pow. Pod-

hajce. Odbył służbę wojskową w WP. Od 1930 r. członek OUN. Brał udział w zamachu na mi-
nistra Bronisława Pierackiego, dostarczając spiskowcom broni. Zbiegł w obawie przed aresz-
towaniem do Niemiec. Oficer Karpackiej Siczy, dowodząc plutonem, a następnie kompanią. 
We wrześniu 1939 r. został komendantem powiatowym ukraińskiej policji w Sanoku. W 1941 r. 
ukończył oficerską szkołę policyjną w Nowym Sączu. Od 1944 r. w UPA. Dowódca kurenia, 
a od jesieni 1945 r. dowódca odcinka taktycznego „Łemko", składającego się z 2 kureni. Nazy-
wany przez podwładnych „Karpackim Lwem” i „Łemkowskim Niedźwiedziem”. Na początku 
1946 r. mianowany do stopnia majora UPA, zaś w 1947 r. – podpułkownika. W 1947 r. prze-
szedł na tereny Ukrainy, gdzie pracował w sztabie UPA-Zachód. Zginął w walce z NKWD 24 
sierpnia 1949 r. w wiosce Libuchora w powiecie Turka. 
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Tab. 5. Wykaz miejscowości wchodzących w skład nadrejonu „Chłodny Jar”  

Rejon I Rejon II Rejon III Rejon V 

Hurko Włodowice Bachów Stefkowa 

Hureczko Kłokowice Brzóska Ustianowa 

Przekopana Aksmanice Sufczyna Serednica 

Wilcze Berendowice Kotów Wola Romanowa 

Krówniki Koniusza Iskań Dźwiniacz Dolny 

Łuczyce Gruszów Ruska Wieś Liskowate 

Stanisławczyk Huwniki Polchowa Brelinków 

Hermanowice Sólca Piątkowa Wańkowa 

Kupiatycze Cisowa Pawłokoma Paszowa 

Darowice Kopyśno Żohatyn Rakowa 

Kniażyce Rybotycze Jawornik Ruski Stańkowa 

Fredropol Posada Rybotycka Rybne Zawadka 

Kormanice Trójca Zahuty Manasterzec 

Witoszyńce Łodzinka Dolna Natrebka Ropienka 

Grochowce Jamna Dolna Lasionów Bezmiechowa Górna 

Olszany Jamna Górna Huta Rudenka 

Rokszyce Arłamów Poręby Choluczków 

Brylińce Sopotnik Wołodź Tyrawa Solna 

Krzeczkowa Leszczyny Wola Wołodzka Siemuszowa 

Mielnów Makowa Groszówka Załóż Dolny 

Chołowice Borysławka Ulucz Wujskie 

Kupna Jureczkowa Dobra Szlachecka Bobrka 

Chyrzyna Wojtkowa Kreców Olszanica 

Chyrzynka Nowosielce Kozickie Lachawa Uherce 

Krasice Wojtkówka Wola Krecowska Hlincze 

Krasiczyn Trzcianiec Roztoka Kostry 

 Griąziowa Leszczawa Górna Jankowce 

 Łomna Malawa Łukawice 

 Krajna Lipa Olchowice 

  Brzeżawa  

  Wola Brzeżawska  

  Dobrzanka  

  Leszczawka  

  Leszczawa Dolna  

  Rudawka  

  Jabłonica Ruska  

Wykaz pokazuje jak duży był zakres kontroli UPA w latach 1944–1947, tym bardziej, 
iż obszar poniższego nadrejonu był jednym z sześciu w Polsce. Źródło: CAW IV. 
521.9.28, s. 744. Meldunek sytuacyjny dowództwa Wojsk Wewnętrznych w Rzeszowie 
z 25.11.1947 r. 

 
Nacjonalistyczne podziemie ukraińskie miało bardzo duże wsparcie ze 

strony duchowieństwa greckokatolickiego. Większość duchownych w nie-
dzielnych kazaniach namawiała do pomocy ich przedstawicielom. Czasami 



228 

były to ostrzeżenia przed komunistami, którzy dążyli do zniszczenia cerkwi 
greckokatolickiej, a czasami wprost wskazanie, że UPA jest militarną siłą na-
rodu ukraińskiego, która staje w obronie cerkwi i religii. Kazania te miały 
bardzo duże oddziaływanie z uwagi na bardzo niski poziom wykształcenia 
ludności wiejskiej oraz dostępu do niezależnych informacji. Część duchow-
nych, jeszcze w trakcie okupacji niemieckiej, propagowała nabór do dywizji 
SS „Galizien”. Jednym z takich duchownych był ks. Wasyl Szewczuk23. Już po 
wyzwoleniu tego terenu spod władzy III Rzeszy, wiosną 1945 roku na uroczy-
stość „Zielonych Świąt” większość duchownych greckokatolickich organizo-
wała uroczyste procesje do usypanych z inspiracji OUN mogił. Także wielu 
księży greckokatolickich odprawiało regularnie msze święte dla poszczegól-
nych sotni.  

Jedną z bardziej bulwersujących sytuacji była sprawa znana z Nowosielec 
Kozickich, gdzie w okresie okupacji niemieckiej w „Zielone Święta” Ukraińcy 
urządzili masowe pochody przeciw państwu polskiemu z symbolicznymi 
wieńcami cierniowymi, śpiewami i przemówieniami antypolskimi. Wydarze-
nie to zostało połączone z nabożeństwem w cerkwi24. Podobnie było w wielu 
innych parafiach greckokatolickich. Jak zauważyła w swoich wspomnieniach 
siostra Maria Janina Kachaniarz „...bardzo dużo zawiniło pod tym względem 
duchowieństwo grekokatolickie oraz inteligencja wywodząca się z ich ro-
dzin”25. Drastycznym przykładem w kwestii „moralnego” usprawiedliwienia 
mordów był przykład proboszcza parafii greckokatolickiej w Birczy Iwana 
Łebedowycza, o którym wspominała siostra J.M. Kachaniarz: „…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 pa-
rafiany, nadszedł czas rizaty Lachów’. Zapanowało milczenie. Wreszcie się 
odezwał pewien starszy człowiek i powiada: ‘Słuchajcie ojcze duchowny, ale 
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 Ks. Wasyl (Bazyli?) Szewczuk „Kadyło”, „Płastun” ur. 12 VIII 1903 r. w Stryju, syn Jana 
i Urszuli. Po ukończeniu w 1930 roku greckokatolickiego Seminarium Duchownego w Przemy-
ślu skierowany do Smerkowca. W latach 1934–1938 pracował w Pawłokomie, a w latach 1938–
1944 roku administrował parafią w Piątkowej. W trakcie naboru do 14. Dywizji SS „Galizien” 
nawoływał z ambony do wstępowania do niej. Aby dać przykład wiernym, sam się do niej zapi-
sał, jednakże decyzją lekarzy niemieckich został zwolniony. Pracował w Powiatowej Komisji 
Poborowej, która organizowała nabór żołnierzy do dywizji SS. Członek UPA od sierpnia 1944 r. 
do 1948 r. Początkowo referent gospodarczy, a od 1945 r. kapelan przemyskiego kurenia UPA. 
W 1947 r. wraz z sotnią „Hromenki” przekroczył granicę z Czechosłowacją. Aresztowany 
i uwięziony w Humiennym, a następnie w maju 1948 r. przekazany polskim organom bezpie-
czeństwa. Skazany 8 VI 1948 r. przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Rzeszowie na karę śmierci. 
Wyrok wykonano 13 IX 1948 r. 

24
 AKGS, F I c, 15/3, Pamiętnik z okresu II wojny światowej od 1939–1945 s. Marii Janiny 

Kachniarz, Nowa Jastrząbka 1951 r., s. 5. 
25

 Ibidem, s. 90. 
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to jest grzech’. Na to ks. dziekan: ‘Grzech, bo grzech, ale będziemy Matkę 
Bożą prosić i jakoś będzie’”26. 

W 1946 r. ze strony dowództwa UPA w Polsce zaczęły się mnożyć zarzuty 
pod adresem sotni o utracie aktywności. W czerwcu 1946 r. „Ołeh” postawił 
ten zarzut „Burłace” i zachęcał do działania: „Bircza, Paszowa, Rakowa czy 
inne wsie to nie twierdze. To zwyczajne wiejskie budynki kryte słomą. Czy 
nie można na nie robić napadów, jeśli tam kwateruje WP? Albo zasadzek czy 
zaminowania dróg? Rozczłonkujcie sotnie na czoty [plutony – A.Z.] i róbcie 
zasadzki w terenie, gdzie odbywa się akcja przesiedleńcza….” Podobne zarzu-
ty postawił M. Onyszkiewicz „Hromence”: „Dlaczego nie przejawiacie aktyw-
ności? Jeśli tak, to po co właściwie istnieje oddział? Chyba my zorganizowali-
śmy się i istniejemy po to, aby walczyć, a nie siedzieć na zapiecku”27.  

Sytuacja egzystencjalna ludności po przejściu frontu w 1944 roku 

Po czterech latach okupacji radzieckiej i niemieckiej ludność obecnego 
Podkarpacia, jak zresztą całej Polski, była w bardzo trudnej sytuacji mate-
rialnej i psychicznej. Codzienna troska o byt i życie dla znacznej części 
mieszkańców była najważniejsza. To że znaczna część społeczeństwa pol-
skiego przyjęła do wiadomości istnienie nowej władzy komunistycznej jako 
pragnienie stabilizacji i niechęci do stawiana czynnego oporu. Jednakże rze-
czywistość na tym obszarze okazała się dużo trudniejsza. Utrata połowy ob-
szaru II RP spowodowała, iż miliony uciekających ze swoich domów błąkały 
się po obszarach nadgranicznych. W 1945 roku dla wielu ludzi było jedno-
znaczne, iż Polska nie posiada już swoich wschodnich województw a Niemcy 
bronią się w swoich przedwojennych granicach. Stąd istniał poważny pro-
blem, gdzie się udać. Miasta i wsie obecnego Podkarpacia były przepełnione 
uciekinierami, którzy tu przybywali już od 1943 roku, co było związane z lu-
dobójstwem na Wołyniu. Dopiero po maju okazało się, iż ludzie ci mogą się 
przesiedlić na tzw. ziemie odzyskane do Odry.  

W Przemyślu w tym czasie znajdował się jeden z punktów etapowych na 
drodze uchodźców z Wołynia, a potem Małopolski Wschodniej. Od maja 
1943 roku przez ten obóz przechodziły transporty ludności wiejskiej, która 
wskutek mordów ukraińskich musiała opuścić swoje siedziby i schroniła się 
w miastach wołyńskich, stamtąd zaś jako „dobrowolnie zgłaszająca się”, była 
kierowana na roboty do Rzeszy. Tylko do końca lipca 1943 roku przez prze-
myską dzielnicę Bakończyce przeszło ok. 25 transportów różnej wielkości. 
Liczbę w nich przewiezionych szacuje się na 10–13 tys. osób, w tym rodzin 
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wraz z dziećmi. Dzieci stanowiły ok. 30%28. Uciekinierzy, którzy udali się do 
Małopolski Wschodniej, trafili na teren, gdzie właśnie zaczynały się mordy 
ludności cywilnej. Przybyli na teren zachodnich powiatów województwa 
lwowskiego stanęli przed problemem znalezienia mieszkania i źródeł utrzy-
mania. Uciekając przed zabójstwami, przeważnie nie mieli możliwości za-
brania ze sobą jakichkolwiek rzeczy i żywności. Tego typu transporty trwały 
przez cały 1944 rok, budząc trwogę wśród miejscowej ludności, gdyż uświa-
damiały one społeczeństwu, iż to samo może niedługo ich czekać.  

Innym jeszcze problemem było to, iż do końca grudnia 1944 roku do czę-
ściowo wyzwolonej spod okupacji niemieckiej Polski przybyło 117.212 osób, 
a w tym samym okresie wyjechało do Związku Radzieckiego tylko 39.864 
Ukraińców. Czyli blisko trzykrotnie więcej Polaków przyjechało niż wyjecha-
ło Ukraińców. Przyjeżdżający do Polski mieli obietnicę otrzymania gospo-
darstw, domów i mieszkań po repatriowanych Ukraińcach, a w swoich do-
tychczasowych miejscowościach pozostać dłużej nie mogli z uwagi na zagro-
żenie życia ze strony banderowców. Jednakże wielu Ukraińców nie chciało 
wyjeżdżać, stawiając Polaków w niezmiernie trudnej sytuacji, ponieważ nie 
musieli obawiać się o utratę życia ze strony polskich sąsiadów. Ponadto do-
chodziło do aktów terroru i zastraszania przez oddziały UPA zgłaszających 
się na wyjazd Ukraińców. Według relacji jednego z nich: „W mojej miejsco-
wości 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 Mako-
wisko, którzy propagowali repatriację i sami nosili się z zamiarem wyjazdu 
do Związku Radzieckiego, wyciągnięto w nocy z domów i powieszono, aby 
odstraszyć innych”29.  

Dodatkowo, dotychczasowe zaangażowanie policji ukraińskiej w służbie 
niemieckiej30 w mordowanie Żydów wzmacniało obawy, potęgowane groź-
bami niektórych przedstawicieli społeczności ukraińskiej, iż Polaków spotka 
to, co Żydów, zwłaszcza iż dwa miesiące przed wkroczeniem Armii Czerwo-
nej nadal dokonywali oni mordów. Przykładem jest rzeź w Mielnowie, do 
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którego doszło 20 maja 1944 roku, gdzie policja ukraińska wykryła w Lie-
genschafcie 23 Żydów, których na miejscu rozstrzelała31. 

W styczniu 1945 roku, w wielu miejscach obecnego Podkarpacia, m.in. 
w Przemyślu, tysiące ludzi oczekiwało w tragicznych warunkach (zima, brak 
lokali, żywności lekarstw) na przydział gospodarstw i mieszkań poukrain-
skich32. Do maja 1945 roku na ziemiach wyzwolonej Polski przebywało już 
około 340 tys. przymusowych repatriantów, którzy oczekiwali na gospodar-
stwa i domy po Ukraińcach, którzy mieli być wysiedleni do USRR. Śmiertel-
ność ludności w transportach ze wschodu, zwłaszcza dzieci, była bardzo du-
ża. Wyjazd na zachód był niemożliwy z uwagi na trwające działania wojenne. 
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 kilkumiesięczne.”33  

Złą sytuację materialną repatriantów i mieszkańców wsi przyszłego woje-
wództwa rzeszowskiego w późniejszym okresie pogłębiała także akcja konfi-
skaty koni, krów, świń, wozów, obuwia i żywności przeprowadzona od wrze-
śnia 1944 roku przez Armię Czerwoną. Z poszczególnych wsi zabierano śred-
nio po kilkadziesiąt sztuk inwentarza żywego34. Oczywiście ich mieszkańcy 
byli zobowiązani także do oddania kontyngentu na rzecz wojska polskiego, 
który był zbierany poprzez organa administracji cywilnej.  

Pierwsi Ukraińcy, którzy dobrowolnie wyjechali na wschód w ramach 
przesiedlenia, opisywali w listach do krewnych, którzy pozostali w Polsce, 
głód i represje panujące w USRR. Był to m.in. jeden z powodów załamania 
tempa przesiedleń i ustania dobrowolnych zgłoszeń na wyjazd. Nie skutko-
wały żadne formy nacisku administracyjnego – ludność ukraińska, zamiesz-
kująca zachodnią Małopolskę Wschodnią, a szczególnie powiat przemyski, 
masowo zmieniała wyznanie greckokatolickie na rzymskokatolickie – z wy-
znaniem bowiem na tym obszarze kojarzono często narodowość35. Niektórzy 
księża rzymskokatoliccy wystawiali metryki grekokatolikom. Akcja ta doty-
czyła setek osób. Władze, aby przeciwstawić się tej formie pomocy, zwłasz-
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cza grekokatolikom narodowości polskiej, niekiedy oskarżali księży rzym-
skokatolickich o wystawianie nieprawdziwych wypisów z ksiąg metrykal-
nych. O takie działania był oskarżony m.in. ks. Edward Brodowicz z Krzyw-
czy36. Także 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 gospo-
darstwo, będzie fizycznie zlikwidowany. Tych, którzy nie posłuchają, fizycz-
nie likwidować, nie wyłączając kobiet i dzieci. Wśród ludności ukraińskiej 
prowadzić agitację przeciwko wysiedleniom…”37 

Wraz ze wzrostem aktywności oddziałów UPA, zaczęły się tworzyć tzw. 
republiki banderowskie, gdzie na terenie kilku gmin w latach 1944–1946 pol-
skie organy bezpieczeństwa i administracji przebywały czasowo pod osłoną 
dużych pododdziałów WP. O skali rozlewającego się wówczas terroru świad-
czą informacje przedstawicieli administracji samorządowej. Wójt gminy Żo-
hatyn, opisując sytuację w listopadzie 1944 roku, zwracał uwagę, że: „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 wy-
padków i nastawienia Ukraińców do Polaków, Polacy z ukraińskich wsi 
w dalszym ciągu zostawiają swoje domy i uciekają do polskich wsi za San”38. 
W tejże gminie kilka miesięcy później sytuacja stała się jeszcze bardziej tra-
giczna. W sprawozdaniu Powiatowego Urzędu Repatriacyjnego w Przemyślu 
czytamy: „Mnie osobiście znana jest tylko sprawa napadu banderowców na 
gromadę Borownica, należąca do zbiorowej gminy Żohatyn. Całą gromadę 
Borownicę puszczono w kwietniu br. z dymem, wymordowano 80% Pola-
ków, 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 od-
powiednie zarządzenia. Obecnie otrzymałem od ob. wicestarosty dokładniej-
sze 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 polską tak z gminy Żohatyn, jak i z zagrożonych gromad uciekła 
z częścią swojego dobytku i schroniła się w okolicznych gminach i groma-
dach, jak w Dubiecku, Birczy, Orzechowcach i innych, gdzie kto miał krew-
nych 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 
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jest od tego czasu nieczynny, dopiero teraz wójt, przebywający w Birczy or-
ganizuje swój urząd. Obecnie jest tam wojsko polskie, które przeprowadza 
pacyfikację i w najbliższym czasie uchodźcy powrócą do swoich siedzib. Naj-
dotkliwiej ucierpiała ludność Borownicy, gdzie nie pozostał ani jeden 
dom…”39  

Sytuacja ta nie uległa zmianie nawet po próbach porozumienia polskiego 
podziemia niepodległościowego z UPA. Mianowicie pod koniec kwietnia 1945 
roku rozpoczęto rozmowy równocześnie w powiatach lubaczowskim i brzo-
zowskim. Pierwsze przeprowadzono w pobliżu Folwarków i Lublińca Starego 
w lubaczowskim oraz 29 kwietnia 1945 roku w Siedliskach koło Dynowa. Tu 
porozumienie zawarł przedstawiciel Zgrupowania „Warta” Dragan Sotirović 
„Draża” z liderami przemyskiej OUN i UPA40. W lubaczowskim kolejne spo-
tkanie pomiędzy stronami odbyło się 2 maja w okolicy Rudy Różanieckiej. 
Ostatecznie do porozumienia doszło 21 maja w Dolinach (przysiółek Żuko-
wa). Wyznaczono na nich strefy wpływów oraz zobowiązano się do zaprze-
stania działań eksterminacyjnych ludności i wzajemną wymianę informacji41. 
Jednakże po opuszczeniu w lipcu 1945 roku obszarów obecnego Podkarpacia 
przez oddziały „Warty”, banderowcy zintensyfikowali antypolskie działania. 
Świadczy o tym chociażby meldunek Komendanta Posterunku MO w Krasi-
czynie z 10 lipca 1945 r., w którym czytamy: „Dnia 25 kwietnia utraciła tutej-
sza 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. Poste-
runku, stan bezpieczeństwa uległ znacznemu pogorszeniu, gdyż banderowcy 
opanowali gromadę Tarnawce o ludności mieszanej po połowie polskiej 
i ukraińskiej. Natomiast gromady Krasiczyn, Śliwnica, Zalesie, Dybawka lud-
ności 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 liczebny posterunku po ostatnim napadzie jest liczebnie za ma-
ły, 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 uka-
zania się jakichkolwiek osobników w mundurach wojskowych, porzuca pracę 
i mieszkanie, i ucieka kryjąc się, gdzie może, a czyni to nawet, gdy pojawią 
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się faktycznie oddziały wojskowe, gdyż przestała już wierzyć w jakąkolwiek 
ochronę i pomoc…”42  

Stan ten doprowadził do posiedzenia Komisji Międzypartyjnej, składającej 
się z przedstawicieli lokalnych powiatowych struktur partyjnych (Polskiej 
Partii Socjalistycznej, Stronnictwa Demokratycznego, Polskiej Partii Robot-
niczej, Polskiego Stronnictwa Ludowego) która spotkała się 3 listopada 1945 
roku w Przemyślu w obecności wojewody rzeszowskiego. W trakcie jej obrad 
zwracano uwagę na opieszałość władz radzieckich w przejmowaniu ewaku-
owanej ludności ukraińskiej, co doprowadzało do przypadków powrotów 
Ukraińców do poprzednich miejsc zamieszkania czy niejednokrotnie do wa-
łęsania się jej po ulicach miasta. Ponadto prezes PPS Piotr Zajączkowski pod-
kreślił, że „...ludność ucieka w panicznym strachu do miasta, wsie płoną”. 
Ponadto zwrócił uwagę na oskarżenia wobec żołnierzy radzieckich o doko-
nywanie napadów. Starosta powiatu Michał Haśko zaznaczył, że „…ludność 
bowiem narzeka na władze państwowe, że dotychczas nie zdołały opanować 
sytuacji w terenie. Liczne bowiem delegacje jawią się w starostwie codzien-
nie, które rozgoryczone zaistniałymi wypadkami domagają się natychmia-
stowej pomocy wojska lub milicji, ewentualnie uzbrojenia cywilnej ludności 
do samoobrony. Miasto Przemyśl jest przeładowane uciekinierami (pogo-
rzelcami) do tego stopnia, że na peryferiach miasta koczują pod gołym nie-
bem. Ilość tych nieszczęśliwych ludzi przekracza liczbę 8.000. Operująca tu 
9. Dywizja nie jest w stanie zabezpieczyć powiatu, albowiem bandy bande-
rowskie 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 obrony...”43 

Pogłębiające się zagrożenie ludności cywilnej na terenie ówczesnego wo-
jewództwa rzeszowskiego ze strony OUN i UPA doprowadziło do interpelacji 
posłów PSL, m.in. posła Michała Głowacza, do rządu polskiego w sprawie pa-
lenia i mordowania ludzi w powiecie przemyskim. Na wspomnianą interpe-
lację odpowiedział marsz. Michał Rola-Żymierski zapewniając iż „…rząd za-
rządził, aby w powiatach zagrożonych bandytyzmem specjalnie nie zmniej-
szano sił bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej, a zwiększono je, by dać 
możliwość ludności cywilnej jak najbardziej spokojnej pracy”44. Także 
w sprawie palenia i rabowania wsi polskich w powiatach przemyskim, jaro-
sławskim i sanockim przez Ukraińców z interwencją do Ministra Obrony Na-
rodowej 25 czerwca 1946 roku wystąpił biskup przemyski obrządku łaciń-
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skiego Franciszek Barda. We wspomnianym liście hierarcha zwrócił uwagę 
na „…wypadki, które rozgrywają się w ziemi przemyskiej, jarosławskiej i sa-
nockiej. 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 skutkom.” W odpowiedzi z 2 lipca 
1946 r. odpowiedział szef gabinetu Naczelnego Dowódcy – Ministra Obrony 
Narodowej płk. Stanisław Łętowski zapewnił, iż „…przedstawiona sytuacja 
stanowi w obecnej chwili przedmiot szczególnego zainteresowania ze strony 
Naczelnego Dowództwa. W związku z tym należy spodziewać się w najbliż-
szym czasie zdecydowanej poprawy”45.  

Po dwóch latach od zakończenia okupacji niemieckiej na tym terenie w li-
stopadzie 1946 roku starosta przemyski w swoim sprawozdaniu podkreślał, iż 
„...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 szkodli-
wego dla dobra interesów państwa. Ta ponowna ewakuacja będzie niewąt-
pliwie dalszą bolesną operacją dla tutejszego powiatu ze strony band bande-
rowskich, jednakowoż musi się raz położyć kres zbrodniczej robocie tych 
band”46.  

O skali problemu związanego z ciągłym zagrożeniem ludności cywilnej 
świadczy liczba zniszczonych i zdewastowanych wsi. W powiatach jarosław-
skim 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 lasów47. Dane te świadczą 
o braku skutecznego wsparcia ze strony państwowego aparatu bezpieczeń-
stwa i wojska dla ludności cywilnej, która niejednokrotnie była pozostawiona 
sama sobie. Nie jest normalną sytuacja, w której dwa lata po zakończeniu 
wojny światowej tj. od maja 1945 r. do lata 1947 roku, w rejonie nowej grani-
cy, która dzieliła sojusznicze państwa, formacje partyzanckie w miarę swo-
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bodnie dokonują takich zniszczeń. Kolejnym przykładem może być tu po-
wiat przemyski, gdzie od 3 września do 12 listopada 1945 roku UPA spaliła 60 
wsi z 4592 zabudowaniami48.  

Uciekający do miast stanęli przed innym problemem – głodem. Miasta były 
przepełnione, a próby powrotu po pozostawioną w gospodarstwie żywność 
kończyły się okrutnym mordowaniem śmiałków. Do tego nacjonalistyczne or-
ganizacje ukraińskie z OUN na czele zakazywały gospodarzom ukraińskim 
sprzedawania pożywienia chroniącym się w miastach Polakom, grożąc repre-
sjami. O skali problemu związanego ze świadczeniem pomocy na rzecz UPA 
przez wioski ukraińskie, ale także mieszane i polskie, świadczą same napady 
i najścia. Mianowicie, przez całe trzy lata po wyzwoleniu banderowcy niejed-
nokrotnie mieszkali przez okres zimowy w tych wsiach jako rezydenci, a w po-
zostałych częściach roku czasowo nocowali. Dotyczyło to praktycznie zdecy-
dowanej większości wiosek na terenie kontrolowanym przez UPA. Nawet naj-
mniejsze podejrzenie o możliwość zdrady czy też przekazania o tym informacji 
kończyła się śmiercią.  

Przykładem, jednym z dziesiątków, było morderstwo, do którego doszło 
24 czerwca 1945 r. w Jamnej Dolnej, gdzie UPA przeprowadziła publiczną eg-
zekucję Michała Fiziara. Wspomniany był członkiem OUN o pseudonimie 
„Czornyj”. Za domniemaną zdradę został skazany przez tzw. Sąd Rewolucyj-
ny na karę śmierci. Donos na M. Fiziara złożył jego brat, również członek 
OUN o pseudonimie „Szewczyk”. Po mszy św. przed cerkwią w Jamnej Dol-
nej bojówkarze siłą zatrzymali wychodzących ludzi i odczytali po ukraińsku 
wyrok śmierci za zdradę Ukrainy. Michał Fiziar został publicznie powieszo-
ny. Po egzekucji banderowcy zakopali ciało49. Podobna egzekucja odbyła się 
we wrześniu 1944 w Jaksmanicach, gdzie pododdział UPA zamordował „za 
zdradę narodu ukraińskiego i wysługiwanie się sowietom” sołtysa Wasyla 
Furmańskiego50. Tak samo za współpracę z WP zamordowano m.in. Ukraiń-
ca Pawła Nienadowskiego z Makowej (był szewcem i reperował buty dla 
WOP w Kalwarii i z tego powodu uznano go za informatora) oraz Ukraińca 
Pawła Andruszki z Jamny Górnej51.  

O skali strachu, który był powszechny na terenach kontrolowanych przez 
UPA pokazuje przykład jednej wioski – Huwnik. Mianowicie w okresie zi-
mowym (1944/45 i 1945/46) większość oddziałów UPA wysłano do wsi na 
kwatery celem przezimowania.  
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Przykładowo 16 marca 1945 roku Huwniki otoczył oddział UPA, który 
skonfiskował żywność52.  

Podobnie, 25 września 1946 roku na osadę napadł, liczący ok. 150 osób od-
dział UPA, ubrany w mundury polskie i niemieckie. Po sterroryzowaniu lud-
ności, zrabowano 5 sztuk bydła, 1 byczka, ubrania i żywność53.  

Do kolejnego napadu doszło w nocy z 22 na 23 grudnia. Spalono wówczas 
6 gospodarstw (10 budynków)54.  

W nocy z 25 na 26 grudnia 1945 roku pomiędzy Rybotyczami a Huwnika-
mi banderowcy przerwali linię telefoniczną. Zaznaczyć należy, że niszczenie 
infrastruktury łącznościowej było jednym z elementów paraliżu działań pol-
skich w tym rejonie przez UPA55.  

Do kolejnego ataku na tę miejscowość doszło 5 lutego 1946 roku, kiedy to 
pododdział UPA napadł na dom Pawła Gierczaka, z zamiarem zamordowania 
gajowego. Napadniętemu udało się zbiec56.  

Po dwóch dniach banderowcy powrócili do Huwnik i zabrali mieszkań-
com 3 krowy oraz obuwie57.  

Kolejny napad odbył się 24 lutego 1946 roku. Oddział UPA zrabował wte-
dy żywność58.  

Zimą 1947 roku, tj. 18 lutego na Huwniki napadły trzy sotnie UPA (ok. 300 
osób), pod dowództwem „Łastiwki”, „Burłaki” i „Suchyja” (inny pseudonim 
„Kryłacza”). We wsi zorganizowano przymusowe zebranie mieszkańców (ok. 
50 osób), na którym agitowano przeciw polskiemu rządowi. W międzyczasie 
rabowano żywność. Na drugi dzień rano napastnicy opuścili wieś59.  

W kilka dni po tym, 12 marca, doszło do następnego najazdu. Wówczas 
we znaki dał się duży (ok. 200 osób) oddział UPA, ubrany w mundury WP. 
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Zabierano buty i ubrania60. Napastnicy pobili do nieprzytomności Józefa 
Niemego61.  

2 kwietnia do Huwnik przybył 10-osobowy pododdział UPA, ubrany 
w polskie i niemieckie mundury oraz ubrania cywilne.  

18 kwietnia na wieś napadła ok. 20-osobowa bojówka SB lub UPA. Upro-
wadzono do lasu żonę sołtysa Władysławę Salamon i Bazylego Hnata, któ-
rych w tym samym dniu zwolniono62.  

Po kilku dniach, ok. godz. 21.00 25 kwietnia zjawiła się SB OUN w liczbie 
ok. 10 osób, celem zdobycia pożywienia i wiadomości o operującym WP. Po 
godzinie napastnicy odeszli w nieznanym kierunku. W tym okresie żołnierze 
WOP już codziennie starali się patrolować granicę63.  

29 kwietnia, czyli po rozpoczęciu operacji „Wisła”, sotnia „Łastiwki”, prze-
chodząc przez Huwniki i Rybotycze, rabowała bydło, świnie i odzież cywilną. 
W Huwnikach obrabowano Ferlińskiego, Zazulę, Józefa Hamryszczaka, Ba-
churskiego i Annę Bachurską. Następnego dnia, wskutek działań WP „odbi-
to” trzy świnie i zastrzelono dwóch banderowców64.  

Jednak już 3 maja na Huwniki napadł, ubrany w mundury WP, 20-
osobowy pododdział UPA, który rabował artykuły spożywcze65.  

Powyższy opis jest tylko jednym z przykładów z setek wsi, które były po-
zbawione stałej ochrony ze strony państwa polskiego. Oczywiście należy za-
znaczyć, iż prawdopodobnie część informacji o napadach nie dochodziła do 
organów władzy, z obaw o utratę życia. 

Poza tradycyjnym „kontyngentem” w postaci żywności i ubrań inną formą 
represji w stosunku do ludności ukraińskiej był obowiązkowy pobór do UPA. 
W tym celu otaczano wioski i zabierano wcześniej wyznaczonych mężczyzn. 
Do takiej akcji, przykładowo doszło z 11 na 12 lipca, gdzie do Huwnik o godz. 
23.30 przybyli banderowcy celem mobilizacji młodych mężczyzn. Zabrano: 
Władysława Susenkę i Bazylego Hnata. W tym samym czasie mobilizacje 
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przeprowadzono także w Rybotyczach, skąd zabrano 6 mężczyzn, którzy 
jednak uciekli banderowcom66. Młodych mężczyzn wyłapywano nocą67.  

Podobna przymusowa „mobilizacja” została także przeprowadzona z 12 na 
13 lipca w rejonie Makowej, gdzie zabrano 5 mężczyzn68. Innym przykładem 
(2 lata po zakończenia działań wojennych) był przypadek Jana Ćwieka „Kwit-
ka”. Według jego zeznań: „…18.4.1947 r. do mojego domu we wsi Aksmanice 
gm. Fredropol pow. Przemyśl przyszło 3-ch członków siatki cywilnej UPA 
a mianowicie: prowidnik rejonu II-go ps. „Fiso”, rejonowy kom. kurierów ps. 
„Solowij” i kurier „Bystry” w domu pobili mnie za rzekomą współpracę z WP 
a następnie zabrali mnie z sobą do lasu. W lesie Turnia pow. Przemyśl stała 
sotnia bandy leśnej UPA pod dowództwem „Łastiwki”, przy której to sotni 
znajdował się sztab siatki cywilnej UPA rejonu II-go…”69. 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 rodzeństwo: Zofię, Anielę i Stefana70. 
Taka forma zbiorowej odpowiedzialności była niespotykana nawet wśród 
Niemców w stosunku do rodaków. Dlatego też udział wielu chłopców w UPA 
był wymuszany terrorem, na co obecnie nie zwraca się zbytniej uwagi. 

Podsumowanie 

Operacja „Wisła”, wbrew temu, co niektórzy historycy piszą, nie była skie-
rowana na „ostateczne rozwiązanie problemu ukraińskiego” w Polsce połu-
dniowo-wschodniej, ale na likwidację zaplecza dla terrorystycznej działalno-
ści OUN i UPA, gdzie trzy lata po wyzwoleniu tego obszaru spod okupacji 
niemieckiej nadal dla mieszkańców wielu powiatów trwał stan okupacji. 
Podmiotem terroryzującym w tym wypadku stali się nacjonaliści ukraińscy. 
To, że wspomniana operacja była jedynym rozsądnym i szybkim rozwiąza-
niem, świadczy m.in. to, że jeden z dowódców UPA Stepan Stebelski „Chrin” 
w swoich wspomnieniach twierdził, że „…dopiero po porozumieniu trzech 
państw: ZSRR, czerwonej Polski i Czech – przy bezwarunkowym wysiedlaniu 
ludności ukraińskiej z Zakerzonia – nasze dalsze działania na jego terenie 
stały się politycznie niepotrzebne. W momencie wysiedlania resztek ludności 
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ukraińskiej nasze zadanie było zakończone…”71 S. Stebelskiemu w pewnym 
sensie wtóruje Iwan Krywucki mówiąc: „…Mieliśmy osiemnaście sotni UPA 
przeciwko armii całego państwa, i to nie jednego państwa. Co ciekawe: gdyby 
strona polska nie zdecydowała się na przeprowadzenie przymusowej depor-
tacji ludności, to nigdy nie pokonałaby UPA. Nie utrzymałoby się tych 
osiemnaście sotni, ale nie zdołaliby nas zniszczyć całkowicie, jakieś formy 
oporu trwałyby i tliły się nadal…”72 

Działania UPA nie były skierowane tylko przeciwko ludności polskiej, ale 
także przeciwko tej części ludności ukraińskiej, która odmawiała współpracy 
z banderowcami i była lojalna w stosunku do państwa polskiego. Na terenie 
obecnego Podkarpacia z rąk UPA zginęło kilkuset Ukraińców. Ich liczba nie 
jest dokładnie znana, ale w meldunkach polskich i ukraińskich często prze-
wijają się wyroki śmierci w stosunku do ludności ukraińskiej. Tak więc 
znaczna część tej społeczności musiała także udawać poparcie dla UPA, gdyż 
w innym przypadku jej licznych przedstawicieli czekałaby śmierć. 

Często zadaje się pytanie, dlaczego tak długo nie rozprawiono się z pod-
ziemiem ukraińskim w Polsce, mimo dużych sił zaangażowanych w jego 
zwalczanie, jak również dlaczego od razu nie wysiedlono do Związku Ra-
dzieckiego całej społeczności ukraińskiej?  

Pewne światło na to rzuca tajna instrukcji Komitetu Centralnego PPR nr 
1/26/45–Z z 1945 roku, w której zalecano: „Do wszystkich incydentów na po-
graniczu miedzy 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 interwe-
niowały w tym kierunku. Działać przy tym ostrożnie”73. Tak więc pewnym 
kręgom, zapewne radzieckim w Polsce po 1944 roku zależało, aby przedłużyć 
okres destabilizacji na określonych terenach jako element szantażu politycz-
nego wobec ówczesnego rządu, który miał spowodować groźbę korekty 
ewentualnej granicy w przypadku nadmiernego oporu, zwłaszcza że jej osta-
teczny przebieg (poza Ustrzykami Dolnymi) ustalono dopiero w 1948 roku.  

Z badań autora wynika, że tylko w powiecie przemyskim (dane wstępne), 
w latach 1944–1948 oddziały UPA dokonały co najmniej 770 napadów, pod-
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czas których zamordowali ponad 100 rodaków. Jeżeli tę liczbę przemnożymy 
przez liczbę powiatów, to otrzymamy przybliżoną skalę i ogrom cierpień 
ludności cywilnej, związanej z działaniami formacji nacjonalistów ukraiń-
skich.  

* * * 

Miejscowa ludność, doświadczona tragedią okupacji, kontyngentami, wy-
wózkami czy też eksterminacją, w dalszym ciągu była skazana na egzystencję 
na granicy głodu i utraty swojego życia, nękana była dodatkowo przez ban-
derowskie 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 miejscowości, 
a także ze wschodnich województw przedwojennej Polski.  

Powyższy artykuł nie wyczerpuje tematu, a jedynie stanowi przyczynek do 
badań w temacie sytuacji ludności cywilnej żyjącej na obszarze kontrolowa-
nym (okupowanym) przez zbrojne formacje ukraińskie o charakterze terro-
rystycznym.  

 
Pierwodruk: A. Zapałowski , Życie codzienne ludności pod terrorem ukraińskich na-
cjonalistów na terenie obecnego Podkarpacia, [w:] W. Listowski  ( red.) , Ludobój-
stwo OUN-UPA na Kresach Południowo-Wschodnich, nr 7, Kędzierzyn-Koźle 2015, 
s. 168–187. 
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UKRAINA – OBSZAR POMIĘDZY POLSKĄ A ROSJĄ 
 

rzez ostatnie kilka wieków wspólnego sąsiedztwa Polski i Rosji obszar 
ziem pogranicznych dla obu państw stanowił zawsze powód do 
wszczynania wojen, które bardzo często przekształcały się w konflikty 

o charakterze egzystencjonalnym. O ile w przeszłości naturalną kwestią dla 
większości liczących się mocarstw na świecie była rywalizacja o nowe teryto-
ria, to obecnie każde takie postępowanie jest uważane za przejaw nieuzasad-
nionej agresji. Żadne z obecnych wielkich mocarstw nie budowało swojej po-
tęgi tylko na gospodarce, ale także na przestrzeni. Z uwagi na fakt, iż Europa 
do mniej więcej połowy XX wieku była centrum świata, to państwa, które nią 
władały, jednocześnie władały ziemskim globem. Obecnie, wraz z silnym 
spadkiem pozycji tego kontynentu i przesuwaniem się rzeczywistego cen-
trum finansowo-gospodarczego w kierunku Azji południowo-wschodniej nie 
jest już tak istotne zagarnianie nowych terytoriów. Wprost przeciwnie – po-
przez sam fakt władania obszarem obcym cywilizacyjnie, państwa osłabiają 
się, gdyż zużywają swoją energię na jego utrzymanie zamiast na aktywność 
na kierunkach strategicznych w rywalizacji o światową potęgę. Właśnie nowe 
państwo, które w przeszłości nie władało administracyjnie tak dużym obsza-
rem, a które wielokrotnie zużywało i konfliktowało Polskę i Rosję – zarządza 
obszarem dzisiejszej Ukrainy. 

Bardzo dużym nadużyciem, które niejednokrotnie czynią historycy, to pa-
trzenie na konflikty, które toczyły się ponad 300 lat temu przez pryzmat dzi-
siejszych wartości i obecnych zasad rządzących stosunkami międzynarodo-
wymi. Właśnie współczesne odnoszenie się do państwowości czy narodowości 
na obszarze obecnej środkowej i wschodniej Ukrainy jest pewnym błędem. 
Trzy stulecia temu na tamtym obszarze państwowość była czymś, co się ciągle 
zmieniało, a społeczności lokalne kształtowały się na podstawie napływającej 
i przenikającej się ludności. Obecnie nadal jednak funkcjonuje wielu history-
ków, którzy tych faktów nie biorą pod rozwagę, wywodząc własną genealogię 
narodową nawet z okresu drugiego tysiąclecia przed naszą erą1. 

W obecnej rzeczywistości politycznej na świecie kwestia granic jest za-
sadniczo sprawą umów i ustaleń politycznych, a przede wszystkim siły 
państw. Wystarczy cofnąć się o 150 lat, a okaże się, że większość obecnych 
mocarstw światowych nie władała nigdy terytoriami, znajdującymi się dziś 
w ich granicach.  

                                                                 
1
 O prastarych Ukraińcach żyjących przed 2 tys. lat pisało wielu ukraińskich naukowców. 

Więcej: A. Wilson , Ukraińcy, Warszawa 2002, s. 40–70.  
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Posiadanie przez „nowe” państwa dużej liczby mniejszości narodowych, 
zamieszkujących zwarcie określone obszary oraz nakładanie się na nie róż-
nych tradycji cywilizacyjnych, bardzo często było przyczyną powstawania 
różnego rodzaju separatyzmów. Na Ukrainie to właśnie one wpisują się w za-
grożenia, o których pisał w swojej książce Samuel Huntington2. Wskazywał 
on na duże prawdopodobieństwo rozpadu państw, które są hybrydami 
dwóch cywilizacji. Twierdził, iż nie mają szans na przetrwanie w obecnym 
kształcie takie kraje, jak: Bośnia czy Ukraina, które będą się w końcu musiały 
opowiedzieć się po jednej z cywilizacyjnych stron. 

Główne cele polskiej polityki względem Ukrainy 

Na polską politykę zagraniczną w dużym stopniu wpływ ma nie tylko bie-
żąca sytuacja międzynarodowa, ale także jej doświadczenia historyczne. Egzy-
stencjonalny konflikt z Niemcami, trwający ponad 1000 lat, wydaje się ostygł 
na początku lat 1990’ po uznaniu przez RFN trwałości zachodniej granicy Pol-
ski. W społeczeństwie utrwalił się pogląd, iż przejęte od Niemiec ziemie są re-
kompensatą za stratę ponad 6 mln obywateli w czasie II wojny światowej, jak 
również za straty materialne państwa polskiego w czasie jej trwania. Kwestia 
historycznego prawa do tych terenów była ważna, ale nie dominująca.  

Istotnym krajem z punktu widzenia polskiego rządu i głównych sił opozy-
cji jest oczywiście Ukraina. Nie chodzi zasadniczo tylko o władanie tym ob-
szarem w przeszłości, ale trwanie tego państwa jako buforu przed Rosją, któ-
rej obawiały się wszystkie rządy ostatnich 25 lat. Związanie Rosji problemem 
niezależnej od niej Ukrainy jest według polskich strategów partyjnych prawie 
równoznacznym czynnikiem bezpieczeństwa, jak przynależność do NATO. 
Po 1990 roku Warszawa konsekwentnie realizowała ten plan, będący emana-
cją idei Międzymorza Józefa Piłsudskiego oraz byłego polskiego ośrodka 
emigracyjnego w Paryżu, pod kierownictwem Jerzego Giedroycia. Odbywało 
się to niejednokrotnie kosztem znacznych strat gospodarczych i przy zupeł-
nym braku odwzajemnienia w postaci dobrego klimatu dla polskich firm na 
Ukrainie. 

Wspomniana polityka doprowadzała i nadal doprowadza do dużych po-
działów w społeczeństwie polskim. O ile nie ma kontrowersji, co do wspiera-
nia rozwoju tego państwa na zasadach partnerskich, to była i nadal pozostaje 
aktualną zasadnicza dyskusja i różnica zdań w opieraniu się na Ukrainie na 
środowiskach nacjonalistycznych i przymykaniu oczu na coraz powszech-
niejsze antypolskie wybryki środowisk banderowskich. W polskich głównych 
partiach i czasopismach zainstalowali się działacze sympatyzującego z ban-
deryzmem Związku Ukraińców w Polsce. To syn członka UPA Miron Sycz 
jest we władzach Platformy Obywatelskiej, a były sekretarz generalny byłej 
                                                                 

2
 S .  Huntington , Zderzenie cywilizacji, Warszawa 2006, s. 273 i nast.  
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Unii Wolności Mirosław Czech (z tej partii powstała Platforma Obywatelska) 
jest członkiem władz Związku Ukraińców w Polsce. 

Także opozycyjna partia Prawo i Sprawiedliwość posiada w swoim gronie 
dużą liczbę osób, które sympatyzują z nacjonalistami na Ukrainie. Oczywi-
ście głównym powodem ich działań jest wspieranie antyrosyjskich środowisk 
nacjonalistycznych. Sam prezes tego ugrupowania Jarosław Kaczyński, dla 
dobra współpracy z czerwono-czarną Ukrainą, ignorował uroczystości ku 
czci pomordowanych przez UPA ludności polskiej na Wołyniu. Także oto-
czenie prezydenta Polski nie jest wolne od tego typu osób, choćby wymienić 
Henryka Wujca. 

Wspomniane uwarunkowania powodują to, że polska polityka wschodnia 
bardziej wpisuje się w interesy nacjonalistów ukraińskich i państw zachod-
nich, niż w interesy polskie na wschodzie. Do podstawowych jej mankamen-
tów należy przede wszystkim realizacja strategiczna USA na wschodzie, któ-
ra nie zawsze jest strategią w pełni odpowiadającą polskim interesom. Przy-
kładem jest tu fakt, iż po „Pomarańczowej Rewolucji” Polska nie uzyskała 
przyzwoitego rozwoju współpracy gospodarczej z Kijowem, czy też poprawy 
pozycji mniejszości polskiej. Stany Zjednoczone, po uzyskaniu swoich zało-
żeń, nawet nie zniosły wiz dla obywateli polskich.  

Dla Polski istotnym odniesieniem do istoty jej polityki na wschodzie jest 
kilkusetletnie dziedzictwo I Rzeczypospolitej – o wiele dłuższe niż władanie 
przez Rosję Syberią, czy przez USA zachodnimi stanami.  

Rzeczypospolita była organizmem znacznie wyprzedzającym swój czas, 
zarówno pod względem politycznym, społecznym, jak i stosunku do po-
szczególnych narodowości ją zamieszkujących. Problemem były tylko elity, 
które wybrały polską tożsamość, jednocześnie zaniedbując lud. Właśnie brak 
elit spowodował na początku XX wieku odradzanie się narodów na obszarze 
byłej Rzeczypospolitej, głównie w opozycji do jej głównego trzonu etniczne-
go tj. Polaków. Ten stan, pomimo upływu ponad 100 lat, zasadniczo się nie 
zmienił. Dla dzisiejszych Ukraińców i Litwinów głównym przesłaniem w sto-
sunku do Polski jest kwestia rzekomych krzywd. Przesłania ona racjonalizm 
ich bezpieczeństwa. 

Obecnie obserwujemy ponowny proces przyjaznych gestów w stosunku 
do Polski w postaci deklaracji ze strony Wilna i Kijowa, ale ponownie, jak 
i w przeszłości, widoczny jest istotny brak wiązania się gospodarczego czy 
też politycznego tych państw z Warszawą. Ta właśnie kwestia stanowi punkt 
zastanowienia się nad celowością i głębokością angażowania się na rzecz, 
zwłaszcza Ukrainy. Należy zadać sobie pytanie, czy w takim wypadku 
w przyszłości to państwo nie stanie się głównym rywalem Polski w Europie 
Wschodniej? Czy z punktu widzenia Polski warto narażać się za kraj, który 
niebawem może stać się znaczącym czynnikiem w działaniach politycznych 
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Europy przeciwko nam? Te i inne pytania są właśnie dziś istotne dla polskiej 
polityki zagranicznej.  

Główne cele rosyjskiej polityki względem Ukrainy 

Dla Rosji obszar Ukrainy stanowi egzystencjonalne zaplecze demograficz-
ne i gospodarcze. Jest także obszarem strategicznym z punktu widzenia mili-
tarnego. Z jej punktu widzenia kontrolowanie tego państwa ukierunkowuje 
politykę zagraniczną Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej na współpra-
cę w kwestii Europy Środkowej i Wschodniej. Utrata kontroli nad tym obsza-
rem byłaby faktycznym wykluczeniem się Moskwy z wpływów na Bałkanach, 
w Mołdawii oraz zagrożeniem dla jej pozycji na obszarze Morza Czarnego. 
Ponadto Ukraina, z uwagi na swoje położenie, może być detonatorem na ob-
szarze Europy Wschodniej i Kaukazu, doprowadzając do całkowitej dekom-
pozycji układu jałtańskiego i poczdamskiego. To z kolei stanowi zagrożenie 
nie tylko dla jej wpływów w obszarze tzw. bliskiej zagranicy, ale także może 
stać się czynnikiem wzmagającym dekompozycję wewnętrznej struktury 
państwa. 

Dla każdego poważnego analityka widać jednoznacznie, iż Moskwa posia-
da jeszcze kilkuletnią „przerwę strategiczną” na dokonanie działań mających 
na celu uzyskanie pełnej stabilizacji swoich wpływów na Ukrainie. Za kilka 
lat kraj ten stanie przed dużo poważniejszymi problemami, które uniemoż-
liwią mu skoncentrowanie działań na tym kierunku. Do wspomnianych prze-
szkód będzie należała aktywność Chin na obszarze południowej Syberii, ma-
jąca na celu przejęcie tego obszaru. Kolejnym wyzwaniem będzie opanowa-
nie separatyzmów kaukaskich, które zostaną sprowokowane z zewnątrz, 
a obserwując działania związane z tzw. Arabską Wiosną, ten region będzie 
kolejnym celem. Także Białoruś będzie obszarem, na którym zapewne doj-
dzie do prób podważenia obecnej władzy. Po utracie wpływu na Ukrainę, ona 
sama stanie się naturalnym celem. Będzie chodziło głównie o regionalizację 
państwa.  

Na to wszystko nałoży się problem wzrostu liczby Rosjan wyznania islam-
skiego. To z kolei będzie powodowało napięcia narodowościowe i społeczne. 
Tak więc zrekompensowanie naturalnego ubytku demograficznego przez po-
siadanie prorosyjskiego państwa u jej zachodnich granic, ma istotne znacze-
nie dla rosyjskiego bezpieczeństwa. Problem ten staje się jeszcze poważniej-
szy w przypadku ograniczenia jej wpływu medialnego i ukrainizacji Rosjan. 

Utrata wpływów Rosji na Ukrainie spowodowałaby zapewne umiejscowie-
nie baz NATO w tym państwie, tak niezbędnych do ewentualnej konfrontacji 
z fundamentalistycznie nastawionymi państwami islamskimi, w tym głównie 
z Iranem oraz koniecznością kontroli Bliskiego Wschodu. Dodatkowym ele-
mentem byłoby odzyskanie przez Gruzję Osetii Południowej i Abchazji oraz 
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wpływów w Armenii i Azerbejdżanie. Tak więc, tylko te podstawowe proble-
my, związane z utratą wpływów Federacji Rosyjskiej na Ukrainie, ukazują 
możliwą jej determinację w obronie dotychczasowego porządku.  

Nakładanie się interesów Polski i Rosji na Ukrainie 

Wydarzenia z przeszłości, pomimo upływu czasu, były i są istotnym od-
niesieniem do obecnych i przyszłych form współpracy pomiędzy Polską i Ro-
sją. Dlatego istotne jest tutaj, jak pisał Roman Kuźniar3 – podkreślenie zna-
czenia refleksyjnego wymiaru w wypracowaniu strategii politycznej na pod-
stawie wiedzy historycznej, czyli znajomości tendencji historycznych, o ukie-
runkowaniu cywilizacyjnym. Chodzi więc o określenie tendencji historycz-
nych obu narodów oraz wpływu na to czynnika geograficznego i działań 
państw trzecich. Położenie geopolityczne, zarówno w przeszłości, jak i obec-
nie określa stojące przed nami zadania i wyzwania oraz wskazuje geopoli-
tyczne priorytety.  

W kilkuwiekowej historii Polska i Rosja nierzadko pełniły ważną rolę geo-
strategiczną i tym samym wpływały na dzieje Europy i świata. Historia obu 
narodów przez długi czas była właściwie historią wzajemnej konfrontacji. 
Biorąc pod uwagę podstawowy strategiczny determinant Moskwy, iż pań-
stwo ukraińskie pod względem politycznym powinno pozostać podmiotem 
stosunków międzynarodowych, dla Rosji istotnym elementem w jej obecnej 
sytuacji, tj. utracie wpływów politycznych w Kijowie, jest doprowadzenie do 
federalizacji kraju. Każdy inny wariant jest nie do przyjęcia. Wachlarz in-
strumentów koniecznych do wykorzystania pozostaje stosunkowo duży. Na-
leży wymienić chociażby doprowadzenie Ukrainy do stanu państwa upadłe-
go, spowodowanie protestów i lokalnych „niebieskich” majdanów na wscho-
dzie państwa, interwencja zbrojna, ograniczająca się do obszaru Dniepru 
i południa Ukrainy, paraliż gazowy, wstrzymanie wymiany handlowej, dzia-
łania terrorystyczne w środkowej i zachodniej Ukrainie itd.  

Podstawowym celem takiego działania Moskwy będzie osłona swoich 
wpływów w poszczególnych regionach Ukrainy wschodniej i centralnej 
(zwłaszcza przed przesuwaniem się w społeczeństwie trendów nacjonali-
stycznych na wschód) oraz powstania quasi-państwa na zachodniej Ukrainie, 
które ze względu na dużą pauperyzację społeczeństwa, brak dużego przemy-
słu i trendy skrajnie nacjonalistyczne w społeczeństwie, stałoby się obszarem, 
którym Rosja w wygodnych dla siebie momentach mogłaby destabilizować 
sytuację w Europie Środkowej. Kraju, który byłby Kosowem tej części Europy.  

Należy podkreślić, iż ostrze tego scenariusza skierowane byłoby głównie 
w swoich strategicznych założeniach przeciw Polsce. Dlatego też naszym ce-
lem strategicznym w obszarze Europy wschodniej powinno być przygotowa-
                                                                 

3
 R. Kuźniar , Między polityką a strategią, Warszawa 1994, s. 122 
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nie się na ten lub podobny rozwój wydarzeń i ułożenie sobie poprawnych 
stosunków z obecną władzą na Ukrainie, biorąc oczywiście pod uwagę inte-
resy Rosji na obszarze południowowschodnim tego państwa.  

Ograniczenie się do zabiegania Polski o wpływy na środkowozachodni ob-
szar Ukrainy i porzucenie promowania nierealnej w tym państwie opcji włą-
czenia 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 in-
teresy RP. 

W Federacji, w niektórych środowiskach dosyć popularna jest tendencja 
mówiąca o konieczności podziału Ukrainy pomiędzy Polskę a Rosję. Wyrazi-
cielem takich poglądów poza prof. Aleksandrem Duginem, jest także pisarz 
Eduard Limonow, który mówi wprost: „Damy wam Lwów, męczcie się z nim, 
a sobie weźmiemy Donbas i Charków”. E. Limonow podkreśla, że Rosjanom 
potrzebna jest przestrzeń, gdyż tylko wtedy czują się dobrze, ubolewając 
jednocześnie, że wraz upadkiem ZSRR Rosja straciła pozycję lidera4. Oczywi-
ste wspomniane propozycje są obecnie dla Polski nie ofertą, która chętnie się 
zrealizuje, ale problemem, który może wystąpić w sytuacji skrajnej. Miano-
wicie po znacznej destrukcji ukraińskiej państwowości w obecnym kształcie, 
mogą na zachodzie Ukrainy wystąpić społeczne tendencje do federalizacji 
tego obszaru z Polską. Oczywiście dzisiaj wydają się one mało realne, ale jak-
że wiele rzeczy w przeszłości wydawało się nierealnymi? 

Dotychczasowe zaangażowanie Polski w procesy „demokratyzacji” Ukra-
iny powodowało i nadal powoduje stan, w którym Polska odgrywa obecnie 
w tym kraju marginalną pozycję gospodarczą i polityczną, będąc jedynie zde-
rzakiem dla Rosji5. Mając na uwadze powyższe uwarunkowania geopolitycz-
ne i geostrategiczne Polski i Rosji, należy podjąć próbę wyznaczenia obsza-
rów wzajemnych wpływów, biorąc pod uwagę, iż nie będą one stabilne oraz 
że znaczny wpływ na ich głębokość będą wywierały bieżące możliwości zwią-
zane z uwarunkowaniami międzynarodowymi krajów posiadających wpływy 
w tej części świata.  

Sytuacja Polski w tej rozgrywce jest wyjątkowo trudna. Zaangażowanie się 
Polski w kierunku wsparcia organizacji i środowisk chcących utrzymać stan-
dardy demokracji politycznej na Ukrainie jest o tyle niebezpieczne, iż będzie 
to włącznie się w działania z jednej strony przeciw Rosji, a z drugiej – 
w umacnianie i uwiarygodnianie środowisk nacjonalistycznych, które jawnie 
odwołują się do antypolskiej tradycji. 
                                                                 

4
 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> (4 VI 2013). 
5
 Więcej na ten temat L. Sykulski, Od Trójkąta Kaliningradzkiego do Związku Europy, 

„Geopolityka”, nr 3 (6) 2011, s. 13–15. 
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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, że dojdzie do 
eskalacji konfliktu, jest jasne dla większości obserwatorów ukraińskiej sceny 
politycznej. Momentem, w którym RP może zaangażować się na Ukrainie, 
w wypadku wystąpienia konfliktu, będzie jego eskalacja, prawdopodobnie 
mająca krwawy przebieg. Ewentualna konfrontacja nad Dnieprem na tle so-
cjalno-politycznym może być w pewnych okolicznościach sprowokowana 
przez Rosję. Państwo to od wielu lat kontroluje określone kręgi środowisk 
narodowych i organizacji faszyzujących6.  

Czy musi dojść do realizacji takiego scenariusza. W dużym stopniu zależy 
to od podjęcia współpracy Polski z Rosją w dziedzinie określenia zakresu 
strategicznych działań politycznych na obszarze Ukrainy, zwłaszcza budowy 
obywatelskich struktur państwowych, eliminując przy tym wzajemnie trendy 
skrajnie nacjonalistyczne. Obywatelski a nie narodowy charakter państwa 
ukraińskiego jest jedynym możliwym warunkiem utrzymania jego obecnego 
charakteru, związanego z utrzymaniem w jednym organizmie państwowym 
wszystkich prowincji. Pytanie tylko, czy Warszawa jest w stanie promować 
na wschodzie polskie interesy, które jednocześnie nie będą interesami Berli-
na czy Waszyngtonu?  

Mając na uwadze narastające napięcie wewnętrzne na Ukrainie i kierunki 
aktywności politycznej Polski i Rosji, w wypadku wystąpienia braku porozu-
mienia pomiędzy obydwoma krajami starcie jest nieuniknione. Pierwsze jego 
efekty właśnie obserwujemy. Zapewne Polska z tej walki, nawet przy wspar-
ciu Stanów Zjednoczonych, wyjdzie przegrana, ale także Rosja zostanie nią 
bardzo osłabiona. Obydwa państwa utracą czas i możliwości działania na in-
nych kierunkach. Niewykluczone, iż wielu państwom europejskim i azjatyc-
kim, a nawet samym Stanom Zjednoczonym, chodzi właśnie o taki scena-
riusz rozwoju sytuacji w relacjach polsko-rosyjskich, zwłaszcza w kontekście 
możliwości wyeliminowania tych państw z rywalizacji o ponowną koloniza-
cję gospodarczą obszarów Azji i Afryki. 

Polska i Rosja powinny wyodrębnić obszary i interesy, na które nie po-
winny poszczególne kraje wchodzić. Dotyczy to nie tylko Ukrainy, ale innych 
obszarów wzajemnego zainteresowania. Obszar Ukrainy centralnej powinien 
być obszarem współistnienia politycznego i gospodarczego obydwu krajów. 
Polska nie powinna angażować się w działania naruszające rosyjskie interesy 
we wschodnich i południowych regionach Ukrainy. Podjęcie się przez War-
szawę i Moskwę współpracy i wyraźnego określenia „stref wpływów” nie 
zmieni ich zasadniczego podejścia do siebie, ale pozwoli zaangażować po-

                                                                 
6
 Т.  Кузьо , Стратегії націоналістів-емігрантів і українсько-радянські реалії, 

<http://www.istpravda.com.ua/columns/2011/11/28/62812/> (2 XII 2011).  
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tencjały na innych kierunkach rywalizacji gospodarczej na świecie. Dla Polski 
będzie to wzrost pozycji na obszarze Europy Środkowej a może nawet na 
Bałkanach. Dla Rosji zaś będzie to okazja do wzmocnienia swoich wpływów 
na Kaukazie oraz w Azji południowowschodniej.  

Obecnie niezależnie od rozwoju sytuacji na Ukrainie, Polska powinna 
szukać przede wszystkim możliwości stabilizacji na tym obszarze. Jej istotą 
jest długa droga do zamrożenia, a nawet chociażby do ostudzenia konfliktów 
z Rosją o Ukrainę. Należy pamiętać, iż nie należy wbrew własnym interesom 
na przyszłość umacniać nadmiernie partnera, który może stać się głównym 
rywalem politycznym i gospodarczym naszego kraju. Niezależnie od wypad-
ków na Ukrainie, przynajmniej część tego kraju będzie nadal buforem z Ro-
sją. Dodatkowo buforem, który wskutek utraty części terytorium będzie 
przez lata wrogiem Moskwy. Dla naszego kraju może to być idealna sytuacja. 
Ukraina o ograniczonym potencjale demograficznym, gospodarczym i tery-
torialnym będzie musiała uznać pierwszoplanową rolę Polski w Europie 
Środkowowschodniej, a Polska zyska osłonę strategiczną na wschodzie w po-
staci państwa trwale skonfliktowanego z Moskwą.  

 
Pierwodruk: A. Zapałowski , Ukraina – obszar pomiędzy Polską a Rosją, „Opinia”, 
2/2014, s. 153–162. 
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UKRAINA TAŃCZY NA LINIE 
 

becne starcia na Ukrainie przekształcają się w regularną wojnę do-
mową z użyciem czołgów po obu stronach. Jest oczywiste, że Rosja 
wspiera to powstanie. Nie można już mówić o terrorystach, ale o re-

gularnym powstaniu. Pytanie tylko, kiedy zapadnie decyzja o rozprzestrze-
nieniu się insurekcyjnej fali na nowe obwody. Dla słabej armii ukraińskiej 
będzie to poważny problem z uwagi na potrzebę rozciągnięcia obszarów 
kontroli na nowe tereny. Przy obecnych ograniczeniach liczebnych będzie to 
prawie niewykonalne. Mając na uwadze fakt, iż po obu stronach walczą także 
formacje najemnicze, niebędące częścią sił zbrojnych państw, których człon-
kami są czasami fanatyczni bojówkarze – może dochodzić z czasem do 
zbrodni wojennych. Inną cechą tego powstania jest uczestnictwo w nim (po 
obu stronach) osób reprezentujących całą Ukrainę. To spowoduje w bliskiej 
perspektywie wzrost zagrożeniem terroryzmem w całym państwie, a w kon-
sekwencji jego destabilizację. Jeżeli nałożą się na to kwestie socjalne, to upa-
dek ukraińskiej państwowości jest już bardzo blisko.  

Warto zauważyć, iż obecnie opinia publiczna w Europie bardziej zajęta 
jest kwestią wzrostu nastrojów eurosceptycznych pośród elektoratów Unii 
Europejskiej oraz ofensywą islamistów w Iraku niż potrzebującym pilnie 
wsparcia i pieniędzy rządem w Kijowie. W zachodnich mediach relacje 
z walk na wschodzie Ukrainy schodzą na dalszy plan. Także Warszawa zosta-
ła dziwnym zbiegiem okoliczności pogrążona w awanturze politycznej. Tak-
że tu migawki z walk w Ługańsku czy Doniecku ledwie przewijają się 
przez portale informacyjne. To może świadczyć o jednym – świat jest już 
znużony Ukrainą, nie chce na nią płacić i za nią ponosić kosztów politycz-
nych i gospodarczych. Dla Polski to zła wiadomość.  

Stratedzy polityczni PO i PiS włączyli nasz kraj w tę wojnę, a nawet byli 
częściowo jej politycznym katalizatorem. To przecież Radosław Sikorski 
podkreślał, iż Kijów ma prawo do bezwzględnego rozprawienia się z powsta-
niem na wschodzie Ukrainy. Tu rodzi się pytanie, jakie będzie stanowisko 
Warszawy w odniesieniu do rozszerzenia się wojny na Ukrainie. Obawiam 
się, iż także w Warszawie „stratedzy” zastanawiają się obecnie, jak się wyco-
fać z gwarancji politycznych, danych obecnemu rządów w Kijowie. Jak się za-
chować w przypadku włączenia się rosyjskich sił „pokojowych” w stabilizację 
Ukrainy (niezależnie czy Kijów je zaprosi), czy ma tam uczestniczyć także 
polski kontyngent, bo o to przecież będzie prosiła wkrótce Ukraina.  

Dla każdego analityka bezpieczeństwa jest klarownym, iż Kijów nie do-
stanie ciężkiej broni z USA, a resursy i straty obecnie posiadanej będą się po-

O 
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głębiać. Powstańcy mają nieograniczone możliwości jej uzyskiwania (na 
Krymie pozostał sprzęt i wyposażenie dla 20 tys. żołnierzy, a Rosja zapewne 
przekaże go obywatelom Ukrainy, jak to obiecał Władimir Putin).  

Kiedy ktoś zapyta, czy to początek destabilizacji Ukrainy, czy też jej 
zmierzch, to powiem, że jest to oczywiście początek jej dezintegracji. Czy 
można to wstrzymać?  

Oczywiście tak, ale to wymaga współpracy przede wszystkim USA i Polski 
z Rosją. Kijów musi się zgodzić na federalizację państwa. To tutaj leży klucz. 
Większość państw Unii tak naprawdę nie chce się w ten proces, w fazie po-
czątkowej, angażować z uwagi na swoje interesy. Kijów jest obecnie coraz 
bardziej w szarej strefie bezpieczeństwa, a za kilka miesięcy obecny rząd 
i prezydent mogą znaleźć się w sytuacji Wiktora Janukowycza. Pytanie tylko 
czy obecni politycy wykażą się jego sprytem, czy też podzielą los Nicolae 
Ceaușescu. 

 
Pierwodruk: A. Zapałowski , Ukraina tańczy na linie, <http://geopolityka.net/an 
drzej-zapalowski-ukraina-tanczy-na-linie> (21 VI 2014)

7
. 

                                                                 
7
 W tym rozdziale w nawiasach w informacji o pierwodruku za adresem internetowym po-

dawane nie zwyczajowo daty ostatniego dostępu, lecz daty pierwszej publikacji tekstów.  
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UKRAIŃSKI ULSTER? 
 

edia w Polsce podają coraz mniej informacji z walk na wschodniej 
Ukrainie. Więcej dowiedzieć się można o aktualnej sytuacji w Pale-
stynie czy też Iraku. Czym jest to spowodowane? Przede wszystkim 

Polska stała się stroną konfliktu i wspiera bezkrytycznie Kijów, czym wyeli-
minowała się z rozmów pokojowych, dotyczących tego obszaru. Po drugie 
Warszawa ciągle jest odbierana przez Zachód jako państwo, którego celem 
jest odwet na Rosji za historyczne i bieżące zbrodnie. Polski rząd nie wi-
dzi jednak, iż wspierając obecne kijowskie władze w rozprawie z separaty-
stami pośrednio wzmacnia pozycję skrajnych nacjonalistów ukraińskich, co 
skończy się sporymi problemami w przyszłości dla Polski.  

Sytuacja gospodarcza Ukrainy dramatycznie się pogarsza. Przedłużający 
się konflikt pokazuje, iż nacjonalistom ukraińskim (posiadają w rządzie kilku 
ministrów) nie chodziło o jego szybkie rozstrzygnięcie, ale o spowodowanie 
emigracji setek tysięcy uciekinierów (Rosjan) do Rosji. Jest to inna forma de-
portacji. To właśnie nacjonaliści strzelali do bezbronnych cywili i w dużym 
stopniu bombardowali obiekty cywilne.  

Należy się zastanowić, czy po zakończeniu tej wojny nie nastąpi drugi 
etap walki na Ukrainie. Chodzi mianowicie o zapowiadaną przez Prawy Sek-
tor rewolucję i budowę państwa tylko dla Ukraińców. Ekstremiści mają już 
w swoim posiadaniu tysiące sztuk broni, przełamali barierę psychologiczną 
strzelania do ludzi, nie będą mieli w swojej masie dla siebie pracy w czasie 
pokoju, ich sytuacja osobista będzie wyjątkowo skomplikowana (przez ostat-
nie lata żyli z zasiłków otrzymywanych za aktywność w działalności nacjona-
listycznej, na Majdanie i pacyfikacji separatystycznych miast i wiosek).  

Kolejną kwestią jest problem operacji zdobycia Ługańska i Doniecka przez 
wojska ukraińskie. To oczywiste, że nie można było wprost przenieść taktyki 
stosowanej w zdobywaniu Krematorska i Słowiańska. To były stosunkowo 
małe miejscowości w porównaniu do stolic regionów. Można tam było wyłą-
czyć wodę i prąd (zrobiono to latem, a zimą nie zrobiono nawet tego, aby 
w Kijowie zlikwidować Majdan bez pacyfikacji!), czy też ostrzeliwać przed-
mieścia stanowiące główną linię obrony. Obrona tych pozycji w ówczesnej 
sytuacji stanowiłoby już nie obronę miast, ale honorową i bezsensowną 
śmierć obrońców. Stosowanie ostrzału artyleryjskiego w tak zurbanizowa-
nym terenie, w stosunku do własnych obywateli, zakrawałoby na ekstermi-
nację, na co prawdopodobnie zdecydowałyby się wojska ukraińskie.  

Trzeba także pamiętać, iż ta wojna trwa już ponad 3 miesiące, a zginęło 
w niej już grubo ponad tysiąc osób. Tak więc użycie ciężkiego sprzętu i czoł-

M 
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gów, czy też śmigłowców oznaczałoby wyjątkowo duże straty dla armii ukra-
ińskiej (przykład Groznego z okresu I wojny czeczeńskiej, gdzie Rosjanie po-
nieśli wyjątkowo ciężkie straty w czołgach i transporterach opancerzonych 
jest dobrym ostrzeżeniem), a także ciężkie straty wśród ludności cywilnej. 
W takim wypadku Rosja byłaby zmuszona do oficjalnej interwencji pokojo-
wej w celu ochrony ludności rosyjskojęzycznej (w przeciwnym wypadku 
Władimir Putin utraciłby to, co zyskał w społeczeństwie zajmując Krym).  

Co zrobi armia ukraińska? Zbliża się połowa lipca. Ukraińscy dowódcy 
mają maksymalnie do początku zimy trzy miesiące na uregulowanie kwestii 
powstania na wschodniej Ukrainie. Właśnie od października zacznie się pro-
blem dla Ukrainy, która będzie zmuszona kupić gaz od Rosji, gdyż zaczną 
kończyć się zapasy tego paliwa. Także w okresie zimowym rozpoczną się 
prawdopodobnie protesty związane z sytuacją gospodarczą państwa. Nie ma 
widoków na wsparcie finansowe ze strony Unii Europejskiej, pogrążającej się 
coraz bardziej w kryzysie politycznym. Tak więc albo zdecydują się na 
szturm miast wzorem działań z okresu II wojny światowej, kiedy np. zdoby-
wano Wrocław, albo muszą użyć dużej liczby jednostek specjalnych i zdoby-
wać teren kwartał po kwartale. Pytanie brzmi tylko, ile mają na to czasu.  

Zapewne separatyści przygotowali już strategię dezintegracji i odwetu na 
zachodniej Ukrainie, skąd w większości pochodzą ochotnicy walczący w sze-
regach ukraińskiej armii. Należy tam się spodziewać typowych ataków na in-
frastrukturę państwową w formie zamachów, co przybliży wojnę do granic 
Polski. Kolejnym elementem będzie wykorzystanie na dużą skalę dezintegra-
cji struktury mostowo-drogowej po lewej stronie Dniepru, na terenach ozna-
czonych przez separatystów jako Noworosja, z czym już mamy punktowo do 
czynienia oraz podjęcie na większą skalę działań nieregularnych w postaci li-
kwidacji pojedynczych pododdziałów wojskowych na zapleczu frontu.  

Czy zdobycie Doniecka i Ługańska jest możliwe? Z punktu widzenia woj-
skowego tak. Pytanie podstawowe brzmi jednak, czy Rosja może sobie na to 
pozwolić? Moim zdaniem bez jakiejś formy honorowego porozumienia dla 
separatystów nie. To byłaby katastrofa polityczna dla obecnej ekipy w Mo-
skwie. Liczne ćwiczenia w ostatnich miesiącach armii rosyjskiej miały na celu 
nie tylko osiągnięcie efektu demonstracji siły i prób szantażu Kijowa, ale tak-
że zgranie dużych związków taktycznych do działań operacyjnych na nie 
swoim terenie. Początkowo Ukraińcy obawiali się agresji Rosji i swoje działa-
nia przeciw separatystom prowadzili w sposób ograniczony. Obecnie, czując 
wsparcie polityczne USA i niektórych państw UE, postanowili przystąpić do 
zdecydowanych działań (przedłużanie sytuacji, w której kilkanaście tysięcy 
separatystów stawia skuteczny opór armii czterdziestomilionowego kraju by-
łoby dla Kijowa kompromitacją).  

Co zrobi Moskwa? Myślę, iż nie ma ostatecznej decyzji, czy będzie wal-
czyć „tylko” o wschodnią i południową część obecnej Ukrainy, czy też 
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o środkową. W drugim wariancie musi zwlekać z interwencją do czasu po-
wstania nastrojów rewolucyjnych i antyrządowych w środkowej części kraju. 
W pierwszym wypadku Moskwa będzie musiała wkrótce użyć armii do po-
mocy humanitarnej mieszkańcom Donbasu, co może w konsekwencji do-
prowadzić do licznych dezercji w armii ukraińskiej (nie wszyscy będą wal-
czyć ze swoimi) i przyspieszyć wybuch powstania w innych regionach projek-
towanej Noworosji. Tak czy inaczej sytuacja wraz z końcem lata będzie się 
zbliżać do częściowego finału. Należy pamiętać, iż nie będzie tu ostatecznych 
zwycięzców. Rosja, tak czy inaczej, utraci wpływ na część państwa ukraiń-
skiego, a Kijów, nawet jeżeli spacyfikuje Donbas, to stworzy drugi Ulster. 
Różnica będzie polegała tylko na tym, iż problem będzie dziesięciokrotnie 
większy niż w Irlandii i będzie promieniował na cały kraj. W armii Ulsteru 
było kilkuset bojowników a Wielka Brytania przez lata nie dawała sposobie 
rady z tym problemem. Na obecnej wschodniej Ukrainie problem będzie 
zdecydowanie większy z uwagi na wielomilionowe zaplecze mniejszości ro-
syjskiej i ciągłe wsparcie dla takich działań płynące z Rosji.  

Dla Polski, po kolejnych przegranych dyplomatycznych i gospodarczych 
w kwestii ukraińskiej wypływa jeden wniosek – Warszawa musi przestać być 
stroną konfliktu i przejść na pozycje neutralne. Nie jesteśmy w stanie istotnie 
wpłynąć na rozstrzygniecie tej wojny, a z punktu widzenia polskiej racji sta-
nu należy dążyć metodami dyplomatycznymi do federalizacji Ukrainy, aby 
się ona nie rozpadła. W takim bowiem wypadku nastąpi dalsza destabilizacja 
sytuacji na wschód od Polski. 

 
Pierwodruk: A. Zapałowski , Ukraiński Ulster?, <http://geopolityka.net/andrzej-
zapalowski-ukrainski-ulster> (10 VII 2014). 
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 ostatnich dniach na pierwsze strony gazet i informacji telewizyj-
nych ponownie powrócił problem Ukrainy. Stało się to oczywiście 
po tragicznym zestrzeleniu cywilnego samolotu pasażerskiego 

malezyjskich linii lotniczych. Właśnie ta katastrofa, a nie wojna domowa, 
w której dotychczas poległo setki cywilów, stała się głównym tematem in-
formacji o tym kraju. 

Nasuwa się tutaj istotne pytanie, czy konflikt na Ukrainie jest wewnętrz-
nym konfliktem toczonym pomiędzy większością ukraińską, a mniejszością 
rosyjską, czy też jest to rywalizacja globalnych ośrodków siły o istotny 
z punktu widzenia bezpieczeństwa świata obszar?  

Ukraina, już w momencie proklamowania niepodległości, stała się istot-
nym elementem zabiegów Stanów Zjednoczonych i Europy Zachodniej 
z uwagi na odziedziczony potencjał jądrowy i znaczenie jej przemysłu zbro-
jeniowego dla Rosji. To właśnie Zbigniew Brzeziński w swojej książce, wyda-
nej pod koniec lat 1990’ pt. „Wielka szachownica” pisał, iż Rosja bez Ukrainy 
nie będzie już światowym mocarstwem. Wypowiedział on tylko to, co ówcze-
śni analitycy, zajmujący się strategią międzynarodową opracowywali w kate-
goriach wytycznych do działania dla największych mocarstw. Po uzyskaniu 
przez Kijów zgody w 1994 roku w Budapeszcie na rezygnację z broni jądrowej 
w zamian za wątpliwe deklaracje bezpieczeństwa, rozpoczął się drugi etap 
rywalizacji o realne wyparcie wpływów Rosji na tym obszarze. Sytuacja była 
bardzo delikatna, z uwagi na to, że realną władzę w nowym poradzieckim 
państwie mogli sprawować tylko poradzieccy Ukraińcy, bardzo mocno po-
wiązani z Rosją. Także ukraińskie społeczeństwo było wyjątkowo zróżnico-
wane pod względem tożsamościowym i językowym.  

Dla Rosji powstanie nowych państw poradzieckich było z jednej strony 
wstrząsem, gdyż było praktyczną oznaką rozpadu jednego z głównych ośrod-
ków siły na świecie, a z drugiej – Rosjanie zdali sobie sprawę, iż taki stan nie 
będzie wieczny. Dotychczasowe bowiem powiązania cywilizacyjne są na tyle 
trwałe, iż musi minąć kilka dekad, aby to zmienić. Nie wzięli oni jednak pod 
uwagę determinacji USA do wyrwania jak największej części Ukrainy spod 
wpływów Rosji, co pozwoliłoby sprowadzić Moskwę do roli regionalnej potę-
gi polityczno-gospodarczej.  

Strategia amerykańska w tym zakresie była wielowątkowa i oparta na re-
alnych możliwościach. Po pierwsze należało utrwalić niezależność byłych 
państw komunistycznych Europy Środkowej poprzez zbliżenie ich do NATO, 
a równocześnie podjąć działania mające na celu „pomoc” Ukrainie poprzez 

W 
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wsparcie organizacji pozarządowych dla tworzenia społeczeństwa obywatel-
skiego. Jak stwierdziła w maju 2014 roku asystent Sekretarza Stanu USA 
Victoria Nuland, tylko w ostatnich dwóch dekadach rząd amerykański wy-
asygnował na wsparcie tychże organizacji ok. 5 mld USD. Problem polegał na 
tym, iż zasadniczo „demokrację” szerzono na obszarze środkowej i zachod-
niej Ukrainy. Podobnie w późniejszym okresie zaczęła robić Unia Europej-
ska. Tu nasuwa się pytanie, czy te działania prowadzono z premedytacją na 
części terytorium, czy też nie było na wschodzie i południu państwa możli-
wości do przeprowadzania takich operacji? Wspomniany scenariusz wpisy-
wał się w zróżnicowanie narodowościowe Ukrainy i w strategię przyjętą 
przez odradzający się ruch nacjonalistyczny w zachodniej części tego pań-
stwa, ochoczo wspierany przez postbanderowską diasporę ukraińską w Ka-
nadzie i USA. 

Z punktu widzenia interesów państwowości ukraińskiej, nieodpowie-
dzialnym działaniem była budowa państwa ukraińskiego na płaszczyźnie na-
rodowej, a nie obywatelskiej, co wynikało z tradycji i podziałów w społeczeń-
stwie, gdzie ponad połowa ludzi mówiła po rosyjsku, a wspomniana tradycja 
wojny ojczyźnianej była dominująca w narracji historycznej. Według zamia-
rów nowych zachodnioukraińskich elit w Kijowie, 8 mln uświadomionych 
narodowo Ukraińców z zachodnich prowincji miało zukrainizować kilkana-
ście milionów etnicznych Rosjan ze wschodu państwa, a ponadto zadbać 
o ukraińską identyfikację centrum kraju. Przykład referendum niepodległo-
ściowego w Szkocji pokazuje, że takie zadanie nie jest łatwe, o ile jest w ogóle 
możliwe. 

Na wspomniane działania Zachodu Moskwa patrzyła z dużą obawą, 
zwłaszcza że dotyczyły istotnych dla niej z punktu widzenia bezpieczeństwa 
narodowego obszarów. Dla Rosji pogrążonej w kryzysie demograficznym 
kwestia „odzyskania” kilkunastu milionów prawosławnych Rosjan była spra-
wą natury egzystencjonalnej, z uwagi także na duży przyrost Rosjan wyzna-
nia islamskiego. Ponadto Rosja ma bardzo mało czasu na uregulowanie sytu-
acji z uwagi na wzrastającą potęgę Chin w Azji i Turcji na Kaukazie, a tym 
samym konieczność większego zaangażowania się na tych kierunkach. 

Pierwszym zasadniczym etapem starcia Zachodu z Rosją na Ukrainie była 
„Pomarańczowa rewolucja”. Przegrana w drugiej turze wyborów Wiktora 
Janukowycza i zaangażowanie się w to starcie państw zachodu, w tym Polski, 
uświadomiło Moskwie, iż kończy się czas sielanki. Rosja w tym okresie roz-
poczęła proces odbudowy swoich wpływów za pomocą swojej agentury 
i działań w przestrzeni społecznej. Dodatkowym asumptem w tym zakresie 
była wojna rosyjsko-gruzińska w 2008 roku, kiedy to Kijów jednoznacznie 
wystąpił przeciw Moskwie. Działania rosyjskiej agentury wpływu, nasilenie 
antyrosyjskich działań nacjonalistów ukraińskich, walka w obozie władzy 
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i kryzys gospodarczy doprowadziły do upadku prezydenta Wiktora Juszczen-
ki i zwycięstwa W. Janukowycza. 

Stany Zjednoczone, po klęsce swojego dotychczasowego politycznego 
podopiecznego zasiadającego na fotelu prezydenckim na ul. Bankowej, wy-
dawało się, że generalnie wycofują się z Europy, na rzecz zwiększenia swojej 
obecności w Azji i na Pacyfiku. Jednakże dla Ameryki zasadniczym niebez-
pieczeństwem tego kroku była ponowna możliwość strategicznego zbliżenia 
się Niemiec i Rosji. Nie chodzi tu tylko o gazociąg północny, ale także o moż-
liwą budowę w przyszłości alternatywy polityczno-gospodarczej dla USA. Sy-
tuacja dla Stanów Zjednoczonych wydawała się przegrana, gdyż W. Januko-
wycz, po zwycięstwie poszedł w kierunku autorytaryzmu, na wzór Białorusi 
i w ścisły sojusz z Rosją, podporządkowując sobie jednocześnie wszystkie re-
sorty siłowe.  

Do zasadniczej zmiany sytuacji doszło w sierpniu 2013 roku. Po ataku ga-
zowym w Syrii, w wyniku którego zginęło ponad tysiąc cywilów, Stany Zjed-
noczone oskarżyły o ten czyn Damaszek i uzyskały poparcie większości kra-
jów arabskich w razie ewentualnego ataku na ten kraj. Wspomnianą akcję 
sparaliżowała Rosja tworząc inicjatywę rozbrojenia Syrii z broni chemicznej, 
co uniemożliwiło Amerykanom działanie militarne. Dla obu państw tj. dla 
Rosji i USA Syria ma kluczowe znaczenie. Chodzi o możliwość przebiegu ru-
rociągów gazowych i naftowych z państw Zatoki Perskiej bezpośrednio 
w kierunku Morza Śródziemnego. Taka inwestycja uwolniłaby Stany Zjedno-
czone od problemu szantażu Iranu w Cieśninie Ormuz, a Europie dałaby tań-
szą ropę i gaz, umożliwiając jednocześnie dywersyfikację dostaw. Dla Rosji 
wspomniana inwestycja to katastrofa budżetowa, z uwagi na fakt, iż dochody 
ze sprzedaży surowców stanowią ponad 50% wpływów do jej budżetu pań-
stwa. Dlatego też wojna w Syrii nadal trwa, mimo ponad 150 tys. ofiar cywil-
nych, gdyż jest to gra o wpływy światowych mocarstw. 

Kolejnym etapem starcia Ameryki i Rosji była nadarzająca się okazja w po-
staci rozpoczęcia spontanicznych manifestacji na Majdanie w Kijowie w li-
stopadzie 2013 roku. Powodem ich wybuchu była odmowa podpisania układu 
stowarzyszenia z UE przez prezydenta Ukrainy. Społeczność centralnej i za-
chodniej Ukrainy wystąpiła w proteście przeciwko zabraniu jej marzeń o Eu-
ropie i europejskim standardzie życia. Ten początkowo spontaniczny zryw 
został szybko wykorzystany przez Zachodnie ośrodki wpływu do rozgrywki 
z Rosją. Przez ponad 3 zimowe miesiące kilkadziesiąt tysięcy ludzi blokowało 
centrum Kijowa. Dodatkowo nastąpiła szybka organizacja paramilitarnych, 
bojówek antyrządowych, posiadających olbrzymie zaplecze finansowe. Nie 
ulega wątpliwości, iż jedna i druga strona konfliktu wykorzystała służby spe-
cjalne do rozgrywki o Kijów. Zwycięzcą tej walki został Zachód wskutek oba-
lenia, w drodze zamachu stanu, urzędującego prezydenta.  
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W tym momencie Rosja musiała przygotować wariant zastępczy w postaci 
przygotowania rebelii we wschodnich i południowych obwodach zamieszka-
łych przez znaczą część, a w niektórych przez większość ludności rosyjskiej. 
Trwająca wojna domowa jasno pokazała, iż jest to pośredni konflikt pomię-
dzy Zachodem a Rosją, który rozgrywa się na terytorium Ukrainy. Rząd w Ki-
jowie walczy o całość terytorialną państwa w formie unitarnej. Robi to kosz-
tem tysięcy ofiar walczących stron i cywilów, wykopując nienawiść pomiędzy 
swoimi obywatelami. Niezależnie od tego, czy wojna skończy się pokona-
niem separatystów, czy też rozbiciem państwa, Ukrainę czeka upadek go-
spodarczy, rozwijająca się przestępczość i terroryzm. Takiego państwa nikt 
w Unii Europejskiej w najbliższych dekadach nie oczekuje. Zresztą widać to 
po nastrojach odzwierciedlonych wynikami wyborów do Parlamentu Euro-
pejskiego.  

Po zakończonej wojnie społeczeństwo ukraińskie zacznie się zastanawiać 
nad bilansem konfliktu. Obawiam się, iż zasadniczo wypadnie on negatyw-
nie. Ukraina nie będzie ani w NATO, ani w Unii Europejskiej, czy też w Unii 
Eurazjatyckiej. Będzie bowiem w szarej strefie bezpieczeństwa. Kraj ten bę-
dzie łatwym celem do destabilizacji społecznej, gospodarczej i narodowo-
ściowej, czyli Kosowem Europy Wschodniej, tylko tyle, że o wiele większym 
ze względu na swój potencjał. 

 
Pierwodruk: A. Zapałowski , Ukraina – nowe Kosowo, „Nasza Polska”, nr 31 (978), 
29 VII 2014.  
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onflikt zbrojny na wschodniej Ukrainie, który przerodził się w wojnę 
domową z elementami pośredniego starcia Zachodu z Rosją, trwa już 
dobre kilka miesięcy. Sytuacja społeczna w kraju jest coraz bardziej 

alarmująca. Gospodarka wpada w recesję, koszty wojny trzeba finansować ze 
świadczeń społecznych, zbliża się rozpoczęcie roku szkolnego, na który nie 
ma za bardzo pieniędzy, kończą się zapasy gazu (w Kijowie nie ma ciepłej 
wody), na społeczeństwo nałożono 1,5% podatek wojenny, trwają masowe 
protesty antymobilizacyjne. To tylko niektóre problemy ukraińskiego rządu. 
Problem w tym, iż narastają nastroje społeczne, które mogą się za miesiąc 
lub dwa przerodzić w kolejną ukraińską rewolucję antyrządową. Ludzie za-
dają sobie pytanie – po co był ten Majdan? Utraciliśmy Krym, na wschodzie 
kraju wojna, państwo popada w ruinę, a perspektywa członkostwa w Unii Eu-
ropejskiej pozostała tylko w sferze marzeń.  

Ukraińskie problemy 

Nikt publicznie nie mówi, że idzie zima, a nawet po pokonaniu separaty-
stów trzeba odbudować (raczej zabezpieczyć) kilka milionów mieszkańców 
Donbasu. Oczywiście w przyszłości państwo będzie musiało odbudować 
zniszczone miasta oraz wpłacić miliony dolarów odszkodowań dla cywilnych 
ofiar wojny. Przy obecnej sytuacji finansowej będzie to niewykonalne. 
W każdym wypadku rozwoju sytuacji wschodnią Ukrainę czeka klęska hu-
manitarna, co dodatkowo pogłębi istniejący podział w społeczeństwie.  

Dużym problemem jest narastający podział społeczny środkowej i za-
chodniej Ukrainy. Dotyczy on zasadniczo wyboru wariantu kontynuacji woj-
ny. Coraz bardziej staje się widoczna grupa społeczna rzędu ok. 20–30%, któ-
ra chce radykalnych działań na wschodzie, wzorem krwawych doświadczeń 
rewolucji francuskiej z szafotami włącznie, a z drugiej – ponad połowa oby-
wateli ukraińskich nie chce już wojny, gdyż kryzys państwa uderza bezpo-
średnio w ich egzystencję (istnieje pełna świadomość, że będzie gorzej). Ci 
ludzie chcą pokoju i negocjacji.  

Do tego dochodzi toczący się konflikt w niejednolitym obozie nacjonali-
stów ukraińskich. To nie tylko Prawy Sektor i Swoboda, ale rosnąca obecnie 
w sondażach Partia Radykalna Ołeha Liaszki. Rządzące partie umiarkowane 
Batkiwszczyna i UDAR obawiają się, iż po rozstrzygnięciu wojny na wscho-
dzie, dojdzie do otwartego konfliktu z nacjonalistami. Już teraz prewencyjnie 
likwiduje się obóz na Majdanie w Kijowie i rozwiązuje niektóre oddziały 
zbrojne nacjonalistów, jak batalion „Ajdar”.  

K 
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Właśnie na bankructwo państwa ukraińskiego gra Rosja, nie angażując się 
bezpośrednio w wojnę do czasu, aż nie zostanie do niej przymuszona klę-
skami separatystów. Przygotowując się na scenariusz siłowy Moskwa od mie-
sięcy testuje mobilność i jedność UE w sprawie sankcji. Obecnie widać, iż nie 
są one tak dotkliwe, jak początkowo zakładano. Istnieją coraz większe roz-
dźwięki w obozie zachodnioeuropejskim. Widać jednoznacznie, iż większość 
krajów UE nie stanie faktycznie po stronie Ukrainy w razie konfliktu z Fede-
racją Rosyjską. Ich działania głównie będą się ograniczały do zapewnienia 
własnego bezpieczeństwa gospodarczo-politycznego.  

Także społeczeństwo rosyjskie od miesięcy jest epatowane zagrożeniem 
państwa ze strony UE i USA. Media ciągle pokazują ofiary cywilne i przesiąk-
nięte nacjonalizmem elity w Kijowie. Rosjan przygotowuje się na wyrzecze-
nia, gdyż wojna idzie nie o konformizm ich życia, ale o przyszłość Rosji i Ro-
sjan na świecie. Poparcie dla Władimira Putina pokazuje, iż Rosjanie psycho-
logicznie są przygotowani na atak na Ukrainę, a może wręcz go oczekują. 
Okresem sprzyjającym takim działaniom byłby październik, czyli początek 
zimy na wschodzie Ukrainy. Pytanie tylko, czy separatyści dotrwają na swo-
ich pozycjach do tego czasu.  

Data interwencji rosyjskiej szybko się zbliża  

W mediach można usłyszeć coraz częstsze głosy elit politycznych Europy, 
iż Rosjanie mogą wkroczyć na Ukrainę. Pytanie tylko, czy kraje unijne swo-
imi nieprzemyślanymi działaniami przypadkiem nie pomagają w rozwoju te-
go scenariusza? Konflikt ukraiński można było zadusić, już kilka miesięcy 
temu za pomocą federalizacji państwa, jednakże Zachód musiał „spróbować” 
najkorzystniejszego dla siebie scenariusza! Teraz jest problem, jak z tego po-
lityczno-gospodarczego bałaganu wyjść.  

Rosja, po przetestowaniu większości swoich sił zbrojnych, w postaci licz-
nych ćwiczeń poligonowych, zgraniu związków operacyjnych, zabezpiecze-
niu rezerw w postaci ich częściowej mobilizacji i opracowaniu wariantów 
strategii operacji, jest gotowa na interwencję zbrojną. Wkroczenie armii ro-
syjskiej może się odbyć w dwóch wariantach. Pierwszy to pokojowa misja 
w Donbasie i wkroczenie sił lądowych pod osłoną lotnictwa i w ten sposób 
zabezpieczenie zbrojne obszaru kontroli sił separatystów. Ten scenariusz po-
zwoliłby na wymuszenie rokowań Kijowa z separatystami (Rosjanie się nie 
zgodzą na to, aby być stroną rozmów pokojowych z uwagi na kwestię Kry-
mu). Drugi wariant to kilkufazowa akcja, mająca na celu zdynamizowanie 
powstania na obszarze od Charkowa po Odessę przez przygotowane i uzbro-
jone oddziały powstańcze, będące obecnie w podziemiu. W tym wariancie 
jest możliwe użycie na dużą skalę oddziałów powietrznodesantowych i zaję-
cie kilku obwodów. Władze w Moskwie, wprowadzając wojska na Ukrainę, 
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muszą unikać strat po stronie wojsk ukraińskich, aby nie nastawić większości 
społeczeństwa przeciw wojskom interwencyjnym i dać możliwość przecho-
dzenia żołnierzy ukraińskich na stronę separatystów. Przykład dobrego ob-
chodzenia się z żołnierzami, którzy przeszli pod naporem separatystów na 
stronę Rosji, pokazuje, iż jest to sygnał do podobnych postaw wobec wojsk 
ukraińskich w trakcie ewentualnej interwencji Rosji. Zastosowanie tego wa-
riantu oznacza, iż Rosja musi użyć w akcji dużych zgrupowań wojsk, aby do-
prowadzić do szybkich sukcesów, a w armii ukraińskiej jednocześnie wywo-
łać chaos. Prawdopodobnie, pokazowo zniszczone będą tylko ochotnicze od-
działy nacjonalistów ukraińskich, takie jak bataliony Donbas czy Azow.  

Moim zdaniem, data rozpoczęcia akcji już zapadła i będzie wkompono-
wana w rosyjski kalendarz międzynarodowych wydarzeń, w tym ponowne 
zaangażowanie USA w wojnę w Iraku. Nie jest wykluczone, iż interwencja 
może być skorodowana ze wzmocnieniem protestów antywojennych na Za-
karpaciu. Region ten będzie chciał się odciąć od wojny z Rosją. Nie są także 
wykluczone, w razie interwencji Rosji, działania dywersyjne w Kijowie lub 
terrorystyczne we Lwowie. Mimo popularności skrajnego nacjonalizmu i po-
parcia dla akcji wojskowej w Donbasie, region lwowski musi odczuć ciężar 
strat wśród ludności cywilnej. Taka akcja może mieć także na celu ściągnie-
cie nacjonalistów z frontu dla ochrony własnych rodzin.  

Do klasycznych elementów podjęcia działań Rosji na Ukrainie będzie za-
pewne należało uderzenie w sieci informatyczne rządu w Kijowie. Nie wyklu-
czałbym podobnych akcji, oczywiście nie w skali ukraińskiej, w stosunku do 
Polski czy Litwy. Na Łotwie i Estonii może dojść do protestów mniejszości 
rosyjskiej, mającej na celu odciągniecie państw UE od Ukrainy. Strategia Ro-
sji wobec UE będzie zapewne polegała na pokazaniu możliwości totalnej de-
stabilizacji w Europie wschodniej i środkowej. W tej sytuacji Berlin i Paryż 
mogą „sprzedać” Ukrainę i pogłębić rozdźwięki wspomnianych państw 
z USA. Możliwością dywersyfikacji konfliktu i zagrożenia jego rozprzestrze-
nieniem na skalę europejską może być próba wykorzystania napiętej sytuacji 
na Bałkanach, zwłaszcza w Bośni i Hercegowinie. Tam Rosja może próbować 
związać strategicznie niepokojami południowe kraje UE. Nie wolno zapomi-
nać także o możliwości udzielenia przez Rosję wsparcia Chinom na Pacyfiku 
w ich konflikcie z Filipinami i Japonią o grupy roponośnych wysp. Chiny 
chętnie wykorzystają akcje ukraiński niepokój dla przykrycia swoich działań.  

Co dalej? 

Oczywiście scenariuszy może być wiele. Choćby w razie kompletnej de-
stabilizacji sytuacji na Ukrainie, możliwa jest akcja Rumunii w Mołdawii 
(a może nie tylko?) a nawet Węgier, w obronie swoich mniejszości. W niniej-
szym tekście poruszono zaledwie kilka wątków związanych z wojną na Ukra-
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inie, pokazując jednoznacznie, iż ten konflikt niesie o wiele większe zagro-
żenie dla pokoju na świecie, niż np. wojna izraelsko-palestyńska. Jej szybkie 
zakończenie, nawet kosztem Ukrainy, leży w interesie społeczności między-
narodowej. Pytanie brzmi, jak się zachowa Polska w razie rosyjskiej inter-
wencji nad Dnieprem?  

Myślę, iż dla znacznej części polskiego społeczeństwa działania Rosji 
przeciw Ukrainie będą odbierane neutralnie. Oczywiście w mediach wy-
buchnie histeria jako częściowo kontrolowana wojna informacyjna, prowa-
dzona przez Zachód. Jeżeli na Ukrainie w przestrzeni publicznej i organach 
władzy będzie nadal funkcjonowała banderowska ideologia, nie ma co liczyć 
na pełną solidarność całego społeczeństwa. Jest to także ostrzeżenie dla Li-
twy, która w razie zagrożenia może mieć problem z polską solidarnością. 
Oczywiście chodzi tu o represje i próby zwalczania polskiej mniejszości 
w tym państwie.  

 
Pierwodruk: A. Zapałowski , Ukraińskie dylematy wojenne, <http://geopolityka. 
net/andrzej-zapalowski-ukrainskie-dylematy-wojenne> (11 VIII 2014). 



266 

 
 

CZY ROSJA DOKONAŁA AGRESJI? 
 

d kilku tygodni wielu komentatorów spraw międzynarodowych za-
stanawia się, czy na wschodniej Ukrainie doszło do agresji Rosji, czy 
też jeszcze nie. Pytanie jest o tyle ważne, iż takie działanie sytuowa-

łoby Moskwę jako podmiot międzynarodowy o szczególnym znaczeniu (stały 
członek Rady Bezpieczeństwa ONZ), który zamiast wpływać na stabilizację 
bezpieczeństwa światowego, dokonuje jego demontażu. Dlatego istotne jest 
tu określenie samego faktu agresji.  

Według słownika terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego Aka-
demii Obrony Narodowej, agresja jest to „...użycie siły zbrojnej przez pań-
stwo przeciwko suwerenności, integralności terytorialnej lub niezawisłości 
politycznej innego państwa lub w jakiejkolwiek innej postaci sprzecznej 
z Kartą Narodów Zjednoczonych”1. Wspomniana definicja zwraca uwagę na 
dwa istotne czynniki. Po pierwsze na zastosowanie siły zbrojnej, po drugie – 
na działanie innymi metodami, mającymi na celu ograniczenie suwerenności, 
integralności terytorialnej lub niezawisłości politycznej. Drugi wariant jest 
bardzo trudny do zdefiniowania i uchwycenia z uwagi na ogólną praktykę 
wpływania na określone państwa lub grupy państw w obszarze kreowania sy-
tuacji wewnętrznej, zwłaszcza poprzez mechanizmy ekonomiczne, stosowa-
ną przez mocarstwa światowe. Nie dotyczy ona stricte kwestii podboju, ale 
zwykłego uzależnienia, które pociąga za sobą wpływ na ustrój wewnętrzny 
danych krajów. Działania takie były stosowane przez Zachód m.in. w stosun-
ku do państw Afryki Północnej na początku obecnej dekady, Serbii w latach 
1990’ a nawet wewnątrz Unii Europejskiej po rozpoczęciu kryzysu gospo-
darczego w 2008 roku np. w stosunku do Grecji. Tak więc czy zastosowano 
wobec jakiegoś podmiotu międzynarodowego agresję, czy też sankcję, jest 
kwestią interpretacji przez daną stronę konfliktu. 

Bardziej klarowna jest kwestia użycia sił zbrojnych w kwestii zdefiniowa-
nia agresji. Istotne jest tu pytanie, czy Rosja jej dokonała. Nie ulega wątpli-
wości, że aneksja Krymu i użycie w tym momencie, przed referendum (nieza-
leżnie od jego oceny), armii rosyjskiej, było agresją zbrojną. I tu rodzi się py-
tanie, czy Ukraina jest w stanie wojny z Rosją? Okazuje się, że nie. Do dzisiaj 
nie wprowadzono stanu wojennego, a na wschodzie tego państwa trwa tylko 
operacja antyterrorystyczna przeciwko separatystom. Takie sformowanie 
stanu stosunków pomiędzy Moskwą a Kijowem pokazuje, iż wspieranie oso-
bowe i sprzętowe separatystów przez Rosję w dalszym ciągu nie jest przez Ki-

                                                                 
1
 Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2008.  

O 



267 

jów w sensie formalnym odbierane jako agresja, a tylko jako mieszanie się 
w sprawy wewnętrzne suwerennego państwa.  

Walki, które toczą się na Ukrainie przy granicy z Rosją są także traktowa-
ne przez społeczność międzynarodową jako konflikt wewnętrzny na Ukra-
inie, a nie agresja Rosji. Sytuacja dla tego ostatniego państwa jest tym samym 
bardzo dogodna. Mianowicie nie spełnia definicji agresji (według stanu 
prawnego) i może w jej świetle udzielać pomocy separatystom. Podobnie jest 
w kwestii pomocy Zachodu dla opozycji w Syrii – w sensie formalnym nie 
mamy tam do czynienia z agresją państw trzecich. Pytanie tylko brzmi, jak 
duża musi być „pomoc”, aby uznać ją za agresję? Jest ono tyle istotne, gdyż 
usankcjonowanie tej formy aktywności stanie się regułą w prowadzeniu wo-
jen hybrydowych, w których będzie się wykorzystywać się działania asyme-
tryczne np. separatystów ze wsparciem konwencjonalnym i politycznym 
istotnych podmiotów prawa międzynarodowego. 

Rosja w tej kwestii ma jeszcze inny dogodny motyw. Ponieważ stan wojny 
między Ukrainą a Rosją nie zaistniał, to nie było też agresji tej ostatniej na 
Krymie. Obecnie dyskusja toczy się tylko o kwestie legalności referendum 
i uznania go przez społeczność międzynarodową. Kijów nie zdefiniował anek-
sji półwyspu jako agresji z uwagi przed obawą wybuchu faktycznej wojny 
z Moskwą. W takim bowiem momencie Federacja mogłaby ją kontynuować 
przez wkroczenie wojsk na wschód Ukrainy. Obecnie zaś tylko wspomaga se-
paratystów. Jakie będą konsekwencje takiego stanu rzeczy dla Ukrainy?  

W dalszym ciągu będzie stosowany przez Moskwę pierwszy i drugi wa-
riant definicji agresji wobec Ukrainy jako wyłącznie ingerencja w jej sprawy 
wewnętrzne a nie agresja.  

 
Pierwodruk: A. Zapałowski , Czy Rosja dokonała agresji?, „Nasza Polska” nr 35 
(982), 26 VIII 2014. 
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POROZUMIENIE W MIŃSKU SUKCESEM ROSJI 
 

orozumienie w Mińsku posiada bardzo duże znaczenie dla dalszego 
rozwoju sytuacji w Donbasie. Po pierwsze doszło do czasowego zawie-
szenia broni, co pomoże obu stronom na przygotowanie się do dalszej 

walki. Po drugie, pośrednio, Kijów uznał separatystów za podmiot i oficjalną 
stronę konfliktu, a nie, jak było dotychczas – za grupę wyjętych spod prawa 
terrorystów. Kolejnym elementem jest fakt, iż poprzez rozmowy w innym 
państwie (Białoruś) strony konfliktu uzyskały międzynarodowy wymiar 
podmiotowości w toczącej się wojnie. Najważniejszym natomiast zwycię-
stwem Rosji jest uzyskanie przez nią w Mińsku statusu arbitra, na równi 
z przedstawicielem OBWE, a nie strony. Krym staje się w ten sposób coraz 
bardziej rosyjski poprzez milczącą akceptację tego faktu przez społeczność 
międzynarodową.  

Brak trwałości podpisanego rozejmu niesie za sobą kilka istotnych prze-
słanek:  

• linia rozgraniczenia wojsk nie jest linią administracyjną obwodów ługań-
skiego i donieckiego;  

• granice Noworosji mają objąć kilka innych, dodatkowych obwodów;  
• o ile armia ukraińska jest kontrolowana przez rząd, to ochotnicze bata-

liony nacjonalistyczne nie są kontrolowane, a ich polityczne kierownictwo 
nie pogodzi się z utratą kontroli nad Donbasem;  

• pauza w walkach ma na celu „wyczekanie” przez separatystów i Rosję na 
pogorszenie się sytuacji gospodarczej na Ukrainie, zwłaszcza przed nadcho-
dzą zimą;  

• rząd w Kijowie został zmuszony do wstrzymania walk, aby negocjować 
z Rosją dostawy gazu, którego zapasy kończą się za miesiąc. Rewers gazowy 
z Europy Zachodniej nie zapewni nawet połowy podstawowych potrzeb pań-
stwa. Był to jeden z głównych powodów niewprowadzenia stanu wojny przez 
Ukrainę;  

• Ukraina, wskutek powszechnego unikania przez poborowych służby 
w wojsku, nie posiada wystarczających rezerw kadrowych do prowadzenia 
działań wojennych. Rekruci ze wschodnich obwodów są niepewni, gdyż mo-
gą przechodzić na stronę separatystów;  

• istnieje realna groźba wybuchu powstania w Odessie (leży ok. 50 km od 
Naddniestrza), co może doprowadzić do powstania w tym rejonie wspólnego 
quasi-państwa z dostępem do morza. Dla Mołdawii i Ukrainy byłaby to kata-
strofa geostrategiczna. Taki twór posiadałby kilka milionów mieszkańców 
i duży potencjał gospodarczo-naukowy;  

P 
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• zapowiedziane wybory parlamentarne na Ukrainie muszą się odbyć 
w atmosferze względnego spokoju, bez masowych protestów antywojennych 
i socjalnych;  

• państwo ukraińskie otrzymuje wsparcie finansowe z Zachodu na pozio-
mie rocznych dochodów największych oligarchów. Jego rząd zrozumiał, iż go 
pozostawiono, jak Gruzję w 2008 roku, zasadniczo tylko ze wsparciem poli-
tycznym;  

• największe państwa unijne mają problemy gospodarcze, związane 
z sankcjami nałożonymi na Rosję. Dążą do zakończenia konfliktu, wycofania 
części obostrzeń oraz rozpoczęcia wieloletniej gry dyplomatycznej mającej 
na celu uregulowanie konfliktu.  

• rząd ukraiński zrozumiał, iż Ukraina w najbliższych dekadach nie ma 
szans na wstąpienie do UE i NATO. Wojna tylko pogłębiła obawy społe-
czeństw Zachodu przed tym krajem. Teraz to nie tylko biedne państwo, ale 
także państwo, które może wmieszać Europę w wojnę z Rosją, która posiada 
broń jądrową. Dodatkowym problemem dla Kijowa jest groźba wybuchu ko-
lejnego powstania, kiedy ta prawda dotrze powszechnie do ukraińskiego spo-
łeczeństwa;  

• dla separatystów czas jest potrzebny do zabezpieczenia społeczeństwa 
przed zimą (opał, żywność, uruchomienie zakładów przemysłowych i kopal-
ni). Ten okres zostanie także wykorzystany na tworzenie administracji no-
wego quasi-państwa. Mieszańcy Donbasu muszą dostać zapomogi i emerytu-
ry (zapewne środki na to przyjdą z Rosji). Muszą ruszyć szkoły a armia sepa-
ratystów musi okrzepnąć i odpocząć, trzeba przeorganizować i dozbroić 
związki taktyczne;  

• problemem stanie się Mariupol – kilkuset tysięczne miasto nad Morzem 
Azowskim, otoczone przez separatystów, a bronione przez wojska we-
wnętrzne i bataliony ochotnicze. Wszelki próby jego dozbrajania przez armię 
ukraińską będą odbierane jako naruszenie rozejmu. Z drugiej strony we-
wnątrz miasta może wybuchnąć „powstanie” rosyjskojęzycznej ludności, któ-
rej jest przytłaczająca większość, a państwowe struktury siłowe zapewne są 
na to przygotowane podobnie, jak w Odessie.  

• dla separatystów cofnięcie się do stanu prawnego regionu Ukrainy z du-
żą autonomią to klęska. Jedyną możliwością pozostania Donbasu w składzie 
Ukrainy, jest scenariusz federacyjny, w którym to parapaństwo posiada wła-
sną armię, parlament, rząd oraz autonomię gospodarczą. Powstanie takiego 
tworu państwowego na trwałe jednak uzależniłoby Ukrainę od Rosji i wyklu-
czyłoby integrację Kijowa z UE;  

• nie jest wykluczone, iż mając powyższą alternatywę Kijów może podjąć 
decyzję o rozwodzie z Donbasem, dbając jednocześnie, aby inne wschodnie 
regiony pozostały w granicach Ukrainy;  
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• Stany Zjednoczone, posiadając duże wpływy w ukraińskich elitach, mogą 
zdecydować o podziale Ukrainy. Waszyngton zdaje sobie sprawę, iż dla 
Ukrainy Donbas jest dla niego stracony. Zbyt duże środki zaangażowano 
w tym kraju, aby się wycofać. Czas pokaże tylko, jaka część Ukrainy pozosta-
nie pod wpływami USA. Faktem jest, iż Rosja nie obejmie całej Ukrainy swo-
imi wpływami. O to właśnie toczy się obecna batalia.  

Poniższe powody tymczasowości rozejmu nie wyczerpują problemu. Jed-
nakże nakreślono tu najistotniejsze kwestie, które pokazują, iż jest to raczej 
pauza w walce, aniżeli trwałe zawieszenie broni, które przeistoczy się w po-
kojowe uregulowanie konfliktu.  

 
Pierwodruk: A. Zapałowski , Porozumienie w Mińsku sukcesem Rosji?, <http:// 
geopolityka.net/andrzej-zapalowski-porozumienie-w-minsku-sukcesem-rosji/> (7 IX 
2014. 
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POLSKA JEST CZĘŚCIĄ SIECI WOJNY INFORMACYJNEJ 
 

d kilku tygodni w Polsce nasila się retoryka wojenna w stosunku do 
Rosji. Nie ulega wątpliwości, iż nasz kraj musi być gotowy na zagro-
żenie militarne ze strony Moskwy. Nie ma tu znaczenia czy jest to 

okres napięcia we wzajemnych relacjach, czy też stan normalnych relacji. 
Obecny hałas tej kwestii jest powodowany dwoma elementami. Po pierwsze 
Polska jest częścią sieci wojny informacyjnej, jaką toczy Zachód przeciw Rosji 
o wpływy na Ukrainie. Dla każdego analityka jest to jasne. Drugim elemen-
tem jest to, że politycy, którzy w przytłaczającej większości są ignorantami 
w odniesieniu do problemów bezpieczeństwa, przed wyborami zwietrzyli 
dobry temat. Wielu z nich zorientowało się także, iż populizm ostatnich lat 
panujący pośród polskiej klasy politycznej degradował możliwości obronne 
Polski. Teraz trzeba po cichu coś z tym zrobić. Nie ma poboru, nie ma Obro-
ny Terytorialnej, nie ma osłony przeciwrakietowej. Armia jest mała, a jed-
nostki zdolne do walki nader skromne. Także eksperci wojskowi, którzy 
przeszli na posady administracyjne, zamiast forsować przez ostatnie lata re-
alne plany w odniesieniu do bezpieczeństwa państwa kombinowali, jak tu 
uzasadniać głupoty polityków.  

To tylko niektóre elementy chaosu medialnego i wypaczania realnej sytu-
acji na wschodzie Ukrainy. Dodatkowym elementem w tym wszystkim jest 
kwestia zaangażowania się Warszawy w ukraiński konflikt. To PiS prześciga 
się z PO w tym, kto więcej pomoże Ukrainie, doprowadzając do jeszcze więk-
szych obaw o przyszłość. Padają coraz częściej publiczne pytania, czy należy 
wysyłać tylko „pomoc nieśmiercionośną”, czy też broń lub może skierować 
tam polskich żołnierzy. Nikt jakby nie zwracał uwagi na to, że połowa społe-
czeństwa polskiego już uważa, że zaangażowanie naszego kraju na Ukrainie 
jest zbyt wielkie. To Polska przede wszystkim płaci koszty gospodarcze sank-
cji, a Ukraina trzyma dalej embargo na polskie mięso.  

Wojna jest tym stanem polityki międzynarodowej, w którym niektórzy 
robią interesy. Problem polega na tym, że Ukraina nie ma czym płacić i nie 
będzie miała. Medialne deklaracje szefa MON o sprzedaży broni dla Kijowa, 
oraz cisza w tej sprawie ze strony ministra gospodarki, budzą obawy, że bę-
dzie to kiepski interes, a za broń zapłacą polscy podatnicy. Dzieje się to w sy-
tuacji, w której w ramach oszczędności polska armia kupuje mundury w Chi-
nach, a MON szyje ubrania dla armii ukraińskiej w Polsce. Pytanie tylko, kto 
za to płaci? Można zrozumieć, że Ukraina nie ma pieniędzy, ale posiada inne 
możliwości, np. szerokie prawa dla mniejszości polskiej, zwrot budynków dla 
kościoła rzymskokatolickiego, dla stowarzyszeń polskich czy też zgodę na 
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rozwój polskiego szkolnictwa. Ktoś powie, że to państwo ukraińskie powinno 
zapewnić CO? w ramach pewnych standardów. Tak, ale od dwudziestu lat 
tego nie robi!  

W polityce za wszystko się płaci. Pytanie brzmi, dlaczego my mamy tylko 
za to ponosić koszty w formie gotówkowej i utraconych szans? A tak na razie 
się dzieje. Rosja jest naszym potencjalnym przeciwnikiem i będzie jeszcze 
nim długo, dlatego też skupmy się na naszych zobowiązaniach sojuszniczych 
i udzielajmy ludności Ukrainy pomocy humanitarnej. Za pozostałą aktyw-
ność należy wystawiać rachunki i to właśnie teraz, ponieważ później nacjona-
liści, którzy zapewne będą rządzić tym państwem, za nic nie zapłacą. Pojawią 
się jeszcze pretensje i roszczenia, że za mało pomagaliśmy i nie mamy uregu-
lowanych wzajemnych stosunków z przeszłości.  

Co do naszych ekspertów wojskowych, to należy im przypomnieć, że gdy-
by znaleźli się w okresie międzywojennym, to nikt nie korzystałby z ich 
usług. Nie może być bowiem ekspertem ten, kto posiada wiedzę i doświad-
czenie, a nie umie albo koniunkturalnie nie chce jej wykorzystywać. Tacy lu-
dzie lepiej niech staną się po prostu politykami i zwolnią miejsca pracy. Bez-
pieczeństwo Polski jest celem nadrzędnym i nie można go bagatelizować po-
przez dobre ułożenie się ze światem polityki. To eksperci powinni (często 
pod prąd) narzucać rzeczywistą narrację politykom, a nie pisać analizy pod 
ich wypaczone polityką poglądy.  

 
Pierwodruk: A. Zapałowski , Polska jest częścią sieci wojny informacyjnej, <http:// 
geopolityka.net/andrzej-zapalowski-polska-jest-czescia-sieci-wojny-informacyjnej/> 
(23 IX 2014). 
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CZAS NA PRZEWARTOŚCIOWANIE PODEJŚCIA DO UKRAINY 
 

d wielu lat społeczeństwo polskie jest indoktrynowane oderwanymi 
od rzeczywistości nawoływaniami do wsparcia Ukrainy. W forpo-
czcie tego „chocholego tańca” znajdują się PO i PiS. Na nic się zdają 

argumenty mówiące o tym, iż przez 20 lat wspierania Ukrainy polscy przed-
siębiorcy są stamtąd przepędzani. Do rządzących nie docierają kwestie nega-
tywnego nastawienia Kijowa, a zwłaszcza Lwowa do mniejszości polskiej 
i kościoła rzymskokatolickiego. Nie widzi się szybkiego wzrostu znaczenia 
ukraińskiego nacjonalizmu, który przywdziewa faszystowską tradycję, pod-
partą obecnie już uzbrojonymi tysiącami aktywistów. Nie dostrzega się, iż 
Ukraina jest ewenementem w Europie, gdyż jest to państwo, w którym do-
chodzi do refeudalizacji społeczeństwa, gdyż blisko 80% PKB państwa kon-
trolują oligarchowie. To tylko niektóre kwestie z bardzo długiej listy.  

Nie zauważa się też możliwości wielkiego wybuchu społecznego, do któ-
rego za kilka miesięcy zapewne na Ukrainie dojdzie, a który jest bardziej re-
alnym zagrożeniem dla naszego bezpieczeństwa, niż ze strony Rosji w naj-
bliższych kilku latach. Moskwa jest i zawsze będzie niebezpieczna dla Polski, 
jeżeli będziemy mieli słabą armię i gospodarkę, a sojusze będą oparte tylko 
na deklaracjach.  

Dzisiejsza Ukraina to państwo oligarchów, którzy dla uzyskania kontroli 
społecznej zawarli alians z nacjonalistami. To wzajemny deal, który pozosta-
wia sferę gospodarczą na Ukrainie w oligarchicznych rękach, a nacjonalistom 
daje pieniądze na budowę „narodowego” państwa, które wyklucza prawie 
wszystkie inne narodowości zamieszkujące ten kraj. Wielu zastanawia się, 
dlaczego Warszawa udziela poparcia Kijowowi, biorąc w zamian na siebie 
sankcje Rosji, niezadowolenie z polityki wschodniej w Brukseli, pozostając 
wciąż objętą restrykcjami w postaci embarga eksport na mięsa na Ukrainę. 
Odpowiedz jest prosta – to nie państwo ukraińskie decyduje o zniesieniu 
embarga, ale oligarchowie, którzy zarządzają ponad stoma agroholdingami, 
które gospodarują na ponad 6 mln ha ziemi. To jest administracyjny sposób 
likwidacji konkurencji, którego polscy rolnicy są ofiarami.  

Warszawa i Bruksela nie widzą podstawowej kwestii – nie mamy na Ukra-
inie do czynienia z klasycznym europejskim państwem, choćby nawet takim, 
jak Białoruś czy Rosja. Obecnie Ukraina pod względem gospodarczym to 
w większości prywatne państwo kilkuset osób. Państwo, które po umożliwie-
niu integracji z UE rozpocznie bezwzględne podbijanie europejskich rynków, 
przenosząc na nie metody ukraińskiej etyki biznesowej. Dysponując tanią si-
łą roboczą jest ono w stanie w ciągu dekady zniszczyć europejskie rolnictwo, 
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w tym oczywiście polskie. Ideologia tego środowiska nie polega na patrioty-
zmie narodowym, ale gospodarczym szowinizmie i chęci zysku. Przy posia-
daniu kapitałów, o których duża część polskiego dużego biznesu może tylko 
pomarzyć, oligarchiczny biznes rozpocznie ekspansję od nieruchomości po-
przez „słupy”. Potem przyjdą kolejne fazy „inwestycji”. Na Ukrainie niedługo 
nie będzie co kupować, większość istotnych elementów gospodarki znajdzie 
się w obszarze wpływów oligarchów.  

My zastanawiamy się nad niepodległością Ukrainy, a oligarchowie z tro-
ską podchodzą do kurczenia się obszaru ich wpływów gospodarczych. Pyta-
nie, dlaczego tak chętnie dawali pieniądze na ochotnicze bataliony, które 
miały odbijać zakłady przemysłowe w Donbasie. Z narodowego patrioty-
zmu? Pytań, na które należy odpowiedzieć jest znacznie więcej. W sytuacji 
wojny wewnętrznej na Ukrainie nie możemy koncentrować się tylko na bez-
pieczeństwie militarnym Polski, ale musimy patrzeć także na bezpieczeństwo 
ekonomiczne państwa, w tym na władztwo państwa polskiego nad strate-
gicznymi dziedzinami gospodarki i nieruchomościami. Jeżeli w sytuacji utra-
ty kontroli nad bankami, mediami, wieloma dziedzinami przemysłu na rzecz 
partnerów z Zachodu utracimy teraz to, co nam zostało na rzecz „partnera” 
ze wschodu, to Polska stanie się obszarem rywalizacji gospodarczej dwóch 
części Europy z pozycją nie właściciela a pracownika najemnego we własnym 
państwie.  

W opinii społecznej blisko połowa Polaków uważa, iż nasze zaangażowa-
nie na Ukrainie jest zbyt wielkie. Po traumie obecności Polski w Iraku, nastał 
czas na precyzyjne zdefiniowanie naszych interesów na Ukrainie. Jeżeli na-
szym interesem jest tylko strefa buforowa z Rosją, to walczymy o coś, co bez 
wysiłku mieć będziemy. Moskwa i tak już nie chce zachodniej Ukrainy, a Bia-
łoruś już częściowo posiada. Więc nie wysilajmy się ponad miarę, udzielajmy 
pomocy humanitarnej obu stronom konfliktu i dbajmy o polskie interesy, 
gdyż nasi „partnerzy” w Kijowie dbają tylko o własne, a nie naiwnych sprzy-
mierzeńców. 

 
Pierwodruk: A. Zapałowski , Czas przewartościowania podejścia do Ukrainy, 
<http://geopolityka.net/andrzej-zapalowski-czas-przewartosciowania-podejscia-do-
ukrainy//> (28 IX 2014). 
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UKRAINA – POLIGON WOJNY HYBRYDOWEJ 
 

 1991 roku podczas referendum niepodległościowego na Ukrainie 
ponad 80% ludności obwodów wschodniej i południowej części 
kraju poparło jej niepodległość. Jedynie Krym głosował bardziej 

umiarkowanie, ale i tak za niepodległością było ponad 50% społeczeństwa. 
Wydawałoby się, iż nic nie ma w tym dziwnego, a jednak...  

Obszary te zamieszkiwała i zamieszkuje kilkunastomilionowa społeczność 
Rosjan, Ukraińców i mniejszości narodowych o tożsamości rosyjskiej. To była 
prawdziwa szansa dla powstającego ukraińskiego państwa. Nie minęło kilka 
lat a tendencje powoli zaczęły się odwracać. Jednakże, mając możliwość gry 
wyborczej (niezależnie od rzetelności wyborów), społeczność Ukrainy, po-
mimo głębokich podziałów wewnętrznych, nadal utożsamiała się ze swoim 
państwem. Do czasu, aż postanowiono z tego wielosektorowego politycznie 
kraju zrobić poligon wpływów. 

Dla USA i Zachodu było jasne, iż Rosja nie odda tego obszaru wpływów 
bez walki i nie chodziło tylko o konflikt polityczno-gospodarczy. Pisał o tym 
w swoich notkach dyplomatycznych amerykański ambasador w Moskwie Wi-
liam Burns, w depeszy datowanej na 1 lutego 2008 roku: „Aspiracje Ukrainy 
i Gruzji do przystąpienia do NATO tak mocno godzą w interesy Rosji, że ro-
dzą poważne obawy co do ich konsekwencji dla stabilności regionu. Rosja nie 
tylko postrzega to jako próbę okrążania i osłabianie jej wpływów w regionie, 
ale też boi się nieprzewidywalnych i niekontrolowanych skutków dla jej bez-
pieczeństwa. Rosja jest szczególnie zaniepokojona, iż silny podział Ukrainy 
w kwestii przystąpienia do NATO może doprowadzić do poważnego rozłamu 
z udziałem przemocy lub co najgorsze wojny domowej. W tej ewentualności 
Rosja będzie musiała podjąć decyzję, czy interweniować; decyzję, z którą Ro-
sja nie chce się zmierzyć” (WikiLeaks). 

Rosjanie przez ostatnie dwie dekady, dążyli do utrzymania na Ukrainie 
nie tylko swoich wpływów polityczno-gospodarczych, ale także kontroli nad 
jej potencjałem militarnym. Dla nikogo z obserwatorów nie było dziwne, iż 
np. w 2012 r. ministrem obrony został Dmytro Sałamatin, który był zięciem 
byłego wicepremiera Rosji Olega Soskowca, a ukraiński paszport zdobył do-
piero w 2005 r. Taka sytuacja byłaby nie do pomyślenia w każdym innym eu-
ropejskim kraju. Innym przykładem przeplatania się interesów w ukraińskiej 
armii jest niedawno ujawniony przez dziennikarkę Annę Babineć fakt, że 
brat zastępcy dowódcy ukraińskiej operacji antyterrorystycznej generała 
Wiaczesława Nazarkina, Siergiej jest zastępcą dowódcy rosyjskiego garnizo-
nu w Omsku i walczy po stronie Donieckiej Republiki Ludowej. Bracia przy 
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tym mieli się regularnie kontaktować. To tylko przykłady wewnętrznego na-
kładania się różnych interesów w Kijowie. Tragiczne jest przy tym to, że kon-
sekwencje wykorzystania w walce w dużej części neutralnej ludności wscho-
du państwa doprowadziło do konieczności zbrojnego wystąpienia przeciw 
sobie współobywateli, którzy nie mieli dotychczas powodu do siebie strzelać. 

Straty podawane przez separatystów w odniesieniu do armii ukraińskiej są 
porażające. Ukraińcy mieli stracić 43.027 ludzi (27.888 zostało zabitych albo 
rannych, 1.649 wzięto do niewoli a 13.500 zdezerterowało albo zaginęło bez 
wieści). Przez 4 miesiące Kijów utracił 43 samoloty i 22 śmigłowce, a także 
6 dronów. Zniszczono 448 czołgów, 826 transportery opancerzone, 37 baterii 
artylerii rakietowej „Grad”, 19 baterii artylerii rakietowej „Uragan” i ok. 100 
sztuk innych rodzajów artylerii. Natomiast według oficjalnych komunikatów 
ukraińskiej armii straty te miały wynieść tylko do 1000 zabitych żołnierzy 
ukraińskich.  

Oczywiście nikt nie wierzy w te ostatnie dane, gdyż, jak przyznał ostatnio 
prezydent Ukrainy, straciła ona około 65% ciężkiego sprzętu bojowego, co 
pokrywałoby się ze stratami podanymi przez separatystów. Jeżeli prezydent 
przyznaje się do utraty ponad 1000 czołgów i transporterów opancerzonych, 
to jest oczywiste, iż w każdym z nich musiało zginąć kilku żołnierzy, nie li-
cząc „piechoty”. Straty po stronie separatystów i wspomagających ich ochot-
ników (nie licząc ofiar cywilnych) zapewne idą także w setki, jeżeli nie tysią-
ce. Pytanie tylko, co ta wojna dała?  

Obydwie strony wspierające konflikt (Zachód i Rosja) znały prawdopo-
dobny jej finał jeszcze przed rozpoczęciem tej wojny. Pytanie drugie, które 
należy zadać – jakie cele minimalne założyły sobie obydwie strony?  

Zapewne celem Rosji było odzyskanie kontroli nad południowo-
wschodnią Ukrainą, niezależnie od jej formy organizacyjnej. Celem Zachodu 
było zapewne utrzymanie kontroli nad zachodnią i środkową Ukrainą. Pozo-
stałe zyski terytorialne to wartość dodana dla stron. Moim zdaniem jedno 
jest pewne – Rosja już nie chce zachodniej Ukrainy i zrobi wszystko, aby 
zmusić ten region do tworzenia własnej państwowości. Nie chce, aby „zaraza 
nacjonalizmu” rozprzestrzeniała się na wschód. To będzie powodowało prze-
ciąganie się tej wojny. 

W całej grze politycznej mocarstw światowych na Ukrainie wielu badaczy 
i obserwatorów nie zauważało trzeciego istotnego podmiotu w tej rozgrywce. 
Chodzi mianowicie o sojusz oligarchów ukraińskich z nacjonalistami. Pierwsi 
grają o obszar, na którym nieskrepowanie robili dotychczas swoje interesy, 
kreując nawet pod siebie prawo i wykluczając administracyjnie konkurencję, 
a drudzy walczą o narodowe państwo ukraińskie, które wykluczy z życia pań-
stwowego 1/3 obywateli, dążąc jednocześnie do wygrania wojny, którą ponad 
70 lat temu przegrała OUN i UPA. Pytanie tylko, jak długo się ten alians 
utrzyma?  
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Nie ulega wątpliwości, iż przyjdzie moment, w którym państwo narodu 
ukraińskiego stanie w sprzeczności z formą jego własności (teraz oligarchowie 
kontrolują 80% ukraińskiego PKB). Tak więc wojna na Ukrainie nie jest tylko 
hybrydowym zaangażowaniem militarnym wielu metod działania w wojnie 
buntowniczej, jest także sposobem politycznym prowadzenia wojny. 

Mamy obecnie do czynienia w Kijowie z nachodzeniem się interesów 
cząstkowych graczy zewnętrznych i wewnętrznych, których cele są bardzo 
odległe. Pytanie tylko, ile wytrzyma jeszcze społeczeństwo tego państwa i czy 
nie stanie się wkrótce osobnym podmiotem tego konfliktu. Ten nowy gracz 
może stanąć poza strukturami państwowymi i nacjonalistycznymi. Walka 
o to się dopiero zaczyna się, gdyż strony konfliktu i ich promotorzy wiedzą, 
że to jest nieuniknione. Pytanie tylko, gdzie w tym wszystkim były i są pol-
skie interesy? 

 
Pierwodruk: A. Zapałowski , Ukraina – poligon wojny hybrydowej, <http://geopoli 
tyka.org/komentarze/3028-andrzej-zapalowski-ukraina-poligon-wojny-hybrydowej> 
(29 IX 2014). 
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ROSJA GRA NA CZAS O UKRAINĘ 
 

ekst o podobnym tytule opublikował Kazimierz Wóycicki na swoim 
blogu i na portalu geopolityka.net1. Uważny czytelnik zauważy w nim 
w miarę rzetelną analizę (chociaż artykuł jest krótki), połączoną z ide-

ologicznym, nieracjonalnym podejściem do ukraińskiej rzeczywistości. Autor 
poprawnie wskazuje na bardzo duże prawdopodobieństwo wybuchu spo-
łecznego, skierowanego przeciwko obecnemu ukraińskiemu rządowi. Będzie 
to naturalna reakcja tej części społeczeństwa, która nie kieruje się w swoim 
postępowaniu ideologią nacjonalistyczną, czy też interesami elity oligar-
chicznej, dbającej wyłącznie o swoje potrzeby, kontrolującej ok. 80% ukraiń-
skiego PKB, cofając to państwo w pewnych obszarach do epoki feudalnej.  

Komentator nie zastanawia się, dlaczego obywatele „Noworosji”, którzy 
ponad 20 lat temu w ponad 80% poparli w referendum niepodległość Ukra-
iny, teraz w większości na wschodzie kraju nie chcą mieć nic wspólnego 
z tym państwem. Problem nie leży wyłącznie w interesach Rosji na tym ob-
szarze. Nie zastanawia się, co się stało, że w centrum Europy toleruje się ide-
ologię o charakterze faszystowskim, którą są zarażone elity tego państwa 
i znaczne grupy społeczeństwa. Polskich posłów do Parlamentu Europejskie-
go nazywa niepolskimi posłami, tylko dla tego, że głosowali przeciwko sto-
warzyszeniu Ukrainy z Unią Europejską. Wspomniany Wóycicki sugeruje 
w swoim tekście iż ci posłowie zdradzili polskie interesy.  

Problemem jest to, że dla wspomnianego autora interesy Kijowa są waż-
niejsze od interesów Warszawy. Sam fakt stowarzyszenia Ukrainy z UE, tak 
naprawdę prawie nic nie daje zwykłemu obywatelowi tego państwa, w prze-
ciwieństwie do bardzo wąskiej grupy oligarchów, której otwiera rynki euro-
pejskie. To w tym państwie udział artykułów rolnych w eksporcie wynosił do 
niedawna 25% i dynamicznie się rozwijał dzięki funkcjonowaniu ok. 100 
agroholdingów, które na razie gospodarują na mniej niż 1/6 ziemi uprawnej 
w tym kraju. Nie widzi tego, że obecny prezydent Ukrainy posiada około 100 
tys. ha ziemi i nie zastanawia się, dlaczego nadal utrzymywane jest ukraiń-
skie embargo na polskie mięso w tym kraju. Nie widzi przy tym zagrożenia 
dla rolnictwa w UE i Polski. Mamienie Ukraińców, iż w ciągu najbliższych 
dekad wstąpią do Wspólnoty, w obecnych uwarunkowaniach politycznych 
i gospodarczych w Europie jest nieodpowiedzialnością. Nieodpowiedzialno-
ścią jest także to, że takie błędne założenie w strategii może doprowadzić 
Polskę w przyszłości do trwałego wykluczenia ze wschodnich rynków w sytu-

                                                                 
1
 K. Wóycick i , Rosja gra na czas o Ukrainie, <http://geopolityka.net/kazimierz-woycicki-

rosja-ukraina-gra-na-czas/> (10 X 2014). 
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acji dynamicznego uczestnictwa w nich Niemiec, Francji, nie mówiąc o na-
szych południowych sąsiadach.  

Analityk nie dostrzega niebezpieczeństwa zmierzania Ukrainy do dykta-
tury nacjonalistycznej, uzasadnianej sytuacją wewnętrzną. To, że za kilka ty-
godni władza w Kijowie będzie miała jeszcze bardziej wyraz czerwono-czarny 
też go nie nie niepokoi. Spoglądając na Litwę i sytuację mniejszości polskiej 
w tym kraju, a temu państwu w retoryce nacjonalistycznej daleko jeszcze do 
banderowskich elit ukraińskich, widać, iż Polska kreuje sobie na wschodzie 
jeszcze większy problem. Tymczasem właśnie taka sytuacja stoi w sprzeczno-
ści z polskimi interesami. Ta część Ukraińców, którzy chcą Ukrainy bande-
rowskiej, powinni sami o nią walczyć, zaś a w interes naszego kraju leży we 
wspieraniu tylko tych procesów, które kreują siły umiarkowane. Dopiero te 
mogą zyskać na znaczeniu, gdy Europa powie wyraźnie, iż żadnej pomocy 
dla nacjonalistycznej Ukrainy nie będzie. Autorowi radzę, aby bardziej wi-
dział polską rację stanu niż ukraińską, bo to jest podstawa do dyskusji, kto 
jest polskim posłem, a kto nie. Tak samo zresztą to, kto jest polskim publicy-
stą, a kto nie. 

 
Pierwodruk: A. Zapałowski , Rosja gra na czas o Ukrainę, <http://geopolityka.net/ 
andrzej-zapalowski-rosja-gra-czas-ukraine/11/10/2014 /> (11 X 2014). 
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DEZINTEGRACJA UKRAINY STAJE SIĘ FAKTEM 
 
eszcze kilka miesięcy temu istniała szansa na stworzenie na Ukrainie pań-
stwa federalnego, oczywiście już bez Krymu. Jednakże rozsądek Kijowa zo-
stał zastąpiony omami nacjonalizmu. To, że Swoboda, Partia Radykalna 

czy też Prawy Sektor parły do wojny, czy też bardziej do władzy, było oczywi-
ste dla wszystkich obserwatorów ukraińskiej sceny politycznej. Jednakże dla 
zyskania poparcia społecznego urzędujący prezydent i premier postanowili 
opowiedzieć się po stronie ukraińskiego szowinizmu i wybrać sobie za wzór 
Stepana Banderę i Romana Szuchewycza. Oczywiście ten skręt w kierunku 
faszyzującego nacjonalizmu, wykluczonego w Europie i USA, nie wywołał 
protestów świata międzynarodowej polityki. To walka z nacjonalistami Marie 
Le Pen we Francji czy też Nigel’a Farage w Wielkiej Brytanii jest nie tylko po-
prawnością polityczną, a nawet niezbędną potrzebą w UE, a tolerowanie 
i wspieranie szowinizmu na Ukrainie jest pożądanie i niezbędne! Niestety 
Unia Europejska, w tym Polska, krok po kroku odchodzą od realnej polityki 
na rzecz polityki pragnień i złudzeń. To jednak stwarza kolejne zagrożenia 
dla stabilności w Europie.  

Wyrazem realizmu politycznego w stosunku do Kijowa jest przyjęcie fak-
tu, iż Krym jest dzisiaj terytorium rosyjskim i to nieformalnie świat już przy-
jął do wiadomości. Problem jednak polega na tym, iż Zachód przyjął, iż 
wschód i południe Ukrainy musi pozostać ukraińskie, bez względu na zdanie 
ludności zamieszkującej te obszary. Jest to poniekąd zobowiązanie Brukseli 
i Waszyngtonu za namawianie „Majdanu” do konfrontacji ze zwolennikami 
opcji rosyjskiej w tym państwie. Oczywiście ma to się nijak do zasad samo-
stanowienia ludności obowiązującej w UE. Wspomniane poparcie Zachodu 
słabnie wprost proporcjonalnie do czasu, który upłynął od przewrotu konsty-
tucyjnego w Kijowie. Gospodarka nie zna trwałego prymatu celów politycz-
nych nad ekonomicznymi. Dlatego też Kijów coraz bardziej zostaje sam ze 
swoimi problemami gospodarczymi i społecznymi. W dodatki nadchodzi zi-
ma, która zaostrzy jeszcze ten element wzajemnych relacji pomiędzy zobo-
wiązaniami Zachodu a oczekiwaniami Ukrainy na rzecz dryfowania tej ostat-
niej w kierunku szarej strefy bezpieczeństwa międzynarodowego.  

Cele, jakie przyświecają separatystom, są jasne – suwerenność obwodów, 
a w konsekwencji integracja polityczna lub gospodarcza z Rosją. Czy jest od 
tego odwrót? Moim zdaniem, znikomy, ponieważ tysiące zabitych, zrujno-
wane wsie i miasta, głęboka nienawiść, masowe poparcie dla separatyzmu na 
tyle oddaliły poszczególne społeczności dotąd zamieszkujące szerokie obsza-
ry wspólnego państwa, iż bez wieloletniej obecności na tych terenach tysięcy 
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żołnierzy międzynarodowych wojsk stabilizacyjnych nie da się trwale zapro-
wadzić spokoju i ładu. Dla Rosji ingerowanie w wybór mieszkańców Donbasu 
to nie tylko cel polityczny, ale także niejako przymus. Rosja została wplątana 
w ten konflikt, a w konsekwencji w wojnę, częściowo bezwolnie. Nikt w Mo-
skwie nie mógł sobie pozwolić na utratę kilku procent etnicznych prawo-
sławnych Rosjan na rzecz przeciwnika i pozwolić na zbliżenie natowskiej in-
frastruktury polityczno-wojskowej na odległość umożliwiającą uderzenie 
z zaskoczenia wojskami lądowymi na stolicę państwa. Należy tu zadać sobie 
pytanie – jaki suwerenny rząd na świecie pozwoliłby sobie na taki rozwój 
wypadków? Brak uwzględnienia tych faktów w kategorii istotnych, w mo-
mencie planowania operacji przez zachodnie służby specjalne, doprowadził 
do nieodpowiedzialnych posunięć na Ukrainie. Tylko koegzystencja wpły-
wów Zachodu (a powinna być głownie Polski) i Rosji na terenie tego kraju 
jest i będzie jedynym istotnym gwarantem stabilizacji regionu.  

Udane wybory w „Noworosji” staną się istotnym czynnikiem dezintegrują-
cym Ukrainę. W momencie ich uznania przez Rosję dojdzie do sytuacji, 
gdzie atak na te obszary stanie się uderzeniem na sojusznika Moskwy ze 
wszystkimi tego konsekwencjami. Udane wybory będą także istotnym czyn-
nikiem motywującym pozostałe regiony do pójścia drogą Doniecka i Ługań-
ska, gdzie wspomniane republiki będą w stosunku do kolejnych rebelii od-
grywały rolę centrum decyzyjnego i politycznego. Na taki scenariusz nie zgo-
dzą się jednak skrajni nacjonaliści i partia wojny w Radzie Najwyższej Ukra-
iny. Utrata Donbasu i groźba utraty kolejnych prowincji to także uderzenie 
w podstawy finansowe oligarchów, którzy wygrali faktycznie ostatnie wybory 
na Ukrainie. Rozpocznie się walka o wszystko! Nie tylko polityczna, ale także 
o byt dla wielu polityków w tym kraju. To oznacza albo dojście do jakiegoś 
szybkiego porozumienia, albo zaostrzenie konfliktu.  

Ukrainie dzisiaj potrzeba wszystkiego: gazu, węgla, pieniędzy czy nawet 
żywności. Donbasowi jeszcze bardziej niezbędna jest pomoc. Problem polega 
na tym, iż Donieck i Ługańsk otrzymają to od Rosji, praktycznie bezpłatnie. 
Ukraina także otrzyma od Zachodu pomoc, tyle że w formie gołosłownych 
obietnic. Tym, którzy bezkrytycznie brnęli w omamach euforii w poparcie 
dla Majdanu a każdego, kto bardziej realistycznie podchodził do rewolucyj-
nych wydarzeń, oskarżali o rusofilię, a czasami wprost o rosyjską agenturę, 
przyjdzie chwilowo zamilknąć. Oczywiście ciągle nikt nie zadaje podstawo-
wego pytania – ile ta awantura Polskę kosztowała politycznie i finansowo. 
A straty są ogromne.  

 
Pierwodruk: A. Zapałowski , Dezintegracja Ukrainy staje się faktem, <http://geopo-
lityka.net/andrzej-zapalowski-dezintegracja-ukrainy-staje-sie-faktem/> (3 XI 2014). 
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CZARNY SCENARIUSZ DLA FINANSÓW UKRAINY 
 

olska, angażując się w wojnę po stronie Kijowa, nie tylko pogarsza 
stan własnej gospodarki wskutek konfliktu z Rosją, ale także wspiera 
działania, które pchają Ukrainę w przepaść gospodarczą, co pociągnie 

w dół także nasz kraj.  
Kilka informacji o Ukrainie za 2014 rok:  
1. inwestorzy wycofali z banków 29% depozytów;  
2. upadły 33 banki;  
3. aby ustabilizować ukraiński system finansowy potrzeba 170 mld USD, 

co jest kwotą na dziś nieosiągalną;  
4. obecnie 1 USD kosztuje 16 UAH, dewaluacja będzie nadal postępować;  
5. za 11 miesięcy ukraińskie banki zanotowały 22,4 mld UAH strat, czyli 

prawie 1,5 mld USD;  
6. poziom kredytów niespłacalnych oceniano na 13%, a zagrożonych jest 

do 40%;  
7. 35 największych ukraińskich banków w 2014 wymagało dokapitalizowa-

nia kwotą łączną w wysokości 66 mld USD, co i tak było niewystarczające;  
8. strefa walk w Donbasie nie jest obsługiwana przez ukraińskie banki;  
9. zakładana cena 1 USD w budżecie Ukrainy w 2015 wynosi 17 UAH, co 

jest kwotą nierealną, a dewaluacja zapewnie przekroczy kwotę 20 UAH. 
Spowoduje to pogłębienie trudności ukraińskiego budżetu;  

10. w 2015 roku upadną kolejne banki i setki przedsiębiorstw.  
Ukraina zmierza coraz bardziej w kierunku Grecji, jednak w przeciwień-

stwie do niej Kijowowi nikt jednak nie będzie chciał pomóc. Międzynarodo-
wy Fundusz Walutowy założył pomoc dla Ukrainy w formie pożyczek na 
najbliższe lata w wysokości 17 mld euro, które są wypłacane w ratach. Innych 
poważniejszych sum dla tego państwa na horyzoncie nie widać.  

Przypomnijmy, że Ukraina nie ma już rezerw złota, które znajdują się 
w bankach amerykańskich jako gwarancja za udzielone amerykańskie kredyty. 
Grecja, która jest kilkakrotnie mniejszym państwem od Ukrainy, otrzymuje 
z Brukseli ponad dziesięciokrotnie większe kwoty na stabilizację gospodarki.  

Amerykańskie instytucje finansowe w grudniu 2014 oceniły gospodarkę 
Ukrainy na poziomie CCC – co jest równoważne z niewypłacalnością, a w kon-
sekwencji nieuchronnym upadkiem państwa (nie ma niższego stopnia w ran-
kingach). 

 
Pierwodruk: A. Zapałowski , Czarny scenariusz dla finansów Ukrainy, <http://geo 
polityka.net/andrzej-zapalowski-czarny-scenariusz-dla-finansow-ukrainy//> (4 I 2015).

P 



283 

 
 

UKRAINA JAKO CZYNNIK DEZINTEGRACJI EUROPY 
 

zisiaj na Ukrainie rozpoczęła się walka nie o wsparcie dla tego pań-
stwa w celu utrwalenie jego niepodległości, lecz bój o jego aktywa 
w postaci ziemi i dóbr naturalnych. W tej walce z jednej strony ma-

my klany oligarchiczne, które traktują obszar państwa jako swoje terytorium 
biznesowe, z drugiej – ideologów nacjonalistycznych, którzy chcą wygrać 
wojnę, którą przegrali ponad 70 lat temu ich dziadowie, a w końcu społe-
czeństwo, które w swojej masie chce lepiej i spokojniej żyć. Problem jest tyl-
ko w tym, iż pragnienia społeczne dla oligarchów i nacjonalistów ukraińskich 
są tylko elementem retoryki, która ma im utorować drogę do władzy. To, że 
przyjdzie moment konfrontacji pomiędzy tymi środowiskami, jest pewne. 
Obydwie grupy dążą do zdobycia zaplecza instytucjonalnego wewnątrz pań-
stwa, oraz wpisania się w oczekiwania i interesy krajów rozgrywających ukra-
ińską kartę. Obecnie głównym ich wspólnym zagrożeniem jest utrata wspar-
cia społecznego, spowodowanego perspektywą długiego konfliktu wewnątrz 
ukraińskiego, który będzie powodował „wybijanie” się kolejnych regionów na 
autonomię i w ten sposób ograniczał obszar ich wpływu.  

Istotne jest tu także powiązanie i zderzenie się celów i interesów nacjona-
listów ukraińskich i oligarchów z interesami Rosji, USA, poszczególnych 
państw UE oraz Turcji wraz z niektórymi państwami Bliskiego Wschodu. Sy-
tuacja jest o tyle skomplikowana, iż Rosja faktycznie chce odzyskać wpływy 
na Ukrainie z wyłączeniem terytoriów byłej II Rzeczypospolitej, co może być 
wyjątkowo niebezpieczne w pewnych warunkach dla Polski. Oczywiście swo-
je cele i ich głębokość uzależnia od rozwoju sytuacji wewnętrznej na Ukra-
inie, stopnia zaangażowania USA w tym kraju i „neutralności” państw BRICS 
czy też zainteresowania tym obszarem Berlina i Paryża. Dodatkowo strate-
gicznie musi swoimi działaniami „odblokować” dostęp do Naddniestrza, co 
sytuuje rozprzestrzenienie wspomnianego konfliktu z konieczności w rejon 
Besarabii.  

Stany Zjednoczone dążą do zneutralizowania obecności Rosji na Ukrainie 
oraz do uniemożliwienia jej odbudowy wpływów w regionie Azji i Bliskiego 
Wschodu, a pośrednio na trwałym związaniu tego kraju nieustanną destabi-
lizacją w Europie Wschodniej, co w pewnym stopniu miałoby dotyczyć także 
Berlina. Dodatkowo niewidocznym graczem może tu być Izrael, dla którego 
ograniczenie wpływów Rosji w rejonie nadczarnomorskim może być spowo-
dowane koniecznością zapewnienia sobie zapasowego obszaru egzystencjal-
nego w przypadku niekorzystnej sytuacji strategicznej wynikłej z uzyskania 
broni jądrowej przez niektóre państwa arabskie. Tutaj cele Waszyngtonu i Je-
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rozolimy się pokrywają, tym bardziej, iż setki tysięcy obywateli Izraela po-
chodzi z tamtych obszarów a wyemigrowali z nich zaledwie 20 lat temu.  

Dla Berlina i Paryża związanie się na Ukrainie poprzez trwały, wymuszony 
sojuszami konflikt interesów z Moskwą, w wymiarze wieloletnim doprowa-
dziłoby z jednej strony do uderzenia w gospodarki tych państw, a z drugiej 
do wieloletniej konieczności wspomagania finansowego upadającego pań-
stwa, na co z pewnością nie byłoby zgody obywateli tych krajów. Dodatko-
wym niekorzystnym elementem takiego rozwoju wydarzeń byłaby deprecja-
cja pozycji obu stolic na mapie wpływów dyplomatycznych na świecie jako 
stron konfliktu.  

Wydarzenia, których jesteśmy świadkami, zmieniają, wydaje się, trwale 
geopolityczny obraz Europy Wschodniej. Z jednej strony mamy to, czego 
obawiały się Stany Zjednoczone – wykonanie przez Berlin antyamerykań-
skiego zwrotu w polityce wewnątrz europejskiej oraz ugrzęźnięcie Waszyng-
tonu na Ukrainie. Stany Zjednoczone przez ostatnie lata podchodziły do 
przemian w Europie wschodniej podług wzorca kreowanych przez siebie re-
wolucji w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie. Przykład pierwszej 
istotnej klęski w Syrii pokazał, iż sygnał wystosowany przez Rosję i Chiny 
w postaci braku zgody na podporządkowanie sobie tego państwa niczego po-
lityków amerykańskich nie nauczył. Próba przeniesienia owych „rewolucji” 
na grunt Europy wschodniej doprowadził do sukcesów w postaci usunięcia 
prorosyjskiego rządu z Kijowa, ale dalszy scenariusz wydarzeń na tym obsza-
rze nie uwzględniał w sposób wystarczający elementów tożsamościowych 
i cywilizacyjnych tego regionu.  

Początkowo Berlin, Londyn i Paryż z przychylnością patrzyły na zaanga-
żowanie Waszyngtonu na Ukrainie, gdzie rękami nieeuropejskimi tworzono 
i poszerzano przestrzeń wpływów Zachodu kosztem Rosji. Dopóki był to 
proces polityczno-społeczny o niskich kosztach dla europejskiego podatnika, 
działania te wspierano. Problem powstał w chwili wybuchu rzeczywistych 
walk zbrojnych i wydobycia na forum międzynarodowym nietrwałości spo-
łeczno-historycznej Ukrainy jako państwa powstałego w wyniku procesów 
geopolitycznych w 1991 roku, a nie rzeczywistego oddolnego dążenia narodu 
ukraińskiego do stworzenia własnego państwa na podstawie obiektywnych 
czynników państwowotwórczych.  

Politycy europejscy z czasem zaczęli zwracać uwagę, iż konflikt wewnątrz 
i około ukraiński destabilizuje wewnętrznie UE, a w zakresie bezpieczeństwa 
jeszcze bardziej uzależnia ją od USA jako głównego gracza po stronie Kijowa. 
Ponadto państwa, które wstąpiły do UE w 2004 roku, a które w zamiarze 
Brukseli miały stać się elementem przestrzeni gospodarczej i politycznej 
Wspólnoty, stawały się z czasem z jednej strony wykonawcami woli politycz-
nej Waszyngtonu (Polska, Litwa, Łotwa, Estonia, Rumunia), a z drugiej za-
cieśniały współpracę z Rosją (Węgry, Czechy, Słowacja, Cypr a ostatnio na-
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wet „starounijna” Grecja). Wielka Brytania, która jedną nogą stara się być już 
poza Unią, tradycyjnie wspiera USA w walce z większym upodmiotowieniem 
się Berlina i Paryża w polityce światowej.  

Taka sytuacja stała się zagrożeniem dla przewodnictwa Niemiec i Francji 
w Europie, a dodatkowo jest zagrożeniem pogłębienia procesów dezintegra-
cyjnych w samej UE. Czynnik ukraiński w polityce europejskiej znacznie przy-
słonił istotne wyzwania związane z negatywnymi procesami wewnątrzwspól-
notowymi. Dla Berlina i Paryża konieczność szybkiego zakończenia wojny 
domowej na Ukrainie stała się wyzwaniem dużo większym dla polityki we-
wnętrznej w UE niż w kwestiach polityki światowej. To właśnie na Ukrainie po 
części waży się los Unii. To od kwestii neutralizacji groźby wojny w Europie 
wschodniej w pobliżu Bułgarii, Rumuni czy Węgier będzie zależała przyszłość 
polityczna Wspólnoty, a co za tym idzie – pozycja jej gospodarki.  

Obecnie, obserwując polityczne działania i deklaracje największych pol-
skich partii, rodzi się pytanie – jaka jest dzisiaj i jaka powinna być rola Polski 
w tej zmieniającej się sytuacji geopolitycznej w Europie? W Moskwie, Berli-
nie i Paryżu Warszawa jest odbierana jako waszyngtoński „lotniskowiec”, 
z którego przeprowadza się operacje polityczne w Europie Wschodniej oraz 
państwo, które swoje aktywa narodowe, w sferze gospodarczej coraz bardziej 
oddaje w zarząd i poniekąd własność państwom zachodnim. Taka polityka 
powoduje to, że jedni korzystają na nas gospodarczo, a drudzy politycznie. 
Pytanie tylko, gdzie leży docelowy interes gospodarczo-polityczny Polski? 
Mamy gwarancje NATO i ochronę UE, to bardzo ważne, ale sytuowanie się 
w tej przestrzeni geopolitycznej na pozycji Litwy, przy naszym potencjale, 
świadczy tylko o upadku nie tylko myśli politycznej, ale także instynktu sa-
mozachowawczego, nie mówiąc o obowiązku dbania o dziedzictwo Rzeczy-
pospolitej na wschodzie, także w wymiarze gospodarczym.  

Obecnie Polska, zaangażowana na wschodzie, prowadzi politykę już nie 
ukraińską, ale zachodnioukraińską. To cele narodowe zachodnich prowincji 
tego państwa dominują w polskiej polityce zagranicznej. To oczekiwania 
i wizja tego państwa lansowana przez Warszawę bardziej odpowiada powsta-
jącej we Lwowie, a nie w Kijowie czy Charkowie. Sami dzielimy to państwo, 
sami kreujemy środowiska i wspomagamy idee, które są antypolskie i będą 
nam w przyszłości szkodzić. Prowadzimy w Europie politykę równorzędną 
Litwie, która w stosunku do Warszawy zachowuje się jakby była podmiotem 
o wiele większym i nie miała z trzech stron granic „otwartych” dla rosyjskie-
go żywiołu. Poświęcamy tam interesy Polaków, którzy bardziej czują polską 
rację stanu od elit warszawskich.  

Obecnie, przed wyborami prezydenckimi, bardzo ważnym zadaniem jest 
wymuszenie społecznej debaty na temat naszej polityki wschodniej i roli Polski 
w Europie. Tym bardziej, iż nasza polityka środkowoeuropejska (Grupa Wy-
szehradzka) legła w gruzach, gdyż Bratysława, Praga i Budapeszt coraz bar-
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dziej się od nas dystansują. Polska, szukając sobie strategicznych partnerów 
w Wilnie, czy we Lwowie, sama sytuuje się na pozycji tych „mocarstw” 
w polityce światowej, kreując sobie „śmiertelnego” wroga w Rosji w imię za-
sadniczo nie naszych interesów. W ogóle nie bierze się przy tym pod uwagę 
koegzystencji polsko-rosyjskich interesów na niepodległej, federalnej Ukrainie.  

Próba skanalizowania dyskusji publicznej w odniesieniu do polityki pol-
skiej w odniesieniu do Ukrainy na „jedynie słuszną” i „agenturę rosyjską” 
świadczy o kompleksie postkomunistycznym elit politycznych, gdzie tylko 
jeden kierunek był poprawny, zgodny z interesem państwa. Poglądy stojące 
w opozycji do oficjalnie głoszonych muszą być z definicji agenturalne. Pa-
miętam, jak w latach 1980’, przewodząc strajkowi na mojej uczelni w Krako-
wie jako działaczowi NZS zarzucano publicznie, iż byłem agentem CIA. 
Obecnie, w imieniu Rzeczypospolitej, działacze Związku Ukraińców w Pol-
sce, na swoich stronach zarzucają mi, iż jestem „ruskim agentem”. Zaiste, iż 
strona konfliktu wewnątrz ukraińskiego stygmatyzuje polską politykę. 
Wspomniana sytuacja pokazuje słabość polskiej polityki.  

 
Pierwodruk: A. Zapałowski , Ukraina jako czynnik dezintegracji Europy, <http://geo 
polityka.net/andrzej-zapalowski-ukraina-czynnik-dezintegracji-europy/> (8 II 2015). 
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IZOLACJA – GRUPA SŁAWKOWSKA BEZ POLSKI 
 

olska traci sąsiadów, którzy byli do tej pory jej przyjaciółmi, a zyskuje 
sąsiadów, którzy mogą stać się zagrożeniem dla jej interesów. W taki 
sposób można podsumować ostatni rok wysiłków Warszawy na rzecz 

bezrefleksyjnego wsparcia Kijowa w jego wojnie z własnym narodem. Oczy-
wiście wszystko dzieje się pod płaszczykiem uzasadnienia pomocy dla kraju 
sąsiedzkiego, który walczy z najazdem rosyjskim. Problem tylko w tym, że 
Ukraina i jej prezydent indywidualnie nadal robią interesy z „napastnikiem” 
a kraj nie wprowadził od miesięcy stanu wojny! Za to Warszawa już prawie 
nie robi interesów z Moskwą, będąc w awangardzie i „szpicy” atlantyckiej 
krucjaty w walce o wpływy na Ukrainie. 

Jeszcze ponad 20 lat temu w Wyszehradzie spotkali się prezydenci trzech 
państw – Polski, Węgier i Czechosłowacji w celu podjęcia wspólnych działań 
w sferze gospodarczej i politycznej. Był to naturalny ruch integracyjny krajów, 
które posiadały kilkusetletnią wspólną (czasami trudną) historię, ale które wi-
działy przede wszystkim we współpracy szansę na działanie i obronę swoich 
interesów w Europie. Jednym z celów nowopowołanej Grupy było działanie na 
rzecz uniknięcia powstania nowych podziałów w Europie Środkowej. Co 
prawda wspomniany związek nie posiada agend instytucjonalnych, poza Fun-
duszem Wyszehradzkim z siedzibą w Bratysławie, ale jego działania były pozy-
tywnie odbierane w świecie. Polska była przez lata nieformalnym jego liderem, 
co nie było bez znaczenia dla pozycji Warszawy w tej części Europy. 

Wieloletni wysiłek wydaje się został przekreślony widocznym, jedno-
znacznym stosunkiem do konfliktu na Ukrainie i jednostronnej akcji War-
szawy skierowanie przeciw Moskwie. Działania, jakie Polska podjęła w tym 
obszarze, bardziej wpisywały się w oczekiwania i interesy Waszyngtonu niż 
w oczekiwania państw-stron Grupy Wyszehradzkiej. Pewien dystans do po-
czynań Warszawy nabrały Bratysława i Praga, a Budapeszt zmienił politykę 
w stosunku do Kijowa i Moskwy diametralnie. To, co budowano przez 20 lat 
z pewnymi sukcesami, zostało zniweczone wskutek zawarcia iluzorycznego 
„sojuszu” z Kijowem, który może z czasem przekształcić się w ostrą rywaliza-
cję na wielu płaszczyznach. 

Do pewnego, negatywnego przełomu w kwestii pozycji Polski w Europie 
Środkowej doszło 29 stycznia br. w Sławkowie (historyczne Austerlitz). To 
właśnie w tym dniu premierzy Austrii, Czech i Słowacji podpisali deklarację 
o powołaniu Trójkąta Sławkowskiego, którego celem ma być intensyfikacja 
współpracy w zakresie problemów społecznych i infrastrukturalnych. Nieza-
leżnie od tego dokumentu wspomniana inicjatywa ma wyraźny element od-
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cięcia się od dalszego zacieśniania współpracy w ramach Grupy Wyszehradz-
kiej, zwłaszcza jest nieoficjalnie skierowana przeciw Polsce. Nie ulega wąt-
pliwości, iż do Trójkąta Sławkowskiego dołączą z czasem Węgry. Wszystkie 
wspomniane państwa są zdystansowane w angażowaniu się w poparcie dla 
polityki zaostrzania konfliktu z Rosją o Ukrainę, nie widząc w tym dla siebie 
istotnych interesów, lecz tylko same straty. 

Ta sytuacja stawia Polskę w sytuacji, gdzie jedyni pozostali sojusznicy 
w tej części kontynentu tj. Litwa zwalcza polską mniejszość, a drugi – Ukra-
ina upada gospodarczo i politycznie. Oba wspomniane kraje mogą stać się 
w przyszłości katalizatorami nowych konfliktów. Warszawa, zamiast pod-
trzymywać współpracę z państwami stabilnymi, sama szuka sobie proble-
mów i to nie we własnym interesie. 

 
Pierwodruk: A. Zapałowski , Izolacja – Grupa Sławkowska bez Polski, <http://geo 
polityka.org/komentarze/andrzej-zapalowski-izolcja-grupa-slawkowska-bez-polski> 
(24 II 2015).  
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ŚRODOWISKA OLIGARCHICZNE SKAZUJĄ UKRAINĘ  
NA DESTABILIZACJĘ 

 
ie ma mowy o możliwym konflikcie militarnym na obszarze państw 
członkowskich NATO i UE. Głównym terytorium, które jest realnie 
zagrożone rozprzestrzenianiem się konfliktu militarnego na nowe te-

reny jest Ukraina i Naddniestrze. Po części może to dotyczyć także Bośni 
i Hercegowiny. Ukraina jest czynnikiem dezintegrującym Europę. 

Spór o wpływy na Ukrainie Rosji i Zachodu oraz interesy środowisk oli-
garchicznych i nacjonalistycznych w Kijowie skazują to państwo na trwałą 
destabilizację, która z racji wielkości i jego znaczenia geopolitycznego będzie 
uwypuklała istniejące już różnice w Europie. Obecnie mówimy już o „wolnej 
ręce” państw NATO w zbrojeniu Kijowa czy też pogłębianiu się różnic w po-
dejściu do sankcji wobec Moskwy. To, co udało się Brukseli utrzymać w 2014 
r., a mianowicie jednomyślność w sprawie konfliktu na Ukrainie i stosunku 
do Rosji, już się wyczerpuje. Węgry, Czechy, Cypr, Grecja czy też Słowacja 
mówią „Stop!” sankcjom. Takie głosy pojawiają się także coraz częściej wśród 
opozycji we Francji i Wielkiej Brytanii, która notuje poparcie rzędu 30%. Eu-
ropę Zachodnią czekają wybory, stąd dłużej niż kilka miesięcy rządzący 
w tych państwach nie mogą stosować retoryki wojennej w stosunku do Fede-
racji. Społeczeństwa tych państw nie chcą za to płacić. 

Sytuacja finansowa Kijowa jest dużo gorsza niż podaje „Financial Times". 
Prawdopodobny spadek PKB w 2015 r. będzie dwucyfrowy, depozyty z ban-
ków są masowo wycofywane. Tylko w ubiegłym roku upadło ich ponad 30. 
Ponadto rezerwy złota Kijowa są na wyczerpaniu, a rezerwy dewizowe waha-
ją się w okolicach 6 mld USD. Państwo ukraińskie jest uzależnione od rosyj-
skich nośników energii, koszt prowadzenia wojny i wyłączenia tysięcy ludzi 
z systemu produkcji powodują pogłębienie i tak wystarczająco dramatycznej 
sytuacji budżetowej. Nie dalej, jak w grudniu 2014 roku w samym budżecie 
założono, iż w 2015 r. dolar będzie kosztował 17 hrywien, tymczasem mamy 
dopiero luty, a dolar kosztuje już ok. 25 hrywien. Tym samym jego założenia 
są nierealne. Pomoc państw zachodnich i MFW może tylko utrzymywać to 
państwo czasowo przy życiu, ale nie może spowodować jego reformy. 

Jedna z amerykańskich firm analitycznych w ubiegłym roku podała, że na 
Ukrainie około 100 rodzin oligarchicznych kontroluje ok. 80% PKB tego kra-
ju, ponad 6 mln ha ziemi jest w rękach około 100 prywatnych agroholdingów. 
Przed zaostrzeniem konfliktu w Donbasie koncesje na wydobywanie tam ga-
zu łupkowego miała amerykańska firma, w której zarządzie zasiada syn wi-
ceprezydenta Stanów Zjednoczonych. To pokazuje, dlaczego społeczeństwo 
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ukraińskie nie chce walczyć z separatystami. Dlatego, bo nie widzi w tym 
konflikcie swojego interesu. Zresztą środowiska nacjonalistyczne na Ukra-
inie, poprzez swoich liderów, coraz głośniej mówią, że trzeba odebrać Ukra-
inę oligarchom. To pokazuje przestrzeń dla nowego konfliktu w tym pań-
stwie. Na razie celem jest walka o kontrolę państwa nad całym terytorium te-
go kraju. Jednakże w zanadrzu widać, że część oddziałów ochotniczych nie 
jest podporządkowana ani ukraińskiemu MSW, ani MON. Niektórzy przy-
wódcy nacjonalistyczni wycofują część oddziałów z bezpośrednich walk, aby 
nie wytracać swoich ludzi. Przykładowo w Kijowie doszło do bijatyki żołnie-
rzy rozwiązanego nacjonalistycznego batalionu „Ajdar” z żołnierzami armii 
ukraińskiej. Jeżeli Ukraińcy nie zdobędą Donbasu, a szanse na to są znikome, 
jeżeli zaczną być wprowadzane urealnione ceny nośników energii i likwida-
cja ulg socjalnych, powstanie podłoże do działań społecznych, które mogą 
być wykorzystane przez nacjonalistów w rozgrywce z oligarchami. To do-
prowadziłoby do pogłębienia konfliktu w tym kraju i spowodowałoby nowe 
zagrożenia dla Europy. 

Sankcje mają zasadniczo wymiar propagandowy. Część z nich już nieofi-
cjalnie się „odkręca”, np. amerykańskie banki obsługują z powrotem osoby fi-
zyczne na Krymie. Jak podkreśla wielu ekonomistów, aby sankcje dla Rosji 
były realnym zagrożeniem, musiałyby one trwać jeszcze co najmniej dwa la-
ta. Pytanie tylko, czy Ukraina przetrwa w tej formie tyle czasu i czy gospo-
darki i społeczeństwa państw UE także tyle wytrzymają. Obecna ofensywa 
Berlina i Paryża pokazuje, że społeczna zgoda na sankcje wyczerpuje się 
w tych państwach, ich przywódcy obawiają się, iż w pewnych okoliczno-
ściach może to wpłynąć na głębokie tąpnięcia w samej Unii. Stany Zjedno-
czone dążą do zneutralizowania obecności Rosji na Ukrainie oraz do unie-
możliwienia jej odbudowy wpływów w regionie Azji i Bliskiego Wschodu. To 
jest bardzo ryzykowna gra. Obydwie strony mają spore pola manewru poli-
tycznego i gospodarczego. Stany Zjednoczone grają o utrwalenie uzyskanych 
wpływów na Ukrainie, z kolei Rosja, według niej samej, gra o swoje egzysten-
cjonalne zaplecze. Pytanie tylko, które z tych państw okaże się bardziej zde-
terminowane w tej rozgrywce, zwłaszcza, że w pewnych okolicznościach Mo-
skwa może pomóc Teheranowi w uzyskaniu technologii do produkcji bomby 
atomowej, co doprowadziłoby do kompletnej przebudowy obecnego układu 
bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie. 

Już kilka lat temu dyrektor Stratforu George Friedman zwracał uwagę, że 
największym zagrożeniem politycznym dla Stanów Zjednoczonych w Euro-
pie jest uniezależnienie się Niemiec spod wpływów Waszyngtonu. Francja 
jest tradycyjnie sceptyczna wobec amerykańskiego przewodnictwa w świecie, 
czego najdobitniejszym przykładem była polityka Charlesa de Gaulle. Jed-
nakże największym zagrożeniem dla państw europejskich jest wplątanie ich 
w trwały, wieloletni konflikt z Moskwą na płaszczyźnie ukraińskiej, przez co 
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stałyby się bardziej uzależnione od Ameryki. Błędy, które popełniliśmy 
w krótkim czasie, niestety nie są do zniwelowania. Jeżeli Niemcy i Francuzi 
przejęli inicjatywę mającą na celu wyhamowanie konfrontacji z Rosją na 
Ukrainie, to Polska powinna to wspierać, a nie dystansować się tak, jak to ro-
bią wicepremier Tomasz Siemoniak czy minister spraw zagranicznych Grze-
gorz Schetyna. My w tej grze zostaliśmy z malutką Litwą i oddalonymi o ty-
siące kilometrów Stanami Zjednoczonymi. Straciliśmy wieloletnich partne-
rów z Grupy Wyszehradzkiej, tj. Węgry, Słowację i Czechy, które coraz bar-
dziej się od nas dystansują. Polska polityka musi ewoluować w stronę stabili-
zatora na Ukrainie, a nie strony konfliktu, tym bardziej, że nie wiemy, jakie 
oblicze będzie on przybierał w przyszłości. 

Pytanie brzmi, czy w polskim MSZ ktoś w ogóle postawił sobie pytanie, 
jaką Ukrainę wspieramy...? Czy będzie to państwo wielonarodowe, z przewa-
gą przemysłu na wschodzie i południu kraju? W takim przypadku obecnie 
eliminujemy się z partnerstwa z tym regionem. Czy może będzie to państwo 
unitarne, rządzone przez oligarchów...? Jeśli tak, to w tym przypadku, z uwa-
gi na nasz potencjał gospodarczy, także nie będziemy partnerem dla tego 
środowiska, a co najwyżej przestrzenią inwestycyjną. Czy Ukraina będzie 
państwem unitarnie rządzonym w jakiejś mierze przez skrajnych nacjonali-
stów, gdzie mniejszości (w tym Polska) będą w sytuacji dużo gorszej niż na 
Litwie? Co zaś się tyczy samej Litwy i jej polityki bezpieczeństwa – widać, że 
państwo to nastawia się na konfrontację z przeciwnikiem absolutnie domi-
nującym. Przecież Rosja ma dostęp do tego kraju z trzech stron. Dodatkowo 
jeszcze w swojej polityce wewnętrznej Litwa – zresztą tak jak zachodnia 
Ukraina – nastawiona jest na wynarodowienie mniejszości. Państwa te nie 
zapewnią nam większego bezpieczeństwa niż sami obecnie posiadamy. 

 
Pierwodruk: A. Zapałowski , Środowiska oligarchiczne skazują Ukrainę na destabi-
lizację, <http://l24.lt/pl/opinie-i-komentarze/item/56747-srodowiska-oligarchiczne-
i-nacjonalistyczne-skazuja-ukraine-na-destabilizacje> (26 II 2015).  
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ZDOBYWANIE DONBASU? 
 

ytuacja na Ukrainie zmierza w coraz gorszym kierunku. Inflacja według 
zagranicznych ekspertów będzie wynosiła w skali roku ponad 100%, 
a nie, jak zakłada rząd – ok. 43%, zaś podwyżka cen nośników energii 

wyniesie ponad 70%. Postępuje pauperyzacja społeczeństwa (średnia pensja 
w przeliczeniu to ok. 600 zł, a minimalna 180 zł – czyli w wysokości wyna-
grodzeń państw Afryki środkowej), do wojska mobilizuje się już środowiska 
intelektualne, czyli wykładowców akademickich. Przy tych wszystkich pro-
blemach państwa, bankrutujących bankach (około 40), niewypłacalności 
świadczeń socjalnych dla wielu grup społecznych, kilkukrotnego wzrostu cen 
podstawowych artykułów spożywczych okazuje się, iż rząd znaczną część 
pożyczek z MFW przeznaczy na zakup broni (pisze o tym niemiecka prasa)1.  

To wszystko oznacza, iż Kijów idzie w kierunku militarnego rozstrzygnięcia 
konfliktu w Donbasie, a co za tym idzie – na dalsze pogłębienie kryzysu spo-
łecznego w kraju. Widać, iż Ukraina nastawia się na znane z historii „Pyrruso-
we zwycięstwo” – zdobycie Donbasu kosztem rozpadu państwa i wykupienia 
go za bezcen przez światowe korporacje. Pytanie tylko, czy uda się go zdobyć? 
Wątpię, a jeżeli sytuacja międzynarodowa sprzyjałaby temu, to już nie Donbas, 
lecz całe państwo ukraińskie stanie się jednym wielkim Ulsterem.  

Niezależnie od rozwoju wypadków problemem Kijowa i Bukaresztu stanie 
się brak połączenia Naddniestrza ze światem. To z kolei oznacza duży kon-
flikt na styku Ukrainy z państwami NATO. Nikt w tym wszystkim nie zauwa-
ża, iż Rosja zaczyna mieć coraz mniej aktywów do stracenia i może podjąć 
działania metodą faktów dokonanych. Co się stanie później – to problem dy-
plomacji i prób wyjścia z tego metodami „demokratycznych” procedur, 
umów, negocjacji, porozumień itd.  

Pytanie tylko – czy warto to wszystko zaczynać? Czy warto rozpętywać 
konflikt na większą skalę za cenę unitarności Ukrainy? To generał Hennadiy 
Moskal, który z ramienia rządu kijowskiego jest gubernatorem Ługańska, 
mówił wprost, iż 80% regionu jest przeciwko obecnemu rządowi Ukrainy. 
Dlatego należy zadać sobie pytanie – czy armia ukraińska ma wyzwalać Don-
bas, czy go zdobywać? Jeżeli go zdobędzie, to czy będzie wprowadzała meto-
dy okupacji regionu?  

Od miesięcy jest wiadomo, iż federalizacja państwa ukraińskiego jest je-
dynym rozwiązaniem dla wyhamowania wojny w Europie Wschodniej. Pyta-
nie jednak brzmi, komu zależy na podtrzymywaniu tego konfliktu? Jego 

                                                                 
1
 Ukraine plant Milliarden-Ausgaben für Waffen-Käufe, <http://deutsche-wirtschafts-nach 

richten.de/2015/03/11/ukraine-plant-milliarden-ausgaben-fuer-waffen-kaeufe/> (10 XI 2015). 
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trwanie nie jest bowiem na pewno dobre dla Polski oraz jej interesów poli-
tycznych i gospodarczych.  

 
Pierwodruk: A. Zapałowski , Zdobywanie Donbasu?, <http://geopolityka.net/and 
rzej-zapalowski-zdobywanie-donbasu/e> (15 III 2015). 
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UKRAIŃSKO-NOWOROSYJSKIE WARCABY 
 

ra w polityczne warcaby Ukrainy z Noworosją jest elementem wyrafi-
nowanej batalii szachowej między Stanami Zjednoczonymi a Rosją. 
To rozgrywka tym bardziej niezwykła, iż żadna ze stron nie chce dać 

drugiej szach-mata, ale każda chce ją wygrać, popychając pionki na ukraiń-
skiej planszy. Ten kolokwialny obrazowo przykład dobrze oddaje dramat, 
który rozgrywa się za wschodnią granicą Polski. Czy ktoś dzisiaj, posiadający 
światowy autorytet moralny, zostałby wysłuchany, gdyby tylko na podstawie 
faktów pokazał i wskazał winnych tej wojny? Oczywiście nie! W tym konflik-
cie nie chodzi bowiem o to, kto ma rację, za kim stoją fakty, prawo czy też 
historyczne dziedzictwo, lecz o wykreowanie zupełnie nowego układu sił na 
obszarze Ukrainy a szerzej – Europy Środkowowschodniej... 

Jeżeli przyjmiemy paradygmat Hansa Morgenthau, że polityka międzyna-
rodowa musi być polityką siły1, to nie może nas dziwić, iż silni podejmują 
wobec siebie wyzwanie w postaci zmierzenia swoich własnych potencjałów 
oraz możliwości oddziaływania. Problem leży tylko w tym, iż obecnie jednym 
z pól tej próby jest Ukraina, a może za niedługo Białoruś, Mołdawia, Bośnia 
i Hercegowina i jeszcze w formie niemilitarnej – niektóre państwa Unii Eu-
ropejskiej. 

Rolą tych krajów, które stawia się jako figury lub pionki na szachownicę, 
jest nie dać się wyeliminować, ale brać udział w grze aż do momentu po-
wstania remisu, który musi nastąpić. To jest właśnie zasadnicza rola odpo-
wiedzialnych za swoją przyszłość państw. Jeżeli któreś z nich w porę nie roz-
pozna roli, jaką mu przypisano, wówczas zostanie użyte jako element, który 
należy poświęcić dla uzyskania ostatecznego wyniku rozgrywki. Obawy co do 
swojej roli zaczęły już wyrażać niektóre figury Unii, takie jak Cypr, Grecja, 
Węgry, Słowacja czy też Czechy. Z kolei pionki takie, jak Litwa uznały, iż 
bezwzględne oddanie się królowi pozwoli im na przetrwanie, gdyż właśnie 
takie gwarancje daje władca. Polska nadal balansuje. Społeczeństwo w swojej 
przewadze chce grać figurę, zaś rząd woli oddać się, pod postacią pionka, 
bezwzględnie królowi. Nie jest to oczywiście tylko kwestia przemyślanej kal-
kulacji obecnych elit, ale głównie ich poziomu osobowego i mentalnego. 

W tle tej partii szachów rozgrywa się również nie mniej interesująca gra 
w warcaby między Kijowem a Donieckiem. Jej wynik może być tylko jeden. 
Jest nim kompletna dezintegracja pola gry i myślę, że dobrze to wiedzą oby-
dwaj gracze. Wiedzą także, iż nie można sięgnąć bezpośrednio po pomoc kró-

                                                                 
1
 H. J .  Morgenthau , Polityka miedzy narodami. Walka o potęgę i pokój, Warszawa 2010, 

s. 56. 
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lów z szachów, bo ci grają o coś większego. Dlatego też jedna strona stara się 
wciągać do tej gry figury, które na tym polu mogą być tylko pionkami. Mają 
nimi być oczywiście Polska i Rumunia. Pierwszy kraj ma dać broń, pieniądze, 
żołnierzy oraz wystawić się na strzały króla strony przeciwnej. Drugi ma po-
móc w odmrożeniu skrawka szachownicy, aby tam się przeciwnik zajął grą. 

Ten trochę obrazowy wyraz obecnej sytuacji w Europie, oczywiście nie-
zwykle uproszczony, pokazuje rolę, jaką wyznaczono wielu państwom. 
Oczywiście nawiązałem w nim do tytułu książki Zbigniewa Brzezińskiego 
„Wielka szachownica”, gdyż to właśnie ten autor przed kilkunastoma laty 
sformułował inny paradygmat w relacjach międzynarodowych – bez Ukrainy 
Rosja nigdy nie będzie już światowym mocarstwem. To zapewne jego słowa 
wzięli sobie do serca stratedzy obu mocarstw tj. Stanów Zjednoczonych i Fe-
deracji Rosyjskiej. Przez kilkanaście lat również, jak to głosił Jurij Bezmienow 
w swoich wykładach o przygotowaniu przewrotów politycznych – przygoto-
wywano grę o Ukrainę, o jej trwałe przejęcie2. Strony szukały tylko czasu 
i dogodnej sytuacji. Okazało się, że dla Zachodu sytuacja sama się nadarzyła. 
Nie wzięto jednak pod uwagę dwóch rzeczy. Po pierwsze, społeczeństwo 
ukraińskie było przekonane do marszu na zachód tylko w połowie. Drugi 
problem polegał na tym, że kilka milionów „ukraińskich” Rosjan wolało pójść 
w przeciwną stronę – do swoich. 

Obecnie wiele osób zadaje sobie pytanie, jak ten konflikt rozwiązać. Fak-
tem jest, iż nie da się zmieścić w jednym domu, bez wyizolowanych pokojów, 
zwolenników Stepana Bandery, zwolenników wersji historii o Wojnie Oj-
czyźnianej i skrzywdzonych poprzez utratę bliskich w tej wojnie. Złudzenia 
mówiące, że można to załatwić poprzez instytucje międzynarodowe, siły po-
kojowe, specjalne statusy itp., jest nieporozumieniem. Nie ulega wątpliwości, 
iż separatyści trwale nie zrezygnują na swoim terenie z kontroli nad forma-
cjami siłowymi, a takiego stanu Kijów nie będzie przecież akceptować. Po co 
się więc łudzić? 

Problem tylko w tym, czy obie strony konfliktu tj. Rosja i Noworosja oraz 
Ukraina i Zachód chcą kontynuować tę konfrontację, łudząc się, iż zdobędą 
znacznie więcej pola, czy też jest to przygrywka do dużo większego konflik-
tu. Generał Rupert Smith3 zwracał uwagę, iż wykrycie, czy mamy do czynie-
nia z konfrontacją, czy już z konfliktem – leży w określeniu celu – czy jest 
nim zmiana zamiarów przeciwnika, czy też jego zniszczenie, a jeśli tak – na 
jakim polu ma nastąpić niszczące działanie? 

Dla Polski i jej narodu, a co za tym idzie – dla mnie osobiście jest ważne, 
aby to pole niszczącego działania nie znalazło się pomiędzy Odrą a Bugiem, 
                                                                 

2
 Jak napaść na państwo (całość) Jurij Bezmienow, <https://www.youtube.com/watch? 

v=lWIpFvGrNak> (19 III 2015). 
3
 R.  Smith, Przydatność siły militarnej. Sztuka wojenna we współczesnym świecie, War-

szawa 2010, s. 230. 
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a najlepiej nawet nie pomiędzy Odrą a Zbruczem. Szkoda bowiem dziedzic-
twa materialnego I Rzeczypospolitej. To właśnie powinno być troską polity-
ków w Polsce. Musimy być w tej grze figurą a nie pionkiem! Figurą, która gra 
bardziej z tyłu i wygrywa pokój bez strat. 

 
Pierwodruk: A. Zapałowski , Ukraińsko-Noworosyjskie warcaby, <http://www.geo 
polityka.org/komentarze/andrzej-zapalowski-ukrainsko-noworosyjskie-warcaby> (20 
III 2015). 
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CO ZAGRAŻA POLSCE? 
 

 obecnej debacie dotyczącej wyzwań dla bezpieczeństwa Polski na 
wschodzie często padają porównana do naszej sytuacji w 1939 ro-
ku. Różnica polega tylko na tym, iż to nie Niemcy, a Rosja ma być 

głównym zagrożeniem dla naszego bezpieczeństwa, co jest poniekąd prawdą. 
Jednakże występujący w mediach różnego autoramentu specjaliści i zaklina-
cze sugerujący, iż atak Rosji jest kwestią miesięcy, opierają swoje opinie nie 
na rzetelnej analizie sytuacji, lecz na tzw. wiedzy intuicyjnej, która stała się 
nową „dziedziną nauki”.  

Oczywiście głównym niebezpieczeństwem jakie Polsce grozi ze strony Ro-
sji – wg wspomnianych specjalistów – jest jej podbój po uporaniu się z Ukra-
iną i dlatego Ukrainy trzeba bronić wszelkimi sposobami. W tych wszystkich 
wojennych pohukiwaniach brak jest zasadniczej kwestii: jak Rosja ma obec-
nie zaatakować Polskę i jakie cele strategiczne jej w tym przyświecają?  

Jedynym obszarem, z którego obecnie realnie można dokonać skuteczne-
go uderzenia na Polskę, jest rejon Królewca. To na tym terenie, porównywal-
nym z przeciętnym województwem w Polsce, stacjonują siły zbrojne Rosji, 
zdolne związać operacyjnie większość sił Polski. Należy podkreślić, iż w nie-
których rodzajach uzbrojenia Rosjanie posiadają znaczną przewagę tech-
niczną nad nami. Jednakże z uwagi na specyfikę tego obszaru – posiada on 
większość granic z państwami NATO, bądź z morzem – taki atak musiałby 
być skoordynowany z uderzeniem na wszystkie państwa bałtyckie, a faktycz-
nie stanowiłby początek dużej wojny światowej. Zastanawiającą kwestą jest 
także realna głębokość skutecznego uderzenia na Polskę. Prawdopodobnie 
byłyby to 3–4 województwa. Pytanie zasadnicze brzmi: co dalej z militarną 
operacją i jakie byłoby działanie w odpowiedzi na to UE i NATO? Na pewno 
byłby to kryzys globalny z konsekwencjami działań wojennych w innych re-
jonach świata. 

Drugim zasadniczym elementem takiego planu jest jego celowość. Nie jest 
nią chęć okupacji części Polski, gdyż efekty takiego założenia w obecnej sy-
tuacji nie są opłacalne, a i Rosja nie ma obecnie możliwości ludzkich i finan-
sowych na trwałą okupację całej Ukrainy, a cóż dopiero mówić o okupacji 
Polski i związaniu się trwałym konfliktem. Konsekwencje gospodarcze i geo-
polityczne dla Moskwy na obszarze Azji i Kaukazu byłyby katastrofalne. 

Wobec powyższego należy zastanowić się, kiedy i jakle zagrożenie rosyj-
skie byłoby dla Polski realne. Jest nią niewątpliwie kwestia bezwzględnego 
podporządkowania sobie Białorusi i usunięcie Alaksandra Łukaszenki oraz 
jego zaplecza z tego państwa. Obecnie A. Łukaszenka balansuje pomiędzy 
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Rosją a Zachodem, znajdując się jednocześnie w rosyjskiej sferze wpływów. 
To daje mu możliwości dalszego trwania, gdyż z jednej strony znajduje się po 
stronie Moskwy, a z drugiej – jego dyktatura nie jest obecnie w istotny spo-
sób podważana na Zachodzie, gdyż ten w dalszej lub bliższej perspektywie 
będzie chciał uzyskać wpływy w tym państwie. Tak więc bezwzględne podpo-
rządkowane Białorusi jest kluczowe dla Rosji, aby uzyskać realną rubież wyj-
ściową do skutecznego dokonania ataku militarnego na Polskę. Ukraina tą 
rubieżą nie jest i nie będzie, gdyż – niezależnie od końcowego efektu roz-
strzygnięcia sytuacji na Ukrainie – jej zachodnia część i tak będzie buforem 
dla Polski – pasem oddzielającym od bezpośredniej styczności z Rosją. 

Należy zadać sobie pytanie, czy liczni politolodzy występujący w mediach 
to rozumieją ? Oczywiście większość z nich tak, ale ich zadanie przed kame-
rami jest zasadniczo inne: mobilizacja polskiej opinii publicznej we wsparciu 
działań Zachodu na rzecz zmiany geopolitycznego układu na Ukrainie, co ma 
być w ich założeniu głównym interesem Polski. Tylko, czy aby tak na pewno 
jest? Dlaczego to nie jest głównym interesem Słowacji, Czech, Austrii, Wę-
gier a nawet Rumunii, a ma być Polski? Czyżby tylko chodziło o nasze do-
świadczenia historyczne związane z okupacją naszego kraju przez Rosję – tak 
jakby nie było niemieckiej okupacji i nie było groźby gospodarczego podboju 
Polski przez to państwo? 

Gra idzie oczywiście o coś większego: o wpływy USA w rejonie Morza 
Czarnego, Bliskiego Wschodu i o uniemożliwienie Rosji odbudowy swoich 
wpływów w tym regionie. Właśnie w kontekście generowania napięć będą-
cych interesem naszych sojuszników Polska ryzykuje konflikt z Rosją o nie-
swoje interesy. Mamy przecież doświadczenia związane z kosztami inter-
wencji w Iraku i Afganistanie. Na obietnicach udziału w zyskach gospodar-
czych się skończyło. Jednakże „bezinteresowne” wspomaganie sojuszników 
kilka tysięcy kilometrów od Polski to nie to samo, co prowokowanie konflik-
tu u swoich granic! 

Czy wobec tego, że obecnie Rosja realnie pod względem militarnym nam 
nie zagraża (ten stan może się za kilka lat zmienić), Polska jest bezpieczna? 
Oczywiście nie. Zasadnicze jednak niebezpieczeństwo pochodzi z obszaru 
Ukrainy. Państwo to jest na skraju upadku gospodarczego, niewypłacalności, 
znajduje się przed nowa fazą wojny z separatystami, a może nawet wprost 
przed ograniczoną otwartą rosyjską interwencją. Ponadto w powietrzu wisi 
wojna pomiędzy oligarchami, z użyciem w tej walce formacji skrajnie nacjo-
nalistycznych, co może doprowadzić do powstania kolejnego frontu walki 
wewnątrz ukraińskiej, nie mówiąc już o grożącym buncie społecznym z ele-
mentami anarchii. Tylko te wymienione wyżej elementy ewentualnej destabi-
lizacji wystarczą do stworzenia realnego zagrożenia dla Polski.  

W wyniku pogłębienia anarchizacji życia na Ukrainie należy się spodzie-
wać setek tysięcy uciekinierów i trwałych emigrantów, którzy pozbawieni 
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stałych dochodów staną się podatnym zapleczem dla zorganizowanej prze-
stępczości. Na teren Polski przedostaną się przy okazji wspomnianych proce-
sów setki egzemplarzy nielegalnej broni. Innym elementem istotnego zagro-
żenia ze strony naszego sąsiada na wschodzie jest kilkanaście elektrowni 
atomowych, które mogą tworzyć istotny problem wskutek braku należytej 
ochrony w okresie postępującej anarchii. Nie należy także wykluczyć resen-
tymentów panujących pośród potomków osób wysiedlonych z Polski połu-
dniowo-wschodniej, których efektem może być trwałe zasiedlanie tych tere-
nów, co wywoła kolejne napięcia.  

Zagrożeniem dla Polski w najbliższych latach może stać się także proces 
dezintegracji Ukrainy i wydzielenie się w formie autonomii quasi-państwa 
zachodnioukraińskiego ze stolicą we Lwowie. Taki wariant zapewne byłby 
wspierany przez Rosję, chcącą odciąć to „gniazdo nacjonalizmu” od pozosta-
łych obszarów Ukrainy. W przyszłości były to także dogodny podmiot do ge-
nerowania konfliktów z Polską.  

Obecnie nieco mniej uwagi przywiązuje się do Białorusi. Kraj ten jest za-
mieszkały przez kilka milionów Rosjan, kilka milionów Białorusinów emo-
cjonalnie związanych językiem i mentalnością z Rosją, ok. 2 mln Białorusi-
nów, u których trwa proces uzyskiwania świadomości narodowej, oraz kilka-
set tysięcy Polaków zwarcie zamieszkujących zachodnie obszary państwa. To 
idealny teren do dokonania podobnego, jak na Ukrainie, scenariusza destabi-
lizacji. Tym dla Polski byłby on niebezpieczniejszy, iż zapewne Rosjanie wy-
korzystaliby do niego mniejszość polską jako element, który wraz z nacjona-
listycznymi Białorusinami odłączałby się od państwa. To doprowadziłaby 
Polskę do bardzo trudnej sytuacji politycznej, zwłaszcza iż opinia publiczna 
byłaby za ochroną militarną Polaków w tym państwie.  

Obecnie społeczeństwo polskie w swojej masie jest coraz bardziej zdy-
stansowane od naszego zaangażowaniem na Ukrainie. Koszty gospodarcze, 
jakie Polska ponosi, przymykanie oczu przez rząd na wszechobecny skrajny 
nacjonalizm, brak istotnej pomocy w modernizacji armii ze strony USA 
w postaci przekazywania nam sprzętu opartego na wysokich technologiach, 
a ograniczanie się w zamian do demonstracyjnych objazdów i ćwiczeń w kra-
ju – wszystko to powoduje niebezpieczne zmęczenie tym konfliktem i jego 
następstwami, zwłaszcza że za Ukrainę w Polsce, poza niektórymi polityka-
mi, nikt nie chce walczyć. Nie chcą już za nią walczyć także coraz większe 
grupy społeczeństwa ukraińskiego. Co robić w takiej sytuacji?  

Należy przede wszystkim wzmocnić nasze siły operacyjne do stanu, 
w którym miałyby one możliwość, w razie kontrofensywy, zająć obszar np. 
Kaliningradu. Tylko armia, która w razie ataku jest zdolna go odeprzeć 
i wprowadzić własne siły na teren wroga, posiada istotny potencjał odstra-
szania. Do tego należy powołać nowe brygady zmechanizowane (a nie prze-
suwać je z innych rejonów kraju) w rejon granicy z obwodem kaliningradz-
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kim i Białorusią. Należy szybko odbudować system antyrakietowy i powołać 
powszechną Obronę Terytorialną, liczącą w stanie pełnej mobilizacji milion 
żołnierzy. Nie może być tak jak jest obecnie, że 1 proc. obywateli ma bronić 
99% pozostałych.  

To, że obecnie Polsce nie zagraża bezpośredni atak ze strony Rosji, nie 
zwalnia nas z szybkich decyzji w tym względzie. Należy pamiętać, iż taki atak 
jest możliwy w przypadku wybuchu globalnego konfliktu, w którym nasz kraj 
będzie jedną ze stron. Polska obecnie stoi przez wieloma zagrożeniami w sfe-
rze swojego bezpieczeństwa. Nie jest nią tylko problem Rosji, ale także roz-
wijający się konflikt w Europie zachodniej pomiędzy islamistami a tradycyj-
nymi narodami, zamieszkującymi ten kontynent, a także powiększający się 
kryzys tożsamościowy i instytucjonalny Unii Europejskiej i po części NATO. 
Coraz trudniej będzie o jednomyślne decyzje, zwłaszcza w obliczu zagrożeń 
militarnych, a to może pozostawić Polskę na wiele tygodni samą ze swoimi 
zagrożeniami. 

 
Pierwodruk: A. Zapałowski , Co zagraża Polsce?, „Nasza Polska”, nr 14 (1012) 7 IV 
2015, s. 14. 
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UKRAINA – KONFLIKT ZAMROŻONY CZY ZAWIESZONY? 
 

iedy we wrześniu ubiegłego roku doszło do podpisania w Mińsku po-
rozumienia dotyczącego wstrzymania wojny domowej na Ukrainie, 
widać było, iż obydwie strony potraktowały go jako ele-

ment czasowego zawieszenia broni, co miało im pomóc w uzyskaniu czasu 
do lepszego przygotowania się do dalszej walki. Tak naprawdę to już tamtym 
porozumieniem Kijów pośrednio uznał separatystów za podmiot i oficjalną 
stronę zbrojnego sporu. Natomiast mimo takiej powszechnej opinii nie była 
nią Rosja, gdyż do dzisiaj nie wprowadzono stanu wojny pomiędzy oboma 
państwami. Co więcej – wymiana gospodarcza trwa nadal, chociaż została 
znacznie ograniczona po aneksji Krymu. 

Moskwa od momentu zawarcia porozumienia w Mińsku jest w tym kon-
flikcie faktycznie bardziej arbitrem, choć stronniczym, aniżeli jego stroną. 
Należy podkreślić, iż brak trwałości porozumienia Mińsk-1 był wpisany w je-
go treść, gdyż nie uregulowano wielu podstawowych, a wręcz fundamental-
nych kwestii. Należała do nich m.in. kwestia braku pokrycia tymczasowej li-
nii rozgraniczenia wojsk z granicami administracyjnymi obwodów, co było 
rezultatem ówczesnej sytuacji na froncie. Nie przedstawiono także wiary-
godnych propozycji upodmiotowienia sytuacji ukraińskich Rosjan w pań-
stwie ukraińskim, w tym tych pozostających poza jurysdykcją Doniecka i Łu-
gańska. Kijów ówcześnie w sposób fundamentalny podchodził do kwestii 
unitarności państwa, co nie zmieniło się do dzisiaj i co wyklucza rozpoczęcie 
procesu powrotu tych republik pod jurysdykcję Kijowa. Tak jak kilka miesię-
cy temu, tak i dzisiaj Ukraina nie może ogłosić stanu wojny z Rosją, gdyż nie 
ma możliwości dywersyfikacji dostaw nośników energii. Z punktu widzenia 
pomocy międzynarodowej dla tego państwa ogłoszenie formalnego stanu 
wojny z Rosją doprowadziłby w dalszej konsekwencji do pośredniego kon-
fliktu z Federacją państw udzielających pomocy. 

Kolejnym elementem powodującym brak trwałej stabilizacji na linii roz-
graniczenia, co jest na korzyść separatystów, a przede wszystkim Moskwy, 
jest stan ukraińskiej gospodarki. Przez ostatnie miesiące upadło w tym pań-
stwie około 40 banków, rezerwy dewizowe stopniały do poziomu wysokości 
majątku prezydenta tego kraju, budżet ma nierealne założenia i wisi na nim 
widmo niewypłacalności, do bieżących wypłat emerytur brakuje prawie 100 
mld UAH, a państwo utraciło ok. 30% swoich mocy produkcyjnych. Taka sy-
tuacja będzie generowała protesty społeczne, których skala i zakres jest kwe-
stią czasu. 

K 
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 Innym elementem, który spowodował zawarcie pierwszego porozumienia 
w Mińsku był opłakany stan ukraińskich sił zbrojnych, zwłaszcza że po klęsce 
pod Iłowajskiem, gdzie armia ukraińska poniosła ogromne straty w sprzęcie 
i ludziach, nie można było kontynuować operacji militarnej na wschodzie 
kraju. Obecna sytuacja jest jeszcze poważniejsza niż wówczas. Wskutek ro-
syjskich dostaw i szkoleń separatystycznych pododdziałów przeciwlotni-
czych, Kijów musiał praktycznie wyeliminować z działań swoje lotnictwo. Ar-
tyleria, wskutek braku amunicji, zmuszona została do znacznego ogranicze-
nia swojego udziału w walkach. 

 Dodatkowym elementem, który w istotny sposób wpłynął na zawarcie te-
go porozumienia był rosnący nacisk niektórych państw zachodnich na ko-
nieczność uregulowania politycznego konfliktu wewnętrznego na Ukrainie. 
Już w tamtym okresie widać było, iż większość państw Unii Europejskiej nie 
była gotowa, a nawet wprost nie chciała, aby ten konflikt trwał w dłuższej 
perspektywie czasowej, gdyż wiadomo było, iż będzie on istotnie wpływał na 
postawy unijnych społeczeństw. Widać to chociażby po sytuacji we Francji 
czy w Wielkiej Brytanii. 

 Kolejne porozumienie Mińsk-2 z lutego 2015 roku niczego istotnego, poza 
zawieszeniem walk, nie wprowadziło. Wycofanie ciężkiego sprzętu z linii 
frontu i wprowadzenie monitoringu przedstawicieli OBWE były tylko propa-
gandowymi ukłonami stron konfliktu wobec międzynarodowej opinii pu-
blicznej. Takie zapisy, jak umożliwienie kontroli granicy ukraińsko-rosyjskiej 
na całej linii, czy wypłata świadczeń socjalnych przez Kijów dla ludności 
Donbasu, były od początku punktami nierealnymi z uwagi na brak środków 
finansowych w Kijowie oraz brak rozstrzygnięcia konstytucyjnego dla uregu-
lowania autonomii Donbasu. Nierealnym był także zapis o przeprowadzeniu 
w tym regionie wyborów pod kontrolą i na warunkach Kijowa. Realizacja 
powyższego punktu przez separatystów byłaby zarówno ich klęską, jak i nie-
powodzeniem Rosji, dla której kwestia federalizacji Ukrainy i uznanie inkor-
poracji Krymu były kwestią fundamentalną. To minimum, na które mogła 
zgodzić się w tamtej sytuacji Moskwa, zaś Zachód coraz bardziej rozumiał, iż 
wymuszanie tego postulatu nie doprowadzi do porozumienia. Do wiadomo-
ści, chociaż wyjątkowo niechętnie przyjął to także Waszyngton, który bez 
Moskwy nie ustabilizuje sytuacji na Bliskim Wschodzie. 

 W związku z powyższym nasuwa się pytanie o przyszłość konfliktu na 
Ukrainie i jego prawdopodobne scenariusze. Obecnie coraz głośniej rozważa 
się scenariusz zamrożenia konfliktu na wzór Naddniestrza, gdzie stan taki 
trwa już ponad 20 lat. Problem w tym, iż aby tak uczynić potrzebny jest pod-
stawowy element – granice, według których rozgraniczenie zostanie wpro-
wadzone. Obecnie dyskutuje się problem czy ostatnie porozumienie z Miń-
ska dotyczy granic zawieszenia konfliktu z września 2014 roku, czy z lutego 
2015 roku. Kijów mówi o granicach wrześniowych a Donbas o lutowych. Dla 
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znawców tematyki jest jasne, że żadna z tych granic nie jest linią, która gwa-
rantowałaby w dłuższej perspektywie okresowej zawieszenie walk. 

Wyznaczenie takiej linii po granicy administracyjnej obwodów jest jedy-
nym realnym minimum gwarantującym efektywne zamrożenie. Dla Doniec-
ka i Ługańska jest to minimalne rozgraniczenie, pozwalające na objęcie swą 
jurysdykcją obywateli Donbasu, a dla Kijowa rzeczą niemożliwą do realizacji, 
gdyż mogłoby to skutkować upadkiem rządu i być generatorem przyspiesze-
nia konfliktu społecznego, czy nawet wręcz socjalnego w tym kraju. Tak więc 
obecne porozumienie nie ma jednej z podstawowych przesłanek, którą ma 
np. Naddniestrze tj. „stabilnej” linii granicznej. 

Kolejnym istotnym elementem jest to, że poza granicami wspomnianych 
republik separatystycznych pozostałoby jeszcze kilka milionów obywateli 
Ukrainy, którzy chcieliby zostać obywatelami Noworosji. To będzie powo-
dowało powstanie na obszarze od Charkowa do Odessy stanu podobnego do 
tego, jaki przez dziesiątki lat panował w północnoirlandzkim Ulsterze, a zwa-
rzywszy na obszar objęty konfliktem, nieuregulowaną kwestię Donbasu 
i granicę z rosyjskim protektorem – byłby to czynnik trwałej destabilizacji 
w Europie Wschodniej. 

Niebagatelną kwestią jest tu pogłębiający się podział tożsamościowy, gene-
rowany w coraz większym stopniu przez Kijów wskutek jednowymiarowego 
odwoływania się do tradycji UPA, kosztem tradycji Wojny Ojczyźnianej, z którą 
była związana większość społeczeństwa ukraińskiego. Wymienione elementy 
odróżniają sytuację geopolityczną Donbasu od głównych zamrożonych konflik-
tów w Europie tj. Kosowa, Bośni i Hercegowiny oraz Naddniestrza. 

 Następnym istotnym elementem, który nie sytuuje Donbasu do roli ob-
szaru zamrożonego konfliktu jest kwestia jego podmiotowości gospodarczej. 
Własny rozwinięty przemysł, dostęp do morza (po zajęciu Krymu port w Ma-
riupolu pod względem funkcjonalnym jest całkowicie uzależniony od Rosji), 
sytuuje ten region jako atrakcyjny dla sąsiednich obwodów Ukrainy pod 
względem prawdopodobnej wzrastającej dysproporcji poziomu życia i do-
chodów – na korzyść Donbasu. 

 W końcu stan donbaskiej armii, wyposażanej przez Rosję w najnowszą 
technikę wojskową będzie powodował konieczność wydatkowania przez Ki-
jów znaczącej części PKB na zbrojenia, co będzie pogłębiało trudną sytuację 
ekonomiczną tego państwa. Coraz dłuższy okres funkcjonowania niezależ-
nego od Kijowa Doniecka dodatkowo spowoduje utrwalenie obecnego po-
działu i niejako będzie sankcjonował społecznie nowy system prawny i eko-
nomiczny regionu. 

Tylko te czynniki powodują, iż Donbas, wbrew oczekiwaniom Zachodu, 
nie będzie typowym obszarem zamrożonego konfliktu, ale terenem, na któ-
rym jest on chwilowo zawieszony. Nie da się bowiem utrzymać na dłuższą 
metę sytuacji przypominającej linię frontu na zachodzie Europy w czasie 
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I wojny światowej. To z kolei będzie wymuszało na polityce międzynarodo-
wej konieczność szukania szybkich rozwiązań – oczywiście kosztem Kijowa 
a nie Doniecka. 

Powyższe powody, świadczące o tymczasowości rozejmu, nie wyczerpują 
problemu. Jednakże nakreślono tu najbardziej istotne kwestie, które pokazu-
ją, iż jest to raczej pauza w walce, niż trwałe zawieszenie broni, które prze-
istoczy się w pokojową regulację. Oczywiście ostatecznie o momencie jego 
uaktywnienia zdecyduje Moskwa, która bierze pod uwagę aktualne wydarze-
nia w polityce międzynarodowej. Może nią być kwestia bliskowschodnia, sy-
tuacja w Wenezueli czy też chęć „dania czasu” dla osiągnięcia dobrego wyni-
ku przez brytyjską Partię Niepodległości Zjednoczonego Królestwa (UKIP) 
w majowych wyborach, której ewentualne zwycięstwo zmieniłoby istotnie 
kształt polityki w Unii Europejskiej. 

 Jak ma się do zawieszenia konfliktu odnieść Polska i jakie powinny być jej 
priorytety w tym względzie w najbliższym czasie? Należy przede wszystkim 
pamiętać, iż ukraińskie elity polityczne to w dużej mierze elity biznesowe 
(oligarchia ekonomiczna). Zatem polityka zagraniczna tego państwa przede 
wszystkim odzwierciedla głównie cele biznesowe. Polska polityka wobec 
Ukrainy to mieszanka polskich idei historycznych i politycznych, interesów 
wpływowego lobby ukraińskiego w Polsce, celów geopolitycznych USA oraz 
wiedzy intuicyjnej obecnych polityków. Jest to polityka fasadowa, która tak, 
jak odnowiona fasada starej kamienicy we Lwowie, wygląda z zewnątrz ład-
nie, jednak sam budynek jest zżerany przez grzyby i pleśnie. W ten sam spo-
sób polityka Warszawy pozbawiona jest istotnych, realnych i dalekosiężnych 
celów. To od lat tą fasadą polityczną epatuje się polskie społeczeństwo, nie-
jako maskując brak istotnych wpływów gospodarczych na Ukrainie, nie mó-
wiąc już o wpływach na jego scenę polityczną. Polska tak naprawdę tylko 
wpisuje się w procesy polityczne w tym państwie w okresach przesileń, złud-
nie próbując uzyskać na nie wpływ, ale zawsze po przełomie, w okresach 
względnej stabilizacji, jest eliminowana z rozmów poświęconych zarówno 
kształtowi politycznemu tego kraju, jak i jego przestrzeni gospodarczej. 

 Polskie elity polityczne nie mogą sobie uświadomić, iż Ukraina jest rzą-
dzona przez oligarchów, których głównym celem jest zdobywanie i pomnaża-
nie własnego kapitału, a państwo i władza w nim jest przestrzenią jego realiza-
cji. Kapitał narodowy Ukrainy, w odróżnieniu od Polski, w dużo większym 
stopniu znajduje się w rękach obywateli tego państwa (około 100 rodzin kon-
troluje do 80% PKB państwa). Myślenie polskich elit politycznych o tym kraju 
jest marzeniem snutym przez średni biznes o udziale w grach potentatów fi-
nansowych. Tymi potentatami na Ukrainie są Stany Zjednoczone, Niemcy, 
Francja czy Rosja i to one są poważnie traktowane przez tamtejsze elity. 

 Polska nadal, mimo ukraińskiego embarga na mięso, promuje ten kraj na 
arenie międzynarodowej, walczy o jego interesy z Rosją bardziej niż o wła-
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sne. Warszawa stara się też nie widzieć, iż taką polityką zrywamy głębokie 
więzy z państwami Europy Środkowej, które inaczej postrzegają problem 
ukraiński. Z czasem nasze zaangażowanie po stronie Kijowa w wojnie 
w Donbasie może w pewnej chwili stać się dla Polski problemem egzysten-
cjonalnym. Problemem, w którym istotnie zagrożone będą nasze interesy go-
spodarcze czy bezpieczeństwa. Wymaganie od UE czy NATO, aby zapewniły 
nam bezpieczeństwo w naszej grze na Ukrainie z Rosją o nie do końca wła-
sne interesy, jest nieporozumieniem. Dla Polski nie jest istotne, czy Ukraina 
będzie miała 600 tys. km2, czy połowę mniej. Istotne jest, aby była u naszych 
wschodnich granic. Ważne jest, aby u władzy nie sprawowali ukraińscy na-
cjonaliści, a najlepiej, aby ich zupełnie zmarginalizować, co powinno być 
jednym z celów polskiej polityki w tym kraju. Ukraina, rządzoną przez oli-
garchów i nacjonalistów, posiadając obecnie znaczny zasób ziemi i przemy-
słu będzie w przyszłości, wraz z Białorusią i Litwą, elementem proniemieckiej 
i prorosyjskiej, ale jednocześnie antypolskiej polityki. To trzeba dostrzec już 
dzisiaj. Kijów będzie naszym głównym rywalem w tej części Europy. Jak wi-
dać po jego postępowaniu, który jest obecnie słaby, będzie to bezwzględna 
polityka, dążąca do absolutnej marginalizacji naszego kraju. Dlatego też do-
póki elita ukraińska nie zmieni się (a innej w najbliższych latach prawdopo-
dobnie nie będzie,) Polska nie będzie poważnym partnerem dla tego kraju. 

Interesem Warszawy jest normalizacja relacji z Moskwą, gdyż mamy na 
Ukrainie i w Europie wschodniej wiele wspólnych interesów. Jednym z nich 
jest stabilizacja tego regionu. Tylko polsko-rosyjska koegzystencja wpływów 
na Ukrainie jest gwarantem realizacji naszych interesów w tym państwie. 
Oczywiście, osiągnięcie tego zamiaru nie jest proste, jednakże celem de mi-
nimis takiej polityki powinno być wspieranie naszych interesów na Ukrainie, 
a nie niemieckich czy amerykańskich. 

 
Pierwodruk: A. Zapałowski , Ukraina – konflikt zamrożony czy zawieszony?, „Poli-
tyka Polska” 1/2015, s. 49–53. 
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AMERYKAŃSKA STRATEGIA I CELE KONFLIKTU NA UKRAINIE 
 

ie ulega najmniejszej wątpliwości, że gdyby nie zaangażowanie się 
Waszyngtonu w „rewolucję” w Kijowie w 2013 roku, to stan trwania 
Ukrainy jako państwa „wielowektorowego” trwał by nadal, nawet nę-

kany wstrząsami związanymi z brakiem deklaracji proeuropejskich ze strony 
rządzących. Zasadnicze pytanie, które ucieka w debacie na temat tego kon-
fliktu nie dotyczy tego, czy i jak głęboko USA angażują się na Ukrainie, ale 
jakie są ich cele strategiczne. Jest to istotna kwestia z punktu bezpieczeństwa 
narodowego Polski, gdyż pozwala ona w pewnym zakresie zdefiniować skalę 
zagrożeń, a co za tym idzie – przygotować odpowiednią strategię obronną.  

Dla wielu znawców stosunków międzynarodowych nie ulega wątpliwości, 
iż teorie geopolityczne, które powstały kilkadziesiąt lat temu w USA, Rosji, 
Niemczech czy też Wielkiej Brytanii, są nadal aktualne w odniesieniu do 
swoich zasadniczych celów. Renesans geopolityki, który obserwujemy na 
głównych uczelniach w wymienionych państwach, trwający już trzecią deka-
dę, wymaga od badaczy i obserwatorów sceny politycznej zwracania uwagi 
także na te obszary działalności ośrodków wpływających na bieżącą politykę. 
To, że niekiedy podważa się wiele z tych teorii, jest według mojej opinii nie 
tyle próbą debaty naukowej w obszarze doktryn politycznych, lecz tak na-
prawdę świadomą dyskredytacją w opinii publicznej starych koncepcji, które 
są nadal realizowane, aby ich aktualność i w pewnym zakresie wdrażanie 
zdjąć z głównego pola widzenia mediów i polityków. 

Właśnie w tej debacie umyka jakby stara koncepcja amerykańskiego geo-
polityka Nicholasa Spykmana. Zgodnie z nią obszar tzw. Rimlandu – półwy-
spowego pasa, który otacza Eurazję, posiada największe znaczenie geostrate-
giczne i jest największym źródłem konfliktów na świecie. Utrzymanie mię-
dzynarodowego pokoju i statusu USA jako mocarstwa światowego jest wg au-
tora możliwe tylko dzięki utrzymaniu baz wojskowych w Europie i na Dale-
kim Wschodzie. Także istotnym elementem wspomnianej koncepcji jest nie-
dopuszczenie do opanowania Rimlandu przez Rosję. Wspomniana koncepcja 
wyrażała się w jednozdaniowej tezie: „Kto kontroluje obrzeża ten rządzi Eu-
razją, kto rządzi Eurazją kontroluje losy świata”. Oczywiście wspomniana 
teoria nie jest w czystej formie implementowana do polityki USA. Dużą rolę 
odgrywają w niej także inne teorie m.in. Amerykanina Alfreda Thayera Ma-
hana, który twierdził, iż amerykańska potęga tkwi w sile morskiej. 

Wspomniane hasłowo doktryny geopolityczne, do dzisiaj odgrywają istot-
ną rolę w polityce międzynarodowej Waszyngtonu. Dlatego też, analizując 
konflikt na Ukrainie bez odwołania się do pewnych teorii w tym zakresie, by-

N 
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łoby pozostawieniem rozważań tylko na poziomie relacji bieżących, bez od-
niesienia się do zasadniczych celów polityki. Dobitnie wspomniane tezy 
z owych doktryn do dzisiaj implementuje do polityki zagranicznej USA twór-
ca Stratforu George Friedman, autor znanych w Polsce licznych książek i ar-
tykułów z tego zakresu1.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 3. Obszar Rimlandu wg N. Spykmana. Źródło: Spykman Geopolitical Map, <http://www2. 
johnabbott.qc.ca/~geoscience/ME/Lectures/Geopolitics/sld019.html> (28 XII 2014). 

 
To właśnie on w swoim wystąpieniu na spotkaniu Rady do Spraw Global-

nych w Chicago, które odbyło się 3 lutego 2015 roku2, w kontekście celów 
USA w świecie, wyraźnie stwierdził, iż to nie islam jest podstawowym, egzy-
stencjonalnym celem USA, a jest nim zbliżenie pomiędzy Niemcami i Rosją. 
Dlatego też, jak to nazwał, istnienie kordonu sanitarnego pomiędzy tymi kra-
jami w postaci Polski i Ukrainy jest podstawowym interesem Waszyngtonu. 
Chęć poszerzenia tego obszaru o zwasalizowaną Ukrainę, a przez to odsunię-
cie Rosji od Niemiec jest jednym z podstawowych celów polityki tego pań-
stwa. Oczywiście dla Polski, w pewnym zakresie, ten scenariusz jest także 
pożądany. Pytanie brzmi tylko, jaka ma być owa Ukraina i czy w przyszłości 
nie będzie ona problemem dla Polski poprzez tradycyjny sojusz nacjonali-
stów ukraińskich z Niemcami, z czym mieliśmy do czynienia w okresie I i II 
wojny światowej. 

Bezrefleksyjne podchodzenie do tego tematu ze strony Polski może do-
prowadzić do stanu wielodekadowego skonfrontowania Warszawy z Mo-
skwą, w sytuacji, w której Kijów będzie rywalizował z Polską o pozycję w Eu-

                                                                 
1
 Por. m.in. G.  Fr iedman, Następne 100 lat, Warszawa 2009; Idem, Następna dekada: 

gdzie byliśmy i dokąd zmierzamy, Kraków 2012. 
2
 Przemówienie na posiedzeniu Rady do spraw Globalnych w Chicago 3 lutego 2015 r. dr Geo-

rgea Friedmana, założyciela i prezesa Stratforu (stratfor.com), w którym omawia rozwijający się 
kryzys w Europie, <https://www.youtube.com/watch?v=UccLAgszLE8> (20 III 2015). 
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ropie Środkowej, otrzymując w tym zakresie pomoc Berlina. Nie ulega wąt-
pliwości, iż Stany Zjednoczone nie będą się przejmowały takim scenariu-
szem, gdyż istotne swoje cele strategiczne w postaci wpływów na Ukrainie 
będą miały zapewnione. Tak więc poparcie Warszawy dla Kijowa powinno 
mieć swoje granice w postaci niewiązania się w trwały konflikt z Moskwą, 
gdyż w pewnych warunkach w przyszłości to ostatnie państwo może się oka-
zać nie wrogiem, ale sojusznikiem. 

Dla Stanów Zjednoczonych problem islamu, jak twierdzi G. Friedman nie 
jest zasadniczy. USA kontrolują wszystkie oceany jednocześnie – tego po-
ziomu nie osiągnęła dotychczas żadna potęga, dlatego ten kraj może najeż-
dżać w państwa w Azji, Afryce czy też w Europie bez konsekwencji jego za-
grożenia czy też niebezpieczeństwa w zakresie nielegalnej imigracji. Nato-
miast konsekwencje tych działań są i będą zawsze problemem sojuszników 
Waszyngtonu. Przy realizacji tej polityki Amerykanie zdają sobie sprawę 
z tego, iż są za słabi, aby trwale okupować jakieś państwo w Eurazji z uwagi 
na dysproporcje demograficzne. Zasadnicza strategia tego państwa polega 
właśnie na prowokowaniu przeciw sobie poszczególnych podmiotów poli-
tycznych na tym obszarze, a zakres interwencji amerykańskiej ogranicza się 
w wielu wypadkach do wsparcia finansowego jednej ze stron, czy też wysyła-
niu doradców i sprzętu. Wspomniani stratedzy zdają sobie przy tym sprawę, 
iż w wielu rejonach świata nie jest możliwa budowa demokracji w wydaniu 
zachodnioeuropejskim, dlatego też samo założenie jej implementacji jest za-
sadniczo tylko elementem gry informacyjnej, założonej na utrzymania po-
parcia we własnym społeczeństwie i opinii międzynarodowej. Dodatkowo 
przy tym interwencje według amerykańskich strategów powinny mieć cha-
rakter selektywny i powinno dochodzić do nich w sytuacjach ekstremalnych. 
Biorąc pod uwagę konflikt na Ukrainie jasno ze wspomnianych założeń wy-
nika, iż celem USA jest instalacja wpływów w tym państwie i wsparcie okre-
ślonej strony konfliktu w ograniczonym zakresie, który nie pozwoli z jednej 
strony na przejęcie całkowitej inicjatywy przez Moskwę, a z drugiej strony na 
zbyt głębokie zaangażowanie się Waszyngtonu w ten konflikt. 

Amerykanie, opracowując swoją strategię interwencji, brali nauki z prze-
szłości. Mianowicie imperia próbujące trwale okupować jakiegoś obszary 
upadały, a te które podporządkowywały sobie elity danego kraju i jego admi-
nistrację, trwały poprzez stulecia. Tę lekcję odrobiła także Moskwa i tak na-
prawdę wojna, która się toczy na Ukrainie, będzie miała bardziej charakter 
walki o wpływy niż realnego, dużego konfliktu konwencjonalnego. W tej 
wojnie są i będą wykorzystywane elementy wojny informacyjnej, skierowane 
do wewnątrz i na zewnątrz państw, jak również aktywa finansowe i uderze-
nia na przeciwnika w obszary gospodarcze. To, że Rosja w tym konflikcie 
stawia także na wybrane elementy militarne, ma związek z faktem, iż kon-
flikt rozgrywa się zaledwie kilkaset kilometrów od stolicy państwa. Czynnik 
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siłowy ma być tutaj ostatecznym zabezpieczeniem w razie przegrania kon-
frontacji w postaci wojny informacyjnej na Ukrainie. 

Nie także ulega wątpliwości, iż neutralna Ukraina jest minimum, na które 
może zgodzić się Rosja. Wszelkie próby wykroczenia poza tę linię będą po-
wodowały rosyjską aktywność na granicy działań mających na celu dezinte-
grację w sferze obszarów interesów USA, a co za tym idzie – w Azji, na Bli-
skim Wschodzie i w Afryce.  

Dla Polski jest klarownym, iż powinna posiadać po wschodniej stronie 
swojej granicy państwo ukraińskie, niezależne od jego wielkości, które nie 
będzie obarczone wpływami nacjonalistów, i które będzie w miarę stabilne, 
a co za tym idzie – zamieszkałe przez społeczności, które będą tworzyły 
w poszczególnych jednostkach administracyjnych w miarę jednolite społe-
czeństwo pod względem cywilizacyjnym i historycznym. Dla Warszawy za-
kres wpływów USA jest obojętny na tym obszarze. Ważne, aby ich poziom 
był tolerowany przez Moskwę i był ograniczony przez Berlin, gdyż tylko to 
gwarantuje stabilizację. Naturalnym sojusznikiem w tym względzie są Węgry 
i po części Rumunia, która po pogodzeniu się z trwałą utratą wpływów 
w Naddniestrzu, będzie naszym sojusznikiem w tym obszarze.  

Obserwując obecną sytuację na froncie ukraińskim widać, iż strony są 
przygotowane na różne warianty rozwoju sytuacji. Rosja i separatyści są go-
towi do uzyskania wpływów w kolejnych obwodach Ukrainy i odblokowania 
Krymu i Naddniestrza. USA są gotowe do dalszej destabilizacji tego państwa 
poprzez kontrolowaną aktywność militarną. Ukraińskie władze natomiast są 
gotowe do pacyfikacji nieprzychylnych nastrojów w społeczeństwie, aby za-
chować władzę, zaś nacjonaliści ukraińscy, rozgoryczeni wysiłkiem włożo-
nym w EuroMajdan, fiaskiem walk ich batalionów z separatystami, brakiem 
realnej władzy i spychaniem na margines polityczny państwa.  

Dla Polski nasuwa się jednoznaczna strategia na tym obszarze. Granicą 
realnego zagrożenia naszych interesów na wschodzie jest osiągniecie przez 
Rosję linii Dniepru. Do niej nasze działania polityczne w odniesieniu do 
stron konfliktu powinny być wyważone, żeby nie powiedzieć – neutralne. Re-
lacje z Rosją powinny być utrzymywane na poziomie nie konfrontacyjnym 
i w zakresie spokojnych relacji gospodarczych. Trzeba zdawać sobie sprawę 
z tego, że dla obecnych elit na Ukrainie nie jesteśmy istotnym partnerem po-
litycznym i gospodarczym, a celem administracji w Kijowie jest jak najgłęb-
sze wciągniecie nas w konflikt z Rosją. 

 
Pierwodruk: A. Zapałowski , Amerykańska strategia i cele konfliktu na Ukrainie, 
„Polityka Polska” 2/2015, s. 37–41. 
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BEZPIECZEŃSTWO POLSKI ZALEŻY OD SZYBKICH DECYZJI  
W SPRAWIE DONBASU 

 
ija trzeci miesiąc od zawarcia porozumienia Mińsk-2. Porozumie-
nia, które tak naprawdę nie rozwiązało żadnego istotnego proble-
mu, związanego z wojną domową na Ukrainie. Brak naturalnych, 

bądź administracyjnych granic pomiędzy stronami konfliktu powoduje, że 
wojny tej nie da się zamrozić. Jest ona tylko zawieszona na niezbyt odległy 
czas. Nie da się w Donbasie przeprowadzić wyborów pod dyktando Kijowa, 
gdyż większość społeczeństwa tego regionu nie uznaje obecnych władz ukra-
ińskich. Nie da się także rozbroić separatystów, gdyż jest to jedyna gwarancja 
poszanowania praw i pozycji zarówno Rosjan w Donbasie, jak i prorosyjskich 
Ukraińców. Można by odnosić się jeszcze do kilku dalszych kwestii porozu-
mienia, ale wyżej wymienione wystarczają, aby uznać nierealność i złudność 
deklaracji „gwarantów” wspomnianej umowy co do jej trwałości.  

Obecnie czas działa wyłącznie na korzyść separatystycznych republik. Ki-
jów z każdym miesiącem coraz bardziej pogrąża się w kryzysie ekonomicz-
nym i uzależnieniu od Zachodu. W społeczeństwie narasta bunt i rozczaro-
wanie, które „oczekuje” na dogodny czas wybuchu. Także państwa i społe-
czeństwa Zachodu są coraz bardziej zmęczone tą wojną zwłaszcza, że koszty 
gospodarcze uwidaczniają jej konsekwencje. Europę zalewają islamscy 
uchodźcy, którzy otrzymali wolność od tejże Europy wskutek jej pomocy 
i inspiracji w likwidowaniu dyktatur, które stabilizowały Afrykę. Państwo Is-
lamskie dobija się do kolejnych krajów i eksportuje swoje idee do islamskich 
społeczności zamieszkujących Stary Kontynent. W wielu krajach UE podno-
szą się głosy sprzeciwu wobec takiej polityki. Dziś już tylko nieliczni politycy 
europejscy nawołują do sankcji przeciwko Rosji. Większość europejskich elit 
politycznych widzi w niej szansę na uspokojenie sytuacji na wschodzie kon-
tynentu.  

Szokiem dla Europy, ale także i dla Stanów Zjednoczonych była informa-
cja potwierdzona przez Chiny, iż Korea Północna posiada broń nuklearną 
i system rakietowy do jej przenoszenia. To oznacza, iż nie tylko tradycyjni 
sojusznicy Europy i USA są zagrożeni w rejonie Pacyfiku, ale także istnieje 
realna możliwość sprzedaży technologii, czy też głowic do państw takich, jak 
Iran czy Wenezuela. To z kolei zapewne wywoła zmianę kształtu systemu 
bezpieczeństwa nie tylko na Bliskim Wschodzie, ale także na całym świecie.  

Obecny system globalnego bezpieczeństwa powstał w 1945 roku. Pomimo, 
że nie odpowiada już ówczesnemu rozkładowi sił, jest tolerowany i warun-
kowo uznawany przez większość podmiotów państwowych. Obecnie, kiedy 
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nowe kraje, których Zachód nie jest w stanie kontrolować, posiadają, bądź 
będą posiadać broń jądrową, dotychczasowy porządek zacznie ulegać depre-
cjacji a liczba zagrożeń będzie wzrastać. Jednym z największych przegranych 
będzie Izrael, który przez lata przy pomocy sprawnej agentury wpływu, 
głównie w USA, paraliżował zamiary uzyskania broni jądrowej przez państwa 
trzecie. Teraz to już nie jest możliwe.  

To właśnie Jerozolima jest główną przegraną wojny o ograniczenie zbro-
jeń jądrowych. To państwo, liczące kilka milionów mieszkańców, otoczone 
przez kilkaset milionów muzułmanów, życzących mu unicestwienia, miało 
możliwość szachowania otoczenia właśnie posiadanym arsenałem nuklear-
nym. To był podstawowy element odstraszania a nie sprawna armia lądowa 
i lotnictwo, które były tylko elementami wsparcia podstawowego dla zasobu 
odstraszania. Pytanie, co się stanie w rejonie Bliskiego Wschodu, jeżeli broń 
jądrowa stanie się tam towarem, który można łatwo kupić? 

Obecnie rodzi się pytanie, czy ten proces można zatrzymać? Wydaje się, że 
do pewnego stopnia tak. Klucz jednakże leży nie w Waszyngtonie czy Brukseli, 
ale w Moskwie i Pekinie. Tego faktu zapewne są świadomi stratedzy amery-
kańscy i izraelscy. Problem polega na tym, w jaki sposób poprowadzić proces 
normalizacji stosunków z Rosją, aby nie utracić twarzy w świecie i ponieść jak 
najmniejsze straty geopolityczne. Ten proces nie jest łatwe ani proste zadanie. 
Jak wycofać się z sankcji wobec Moskwy i obietnic wobec Kijowa? Jak zneutra-
lizować Rosję w krajach bałtyckich bez demonstracji siły? W końcu, jak 
wstrzymać Rosję w „odbijaniu” wpływów w Europie Środkowej i Południowej? 
Te pytania są fundamentalne dla bezpieczeństwa tego regionu. 

Istotą bezpieczeństwa Polski na wschodzie jest takie kreowanie rzeczywi-
stości, aby nie powstał bezpośredni pas graniczny z Federacją Rosyjską, liczący 
kilkaset kilometrów. Taka linia graniczna umożliwia bowiem generowanie za-
grożeń i stwarza obszar, z którego można wyprowadzić destrukcyjne uderze-
nie na Warszawę. Złudne wspieranie przez Polskę oligarchicznych władz w Ki-
jowie, które przy poparciu nacjonalistów dokonały konstytucyjnego zamachu 
stanu, doprowadził do pośredniego zwarcia Warszawy z Moskwą. Pytanie tyl-
ko na co liczono? Do czasu gwarancji USA dla takiego scenariusza i jego 
wsparcia przez rozbrojoną Brukselę, istniała przestrzeń gwarantującą wyparcie 
wpływów Moskwy z części terytorium Ukrainy. Dla każdego znawcy tematyki 
było jasne, iż z jednej strony Waszyngton nie łudził się perspektywą opanowa-
nia terenów zamieszkałych zwarcie przez ludność rosyjską, a z drugiej, iż jest 
to stały i trwały punkt polityki USA w tej części świata (zasadniczo był to od-
wet za sparaliżowanie przewrotu USA w Syrii przez Rosję).  

W związku z powyższym rodzi się pytanie – co stanie się na Ukrainie 
w przypadku wycofania politycznego, a zwłaszcza finansowego Waszyngtonu 
z tego kraju? Tak naprawdę to właśnie ta kwestia stanie się dla Polski pro-
blemem bezpośredniego zagrożenia jej bezpieczeństwa a nie zagrożenie mili-
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tarne ze strony Rosji. Kraj zrujnowany gospodarczo, spauperyzowane społe-
czeństwo, armia podzielona według wpływów politycznych i biznesowych, 
braku odniesienia do wartości, kompletne rozczarowanie społeczne brakiem 
perspektyw wejścia do UE – to wszystko może doprowadzić do stanu wielo-
letniej destabilizacji i gwałtownego wzrostu przestępczości w pobliżu Polski 
z trudnymi do przewidzenia długofalowymi skutkami. 

Czy nie ma możliwości uniknięcia tego scenariusza?  
Dla Polski najlepszym rozwiązaniem byłoby, gdyby Kijów w „ekspreso-

wym” tempie zmienił konstytucję i wprowadziłby w Donbasie głęboką auto-
nomię według granic administracyjnych obwodów donieckiego i ługańskie-
go. Tylko taki ruch wyprzedzający pozwoli na odcięcie tych regionów od 
promowania nowych „republik”. Oczywiście pozostałe obwody Ukrainy, któ-
re zwarcie zamieszkują mniejszości narodowe, powinny otrzymać także pe-
wien zakres autonomii. Tylko wyjście do przodu pozwoli obecnym władzom 
na Ukrainie utrzymać się przy władzy. Wydaje się, iż na takie rozwiązanie 
w większości jest także gotowe społeczeństwo tego państwa. 

Co się stanie, jeśli takie rozwiązanie nie zostanie przyjęte? Wydaje się, iż 
Zachód (negocjując z Rosją i Chinami kwestie geopolityki światowej) będzie 
mniej wrażliwy na działania na rzecz powołania republik Charkowskiej, Za-
poroskiej i Odeskiej. Kijów zderzy się z coraz większym problemem opano-
wania rewolty społecznej na tle socjalnym, zwłaszcza w okresie jesiennym. 
Takie działania mogą spowodować wzrost nastrojów ukierunkowanych na 
autonomię Galicji, zwłaszcza, iż takie głosy od dawna dawały się zauważyć 
wśród inteligencji tego regionu. Problemem otwartym pozostanie także kwe-
stia autonomii Zakarpacia. 

Zasadnicze pytanie, jakie pojawia się w kontekście przedstawionych scena-
riuszy brzmi: czy nie ma innych, mniej dotkliwych dla Polski możliwych 
agend? Na pewno są, jednakże należy pamiętać, iż będą one jedynie mutacją 
tych nakreślonych w powyższym tekście. Obecnie przed Polską stoi zasadnicza 
konieczność wyciszenia napięć z Rosją i odczekanie na rozwój wypadków. 
Oczywiście należy robić to rozwijając swoje zdolności obronne oraz relacje 
z Grupą Wyszehradzką, której członkowie znacznie wcześniej zauważyli, iż gra 
toczy się nie o Ukrainę, lecz o nowy układ bezpieczeństwa w świecie. 

 
Pierwodruk: A. Zapałowski , Bezpieczeństwo Polski zależy od szybkich decyzji 
w sprawie Donbasu, „Opinia” 6/2015, s. 145–148. 

 



313 

 
 

WOJNA OLIGARCHÓW O WPŁYWY NA UKRAINIE 
 

o, że na Ukrainie toczy się „dziwna wojna”, jest oczywistością nie tylko 
dla znawców tematyki. Zginęły tysiące osób, ostrzeliwane są od miesię-
cy dzielnice cywilne, dziesiątki tysięcy żołnierzy strzelają do siebie, pry-

watne osoby (przypadkiem oligarchowie) finansują polityczne formacje zbroj-
ne, medialnie i politycznie prowadzona jest wojna z Rosją, lecz gospodarczo 
prowadzi się z nią handel. Jednakże, gdyby przyjrzeć się bliżej, jaka grupa spo-
łeczna na Ukrainie traci na wojnie, a jaka zyskuje, to okazuje się, iż tracą wszy-
scy poza oligarchami (włącznie z prezydentem Petrem Poroszenką). 

Oczywiście stratne są na niej także naiwne państwa, które zamiast dbać 
o własne interesy (większość państw na wojnie robi interesy, zwłaszcza USA 
i Niemcy) angażują się po stronie oligarchów, którzy chwilowo taktycznie 
przywdziewają barwy nacjonalistyczne. Zresztą nacjonaliści będą na Ukrainie 
największym przegranym. Po ich wykorzystaniu na froncie ci, co powrócą do 
domów, będą tak sfrustrowani, biedni, bez perspektyw na prywatne życie 
a na dodatek oskarżani przez sąsiadów o biedę, do której doprowadzili wsku-
tek walki o idee państwa narodowego, że mogą tylko odsunąć się i gdzieś za-
szyć albo zasilić przestępczość zorganizowaną. 

Codziennie słyszymy z mediów o embargach na żywność lub na pewne 
segmenty towarów, zakazy handlu, cenzurze prewencyjnej, zakazie odwie-
dzania Krymu itd. Jednym z największych zwolenników takiego podejścia 
jest rząd polski i część polskiej opozycji. Wszystko w imię wolnej Ukrainy. 
Na Ukrainie przy tym funkcjonuje nadal embargo na polską wieprzowinę 
a obroty z tym państwem spadły o prawie 30%. Nic nie szkodzi – trzeba dobi-
jać nadal Moskala kosztem Warszawy. Za to w tym samym czasie Kijów robi 
biznesy z Donieckiem za pośrednictwem Moskwy (chodzi o sprzedaż węgla 
przez Doniecką Republikę Ludową Ukrainie1). Jak można nazwać taką wojnę 
– asymetryczną, hybrydową? 

Nie to nowy rodzaj wojny, wojny znanej z okresu wczesnego średniowie-
cza, wojny o wpływy dzielnicowe, toczone przez możnowładców-oligarchów, 
w której to lud walczył o kiesę magnatów. Do tej konfiguracji dochodzi jesz-
cze jeden aspekt, a mianowicie walka o redefinicję światowego układu bez-
pieczeństwa, który od 1945 roku się zdezawuował. To USA tak walczą z Ro-
sją, aby w ostatecznym jej wyniku nikt nikomu nie zrobił za dużej krzywdy, 
bo to dla zdecydowanego zwycięzcy byłoby pyrrusowym zwycięstwem, gdzie 
państwa trzecie zostałyby beneficjentami tej konfrontacji. 

                                                                 
1
 Уголь из Донбасса решили вывозить через Россию, <http://korrespondent.net/ukraine 

/3550488-uhol-yz-donbassa-reshyly-vyvozyt-cherez-rossyui> (17 VIII 2015). 
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Tak więc o co toczy się ta wojna – o wpływy, w której używa się wybra-
nych metod walki, zbliżonych do tych, które określa się mianami wojny asy-
metrycznej, hybrydowej czy informacyjnej?  

Odpowiedź jest prosta – wojna toczy się o redefinicję wpływów w Europie 
wschodniej i na Bliskim Wschodzie światowych mocarstw i jednocześnie oli-
garchów pomiędzy sobą na Ukrainie. Zawiązywane sojusze i układy odzwier-
ciedlają tylko zbieżność interesów poszczególnych podmiotów i wykorzysty-
wanie mocarstw dla utrwalenia pozycji oligarchów, którzy jednocześnie do-
puszczają, na ile muszą, obszar interesów dla swoich promotorów. Gdzie 
w tym wszystkim jest Polska?  

Zapewne stoi gdzieś w kolejce po jakąś montownię lub po poklepanie po 
ramieniu. Mało kto zastanawia się, jak długo ta wojna będzie jeszcze trwała. 
Padają określenia, że jest to konflikt rozłożony na lata, czasami padają liczby 
10 czy też 20 lat. W odniesieniu do powrotu Krymu do Ukrainy pojawia się 
wymiar nawet 100 lat. Gdyby te prognozy brać poważnie, to okazałoby się, że 
wkraczamy w nową wojnę stuletnią. Nic bardziej złudnego. Od pierwszego 
wystrzału w tej konfrontacji toczą się negocjacje, trwa demonstracja siły 
i możliwości stron. Konfrontacja odbywa się także na polu polityki, ekonomii 
oraz manipulacji postawami społeczeństw. Ten obszar konfrontacji (Ukra-
ina) jest ważny, ale nie strategiczny, czyli nie tu dojdzie do ostatecznej roz-
grywki. Po uzgodnieniu stref wpływów mocarstw w tym rejonie świata, po 
zapewnieniu nietykalności majątków oligarchów przez możnych tego świata, 
moim zdaniem do dwóch lat powstanie nowa forma państwa ukraińskiego 
jako federacji (oczywiście bez Krymu). Obecnie trwają działania, mające na 
celu stworzenie i uzgodnienie drogi dojścia do tego celu tak, aby wszystkie 
strony względnie zachowały twarz i aby zapanować nad społeczeństwem 
ukraińskim w momencie uświadomienia sobie jego prawdziwej pozycji i roli 
we wspomnianej konfrontacji. Czas także na Warszawę, aby zrewidowała 
swoją politykę, aby nie znaleźć się w pozycji ukraińskiego społeczeństwa, 
czyli nie zostać wykiwanym przez wszystkich. 

 
Pierwodruk: A. Zapałowski , Wojna oligarchów o wpływy na Ukrainie, <http://geo 
polityka.org/komentarze/andrzej-zapalowski-wojna-oligarchow-o-wplywy-na-ukrai 
nie> (17 VIII 2015). 
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FEDERACYJNA RZECZYPOSPOLITA POLSKA – ZAGROŻENIE DLA 

BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA? 
 

o, że w Polsce myśl strategiczna nie jest wśród elit sprawujących wła-
dzę w cenie, widać nie tylko po bieżących decyzjach w gospodarce, po-
lityce, ale przede wszystkim po ogólnym stanie państwa. Doradcami 

rządów i prezydentów coraz częściej zostają osoby, których zadaniem jest 
bardziej uzasadnienie koniunkturalnych, aktualnych celów grup lub osób 
sprawujących władzę lub do niej pretendujących. Wszelkie analizy, które po-
jawiają się w odniesieniu do zagrożeń Polski, a które nie wpisują się w strate-
gię Berlina, Brukseli, Waszyngtonu a nawet pośrednio Moskwy, są z gruntu 
rzeczy odkładane, aby nie „mącić” i nie zakłócać procesów, realizowanych 
i kreowanych przez istotne ośrodki siły, także na naszym obszarze egzysten-
cjonalnym.  

Obecnie umiejętnie dyskredytuje się wszystkich analityków i publicystów, 
którzy podnoszą rzecz oczywistą, iż tak naprawdę koncepcje geopolityczne 
powstałe kilkadziesiąt lat temu w wielu krajach Europy, a nawet w Stanach 
Zjednoczonych w odniesieniu do ich strategicznego przesłania są nadal aktu-
alne. Oczywiście można zwracać uwagę na anachroniczne elementy wspo-
mnianych koncepcji odnoszących się do ówczesnych uwarunkowań histo-
rycznych i gospodarczych, ale istota ich celu pozostała niezmienna.  

To, co na początku XX wieku wyartykułowano w formie idei czy też kon-
cepcji geopolitycznych, było tylko sformalizowaniem prądów myślowych 
i celów poszczególnych państw, które je realizowały w tej części świata 
w formie cząstkowej przez ostatnie kilka wieków. Czyż dorobek naukowy 
Friedricha Ratzla1 czy też Karla Haushofera2 istotnie różnił się od planów po-
litycznych Fryderyka II Wielkiego czy też Ottona von Bismarcka? Wspo-
mniane cele polityczne zostały ujęte tylko naukowo i przekuto je w procesy 
i trendy, wyznaczane przez m.in. geografię. Z podobnym procesem spotyka-
my się w odniesieniu do Rosji, niezależnie od jej formy ustrojowej. Warto 
wymienić tu twórczość takich ludzi, jak Nikołaj Danilewski, Władymir Ła-
mański, Mikołaj Karamzin, Sergiej Sołowiow, Fiodor Tiutczew, Michał Kat-

                                                                 
1
 P .  Eberhardt , Poglądy antropogeograficzne i geopolityczne Friedricha Ratzla, [w:] Prze-

gląd Geograficzny, t. 87, z. 2, Warszawa 2015, s. 199–224. 
2
 P .  Eberhardt , Koncepcje geopolityczne Karla Haushofera, [w:] Przegląd Geograficzny t. 

81, z. 4, Warszawa 2009, s. 543; A .  Cinciara ,  Klasyczne koncepcje geopolityczne [w:] 
A .  Dybczyński  ( red .) , Geopolityka, Warszawa 2013, s. 71–78; J .  Macała , Blok kontynen-
talny Karla Haushofera, „Geopolityka” 2/2009, s. 54–56; Idem, Nieco zapomniany Karl Haus-
hofer, „Geopolityka” 1/2008, s. 74–75. 

T 
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kow, Iwan Dusiński3, czy też współcześnie najbardziej rozpoznawalny w Pol-
sce Aleksander Dugin4, który podkreśla w swojej twórczości, iż interesem 
Niemiec i Rosji jest stworzenie tandemu „kontynentalnego”, który byłby 
w stanie przeciwstawić się potęgom tego świata. Zresztą A. Dugin przed laty 
pisał wprost, iż: „…To położenie na granicy między Rosją a Niemcami spra-
wia, że zawsze w historii będzie występował problem rozbiorów Polski mię-
dzy Wschód i Zachód. Jest to skutek owej dwoistości sakralno-geograficznej 
i geopolitycznej (...) My Rosjanie i Niemcy rozumujemy w pojęciach ekspan-
sji i nigdy nie będziemy rozumować inaczej. Nie jesteśmy zainteresowani po 
prostu zachowaniem własnego państwa czy narodu. Jesteśmy zainteresowani 
wchłonięciem, przy pomocy wywieranego przez nas nacisku, maksymalnej 
liczby dopełniających nas kategorii. Nie jesteśmy zainteresowani kolonizo-
waniem tak, jak Anglicy, lecz wytyczaniem swoich strategicznych granic 
geopolitycznych bez specjalnej nawet rusyfikacji, chociaż jakaś tam rusyfika-
cja powinna być. Rosja w swoim geopolitycznym oraz sakralno-
geograficznym rozwoju nie jest zainteresowana w istnieniu niepodległego 
państwa polskiego w żadnej formie…”5. Niezależnie od obecnego wpływu 
A. Dugina na politykę Rosji, czy też innych jemu podobnych filozofów, jego 
publikacje należą do klasyki podręczników w rosyjskich akademiach woj-
skowych i dyplomatycznych6. 

Jak podkreślał George Friedman: „…Rosja eksportuje surowce, a Niemcy – 
technologie. I to nie zważając na presję ze strony Stanów Zjednoczonych. 
Wspólnie mogą sprostać tym naciskom, dlatego między nimi trwa ‘cichy ro-
mans’…”7. Dwa państwa i dwa narody, które mają w swoim dziedzictwie eks-

                                                                 
3
 L .  Sykulski , Geneza rosyjskiej geopolityki [w:] Idem (red .) , Studia nad rosyjska geo-

polityką, Częstochowa 2014, s. 16–22; P .  Eberhardt , Rosja i Europa według Mikołaja Danilew-
skiego, [w:] Przegląd Geograficzny, t. 84, z. 4, Warszawa 2012, s. 599; Idem, Prekursorzy 
i twórcy rosyjskiej geopolityki, [w:] Przegląd Geograficzny, t. 78, z. 4, Warszawa 2006, s. 463–
464; Idem, Wizja przyszłej Europy wg mapy rosyjskiej z 1914 r., „Przegląd Geopolityczny” 
6/2013, s. 9–15; Idem, Rosyjski panslawizm jako idea geopolityczna, „Przegląd Geopolityczny” 
2/2010, s. 55-56; Idem, Projekty aneksyjne cesarstwa rosyjskiego wobec ziem polskich podczas 
I wojny światowej [w:] Idem, Problematyka geopolityczna ziem polskich…, op.cit., s. 151–162. 

4
 L .  Sykulski ,  Integracja polityczna Euroazji we współczesnej rosyjskiej myśli geopoli-

tycznej [w:] P .  Eberhardt (red.) , Studia nad geopolityką XX wieku, Warszawa 2013, s. 353; 
Idem, Koncepcje geopolityczne Aleksandra Dugina, [w:] Przegląd Geograficzny, t. 82, z. 2, 
Warszawa 1982, s. 223; M.  Wojnowski , Aleksander Dugin a resorty siłowe Federacji Rosyj-
skiej. Przyczynek do badań nad wykorzystaniem geopolityki przez cywilne i wojskowe służby 
specjalne we współczesnej Rosji, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” nr 10 (6) 2014, 
s. 14–16; D.  Madej sk i , Pocałunek mongolskiego księcia. Eurozajatyzm Rosji w myśli Aleksan-
dra Dugina, „Geopolityka” 1/2009, s. 92–100. 

5
 G. Górny , Czekam na Iwana Groźnego. Rozmowa z Aleksandrem Duginem, „Fronda” nr 

11–12/1998. 
6
 Przykładem jest tu m.in. А .  Дугин , Oсновы геополитики, Moskwa 2000. 

7
 G .  Fr iedman, Refleksje o pograniczu, <http://geopolityka.org/analizy/george-friedman-

refleksje-o-pograniczu, (7 X 2015). 
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pansję i podbój. To dziedzictwo nie da się ujarzmić prawem, ideami, narzu-
ceniem nowych trendów społecznych i kulturowych w ich społeczeństwach. 
Jedynie siła zewnętrzna i zdolny do działania w swojej obronie przeciwnik 
jest w stanie wstrzymać, zatrzymać tendencje wśród społeczeństw i elit, któ-
re pozbawione strachu sięgną ponownie po, jak to nazwał Karl von Clau-
sewitz w swoim dziele „O wojnie” – bezbronny step po którym swobodnie 
można przejeżdżać nie być zatrzymanym przez nikogo8.  

Dzisiaj Polska jest w Unii Europejskiej, NATO, jest członkiem ONZ i wielu 
innych międzynarodowych agend i porozumień. To Bruksela gwarantuje 
Warszawie udział w politycznym i gospodarczym obszarze, który w zamie-
rzeniach miał być najbardziej konkurencyjną gospodarką świata oraz oazą 
bezpieczeństwa i dobrobytu. Także NATO gwarantuje traktatowo Polsce 
bezpieczeństwo i nienaruszalność granic. Wszystkie wspomniane międzyna-
rodowe fundamenty naszego bezpieczeństwa są istotne, ale odnoszą się do 
katalogu zagrożeń z XX wieku. To, że każdy kraj, który uczestniczy w okre-
ślonym układzie politycznym, traci część swojej suwerenności jest czymś na-
turalnym i większość społeczeństw, w zamian za gwarancje ich bezpieczeń-
stwa i dobrobytu, godzi się na taki stan rzeczy.  

Problem jednak pojawia się wówczas, kiedy w samozadowoleniu polity-
ków i mediów uzależnionych od zewnętrznych ośrodków decyzyjnych nie 
widać zagrożeń i działań, które mają na celu doprowadzenie do takiego prze-
formowania obszarów interesów istotnych ośrodków siły w Europie, aby 
trwale podporządkować sobie poszczególne państwa nie w formie podboju 
quasi-militarnego, czy też narzucenia obcego aparatu administracyjno-
politycznego, ale w formie trwałego uzależnienia gospodarczego i utrzyma-
nia u władzy środowisk uzależnionych od tychże ośrodków siły. 

Jeżeli dzisiaj spojrzymy na Europę wschodnią, wyraźnie widać, iż proces, 
z którym mamy do czynienia na Ukrainie, zmierza do odtworzenia układu, 
w którym znaczna część obszaru tego państwa ma bez podboju, ale w formie 
radykalnej zmiany nastrojów społecznych, powodowanych pauperyzacją spo-
łeczną, doprowadzić do politycznej i gospodarczej dominacji Rosji na tym 
obszarze. Deklaracje Unii Europejskiej co do możliwości integracji Ukrainy 
z tą strukturą nie są już przyjmowane nawet przez najbardziej otumanione i 
infantylne warstwy społeczne w tym kraju. Jaki wybór dla nich pozostaje? 
Rosja! Dzisiaj nawet Stany Zjednoczone wiedzą, że tę wojnę o wpływy prze-
grały, a dalszy jej ciąg toczy się tylko o czas i zakres ograniczenia strat geopo-
litycznych na tym obszarze. 

 Oczywiście, Rosja także gra o odzyskanie jak największej przestrzeni 
wpływów na Ukrainie bez nadmiernej utraty atrybutów sympatii u ludności. 
Przecież w postrzeganiu działań Federacji w Donbasie fakt obrony zamiesz-

                                                                 
8
 C .  von C lausewitz , O wojnie, Lublin 1995, s. 450. 
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kałych tam Rosjan świadczy nie tyle o ślepej ekspansji, lecz o sile i potędze 
państwa rosyjskiego. To, że Moskwa nie poddała się dyktatowi międzynaro-
dowemu i sankcjom, pokazuje, iż ten ośrodek siły odzyskuje mocarstwowość. 
Fakt, że Rosja może interweniować wbrew USA i UE w Syrii stanowi o tym, iż 
może ona dokonać dowolnych działań na obszarze „szarej strefy” bezpie-
czeństwa, czyli w państwach niestowarzyszonych z NATO i UE. Niewprowa-
dzenie przez Rosję swoich wojsk do Donbasu, pod własnymi sztandarami, 
i niedoprowadzenie do oblężenia Kijowa świadczą, iż gra idzie nie o władanie 
nad tym krajem, lecz o władanie społeczeństwem tego kraju na drodze jego 
częściowego upodmiotowienia w tej władzy. Można by jeszcze wymienić wie-
le elementów świadczących o tym, iż zbliża się czas przewartościowań spo-
łecznych na Ukrainie, które przybiorą postać rewolucyjną. Pytanie tylko, na 
ile strony interesów będą w stanie te procesy kontrolować, a na ile inspiro-
wać we wzajemnej grze. Tak czy inaczej, jedno jest pewne – Ukraina zachod-
nia jest dla Rosji fundamentalnym problemem na przyszłość ze względu na 
swoje prozachodnie i antyrosyjskie nastawienie, głęboko zakorzenione 
w wielowiekowej tradycji. Tego obszaru nie da się wyłączyć bez trwałego 
podporządkowania siłowego. Dlatego też, jeżeli ze względu na standardy pa-
nujące w XXI wieku w Europie nie można tak uczynić, to jedynym sensow-
nym wyjściem jest odcięcie tego obszaru od wpływów na Ukrainę środkową 
i południową. 

Co w takim razie Moskwa może zrobić z zachodnią Ukrainą, niezależnie 
od tego, czy będzie to dotyczyło tylko terenów II Rzeczypospolitej czy też 
jeszcze kilku obwodów na wschód od rzeki Zbrucz? Należy pamiętać, iż mó-
wimy o prowincji gospodarczej Ukrainy i regionie, który nie jest w stanie sa-
modzielnie egzystować jako państwo bez zewnętrznych, stałych dotacji. Jest 
to także obszar o zachodnioeuropejskiej tożsamości cywilizacyjnej, co pod-
kreślali Samuel Huntington9 i filogermański w swoich sympatiach Piotr 
Eberhardt10. To obszar, który pod względem terytorialnym, demograficznym 
i historycznym byłby dla Niemiec istotnym wsparciem jako członek UE, po-
dobnie jak filogermańska Chorwacja. 

Jeżeli spoglądamy na politykę Niemiec w stosunku do Rosji i jej roli 
w konflikcie ukraińskim widać wyraźnie kilka elementów. Jest dwoistość po-
dejścia do sankcji. Mianowicie politycy rządzący wpisują się w europejski 
i amerykański kanon sankcji podczas gdzie sfery przemysłowe je kontestują 
i toczą rozmowy z Rosją o przyszłych inwestycjach. Dla Niemiec kwestia 
Krymu nie pojawia się w agendzie rozmów z Rosją a jedynie kwestie związa-
ne z rozwiązaniem problemów wojny w Donbasie. W ten sposób Berlin 
                                                                 

9
 S .P .  Hunt ington , Zderzenie cywilizacji, Warszawa 2006,  276 ss. 

10
 P .  Eberhardt , Koncepcja granicy między cywilizacją zachodniego chrześcijaństwa a bi-

zantyńską na kontynencie europejskim, [w:] Przegląd Geograficzny, t. 76, z. 2, Warszawa 2004, 
s. 169–188. 
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utwierdza zachodnich Ukraińców o ich rozumieniu aspiracji narodowych. 
Oczywiście, celem jest tu wyrobienie u nich poglądu, iż Niemcy politycznie 
walczyły o to państwo i jego interesy. W przypadku jego dezintegracji „Gali-
cja” stanie się wdzięczna za dotychczasowe działania Berlina i Niemcy staną 
się naturalnym opiekunem i sponsorem budowania nowego tworu teryto-
rialnego. Pytanie, czy tylko na tym kończą się interesy Berlina? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 3. Linia podziałów cywilizacyjnych w Europie wg S. Huntingtona. Źródło: P.  Eberhardt , 
Koncepcja granicy miedzy cywilizacją zachodniego chrześcijaństwa a bizantyjską na kontynen-
cie europejskim, [w:] Przegląd Geograficzny nr 76, z. 2, Warszawa 2004, s. 176. 

  
Mając świadomość, iż mówimy o procesie, którego koniec może nastąpić 

za kilkanaście lat, należy pamiętać o celach geopolitycznych Niemiec, a mia-
nowicie budowy trwałej dominacji gospodarczej w obszarze Mitteleuropy, 
w składzie której ma właśnie znajdować się m.in. Polska i zachodnia Ukraina. 
Ta koncepcja także wpisuje się w założenia rosyjskich geopolityków, dla któ-
rych granica rosyjsko-niemiecka nie oznacza dzisiaj rozbioru Polski czy też 
Słowacji, lecz władanie w sposób gospodarczy i poprzez wpływy administra-
cyjne, co stanowi inną formułę dwudziestowiecznej koncepcji geopolitycz-
nych i środków ich realizacji, dostosowanych do współczesnych form i stan-
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dardów, niebędących w bezpośrednim odbiorze formą podboju i zniewolenia 
państw. 

W tym momencie nasuwa się pytanie, jaką rolę w tym układzie może mieć 
Polska oraz, czy Warszawa może być trwale uzależniona od Berlina bez 
przyzwolenia Waszyngtonu, który nie odda Rimlandu11. To właśnie twórca tej 
koncepcji Nicholas Spykman wspomniany obszar, mający największe zna-
czenie geostrategiczne, i który zarazem jest największym źródłem konflik-
tów, godzących w bezpieczeństwo światowe, uznał za fundamentalny dla 
utrzymania dominacji Stanów Zjednoczonych w świecie. Oczywiście, w życiu 
społecznym i postawach wyborczych nikt nie da gwarancji utrzymania okre-
ślonych wpływów na elity państwa, które realizowałyby cele Berlina. Domi-
nację gospodarczą można zawsze ograniczyć instytucjonalnie, jak to zrobił 
Viktor Orbàn na Węgrzech – poprzez próby renacjonalizacji systemu ban-
kowego i handlu wielkopowierzchniowego. Aby w miarę trwale podporząd-
kować sobie Polskę, należy to zrobić poprzez formalnoprawne i ustrojowe 
usankcjonowanie takiego stanu. Najlepszą formą byłoby przekształcenie Pol-
ski w państwo federacyjne z jego trzema krajami. Jego nową częścią państwa 
byłaby „Galicja” czyli zachodnia Ukraina ze znaczną autonomią językową 
i prawną, która dałaby Polakom poczucie odzyskania swojego dziedzictwa 
(forma wejścia tego obszaru do UE „tylnymi drzwiami”). Jego zasadniczy 
trzon stanowiłaby „Korona”, czyli obecne terytorium Polski, ale bez zinte-
growanego Śląska. Wreszcie ostatnim elementem byłby autonomiczny Śląsk, 
na którym obserwujemy już pewne działania w tym kierunku, niewątpliwie 
inspirowane z zewnątrz.  

Dla Niemiec, z punktu politycznego, wizerunkowego oraz demograficz-
nego (istotna przewaga żywiołu polskiego) nie jest możliwa jakakolwiek 
aneksja Śląska. Jedynym rozwiązaniem jest nasycenie tego terenu elementem 
uchodźczym, dla którego kwestie tożsamościowe i historyczne nie będą mia-
ły żadnego znaczenia. Zachętą ma być natomiast uzyskanie niemieckich 
standardów życia, które funkcjonowałyby w dysproporcji od „Korony”. Tu 
mogłoby dojść przy wsparciu mediów lokalnych (będących we własności 
niemieckiej) dla uzyskania pożądanych postaw nawet wśród Polaków. 

Obecnie należy zadać sobie pytanie, czy opisany scenariusz jest tylko inte-
lektualną prowokacją, czy też jest możliwym, obliczonym na jego realizację 
w wymiarze wieloletnim (strategicznym)? Cel ten byłby zwieńczeniem pew-
nego procesu, który z różnym nasileniem i efektami trwa już dwa wieki. 
Niemcy i Rosja, poprzez obezwładnienie Polski jako państwa federacyjnego, 
dążą do sprowadzenia jej do sytuacji, w której stanie przed wyborem albo 

                                                                 
11
 P .  Eberhardt , Koncepcja Rimlandu Nicholasa Spykmana i jej konsekwencje geopolitycz-

ne, [w:] „Przegląd Geograficzny”, t. 86, z. 2, Warszawa 2014, s. 261–280. 
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utraty swoich „dzielnic”, albo zostania bezwolnym krajem w obszarze trwa-
łych wpływów Niemiec.  

Obecnie w Polsce mamy, jak wspominano na wstępie, deficyt w opisywa-
niu zagrożeń dla państwa, które nie pasują do tradycyjnego ich katalogu. 
Oczywiście nie brakuje ludzi nauki i analityki, którzy widzą te lub inne formy 
zagrożeń w wymiarze wieloletnim i strategicznym z punktu widzenia pol-
skiej racji stanu. Jednak strach przed ośmieszeniem ich przez „terrorystów 
intelektualnych” paraliżuje ich pracę twórczą na rzecz bezpieczeństwa Pol-
ski. Takich dylematów nie ma w Rosji, czy w USA. Tam każdy naukowiec, czy 
analityk, który w sposób jasny i w miarę logiczny pokazuje nie tylko zagroże-
nia, ale także formy i sposoby ekspansji politycznej czy też gospodarczej jest 
poważnie brany pod uwagę. Problem jest inny – „terroryści intelektualni” 
mają na celu zniszczenie za pomocą kontroli środków masowego przekazu 
każdej formy paraliżu ich planów poprzez dyskredytację czy też blokadę dys-
kusji na ten temat. To jest właśnie także probierzem braku bezpieczeństwa 
państwa w obszarze przedstawiania publicznego zagrożeń i ich zwalczania.  

Jeżeli w Polsce będą przebijać się w Internecie myśli i koncepcje, mogące 
formować społeczeństwo i elity w zakresie precyzyjnego formułowania pol-
skiej racji stanu, to nie tylko jest możliwe neutralizowanie różnych zagrożeń, 
ale także tworzenie koncepcji ofensywnych, mających na celu tworzenie 
i kreowanie otoczenia Polski na pewnych kierunkach, zapewniających utrwa-
lanie stanu bezpieczeństwa państwa oraz wpływania na obszary, gdzie nasza 
obecność polityczna i gospodarcza byłaby pożądana. Jeżeli koncepcja pań-
stwa federacyjnego byłaby tworzona nie na bazie zbieżności interesów Nie-
miec i Rosji, ale w odniesieniu do interesów narodów Europy Środkowej, to 
mielibyśmy do czynienia nie z zagrożeniem, lecz z szansą. Ta kwestia jednak 
nie wchodzi w zakres tematu tego artykułu.  

 
Pierwodruk: A. Zapałowski , Federacyjna Rzeczypospolita Polska – zagrożenie dla 
bezpieczeństwa państwa?, „Polityka Polska” 6/2015, s. 77–82. 
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WPŁYW INFRASTRUKTURY NATO W POLSCE  
NA JEJ BEZPIECZEŃSTWO 

 
 dyskusji, która od kilku lat się toczy w Polsce w kwestii kierun-
ków wzmocnienia bezpieczeństwa narodowego, ciągle dominuje 
temat budowy infrastruktury NATO jako elementu, który byłby 

rzeczywistą gwarancją dla naszego bezpieczeństwa. Wspomniane założenie 
jest o tyle niebezpieczne, iż jego utrwalenie w społeczeństwie spowoduje ilu-
zoryczne poczucie bezpieczeństwa, a co za tym idzie – samodzielne zwolnie-
nie się obywateli z obowiązku świadczeń osobowych na rzecz bezpieczeń-
stwa państwa. Ta kwestia została zapisana w Strategii Bezpieczeństwa Naro-
dowego z 2007 roku, gdzie w pierwszej kolejności za bezpieczeństwo Polski 
miał odpowiadać Sojusz Północnoatlantycki, a własne zdolności obronne by-
ły kwestią drugorzędną, niejako uzupełniającą.  

Zarówno położenie geograficzne, jak i układ sił w Europie pokazują coś 
odwrotnego – wzajemne ograniczenia państw NATO w relacjach z Rosją i in-
nymi mocarstwami warunkują działania polityczne wobec ich sojuszników, 
nie mówiąc o interwencjach militarnych w ramach swoich zobowiązań. To 
zaś pokazuje, iż podstawowym elementem w układzie sojuszniczym jest do-
prowadzenie do uwikłania zobowiązanych stron w konflikt mający na celu 
realizację art. 5 traktatu NATO. Nie ulega wątpliwości, iż czasookres od za-
atakowania jakiegoś państwa członkowskiego Sojuszu do udzielenia istotne-
go wsparcia w sile żywej przez pozostałe państwa członkowskie może prze-
kroczyć okres co najmniej 2 tygodni, co spowoduje prawdopodobną utratę 
2/3 terytorium państwa. Tak więc zobowiązania traktatowe w pierwszej ko-
lejności mają charakter gwarancji politycznych i dyplomatycznych, a dopiero 
później militarnych.  

W toczącej się dyskusji o budowie infrastruktury NATO w Polsce mamy 
dwie istotne propozycje, traktowane łącznie lub oddzielnie. Pierwsza, to bu-
dowa baz wojskowych i dowództw (np. Szczecin, Bydgoszcz) jako elementu 
odstraszania i części potencjału w ewentualnej kampanii obronnej. Druga 
propozycja dotyczy budowy części infrastruktury amerykańskiego systemu 
antyrakietowego jako wsparcia, a może nawet podstawowego komponentu 
narodowego systemu osłony z powietrza Polski.  

Element budowy i wsparcia Sił Zbrojnych RP przez sprzymierzeńców 
w formie stałych baz lub magazynów uzbrojenia na terenie Polski są tak na-
prawdę bardziej czynnikiem politycznym niż realnym elementem odstrasza-
nia, nie mówiąc już o potencjale bojowym. Aby istotnie wspomóc naszą ar-
mię, wsparcie w postaci brygady pancernej jest istotne tylko w wymiarze tak-

W 
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tycznym na danym kierunku natarcia i nie wnosi zasadniczo nic w sposób 
istotny do danego konfliktu. Argument, iż jest to znaczne związanie sił 
sprzymierzeńców w postaci ataku na nie jako części polskiej struktury 
obronnej, nie wnosi nic dodatkowego pod względem strategicznym, gdyż siły 
te będą stacjonować nie przy granicy z Rosją czy Białorusią, ale w środkowej 
i zachodniej Polsce, która zostałaby zajęta zasadniczo tylko w przypadku 
wojny globalnej.  

Stacjonowanie wspomnianych pododdziałów sojuszniczych na terenie na-
szego kraju, zasadniczo bardziej wzmacnia czynnik odstraszania dla obrony 
państw bałtyckich niż samej Polski, gdyż ich użycie wymusi właśnie na Pol-
sce wejście w starcie z Rosją przy ewentualnych działaniach na tamtym te-
atrze działań. Istotnym elementem jest tu ewentualne uderzenie ze strony 
obwodu kaliningradzkiego lub na ten obszar. Tak więc siły wsparcia są bar-
dziej przydatne nieprzyjaznej Polsce Litwie, aniżeli nam. 

Druga opcja, dotycząca budowy baz systemu antyrakietowego posiada 
jeszcze bardziej iluzoryczne znaczenie dla bezpieczeństwa Polski. Wspo-
mniane bazy, obsługiwane przez małe zespoły specjalistów, są elementem 
polityki globalnej USA a nie systemu osłony powietrznej Polski. Ich przezna-
czenie zasadniczo jest związane z konfliktem globalnym, gdzie w zależności 
od sytuacji będą one celem pierwotnym lub celem odwetu ze strony państwa 
przeciwnego. Niezależnie od wspomnianej kolejności będą miejscem, gdzie 
zogniskuje się atak jądrowy. Jest to ewidentnie na rękę państwom europej-
skim, które pozbędą się tej infrastruktury ze swojego terytorium. Tak więc 
poprzez instalację rakiet Polska ponownie stanie się miejscem konfrontacji, 
podobnym do tego z czasów I i II wojny światowej, z tą różnicą, iż skutkiem 
takich działań pozostanie przez wiele wieków nienadające się do zamieszka-
nia terytorium.  

Należy zadać sobie w związku z powyższym pytanie, czy przypadkiem 
lepszą perspektywą nie jest uzyskanie trwałej i maksymalnej obrony państwa 
własnymi siłami, przy jednoczesnym zapewnieniu sobie wsparcia sojuszni-
ków oddziałami i bronią konwencjonalną, a nie postawienie na zerojedyn-
kowe rozstrzygniecie w postaci totalnej zagłady Polski? Należy ciągle mieć 
świadomość, iż nasz kraj nie dysponuje własnymi siłami jądrowego odwetu 
i moment ich ewentualnego użycia przez sojuszników nie będzie związany 
z narodowymi interesami Warszawy. 

W związku z powyższym musimy zadać sobie kolejne pytanie – do jakich 
konfliktów się przygotowujemy? Do globalnego, w którym należałoby zadbać 
o to, aby nasz kraj nie był obszarem starcia jądrowego; do wojny konwencjo-
nalnej o dużej skali, w której celem przeciwnika jest zajęcie części terytoriów 
państw NATO; czy też do konfliktu lokalnego, charakteryzującego się odpar-
ciem ataku z określonego kierunku, o ograniczonej głębi lub konfliktu asy-
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metrycznego wspomaganego przez militarno-polityczne struktury państwa 
trzeciego? 

Pomijając konflikt globalny, w którym rola, jaka przypadnie Polsce, jest 
związana z decyzjami, na które nie mamy wpływu, na pozostałe konflikty 
możemy się przygotować w sposób wystarczający, powodujący istotny ele-
ment odstraszania lub w razie podjęcia agresji na Polskę – znaczącą uciążli-
wość działań przeciwnika lub nawet skuteczną obronę. Trzeba pamiętać, iż 
same bazy wojskowe NATO (bez sytemu antyrakietowego) są elementem, 
który może pomóc, ale nie przesądzi on w jakikolwiek fazie konfliktu, sta-
nowiąc zasadniczo czynnik politycznego oddziaływania. Z punktu widzenia 
operacyjnego, liczebność kilku tysięcy żołnierzy rozmieszczonych w bazach, 
nie pozwoli nawet na samodzielną obronę tym siłom miasta wielkości Gdań-
ska lub Torunia, nie mówiąc już o Warszawie. Minimalny, istotny potencjał, 
który liczyłby się w początkowym starciu, to 2–3 dywizje, a co za tym idzie – 
ok. 30 tys. żołnierzy ze sprzętem rozmieszczonym w bazach na terenie Pol-
ski, co w obecnych warunkach jest nierealne. Taki potencjał jako element 
wsparcia zakłada użycie tzw. „szpicy NATO”, ale dotyczy on zasadniczo już 
sytuacji konfliktowej. 

Podstawowym elementem wzmacniania Sił Zbrojnych RP są działania ma-
jące na celu odbudowę 2–3 dywizji operacyjnych na „ścianie wschodniej” 
(a nie ich dyslokację z innych obszarów Polski) oraz rozbudowę sił Obrony 
Terytorialnej, poprzez adaptację pod ten proces infrastruktury wojskowej, 
rozwiązań prawnych i odtworzenia zdolności produkcyjnych polskiego 
przemysłu, tak aby chociażby ten komponent sił zbrojnych był w pełni wypo-
sażany siłami własnymi. Docelowy stan sił OT na czas pokoju to około 20 tys. 
żołnierzy, mogących na czas wojny osiągnąć stan rozwinięcia do miliona żoł-
nierzy. Tak więc to zadanie powinno mieć priorytet w siłach zbrojnych, a nie 
zakupy techniki, która może być w ciągu kilku dni zniszczona a na nią jest 
przeznaczany w większości budżet MON. Budowa sił OT musi mieć także 
ustawowy procent finansowania z budżetu MON jako gwarancja ich rozwoju.  

Należy także pamiętać, iż siły OT nie powinny być magazynem zużytego 
sprzętu wojsk operacyjnych, ale powinny być uzbrojone w najlepszą broń 
lekką, przeznaczoną do skutecznej obrony w terenie zurbanizowanym i dzia-
łań nieregularnych. Na ten temat powstała już ogromna literatura naukowa 
na Akademii Obrony Narodowej, która niestety jest przez decydentów woj-
skowych traktowana bardziej jako pewien rodzaj fanaberii niż rzeczywistą 
odpowiedź strategiczną na zagrożenia. Wielu z obecnych polityków, mają-
cych istotny wpływ na politykę państwa w zakresie obronności, koncentruje 
dzisiaj swoje priorytety na ćwiczeniach wojskowych NATO w Polsce jako od-
powiedź na rosyjską demonstrację siły i na zakupy ważnych elementów 
uzbrojenia, które jednak nie będą decydować w ostatecznym starciu. Poten-
cjał, który posiadamy, a mianowicie ok. 8 mln mężczyzn, zdolnych do obro-
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ny kraju, przy odpowiednim ich przygotowaniu i wyposażeniu, stanowi 
czynnik znacznie ważniejszy niż kilka baz wojskowych z kilkoma tysiącami 
żołnierzy NATO. Problem w tym, iż budowa sił OT jest zagrożeniem dla poli-
tyki uzależniania Polski od Zachodu pod względem bezpieczeństwa i jest 
problemem dla Rosji i jej polityki szantażu militarnego wobec Warszawy.  

Niezależnie od tego, jak będziemy podchodzić do propozycji rozmiesz-
czenia sprzętu NATO w Polsce w postaci uzbrojenia dla brygady pancernej, 
nie ulega wątpliwości, iż odbudowa własnego, istotnego potencjału obronne-
go jest zasadniczym celem, w przeciwieństwie do uzależniania się od okre-
sowych celów Zachodu w tej części Europy. Magazyny z bronią nie szkodzą 
naszym interesom, lecz stanowią potencjalne zaplecze uzupełniania uzbroje-
nia w razie braku przerzucenia czynnika ludzkiego do ich wykorzystania. Tak 
więc nie są one dla nas problemem, ale jest nim budowa systemu antyrakie-
towego w Polsce w postaci wystawienia się na uderzenie jądrowe. Społeczeń-
stwo polskie musi mieć tego świadomość.  

 
Pierwodruk: A. Zapałowski , Wpływ infrastruktury NATO w Polsce na jej bezpie-
czeństwo, „Myśl.pl” 34/2015, s. 13–15. 
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UKRAINA PRZEDMIOTEM ROZGRYWKI 
 

ariusz Kamieniecki:  Na Ukrainie giną ludzie, a sytuacja staje się 
coraz bardziej napięta. Kiedy świat w końcu przyzna, że na Ukra-
inie mamy do czynienia z konfrontacją zbrojną, a inicjatorem tych 

wydarzeń nie są żadni separatyści czy „zielone ludziki” tylko państwo rosyj-
skie?1  

Andrzej Zapałowski:  To, że inicjatorem sytuacji konfliktowych i dzia-
łań destabilizacyjnych na Ukrainie jest Rosja, choć nie było to wyartykułowa-
ne wprost, było wiadomo od samego początku, a więc od momentu destabi-
lizacji Krymu. Rosja zdaje sobie sprawę z tego, że nie może utracić wpływów 
na wschodzie i południu Ukrainy. Wschód Ukrainy to przede wszystkim 
przemysł, także przemysł zbrojeniowy: czołgowy i rakietowy, z którego Rosja 
korzystała. 

Pamiętajmy, że Ukraina należy do pierwszej dziesiątki państw świata pod 
względem eksportu broni. W tej sytuacji Rosja walczy o tereny zamieszkałe 
przez etnicznych Rosjan, ale także o przemysł na tym obszarze. Jest to też 
walka geopolityczna, bo w momencie, kiedy Władimir Putin utraciłby wpły-
wy na Ukrainie, prawdopodobnie utraciłby władzę. Jest to poniekąd także 
walka o utrzymanie władzy w Rosji. Natomiast to, że Rosja jest stroną tego 
konfliktu, świat daje znać do zrozumienia, ale bardzo delikatnie. Nie jest też 
do końca wyartykułowane, że jest to de facto konflikt Rosji z zachodnią Eu-
ropą i Stanami Zjednoczonymi na obszarze Ukrainy. Rosja walczy o swoje 
wpływy, a Europa Zachodnia i Stany Zjednoczone o swoje. Sama Ukraina 
oraz jej ludność są tylko przedmiotem tej rozgrywki. 

Mariusz Kamieniecki:  Dmitrij Pieskow, rzecznik prasowy Kremla, 
obarczył za rozlew krwi w Odessie władze w Kijowie i państwa zachodnie. Za 
absurdalne w tej sytuacji uznał przeprowadzenie wyborów prezydenckich na 
Ukrainie. Czy zbliżamy się do momentu, kiedy Rosja ogłosi, że ma pretekst, 
żeby oficjalnie, a nie jak dotychczas w sposób zakamuflowany, wkroczyć ze 
swoimi wojskami na Ukrainę?  

Andrzej Zapałowski:  Myślę, że to jeszcze nie jest ten moment. Rosja 
oczywiście chce pokazać i pokazuje, że co najmniej na jednej trzeciej teryto-
rium Ukrainy nie ma możliwości przeprowadzenia wyborów prezydenckich. 
Ukraińcy w związku ze zbliżającymi się wyborami nie mogą wprowadzić sta-
nu wyjątkowego ani stanu wojennego i Rosja, zdając sobie z tego sprawę, 

                                                           
1
 Z uwagi na powtarzalność w tym rozdziale w większości przypadków pominięto wstępy 

w poszczególnych wywiadach, które w zasadniczej swojej części były poświęcone przedsta-
wieniu osoby rozmówcy oraz tematu rozmowy, zawartego uprzednio w tytule.  

M 
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w ten sposób szachuje obecne władze ukraińskie. Jeżeli na jednej trzeciej kra-
ju nie można spokojnie przeprowadzić wyborów prezydenckich, w związku 
z tym takie wybory nie mogą być uznane i o to Rosjanom chodzi. W mojej 
ocenie, faktyczna rozgrywka rozpocznie się po 9 maja, czyli po obchodach 
Dnia Zwycięstwa, który dla Rosjan i dla obywateli południowej i wschodniej 
Ukrainy jest wielkim świętem narodowym. 

Mariusz Kamieniecki:  Czego możemy się wówczas spodziewać?  
Andrzej Zapałowski:  W związku z obchodami na ulice ukraińskich 

miast wyjdą potężne tłumy, być może nawet milion osób, i jeżeli doszłoby 
wówczas do starć na dużą skalę, co nie jest wcale wykluczone, to Rosja w tym 
momencie będzie miała pretekst do interwencji zbrojnej. Wówczas nie bę-
dzie to już kwestia wspomagania separatystów czy tysięcy protestujących 
osób, ale będzie to już kwestia wsparcia setek tysięcy, a może nawet ponad 
miliona osób. Władze Ukrainy doskonale zdają sobie z tego sprawę i dlatego 
spieszą się, żeby do 9 maja zdusić jak najwięcej ognisk separatyzmu i opano-
wać sytuację na wschodzie Ukrainy. Jest to zatem gra z czasem jednej, jak 
i drugiej strony. 

Mariusz Kamieniecki:  Na czym ta gra będzie polegać? 
Andrzej Zapałowski:  Separatyści będą próbowali negocjować, przecią-

gać w czasie rozwój wydarzeń, żeby nie doszło do zdławienia ognisk oporu 
przed 9 maja. Zrobią wszystko, żeby osiągnąć swój cel. To, z czym mamy do 
czynienia, jest to tak naprawdę walka o wschodnią i południową Ukrainę. 
Taktykę i sposób prowadzenia tej walki, która będzie się z każdym dniem za-
ostrzać, będziemy obserwować. 

Mariusz Kamieniecki:  Czy w obecnej sytuacji jest jeszcze miejsce na 
inicjatywę dyplomatyczną, czy może przywódcy Zachodu, choć nikt tego gło-
śno nie mówi, już złożyli Ukrainę jako ofiarę za tzw. święty spokój? 

Andrzej Zapałowski:  Zachód coraz bardziej się dystansuje od Ukrainy, 
choć nie chce tego oficjalnie przyznać. Ukraina ma tak naprawdę tylko jedną 
szansę – federalizację kraju. Im później rząd w Kijowie zgodzi się na federali-
zację Ukrainy, tym gorsza będzie sytuacja negocjacyjna władz tego kraju. 
Zwłoka może doprowadzić do tego, że Kijów utraci wschodnie i południowe 
tereny Ukrainy. Jest to zatem ostatni czas na decyzje, bo z chwilą wkroczenia 
wojsk rosyjskich rozmowy będą coraz trudniejsze, podobnie jak trudniejsza 
będzie pozycja negocjacyjna Kijowa. Przed nami wybory do europarlamentu, 
tymczasem na zachodzie Europy coraz większe poparcie zyskują partie, które 
wprost głoszą, że wschodnia i południowa Ukraina to tereny rosyjskie. 

Weźmy chociażby Eurosceptyczną Partię Niepodległości Zjednoczonego 
Królestwa Nigela Farage’a, która ma wielkie szanse na wyborcze zwycięstwo. 
To tylko jeden z wielu sygnałów, który świadczy, że Europa Zachodnia po 
wyborach do europarlamentu jeszcze bardziej zdystansuje się od Ukrainy. 
Najgorszym scenariuszem byłoby pozostawienie Ukrainy z problemami fi-
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nansowymi, z którymi sama sobie nie poradzi. Z kolei Rosja w swych działa-
niach przejdzie do następnej fazy, a więc do destabilizacji socjalnej na środ-
kowej Ukrainie. 

Mariusz Kamieniecki:  Co to może oznaczać? 
Andrzej Zapałowski:  W interesie Rosji będzie sprowokowanie i dopro-

wadzenie do destabilizacji socjalno-politycznej środkowej Ukrainy, a w konse-
kwencji do buntu społecznego przeciwko obecnej władzy. W mojej ocenie, fa-
za związana z rozgrywaniem wschodniej i południowej Ukrainy może jeszcze 
potrwać ok. dwóch miesięcy, potem będziemy mieli przerwę. Następna faza 
będzie dotyczyć destabilizacji środkowej Ukrainy. Z zachodniej Ukrainy Rosja 
zrezygnuje. 

Mariusz Kamieniecki:  Jak w tej sytuacji powinna się zachować Polska? 
Andrzej Zapałowski:  Według mnie, w obecnej sytuacji dopóki Rosja 

nie przekroczy realnie Dniepru, Polska powinna być bardziej neutralna i nie 
powinna angażować się tak mocno w kwestie ukraińskie. Trzeba powiedzieć 
jednoznacznie, że z punktu widzenia interesów Polski Ukraina z 600 tys. km2 
powierzchni czy Ukraina o powierzchni 400 tys. km2 tak czy inaczej jest bu-
forem. Przede wszystkim trzeba patrzeć na interesy Polski, a Ukraina tak czy 
inaczej będzie nas oddzielać od Rosji. Nasza interwencja byłaby uzasadniona 
dopiero wówczas, kiedy Rosja zbyt głęboko zbliży się w kierunku Polski. To 
nie jest jednak ten moment. 

Rozgrywka Rosji o wschodnią i południową Ukrainę, w mojej ocenie, to 
nie jest sprawa Polski, Polska powinna dbać o to, aby w wewnętrznym ukra-
ińskim konflikcie nie były łamane prawa człowieka. Zupełnie niepotrzebnie 
zaangażowaliśmy się w konflikt na Ukrainie, w konsekwencji czego ponosi-
my koszty. Bierzmy przykład z Europy Zachodniej, która powoli się wycofuje 
i będzie to robić dalej. Jeżeli nie wyciągniemy wniosków z tej lekcji, to zosta-
niemy sami z konfliktem. Absolutnie nie powinniśmy się angażować wprost 
w działania przeciwko Rosji, np. wysyłając jednostki specjalne. To byłoby 
bardzo nieodpowiedzialne. Na ten moment działania Polski powinny się 
koncentrować na dążeniu do powrotu do rozmów i realizacji porozumień 
zawartych w Genewie. Im później do tego dojdzie, tym gorzej dla Polski, 
a przede wszystkim dla samej Ukrainy. 

Mariusz Kamieniecki:  Jakie znaczenie, Pana zdaniem, będzie miała 
planowana na czerwiec wizyta Baracka Obamy w Warszawie? 

Andrzej Zapałowski:  Jest to wizyta związana bardziej z 25. rocznicą 
wyborów czerwcowych, konsekwencją których był upadek rządów komuni-
stycznych w Polsce. Prezydent Barack Obama przyjeżdża do kraju członkow-
skiego Sojuszu Północnoatlantyckiego. Gdyby zapowiedział, że przyjedzie do 
Kijowa, owszem miałoby to jakieś większe znaczenie. Natomiast wizyta 
w Polsce pokazuje, że Stany Zjednoczone są zainteresowane Polską, że Pol-
ska to obszar wpływów amerykańskich i że Rosjanie w przypadku naruszenia 
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status quo i próby destabilizacji tego obszaru spotkają się z ostrą reakcją, 
także militarną ze strony Stanów Zjednoczonych i NATO. 

Mariusz Kamieniecki:  Czy nie są to jednak tylko deklaracje i sojusze 
dobre na czas pokoju, które może – oby nie – zweryfikować życie? 

Andrzej Zapałowski:  W mojej ocenie, przez najbliższe 10 lat nie ma 
zagrożenia polskiego terytorium ze strony Rosji. Moskwa jest i będzie skon-
centrowana na Ukrainie. Również sytuacja na Białorusi staje się coraz bar-
dziej skomplikowana dla W. Putina. Także Alaksander Łukaszenka zaczął 
zdawać sobie sprawę, że jego pozycja zależna jest tylko i wyłącznie od Rosji. 
Na Białorusi żyje kilka milionów Rosjan i ponad milion Polaków. Co stanie 
się, kiedy Rosjanie zaczną podburzać swoich rodaków, a z drugiej strony Po-
laków, którzy chcą się przyłączyć do Polski. Istnieje obawa, że w otoczeniu 
Polski na wschodzie może dojść do różnych działań, które postawią nasz kraj 
w bardzo trudnej sytuacji, ale mimo to nie powinno to jednak bezpośrednio 
zagrozić naszemu terytorium. Natomiast jeżeli na przestrzeni kilku lat do-
szłoby do destabilizacji na środkowej Ukrainie, to może się wydarzyć coś, co 
dzisiaj wydaje się absurdalne, a mianowicie, że na zachodniej Ukrainie od-
dolnie ludzie zaczną podnosić głosy, że wobec zaistniałej sytuacji i rozpadu 
Ukrainy chcą się sfederalizować z Polską. 

Mariusz Kamieniecki:  Czy nie jest to ocena zbyt na wyrost? 
Andrzej Zapałowski:  Dzisiaj może się to wydawać absurdalne, ale po-

wiedzmy za 5 czy 10 lat może to być realny problem, z którym chcąc nie 
chcąc, Polska będzie musiała się zmierzyć. Polska może stanąć przed pro-
blemem dużej mniejszości polskiej na Białorusi, a także przed problemem na 
zachodniej Ukrainie, która może zostać całkowicie zdestabilizowana przez 
Rosjan. Jeżeli Europa Zachodnia nie ustabilizuje, i to szybko, sytuacji na 
Ukrainie, tzn. jeżeli nie zgodzi się na federalizację tego kraju, a więc realne 
oddanie wschodniej i południowej jego części pod wpływy Rosji, to w konse-
kwencji z czasem może dojść do sytuacji, kiedy będziemy mieć problem 
u granic Polski związany z destabilizacją przez rosyjską agenturę. 

Podobny problem może być także na Białorusi, gdzie Rosjanie też w różny 
sposób mogą wykorzystywać zaistniałą sytuację. Dzisiaj obserwujemy de-
monstracyjne działania A. Łukaszenki, które mają na celu pokazanie, że nie 
identyfikuje się on z działaniami Rosjan na Ukrainie i popiera obecny rząd 
w Kijowie. Dla W. Putina jest to oczywiście zdrada interesów i może się oka-
zać, że po rozprawieniu się ze wschodnią i południową Ukrainą podejmie on 
działania mające na celu odsunięcie A. Łukaszenki od władzy. To może ozna-
czać kolejny konfliktogenny obszar przy granicy z Polską. 

 
Pierwodruk: M. Kamieniecki , Ukraina przedmiotem rozgrywki, <http://www.nasz 
dziennik.pl/polska-kraj/76381,ukraina-przedmiotem-rozgrywki.html> (5 V 2014). 
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UKRAIŃSKIEGO NACJONALIZMU NIE WOLNO LEKCEWAŻYĆ 
  

ariusz Kamieniecki:  Po niedzielnym referendum w obwodach 
ługańskim i donieckim rozpad Ukrainy staje się faktem? 

Andrzej Zapałowski:  Te referenda miały na celu przede 
wszystkim pokazać i sprawdzić, czy separatyści, którzy z bronią w ręku zaj-
mują kolejne obiekty, mają poparcie społeczne. Pretekst, żeby ogłosić nie-
podległość, bardziej był skierowany do obywateli tych obwodów niż na ze-
wnątrz. Od początku było bowiem wiadomo, że Unia Europejska i część 
świata zachodniego nie uzna referendum, które nie miało znamion demokra-
tycznych. Aczkolwiek ten plebiscyt wyraża oddolne dążenie społeczeństw 
tych regionów do niezależności. Pod tym względem separatyści osiągnęli 
swój cel. Warto też podkreślić, że państwo ukraińskie było bezbronne wobec 
tych działań, a mieszkańcy tych regionów w sposób demonstracyjny poparły 
środowiska zbrojne, które chcą odłączyć te regiony od Ukrainy. Jest to sukces 
nie tylko samych separatystów, ale pośrednio także Rosji, i wielka przegrana 
Kijowa. 

Mariusz Kamieniecki:  Przeprowadzenie wyborów prezydenckich na 
tym obszarze będzie możliwe? 

Andrzej Zapałowski:  Biorąc pod uwagę, że część dużych ośrodków 
miejskich jest opanowana przez separatystów, a także duże prawdopodo-
bieństwo, że ludzie z tych terenów zbojkotują wybory, będzie to bardzo 
trudne. Nie sposób bowiem organizować wyborów demokratycznych po lu-
fami karabinów, obojętnie kto trzyma broń w rękach.  

Mariusz Kamieniecki:  Unia Europejska nie uznała plebiscytów nie-
podległościowych na wschodzie Ukrainy. Dzisiaj szef Rady Europejskiej 
Herman Van Rompuy gościł w Kijowie. Jakie znaczenie miała ta wizyta? 

Andrzej Zapałowski:  Herman van Rompuy tak naprawdę miał przygo-
tować jutrzejszą wizytę przedstawicieli ukraińskiego rządu w Brukseli. Z całą 
pewnością będziemy tam mieli do czynienia z próbą nacisku na cały rząd 
ukraiński, aby poszedł w kierunku federalizacji Ukrainy. W innym wypadku 
państwu ukraińskiemu grozi rozpad, co oznaczać będzie początek demonta-
żu tego państwa. Jak głęboki może być ten proces, tego naprawdę nikt dzisiaj 
nie wie. Proszę zwrócić uwagę, że kilka dni temu premier Węgier Viktor Or-
bán powiedział wprost, że będzie żądał autonomii dla Węgrów zamieszka-
łych poza granicami tego kraju. Tym samym członek UE mówi, że będzie się 
domagał specjalnego statusu dla swojej mniejszości w liczbie ok. 200 tys.  
zamieszkujących na Ukrainie. Mamy więc do czynienia z próbą wywarcia na-
cisku. Tymczasem UE widzi, że Ukraina nie ma możliwości zapanowania nad 
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wschodnią i południową częścią kraju. Dowodem tego są żołnierze z poboru, 
którzy nie chcą walczyć, zresztą separatyści unikają strzelania do nich, tylko 
lufy karabinów kierują do Gwardii Narodowej złożonej w dużej części z na-
cjonalistów ukraińskich. Niektóre jednostki ukraińskie buntują się, milicjanci 
zachowują neutralność, a część staje po stronie separatystów. UE dostrzega, 
że Kijów nie kontroluje już znacznej części swojego terytorium, w związku 
z tym chce zrobić kolejny krok naprzód i namówić rząd Arsenija Jaceniuka, 
żeby poszedł w kierunku federalizacji. Należy też podejrzewać, że Władimir 
Putin, który przecież też prowadzi rozmowy z przedstawicielami państw UE, 
najwyraźniej sugeruje właśnie takie rozwiązanie. Polityka prezydenta Rosji – 
poza Krymem – jasno pokazuje, że nie chce on zajmować zbrojnie tych ob-
szarów, ale realnie je podporządkować gospodarczo i politycznie, jednak po-
za strukturami Federacji Rosyjskiej. Dlatego zarówno dla polityków UE, jak 
i dla Rosji najlepszym wyjściem byłaby federalizacja Ukrainy. 

Mariusz Kamieniecki:  Czy ceną za zgodę na federalizację ma być 11 
mld euro pomocy finansowej w najbliższych latach dla Ukrainy…? 

Andrzej Zapałowski:  Mógłby to być jeden z pretekstów a zarazem 
forma nacisku na ukraiński rząd. Ukraina znajduje się w katastrofalnej sytu-
acji. Wystarczy tylko wspomnieć, że Rosja żąda przedpłaty na gaz, grożąc 
wstrzymaniem dostaw. Z drugiej jednak strony 11 mld euro, choć brzmi im-
ponująco, to jest kropla w morzu potrzeb. Ukraina natychmiast potrzebuje 
przynajmniej kilkudziesięciu miliardów euro. Przemysł praktycznie stoi. Po 
kijowskim okręgi ługański i doniecki są regionami, które dawały największy 
wpływ do budżetu Ukrainy. Wyłączenie tych obszarów z systemu finansowe-
go Ukrainy jeszcze bardziej pogrąży ten kraj. Ponadto w tych dwóch obwo-
dach żyje ok. 7 mln ludzi, a więc mniej więcej tyle, ile liczy całe państwo 
Izrael. Jest to zatem bardzo poważny problem.  

Mariusz Kamieniecki:  Przed Ukraińcami wybory prezydenckie. Czy 
będą one rzeczywiście kluczowe dla stabilizacji kraju pogrążonego w chaosie?  

Andrzej Zapałowski:  UE marzy, aby tak było. Na doprowadzenie do 
ustabilizowania sytuacji na Ukrainie UE ma niecałe dwa tygodnie. Nie będzie 
to jednak możliwe, jeżeli rząd w Kijowie natychmiast nie zgodzi się na fede-
ralizację kraju. Nie ulega też wątpliwości, że Rosja robi wszystko, żeby zakłó-
cić wszelkie działania stabilizacyjne na Ukrainie. Można zatem przypuszczać, 
że separatyści, którzy w niedzielę dostali wiatr w żagle, a więc znaczące po-
parcie społeczeństwa dla swoich działań, będą chcieli rozszerzać w ciągu 
tych dwóch tygodni swoją działalność także na obwody: charkowski, zaporo-
ski, chersoński i odeski, a także nikołajewski, a więc na cały najbardziej za-
ludniony obszar południowo-wschodniej Ukrainy. Jeżeli na jednej trzeciej 
powierzchni kraju nie uda się przeprowadzić w miarę demokratycznych 
i spokojnych wyborów, to Rosja i inne kraje będą podważać ich legalność ja-
ko tych, które odbywały się pod lufami karabinów, w trakcie walk, napadów 
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i zastraszania. Dla UE jest to sprawa niezwykłej wagi, ponieważ jeżeli 25 maja 
nie uda się przeprowadzić wyborów na Ukrainie w atmosferze przynajmniej 
umiarkowanego spokoju, to okres kompletnej destabilizacji tego kraju roz-
ciągnie się na kolejne miesiące. Taki stan destabilizacji może objąć także in-
ne kraje, jak Mołdawia czy inne obszary. 

Mariusz Kamieniecki:  25 maja uda się spokojnie przeprowadzić wybo-
ry na Ukrainie?  

Andrzej Zapałowski:  W mojej ocenie, nie uda się ich przeprowadzić 
spokojnie. Rząd ukraiński, trzymając się kurczowo unitarności państwa, 
obiecując jedynie daleko idącą autonomię językową dla określonych obwo-
dów, gwarantując separatystom to, co praktycznie i tak już mają, bo zdobyli 
zbrojnie, robi niewiele. Rząd w Kijowie musi pójść dalej, musi im zaoferować 
realną autonomię i budowę państwa federalnego. Dopiero w tym momencie 
będzie można rozmawiać o stabilizacji. Uważam, że jeżeli takich deklaracji 
zabraknie, separatyści zdestabilizują wybory, a w centralnej Ukrainie może-
my mieć nawet do czynienia z zamachami bombowymi w okolicach lokali 
wyborczych. To doprowadzi do sytuacji, w której ludzie będą się bali iść gło-
sować w obawie o swoje zdrowie i życie. 

Mariusz Kamieniecki:  Z jednej strony mamy do czynienia z sankcjami 
Zachodu wobec Rosji, z drugiej zaś prezydent Francji François Hollande za-
prasza Władimira Putina na obchody 70. rocznicy lądowania aliantów 
w Normandii. Z kolei Bronisław Komorowski powiedział, że obecność W. Pu-
tina podczas rocznicy D-Day nie powinna nikogo dziwić. Czy jednak prezy-
dent Rosji w obliczu tego, co robi, nie powinien być persona non grata?  

Andrzej Zapałowski:  Na sankcje Zachodu wobec Rosji należy patrzeć 
z politowaniem i drwiną. Państwa zachodnie stosują sankcje wobec admini-
stracji, wobec osób z otoczenia W. Putina. Tymczasem najważniejsze osoby 
w państwie, a więc prezydent W. Putin i premier Dmitrij Miedwiediew, któ-
rzy o wszystkim decydują, są poza sankcjami. To dowód, że państwa zachod-
nie bawią się sankcjami, stosując formę socjotechniki wobec opinii publicz-
nej. Dotyczy to także działań polskiego rządu. Zresztą gdyby ogłoszono, że 
W. Putin czy D. Miedwiediew są persona non grata w Polsce, byłoby to ni-
czym więcej jak tylko deklaracjami politycznymi, bo tak naprawdę rząd pre-
miera Donalda Tuska niewiele może. Natomiast jeżeli chodzi o państwa za-
chodnie, to zaproszenie W. Putina na obchody 70. rocznicy lądowania alian-
tów w Normandii z jednej strony świadczy o tym, że państwa zachodnie 
usankcjonowały aneksję Krymu, a z drugiej, że znalazły formułę do podjęcia 
rozmów z prezydentem Rosji w sprawie Ukrainy. Wracamy zatem do sytuacji 
z listopada 2013 r., kiedy UE i Stany Zjednoczone próbowały podjąć działania 
na Ukrainie bez udziału Rosji. Efektem tego był odwet W. Putina, co dopro-
wadziło do stanu, w jakim jesteśmy obecnie. 
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Mariusz Kamieniecki:  Mówi się także o obecności W. Putina w przy-
szłym roku na uroczystościach 70. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-
Birkenau. Prezydent B. Komorowski wyraził pogląd, że skoro sowieccy żoł-
nierze wyzwolili ten obóz w styczniu 1945 r., to trudno wyobrazić sobie brak 
zaproszenia dla rosyjskiego przywódcy na obchody tej rocznicy. Czy to roz-
sądne podejście?  

Andrzej Zapałowski:  W mojej ocenie, prezydent B. Komorowski, bio-
rąc przykład z prezydenta Francji, zdał sobie sprawę, że dyplomacja pod kie-
runkiem ministra Radosława Sikorskiego przeszarżowała z kwestiami ukraiń-
skimi przeciwko Rosji. Zapraszając W. Putina na przyszły rok na uroczystości 
70. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau, być może szuka formu-
ły uspokojenia sytuacji w stosunkach dyplomatycznych między Polską a Ro-
sją. Tak się robi w dyplomacji. 

Mariusz Kamieniecki:  Dyplomacja to jedno, a pamięć sowieckiej nie-
woli, jakiej doświadczyła Polska, to drugie. Zresztą czy takie powinno być 
stanowisko prezydenta kraju, który jest określany przez Rosję mianem inspi-
ratora wydarzeń na kijowskim Majdanie?  

Andrzej Zapałowski:  Pamięć Auschwitz-Birkenau i to, że Rosja była 
okupantem Polski po 1945 r., to fakty, które nie podlegają dyskusji. Drugi fakt 
to zadanie, jakie spoczywa na polskich władzach, dotyczące uspokojenia 
nadwerężonej sytuacji w relacjach polsko-rosyjskich. W mojej ocenie, formu-
ła Auschwitz-Birkenau jest dobra, aby się spotkać i próbować rozmawiać. 
Każde inne zaproszenie, nie okolicznościowe, byłoby pokazaniem, że Polska 
niejako ugina się przed Rosją. Formuła spotkania się w miejscu pamięci ofiar 
jest dobra, jest bowiem gestem, że Polska chce uspokoić sytuację na Ukra-
inie. Zresztą myślę, że obecny polski rząd, który zbyt mocno zaczął prężyć 
muskuły, w pewnym momencie zorientował się, że państwa zachodnie wyco-
fują się z bezwzględnego poparcia dla Kijowa w konfrontacji z Rosją, i osa-
motniony teraz próbuje robić to, co inni. Rząd chyba zdaje sobie sprawę – 
a przynajmniej powinien zdawać sobie sprawę – z tego, że środowiska, które 
wspierał, a które teraz rządzą Ukrainą, nie dają sobie rady. I jeżeli sytuacja na 
Ukrainie pójdzie w kierunku wojny domowej, to Polska może mieć problem. 
Sondaże ukraińskie mówią, że w sytuacji zaognienia około miliona osób chce 
opuścić Ukrainę. Należy się spodziewać, że setki tysięcy skierują się do Pol-
ski. Premier Donald Tusk, chcąc uniknąć ewentualnych oskarżeń i pretensji 
polskiego społeczeństwa, że sprowokował swoimi działaniami taką sytuację, 
odwraca się na pięcie od Kijowa. Oczywiście wszystko to odbywa się w ra-
mach działań dyplomatycznych. 

Mariusz Kamieniecki:  Zmieńmy nieco temat i porozmawiajmy o wy-
darzeniach na Ukrainie w kontekście nie tak dawnej wypowiedzi podczas 
konferencji w Krasiczynie konsula honorowego Ukrainy Aleksandra Baczyka, 
który stwierdził, że Przemyśl jest atrakcyjnym miejscem docelowym dla wie-
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lu Ukraińców. Podobnie wyrażał się były szef przemyskiego oddziału Związ-
ku Ukraińców w Polsce Jarosław Sidor, który powiedział kiedyś wprost, że 
„jest zwolennikiem powrotu Ukraińców z województw zachodnich i północ-
nych na tereny południowo-wschodniej Polski, czyli na swoje ziemie etnicz-
ne, ziemie ojców i dziadów”. Dlaczego takie rewizjonistyczne hasła nie spo-
tkały się z reakcją z polskiej strony? 

Andrzej Zapałowski:  Jest to nawiązanie do akcji „Powroty”, którą za-
inicjowano w 2001 r. na łamach ukraińskojęzycznego „Naszego Słowa”. Mówi 
ona, że Ukraińcy żyjący na zachodnich i północnych obszarach Polski, oba-
wiając się asymilacji młodych Ukraińców z Polakami, widzą potrzebę zbu-
dowania bazy na – jak twierdzą – ich ziemiach etnicznych, w oparciu o które 
będzie możliwe podtrzymanie ukraińskości na części terytorium Polski. Wy-
razem tego była ostra walka o kościół Karmelitów w Przemyślu czy o Naro-
dowy Dom w Przemyślu. Z tego też powodu środowiska ukraińskie angażują 
się tak mocno w różnego rodzaju działania mające pokazać ukraińskość ich 
ziem. Jest to bardzo niebezpieczne, tym bardziej że w ostatnich latach ob-
serwujemy osiedlanie się w Przemyślu inteligencji ukraińskiej z innych tere-
nów Polski. Mamy zatem do czynienia z manifestacją ukraińskości. Z drugiej 
strony pojawiają się wypowiedzi, jak chociażby cytowanego konsula honoro-
wego Ukrainy Aleksandra Baczyka, który chce osiedlać w Polsce Ukraińców 
z Ukrainy. W domyśle chodzi o zasiedlanie terenów, na których rany po 
zbrodniczej działalności UPA wciąż jeszcze się nie zabliźniły. Patrząc per-
spektywicznie, za kilkanaście lat możemy mieć do czynienia z sytuacją, kiedy 
określone grupy zaczną prowadzić działalność separatystyczną na terenie 
Polski, działania nawołujące do przyłączenia np. Przemyśla do Ukrainy. Tak 
czy inaczej działalność Związku Ukraińców w Polsce i A. Baczyka jest nasta-
wiona na ukrainizację Przemyśla i okolic. Nie byłoby problemu, gdyby Pan 
Baczyk nawoływał do osiedlania się Ukraińców na obszarze centralnej, pół-
nocnej Polski czy chociażby w Małopolsce. Natomiast jeżeli wskazuje się 
miasto Przemyśl, na terenie którego w polskiej szkole z językiem wykłado-
wym ukraińskim świętuje się dzień powstania UPA czy jako honorowych go-
ści zaprasza się przedstawicieli skrajnie faszyzujących posłów, jak Irina Fa-
rion z nacjonalistycznej partii Swoboda, która wyraźnie optuje za oderwa-
niem części ziem od Polski, to jest to powód do niepokoju. To pokazuje, że 
środowisku aktywistów ukraińskich w Przemyślu jest bardzo blisko do skraj-
nego nacjonalizmu ukraińskiego i nie można tego usprawiedliwiać czy tłu-
maczyć przejawem ukraińskiej tradycji. 

Mariusz Kamieniecki:  Nigdzie nie słyszałem, żeby ktokolwiek z rządu 
PO-PSL wyraził sprzeciw wobec antypolskich wypowiedzi np. Aleksandra 
Baczyka, a Pan…? 

Andrzej Zapałowski:  Oficjalne władze całkowicie przemilczały ten 
fakt. Nikt z oficjalnych przedstawicieli władz centralnych czy lokalnych na 
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ten temat się nie wypowiadał, tym bardziej nie protestował. Jedynie środowi-
ska niezależne, stowarzyszenia podnosiły ten temat. Polska milczy, bo to 
jakby nie wpisuje się w politykę obecnych władz wobec Ukrainy. Przecho-
dzenie obojętnie wobec tego typu zachowań może w przyszłości zrodzić po-
ważny problem. Może dojść do sytuacji kryzysowej na Ukrainie i wówczas 
Pan Baczyk czy jemu podobni postanowią, że uciekinierów z Ukrainy należy 
osiedlić w Przemyślu czy w ogóle na Podkarpaciu. Może to być pole konflik-
tu, i to bardzo niebezpiecznego. 

Mariusz Kamieniecki:  Gotowość przyjęcia fali uchodźców z Ukrainy 
deklarował już w marcu szef MSW Bartłomiej Sienkiewicz, który goszcząc na 
Podkarpaciu, nawet wyznaczył jako ośrodek dla uchodźców poligon w Nowej 
Dębie. Mowa była o 5–6 tysiącach uchodźców…  

Andrzej Zapałowski:  Deklaracje, żeby lokalizować obóz dla uchodź-
ców z Ukrainy na terenie Podkarpacia, to absolutna głupota. Nie wolno or-
ganizować takich obozów na terenach, które są bardzo trudne historycznie 
pod względem stosunków polsko-ukraińskich. Jak już wspomniałem, takie 
obozy, jeżeli już, to powinny być organizowane w innych częściach, bliżej 
centralnej Polski. Powtórzę jeszcze raz: takie deklaracje świadczą o komplet-
nej głupocie, krótkowzroczności, a przede wszystkim o braku odpowiedzial-
ności polskiego rządu.  

 
Pierwodruk: M. Kamieniecki , Ukraińskiego nacjonalizmu nie wolno lekceważyć,  
<http://www.naszdziennik.pl/polska-kraj/77084,ukrainskiego-nacjonalizmu-nie-wol 
no-lekcewazyc.html> (13 V 2014). 
Wywiad opublikowano również: «ЕС будет уговаривать Украину пойти на феде-
рализацию», <http://www.newsbalt.ru/detail/?ID=30275> (15 V 2014). 
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UKRAIŃCY WYBRALI PRAGMATYKA 
 

ariusz Kamieniecki:  Jak ocenia Pan dzisiejsze wybory na Ukra-
inie? Czy ich wynik wprawdzie jeszcze nieoficjalny jest zaskocze-
niem? 

Andrzej Zapałowski:  Ukraińcy chcą przede wszystkim spokoju i stabili-
zacji. Nie chcą rozprzestrzeniania się konfliktu na kolejne obwody, nie chcą 
wojny domowej. Problemem na dziś jest kwestia postępującej pauperyzacji 
społeczeństwa. Także coraz więcej Ukraińców uświadamia sobie, że droga ich 
kraju do Unii Europejskiej będzie trwała co najmniej dwie dekady. Do młodych 
Ukraińców coraz częściej dochodzą głosy, iż tak naprawdę Europa na nich 
wcale nie czeka, nie czeka na ich zrujnowany gospodarczo kraj. To jest praw-
dziwa tragedia tego społeczeństwa. Z jednej strony nie są w UE, a z drugiej 
prowadzą nieformalną wojnę z Rosją. Znaleźli się w szarej strefie. To, co mają 
w nadmiarze, to deklaracje pomocy, która i tak się zmniejsza. Dzisiejsze gło-
sowanie to demonstracja chęci powrotu do normalności, Ukraińcy chcą mieć 
prezydenta, a kto nim będzie, to nie było dla nich najważniejsze. Głosowali na 
tego, kto według sondaży miał największe szanse na wygraną. Julia Tymoszen-
ko jest ciągle kojarzona ze zmarnowanymi szansami sprzed dziesięciu lat. 
Z kolei kandydaci Swobody i Prawego Sektora byli utożsamiani z zaostrzeniem 
konfliktu, który mógł się przekształcić w wojnę, dlatego też ponieśli klęskę.  

Mariusz Kamieniecki:  Przed rokiem Petro Poroszenko nie chciał star-
tować w wyborach na mera Kijowa, obawiając się porażki. Skąd zatem tak 
nagły wzrost jego popularności? 

Andrzej Zapałowski:  Ukraina nie ma elit politycznych, za to długa jest 
kolejka tych, którzy chcą rządzić. Petro Poroszenko to osoba bogata, oligar-
cha, który poparł Majdan w Kijowie, a wcześniej „pomarańczową rewolucję”. 
Ma pieniądze, a ludzie nie chcą na najwyższym urzędzie w państwie kolejne-
go biedaka, który będzie się dorabiał ich kosztem. Chcą osoby, która dogada 
się zarówno z Brukselą, jak i Moskwą, osobę, która powróci do polityki wie-
losektorowej, która będzie reprezentowała wschód i zachód kraju. W końcu 
chcą osoby, którą zaakceptuje Waszyngton i Moskwa. Ponadto trzeba za-
uważyć, że P. Poroszenkę wskazał przywódca UDAR Witalij Kliczko, koja-
rzony z Niemcami. 

Mariusz Kamieniecki:  Petro Poroszenko jest rzeczywiście zwolenni-
kiem kompromisu z Rosją? 

Andrzej Zapałowski:  P. Poroszenko jest przede wszystkim pragmaty-
kiem. W Rosji ma jedną z fabryk swojego koncernu. Zdaje sobie sprawę z te-
go, iż Ukraina przy słabnącym poparciu Europy Zachodniej i Stanach Zjed-

M 
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noczonych leżących kilka tysięcy kilometrów od Kijowa jest skazana na 
współpracę z Rosją. Wie także, iż jeżeli chce utrzymać Ukrainę w obecnych 
granicach (oczywiście bez Krymu), musi zgodzić się na regionalizację kraju. 
Pytanie tylko, jak głęboko ta regionalizacja będzie sięgać. Myślę, iż te kwestie 
są już nieoficjalnie negocjowane, w innym wypadku mielibyśmy do czynienia 
z bardziej agresywnym scenariuszem zrywania wyborów na znacznie więk-
szym obszarze kraju, niż to miało miejsce dzisiaj. To, że Donbas nie głosuje, 
jest elementem zabezpieczenia się Moskwy na wypadek zmiany frontu przez 
Poroszenkę. 

Mariusz Kamieniecki:  Mimo wszystko nie były to spokojne wybory. Se-
paratystom udało się zastraszyć społeczeństwo popierające władze w Kijowie? 

Andrzej Zapałowski:  Dla części mieszkańców tego regionu była to 
forma zastraszenia, ale wydaje mi się, iż dla większości nieuczestniczenie 
w głosowaniu było ich suwerenną decyzją. Sprawa jest bardzo skomplikowa-
na, przecież od soboty mamy według deklaracji działaczy separatystycznych 
nowe państwo – Noworosję. To, że głosy w tak licznym ludnościowo Donba-
sie przeciw P. Poroszence mogły doprowadzić do konieczności drugiej tury 
wyborów, tak naprawdę nie mają istotnego znaczenia. Mamy zatem do czy-
nienia z faktami dokonanymi. Separatyści nie mogli pozwolić na głosowanie, 
bo w ten sposób zaprzeczyliby swoim dotychczasowym dokonaniom. W mo-
jej opinii, zwycięzca tych wyborów albo zaakceptuje nowy region autono-
miczny z bardzo dużymi kompetencjami w zakresie finansów, samorządno-
ści, a nawet posiadania własnych sił samoobrony, albo będziemy mieli do 
czynienia z dalszym marszem separatyzmu w kolejnych regionach Ukrainy. 

Mariusz Kamieniecki:  Logika Władimira Putina i tych, którzy na 
Ukrainie wykonują jego rozkazy, wydaje się prosta: nie ma prezydenta, nie 
ma też z kim rozmawiać…  

Andrzej Zapałowski:  Nie tak do końca. Dla Rosji legalnym prezyden-
tem był Wiktor Janukowycz, Moskwa zdawała sobie sprawę, że taka sytuacja 
nie może być utrzymana na dłuższą metę. Przecież Siergiej Ławrow spotykał 
się z ukraińskimi dyplomatami. Teraz przyszedł czas na kolejne działania, al-
bo Rosja uzyska to, co chciała, a mianowicie federalizację kraju, albo będzie 
nadal wspierała działania separatystów. Prezydent elekt P. Poroszenko jest 
w wyjątkowo trudnej sytuacji. Jeżeli będzie kontynuował działania zbrojne 
na wschodzie, przegra na starcie państwo w obecnych granicach i utrwali 
konflikt, który finalnie za kilka miesięcy, jeszcze przed zimą, może zakoń-
czyć się rewolucją socjalną na Ukrainie i prawdziwym chaosem. Według ta-
kiego scenariusza, Rosja może sięgnąć po centralną Ukrainę, oczywiście nie 
wprost, ale poprzez jakąś nową siłę, którą będzie próbowała wykreować na 
Ukrainie. 

Mariusz Kamieniecki:  Z drugiej jednak strony mamy deklarację pre-
zydenta Rosji, który jeszcze przed wyborami powiedział, że uzna ich wynik i 
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będzie współpracował z nowymi władzami w Kijowie. Na ile jest to szczera 
deklaracja? 

Andrzej Zapałowski:  Moskwa na obecnym etapie składa deklaracje 
bardziej wobec światowej opinii niż wobec Ukrainy. Swoją drogą musi ona 
uznać wynik wyborów, w innym wypadku uniemożliwiłoby to Rosji w przy-
szłości walkę o rząd dusz na Ukrainie. Proszę pamiętać, iż uświadomionych 
Ukraińców jest mniej w tym kraju. Ludzie chcą spokoju, chcą mieć za co żyć. 
Jak tego nie dostaną, to pójdą za tym, kto im to obieca. 

Mariusz Kamieniecki:  Co może im zaoferować Rosja? 
Andrzej Zapałowski:  Rosja może dać im tani gaz, pomoc gospodarczą, 

a także rynki zbytu dla produktów, którego Ukraina nie ma na zachodzie, 
tym bardziej w Stanach Zjednoczonych. Tak czy inaczej to nie jest koniec gry 
Rosji o Ukrainę, to chwilowy przystanek. 

Mariusz Kamieniecki:  Tak dużą frekwencję można odczytać jako po-
parcie dla obecnych władz? 

Andrzej Zapałowski:  Absolutnie nie. Proszę pamiętać, że nikt z obec-
nych władz nie startował w tych wyborach. Należy zobaczyć, jakie poparcie 
uzyskał kandydat nacjonalistycznej Swobody, a ta partia ma w rządzie kilku 
ministrów i wicepremiera. Ludzie głosowali za zmianą, co prawda oddali gło-
sy na oligarchę, ale trzeba pamiętać, iż tak naprawdę co najmniej od dekady 
to właśnie oligarchowie i ich interesy gwarantowały niepodległość temu pań-
stwu. Więc niby dlaczego mieliby to tak radykalnie zmieniać.  

Mariusz Kamieniecki:  Ukraina ma dziś prawdziwego lidera czy lide-
rów jak to było podczas „pomarańczowej rewolucji”? 

Andrzej Zapałowski:  Ukraina od czasu uzyskania niepodległości tak 
naprawdę nie miała prawdziwych liderów politycznych, którzy patrzyliby 
głównie przez pryzmat państwa, a nie własnych interesów. Nie ma ich także 
teraz. Owszem są liderzy partyjni, których celem jest zdobycie władzy. To, że 
na Ukrainie nie ma liderów, wynika poniekąd ze specyfiki systemu politycz-
nego w tym państwie. Bez pieniędzy nie było polityki, a jak ktoś brał w „ła-
pę”, to miał zobowiązania. Z takiego układu nie można wygenerować liderów 
narodu. Obecna sytuacja na Ukrainie nie sprzyja także ich wyłanianiu. Wy-
daje się, iż w szybkim tempie tacy liderzy mogliby się pojawić w wypadku za-
ostrzeniu konfliktu na Ukrainie, który przekształciłby się w wojnę domową. 
Tego jednak temu państwu i sobie nie życzę. Tak czy inaczej czeka nas jesz-
cze dosyć długi proces wyłaniania elity państwowej u naszego wschodniego 
sąsiada. 

 
Pierwodruk: M. Kamieniecki , Ukraińcy wybrali pragmatyka, <http://www.nasz 
dziennik.pl/swiat/78314,ukraincy-wybrali-pragmatyka.html> (25 V 2014). 
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USA PRZYJACIEL I SOJUSZNIK? 
 

ariusz Kamieniecki:  Podczas wizyty w Akademii Wojskowej 
West Point Barack Obama mówił o tym, że Stany Zjednoczone po-
winny okazywać powściągliwość, zanim przystąpią do operacji mi-

litarnych za granicą. Czy to oznacza, że poza słowami i deklaracjami o ewen-
tualną pomoc Amerykanów może być trudno? 

Andrzej Zapałowski:  W Stanach Zjednoczonych trwa bardzo poważna 
dyskusja na temat proporcji w zaangażowaniu się w NATO od strony finan-
sowej Ameryki i państw członkowskich. Warto zwrócić uwagę, że Niemcy 
wydają na obronność niewiele powyżej 1% PKB, podobnie Czechy, Słowacja, 
Węgry czy kraje nadbałtyckie. Polska z 2-procentami wyróżnia się na tym tle, 
podobnie jak Francja, która ma swoje interesy w Afryce, czy Wielka Brytania 
na obszarach Wspólnoty Brytyjskiej. Doszło do sytuacji, w której Stany Zjed-
noczone jako jedyne są opiekunem artykułu 5 Traktatu Waszyngtońskiego 
o zbiorowej obronie i za to płacą. Dlatego w Stanach Zjednoczonych trwa 
dyskusja, czy nie zacieśnić stosunków dwustronnych między państwami NA-
TO, wymagając od tych państw zwiększenia budżetów wojskowych. To jeden 
element stanowiska wyrażonego przez prezydenta B. Obamę. Druga sprawa 
dotyczy olbrzymich kosztów, jakie ponoszą Stany Zjednoczone na skutek 
uwikłania się w konflikty w Iraku, Afganistanie i innych częściach świata. 
Amerykanie bardzo powściągliwie podchodzą do zaangażowania się na no-
wych kierunkach, stąd też bardzo wyraźne stanowisko administracji Baracka 
Obamy, że żołnierze Stanów Zjednoczonych nie będą wysyłani na Ukrainę. 

Mariusz Kamieniecki:  Czego można spodziewać się po wizycie 
B. Obamy w Warszawie, bo oczekiwania są duże? 

Andrzej Zapałowski:  Prezydent B. Obama przyjeżdża do naszego kraju 
nie z okazji 25-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości i wolnych wybo-
rów, które dokonały przełomu, niezależnie od tego, jak Polacy oceniają ten 
dzień, ale wizyta Baracka Obamy jest pretekstem, by spotkać się z przedsta-
wicielami władz państw Europy Środkowej oraz Ukrainy i przeprowadzić 
konsultacje dotyczące polityki na tym obszarze. To także próba zaakcento-
wania obecności i pozycji Stanów Zjednoczonych w tym regionie i ich pozycji 
w kreowaniu bezpieczeństwa. Barack Obama będzie też chciał wybadać, jaka 
jest polityka tych państw w stosunku do Rosji. 

Osobiście oczekiwałem, że wizyta Baracka Obamy w tych dniach, od 
dawna zapowiadanej, będzie elementem ogłoszenia tego, że Kongres Stanów 
Zjednoczonych zniósł Polakom wizy do Ameryki. Przypomnijmy, że Polska 
jako jeden z najważniejszych na świecie sojuszników Stanów Zjednoczonych, 
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jako jeden z nielicznych krajów w Europie posiada nadal reżim wizowy. To 
jest sytuacja kuriozalna. W tej sytuacji mówienie, że jesteśmy sojusznikami 
i przyjaciółmi na zawsze, jest zwyczajnym biciem piany. 

Mariusz Kamieniecki:  Czego znakiem będzie planowane spotkanie 
Obamy z prezydentem P. Poroszenką i czy nowo wybrany prezydent Ukrainy 
przyjeżdża do Polski, by docenić nasz wkład, czy może po to, żeby się spo-
tkać z Obamą? 

Andrzej Zapałowski:  Oczywiście magnesem, który przyciąga, jest pre-
zydent B. Obama. Natomiast Petro Poroszenko, przyjeżdżając do Warszawy, 
powinien ogłosić, że Ukraina znosi embargo na wieprzowinę i wołowinę 
z Polski. Barack Obama jest także elementem przyciągającym dla przedsta-
wicieli innych państw. Z drugiej strony dobrze, że przyjeżdżają do nas, bo to 
świadczy, że Polska zaczyna odgrywać jakąś rolę w Europie i świecie. Pytanie 
brzmi: na ile jesteśmy przedmiotem międzynarodowych gier, a na ile pod-
miotem. 

Mariusz Kamieniecki:  Czy temat tarczy antyrakietowej powinien i bę-
dzie poruszany w trakcie rozmów i czy Polska w obliczu wydarzeń na Ukra-
inie nie powinna zabiegać o przyspieszenie realizacji tego projektu? 

Andrzej Zapałowski:  Myślę, że podczas wizyty w Warszawie B. Obama 
stwierdzi, iż tarcza antyrakietowa będzie realizowana zgodnie z przyjętym 
harmonogramem, a więc do 2018 r. Nie sądzę, żeby Stany Zjednoczone chcia-
ły przyspieszać projekt i narażać się na zaostrzenie sytuacji konfliktowej 
z Rosją. Amerykanie po ostatnim szczycie na Dalekim Wschodzie w Singapu-
rze mają kolejny problem. Przypomnę, że ich nacisk na Chiny wobec działań 
i demonstracji militarnej tego kraju na obszarze Oceanu Spokojnego spotkał 
się z ostrą ripostą ze strony Chin. Dla Amerykanów problemem może być 
także rodzący się sojusz chińsko-rosyjski, co sprawia, że administracja Białe-
go Domu musi być w swych działaniach bardzo ostrożna.  

Mariusz Kamieniecki:  Wspomniał Pan już o potrzebie zniesienia em-
barga na naszą wieprzowinę i wołowinę na Ukrainie. Ale konkretów nie wi-
dać, o czym to świadczy? 

Andrzej Zapałowski:  To pokazuje bardzo wyraźnie, że na Ukrainie 
rządzą oligarchowie, którzy posiadają większość areałów ziemi rolnej. Ihor 
Kołomojski ma ok. 200 tys. ha ziemi, a obecny prezydent prawie 100 tys. ha. 
W tej sytuacji oligarchowie podchodzą do wszelkich interesów i porozumień 
z określonymi państwami z punktu widzenia biznesowego. Embargo na pol-
ską wieprzowinę i wołowinę jest kwestią wyparcia konkurencji z obszaru 
Ukrainy. Ich nie interesuje zupełnie to, że Polska, wspierając Ukrainę, ponosi 
olbrzymie koszty, tracąc przez embargo w Rosji miliardy złotych. Takie po-
dejście zarysowuje to, z czym możemy mieć do czynienia w przyszłości. Jeże-
li Polska nie zadba należycie o swoje interesy, to przy niezbyt mądrym zaan-
gażowaniu politycznym skończy się na tym, że podobnie jak w Iraku ponie-
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siemy koszty ze stratami dla naszej gospodarki. Owszem sytuacja polityczna 
jest ważna, ale ważniejsza jest gospodarka i interesy państwa. Polska poprzez 
brak stawiania jednoznacznych wymagań prowadzi nierozsądną politykę 
wobec Ukrainy. Może być tak jak w przypadku Litwy, kiedy mocno wspierali-
śmy aspiracje tego kraju do niepodległości, a do dzisiaj podstawowe kwestie 
dotyczące ochrony praw mniejszości polskiej na Litwie nie zostały rozwiąza-
ne. Z tym samym mamy do czynienia na Ukrainie, gdzie Polacy wciąż nie 
mogą doczekać się zwrotu kościołów katolickich, a polskie organizacje nie-
ruchomości. To pokazuje bardzo dwuznaczną politykę Ukrainy wobec Polski. 
Mamy zatem do czynienia z roszczeniami ze strony ukraińskiej i nie otrzy-
mujemy nic w zamian. 

 
Pierwodruk: M. Kamieniecki , USA przyjaciel i sojusznik?, <http://www.naszdzien 
nik.pl/polska-kraj/79193,usa-przyjaciel-i-sojusznik.html> (3 VI 2014). 
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POLACY NA UKRAINIE ZASŁUGUJĄ NA SZACUNEK 
 

ariusz Kamieniecki:  O czym świadczy decyzja Sądu Gospo-
darczego w Kijowie, który uznał kościół pw. św. Marii Magdaleny 
za własność miasta Lwowa? 

Andrzej Zapałowski:  Pamiętajmy, że sprawa zwrotów polskiego mie-
nia dotyczy także kościoła w Komarnie i wielu innych obiektów sakralnych. 
Mamy do czynienia z sytuacją, gdzie na zachodniej Ukrainie żadne świątynie 
nie są zwracane ich prawowitym właścicielom – społeczności polskiej. Ta de-
cyzja pokazuje także, jak lekceważona jest Polska i Polacy. Ze strony ukraiń-
skiej nie ma choćby próby wyrażenia wdzięczności za wysiłki, jakie podejmu-
je nasz kraj w celu wzmocnienia Ukrainy. Prym w tym wiedzie zwłaszcza za-
chodnia Ukraina, gdzie władzę sprawują siły ze Stepanem Banderą w tle. W 
mojej ocenie decyzja sądu w Kijowie jest konsultowana z merem Lwowa An-
drijem Sadowyjem i stąd taki, a nie inny wyrok. 

Mariusz Kamieniecki:  Czy zmiana władz Lwowa, jaka ma nastąpić, 
wpłynie pozytywnie na sprawy polskie? 

Andrzej Zapałowski:  W mojej ocenie niezależnie od tego, czy Andrij 
Sadowyj będzie nadal merem Lwowa, czy zastąpi go ktoś inny, to i tak wła-
dzę będą sprawować te same siły, czyli Swoboda, która dominuje na tamtym 
obszarze. W tej sytuacji trudno oczekiwać radykalnych zmian. 

Mariusz Kamieniecki:  Nie ma zatem co liczyć na gesty wdzięczności 
ze strony ukraińskiej? 

Andrzej Zapałowski:  Można odnieść wrażenie, że Ukraińcy przyzwy-
czaili się do tego, że my, Polacy, którzy sami przejęliśmy na siebie rolę rzecz-
nika interesów Ukrainy, mamy im pomagać. Ta postawa roszczeniowa nie 
maleje, wprost przeciwnie. Dlatego na próżno szukać gestów ze strony ukra-
ińskiej wobec Polaków tam żyjących. Weźmy chociażby kwestie Domu Pol-
skiego we Lwowie, który Polacy po 20 latach starań otrzymali na peryferiach 
Lwowa w dzierżawę na 49 lat odmiennie niż mniejszość ukraińska w Polsce, 
która w Przemyślu dostała Narodnyj Dom na własność. To wszystko pokazu-
je, że siły nacjonalistyczne na zachodniej Ukrainie nie chcą trwałych stosun-
ków i traktują Polaków z dystansem. 

Mariusz Kamieniecki:  To jednak nie jedyne przykłady braku wzajem-
ności w relacjach polsko-ukraińskich… 

Andrzej Zapałowski:  Proszę zwrócić uwagę chociażby na kwestie 
szkolnictwa mniejszości ukraińskiej w Polsce. Wystarczy dziewięcioro dzieci 
i tworzy się klasę, a ukraińskie szkoły mają ekstra świadczenia od państwa 
polskiego. Weźmy chociażby szkołę dla mniejszości ukraińskiej w Przemyślu, 
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gdzie do podstawówki, gimnazjum i liceum uczęszcza niespełna dwieście 
dzieci, a placówka ta otrzymuje olbrzymie dotacje. To też pokazuje ogromną 
asymetrię w odniesieniu do dzieci z polskich szkół w Przemyślu. Można do-
mniemywać, że na dziecko ukraińskie przypada dwa razy większa dotacja niż 
na dziecko polskie. Czy to nie za wiele, czy nie powinna być to tylko dotacja 
na nauczenie języka i historii ojczystej…? 

Mariusz Kamieniecki:  A jak wyglądają kwestie zwrotu obiektów sa-
kralnych mniejszości ukraińskiej w Polsce? 

Andrzej Zapałowski:  Wszystkie obiekty, nawet te, co do których prawa 
własności nie do końca były udowodnione, zostały przekazane Cerkwi Prawo-
sławnej czy Greckokatolickiej. Śledztwa w tych sprawach chociażby dotyczące 
przekazania zgodnego z prawem obiektów Cerkwi Greckokatolickiej w Prze-
myślu prowadziła ABW. Z kolei na Ukrainie kwestie praw własności katolic-
kich wiernych, w tym ludności polskiej, dotyczące obiektów sakralnych, są 
wciąż nierespektowane, a wręcz lekceważone. Państwo ukraińskie w żaden 
sposób nie wspiera ani mniejszości polskiej, ani działań kulturalnych Polaków. 
Wszystko to finansowane jest z pieniędzy polskich podatników. To pokazuje 
asymetrię, która nie tylko utrzymuje się, ale stale się pogłębia. 

Mariusz Kamieniecki:  Taka sama polityka wobec Polaków jest prowa-
dzona na Litwie… 

Andrzej Zapałowski:  Ostatnio w Senacie odbyła się debata poświęcona 
temu problemowi z udziałem ministra spraw zagranicznych. Owszem, sytu-
acja jest bardzo podobna, z tym że na Litwie Polacy są dobrze zorganizowani 
i próbują dbać o swoje prawa. Po tej debacie minister Radosław Sikorski pod-
czas konferencji prasowej powiedział wprost, że Litwa nawet w podstawo-
wych kwestiach, które już dawno powinny być rozwiązane, jak chociażby na-
zwy dwujęzyczne polskie i litewskie ulic i pisownia nazwisk naszych obywa-
teli po polsku, wciąż pozostają nierozwiązane. Tymczasem na Polaków 
mieszkających na Litwie, którzy na swoich domach umieszczają tablice w ję-
zyku polskim, nakładane są ogromne kary. Tak samo błędna, spolegliwa jest 
polityka polskiego rządu wobec władz Ukrainy. 

Mariusz Kamieniecki:  Jak, Pana zdaniem, wobec tych wydarzeń powi-
nien zachować się polski rząd? 

Andrzej Zapałowski:  Polski rząd już w tej chwili powinien Ukrainie 
jednoznacznie postawić kwestie respektowania interesów i praw Polaków 
tam mieszkających. W sytuacji, kiedy Polska wspiera Ukrainę i ponosi tak 
duże koszty z tego tytułu, nie może dochodzić do sytuacji, kiedy ignoruje się 
prawa polskiej mniejszości. Odwlekanie tych kwestii na potem jest błędem. 
Polska dyplomacja realizuje wytyczne rządu PO-PSL i Kancelarii Prezydenta, 
które nakazują bardzo dużą powściągliwość. Ta powściągliwość trwa od lat 
i rodzi frustrację Polaków we Lwowie, którzy coraz głośniej o tym mówią. 
Polski rząd niestety nie widzi interesów polskiej mniejszości na tamtym ob-
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szarze. To jest wyjątkowo zła i błędna polityka, czas najwyższy zacząć działać 
i w końcu to zmienić. Polacy na Ukrainie zasługują na szacunek. 

 
Pierwodruk: M. Kamieniecki , Polacy na Ukrainie zasługują na szacunek, <http:// 
www.naszdziennik.pl/polska-kresy/82352.html> (16 VI 2014). 
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POTRZEBNE SĄ NIEZBITE DOWODY 
 
Mariusz Kamieniecki:  Samolot pasażerski należący do malezyjskich 

linii lotniczych został zestrzelony rakietą ziemia-powietrze z terytorium 
wschodniej Ukrainy przez separatystów wpieranych przez Rosję – mówił 
podczas piątkowej konferencji prasowej prezydent Barack Obama. Czyżby 
Amerykanie już wiedzieli, kto stoi za tą tragedią? 

Andrzej Zapałowski:  To jest zastanawiające. Po pierwsze, Stany Zjed-
noczone są stroną w konflikcie na Ukrainie, bo wspierają i dostarczają sprzęt 
wojskowy ukraińskiej armii, która walczy z separatystami, a z drugiej strony fe-
rowanie od razu wyroku, zanim cokolwiek zostało zbadane, jest albo elemen-
tem wojny informacyjnej, w którą administracja Baracka Obamy jest zaanga-
żowana, albo Amerykanie mają rzeczywiście niezbite dowody. Tak czy inaczej 
nie wyobrażam sobie, aby przywódca supermocarstwa w tak poważnej kwestii 
ferował wyroki, zanim jakakolwiek komisja dotarła na miejsce katastrofy i roz-
poczęła prace. Oczywiście nie należy wykluczać, że to, co mówi prezydent 
Stanów Zjednoczonych, okaże się prawdą, ale do tego potrzebne są niezbite 
dowody, a nie tylko poszlaki. Być może prezydent B. Obama je ma.  

Mariusz Kamieniecki:  Tak czy inaczej żyjemy w kręgu hipotez i do-
mysłów. Są zdania, że mogła to być pomyłka, ale też wiele przemawia za tym, 
że był to świadomy atak. Komu taki scenariusz był na rękę?  

Andrzej Zapałowski:  To jest niewątpliwie trudne pytanie. Przede 
wszystkim zestrzelenie samolotu pasażerskiego umiędzynaradawia ten kon-
flikt, o którym przez ostatnie tygodnie czy nawet miesiące świat zapomniał 
bądź się do niego przyzwyczaił. Nawet polskie media albo zrzuciły na dalszy 
plan informacyjny, albo próbują przemilczeć sytuację na wschodzie Ukrainy, 
gdzie wciąż toczą się ciężkie walki i gdzie codziennie giną ludzie. Mówiąc to, 
nie mam na myśli żołnierzy ukraińskich czy separatystów, ale ofiary cywilne. 

Mariusz Kamieniecki:  Porozmawiajmy zatem o możliwych scenariu-
szach…  

Andrzej Zapałowski:  W ostatnich kilku miesiącach zostało strąconych 
kilka, jeżeli nie więcej obiektów latających sił zbrojnych Ukrainy. W tej sytu-
acji jest nieporozumieniem kierowanie nad terytorium, gdzie toczą się walki 
samolotów pasażerskich. To po pierwsze. Po drugie, władze Ukrainy nie za-
mknęły korytarza powietrznego nad obszarem, nad którym strącane są sa-
moloty. Separatyści, jeżeli dysponują rakietami, nie mają informacji, o której 
godzinie i jaką trasą leci samolot pasażerski, dlatego atakują każdy obiekt 
przelatujący nad tym terytorium. Warto też pamiętać o tym, że samolot pa-
sażerski i duży samolot transportowy mają podobne gabaryty. Kolejna spra-
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wa dotyczy tego, że w rejonie granicy Ukrainy z Rosją od kilku dni jest okrą-
żony przez separatystów duży oddział armii ukraińskiej, a wielu żołnierzy już 
się poddało i przeszło na stronę rosyjską. W tej sytuacji istniało prawdopo-
dobieństwo, że samolot transportował żywność dla okrążonych żołnierzy 
ukraińskich i separatyści, biorąc to pod uwagę, mogli otworzyć ogień. Warty 
podkreślenia jest również fakt, że przed trzema dniami Ukraińcy podnieśli, iż 
ich samolot szturmowy Su-25 został strącony przez rosyjski samolot wojsko-
wy. Choć nie zostało to potwierdzone, to taki przekaz poszedł w świat. Jest 
jeszcze taka ewentualność, według mnie najmniej prawdopodobna, że to 
strona rosyjska użyła rakiet celem wsparcia separatystów i strącenia obiektu 
znajdującego się nad terytorium walk. Jest to – jak wspomniałem – najmniej 
prawdopodobne, bo Rosjanie mieli pełne informacje o trasie przelotu pasa-
żerskich statków powietrznych, mając przy tym pełną kontrolę radiolokacyj-
ną nad obszarem, gdzie toczone są walki. Dlatego ten wariant wykluczyłbym, 
bo w innym wypadku ocierałoby się to o szaleństwo. Zatem, kto miał interes 
w tym, żeby strzelać do pasażerskiej maszyny, trudno tak naprawdę powie-
dzieć. Nie wykluczałbym, że był to zamach przygotowany celowo przez jakiś 
ośrodek czy to w kręgu separatystów, czy w kręgu armii ukraińskiej, jakaś 
prowokacja mająca na celu doprowadzenie do wewnętrznych rozgrywek 
w danym środowisku. 

Mariusz Kamieniecki:  Jednak jeżeli okaże się, że to Rosjanie stoją za 
zestrzeleniem samolotu, to jakie to może mieć skutki?  

Andrzej Zapałowski:  W takiej sytuacji konsekwencje byłyby drama-
tyczne. Przy technice, jaką dysponują Rosjanie, i możliwościach rozpoznania 
celów latających w pobliżu swojej przestrzeni powietrznej byłaby to dla Rosji 
kompromitacja na arenie międzynarodowej. Dlatego taki wariant czy też 
wersję wydarzeń uważam za najmniej prawdopodobną. 

Mariusz Kamieniecki:  Kto Pana zdaniem powinien wyjaśnić przyczy-
ny tej tragedii? 

Andrzej Zapałowski:  Przede wszystkim wyjaśnianiem tej katastrofy 
powinni się zająć najbardziej zainteresowani, czyli pracami komisji, oprócz 
oczywiście organizacji międzynarodowych, powinni kierować Holendrzy, 
ponieważ najwięcej ofiar pochodziło z tego państwa, a także Malezyjskie Li-
nie Lotnicze. Natomiast przestrzegałbym przed dominacją tych, którzy po-
średnio są stronami w wojnie na wschodzie Ukrainy, a więc przed Ameryka-
nami czy Rosjanami. Oczywiście przedstawiciele tych państw powinni brać 
udział w pracach komisji czy zespołu, jaki powstanie, ale nie powinni domi-
nować, podobnie zresztą jak strona ukraińska. Przy okazji chciałbym podkre-
ślić jeszcze jedną rzecz, która gdzieś umyka. Mianowicie w czwartek doszło 
do tragedii, a armia ukraińska nawet nie zawiesiła walk na czas wyjaśnienia 
tej sprawy. Ługańsk jest cały czas atakowany, bombardowano czy też ostrze-
lano z artylerii elektrownie. W konsekwencji 400-tysięczne miasto jest po-
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zbawione energii elektrycznej i wody. To jest kolejna tragedia, która rozgry-
wa się w pobliżu tej czwartkowej. Dlatego z jednej strony trzeba jednoznacz-
nie pokazać, że w katastrofie lotniczej zginęło ok. trzystu osób, ale z drugiej 
nie należy zapominać, że dużo więcej cywilów w ostatnim okresie zginęło 
w wyniku ostrzału artylerii armii ukraińskiej. 

Mariusz Kamieniecki:  Czy zważając na działania separatystów na 
wschodzie Ukrainy i tę katastrofę, można powiedzieć, że konflikt wymknął 
się spod kontroli? 

Andrzej Zapałowski:  Ten konflikt już dawno wymknął się spod kon-
troli. Rosja wspiera separatystów, a z drugiej strony – jak podają portale spo-
łecznościowe – rozpoczęło się dostarczanie broni armii ukraińskiej z wielu 
stron świata. Czyli jest to konflikt globalny, który rozgrywa się na wschodzie 
Ukrainy, i jest to niepodważalne. Druga kwestia dotyczy tego, że jest to już 
konflikt, który mimo oczekiwań szybko się nie zakończy. W tym układzie na-
leży się liczyć z dwoma wariantami: pierwszy, że armia ukraińska zdobędzie 
Donieck i Ługańsk, a więc miasta, które łącznie mają blisko 1,5 mln miesz-
kańców, a co za tym idzie - należy się spodziewać setek, jeśli nie tysięcy ofiar, 
co będzie kolejną prawdziwą tragedią. Ponadto armia ukraińska zdaje sobie 
sprawę, że musi tego dokonać w ciągu dwóch, trzech najbliższych miesięcy, 
bo zimą działania wojenne będą bardzo utrudnione. Druga kwestia dotyczy 
tego, że gdyby nawet udało się spacyfikować obszar wschodniej Ukrainy, to 
należy się spodziewać drugiego etapu, a mianowicie działań terrorystycz-
nych, sabotażowych na szeroką skalę. Mielibyśmy coś w rodzaju północno-
irlandzkiego Ulsteru, ale w skali wielokrotnie większej, z udziałem nie kilku-
set, ale tysięcy bojowników. Te działania terrorystyczne nie ograniczyłyby się 
tylko do wschodniej, ale terytorium całej Ukrainy, ponieważ byłaby to ze-
msta na władzach, a zwłaszcza na ochotnikach z zachodniej Ukrainy. Tym 
sposobem zamachy bombowe, z jakimi możemy mieć do czynienia, zbliżyły-
by się niebezpiecznie do terytorium Polski. To jest najgorszy scenariusz dla 
naszego kraju, ale całkiem realny. 

Mariusz Kamieniecki:  Premier Arsenij Jaceniuk powiedział, że to, 
z czym mamy obecnie do czynienia, nie jest już lokalną wojną i problemem 
Ukrainy, ale międzynarodową zbrodnią i wojną przeciw całemu światu. Co 
zrobić, aby ten konflikt ukraińsko-rosyjski na granicy wschodu i zachodu nie 
eskalował dalej?  

Andrzej Zapałowski:  Oczywiście wypowiedź Arsenija Jaceniuka to 
narracja jednej ze stron konfliktu. Druga strona – separatyści powiedzą, że na 
wschodzie Ukrainy dochodzi do ludobójstwa dokonywanego przez armię 
ukraińską na ludności cywilnej. Jest to zatem kwestia tego, kto skuteczniej 
dotrze do mediów i czyja narracja bardziej przebije się w przekazach. 

Możemy mieć do czynienia z wieloletnim pełzającym konfliktem na ob-
szarze wschodniej Ukrainy, który będzie pogrążał i bezpośrednio wpływał na 
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stosunki międzynarodowe w zakresie bezpieczeństwa i w kwestii Rosji, Sta-
nów Zjednoczonych, Paktu Północnoatlantyckiego. Nie jest też powiedziane, 
że ten konflikt z czasem nie rozwinie się o kolejne kraje Europy Wschodniej 
i Bliskiego Wschodu. Ukraina przez Morze Czarne jest niejako związana 
z Bliskim Wschodem, a tam z kolei mamy do czynienia z rozwojem konfliktu 
w Iraku, trwa również wojna Palestyna-Izrael, duży znak zapytania dotyczy 
też Iranu. 

Mariusz Kamieniecki:  Katastrofa samolotu malezyjskich linii lotni-
czych może sprawić, że świat nie będzie przyglądał się dalej biernie wyda-
rzeniom na Ukrainie? 

Andrzej Zapałowski:  W tej chwili trzeba zrobić jedno: zmusić rząd 
Ukrainy do podjęcia rozmów z separatystami, a nie z Rosją, która nie chce 
i nie będzie chciała być stroną tego konfliktu. Oczywiście Rosja wspiera sepa-
ratystów, jednak dla W. Putina najwygodniejsza jest pozycja jednego z nego-
cjatorów. Dlatego Rosja nie zgodzi się być stroną w konflikcie, bo w tym 
momencie zostałby otwarty problem Krymu, który dla Rosji już dawno jest 
sprawą zamkniętą. 

Myślę, że należy zrobić to, co coraz głośniej zaczyna mówić Angela Mer-
kel, a mianowicie bezwzględnie należy doprowadzić do rozmów między 
stronami konfliktu. W sprawę muszą zaangażować się organizacje międzyna-
rodowe, np. ONZ. 

 
Pierwodruk: M. Kamieniecki , Potrzebne są niezbite dowody, <http://www.nasz 
dziennik.pl/swiat/86521.html> (19 VII 2014). 
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PODSTAWĄ BEZPIECZEŃSTWA POLSKI  
SĄ WŁASNE ZDOLNOŚCI OBRONNE 

 
Leszek Sykulski :  Katastrofa samolotu pasażerskiego Boeing 777-200ER 

linii lotniczych Malaysia Airlines (lot MH-17) z 17 lipca 2014 r. wywołała falę 
oburzenia i umiędzynarodowiła konflikt na Ukrainie. Trwają spekulacje, czy 
było to przypadkowe zestrzelenie (choć wielu ekspertów wyklucza takie 
prawdopodobieństwo z przyczyn technicznych), czy celowe działanie. 
W czyim interesie mogłaby być śmierć 298 pasażerów cywilnego samolotu?  

Andrzej Zapałowski :  Komplikacje związane z określeniem jedno-
znacznej przyczyny tej tragedii, polegają, z jednej strony na dezinformacji 
związanej z wojną informacyjną toczoną przez strony konfliktu i państwa im 
sprzyjające, a z drugiej na braku jednoznacznych danych, pochodzących ze 
źródeł rozpoznania wywiadowczego i kontroli lotów. Nie ulega wątpliwości, 
że separatystom, jak również wspomagającej ich Rosji nie zależało na strące-
niu tego samolotu ze względów wizerunkowych. Ewentualne zestrzelenie 
samolotu przez powstańców donieckich mogło nastąpić wyłącznie poprzez 
pomyłkę. Atak na samolot przez Rosjan wykluczam, gdyż posiadali oni pełne 
dane dotyczące lotu tego samolotu i taka decyzja byłaby samobójstwem poli-
tycznym. Pozostaje tu bardzo niejasna kwestia roli Ukrainy lub wewnętrz-
nych środowisk w tym państwie, działających na rzecz zaostrzenia konfliktu 
na wschodzie. Zastanawiająca jest rola cywilnych kontrolerów ruchu lotni-
czego i dowództwa ukraińskiego lotnictwa wojskowego w kwestii kierowania 
samolotów pasażerskich nad strefą walk. Była to skrajna nieodpowiedzial-
ność rządu w Kijowie, albo zamierzone działanie. Kolejnym elementem jest 
prawdopodobny udział lotnictwa wojskowego Ukrainy w „eskorcie” wspo-
mnianego samolotu. Jeżeli te fakty znalazłyby swoje potwierdzenie, oznacza-
łoby to zasłanianie się przed zestrzeleniem wspomnianego samolotu myśliw-
skiego samolotem pasażerskim w locie mającym za na celu wykonanie zada-
nia bojowego. Oznaczałoby to świadome narażenie pasażerów lotu cywilne-
go na niebezpieczeństwo. Ostatnia w końcu hipoteza, to prowokacja strony 
ukraińskiej. Mamy tu do czynienia z dwoma przypadkami. Jeden to prowo-
kacja Sił Zbrojnych Ukrainy, a drugi to prowokacja ze strony środowisk 
skrajnie nacjonalistycznych mających na celu doprowadzenie do eskalacji 
konfliktu i jego większe umiędzynarodowienie.  

Leszek Sykulski:  Jakie mogą być możliwe dalsze scenariusze rozwoju 
sytuacji na Ukrainie?  

Andrzej Zapałowski :  Zasadniczo jedno jest pewne – w razie niezgody 
Kijowa na federalizację państwa, wojna niezależnie od jej formy będzie trwa-
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ła latami. Oczywiście nie mówię tu o rozstrzygnięciu na froncie w rejonie 
Doniecka. Zasadniczo podziały pomiędzy stronami wewnętrznej wojny do-
mowej, poprzez setki ofiar cywilnych na tyle się pogłębiły, że bez stałej „oku-
pacji” tego obszaru przez Ukrainę nie będzie tam spokoju. Sama zaś okupacja 
wiąże się ze stałym utrzymywaniem dużych garnizonów wojskowych, wypo-
sażonych w najnowszą technikę wojskową i maksymalnie spenetrowanie 
przez służby specjalne Ukrainy, na co to państwo nie będzie miało środków. 
Doprowadzi to do przeniesienia wojny domowej, już nie w formie regular-
nych walk, ale działań typowo terrorystycznych na cały obszar państwa, po-
wodując jego trwałą destabilizację. To będzie coś w rodzaju Ulsteru, ale z tą 
różnicą, iż na kilkakrotnie większą skalę. Obrazki w mediach światowych 
o kolejnym ataku terrorystycznym na Ukrainie będą taką samą normalnością 
jak kolejna bomba w Iraku czy Palestynie. Oczywiście istnieje także inna 
wersja tej wojny. Mianowicie separatyści mogą otrzymać tak duże wsparcie 
sprzętowe i osobowe, iż nie tylko utrzymają Donbas, ale także będą prowa-
dzić ofensywę wgłębi kraju. Potencjał na takie działania jest duży. W Ode-
ssie, Charkowie, Zaporożu czy Dniepropietrowsku tysiące potencjalnych se-
paratystów czeka na rozkaz i broń. Takiemu scenariuszowi będzie sprzyjać 
katastrofa ekonomiczna państwa oraz wzrost nastrojów antyrządowych. Inna 
kwestią są nastroje separatystyczne na Zakarpaciu, które będą się nasilały 
wespół z problemem wewnętrznym w sąsiedniej Mołdawii. Nie należy wy-
kluczyć także interwencji Rosji. Istnieją ku temu dwie zasadnicze przesłanki. 
Pierwsza to groźba faktycznego upadku Noworosji i przez to kompromitacja 
władzy na Kremlu, a z drugiej strony doprowadzenie Moskwy poprzez nało-
żone sankcje do sytuacji, że nie będzie miała „już nic więcej” do stracenia.  

Leszek Sykulski:  W tym roku w naszym kraju hucznie obchodzono 
„25-lecie wolności”. Jak z tej perspektywy ocenia Pan polską politykę 
wschodnią, jej założenia, cele, wizje i wreszcie efektywność w ostatnim 
ćwierćwieczu?  

Andrzej Zapałowski :  Polska polityka wschodnia po 1989 roku to dzia-
łanie elit, dla których nie istniała nawet częściowa, narodowa, samodzielna 
polityka zagraniczna. Lata 1990’ to zmaganie się „nowej” ekipy prozachodniej 
w MSZ z kadrą poradziecką. I jedna, i druga nie widziała Polski jako, nawet 
ograniczonego gracza w Europie Środkowej. W końcu tej dekady wygrała 
opcja prozachodnia, gdzie interesy „protektorów” tej gry przysłoniły polskie 
interesy na wschodzie. Oczywiście powoływano się i ciągle powołuje na Gie-
droycia i jego wybiórcze tezy oraz publikacje, jednocześnie nie pamiętając, że 
był on jednym z ideologów Polski mocarstwowej. Obecnie, już w XXI wieku 
wielu polityków trzyma się kurczowo idei wspierania państw, które powstały 
na gruzach I Rzeczypospolitej, nie widząc przy tym ich koniunkturalizmu 
w odniesieniu do Polski, a nawet wprost zwalczania polskich interesów na 
Wschodzie. Nawet białoruska opozycja jest doktrynalnie antypolska, nie 
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mówiąc o skrajnych nacjonalistach ukraińskich czy też litewskich będących 
u władzy. Oczywiście ta postawa Polski jest bardzo na rękę Stanom Zjedno-
czonym i Niemcom realizującym na Wschodzie swoje interesy.  

Leszek Sykulski:  Jak z perspektywy kilku miesięcy ocenia Pan porozu-
mienie z 21 lutego, wynegocjowane z Wiktorem Janukowyczem przez Rado-
sława Sikorskiego?  

Andrzej Zapałowski :  To „jednodniowe” porozumienie było typowym 
manewrem politycznym, będącym przykrywką do zamachu stanu na Ukra-
inie. Bardzo negatywnie oceniam działania W. Janukowycza, ale przenosze-
nie działań operacyjnych, które były realizowane podczas Północnoafrykań-
skiej Wiosny Ludów z 2011 roku, na grunt Ukrainy było błędem. Ukraina to 
zasadniczo dwa społeczeństwa, z których jedno ma stałego protektora w po-
staci Rosji. To się w całości państwa nie mogło udać i z tego zdawali sprawę 
sobie organizatorzy tego puczu. W końcu nie oni poniosą konsekwencję tego 
manewru politycznego, ale społeczeństwo tego kraju. Spróbować zawsze było 
warto. W odniesieniu do wspomnianego porozumienia złamano zasady, co 
zapewne przeniesie się na grunt nowych, przyszłych porozumień.  

Leszek Sykulski:  2 lipca tego roku w Berlinie odbyło się spotkanie mi-
nistrów spraw zagranicznych Niemiec, Rosji, Francji i Ukrainy w sprawie 
kryzysu ukraińskiego. Polskiego ministra nie zaproszono. Warto dodać, że 
niecały miesiąc wcześniej, dokładnie 10 czerwca 2015 r. w Sankt Petersburgu 
odbyło się czwarte spotkanie tzw. Trójkąta Królewieckiego (posiedzenie sze-
fów dyplomacji Polski, Rosji i Niemiec), który – w założeniu – miał wzmac-
niać pozycję Polski w regionie. Jakie błędy popełnia dyplomacja pod kierow-
nictwem ministra Radosława Sikorskiego?  

Andrzej Zapałowski :  Polska od samego początku konfliktu na Ukra-
inie próbowała przejąć inicjatywę, nie zwracając przy tym uwagi na fakt, iż 
jest to konflikt regionalny o globalnym zasięgu. To, zaś spowodowało, iż zo-
stała ona wystawiona przez światowe mocarstwa do zaognienia konfliktu, 
aby w drugiej fazie po „wyeliminowaniu” radykałów przejść do fazy rozmów 
nad możliwościami jego rozwiązania. Ambicje R. Sikorskiego, mające na celu 
uzyskanie międzynarodowych profitów dla siebie, naraziły Polskę na utratę 
ważnej pozycji w negocjacjach nad zakończeniem tego konfliktu i uzyska-
niem dla Polski wpływu na kształtowanie tego obszaru pod względem gry in-
teresów gospodarczych i politycznych. Sam fakt spotkania w Petersburgu 
i rozmowa pomiędzy Polską, Niemcami i Rosja nad rozwiązaniem konfliktu 
na Ukrainie była kontynuacją bardzo dobrej formuły. Niestety inicjatywa ta 
nie współgra z interesami Stanów Zjednoczonych, które chcą odegrać zasad-
niczą role w negocjacjach z Rosją w sprawie Ukrainy. Polska powinna zro-
zumieć, iż konflikt na Ukrainie można rozstrzygnąć tylko w drodze negocja-
cji z Rosją. Każda inna opcja, to swoista eliminacja z profitów ewentualnego 
porozumienia.  
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Leszek Sykulski:  Minister Radosław Sikorski w słynnym już nagraniu 
przyznał, że „polsko-amerykański sojusz to jest nic nie warty, jest wręcz 
szkodliwy, bo stwarza Polsce fałszywe poczucie bezpieczeństwa”. Czy Pań-
skim zdaniem, członkostwo w NATO daje naszemu krajowi realne gwarancje 
bezpieczeństwa?  

Andrzej Zapałowski :  Podstawą bezpieczeństwa Polski są własne zdol-
ności obronne! Każda inna opcja to stwarzanie społeczeństwu złudzeń, które 
mogą prowadzić do zwielokrotnienia zagrożenia. NATO jest bardzo ważnym 
elementem strategii odstraszania, ale jego skuteczność zasadniczo zależy od 
wewnętrznych uwarunkowań politycznych państw członkowskich w danej 
chwili powstania zagrożenia. Dla Polski jest to ważny element bezpieczeń-
stwa, który może zasadniczo je wzmocnić. Jednakże, celem owej polityki kra-
ju jest uczynienie z niego państwa na miarę swoich możliwości niepokonal-
nego, co zdecydowanie wzmocni naszą pozycję polityczną w świecie. R. Si-
korski w swojej rozmowie nie powiedział nic nowego, same Stany Zjedno-
czone podkreślają, iż Europa Środkowa to jest obszar ich zainteresowania 
niższego rzędu.  

Leszek Sykulski:  Na Ukrainie jesteśmy świadkami modelowego zasto-
sowania starej koncepcji wojen buntowniczych (ros. miatieżnyje wojny), do-
brze opisanej w 1960 r. przez Jewgienija Messnera oraz sowieckiej doktryny 
narodowościowej. Oprócz tego mamy do czynienia z praktyczną realizacją 
wielu klasycznych założeń rosyjskich i zachodnich teorii geopolityczno-
informacyjnych. Niestety żadne z powyższych czynników nie zostały 
uwzględnione w żadnej strategii bezpieczeństwa narodowego RP po 2004 r. 
Co więcej, w Białej Księdze Bezpieczeństwa Narodowego z 2013 r. czytamy 
(strona 103): „Zagrożenie w postaci dużego konwencjonalnego konfliktu w tej 
części Europy jest obecnie bardzo mało prawdopodobne”1. Jaka jest Pańskim 
zadaniem przyczyna takiego poziomu świadomości strategicznej wśród pol-
skich elit?  

Andrzej Zapałowski :  Biała Księga jest opracowaniem, w którym prze-
bija poprawność polityczna. Bardzo szerokie grono autorów tego dokumentu 
pokazuje, iż musiał być on „strawny” dla wszystkich. To kolejny dokument, 
poza Strategią Bezpieczeństwa Narodowego z 2007 roku, który nic istotnego 
nie wnosi do naszego bezpieczeństwa narodowego. Nie pokazuje on nie tylko 
dużych zagrożeń konfliktem konwencjonalnych w tej części Europy, ale tak-
że zagrożeń wspierania dezintegracji państw tego regionu, w tym Polski 
przez tworzone, lokalne separatyzmy. Nie wymieniając z nazwisk wielu do-
tychczasowych konsultantów, którzy przez lata paraliżowali istotne próby re-

                                                           
1
 Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego, Warszawa 2013, s. 103. Dokument można 

pobrać ze strony BBN: <http://www.spbn.gov.pl/sbn/biala-ksiega/4630,Biala-Ksiega.html> (28 
VII 2014).  
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formy polskiej polityki bezpieczeństwa. Tak ważne ośrodki w zakresie bez-
pieczeństwa, jak Akademia Obrony Narodowej, były traktowane jako miejsca 
intelektualnej fantazji. Zasadniczo także wielu polityków kierujących seg-
mentami obronności Polski to totalni ignoranci. Można tu chociażby wymie-
nić byłego pacyfistę i szkodnika, który kierował resortem Obrony Narodowej, 
czyli Bogdana Klicha, czy też obecnego szefa sejmowej Komisji Obrony Na-
rodowej, profesora od robaczków Stefana Niesiołowskiego.  

Leszek Sykulski:  Jak Pan ocenia inicjatywę „Odbudujmy Armię Krajo-
wą”2 i postulat stworzenia w Polsce wojsk terytorialnych na szczeblu każdego 
powiatu, dziedziczących tradycje AK i zorganizowanych na wzór Krajowego 
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego?  

Andrzej Zapałowski :  To niezwykle ważna inicjatywa. Po raz kolejny, 
społeczeństwo widząc miernotę części swoich elit, bierze sprawy obronności 
we własne ręce. Jeżeli przez kilkanaście lat argumenty podawane przez na-
ukowców z zakresu bezpieczeństwa nie trafiały do rządzących, to wzięli się 
za to społecznicy, którym zależy na dobru swojego państwa. Nie tylko Szwaj-
caria powinna mieć system obrony powszechnej, a szczególnie właśnie Pol-
ska. Mamy tradycje, mamy społeczne przyzwolenie, mamy potencjał zbroje-
niowy zapewniający dla tego komponentu Sił Zbrojnych wyposażenie, pro-
blem w tym, że mamy także kompradorskie elity. Ale wierzę, iż to właśnie 
ruch „Odbudujmy AK” przełamie niemoc w tym względzie. Jestem pełen po-
dziwu i będę wspierał działania tych młodych, wspaniałych ludzi.  

 
Pierwodruk: L .  Sykulski , Andrzej Zapałowski: Podstawą bezpieczeństwa Polski są 
własne zdolności obronne, <http://geopolityka.net/andrzej-zapalowski-podstawa-
bezpieczenstwa-polski-sa-wlasne-zdolnosci-obronne/> (29 VII 2014). 

 

                                                           
2
 Odbudujmy AK, <http://odbudujmyak.pl/> (28 VII 2014). 



357 

 
 

POCZĄTEK STRAT POLSKI ZA WSPARCIE KIJOWA? 
 

ariusz Kamieniecki:  Rosja ogłosiła, że od piątku wprowadza 
embargo na polskie warzywa i owoce. To zemsta za zaangażowanie 
Polski w konflikt na Ukrainie? 

Andrzej Zapałowski :  Kwestia rosyjskiego embarga na polską żywność 
była już kilkakrotnie tematem rozgrywek politycznych Rosji z Polską. Naj-
bardziej widoczne było to po polskim zaangażowaniu się w „pomarańczową 
rewolucję″ na Ukrainie, przed prawie dziesięcioma laty. Polscy rolnicy stracili 
miliardy złotych, a proeuropejski rząd w Kijowie w niczym zasadniczym 
w gospodarce nie zrekompensował tego Polsce, nawet w symboliczny spo-
sób. Mało tego, upokarzał nasz kraj poprzez honorowanie katów polskiej 
ludności na Wołyniu i Kresach Południowo-Wschodnich Rzeczypospolitej. 

Dzisiaj mamy do czynienia z podobną sytuacją, dodajmy do tego z sytu-
acją, która była bardzo przewidywalna. Obawiam się, iż to dopiero początek 
strat gospodarczych, jakie Polska poniesie poprzez nadmierne wspieranie Ki-
jowa przeciw Rosji, a rekompensat zarówno ze strony Unii Europejskiej, jak 
i Stanów Zjednoczonych nie będzie. 

Mariusz Kamieniecki:  Jak to jest? Unia Europejska w ramach tzw. 
zimnej wojny ekonomicznej wprowadza sankcje wobec Rosji, a konsekwen-
cje ponosimy jedynie my, no i może jeszcze Holendrzy. 

Andrzej Zapałowski :  Rosja uderza przede wszystkim w tych, którzy 
stoją na czele krucjaty przeciw niej. Nie wyobrażam sobie, aby Warszawa 
sprzedawała okręty czy uzbrojenie do Rosji jak to obecnie czynią Francja czy 
Wielka Brytania, nie zważając na publiczną retorykę antyrosyjską i działania 
związane z nakładaniem sankcji na Rosję, które tak naprawdę są zagraniami 
pod publikę i mają znaczenie bardziej propagandowe. 

Chodzi o to, aby pokazać, że coś się robi, w rzeczywistości nie robiąc nic, 
żeby przypadkiem nie zaszkodzić interesom, jakie państwa lokomotywy Unii 
Europejskiej prowadzą z Rosją. Zarówno Paryż, jak i Londyn czy też Buda-
peszt patrzą perspektywicznie na Rosję, dlatego robią to, co im pasuje, i inte-
resy prowadzą nadal. Jakby na to nie spojrzeć, W. Putin rozgrywa tę wojenkę 
propagandową jak chce. 

Mariusz Kamieniecki:  Minister Marek Sawicki, komentując obecne 
embargo, powiedział, że polscy producenci przygotowywali się na taką ewen-
tualność. Co polski rząd zrobił, żeby po hodowcach bydła wieprzowego nie 
dopuścić do kolejnych strat tym razem plantatorów owoców i warzyw? 

Andrzej Zapałowski :  Pytanie jest takie: Co rząd mógł zrobić? Przesu-
nął część środków europejskich na rekompensaty dla rolników z kilku regio-

M 
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nów Polski i podjął działania na rzecz znalezienia alternatywnych rynków. To 
jednak za mało. Problem polega na tym, iż podobnie myślało wiele innych 
państw Unii Europejskiej. Obecnie Ukraina ze względu na konflikt potrzebu-
je ogromnych ilości wieprzowiny, lecz okazuje się, iż ten niezwykle „przyja-
zny” Polsce kraj robi dokładnie to samo, co Rosjanie i ponownie wprowadza 
embargo na naszą wieprzowinę. 

Ta sytuacja jest z politycznego i gospodarczego punktu widzenia wprost 
niewiarygodna. Ukraina zmierza do Unii, dopiero co ratyfikowała stowarzy-
szenie, a nie respektuje europejskich norm. To polska wieprzowina może być 
sprzedawana na rynkach europejskich, a na Ukrainie nie? To kompromitacja 
obecnego rządu i jego relacji z Kijowem! 

Mariusz Kamieniecki:  Czy można z naszego „kłopotu” zrobić problem 
europejski? 

Andrzej Zapałowski :  W UE jest mowa o politycznej solidarności, ale 
tak naprawdę są to tylko niewiele znaczące deklaracje słowne, bo w rzeczy-
wistości w dziedzinie gospodarki nic takiego jak solidarność nie istnieje. 

Jak można robić problem europejski z sankcji w stosunku do jakiegoś 
państwa członkowskiego w sytuacji licytacji przez państwa poszkodowane 
sankcji wobec Moskwy? To się samo wyklucza. Żaden poważny i samodzielny 
rząd w Unii Europejskiej nie będzie walczył o naszą wieprzowinę czy owoce. 
Przecież jeżeli te sankcje zmuszą Polskę do ograniczenia produkcji w tych 
sektorach, to tym lepiej będzie to rokowało na przyszłość dla rolników we 
Francji czy w Niemczech. 

Konkurencja i walka o rynki zbytu nawet wewnątrz Unii jest bezwzględna. 
Z nami nikt się nie będzie liczył. Rząd Donalda Tuska, zajmując tak zdecy-
dowane stanowisko wobec sytuacji na Ukrainie, powinien sobie zdawać z te-
go sprawę. Jeżeli tego nie zrobił, to świadczy tylko o nieudolności ekipy, któ-
ra dziś rządzi Polską. 

Mariusz Kamieniecki:  A zatem o żadnej solidarności państw Unii wo-
bec Polski nie może być mowy? 

Andrzej Zapałowski :  W mojej ocenie, jakiekolwiek wsparcie – jeżeli 
w ogóle możemy o czymś takim mówić – będzie możliwe tylko poprzez re-
kompensaty w postaci dodatkowych dopłat dla poszczególnych państw z bu-
dżetu Wspólnej Polityki Rolnej. 

Na to się jednak nie zanosi, zwłaszcza że obywatele państw Wspólnoty 
poprzez ostatnie głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego dali 
wyraźnie do zrozumienia, iż trzeba ograniczać wsparcie w tym zakresie. Tak 
czy inaczej z problemem, jaki zgotowaliśmy sobie, możemy pozostać sami. 

 
Pierwodruk: M. Kamieniecki , Początek strat Polski za wsparcie Kijowa?, <http:// 
www.naszdziennik.pl/ekonomia-gospodarka/88745,poczatek-strat-polski-za-wsparc 
ie-kijowa.html> (31 VII 2014).  



359 

 
 

NIE! DLA KULTU ZBRODNICZEJ IDEOLOGII OUN-UPA 
 

ariusz Kamieniecki:  Wszystko wskazuje na to, że nielegalny 
pomnik OUN-UPA w Hruszowicach nieprędko zniknie z krajobra-
zu. Mniejszość ukraińska w Polsce stwierdziła bowiem, że są tam 

pochowani członkowie UPA… 
Andrzej Zapałowski :  Według mnie, jest to kolejny wybieg Ukraińców. 

Przez ponad 10 lat środowisko Ukraińców w ogóle nie podnosiło tej kwestii. 
Zresztą jeszcze jako poseł na Sejm RP po interpelacji do ministra spraw we-
wnętrznych i administracji oraz ministra sprawiedliwości w sprawie naru-
szania przepisów prawa w kwestii ochrony pamięci walk i męczeństwa w woj. 
przemyskim w związku z nielegalnymi upamiętnieniami UPA otrzymałem 
wyczerpującą odpowiedź, że pomnik należy jak najszybciej rozebrać i nikt 
wówczas nie mówił o jakimkolwiek pochówku w tym miejscu. 

W związku z tym obecne działania środowisk ukraińskich są według mnie 
wybiegiem, żeby nie usuwać tego nielegalnego upamiętnienia. Najlepszym 
rozwiązaniem byłoby przeprowadzenie ekshumacji i raz na zawsze zakoń-
czenie tej parodii, która dzieje się na naszych oczach. Jeżeli sprawa ta nie do-
czeka się konkretnych decyzji, to niedługo padną kolejne pseudoargumenty 
za tym, żeby to upamiętnienie pozostawało dalej nietknięte. 

Brak zdecydowanej reakcji będzie powodował, że mogą się pojawiać po-
dobne upamiętnienia ludobójców. Wystarczy stwierdzenie, że w tym miejscu 
ktoś został pochowany, aby obiekt taki podlegał innemu prawodawstwu. Do 
tego nie wolno dopuścić. Od tego jest Rada Ochrony Pamięci Walk i Mę-
czeństwa, która przeprowadza wiele ekshumacji i nic nie stoi na przeszko-
dzie, aby zrobić to także pod pomnikiem w Hruszowicach. 

Mariusz Kamieniecki:  Jakiego efektu tych prac możemy się spodziewać? 
Andrzej Zapałowski :  Według mnie pod tym pomnikiem nie ma żad-

nych pochówków. To, że na tym cmentarzu mogą się znajdować groby ban-
derowskich zbrodniarzy UPA, jest możliwe, natomiast bardzo mało prawdo-
podobne, żeby takie pochówki były pod tym konkretnym pomnikiem. Proszę 
zwrócić uwagę, że jest to monument. 

Żeby wybudować tak potężny obiekt, trzeba było wybrać ziemię i to dość 
głęboko i wylać odpowiednio mocne fundamenty. Nie wyobrażam sobie, że-
by kopano i wylewano fundamenty na trzy metry w miejscu, gdzie spoczywa-
ją czyjeś szczątki. Dlatego takie stawianie dziś sprawy jest w moim odczuciu 
zwykłym wybiegiem i kłamstwem. 

M 
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Mariusz Kamieniecki:  Czy Pana zdaniem argumentacja, jakiej używa 
minister Andrzej Kunert, że w związku z wydarzeniami na Ukrainie po tam-
tej stronie brakuje partnera do rozmów, jest zasadna?  

Andrzej Zapałowski :  W mojej ocenie, jest to wybieg ze strony Andrze-
ja Kunerta, bo tak naprawdę przez 20 ostatnich lat nie było z kim na te tema-
ty rozmawiać na Ukrainie i ciągle były jakieś problemy. Już ponad 10 lat temu 
minister spraw wewnętrznych w odpowiedzi na moją interpelację napisał, że 
pomnik jest nielegalny i że należy go rozebrać, ale tu pojawiły się kłopoty, 
które są także dzisiaj, a pomnik UPA w Hruszowicach jak stał tak dalej stoi. 
Według mnie, charakterystyczne jest to, że Związek Ukraińców w Polsce, 
który trzyma się wszelkich symboli gloryfikujących formacje UPA, które do-
dajmy były formacjami zbrodniczymi, tak naprawdę utożsamia się z tą ide-
ologią i z tym, co ci zbrodniarze wyrządzili Polakom. 

Mariusz Kamieniecki:  Czy stanowcze decyzje ze strony Polski mogą 
wywołać agresję ze strony władz obwodu lwowskiego w stosunku do polskich 
symboli we Lwowie?  

Andrzej Zapałowski:  Te działania wobec Polski i Polaków mają cały 
czas miejsce. Skoro polskie władze nie panują nad tym, co dzieje się z upa-
miętnieniami UPA w naszym kraju, to trudno się dziwić, że milczą, kiedy na 
Ukrainie stawiane są pomniki sprawcom ludobójstwa na naszym narodzie. 

Myślę, że kuleje tu całościowa polityka państwa polskiego w stosunku do 
formacji nacjonalistycznych na Ukrainie. Tolerowanie przez lata tych forma-
cji doprowadzało do utwierdzania ich w przekonaniu, że mogą się wrogo za-
chowywać wobec Polaków i polskich symboli, a nasz rząd i tak przymknie na 
to oko. Wystarczy chociażby przypomnieć zniszczenie w sposób obrzydliwy 
pomnika profesorów lwowskich i wiele innych tego typu działań. Moim zda-
niem, w tej sytuacji należy się kierować przede wszystkim prawem obowiązu-
jącym w Polsce. 

Mariusz Kamieniecki:  Co zatem Rada Ochrony Pamięci Walk i Mę-
czeństwa powinna zrobić ze sprawą pomnika w Hruszowicach? 

Andrzej Zapałowski:  Tak jak już wspomniałem, należy po pierwsze 
sprawdzić, czy pod tym pomnikiem ktoś nie leży, po drugie należy rozebrać 
wszelkie elementy gloryfikujące zbrodniczą formację UPA. Jeżeli natomiast 
okazałoby się, że jest tam jakikolwiek pochówek, to należy przygotować 
zwykły grób z zaznaczeniem danych osoby czy też osób, które tam spoczy-
wają. Mówię to tak na wszelki wypadek, bo z uwagi na racje, jakie już wcze-
śniej podawałem, jestem przekonany, że nie ma tam żadnego pochówku. 

Warto też zwrócić uwagę na jeszcze jeden, bardzo ważny aspekt, miano-
wicie w przypadku Ukraińców mówimy, zresztą zgodnie z prawdą, o upa-
miętnieniach i gloryfikacji zbrodniarzy, którzy dokonywali mordów na Pola-
kach, natomiast z naszej strony na Ukrainie mamy do czynienia z upamięt-
nieniami Polaków, którzy tak naprawdę zostali zamordowani w obronie swo-
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jego państwa, bo do 1945 r. cały ten obszar obwodu lwowskiego to było pań-
stwo polskie, a mimo to nie mogą doczekać się godnego upamiętnienia. To 
bardzo istotne rozróżnienie, które należy wziąć pod uwagę, rozpoczynając 
jakąkolwiek dyskusję na temat upamiętnień. 

Mariusz Kamieniecki:  Czy bezczynność i brak zdecydowania polskich 
władz nie zachęca jeszcze bardziej zwolenników UPA do utrwalania pamięci 
o zbrodniarzach i to w naszym kraju? 

Andrzej Zapałowski:  Tak się niestety dzieje. Wystarczy tylko wspo-
mnieć dwa kolejne nielegalne pomniki UPA na Lubelszczyźnie i na Biało-
stocczyźnie. Należy też zadać pytanie: co w tej kwestii zrobiła ROPWiM? 
W przypadku Hruszowic rozmawiamy o pomniku, który powstał 20 lat temu, 
a wspomniane dwa pomniki, które naruszają aktualnie obowiązujący reżim 
prawny, powstały w ostatnim czasie. Wszystko to dzieje się przy bierności 
polskich władz. Niedługo możemy mieć do czynienia z sytuacją, kiedy Pola-
cy, powołując się na to, że skoro Ukraińcy budują pomniki mordercom, za-
czną budować bez dokumentacji prawnej pomniki, gdzie chcą i komu chcą. 
Tolerując zachowania mniejszości ukraińskiej, państwo polskie poprzez swo-
ją bierność i bezczynność doprowadza do absurdu. To już nawet nie źle poję-
ta tolerancja, ale zwykła głupota. Tak dalej być nie może. 

 
Pierwodruk: M. Kamieniecki , Nie! dla kultu zbrodniczej ideologii OUN-UPA, 
<http://naszdziennik.pl/polska-kraj/93129,nie-dla-kultu-zbrodniczej-ideologii-oun-
upa.html> (23 VIII 2014). 
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NIE MOŻEMY SPAĆ SPOKOJNIE 
 

ariusz Kamieniecki:  W związku z wtargnięciem rosyjskiej armii 
na terytorium Ukrainy prezydent Petro Poroszenko odwołał swoją 
wizytę w Turcji i zwołał posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Naro-

dowego i Obrony. Z kolei premier Arsenij Jaceniuk zwrócił się do opinii mię-
dzynarodowej o pilne zwołanie posiedzenia RB ONZ, alarmując, że Władimir 
Putin rozpoczął wojnę w Europie. Czy zatem możemy mówić, że Ukraina 
znalazła się w stanie wojny z Rosją? 

Andrzej Zapałowski:  Używanie terminu „wojna” w sytuacji, kiedy sa-
ma Ukraina formalnie nie wypowiedziała wojny, mało tego – w dalszym cią-
gu utrzymuje stosunki dyplomatyczne z Rosją, jest według mnie nadużyciem. 
Terminu „wojna” można oczywiście używać w języku potocznym. Jednak 
formalnie między Ukrainą a Rosją nie ma wojny, nawet po zajęciu Krymu 
przez W. Putina.  

Z wojną mielibyśmy do czynienia, kiedy Rosjanie zmobilizowaliby do 
działań setki tysięcy żołnierzy, którzy wkroczyliby na Ukrainę. Wkroczenie 
mniejszej liczby niż 30–40 tys. żołnierzy można uznać za kolejne wsparcie 
separatystów, a więc tzw. agresję miękką. 

Niestety, i Europa Zachodnia, i Stany Zjednoczone na to pozwalają i poza 
wsparciem finansowym nic w tej sprawie więcej nie zrobią. Tymczasem ro-
śnie determinacja Ukraińców, którzy coraz bardziej zdają sobie sprawę, że 
nic nie są w stanie zrobić.  

Mariusz Kamieniecki:  Mamy zatem do czynienia z kolejną agresją ze 
strony Rosji? 

Andrzej Zapałowski:  Tak. Zresztą z rosyjską agresją na Ukrainie mamy 
do czynienia już od kilku miesięcy od momentu zajęcia Krymu, z czym po-
godziła się Ukraina, a także świat. Ponadto od dawna działają tam instrukto-
rzy rosyjscy, „urlopowani” oficerowie rosyjskich służb specjalnych. 

Przypomnijmy, że służby ukraińskie i natowskie wielokrotnie stwierdzały, 
że terytorium Ukrainy jest ostrzeliwane z kierunku Rosji, a zatem mamy 
wsparcie ogniowe separatystów. Są to wszystko symptomy agresji rosyjskiej, 
ale nie wojny. W tej sytuacji wkroczenie rosyjskich wojsk jest tylko kwestią 
uznania i zdecydowania się, co jest agresją, a co nie. Pytanie brzmi: czy do 
Nowoazowska wkroczyły oddziały pod sztandarami i w mundurach i z em-
blematami rosyjskimi, czy kolejny raz wkroczyły „zielone ludziki”. Jeżeli są to 
„zielone ludziki”, to dla analityków będzie jasne, że są to Rosjanie, ale 
z punktu widzenia prawnego nie wiadomo, czy są to separatyści, ochotnicy, 
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najemnicy. To jest znak zapytania i element gry W. Putina wobec świata, na 
co niestety opinia międzynarodowa daje przyzwolenie. 

Mariusz Kamieniecki:  W. Putin przechodzi do kolejnej fazy swojego 
planu? 

Andrzej Zapałowski:  Nie wiadomo, o czym P. Poroszenko rozmawiał 
z W. Putinem w Mińsku. Być może, skoro Ukraina nie chce się zgodzić na 
federalizację Ukrainy i widzi siłowe rozwiązanie problemu, dla W. Putina 
stało się jasne, że musi przejść do kolejnej fazy. Mianowicie do zajęcia jak 
największego obszaru tzw. Noworosji, czyli wyjścia poza Donbas i Ługańsk i 
skierowanie się na Chersoń, żeby zdobyć przyczółek wokół Morza Azowskie-
go łączący z Krymem. Kolejna rzecz to intensyfikacja działań na terenie 
Charkowszczyzny. Warto też przypomnieć, że półtora tygodnia temu w 
Naddniestrzu, czyli w zależnej od Rosji Republice Mołdowy, gdzie ukraińskie 
wojska częściowo blokują ten obszar, ogłoszono powszechną mobilizację. Sy-
tuacja się zatem komplikuje i być może W. Putin chce pokazać P. Poroszen-
ce, że jeżeli Ukraina nie podejmie rozmów z separatystami, to problem bę-
dzie jeszcze większy. 

Mariusz Kamieniecki:  Jak w obliczu ostatnich wydarzeń wygląda stan 
ukraińskiej armii? 

Andrzej Zapałowski:  Największym problemem ukraińskiej armii jest 
brak ciężkiego sprzętu. Armia ukraińska straciła dotychczas całą masę czoł-
gów i transporterów opancerzonych i w tej chwili nie ma czym tych braków 
uzupełnić. Amerykanie czy ktoś inny mogą przekazać rakiety przeciwpan-
cerne czy inne uzbrojenie przekażą, ale nie ma to większego znaczenia, bo 
Ukraińcom potrzeba czołgów i transporterów. 

Mariusz Kamieniecki:  Podczas szczytu Ukraina-UE-Euroazjatycka 
Unia Celna w Mińsku P. Poroszenko z W. Putinem uścisnęli sobie dłonie i…? 

Andrzej Zapałowski:  I nic…! W mojej ocenie to spotkanie było bardziej 
na rękę W. Putinowi niż P. Poroszence. W. Putin zaprezentował się jako ten, 
który nie jest źle nastawiony do Ukrainy, ale jako ten, który chce się porozu-
mieć, ale jednocześnie podkreślił bardzo wyraźnie, że to nie Rosja jest stroną 
konfliktu, stąd P. Poroszenko musi rozmawiać z separatystami. Zresztą od kil-
ku miesięcy jest to główny problem w relacjach rosyjsko-ukraińskich. W. Putin 
nie może stawać jako strona konfliktu, bo otworzyłby problem Krymu, który – 
na co warto zwrócić uwagę – podczas rozmów nie przewinął się ani razu, na-
tomiast dominowała kwestia zakończenia walk na wschodzie Ukrainy. Oczy-
wiście to spotkanie było także w interesie Niemiec, które chcą doprowadzić do 
osłabienia napięcia na linii Unia Europejska-Rosja. W tym kontekście komen-
tarze, że UE odpuszcza Ukrainę, są zgodne z rzeczywistością.  

Mariusz Kamieniecki:  Skoro poruszył Pan temat Niemiec, to czy 
Niemcy za cenę świętego spokoju odpuszczą Donbas i czy to zatrzyma agre-
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sję rosyjską i dążenia W. Putina, czy może wprost przeciwnie – jeszcze bar-
dziej rozzuchwali go w mocarstwowych zapędach? 

Andrzej Zapałowski:  Od samego początku tego konfliktu było widać, 
że W. Putinowi chodzi o kontrolę wewnętrzną Ukrainy w zakresie działań 
politycznych i ewentualnych sojuszy politycznych i militarnych z NATO. 
W. Putin nie ukrywał też, że jego celem jest federalizacja Ukrainy i podział 
tego państwa na kilka regionów z bardzo dużą autonomią – coś na wzór 
Krymu i w ten sposób zablokowanie na trwałe procesu integracji Ukrainy 
przede wszystkim z NATO, a pośrednio też z UE, co jest na rękę szczególnie 
Niemcom. O ile jeszcze kilka miesięcy temu mówiło się o kilkunastoletniej 
perspektywie wstąpienia Ukrainy do struktur UE, tak dzisiaj poza Polską, 
może jeszcze Litwą czy Szwecją, nikt już nie mówi o tym, aby Ukraina w naj-
bliższych dwóch, trzech dekadach wstąpiła w szeregi UE, ponieważ wynika-
łyby z tego same problemy. Konflikt na Ukrainie, jeżeli nie zostanie uregulo-
wany w sposób konstytucyjny, to będzie trwał przez lata, a to z kolei będzie 
się wiązało ze stopniowym upadkiem państwa ukraińskiego. Dla Niemiec je-
dynym wyjściem, żeby nie uwikłać się jeszcze bardziej w problemy Ukrainy, 
jest uregulowanie tego konfliktu.  

Mariusz Kamieniecki:  Czy patrząc na zachowanie Niemiec, nie jest 
tak, że jedynym gwarantem bezpieczeństwa w Europie są nie Niemcy, a Sta-
ny Zjednoczone? 

Andrzej Zapałowski:  Tak było przez kilkadziesiąt lat. Zresztą taka jest 
ocena amerykańskich politologów, m.in. George’a Friedmana, który wielo-
krotnie pisał, że tak naprawdę dla Stanów Zjednoczonych największym za-
grożeniem w Europie byłoby powstanie trwałego sojuszu niemiecko-
rosyjskiego, który będzie wypychał Stany Zjednoczone z Europy z orbity nie 
tylko w sferze politycznej, ale także gospodarczej. Jest to bardzo poważne za-
grożenie dla Stanów Zjednoczonych. Dzisiaj mamy do czynienia z bardzo 
ciekawą sytuacją: mianowicie Stany Zjednoczone, mimo że są za oceanem, są 
bardziej zaangażowane we wspieranie Ukrainy w zakresie wywiadowczym, 
w zakresie sprzętu czy w zakresie środków finansowych, które trafiają na 
Ukrainę czy też w zakresie politycznym na arenie międzynarodowej, a jedno-
cześnie Amerykanie nie biorą udziału w żadnych oficjalnych negocjacjach. 
Mówi się, że w czerwcu były tajne negocjacje amerykańsko-rosyjskie w Fin-
landii, ale więcej informacji na ten temat nie ma. Tymczasem tak naprawdę 
Niemcy przejęły rolę gwaranta bezpieczeństwa w Europie i nie tylko zdystan-
sowały czy wręcz wyłączyły z tego procesu Polskę, ale nawet Francję.  

Mariusz Kamieniecki:  Czego spodziewa się Pan po wrześniowym 
szczycie NATO w Walii, zwłaszcza wobec stanowiska kanclerz Angeli Mer-
kel, która sprzeciwia się przesunięciu baz NATO na teren Polski? 

Andrzej Zapałowski:  Tak jak już wspomniałem, cały czas mamy do 
czynienia z koncepcją współpracy niemiecko-rosyjskiej. Za cenę interesów 
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gospodarczych w Rosji Niemcy blokują powstanie baz NATO w Europie 
Środkowej i Wschodniej, co widać gołym okiem. Po szczycie w Newport nie 
spodziewałbym się czegoś nadzwyczajnego. Prawdopodobnie w Europie 
Środkowej w drodze konsensusu powstaną, ale rotacyjne, bazy NATO, być 
może amerykańskie, w których czasowo przez kilka miesięcy będą przebywać 
różne jednostki. Nie będą to jednak trwałe bazy. Powiedzmy jednak otwarcie, 
że dzisiaj Polsce nie są potrzebne bazy lądowe wojsk amerykańskich. Polsce 
potrzebne jest przede wszystkim wsparcie w zakresie rozbudowy systemu 
przeciwrakietowego, przeciwlotniczego, którego na dobrą sprawę nie mamy, 
a ten, który jest, jest mocno przestarzały. Dopóki Polska nie zbuduje własne-
go nowoczesnego systemu, a to może potrwać parę lat, Amerykanie czy NA-
TO powinny nad nami roztoczyć taki ochronny parasol w postaci systemów 
antyrakietowych. 

Mariusz Kamieniecki:  Temu jednak sprzeciwia się W. Putin, któremu 
sekunduje Angela Merkel… 

Andrzej Zapałowski:  Istnieje obawa, że jeżeli Polska stanie się zbyt 
nasycona wojskami amerykańskimi, to zacznie odgrywać coraz bardziej zna-
czącą rolę w Europie Środkowo-Wschodniej, co jest w poprzek planom nie-
mieckim i rosyjskim. Dlatego Rosja, jak i Niemcy będą się przeciwstawiać 
wzrostowi znaczenia Polski w Europie Środkowej. 

Mariusz Kamieniecki:  Czy to normalne, że Zachód, a zwłaszcza 
Niemcy traktują W. Putina nie jak zbrodniarza, ale partnera…? 

Andrzej Zapałowski:  Czy nam się to podoba, czy nie W. Putin zawsze 
będzie partnerem dla Niemiec. Zresztą tak było zawsze i to niezależnie, kto 
sprawował władzę w Rosji. Przypomnę, że po wojnie polsko-bolszewickiej, 
kiedy w latach 1920’ Niemcy weimarskie miały zakaz rozbudowy swojej armii 
oraz prowadzenia badań w technice lotniczej czy czołgowej, to właśnie w Ro-
sji bolszewickiej miały zakłady badawcze broni lotniczej i broni pancernej, 
z której później za Adolfa Hitlera skorzystały Niemcy, a za Józefa Stalina So-
wieci. To pokazuje, że współpraca niemiecko-rosyjska jest niezależna od ide-
ologii. Interesy geopolityczne a interesy gospodarcze Niemiec i Rosji są trwa-
łym wyznacznikiem od 200 lat, co powinno być dla Polski pouczające. 

Przede wszystkim powinniśmy działać na rzecz swoich interesów w Euro-
pie Środkowo-Wschodniej, z kolei nadmierne zaangażowanie się w sprawy 
Ukrainy i zapominanie o własnych interesach wpisuje się w politykę Niemiec, 
które podnoszą, że Polska jest nieprzewidywalnym, awanturniczym krajem. 
W związku z czym trzeba ją marginalizować na arenie międzynarodowej, 
a już w żadnym wypadku nie należy jej wzmacniać militarnie, ponieważ mo-
że wywołać awanturę w Europie Środkowej. To jest narracja niemiecka, która 
jest w poprzek interesom Polski. Mieliśmy tego dowód chociażby podczas 
szczytu w Berlinie, kiedy Angela Merkel wraz z Petrem Poroszenką – przyja-
cielem Polaków wyłączyła Radosława Sikorskiego z rozmów na temat roz-
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wiązania konfliktu ukraińskiego. Ta polityka jest jasna, klarowna i tylko ślepy 
jej nie dostrzega. 

Mariusz Kamieniecki:  Ukraina poprosiła o pomoc militarną także 
Polskę. Jak w tej sytuacji powinniśmy się zachować?  

Andrzej Zapałowski:  Polska absolutnie nie powinna się wychylać. Je-
żeli jakakolwiek pomoc militarna ma być udzielona Ukrainie, to tylko i wy-
łącznie przez Brukselę, po decyzji Komisji Europejskiej. Jeżeli poza ramami 
UE Polska zacznie udzielać Ukrainie wsparcia militarnego, to niedługo ni-
czym nie będzie się różnić od Rosji. Wówczas W. Putin może zacząć używać 
argumentu, że skoro wy dostarczacie broń jednej ze stron konfliktu, to my to 
robimy w odniesieniu do separatystów. 

Dlatego Polska samodzielnie absolutnie nie powinna udzielać Ukrainie 
jakiejkolwiek pomocy wojskowej. Jeżeli Stany Zjednoczone chcą, to niech to 
robią samodzielnie, bo to państwo jako supermocarstwo ma zupełnie inną 
pozycję, zresztą jest oddalone od Ukrainy o tysiące kilometrów. Jeżeli Stany 
Zjednoczone nie chcą wziąć na siebie konsekwencji i Kongres Amerykański 
zastanawia się, czy udzielić Ukrainie pomocy, to tym bardziej nie powinna 
tego robić i narażać się Polska położona przy granicy z Ukrainą, mająca 
istotne interesy polityczne, a przede wszystkim gospodarcze w tym rejonie. 
Nie możemy angażować się w żadne awanturnictwo, bo jest to wbrew pol-
skiej racji stanu. 

Mariusz Kamieniecki:  Czy mamy do czynienia ze scenariuszem, przed 
którym już w 2008 r. przestrzegał w Tbilisi śp. prezydent Lech Kaczyński, 
mówiąc, że bezczynność wobec W. Putina spowoduje, że najpierw będzie 
Gruzja, potem Ukraina, kraje nadbałtyckie, a w końcu Polska?  

Andrzej Zapałowski:  Myślę, że słowa prezydenta L. Kaczyńskiego były 
wówczas wypowiedziane nieco na wyrost po to, żeby uwypuklić problem 
agresji rosyjskiej na Gruzję. W 2008 r. Rosjanie kontrolowali politycznie i go-
spodarczo Ukrainę. W momencie, kiedy rozpoczął się Majdan, została podję-
ta próba wyrwania się Ukrainy spod wpływów Rosji. W odpowiedzi Rosja do-
prowadziła do destabilizacji na wschodzie Ukrainy i myślę, że nie odpuści. 
Tylko naiwność polityczna może sugerować, że bez trwałego wpływu Rosji na 
wschodnią Ukrainę da się ten konflikt zażegnać. 

Najwyżej konflikt ten można zamrozić, tak jak w Naddniestrzu 12 lat te-
mu. Będzie to zatem tylko zamrożenie konfliktu i trwała destabilizacja. Jeżeli 
zaś chodzi o kraje bałtyckie, to poza zagrożeniem gospodarczym są narażone 
Estonia i Łotwa, gdzie jest 30-procentowa mniejszość rosyjska i gdzie W. Pu-
tinowi najłatwiej będzie, bez agresji, wywołać destabilizację. Jeżeli zaś chodzi 
o nas, to przez najbliższe 10, może więcej lat Polska jest poza zainteresowa-
niem militarnym Rosji. W. Putin nie ma żadnego interesu wkroczenia na na-
sze terytorium, zresztą byłaby to dla niego katastrofa. Doktryna Stanów 
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Zjednoczonych i NATO głosi wyraźnie, że byłby to bezpośredni powód do in-
terwencji zbrojnej wobec Rosji. 

Mariusz Kamieniecki:  Czy zatem w obliczu trwających walk za naszą 
wschodnią granicą możemy spać spokojnie?  

Andrzej Zapałowski:  Niestety, nie możemy spać spokojnie, bo pod-
stawowym elementem bezpieczeństwa Polski jest własny potencjał odstra-
szania i własne siły zbrojne, których stan liczebny i poziom wyposażenia 
wciąż pozostawiają sporo do życzenia. Stutysięczna armia operacyjna, dobrze 
wyposażona to jest to, na co Polskę stać. 

Przede wszystkim powinniśmy mieć kilkusettysięczną obronę terytorial-
ną, która byłaby mobilizowana na czas zagrożenia. Sytuacja na wschodzie 
Ukrainy pokazuje, jak separatyści wspierani przez profesjonalnych instrukto-
rów potrafią zadawać olbrzymie straty zawodowej ukraińskiej armii. Jeżeli 
w Polsce powstanie drugi człon wojska w oparciu o krótkotrwałą, ale po-
wszechną służbę wojskową, to ten element odstraszania będzie najistotniej-
szym gwarantem bezpieczeństwa naszego państwa. 

Mariusz Kamieniecki:  Ale nic konkretnego nie robi się w tym zakresie… 
Andrzej Zapałowski:  W maju na Akademii Obrony Narodowej opra-

cowano i próbuje się wdrożyć projekt zwiększenia Narodowych Sił Rezerwo-
wych o 10 tys., po jednym batalionie, a więc po ok. 500 żołnierzy w każdym 
województwie. Owszem, taka ilość nie ma większego znaczenia, ale chodzi 
tu bardziej o przełamanie niemocy wśród polityków, zwłaszcza obecnej wła-
dzy. Przecież to nikt inny jak właśnie minister obrony narodowej Bogdan 
Klich doprowadził do kompletnej ruiny ideę Narodowych Sił Rezerwowych. 
Najmniejsza liczba, jaka może być zauważalna z punktu widzenia bezpie-
czeństwa Polski, to 50 tys. żołnierzy w skadrowanych batalionach obrony te-
rytorialnej, ale docelowo powinno ich być ok. pół miliona. 

Jest to tania formacja i jak pokazuje sytuacja na wschodzie Ukrainy, nie-
zwykle skuteczna. Czas najwyższy przystąpić do ich tworzenia. Takie bata-
liony, brygady były już stworzone ponad 10 lat temu m.in. w Przemyślu, 
Kłodzku, Zamościu, Białymstoku, Gdańsku, po czym zostały zniszczone, 
rozwiązane. Tym samym cała praca na rzecz polskiej obronności została zni-
weczona. Istnieje spory dorobek pracowników Akademii Obrony Narodowej, 
którzy wydali na ten temat kilka książek, są plany, projekty w tym zakresie, 
co przez niedouczonych polityków było traktowane jako fanaberie świata 
nauki. To jest ogromna strata i olbrzymi błąd. 

 
Pierwodruk: M. Kamieniecki , Nie możemy spać spokojnie, <http://naszdziennik. 
pl/swiat/94083,nie-mozemy-spac-spokojnie.html> (28 VIII 2014). 
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CENA NASZEGO BEZPIECZEŃSTWA BĘDZIE WYSOKA 
 

ariusz Kamieniecki:  NATO podczas szczytu w Newport 
owszem uznało, że zagrożenie ze strony Rosji jest bardzo realne, 
ale kolokwialnie rzecz ujmując, na Ukrainę się nie wybiera. Czy de-

cyzja zezwalająca poszczególnym państwom na pomoc wojskową dla Ukra-
iny nie jest pewnego rodzaju umyciem rąk przez władze Sojuszu? 

Andrzej Zapałowski:  Postanowienia Sojuszu Północnoatlantyckiego 
w Newport doprowadziły i zmusiły pośrednio rząd w Kijowie do rokowań 
z separatystami. Powtórzyła się sytuacja z Gruzji z 2008 r., gdzie ówczesny 
prezydent tego kraju Micheil Saakaszwili pewny ustnych gwarancji Stanów 
Zjednoczonych i państw zachodnich zdecydował się na siłowy konflikt z Ro-
sją. W toku samej wojny mógł liczyć na Polskę i pomoc dyplomatyczno-
humanitarną Zachodu. Obecnie okazuje się, iż poza wsparciem wywiadow-
czym i sztabowym NATO nie zdecyduje się na bezpośrednią ingerencję na 
Ukrainie. 

Mariusz Kamieniecki:  Dlaczego? 
Andrzej Zapałowski:  Jest kilka przyczyn. Po pierwsze Rosja to mocar-

stwo jądrowe, po drugie taka interwencja mogłaby prowadzić do bezpośred-
niego zwarcia sił konwencjonalnych NATO i Rosji, co mogłoby się okazać 
tragiczne dla bezpieczeństwa światowego. Kolejną sprawą jest kwestia ocze-
kiwanego przez NATO sprzyjania Rosji w likwidacji zagrożenia ze strony ter-
rorystów islamskich w Iraku i Syrii, co ze względu na uczestnictwo w tej re-
belii kilku tysięcy obywateli Unii Europejskiej może mieć w przyszłości kata-
strofalne konsekwencje dla Europy. 

Jest także otwarty problem Naddniestrza oraz Bośni i Hercegowiny. To 
tylko niektóre palące kwestie przy granicy z Sojuszem, w których Moskwa 
jest istotnym graczem. W tym aspekcie sama kwota ok. 15 mln euro wydzie-
lona przez NATO jako pomoc Ukrainie na wsparcie i modernizację sił zbroj-
nych tego kraju jest żenująca. Myślę, że wydatkowanie takiej sumy nie spra-
wiłoby większych trudności przeciętnemu ukraińskiemu oligarsze, w tym 
obecnemu prezydentowi Ukrainy. Za te pieniądze można kupić mniej sprzę-
tu, niż dziennie wojska ukraińskie traciły w walce z separatystami.  

Mariusz Kamieniecki:  Polska ma być krajem, w którym umieszczone 
zostanie dowództwo sił natychmiastowego reagowania NATO. To postęp 
i gwarancja bezpieczeństwa dla nas czy bardziej pozorowane działanie?  

Andrzej Zapałowski:  Szczyt w Newport nie mógł nie dać wyraźnego 
znaku państwom wschodniej flanki NATO o wzmocnieniu obrony tego ob-
szaru. Z drugiej strony były kwestie gwarancji paktu dla Rosji z 1998 r. o nie-
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przesuwaniu infrastruktury sojuszu na terytorium nowych członków. Obec-
nie żandarmem tego zobowiązania w NATO są głównie Niemcy, które nie 
chcą także w swoim interesie upodmiotowienia, głównie Polski. 

Powstanie samego dowództwa sił natychmiastowego reagowania w Polsce 
zasadniczo nic nie zmienia. Takie dowództwo może być zlokalizowane 
w dowolnym miejscu w Europie. Jest to bardziej symbol niż istotny czynnik 
wojskowy. Ważne jest, że siły, jakimi będzie dowodzić wspomniane dowódz-
two, będą rozmieszczone w krajach macierzystych, np. w Wielkiej Brytanii. 
Tak czy inaczej nic istotnego się nie zmieni poza rotacyjnymi ćwiczeniami. 

Natomiast ważniejsze byłoby dla Polski i państw bałtyckich rozmieszcze-
nie stałych, najnowszych systemów przeciwrakietowych, których nasz kraj 
nie posiada i przez najbliższe lata ze względów finansowych mieć nie będzie. 
Jak ważny jest to czynnik we współczesnym teatrze wojny pokazały niedaw-
no walki palestyńsko-izraelskie, gdzie armia Izraela zliczyła kilka tysięcy po-
cisków wystrzeliwanych przez Hezbollah. 

Szczyt w Newport jest wyraźnym sygnałem dla Warszawy, że trzeba roz-
budowywać narodowy komponent bezpieczeństwa w oparciu o powszechne 
angażowanie społeczeństwa do obrony państwa. Na razie państwo polskie 
jest niejako wpuszczane w konfrontację z Rosją bez osłony przeciwrakieto-
wej! To bardzo nieodpowiedzialne. 

Mariusz Kamieniecki:  Czy w chwili realnego zagrożenia rozlokowane 
nawet na wschodnich rubieżach mobilne siły NATO będą wystarczające? 

Andrzej Zapałowski:  Proszę zwrócić uwagę, że mówimy o zagrożeniu 
pełzającym. W takim wypadku oczywiście tak. Natomiast w wypadku nagłe-
go ataku, w warunkach wojennych, w krótkim czasie nie będzie możliwości 
przerzucenia tysięcy żołnierzy na dystansach kilku tysięcy kilometrów. 

W takim wypadku każda armia narodowa (poza lotnictwem) skoncentruje 
się na przygotowaniu obrony własnego terytorium. W przypadku Polski mo-
że to być czas, który doprowadzi do utraty połowy terytorium państwa. My 
musimy mieć siły zdolne w ciągu kilku godzin sparaliżować atak i przepro-
wadzić ewentualny odwet. 

Jeżeli nie uzyskamy takiej podstawowej zdolności obronnej, sytuacja Pol-
ski będzie tragiczna. W odniesieniu do państw bałtyckich jest jasne, że nie 
ma możliwości ich obrony z uwagi na położenie geostrategiczne. Ich opór 
będzie miał wymiar tylko symboliczny. Mogą być one zaatakowane ze 
wszystkich stron, a ich wspólny potencjał obronny po mobilizacji jest równy 
dwóm dywizjom. 

Mariusz Kamieniecki:  Prezydent Bronisław Komorowski powiedział, 
że czas najwyższy na reformę Narodowych Sił Rezerwowych. Lepiej późno 
niż wcale…? 

Andrzej Zapałowski:  To głównie Platforma Obywatelska odpowiada 
za zniszczenie rozwijających się wojsk obrony terytorialnej. Natomiast inne 



370 

siły politycznie biernie się temu przyglądały. Po istniejących brygadach 
obrony terytorialnej w Gdańsku, Mińsku Mazowieckim, Zamościu, Białym-
stoku, Kłodzku czy Przemyślu pozostało tylko wspomnienie. 

Już w 2000 r. istniał w sztabie generalnym plan stworzenia 16 brygad 
obrony terytorialnej. Jednak wszystko zniszczono. Powołano Narodowe Siły 
Rezerwowe jako ośrodek uzupełnień dla strat walczących związków taktycz-
nych. Ostatecznym dobiciem polskiego systemu obronnego była rezygnacja 
z powszechnego poboru. W wymiarze wieloletnim istotne jest doprowadze-
nie do stanu, gdzie (w wariancie optymistycznym) 1% obywateli będzie bro-
nić pozostałe 99%. W liczbach wyglądałoby to tak, że na 36 mln obywateli 
armia po rozwinięciu liczyłaby ok. 300 tys. żołnierzy. Docelowo jednak Na-
rodowe Siły Rezerwowe jako formacja obrony terytorialnej – żeby były sku-
teczne – powinny liczyć po mobilizacji przynajmniej pół miliona żołnierzy.  

Mariusz Kamieniecki:  Nie wygląda na to, żeby W. Putin przejął się 
zbytnio decyzjami NATO, ale czy można spodziewać się rewanżu np. wojny 
gazowej ze strony Rosji? 

Andrzej Zapałowski:  Rosja chce osiągnąć swoje cele strategiczne na 
Ukrainie i w Naddniestrzu. Nie jest zainteresowana brnięciem w konfronta-
cję z Zachodem. W Moskwie także wiedzą, że Stany Zjednoczone, Francja 
i Wielka Brytania są w posiadaniu broni jądrowej. Rosja ma i będzie miała 
coraz większe problemy na Kaukazie i Dalekim Wschodzie, dlatego chce jak 
najszybciej uporządkować swoje sprawy na zachodzie państwa. 

Mariusz Kamieniecki:  Jaką cenę zapłacimy za organizację szczytu 
NATO w 2016 r. w Warszawie? 

Andrzej Zapałowski:  W polityce zawsze trzeba płacić. Płaciliśmy 
w Iraku za wstąpienie do NATO, płaciliśmy w Afganistanie za gwarancje 
amerykańskie w aspekcie rzeczywistego dystansowania się Niemiec i Francji 
w kwestii wzmocnienia wsparcia bezpieczeństwa Polski. Teraz także bę-
dziemy musieli płacić. 

Problem polega na tym, że jeszcze nie wiemy za co, bo przeniesienie jed-
nego z dowództw Sojuszu do Polski to nie jest cena życia polskich żołnierzy. 
Dżihad to przede wszystkim problem Zachodu. To Zachód finansował 
i wspierał opozycję w Syrii, która teraz ich morduje. Polska może udzielić 
wsparcia, a w odniesieniu do zabijanych chrześcijan nawet powinna. Nie 
oszukujmy się jednak, cena naszego bezpieczeństwa musi być wysoka. Pyta-
nie tylko, czy nasze elity polityczne stać na takie warunki. 

 
Pierwodruk: M. Kamieniecki , Cena naszego bezpieczeństwa będzie wysoka, 
<http://www.kresy.pl/wydarzenia,wojskowosc?zobacz/cena-naszego-bezpieczenst 
wa-bedzie-wysoka> (8 IX 2014).  
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BANDERA W SZKOLNYM PLECAKU 
 

kraińskie dzieci będą uczyć się podstaw alfabetu na podstawie histo-
rii OUN-UPA. Podręcznik nasycony jest banderowską symboliką, 
która nam, Polakom, kojarzy się jednoznacznie – z ludobójstwem 

i okrucieństwem. 
„Powstańczy alfabet” w założeniu ma nauczać ukraińskie dzieci czytania 

i pisania. Jego autorem jest Oleh Witwićkyj, historyk i działacz społeczny. 
Książka przedstawia historię i perypetie chłopca o imieniu Alyarmyk, który 
wchodzi do ruchu narodowowyzwoleńczego, gdzie dominują symbole i bar-
wy OUN-UPA. W książce postaciami, jakie występują w podręczniku, w któ-
rym historia przeplata się z bieżącymi wydarzeniami na Ukrainie, są m.in. 
Adolfyk, Stalin, Liliputin, których odniesień chyba nie trzeba tłumaczyć, czy 
chociażby Medwedczukowycz, co stanowi połączenie nazwisk Dmitrija Mie-
dwiediewa i Wiktora Janukowycza. 

Podręcznik, z którego ukraińskie dzieci będą się uczyć liter, zawiera kult 
bojownika UPA w walce o niepodległą Ukrainę z armią sowiecką, z Rosjana-
mi, stanowi też formę przeciwstawiania się innym nacjom. Pod poszczegól-
nymi znakami alfabetu kryją się nazwy nastawiające negatywnie dzieci do 
określonych środowisk czy osób. 

Andrzej Zapałowski:  Pomijając polityczny stosunek, jaki można mieć 
do Władimira Putina czy głównych aktorów wydarzeń na Ukrainie, piętno-
wanie, z jakim mamy do czynienia zwłaszcza wśród małych dzieci, które wie-
lu spraw nie rozumieją jak dorośli, jest niczym innym jak zaszczepianiem 
kultu nienawiści i wypaczaniem rzeczywistości. Każdy podręcznik dla dziec-
ka powinien być budowany tylko i wyłącznie na wartościach pozytywnych 
i dozowany informacjami odpowiednimi dla dziecka w danym wieku – pod-
kreśla w rozmowie z NaszymDziennikiem.pl dr Andrzej Zapałowski, histo-
ryk, wykładowca akademicki, ekspert ds. bezpieczeństwa. 

Szkoła nienawiści 

Według ukraińskiego portalu Doba.te.ua, to już drugie wydanie tego pod-
ręcznika. Zostało poszerzone o fragmenty poświęcone „Niebiańskiej sotni” 
i wydarzeniom, jakie pamiętamy z kijowskiego Majdanu. Według nieoficjal-
nych informacji, podręcznik ten wszedł do dystrybucji jeszcze za rządów 
prezydenta Wiktora Juszczenki, ale po dojściu do władzy Wiktora Janukowy-
cza, gdy zmienił się również minister edukacji, został wycofany. W ocenie dr. 
Andrzeja Zapałowskiego, podręcznik, który teraz wchodzi, będzie dzielił spo-
łeczeństwo. 

U 
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– Tak naprawdę na Ukrainie nie ma jeszcze podziału, że Donbas jest pro-
rosyjski, co wynikałoby z tradycji i historii Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, 
a reszta Ukrainy jest banderowska. Owszem, idee Stepana Bandery są obec-
ne, ale tylko na zachodniej Ukrainie. Na Zakarpaciu wychowanie dzieci 
w kulcie do S. Bandery jest odrzucane, również środkowa i południowa Ukra-
ina są zbudowane na tradycji Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, a nie na tradycji 
banderowszczyzny. Oddawanie w ręce dzieci podręcznika poświęconego 
formacji, która przez pierwszy okres działalności zajmowała się mordowa-
niem Polaków i Żydów na Kresach Wschodnich, jest nieporozumieniem – 
uważa dr Zapałowski. 

Przypomina, że tak naprawdę wojna UPA z Rosją sowiecką to kwestia 
końca 1944 r. Wcześniej UPA zwalczała społeczność polską i żydowską. Dla-
tego wychowywanie dzieci w heroizacji czynów takiej formacji to nic innego 
jak usprawiedliwianie mordów, które były dokonywane w imię niepodległo-
ści Ukrainy. 

– Serwowanie młodemu pokoleniu takiej, a nie innej wizji II wojny świa-
towej jest wypaczeniem, a także wtłaczaniem do umysłów ukraińskich dzieci 
faszystowskiego podejścia do eksterminacji innych nacji, którą przeprowa-
dzała UPA. Z czasem takie formy zachowania będą się utrwalać już nie 
u dzieci, ale wśród dorastającej młodzieży, a następnie u osób dorosłych – 
dodaje dr A. Zapałowski. Jego zdaniem, samorządy i szkoły ukraińskie, które 
wprowadzają do programów takie podręczniki, są mocno zwichrowane pod 
względem historycznym i emocjonalnym. 

Zagrożenie, którego nie wolno lekceważyć 

Na razie podręcznik „Powstańczy alfabet” wchodzi do użycia w Tarnopolu 
i trudno powiedzieć, jaki obszar ostatecznie obejmie. Zdaniem dr. Zapałow-
skiego, z pewnością zostanie przyjęty na całej zachodniej Ukrainie, a niewy-
kluczone, że będą też próby jego wprowadzenia przynajmniej w centralnej 
części kraju. Warto też dodać, że to nie jedyna forma promocji OUN-UPA, 
ponieważ co roku na Wołyniu, gdzie dokonano ludobójstwa Polaków i Ży-
dów, organizowany jest dla młodzieży festiwal piosenki banderowskiej Ban-
derstadt. Zdaniem dr. A. Zapałowskiego, to kolejna forma wtłaczania faszy-
stowskiej ideologii młodemu pokoleniu Ukraińców. Mamy zatem do czynie-
nia z bardzo poważnym zjawiskiem wychowywania dzieci i młodzieży w kul-
cie nienawiści do innych narodów, przede wszystkim zaś w kulcie mordowa-
nia innych nacji, co jest niespotykane w skali Europy. 

– Na szczęście coraz więcej grup społecznych w Polsce zaczyna zauważać 
ten problem dojrzewający za naszą wschodnią granicą i coraz więcej środo-
wisk akademickich zaczyna mówić głośno o tym zagrożeniu. Nie można bo-
wiem lekceważyć czy usprawiedliwiać banderowskich, faszystowskich czy 
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wręcz antypolskich zachowań na zachodniej Ukrainie ewentualnym zagro-
żeniem ze strony Rosji – uważa dr A. Zapałowski. 

W jego ocenie, ignorowanie tego typu zjawisk związanych z wychowywa-
niem ukraińskich dzieci w atmosferze nienawiści będzie miało daleko idące 
konsekwencje dla Polski w przyszłości. – Będziemy mieć do czynienia z są-
siadem, którego społeczeństwo zostało wychowane w kulcie nienawiści i taki 
będzie stosunek znacznej części tego społeczeństwa do Polski i Polaków. 
Brakiem rozwagi, a wręcz głupotą byłoby nie dostrzegać tych problemów – 
ocenia dr Andrzej Zapałowski. 

 
Pierwodruk: M. Kamieniecki , Bandera w szkolnym plecaku, <http://naszdziennik. 
pl/polska-kraj/102513.html> (8 IX 2014).  
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HANDLOWANIE UKRAINĄ 
  

ariusz Kamieniecki:  Prezydent Władimir Putin zapowiedział 
wycofanie rosyjskich wojsk znad granicy z Ukrainą. Czy oznacza to 
zmianę stanowiska Rosji, czy może to kolejna gra W. Putina? 

Andrzej Zapałowski:  W. Putin już raz, w maju, zapowiadał wycofanie 
wojsk i nic takiego nie miało miejsca. Dlatego ta deklaracja ma bardziej poli-
tyczny niż rzeczywisty wymiar. Zresztą dzisiaj, kiedy sytuacja w Donbasie 
jest w miarę stabilna, gdzie separatyści prorosyjscy kontrolują opanowany 
obszar, stacjonowanie wojsk rosyjskich, które byłyby potrzebne do natych-
miastowego użycia, nie jest aż tak niezbędne. 

Ponadto, jeżeli zaszłaby konieczność, to Rosja jest w stanie w ciągu kilku-
nastu godzin przerzucić jednostki mobilne na tereny opanowane przez sepa-
ratystów. Stąd z operacyjnego punktu widzenia wycofanie rosyjskich jedno-
stek nie ma większego znaczenia. Zapowiedź W. Putina, jeżeli doszłoby do 
rzeczywistego wycofania tych jednostek, mogłaby świadczyć o tym, że Rosja-
nie oddalają w czasie konfrontację z Ukrainą na większą skalę.  

Mariusz Kamieniecki:  Z drugiej strony Rosja wciąż wspiera separaty-
stów w ukraińskich obwodach ługańskim i donieckim… 

Andrzej Zapałowski:  Oczywiście. Na terenie tych obwodów zapewne 
znajduje się wielu rosyjskich instruktorów i oficerów sztabowych i prawdo-
podobnie Rosjanie ocenili, że zarówno potencjał, który jest w rękach separa-
tystów, jak i forma zorganizowania tych jednostek są wystarczające do 
utrzymania tych obwodów. Tym bardziej że rozbita i jak niektórzy twierdzą 
częściowo zdemoralizowana armia ukraińska nie jest w stanie podjąć działań, 
które groziłyby utratą zajętych przez separatystów terytoriów.  

Mariusz Kamieniecki:  Podczas szczytu Azja-Europa w Mediolanie ma 
dojść do spotkania Putin-Poroszenko. Czy możemy spodziewać się jakiegoś 
przełomu we wzajemnych relacjach Rosja-Ukraina? 

Andrzej Zapałowski:  Warto pamiętać, że szczyt w Mediolanie zbiega 
się z bliską datą wyborów na Ukrainie, dlatego z jednej strony Rosja chce po-
kazać światu, że tak naprawdę to nie ona doprowadziła do tej sytuacji na 
Ukrainie, która przeżywa coraz trudniejsze kłopoty gospodarcze. 

Ponadto W. Putin chce pokazać, że sankcje są tak naprawdę krzywdzące dla 
Rosji, bo zostały nałożone na kraj, który tylko udziela pomocy humanitarnej 
i wspiera ludność rosyjską na obszarze, na którym jest mordowana 
i krzywdzona. To jest retoryka, z którą Putin się przebija do Europy Zachodniej. 

Czy dojdzie do jakiegoś przesilenia i porozumienia trudno powiedzieć. 
Moim zdaniem P. Poroszenko będzie chciał wykorzystać nadarzającą się 
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szansę, bo zorientował się, że Europa Zachodnia powoli robi zwrot i kraje 
Europy Środkowej, z którymi dotychczas Ukraina współpracowała: Słowacja, 
Czechy, Węgry wycofują się z pewnych zobowiązań np. co do rewersu gazu. 

Tak czy inaczej w Europie Zachodniej, w poszczególnych państwach, są 
coraz większe naciski lobby gospodarczego, żeby zakończyć zabawę z sank-
cjami. P. Poroszenko ma także świadomość, że Stany Zjednoczone, które są 
zajęte problemem z Państwem Islamskim w Syrii i w Iraku, potrzebują Rosji 
na tamtym obszarze, dlatego wycofują jednoznaczne poparcie dla „jastrzębi” 
na Ukrainie. Stąd prezydent Ukrainy będzie za wszelką cenę szukał porozu-
mienia, tym bardziej, że Międzynarodowy Fundusz Walutowy zawiesił do 
wiosny pożyczki dla Ukrainy, która nie ma z czego zapłacić zaległości za gaz, 
nie wspominając już o przedpłatach, tymczasem za miesiąc skończą się ukra-
ińskie rezerwy tego surowca. 

Również węgiel, który jest sprowadzany na Ukrainę przez Odessę z Afryki 
nie dość, że bardzo drogi, to jest czasochłonny pod względem transportu, 
a 60% ukraińskich zasobów tego surowca jest ulokowane na terenie Donba-
su. Ukrainie, która jest de facto w sytuacji katastrofalnej, grozi bankructwo, 
dlatego P. Poroszenko nie mając wyjścia, będzie też dążył do porozumienia 
z W. Putinem. Być może uświadomił sobie to, co od dawna rozumiał, że bez 
współpracy z Rosją nie ma możliwości rozwiązania problemów na wschodzie 
i południu Ukrainy. 

Mariusz Kamieniecki:  Wspomniał Pan o kampanii wyborczej na 
Ukrainie przed zbliżającymi się wyborami do Rady Najwyższej, które zapla-
nowano na 26 października. Jakie ugrupowania mają szanse zdominować 
ukraińską scenę polityczną na najbliższe lata? 

Andrzej Zapałowski:  Przede wszystkim ugrupowanie prezydenckie 
Blok Petra Poroszenki, bo tak naprawdę Ukraińcy nie mają na kogo głosować. 
Niepokojące jest natomiast to, że na drugie miejsce z kilkunastoprocentowym 
poparciem wysuwa się populistyczna Partia Radykalna posła Ołeha Liaszki, 
który można powiedzieć jest „Robespierrem” rewolucji ukraińskiej żądającym 
szafotu dla separatystów i wszystkich zdrajców Ukrainy. Można powiedzieć, że 
w swojej retoryce przebił nawet partię Swoboda i Prawy Sektor. 

Biorąc pod uwagę to, że kilka milionów ludzi zamieszkuje tereny opano-
wane przez separatystów, 2 mln żyje na Krymie, do miliona osób uciekło do 
Rosji, Partia Regionów ogłosiła bojkot wyborów, Komunistyczna Partia Ukra-
iny jest zdelegalizowana, obawiam się, że przy niskiej frekwencji ugrupowa-
nia narodowe i nacjonalistyczne mogą zdobyć nawet do 30% głosów. W at-
mosferze wojny i zastraszenia na Ukrainie w większości komisji wyborczych 
może zabraknąć przedstawicieli z ramienia opozycji: komunistów czy Partii 
Regionów, w związku z tym może dojść do wielu poważnych fałszerstw na 
korzyść nacjonalistów. Bardzo prawdopodobne, że nowy ukraiński parla-
ment, który wyłoni się pod koniec października będzie przesiąknięty bardzo 



376 

radykalnym nacjonalizmem, a władzę przejmą środowiska dążące do prowa-
dzenia dalszej wojny i konfrontacji z Rosją o wschodnią Ukrainę. To wszyst-
ko brzmi bardzo niebezpiecznie. 

Do tego dochodzi sytuacja na Ukrainie, gdzie społeczeństwo jest kom-
pletnie rozczarowane tym, co się stało, a przypomnijmy, że wkrótce listopad, 
a więc rocznica wybuchu Majdanu. Ludzie coraz częściej zadają sobie pyta-
nie, po co był ten Majdan: utracili część terytorium państwa, gospodarka 
w stanie rozkładu, tysiące ludzi straciło życie, to rozgoryczenie także może 
przełożyć się na absencję wyborczą. 

Mariusz Kamieniecki:  A co z perspektywą wejścia Ukrainy do Unii 
Europejskiej?  

Andrzej Zapałowski:  Ratyfikacja umowy stowarzyszeniowej Ukrainy 
z Unią Europejską jest iluzoryczna i ma wymiar propagandowy. Przypomnę 
tylko, że najważniejszy punkt tej umowy dotyczący strefy wolnego handlu 
został zawieszony w realizacji do 2016 r. W tej sytuacji namacalnych elemen-
tów, które mogłyby korzystnie wpłynąć na ukraińską gospodarkę umowa 
stowarzyszeniowa nie zawiera i nic istotnego w tej kwestii nie wnosi.  

Mariusz Kamieniecki:  Jak odbiera Pan zapowiedź nowego otwarcia 
w polityce wobec Ukrainy, co zapowiedziała w swoim exposé premier Ewa 
Kopacz? 

Andrzej Zapałowski:  Mamy do czynienia przynajmniej z wizerunkową 
zmianą dotychczasowej, kompletnie błędnej polityki Polski wobec Ukrainy. 
Został zmieniony, w sposób dyplomatyczny „drogą awansu” przesunięty na fo-
tel marszałka Sejmu dotychczasowy szef polskiej dyplomacji minister Rado-
sław Sikorski, który był zagorzałym zwolennikiem bezwzględnego popierania 
rządu w Kijowie w walce z Rosją, i który słynął z retoryki antyrosyjskiej. Pre-
mier E. Kopacz widzi, że Słowacja, Czechy, Węgry idą na współpracę z Rosją, 
w Niemczech czy we Francji lobby przemysłowe naciska i to jednoznacznie, 
aby coś zrobić z sankcjami, które przynoszą im ogromne straty i w tej atmosfe-
rze Polska zostaje sama, mając jedynie poparcie Stanów Zjednoczonych, które 
jak się okazuje nie uczestniczą w jakichkolwiek negocjacjach pokojowych 
w sprawie sytuacji na Ukrainie. 

Przypomnijmy, że w Mińsku nie było przedstawiciela administracji ame-
rykańskiej nawet w randze ambasadora, podobna sytuacja miała miejsce 
w Berlinie. 

Mariusz Kamieniecki:  Co to oznacza? 
To pokazuje, że Amerykanie rozgrywają swoją własną politykę na Ukra-

inie i jako podmiot nie uczestniczą w dialogu politycznym. Widać rząd Ewy 
Kopacz – przynajmniej w deklaracjach – zorientował się, że tak naprawdę jest 
napuszczany przez Stany Zjednoczone do wychylania się przed szereg poli-
tyki państw unijnych, z czego mamy tylko same kłopoty w postaci restrykcji 
i to nie tylko ze strony Rosji. Warto bowiem przypomnieć, że embargo na 
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polskie mięso ze strony Ukrainy nadal obowiązuje. Tak naprawdę nie widać 
szans poprawy na lepsze, na czym tracą rolnicy, hodowcy bydła i cała nasza 
gospodarka. W mojej ocenie to dobrze, że rząd chce schłodzić czy też wyha-
mować tę antyrosyjską retorykę i ślepe wspieranie rządu kijowskiego nieza-
leżnie od błędów, które popełnia.  

Mariusz Kamieniecki:  Jest to także przyznanie się do błędów polityki 
Sikorskiego, za którą jak Pan wspomniał płacimy wszyscy? 

Andrzej Zapałowski:  Można to tak określić, tyle tylko, że odbywa się 
to nie wprost, ale w wysublimowanej formie przy okazji roszady w ławach 
rządowych w związku z odejściem Donalda Tuska do Brukseli. Przypomnę 
tylko, że to Radosław Sikorski, jeszcze parę miesięcy temu, jeździł po stoli-
cach europejskich państw i wzywał do finansowej zrzutki na Ukrainę. Tym-
czasem okazało się, że nawet Stany Zjednoczone nie chcą się dołożyć do 
wsparcia Ukrainy. 

Prezydent P. Poroszenko, który we wrześniu gościł w Waszyngtonie 
otrzymał deklarację pomocy Ukrainie w wysokości 50 mln USD, to jest tyle, 
ile on sam może wyłożyć z własnej kieszeni, bowiem jego majątek „Forbes” 
w ubiegłym roku wycenił na ok. 1,5 mld USD. To pokazuje, że wielkość kwot 
pomocy dla Ukrainy ze strony Zachodu jest żenująca, tym bardziej w kontek-
ście wojny z Państwem Islamskim, która na przestrzeni zaledwie kilku tygo-
dni kosztowała Amerykanów ok. 1 mld USD. 

Tak czy inaczej Ukraina coraz bardziej zostaje pozostawiona sama ze swo-
imi problemami. Oczywiście Stany Zjednoczone i państwa Europy Zachod-
niej zrobią wszystko, żeby utrzymać jak największe wpływy na Ukrainie, 
z kolei Rosjanie będą dążyć do odzyskania wpływów. W ten sposób konflikt 
ukraiński, może nie w formie militarnej, ale politycznej jako demonstracja si-
ły z obu stron, będzie trwał jeszcze wiele miesięcy. 

Mariusz Kamieniecki:  Jak ten pełzający konflikt może wpłynąć na 
wewnętrzną sytuację na Ukrainie? 

Andrzej Zapałowski:  Jak już wspomniałem sytuacja zwłaszcza ekono-
miczna na Ukrainie jest bardzo zła, ludziom żyje się coraz gorzej, co na prze-
strzeni kilku najbliższych miesięcy może zaowocować wybuchem społecz-
nym przeciwko obecnej władzy. Ponadto, w mojej ocenie, z czasem na Ukra-
inie może pojawić się drugie pole konfliktu, jeżeli 80% ukraińskiego PKB jest 
kontrolowane przez ok. sto rodzin oligarchicznych, to nacjonaliści będą dą-
żyli do starcia z tą zamożną grupą, przez którą do tej pory byli finansowani. 

Biorąc to wszystko pod uwagę, trzeba powiedzieć, że Ukraina jest wyjąt-
kowo niestabilnym krajem i obawiam się, że jeżeli nie będzie porozumienia 
między Stanami Zjednoczonymi i Rosją w sprawie przyszłości i podziału stref 
wpływów na Ukrainie, to jeszcze na wiele lat kraj ten pozostanie niestabilny. 

Mariusz Kamieniecki:  Jakie to może mieć przełożenie dla Polski? 
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Andrzej Zapałowski:  Za kilka miesięcy może dojść na środkowej Ukra-
inie do powstania socjalnego przeciwko biedzie i polityce obecnych władz 
i w tym momencie, jeżeli ten konflikt przeistoczyłby się w konflikt zbrojny – co 
nie jest wykluczone, bo na Ukrainie jest wielu ludzi pod bronią (głównie na-
cjonaliści) poza kontrolą MSW i MON, to możemy mieć do czynienia z dużą 
falą uchodźców, jaka będzie napływać ze środkowej Ukrainy do Polski. 

Warto też wziąć pod uwagę zapowiedzianą na Ukrainie od początku przy-
szłego roku decentralizację kraju, która jest niczym innym jak umacnianiem 
regionalizmów, które już i tak istnieją. W perspektywie kilku lat, jeżeli na 
Ukrainie nastąpi totalna zapaść, zawierucha i ta destabilizacja utrzyma się 
przez kilka lat, to może dojść do sytuacji, gdzie zachodnia Ukraina coraz 
bardziej będzie wybijała się w kierunku niezależności i wyodrębnienia z ob-
szaru państwa chaosu. Niewykluczone, że za jakiś czas będziemy mieć za na-
szą wschodnią granicą nowe państwo – Ukrainę Zachodnią. 

 
Pierwodruk: M.  Kamieniecki , Handlowanie Ukrainą, <http://naszdziennik. 
pl/swiat/103649,handlowanie-ukraina.html> (16 X 2014). 
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UKRAINA PRZEGRAŁA NA WŁASNE ŻYCZENIE 
 

an Engelgard:  Kryzys na Ukrainie przedłuża się, i chyba – mimo rozej-
mu – będzie nadal trwał. Jednocześnie widzimy pewne „zmęczenie” Za-
chodu i pierwsze oficjalne głosy przeciwko sankcjom wobec Rosji. Jaka jest 

perspektywa jego zakończenia? 
Andrzej Zapałowski:  Państwo ukraińskie w obecnym stanie wyczerpa-

ło swoje możliwości prowadzenia skutecznej operacji przeciw separatystom. 
Decyzja Petra Poroszenki o zwarciu rozejmu jest tego namacalnym dowo-
dem. Wpływ na to ma kilka czynników. Po pierwsze, tragiczna sytuacja go-
spodarcza i kilkuprocentowy spadek PKB, który może osiągnąć pod koniec 
roku wynik dwucyfrowy. Kolejnym elementem jest sytuacja społeczna w kra-
ju wynikająca z ciągłej pauperyzacji społeczeństwa i groźba wybuchu nowego 
Majdanu o socjalnym obliczu. Dalej, bardzo duże straty wojska ukraińskiego 
(ukrywane) powodują społeczne protesty żądające zakończenia wojny. Nie 
dotyczą one tylko środkowej Ukrainy, ale także już zachodnich obwodów. 
Do tego dochodzą problemy z ciężkim sprzętem, którego Ukrainie zaczyna 
brakować, gdyż szacuje się, iż armia ukraińska utraciła kilkaset czołgów i bo-
jowych wozów piechoty. Także lotnictwo wskutek strącenia przez separaty-
stów około czterdziestu samolotów i śmigłowców bojowych, wyczerpuje swo-
je możliwości prowadzenia walki.  

Dla separatystów perspektywa zimy i otoczenia opieką kilku milionów 
osób w Donbasie mieszkających na terenach przez nich opanowanych wyda-
je się wyjątkowo trudna do realizacji. Jednakże największym problemem dla 
Kijowa jest wycofywanie się z konfrontacji z Rosją na wschodzie Ukrainy Za-
chodu, który coraz wyraźniej widzi niepotrzebne straty wynikające ze swoje-
go zaangażowania. Nie chodzi tu o straty już poniesione, ale te, z którymi 
będzie miał do czynienia wskutek upadku ukraińskiej państwowości poprzez 
wewnętrzne wstrząsy, które czekają to państwo, a czego elementem może 
być milionowy exodus ludności do UE i potrzeba łożenia miliardów euro na 
stabilizację Ukrainy. 

Jan Engelgard:  Czy w Pana ocenie Ukraina dała się „podpuścić” i rzuciła 
wzywanie Rosji mając nadzieję, tak jak Micheil Saakaszwili, na militarną po-
moc Zachodu? A teraz jej władze zorientowały się, że tak nie jest, więc pro-
wokują ten Zachód do takiej interwencji? 

Andrzej Zapałowski:  Kilka miesięcy temu była jeszcze szansa na zała-
twienie problemu separatyzmu na wschodniej Ukrainie poprzez dokonanie 
zmian w konstytucji w postaci federalizacji kraju. Jednakże rząd w Kijowie, 
zdominowany przez środowiska nacjonalistyczne, zdecydował o siłowym 

J 
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rozwiązaniu problemu. Wierzył, iż zdusi rebelię zbrojnie. Okazało się jednak, 
iż determinacja wschodnich regionów kraju do autonomii i wsparcie Rosji 
jest na tyle duże, że te zamiary spowodowały tylko śmierć tysięcy ludzi 
i zrujnowanie olbrzymich połaci kraju. Także nieodpowiedzialne gwarancja 
Zachodu, a przede wszystkim USA dla takiego rozwiązania doprowadziły do 
wojny na obszarze porównywalnym obszarowo i ludnościowo z Gruzją, Izra-
elem, czy też krajami bałtyckimi razem wziętymi. Kijów dał się wpuścić 
w pułapkę Gruzji z 2008 roku, gdzie rozpętano wojnę z Rosją i pozostawiono 
Tbilisi tylko ze wsparciem dyplomatycznym. Frustracja Gruzinów doprowa-
dziła do upadku Micheila Saakaszwilego.  

Jan Engelgard:  Jak na tym tle oceniać politykę Polski? 
Andrzej Zapałowski:  Polska wpisuje się w scenariusz Waszyngtonu 

a nie Brukseli. Tak naprawdę wspieramy interesy USA na Ukrainie, a żądamy 
rekompensat za straty gospodarcze z Brukseli. Polityka ta doprowadziła do 
izolacjonizmu Warszawy na najistotniejszym etapie negocjacji dotyczących 
pokoju na Ukrainie. To Berlin, który w początkowej fazie konfliktu był 
wstrzemięźliwy, przeszedł obecnie do ofensywy jako stabilizator w regionie. 
Podobnie bezsensowna walka z Alaksandrem Łukaszenką, rękoma polskiej 
mniejszości na Białorusi, doprowadziła do sytuacji, gdzie zniszczono struktu-
ry Związku Polaków na Białorusi, a Polska stała się państwem, które wyklu-
czono z rozmów w Mińsku. Rację ma tu Rafał Ziemkiewicz mówiąc, iż Polska 
bezkrytycznie wspierając Ukrainę stanie się w przyszłości największym po 
Rosji jej wrogiem, podobnie jak miniaturowa Litwa.  

Jan Engelgard:  Ostatnio nasilają się głosy, że Polacy muszą zaakcepto-
wać to, że Ukraińcy budują swoją tożsamość na tradycji OUN-UPA. Pisała 
o tym Anne Applebaum, a Kazimierz Wóycicki wręcz nawoływał do tego, że-
by Polacy uznali Romana Szuchewycza za swojego bohatera. Czy to tylko 
szaleństwo czy też przemyślana strategia? 

Andrzej Zapałowski:  Jest to przemyślana strategia, którą realizują od 
lat Stany Zjednoczone, Kanada i Niemcy. To przecież aż do lat osiemdziesią-
tych Mykoła Łebed (w latach czterdziestych XX wieku przewodzący Organi-
zacji Ukraińskich Nacjonalistów, kiedy Stepan Bandera był internowany, wy-
dał polecenie polityczne rzezi Polaków na Wołyniu) stał się jednym z naj-
ważniejszych agentów amerykańskich w odniesieniu do Europy Wschodniej. 
To wtedy powstała koncepcja wspierania skrajnego nacjonalizmu ukraińskie-
go, który ideowo jest skierowany głównie przeciw Rosji. To, że był i jest skie-
rowany ideowo przeciw Polsce jest sztucznie niezauważalne. Jest to fatalny 
błąd, z którym społeczeństwo polskie musi walczyć. Kilka miesięcy temu 
zwracał na to uwagę Henry Kissinger, mówiąc, iż będzie to w przyszłości 
główna przeszkoda w integracji Ukrainy z Unią Europejską i NATO. Wypada 
się w pełni zgodzić z tym doświadczonym politykiem. 
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Pierwodruk: J .  Engelgard, Ukraina przegrała na własne życzenie, „Myśl Polska” 37–
38 (14–21 IX 2014). 
Wywiad opublikowano również: Украина проиграла по собственному желанию – 
разговор с д-р. Андреем Запаловским, <http://www.polska-kaliningrad.ru/home/ 
10-newsfrompoland/3922-ukraina-proigrala-po-sobstvennomu-zhelaniyu-razgovor-
s-d-r-andreem-zapalovskim> (16 IX 2014). 
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TYLKO CHULIGAŃSKI WYBRYK? 
 

ie milkną echa bulwersującego zachowania obywateli Ukrainy – stu-
dentów Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej 
w Przemyślu, którzy fotografowali się w podziemnym garażu prze-

myskiej Galerii Sanowa z czerwono-czarną flagą z tryzubem symbolizującymi 
Ukraińską Powstańczą Armię. 

Wiadomo, że wśród uczestników zajścia jest sześciu studentów I, II i III 
roku m.in. z Gródka Jagiellońskiego na Ukrainie. Pięciu studiuje stosunki 
międzynarodowe, a jeden architekturę wnętrz. Rzecznik prasowy Państwo-
wej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu dr Adam Kulczycki, 
w rozmowie z NaszymDziennikiem.pl przyznaje, że to, co zrobili jest 
owszem naganne, ale jak dodaje, zanim sprawa zostanie zbadana wyciąganie 
zbyt daleko idących konsekwencji wobec studentów, którzy przeprosili, by-
łoby przedwczesne i krzywdzące. 

–  Przypuszczamy, że mogła to być prowokacja służb rosyjskich, w którą zo-
stali włączeni nasi studenci. Tak to zresztą wynika z relacji osób trzecich – ko-
legów z roku, którym się zwierzali. Według nich, do studentów podszedł męż-
czyzna, który przedstawił się jako dziennikarz z Krakowa, wręczył im flagę 
i zaproponował, aby sfotografowali się na jej tle – wyjaśnia dr A. Kulczycki. 

Jego zdaniem, jest to wersja bardzo prawdopodobna, zważywszy, że rosyj-
skie służby interesują się tym, co dzieje się w Polsce, również w odniesieniu 
do studentów z Ukrainy polskiego pochodzenia uczących się w naszym kra-
ju, tym bardziej, że mają oni Kartę Polaka. – Studenci ukorzyli się przed rek-
torem i stwierdzili, że ich intencją nie było działanie przeciw Polsce. Sprawa 
została skierowana do Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów, która będzie 
rozstrzygać o ich winie bądź nie – tłumaczy dr A. Kulczycki. 

Zapewnia, że uczelnia stoi murem za studentami i póki co, z uwagi na 
zbyt mało przesłanek nie chce ferować żadnych wyroków. Konsekwencje, ja-
kie grożą studentom to czasowe wstrzymanie wypłaty stypendiów np. na trzy 
miesiące. – Wydalenie z uczelni to bardzo drastyczne posunięcie, którego 
będziemy unikać. Bierzemy pod uwagę prowokację i dlatego zachowujemy 
daleko idącą ostrożność – wyjaśnia rzecznik przemyskiej uczelni i dodaje, że 
warto też wziąć pod uwagę, że całe zajście miało miejsce nie na terenie 
uczelni, ale poza nią. 

Studenci i bojówkarze... 

Zachowaniem ukraińskich studentów zbulwersowanych jest coraz więcej 
środowisk i stowarzyszeń kresowych z całej Polski, które są zdziwione zbyt 
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tolerancyjnym podejściem do tego zdarzenia przez władze Państwowej Wyż-
szej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. Twierdzą, że nad tą kom-
promitującą sprawą nie można przejść do porządku dziennego, dlatego za-
powiadają składanie doniesień do prokuratury. Jako pierwszy uczynił to Ruch 
Społeczny Patriotyczny Polski Przemyśl, który dzisiaj złożył do Prokuratury 
Rejonowej w Przemyślu zawiadomienie o możliwości popełnienia przestęp-
stwa przez grupę studentów z Ukrainy. Jego autorzy wnoszą o wzmożenie 
nadzoru nad osobami, które studiują w Polsce w zakresie ewentualnego pro-
pagowania idei będących w sprzeczności z prawem RP. Ponadto domagają 
się weryfikacji przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych osób zamieszanych 
w sprawę, co do uprawnień do posiadania i posługiwania się Kartą Polaka. 

Również w ocenie dr Andrzeja Zapałowskiego, eksperta ds. bezpieczeń-
stwa, tłumaczenie uczelni jest niczym innym, jak szukaniem wykrętów jak 
cało wyjść z tej sprawy. Jego zdaniem, nie jest to kwestia tylko zdjęcia na tle 
flagi symbolizującej Ukraińską Powstańcza Armię. Gdyby tak było można by-
łoby potraktować całe to zajście w kategoriach występku, ale problem jest 
dużo poważniejszy, a wybryk z banderowską flagą może być zewnętrznym 
znakiem ideologii, w której ta młodzież funkcjonowała. 

–  Część z tych studentów, którzy tak a nie inaczej świętowali rocznicę 
powstania UPA, na swoich profilach internetowych szerzyła faszystowskie 
hasła, które w Polsce są karalne. Wiele wskazuje, że wśród nich są członko-
wie bojówki z Gródka Jagiellońskiego, która – co widać po zdjęciach – prze-
chodziła szkolenia bojowe. Jeżeli do tego dodamy fascynację Adolfem Hitle-
rem, ideologią faszystowską, cytowanie fragmentów z przemówień A. Hitlera 
na profilach, to wszystko może wskazywać, że nie jest to jak usiłują tłuma-
czyć władze uczelni wybryk chuligański, ale wielomiesięczna zorganizowana 
działalność w określonych strukturach, a także to, że ktoś tymi młodymi 
ludźmi kierował – uważa dr A. Zapałowski. 

Jego zdaniem, tolerowanie w Polsce Prawego Sektora, który na Ukrainie 
jest organizacją militarną niepodporządkowaną żadnemu z resortów siło-
wych, która posiada duże ilości broni, szkoli młodzież w duchu skrajnie na-
cjonalistycznym, w duchu nienawiści dzisiaj skierowanej wobec Rosji, ale 
w przyszłości może być skierowana przeciwko Polsce jest niedopuszczalne 
i może mieć w przyszłości daleko idące konsekwencje. – W Polsce obowiązu-
je pewien reżim prawny, którego bezwzględnie należy przestrzegać. Tym 
bardziej dotyczy to osób, którym umożliwia się studiowanie w naszym pań-
stwie za publiczne pieniądze – uważa dr Andrzej Zapałowski. W jego ocenie 
hasło o rosyjskiej prowokacji jest tak infantylne, że nie wymaga nawet ko-
mentarza. Natomiast jeżeli uczelnia rzeczywiście ma takie podejrzenia, to 
powinna niezwłocznie złożyć doniesienie do Agencji Bezpieczeństwa We-
wnętrznego.  
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Pierwodruk: M. Kamieniecki , Tylko wybryk chuligański?, <http://naszdziennik.pl/ 
polska-kraj/104561,tylko-wybryk-chuliganski.html> (21 X 2014). 
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RADYKALNY ZWROT W STRONĘ EUROPY 
 

ariusz Kamieniecki:  Jak ocenia Pan wstępne wyniki dzisiejszych 
wyborów parlamentarnych na Ukrainie? 

Andrzej Zapałowski:  Wybory z jednej strony usankcjonowa-
ły obecne władze, które objęły funkcje w drodze pozakonstytucyjnej, z dru-
giej zaś strony pogłębiły podział kraju. Pośrednio wyniki głosowania przy-
spieszą procesy dezintegracji państwa ukraińskiego w postaci powstania par-
lamentu, z którym kilka milionów obywateli nie będzie się utożsamiało, bo 
z różnych powodów nie mogła albo nie chciała wziąć udziału w głosowaniu. 

To pociąga za sobą kolejne konsekwencje, a mianowicie dla każdego kraju 
istnienie wielomilionowej grupy, która nie identyfikuje się z organami przed-
stawicielskimi, jest czynnikiem dezintegrującym. Pytaniem dodatkowym jest 
frekwencja. Prawdopodobnie była ona niska. Zapewne także w wielu komi-
sjach z uwagi na realne zagrożenie brak było osób reprezentujących Blok 
Opozycyjny (zwłaszcza na zachodniej Ukrainie), co mogło skutkować wielo-
ma nieprawidłowościami. Tak czy inaczej na Ukrainie dokonano radykalnego 
zwrotu w stronę Europy. Pytanie tylko, czy ta Europa realnie, a nie deklara-
tywnie na to państwo czeka. W mojej ocenie niekoniecznie. 

Mariusz Kamieniecki:  Najbardziej radykalne, skrajne partie (wszystko 
na to wskazuje) nie znajdą się w Werchownej Radzie? 

Andrzej Zapałowski:  Wstępne wyniki wskazują, iż partie radykalne, 
a wręcz czasami faszyzujące, jak Swoboda czy Partia Radykalna, zdobyły 
łącznie ponad 12% głosów. Nie możemy nie zauważyć, iż partia mera Lwowa, 
który jednoznacznie odwołuje się do dziedzictwa Stepana Bandery, prawdo-
podobnie uzyskała także ponad 12%. Reasumując, partie radykalne uzyskały 
łącznie ponad 25% głosów. Także jednoznaczny zwrot Bloku Prezydenckiego 
i Frontu Ludowego w kierunku dziedzictwa OUN i UPA pokazuje, iż Ukraina 
dryfuje w kierunku państwa, które przybierze ustrój „demokracji narodowej”. 
Warto zatem uświadomić sobie, że nie będzie to prowadziło do spajania tego 
wielonarodowego państwa i zacierania bolesnych podziałów. Należy się też 
spodziewać ustawodawstwa, które będzie pogłębiało rozwarstwienie obywa-
telskie na „prawdziwych” Ukraińców i obywateli „ruskich”. 

Mariusz Kamieniecki:  Na ile ten wynik odzwierciedla faktyczne dąże-
nia Ukrainy? 

Andrzej Zapałowski:  Ten wynik jest kontynuacją polityki zbliżenia się 
Kijowa do Unii Europejskiej. Problem polega tylko na tym, o czym już 
wspomniałem, że rzeczywista chęć zbliżenia jest jednostronna. Unia widzi 
w Ukrainie ogromny rynek i czynnik wyhamowujący rosyjską ekspansję, na-
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tomiast Kijów i obywatele Ukrainy widzą w Unii „ziemię obiecaną”, szeroką 
pomoc finansową, standardy europejskie w systemie prawa czy otwarte gra-
nice. Problem będzie, jak dojdzie w rzeczywistości do zderzenia się tych inte-
resów i uświadomienie ich sobie przez obywateli Unii i Ukrainy. Może się 
okazać, iż jedna strona zostanie bardzo rozczarowana, a sygnały z Londynu 
i Paryża są jednoznaczne – społeczeństwa tych krajów nie chcą już nikogo 
w Europie finansować. 

Mariusz Kamieniecki:  Kto jest rzeczywistym zwycięzcą dzisiejszych 
wyborów? 

Andrzej Zapałowski:  Tak naprawdę zwycięzcą tych wyborów są ukra-
ińscy oligarchowie. Zwyciężyły partie, które miały bardzo wyraźne zaplecze 
w tych strukturach i których protegowani będą otwierać perspektywy euro-
pejskie dla ich kapitału. 

Mariusz Kamieniecki:  Co oznacza ten wybór z punktu widzenia inte-
resów Polski? 

Andrzej Zapałowski:  Ni mniej, ni więcej wybór ten oznacza, że za 
miedzą będziemy mieli państwo w dalszym ciągu niestabilne. Radykałowie 
będą dążyć do konfrontacji na wschodzie Ukrainy. Zwycięskie partie będą 
musiały częściowo realizować konfrontacyjne scenariusze. To będzie powo-
dowało dalsze pogłębianie problemów gospodarczych Kijowa. 

Wynik wyborów jest także bardzo niekorzystny dla Rosji, która zapewne 
zaostrzy kurs mający doprowadzić do wzrastania napięć społecznych w tym 
kraju. Polska w wyniku karygodnych błędów w polityce zagranicznej już zo-
stała wykluczona z negocjacji w Mińsku i Berlinie. Rząd w Kijowie będzie tę 
linie kontynuował, a Ukraina stanie się coraz bardziej krajem roszczenio-
wym, i to na wielu płaszczyznach. To z pewnością nie są dobre sygnały dla 
polskiej gospodarki, która zostanie wyeliminowana z tych rynków, z czym 
zresztą mieliśmy już do czynienia w ostatnich miesiącach. Przykładem jest 
chociażby kwestia zakupu węgla. Zapewne nastroje popierające bezkrytycz-
nie Ukrainę w społeczeństwie polskim będą się coraz bardziej ostudzały. 
Warszawa będzie musiała się zmierzyć z nowymi problemami, które powsta-
ną za naszą wschodnią granicą, w tym z szerzącym się nacjonalizmem, który 
jest nam obcy i który odrzuca Unia Europejska. 

 
Pierwodruk: M. Kamieniecki , Radykalny zwrot w stronę Europy, <http://nasz 
dziennik.pl/swiat/105533,radykalny-zwrot-w-strone-europy.html> (26 X 2014). 
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KIERUJMY SIĘ INTERESEM POLSKI 
 

ariusz Kamieniecki:  Z jednej strony ekonomiści alarmują, że 
bez wsparcia Zachodu Ukrainie grozi bankructwo, z drugiej jednak 
czy można być pewnym, że pieniądze, jakie ewentualnie otrzymał-

by ten kraj, nie zostaną rozkradzione przez oligarchów? 
Andrzej Zapałowski:  To uzasadnione obawy. Wraz ze zmianą władzy 

i w obliczu konfliktu z Rosją problem korupcji na Ukrainie nie zniknął, 
a wprost przeciwnie - pogłębił się. Próba podjęcia skutecznej walki z tym 
zjawiskiem skończyła się dymisją znanej działaczki Tatiany Czornowił, która 
była pełnomocnikiem rządu do walki z korupcją. Obecnie stan finansów tego 
państwa jest tragiczny, są już wyprzedawane resztki rezerw złota, nie ma 
czym płacić za gaz, węgiel czy prąd (wskutek braku węgla Ukraina musi go 
importować). 

Premier Węgier Wiktor Orbàn mówi wprost, iż państwo to, aby wejść na 
drogę rzeczywistej integracji z Unią Europejską, potrzebuje rocznie dotacji 
w wysokości 25 mld euro. Problem polega na tym, iż nikt w Europie nie da 
Ukrainie takich pieniędzy. Dosadnie, ale bardzo trafnie określił to prezydent 
Czech Milosz Zeman, który ostatnio powiedział, że dotacje dla Ukrainy 
w obecnej sytuacji tego państwa są wyrzucaniem pieniędzy w błoto. 

Mariusz Kamieniecki:  Czy mimo wszystko władzom w Kijowie uda się 
przekonać zagranicznych wierzycieli, że Ukraina jest w stanie wiarygodnie 
zarządzać finansami i uniknąć bankructwa? 

Andrzej Zapałowski:  Ukrainie pieniądze mogą dawać, czy też poży-
czać międzynarodowe instytucje polityczne, takie jak np. państwa, które bio-
rą pod uwagę fakt, iż wszystkie te pożyczki w przyszłości muszą być umo-
rzone. Natomiast instytucje finansowe bez realnych zabezpieczeń na mająt-
ku tego państwa nie pożyczą Ukrainie pieniędzy, gdyż ryzyko ich przepadku 
jest zbyt duże, a roszczenia mogą trwać dziesiątki lat. 

Obecnie milczy się na temat tego, iż coraz więcej banków w tym kraju po 
prostu bankrutuje. Ludzie tracą oszczędności całego życia. Teoretycznie 
gwarancja zwrotu depozytów osób prywatnych wynosi tam 10 tys. euro, a dla 
przykładu w Polsce 50 tys. O realnym zagrożeniu bankructwa Ukrainy w per-
spektywie 3 miesięcy piszą coraz częściej międzynarodowe instytucje finan-
sowe, m.in. Anders Aslund z Peterson Institute for International Economics. 
To wszystko sprawia, że Ukraina przestaje być wiarygodnym partnerem, 
a pomoc finansowa dla tego kraju obarczona poważnym ryzykiem. 

Mariusz Kamieniecki:  Odbiegając od finansów, jak ocenia Pan wyniki 
ostatnich wyborów na Ukrainie? 
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Andrzej Zapałowski:  Ukraina pozostała podzielona. Blok Opozycyjny 
pomimo fatalnych warunków związanych z oskarżaniem go o sprzyjanie se-
paratystom i Rosji uzyskał w obszarze tzw. Noworosji dobre wyniki, a wielu 
jego kandydatów wygrało w okręgach jednomandatowych, m.in. w Mariupo-
lu, który jest oblegany przez separatystów. Tak naprawdę zwyciężyły środo-
wiska związane z oligarchami, czyli Front Ludowy i Blok Petra Poroszenki. 
Bardzo dużą reprezentację mają środowiska skrajnie nacjonalistyczne. I nie 
chodzi tu tylko o mandaty uzyskane przez partie, które przekroczyły pięcio-
procentowy próg wyborczy, bo wielu nacjonalistów ze Swobody czy też Pra-
wego Sektora otrzymało mandaty w okręgach jednomandatowych. Można 
szacować, iż jedna czwarta Werchownej Rady to ukraińscy nacjonaliści, a to 
źle wróży przyszłości tego państwa.  

Mariusz Kamieniecki:  Jaki kurs obiera Ukraina. Stawiam to pytanie 
w kontekście gestu prezydenta Petra Poroszenki, który ostatnio wyróżnił się, 
kłaniając się nisko nowemu deputowanemu Rady Najwyższej Jurijowi Szu-
chewyczowi, synowi Romana – twórcy ideologii OUN-UPA? 

Andrzej Zapałowski:  Dla mnie nie jest żadnym zaskoczeniem to, że 
prezydent Ukrainy oraz premier Arsenij Jaceniuk coraz częściej odwołują się 
do tradycji banderowskiej i ideologii nacjonalistycznej. Problem w tym, że 
jest to tolerowane przez Brukselę, co wynika z czystej kalkulacji politycznej 
nastawionej na napuszczanie Kijowa na Moskwę. Świadczy to też o tym, iż 
tak naprawdę nikt na Zachodzie nie myśli poważnie o integracji Ukrainy 
z Unią Europejska, gdyż takie postawy w Europie są karcone i zwalczane, 
a obstrukcja w stosunku do nich jest najlżejszym kalibrem działań. 

Nacjonalizm ukraiński w przyszłości będzie problemem państw graniczą-
cych z Ukrainą, i to one będą ponosić konsekwencje zmagania się z tym zja-
wiskiem, które będzie przybierało różne formy, chociażby w postaci próby 
kompensowania utraty terytoriów na rzecz Rosji podnoszeniem pretensji te-
rytorialnych w odniesieniu do państw należących do Wspólnoty. Gloryfiko-
wanie nacjonalizmu ukraińskiego przez elity tego państwa oraz milczenie 
w tej kwestii społeczności międzynarodowej jest grzechem zaniechania, za 
który w przyszłości przyjdzie zapłacić niemałą cenę. 

Mariusz Kamieniecki:  Czy ukraińskie władze ignorują czy może tole-
rują odradzający się nacjonalizm? 

Andrzej Zapałowski:  Ukraińskie władze wykorzystują nacjonalizm do 
celów politycznych, w tym do doprowadzenia do wyraźnego podziału w spo-
łeczeństwie. Ten, kto go nie zaakceptuje, jest wrogiem kraju i zapewne jest 
stronnikiem Rosji. To bardzo płytkie działanie, które nie buduje jedności 
w narodzie ukraińskim, ale wprost przeciwnie dzieli go wewnętrznie. Przy 
tym należy zadać sobie pytanie – jak będzie kreowana polska polityka histo-
ryczna w stosunku do „dorobku” UPA? Czy ludobójstwo na Wołyniu będzie 
walką między Polakami i Ukraińcami, jak chcą tego banderowscy historycy, 
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czy też zgodnie z prawdą historyczną będzie ona ludobójstwem? Czasami 
odnoszę wrażenie, że część naszych elit gra w skonstruowaną przez kogoś 
grę, nie widząc, iż wynik tej rywalizacji ustalono już na jej początku. 

Mariusz Kamieniecki:  Tymczasem w części polskich mediów obecna 
jest narracja o rzekomej porażce skrajnych nacjonalistycznych sił na Ukra-
inie, czego przejawem ma być to, że Swoboda nie weszła do Werchownej Ra-
dy. Czy podziela Pan ten pogląd? 

Andrzej Zapałowski:  Swoboda nie uzyskała progu wyborczego, ale 
niedużo jej zabrakło. Natomiast tak jak już wspomniałem na początku roz-
mowy, uzyskała jednak mandaty w okręgach jednomandatowych (6 manda-
tów), ale Partia Radykalna, która w swojej retoryce i działaniu jest bardziej 
niebezpieczna od Swobody, uzyskała aż 7,5-procentowe poparcie. Sumując 
głosy, które zostały oddane bezpośrednio na partie wprost faszyzujące Swo-
boda – 4,7%, Partia Radykalna – 7,5%, Prawy Sektor – 1,8%, otrzymujemy 14-
procentowy wynik. Warto też zaznaczyć, iż pozostałe zwycięskie partie poza 
Blokiem Opozycyjnym miały na swoich listach osoby o poglądach skrajnie 
nacjonalistycznych i posługiwały się retoryką nawiązującą do dziedzictwa 
Stepana Bandery.  

Mariusz Kamieniecki:  Czy nie powinna to być wskazówka dla pol-
skich polityków, aby nie przesadzali z zaangażowaniem w sprawy Ukrainy? 

Andrzej Zapałowski:  Niestety w Polsce robi się wszystko, aby nie za-
uważyć tego problemu, a środowiska, które podnoszą kwestie zagrożenia, 
próbuje się nazywać „rosyjskimi agentami”. Szerzy się w tej sprawie swoisty 
terror intelektualny, który ma eliminować z przestrzeni publicznej wszystkie 
te osoby, które nie wpisują się w wojnę informacyjną toczoną przez Zachód 
z Rosją. 

Nasze elity polityczne, ale także część mediów bagatelizuje przybierające 
coraz bardziej realne kształty zagrożenie dla Polski ze strony nacjonalistów 
ukraińskich, nie widzą albo co gorsza nie chcą widzieć, iż dalsza destabiliza-
cja Ukrainy poprzez napuszczanie na siebie części społeczeństwa o różnych 
wizjach rozwoju kraju może spowodować w niedługim czasie napływ tysięcy 
uchodźców do Polski. Kto wtedy weźmie odpowiedzialność za takie działa-
nia? Dziś stabilizujmy Ukrainę taką, jaka jest, wspierajmy federalizację tego 
kraju i stosujmy ostracyzm polityczny w stosunku do ukraińskich nacjonali-
stów. We wszystkich działaniach kierujmy się przede wszystkim interesem 
Polski i to jest nasz obowiązek. 

 
Pierwodruk: M. Kamieniecki , Kierujmy się interesem Polski, <http://www.nasz 
dziennik.pl/swiat/116469,kierujmy-sie-interesem-polski.html> (2 XII 2014). 
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KLUCZE DO DOMU POLSKIEGO WCIĄŻ W RĘKACH UKRAIŃCÓW 
 

onad rok od przekazania Polakom przez ukraińskie samorządowe wła-
dze Lwowa obiektu, w którym mieścić się ma Dom Polski, sprawa 
wciąż stoi w miejscu. Problem dotyczy własności działki, na której po-

sadowiony jest budynek. Bez uregulowania tej kwestii wszelkie nakłady ze 
strony Polski mijają się z celem. 

Starania społeczności polskiej Lwowa o przekazanie godnego obiektu, 
gdzie mógłby powstać Dom Polski z prawdziwego zdarzenia, wokół którego 
koncentrowałoby się życie społeczno-kulturalne naszych rodaków żyjących 
na zachodniej Ukrainie, trwały wiele lat. Dyskusje toczyły się na najwyższych 
szczeblach obu państw – obietnice składał bowiem m.in. były prezydent 
Ukrainy Wiktor Juszczenko. Jednak tak naprawdę starania polskiej mniejszo-
ści odbijały się o mur obojętności, żeby nie powiedzieć – złą wolę ukraińskich 
władz, które, piętrząc problemy, przeciągały sprawę w nieskończoność. 

Kiedy w maju 2013 r., po trwających ponad 20 lat staraniach, deputowani 
Rady Miasta Lwowa podjęli wreszcie decyzję o przekazaniu (tylko na 49 lat) 
nieruchomości przy ul. Szewczenki 3a Polakom, a w grudniu Samorząd Lwowa 
przekazał symboliczny klucz do powojskowego obiektu, wydawało się, że 
sprawa jest załatwiona. Były nawet plany, że być może na uroczystości 3 Maja 
czy na 11 Listopada tego roku, po najbardziej koniecznych remontach, przy-
najmniej część budynku o powierzchni 1443 m kw. zostanie zaadaptowana, co 
w dużej mierze rozwiązałoby problemy lokalowe polskich organizacji. 

–  Dom Polski tak oczekiwany przez nas od wielu lat jako oaza polskości 
jest potrzebny nie tylko starszemu pokoleniu naszych rodaków zamieszka-
łych we Lwowie, ale przede wszystkim polskiej młodzieży – podkreśla Emil 
Legowicz, prezes Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej. Tymcza-
sem sprawa wciąż stoi w martwym punkcie, pomimo że gotowa jest architek-
toniczna koncepcja rozbudowy obiektu. Problem stanowi sprawa własności 
działki, na której stoi budynek, a także sąsiadująca działka, o którą trwają 
starania. 

Strategiczne partnerstwo legło w gruzach 

Bez stosownej decyzji nie ma mowy już nie tylko o rozpoczęciu przebu-
dowy budynku czy wymianie instalacji wewnętrznych, termomodernizacji 
czy wyposażeniu obiektu, ale nawet przygotowaniu całościowej koncepcji 
zagospodarowania nieruchomości. Wprawdzie polskie MSZ ogłosiło tzw. 
konkurs dotacyjny, który ma być rozstrzygnięty w lutym 2015 r., jest także 
gotowy projekt zaakceptowany przez powołaną z udziałem przedstawicieli 
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polskich organizacji we Lwowie radę konsultacyjną, jednak końca sprawy nie 
widać. 

Zdaniem dr. Andrzeja Zapałowskiego, historyka, prezesa rzeszowskiego 
oddziału Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego, cała sprawa zakrawa na 
kpinę. – We Lwowie jest mnóstwo nieuregulowanych spraw dotyczących nie-
ruchomości. Według mnie, władze Lwowa, podejmując decyzję o przekaza-
niu polskiej społeczności tych obiektów, miały pełną wiedzę o tym, że kwe-
stie ich własności nie są do końca uregulowane. Dlatego radni tak chętnie się 
zgodzili – podkreśla w rozmowie z NaszymDziennikiem.pl dr A. Zapałowski. 

Przypomina, że wina leży także po stronie kolejnych polskich rządów, 
które nie zadbały skutecznie o interesy polskiej społeczności, chociażby 
przekazując w 2011 r. na własność Związkowi Ukraińców w Polsce Narodnego 
Domu w Przemyślu. – Kiedy podnosiłem kwestie wzajemności, to polskie 
władze odpowiadały, że nie ma żadnej wzajemności, a państwo polskie dba 
o swoje mniejszości i tego samego wymaga od innych. Tymczasem tu nie 
chodzi tylko o interesy Polaków na Ukrainie, ale także relacje Polska – Litwa, 
gdzie dysproporcje w traktowaniu polskiej mniejszości są chyba najbardziej 
widoczne. Skoro kraj należący do Unii Europejskiej nie respektuje podsta-
wowych kwestii dotyczących pisowni polskich nazwisk czy w zakresie szkol-
nictwa, a polska mniejszość jest nagminnie dyskryminowana, to trudno się 
dziwić, że tak traktuje nas Ukraina – argumentuje dr Zapałowski. 

Zauważa też, że na Ukrainie dysproporcje w traktowaniu Polski i Polaków 
były od zawsze, natomiast niepokojące jest usprawiedliwianie takich tendencji 
przez polskie władze niedojrzałością naszego wschodniego sąsiada. – Polskie 
władze w ogóle nie zwracają uwagi na interesy naszej mniejszości na Ukrainie. 
Dlatego mamy problem z odzyskaniem polskich świątyń, np. w Komarnie, 
gdzie zwrot tak naprawdę blokuje hierarchia Cerkwi greckokatolickiej, czy jak 
w przypadku kościoła pw. św. Marii Magdaleny we Lwowie, gdzie hamulco-
wym jest administracja mera Lwowa Andrija Sadowyja, który jak na ironię 
mieni się przyjacielem Polaków – akcentuje dr Andrzej Zapałowski. 

 
Pierwodruk: M. Kamieniecki , Klucze do Domu Polskiego wciąż w rękach Ukraiń-
ców, <http://www.naszdziennik.pl/polska-kresy/116865,klucze-do-domu-polskiego-
wciaz-w-rekach-ukraincow.html> (4 XII 2014). 
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WIĘCEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI 
 

ariusz Kamieniecki:  Patrząc na postawę Francji, która ponad 
głowami innych państw porozumiewa się z Moskwą w sprawie 
wznowienia dostaw chociażby wieprzowiny, można jeszcze mówić 

o solidarności unijnej?  
Andrzej Zapałowski:  Solidarność unijna obowiązuje w zakresie intere-

sów największych państw Wspólnoty. Jeżeli w grę wchodzą elementy wy-
łącznie interesów mniejszych państw członkowskich, to życie pokazało, iż 
w takiej sytuacji Unia weryfikuje cele swoich polityk. Obecnie trwa proces 
właśnie podważenia niektórych zapisów traktatów unijnych, zwłaszcza 
w kwestiach socjalnych i polityk spójności. To pokazuje zmierzanie najbogat-
szych państw UE do powstania Europy dwóch prędkości.  

Mariusz Kamieniecki:  Kto dyktuje warunki na scenie politycznej: Za-
chód czy Władimir Putin?  

Andrzej Zapałowski:  W kwestii Ukrainy warunki dyktuje Waszyng-
ton, który rozgrywa znacznie większą partię na scenie eurazjatyckiej. Ukra-
ina jest tylko elementem tej gry, a nie jej podmiotem. Władimir Putin gra 
o swoją strefę wpływów, a Barack Obama o zawładnięcie nowym obszarem 
wpływów kosztem Rosji. To, co myślą i czują Ukraińcy, jest sprawą wtórną.  

Mariusz Kamieniecki:  O położenie kresu starciom w południowo-
wschodniej Ukrainie i dialog między stronami konfliktu zaapelował wczoraj 
Ojciec Święty Franciszek. Na razie głos opinii międzynarodowej w sprawie 
zaprzestania działań wojennych jest jednak lekceważony… 

 Andrzej Zapałowski:  Nikt poprzez deklaracje polityczne czy też ode-
zwy światowych autorytetów nie jest w stanie wstrzymać walki, która przy-
biera element wojny międzycywilizacyjnej i jednocześnie etnicznej. Ojciec 
Święty jest autorytetem dla grekokatolików, ale przez prawosławnych jest 
tylko szanowany. Jego prośby i apele są ważne, ale bez decyzji dotyczących 
statusu Ukrainy nie ma co marzyć o tym, że ten głos zostanie usłyszany. Jeże-
li chodzi o Baracka Obamę, jest on stroną konfliktu, którego zresztą separa-
tyści oskarżają o to, że był on inspiratorem Majdanu. Tak więc, jego rola 
w mediacji jest na poziome strony konfliktu. 

Mariusz Kamieniecki:  Ostatnio, w związku z wypowiedzią ministra 
Grzegorza Schetyny, w rosyjskich mediach pojawiły się zarzuty o obrażanie 
czerwonoarmistów. Również rosyjska dyplomacja zaapelowała do szefa pol-
skiego MSZ, aby przestał „drwić z historii”. Mamy do czynienia z wpadką 
Grzegorza Schetyny czy bardziej z cyniczną rosyjską próbą wykorzystywania 
każdej sytuacji do podsycania nastrojów?  

M 



393 

Andrzej Zapałowski:  Trzeba się trzymać realiów historycznych. To, że 
w Armii Czerwonej służyli Ukraińcy, jest rzeczą oczywistą. Należy pamiętać, 
iż to Rosja jest prawnym spadkobiercą Związku Radzieckiego. To, że obecne 
władze na Ukrainie odwołują się do tradycji Stepana Bandery i UPA, świad-
czy o tym, iż odcinają się od tradycji Wojny Ojczyźnianej, czyli od Armii 
Czerwonej. Banderowcy walczyli po stronie Niemiec i u ich boku. Dlatego jak 
można mówić o wyzwalaniu Oświęcimia przez Ukraińców, nie dopowiadając, 
o jakich chodzi – banderowskich czy radzieckich.  

Mariusz Kamieniecki:  W Polsce co rusz podnoszone są kwestie zwią-
zane z naszym zaangażowaniem w konflikt ukraińsko-rosyjski. Konflikt, mi-
mo iż ma miejsce za naszą wschodnią granicą, nie powinien być rozpatrywa-
ny na płaszczyźnie UE i NATO?  

Andrzej Zapałowski:  To jest konflikt UE, NATO z jednej strony, a Ro-
sja z drugiej. Polska jest elementem gry bloku zachodniego, która wykazuje 
się wyjątkową nadgorliwością, szkodząc jednocześnie naszym interesom po-
litycznym i gospodarczym. Nie bierze się pod uwagę, iż stosunek Polaków do 
zaangażowania Polski w tym konflikcie jest porównywalny w procentach za 
i przeciw. W takiej sytuacji stawiamy wszystko na jedną szalę. Co się stanie, 
jeśli Zachód dogada się z Rosją i z separatystami? Zostaniemy w uścisku 
przyjaźni z banderowską częścią Ukrainy, która jest roszczeniowa w stosun-
ku do Polski, a dodatkowo jest prowincją gospodarczą ukraińskiego państwa. 
Taka polityka jest nieodpowiedzialna.  

Mariusz Kamieniecki:  Angażując się w pomoc Ukrainie, inwestujemy 
we własne bezpieczeństwo?  

Andrzej Zapałowski:  Nasze bezpieczeństwo nie zależy bezpośrednio 
od zaangażowania na Ukrainie, ale od własnych zdolności obronnych wspar-
tych przez sojusze. Na dzisiaj Rosja nie chce już wpływów w całej Ukrainie. 
Czy Ukraina będzie miała 600 tys. km2, czy 300, to będzie i tak buforem. Je-
żeli sami Ukraińcy nie mają determinacji do obrony własnego terytorium, to 
niby dlaczego mają ją mieć Polacy. Należy przypomnieć, iż nie bronili Kry-
mu! Nie umierajmy, nawet politycznie, za państwo, które tylko czeka, aż ktoś 
z zewnątrz je obroni. Nawet dzisiaj, kiedy pod rządami Kijowa jest ponad 35 
mln obywateli, Ukrainę atakują oddziały z zapleczem demograficznym kilku 
milionów osób wspartych przez ochotników i instruktorów rosyjskich. Nie 
wolno nam tego nie zauważać.  

 
Pierwodruk: M. Kamieniecki , Więcej odpowiedzialności, <http://naszdziennik. 
pl/polska-kraj/125647,wiecej-odpowiedzialnosci.html> (27 I 2015).  
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KTO OKAŻE SIĘ BARDZIEJ ZDETERMINOWANY 
 

ariusz Kamieniecki:  Jak poważne jest zagrożenie, że konflikt na 
linii Rosja – Ukraina rozleje się na całą Europę?  

Andrzej Zapałowski:  Możemy realnie mówić tylko o ewen-
tualnym rozlaniu się konfliktu politycznego i gospodarczego, czy też o jego 
zaostrzeniu. Nie ma mowy o możliwym konflikcie militarnym na obszarze 
państw członkowskich NATO i UE. Głównym obszarem, który jest realnie 
zagrożony rozprzestrzenianiem się konfliktu militarnego na nowe prowincje 
kraju, jest Ukraina oraz Naddniestrze. Po części może to dotyczyć także Bo-
śni i Hercegowiny.  

Mariusz Kamieniecki:  Ukraina jest czynnikiem dezintegrującym Europę?  
Andrzej Zapałowski:  Spór o wpływy na Ukrainie Rosji i Zachodu oraz 

interesy środowisk oligarchicznych i nacjonalistycznych w Kijowie skazują to 
państwo na trwałą destabilizację, która z racji wielkości i jego znaczenia geo-
politycznego będzie uwypuklała istniejące już różnice w Europie. Obecnie 
mówimy już o „wolnej ręce” państw NATO w zbrojeniu Kijowa czy też po-
głębianiu różnic w podejściu do sankcji wobec Moskwy. To, co udało się 
Brukseli utrzymać w 2014 r., a mianowicie jeden głos w sprawie konfliktu na 
Ukrainie i stosunku do Rosji, już się wyczerpuje. Węgry, Czechy, Cypr, Grecja 
czy też Słowacja mówią stop sankcjom. Takie głosy pojawiają się także coraz 
częściej wśród opozycji we Francji i Wielkiej Brytanii, która notuje 30-
procentowe poparcie. Europę Zachodnią czekają wybory, stąd dłużej niż kil-
ka miesięcy rządzący w tych państwach nie mogą stosować retoryki wojennej 
w stosunku do Rosji. Społeczeństwa tych państw nie chcą za to płacić.  

Mariusz Kamieniecki:  Dziennik „Financial Times” uważa, że państwa 
zachodnie i Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) muszą finansowo 
wesprzeć Ukrainę, aby nie dopuścić do załamania się tamtejszej gospodarki. 
W przeciwnym razie – zaznaczono – Władimir Putin osiągnie swój cel i do-
prowadzi do osłabienia Ukrainy...  

Andrzej Zapałowski:  Obawiam się, iż sytuacja finansowa Kijowa jest 
dużo gorsza niż podaje „Financial Times”. Prawdopodobny spadek PKB 
w 2015 r. będzie dwucyfrowy, depozyty z banków są masowo wycofywane, 
tylko w ubiegłym roku upadło ich ponad 30. Ponadto rezerwy złota Kijowa są 
na wyczerpaniu, a rezerwy dewizowe wahają się w okolicach 6 mld USD. 
Państwo ukraińskie jest uzależnione od rosyjskich nośników energii, koszt 
prowadzenia wojny i wyłączenia tysięcy ludzi z systemu produkcji powodują 
pogłębienie i tak wystarczająco dramatycznej sytuacji budżetowej. Nie dalej 
jak w grudniu w samym budżecie założono, iż w 2015 r. dolar będzie koszto-
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wał 17 hrywien, tymczasem mamy dopiero luty, a dolar kosztuje już ok. 25 
hrywien. Tym samym budżet jest nierealny. Pomoc państw zachodnich 
i MWF może tylko utrzymywać to państwo czasowo przy życiu, ale nie może 
spowodować jego reformy.  

Mariusz Kamieniecki:  Twierdzi Pan, że na Ukrainie rozpoczęła się 
walka nie o wsparcie dla tego państwa i jego niepodległość, ale walka o jego 
aktywa w postaci ziemi i dóbr naturalnych…  

Andrzej Zapałowski:  Jedna z amerykańskich firm analitycznych 
w ubiegłym roku podała, że na Ukrainie około stu rodzin oligarchicznych 
kontroluje ok. 80% PKB tego kraju, ponad 6 mln ha ziemi jest w rękach oko-
ło stu prywatnych agroholdingów. Przed zaostrzeniem konfliktu w Donbasie 
koncesje na wydobywanie tam gazu łupkowego miała amerykańska firma, 
w której zarządzie jest syn wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych. To poka-
zuje, dlaczego społeczeństwo ukraińskie nie chce walczyć z separatystami. 
Dlatego, bo nie widzi w tym konflikcie swojego interesu. Zresztą środowiska 
nacjonalistyczne na Ukrainie poprzez swoich liderów coraz głośniej mówią, 
że trzeba odebrać Ukrainę oligarchom. To pokazuje przestrzeń dla nowego 
konfliktu w tym państwie.  

Mariusz Kamieniecki:  Konfrontacja grup oligarchicznych i nacjonali-
stów jest realna?  

Andrzej Zapałowski:  Na razie jest szczytny cel walki o kontrolę pań-
stwa nad całym terytorium tego kraju. Jednakże w zanadrzu widać, że część 
oddziałów ochotniczych nie jest podporządkowana ani ukraińskiemu MSW, 
ani MON. Niektórzy przywódcy nacjonalistyczni wycofują część oddziałów 
z bezpośrednich walk, aby nie wytracać swoich ludzi. W Kijowie np. doszło 
do bijatyki żołnierzy rozwiązanego nacjonalistycznego batalionu „Ajdar” 
z żołnierzami armii ukraińskiej. Jeżeli Ukraińcy nie zdobędą Donbasu, 
a szanse na to są znikome, jeżeli zaczną być wprowadzane urealnione ceny 
nośników energii i likwidacja ulg socjalnych, powstanie podłoże do działań 
społecznych, które mogą być wykorzystane przez nacjonalistów w rozgrywce 
z oligarchami. To doprowadziłoby do pogłębienia konfliktu w tym kraju 
i spowodowałoby nowe zagrożenia dla Europy. 

Mariusz Kamieniecki:  Unijna czarna lista Rosjan objętych sankcjami 
i zakazem wjazdu na teren UE ma wzrosnąć o kolejne 19 nazwisk i 9 firm. 
Sankcjami uda się zmiękczyć W. Putina i zastopować jego imperialne zapędy?  

Andrzej Zapałowski:  Te wszystkie ostatnie sankcje mają zasadniczo 
wymiar propagandowy. Część z nich się już nieoficjalnie „odkręca”, np. ame-
rykańskie banki obsługują już osoby fizyczne na Krymie. Jak podkreśla wielu 
ekonomistów, aby sankcje dla Rosji były realnym zagrożeniem, musiałyby 
one trwać jeszcze co najmniej dwa lata. Pytanie tylko, czy Ukraina przetrwa 
w tej formie dwa lata i czy gospodarki i społeczeństwa państw UE także wy-
trzymają przez ten czas. Obecna ofensywa Berlina i Paryża pokazuje, że spo-
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łeczna zgoda na sankcje wyczerpuje się w tych państwach, ich przywódcy 
obawiają się, iż w pewnych okolicznościach może to wpłynąć na głębokie 
tąpnięcia w samej Unii.  

Mariusz Kamieniecki:  Stany Zjednoczone dążą do zneutralizowania 
obecności Rosji na Ukrainie oraz do uniemożliwienia jej odbudowy wpływów 
w regionie Azji i Bliskiego Wschodu. Jakie to ma szanse powodzenia?  

Andrzej Zapałowski:  To jest bardzo ryzykowna gra. Obydwie strony 
mają spore pola manewru politycznego i gospodarczego. Stany Zjednoczone 
grają o utrwalenie uzyskanych wpływów na Ukrainie, z kolei Rosja gra – we-
dług niej – o swoje egzystencjonalne zaplecze. Pytanie tylko, które z tych 
państw okaże się bardziej zdeterminowane w tej grze, zwłaszcza że w pew-
nych okolicznościach Moskwa może pomóc Iranowi w uzyskaniu technologii 
do produkcji bomby atomowej, co doprowadziłoby do kompletnej przebu-
dowy obecnego układu bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie. 

Mariusz Kamieniecki:  Zaangażowanie Waszyngtonu na Ukrainie mo-
że być zagrożeniem dla przewodnictwa Niemiec i Francji w Europie?  

Andrzej Zapałowski:  Już kilka lat temu dyrektor Stratfordu George 
Friedman zwracał uwagę, że największym zagrożeniem politycznym dla Sta-
nów Zjednoczonych w Europie jest uniezależnienie się Niemiec spod wpły-
wów Waszyngtonu. Francja jest tradycyjnie sceptyczna wobec amerykań-
skiego przewodnictwa w świecie, czego najdobitniejszym przykładem była 
polityka Charlesa de Gaulle. Jednakże największym zagrożeniem dla tych 
państw jest wplątanie ich w trwały, wieloletni konflikt z Moskwą na płasz-
czyźnie ukraińskiej, przez co państwa te stałyby się bardziej uzależnione od 
Ameryki.  

Mariusz Kamieniecki:  Jaka powinna być rola Polski w zmieniającej się 
sytuacji geopolitycznej Europy?  

Andrzej Zapałowski:  Błędy, które popełniliśmy w krótkim czasie, nie-
stety nie są do zniwelowania. Jeżeli Niemcy i Francuzi przejęli inicjatywę ma-
jącą na celu wyhamowanie konfrontacji z Rosją na Ukrainie, to powinniśmy 
to wspierać, a nie dystansować się tak, jak to robią wicepremier Tomasz Sie-
moniak czy minister Grzegorz Schetyna. My w tej grze zostaliśmy z malutką 
Litwą i oddalonymi o tysiące kilometrów Stanami Zjednoczonymi. Stracili-
śmy wieloletnich partnerów z grupy Wyszehradzkiej, tj. Węgry, Słowację 
i Czechy, które coraz bardziej się od nas dystansują. Nasza polityka musi 
ewaluować w stronę stabilizatora na Ukrainie, a nie strony konfliktu, tym 
bardziej że nie wiemy, jakie oblicze będzie on przybierał w przyszłości. 

Mariusz Kamieniecki:  Polska poprzez tzw. strategiczne partnerstwo 
z Wilnem czy Kijowem sama nie ustawia się w pozycji „śmiertelnego” wroga 
w Rosji, w dodatku w imię zasadniczo nie swoich interesów?  

Andrzej Zapałowski:  Pytanie brzmi, czy w polskim MSZ w ogóle ktoś 
postawił sobie pytanie, jaką Ukrainę wspieramy…? Czy będzie to państwo 
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wielonarodowe, z przewagą przemysłu na wschodzie i południu kraju? W ta-
kim przypadku obecnie eliminujemy się z partnerstwa z tym regionem. Czy 
może będzie to państwo unitarne rządzone przez oligarchów…, a jeżeli tak, 
to w tym przypadku z uwagi na nasz potencjał gospodarczy także nie bę-
dziemy partnerem dla tego środowiska, a co najwyżej przestrzenią inwesty-
cyjną. Czy też będzie to państwo unitarne rządzone w jakiejś mierze przez 
skrajnych nacjonalistów, gdzie mniejszości (w tym Polska) będą w sytuacji 
dużo gorszej niż na Litwie. Co zaś się tyczy samej Litwy i jej polityki bezpie-
czeństwa, widać, że państwo to nastawia się na konfrontację z przeciwnikiem 
absolutnie dominującym, przecież Rosja ma dostęp do tego kraju z trzech 
stron. Dodatkowo jeszcze w swojej polityce wewnętrznej Litwa – zresztą tak 
jak zachodnia Ukraina – nastawiona jest na wynarodowienie mniejszości.  

Mariusz Kamieniecki:  Co Polsce może przynieść „umieranie” poli-
tyczne za takich partnerów? 

Andrzej Zapałowski:  Państwa te nie zapewnią nam większego bezpie-
czeństwa niż mamy, a przynajmniej część Ukrainy i tak pozostanie buforem 
egzystencjonalnie wrogim wobec Rosji. 

 
Pierwodruk: M. Kamieniecki , Kto okaże się bardziej zdeterminowany, <http://nasz 
dziennik.pl/swiat/128011,kto-okaze-sie-bardziej-zdeterminowany.html> (10 II 2015).  
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CZY POLSKA POWINNA DOSTARCZAĆ BROŃ NA UKRAINĘ?  
 

zy Polska powinna dostarcza broń dla walczącej Ukrainy? Zapytaliśmy 
Piotra Tomańskiego, posła Platformy Obywatelskiej w Przemyślu oraz 
Andrzeja Zapałowskiego, byłego europosła, obecnie pracownika rze-

szowskich uczelni wyższych  
ZA 
Piotr Tomański , poseł Platformy Obywatelskiej z Przemyśla: Jestem za, 

ale pod warunkiem, że byłoby to wspólne stanowisko państw - członków 
NATO i Unii Europejskiej. Nie może to być jedynie samodzielna decyzja Pol-
ski. Nie może być tak, że Niemcy sprzeciwiają się dostawom broni, a Polska 
ją sprzedaje. W tej kwestii mam nieco inne stanowisko niż moi partyjni kole-
dzy. Konflikt na wschodzie nie jest błahą sprawą, z tego względu kraje NATO 
i UE powinny mieć wspólne stanowisko w tej ważnej sprawie. Jestem nato-
miast za tym, aby Polska udzielała Ukrainie pomocy w bardziej przyziemnym 
wymiarze. Żywnościowej, medycznej, lekarstw, materiałów opatrunkowych. 
Takie wsparcie powinno trafiać nie tylko do walczących, ale także do ludno-
ści cywilnej, która zwykle jest najbardziej poszkodowana przy tego typu kon-
fliktach. Możemy dostarczać również rzeczy niezbędne do ochrony, jak heł-
my czy kamizelki kuloodporne. 

PRZECIW 
Andrzej Zapałowski , były europoseł z Przemyśla, obecnie pracownik 

naukowy: Jestem zdecydowanie przeciwny temu, aby Polska przekazywała na 
Ukrainę broń. Z dwóch powodów. Pierwszy, ważniejszy, to polityczny. Nasz 
kraj nie może angażować się po żadnej stronie konfliktu na wschodzie. To 
jest wojna domowa na Ukrainie, a nie wojna pomiędzy Ukrainą i Rosją. Pol-
ska powinna dążyć do tego, aby być arbitrem w tym konflikcie, a nie jedną 
z jego stron. Zdecydowana większość państw dystansuje się od tego, aby się 
opowiadać po której ze stron. Nasze zaangażowanie spowodowało, że jeste-
śmy odsunięci od obecnych, międzynarodowych rozmów w sprawie rozwią-
zania tego problemu. Drugi aspekt ma wymiar gospodarczy. Załóżmy, że 
sprzedamy broń, ale kto nam za nią zapłaci? Jeżeli obecna sytuacja będzie się 
dłużej utrzymywać, to Ukraina będzie bankrutem. Z naszej strony nie byłaby 
to sprzedaż broni, lecz jej podarowanie. 

 
Pierwodruk: N. Ziętal , Czy Polska powinna dostarczać broń na Ukrainę? [WIDEO], 
<http://www.nowiny24.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=%2F20150211%2FKRAJ%2F150 
21 9953> (11 II 2015). 
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UKRAINA – „JEDYNY KRAJ W EUROPIE, W KTÓREGO PARLAMENCIE 

BĘDZIE DUŻA TAK REPREZENTACJA OSÓB NAWIĄZUJĄCYCH  
DO FASZYZMU” 

 
 Polsce odbyła się wizyta Ołeksandra Turczynowa, sekretarza Ra-
dy Bezpieczeństwa i Obrony Ukrainy. O skomentowanie tej wizy-
ty korespondentka radia „Sputnik” Irina Czajko poprosiła dr An-

drzeja Zapałowskiego, eksperta do spraw geopolityki. 
Sekretarz RBNiO O. Turczynow, w trakcie dwudniowej wizyty w Warsza-

wie, spotkał się z najwyższymi przedstawicielami polskiej sceny politycznej, 
włącznie z prezydentem Bronisławem Komorowskim, ministrem Obrony Na-
rodowej Tomaszem Siemoniakiem, a także gen. Stanisławem Koziejem – sze-
fem Biura Bezpieczeństwa Narodowego (BBN). W trakcie rozmów podjęte 
zostały kwestie współpracy obu krajów w sferze bezpieczeństwa, w tym po-
mocy, jakiej Polska może udzielić Ukrainie. Strony podpisały Protokół 
o współpracy między ukraińskim RBNiO Ukrainy i polskim BBN. Uzgodnio-
no również, że Warszawa będzie aktywnie popierać Kijów w jego zbliżeniu 
z UE i NATO. W piątek odbyło się spotkanie z premier Ewą Kopacz, która 
wcześniej informowała o możliwości udzielenia Ukrainie pomocy w wysoko-
ści 100 mln euro. 

W rozmowie telefonicznej z korespondentką rozgłośni radiowej „Sputnik” 
Iriną Czajko wizytę O. Turczynowa w Warszawie skomentował dr A. Zapa-
łowski z Rzeszowa, ekspert do spraw geopolityki: 

Andrzej Zapałowski:  Przede wszystkim należy podkreślić, że obecnie w 
Europie Środkowej Polska i Litwa są jedynymi krajami, które tak mocno anga-
żują się po stronie Kijowa w konflikcie toczącym się na Ukrainie. Faktycznie 
Czechy, Słowacja, Węgry i Austria coraz bardziej się dystansują, czyli tak na-
prawdę pozostała dla Kijowa Polska i Litwa. Litwa jest krajem mało znaczącym 
z uwagi na to, że jest wielkości jednego z obwodów ukraińskich. W tym kon-
tekście O. Turczynow zauważył, że sytuacja Kijowa jest bardzo zła, nie mówiąc 
już o sytuacji gospodarczej. Został on zmuszony do tego, żeby przyjechać do 
Warszawy i prosić o pomoc. Zaangażowanie Polski w ten konflikt jest niepo-
żądane. Duża część społeczeństwa zwraca uwagę, że skala zaangażowania Pol-
ski jest za duża. Oficjalnie wizyta O. Turczynowa ma rzekomo dotyczyć podpi-
sania porozumienia między polskim BBN a ukraińskim. Jednak skala wizyt 
u najważniejszych osób w państwie świadczy o tym, że O. Turczynow chciał 
przeprowadzić rozmowy związane z przyszłością Ukrainy. 
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Irina Czajko:  Bardzo niedobrą okolicznością jest to, że Ukraina bez-
względnie stoi na stanowisku unitarności państwa. To z kolei świadczy 
o tym, że przy braku środków finansowych, praktycznie ze skraju upadłości, 
chce kontynuować wojnę, czyli cały czas destabilizować sytuację w Europie 
środkowo-wschodniej. Niektórzy politycy w Polsce deklarują wsparcie w tym 
zakresie. Według mnie, jest to bardzo nieodpowiedzialne działanie. 

Andrzej Zapałowski:  Warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną okolicz-
ność. Otóż O. Turczynow przybywa do Polski i jednocześnie Rada Najwyższa 
Ukrainy uczciła minutą ciszy pamięć ludobójcy Wołynia Romana Szuchewy-
cza, który bezpośrednio jest odpowiedzialny za śmierć tysięcy obywateli pol-
skich, okrutnie wymordowanych na Wołyniu. Dla mnie, przeciętnego obywa-
tela państwa polskiego, jest to rzecz nie do przyjęcia, że dzień przed wizytą 
najwyższy organ państwa ukraińskiego podejmuje tak prowokacyjne działa-
nia wobec Polski, a na drugi dzień szef RBNiO przyjeżdża do Polski i oczeku-
je od niej pomocy. To świadczy o poziomie polityki ukraińskiej. Wizyta 
O. Turczynowa w Polsce, moim zdaniem, w znacznym stopniu dotyczyła 
prośby o pomoc militarną dla Ukrainy. Polska i Stany Zjednoczone zastana-
wiają się nad tym, czy wysłać broń na Ukrainę. 

Moim zdaniem byłby to bardzo duży błąd, bo tak naprawdę cały czas po-
winniśmy się zastanawiać, jak ustabilizować sytuację na Ukrainie, a nie w jaki 
sposób dostarczać tam broń. To tylko będzie nakręcać spiralę wzajemnej 
wrogości, która nie wiadomo czym się skończy. Moim zdaniem, wszelka po-
moc w dostawach śmiercionośnego uzbrojenia powinna być absolutnie wy-
kluczona ze strony jakiegokolwiek kraju dla którejkolwiek strony konfliktu 
na Ukrainie. Ten konflikt w interesie bezpieczeństwa w Europie należy jak 
najszybciej wygasić i jak najszybciej dojść do porozumienia. Jednak prze-
szkodą jest nadmiar reprezentacji w Radzie Najwyższej Ukrainy skrajnych 
nacjonalistów, czasami o poglądach faszyzujących. To jest bardzo duży pro-
blem, z którym, po wygaśnięciu konfliktu na Ukrainie, Europa będzie miała 
do czynienia. Tak naprawdę będzie to jedyny kraj w Europie, w którego par-
lamencie będzie tak duża reprezentacja osób nawiązujących do faszyzmu. To 
jest bardzo zła sytuacja dla Europy. Dzisiaj Europa powinna przede wszyst-
kim zastanawiać się nie nad tym, jak wysyłać broń, ale jak ten konflikt za-
kończyć i co zrobić, żeby na Ukrainie do władzy doszły środowiska politycz-
ne wolne od skrajnego nacjonalizmu. 

 
Pierwodruk: I .  Czajko, Ukraina „jedyny kraj w Europie, gdzie w parlamencie będzie 
duża reprezentacja osób nawiązujących do faszyzmu”, <http://pl.sputniknews.com/ 
polska/20150306/86898.html> (6 III 2015).  
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UKRAIŃSKI ANTYPOLONIZM PRZYBIERA NA SILE 
 

ariusz Kamieniecki : Ukraiński parlament zamierza uczcić na 
szczeblu państwowym Petra Diaczenkę, kata Powstania Warszaw-
skiego…  

Andrzej Zapałowski:  Prawdę mówiąc, nie wiem, czemu miałaby służyć 
dzisiaj taka uchwała. Dla Ukraińców P. Diaczenko to postać tragiczna. Był 
żołnierzem kontraktowym Wojska Polskiego do 1939 r., potem jako oficer 
ukraiński w służbie niemieckiej walczył z BCh i AK, pacyfikował polskie wsie 
Lubelszczyzny i mordował Polaków w Powstaniu Warszawskim. Dla dużej 
części obywateli Ukrainy był zdrajcą, który walczył z Ukraińcami w Armii 
Czerwonej. Bohaterem jest tylko dla środowisk postbanderowskich. Jeżeli ta-
ka uchwała rzeczywiście wejdzie pod debatę parlamentarną, to tylko po-
twierdzi fakt, że Rada Najwyższa Ukrainy jest tak naprawdę przesiąknięta 
skrajnym nacjonalizmem. Dla Polski, a zwłaszcza dla jej elit, to kolejny do-
wód na to, że nie wiedzą, kogo bezkrytycznie popierają w obecnych wła-
dzach w Kijowie.  

Mariusz Kamieniecki:  To jednak nie jedyny przejaw lekceważenia Pol-
ski. W wywiadzie udzielonym „Kurierowi Galicyjskiemu” znany ukraiński pi-
sarz, dziennikarz i intelektualista Taras Prochaśko stwierdził, że ludobójstwo 
na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej było konieczne do zbudowania ukra-
ińskiej państwowości…  

Andrzej Zapałowski:  Czytałem ten wywiad. Dla mnie wypowiadane 
przez człowieka kultury, poetę usprawiedliwienia dla ludobójstwa są symp-
tomem głębokiej choroby, jaka toczy ukraińskie społeczeństwo. Mówienie, że 
w ich sytuacji Polacy robiliby to samo, jest obrazą naszego Narodu, który 
w takiej skali nigdy wcześniej nie przeprowadził takich morderstw. To ukra-
iński wieszcz narodowy Taras Szewczenko w wierszu „Hajdamacy” pochwalał 
rzeź Polaków w Humaniu. Widocznie T. Prochaśko idzie w jego ślady. Trze-
ba też nadmienić, iż na tym wierszu, tak wyraźnie antypolskim, do dzisiaj 
ukraińskie dzieci, także w Polsce, uczy się postaw społecznych. Można w nim 
przeczytać m.in., że Żyd to świnia i parch. A jednym z przesłań jest wezwanie 
do mordów Polaków i Żydów.  

Mariusz Kamieniecki:  Idąc tokiem myślenia, jakby nie było przedsta-
wiciela ukraińskich elit – równie dobrze można byłoby tłumaczyć zachowa-
nie Władimira Putina wobec Ukrainy…  

Andrzej Zapałowski:  Władimir Putin na Ukrainie walczy o interesy 
Rosji i Rosjan na Ukrainie. Metodą nie jest mord, ale uzyskiwanie wpływów. 
Podczas zajmowania Krymu nie ginęli cywile czy też żołnierze ukraińscy. To, 
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co z całą pewnością można mu zarzucić, to to, że łamie prawa międzynaro-
dowego, ale nie czyni ludobójstwa. 

Mariusz Kamieniecki:  T. Prochaśko twierdzi, że Polacy w podobnej 
sytuacji postąpiliby tak samo jak UPA czy wielu innych Ukraińców. Czy ma-
rzenia o własnym państwie można budować na ludobójstwie?  

Andrzej Zapałowski:  Gdyby tak było, to pytanie brzmi: po co był Try-
bunał w Hadze za zbrodnie dokonane w czasie wojny w byłej Jugosławii czy 
też Międzynarodowy Trybunał w Aruszy w Tanzanii, który sądził sprawców 
ludobójstwa w Rwandzie? Jeżeli według intelektualistów zachodnioukraiń-
skich są sytuacje usprawiedliwiające ludobójstwo, to już blisko do ich spo-
łecznego uzasadnienia. Przecież na Ukrainie są osoby, które głoszą, iż trzeba 
unicestwić część mieszkańców Donbasu. Na szczęście na razie to tylko mar-
gines.  

Mariusz Kamieniecki:  Jak daleko sięga ukraiński antypolonizm?  
Andrzej Zapałowski:  Antypolonizm jest doktryną ukraińskiego nacjo-

nalizmu, jest jego istotną częścią. Obecnie z uwagi na sytuację geopolityczną 
jest stłumiony, ale wystarczy spojrzeć na Litwę i jej stosunek do mniejszości 
polskiej, żeby sobie wyobrazić, co będzie w przyszłości. Do tego dochodzi fa-
talna polityka obecnego rządu w Warszawie, który nie widzi problemu Pola-
ków na Ukrainie. Węgrzy widzą, a my niestety nie… To przykra rzeczywi-
stość, ale niestety prawdziwa.  

Mariusz Kamieniecki:  Czy w sytuacji, kiedy Polska politycznie i eko-
nomicznie stara się pomóc Ukrainie, kiedy rozważana jest nawet pomoc 
w szkoleniu ukraińskich żołnierzy i doposażeniu w sprzęt wojskowy; taka 
„wdzięczność” nie powinna przynajmniej dać do myślenia polskim władzom, 
tym bardziej że ponosimy same straty?  

Andrzej Zapałowski:  Jeżeli Ukraińcy w porę się nie opamiętają, to spo-
łeczeństwo polskie przestanie być wrażliwe na ich oczekiwania i dążenia nie-
podległościowe. Niech zatem atamani takiej polityki nie mają wątpliwości, że 
nie będzie to w Polsce niezauważone. Jeżeli teraz obrażają nasz naród po-
przez historyczne gesty, to społeczeństwo polskie wymusi na rządzących 
zmianę nastawienia do Kijowa.  

 
Pierwodruk: M. Kamieniecki , Ukraiński antypolonizm przybiera na sile, <http:// 
naszdziennik.pl/polska-kraj/131739,ukrainski-antypolonizm-przybiera-na-sile.html> 
(8 III 2015). 
Wywiad opublikowano również: Украинский антиполонизм набирает обороты – 
беседа с доктором Анджеем Запаловским, <http://www.polska-kaliningrad.ru/ 
home/10-newsfrompoland/5014-ukrainskij-antipolonizm-nabiraet-oboroty-beseda-s-
doktorom-andzheem-zapalovskim> (24 III 2015). 
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SYTUACJA NA WSCHODZIE MOŻE BYĆ CISZĄ PRZED BARDZO NIE-

BEZPIECZNĄ BURZĄ 
 

orbert Ziętal:  Prezydent Rosji Władimir Putin nagle zniknął. Nie 
pokazuje się od dłuższego czasu. Ogólnie uspokoiła się sytuacja na 
wschodzie. A jednocześnie mnożą się spekulacje i powstają różne 

teorie. Co może oznaczać taka cisza? 
Andrzej Zapałowski:  Ta cisza może być związana z decyzjami NATO 

o rozmieszczeniu sprzętu wojskowego na Łotwie. Nigdy we wszystkich kra-
jach nadbałtyckich łącznie nie było tyle natowskiego uzbrojenia, co ma być 
w tym jednym kraju. Choć to kraje – członkowie NATO, to pamiętajmy, że 
znajdują się one w obszarze rosyjskiej strefy wpływów. Do tego aktywność 
NATO w Polsce oraz wydarzenia w Donbasie. Wymuszają one konieczność 
dokładnego przemyślenia dalszych działań. 

Norbert Ziętal:  Czy sytuacja na Łotwie rzeczywiście jest tak niebez-
pieczna? Może tam dojść do ataku? 

Andrzej Zapałowski:  Z wojskowego punktu widzenia kraje nadbałtyc-
kie są trudne do obrony. Pamiętajmy ponadto, że jedna trzecia społeczeń-
stwa Łotwy i Estonii to Rosjanie.  

Norbert Ziętal:  Byłby to jednak atak na kraj NATO, Rosja chyba liczy 
się z konsekwencjami takiej decyzji? 

Andrzej Zapałowski:  Zadajmy sobie takie pytanie: co świat może zro-
bić Rosji? Kolejne sankcje? Nic nie dadzą. Wysłanie wojsk na Ukrainę? A Ro-
sja może dużo zrobić. Choćby przekazać Iranowi broń jądrową. Zdestabili-
zować sytuację na Bliskim Wschodzie. Dzisiaj kluczem do porozumienia jest 
Ukraina. Czy koszt zachowania jej unitarności, całości, zamiast dążenie do 
federalizacji jest wart obecnego konfliktu, który szybko może spowodować 
destabilizację Europy Środkowej oraz Bałkanów? Już dawno należało wymu-
sić na Ukrainie federalizację, z bardzo dużą autonomią dla poszczególnych 
regionów. Ukraina walczy o Donbas, tymczasem 80% żyjących tam ludzi jest 
za Noworosją. Dlatego pojawia się pytanie, o co świat ma walczyć? Zmusić 
80% tamtejszego społeczeństwa, aby chciało się podporządkować rządowi 
w Kijowie. O co bije się świat na Ukrainie? O zasady, których już nie ma. Czy 
warto o to się bić? 

Norbert Ziętal:  Sporo osób, także Rosjan, zastanawia się, co się stało 
z W. Putinem. Pojawiał się regularnie w mediach, a teraz cisza, nigdzie go 
nie widać. Jednocześnie pojawiają się nagrania wideo o sporym ruchu śmi-
głowców nad Kremlem. Pojawiają się różne teorie. Od domniemań o poważ-
nej chorobie W. Putina, mówi się o wylewie, po nawet jego śmierć. 

N 

http://www.nowiny24.pl/tag/prezydent-rosji.html#utm_medium=alw&utm_source=nowiny24.pl&utm_campaign=artykul
http://www.gp24.pl/artykul/8966276,nic-nie-wskazuje-na-to-ze-wokol-syrii-wybuchnie-trzecia-wojna-swiatowa,id,t.html#utm_medium=alz&utm_source=nowiny24.pl&utm_campaign=artykul
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Andrzej Zapałowski:  Ja nie przejmowałbym się zbytnio tym, co się 
dzieje z W. Putinem. Car jest carem, ale jest też jego otoczenie, które podej-
muje decyzje. Dzisiaj są takie czasy, że nie dałoby się ukryć faktu, jeżeli 
W. Putin zapadłby na ciężką chorobę czy też zmarł. Takie tajemnice były 
możliwe jeszcze w latach 1950’, ale z pewnością nie dzisiaj. W. Putin faktycz-
nie wycofał się z obecności w mediach. Według mnie trwają rozmowy szta-
bowo - polityczne nad dalszymi scenariuszami. 

Norbert Ziętal:  Kiedy się czegoś dowiemy? 
Andrzej Zapałowski:  Wszyscy czekają na wiosnę. Myślę, że jakieś 

działania mogą się rozpocząć w maju. Bardzo wrażliwą datą jest 9 maja, 
dzień zwycięstwa, obchodzony w Rosji jako wyjątkowe święto. Do tego dnia 
musi się coś wydarzyć. Według sondaży W. Putin cieszy się 80% poparciem. 
To mu ułatwia decyzje. Sytuacja będzie bardzo niebezpieczna, jeżeli na wio-
snę Rosja zdecyduje się uderzyć w innym regionie Ukrainy. Może to być Be-
sarabia (historyczny region w części w Mołdawii i Ukrainie – przyp. N.Z.). 
Może to być chęć zdobycie lądowej granicy Rosji z Krymem. 

 
Pierwodruk: N. Zięta l , Zapałowski: sytuacja na wschodzie może być ciszą przed bar-
dzo niebezpieczną burzą, <http://www.nowiny24.pl/wywiady/art/5813663,zapa low-
ski-sytuacja-na-wschodzie-moze-byc-cisza-przed-bardzo-niebezpieczna-burza,id,t. 
html#block2> (16 III 2015). 
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EUROPA JEST CORAZ BARDZIEJ ZMĘCZONA KONFLIKTEM  
NA UKRAINIE 

 
ariusz Kamieniecki:  Jak przyjął Pan ocenę sytuacji na linii Eu-
ropa – Rosja wyrażoną w Brukseli przez prezydenta Bronisława 
Komorowskiego, który powiedział, że potrzebna jest strategia całe-

go Zachodu wobec Rosji. Czy to w ogóle możliwe?  
Andrzej Zapałowski:  Prezydent Bronisław Komorowski w swoim 

przemówieniu przypomina Zachodowi o czymś oczywistym, o wspólnej stra-
tegii Unii, której tak naprawdę nie ma w wielu sektorach. Europa nie ma 
amnezji, aby jej coś przypominać, Europa ma swoje interesy, które wyznacza-
ją jej granice politycznej pamięci. Wspólna strategia wobec Ukrainy staje się 
strategią poniesienia jak najmniejszych strat przez starą Unię. W ubiegłą 
niedzielę we Francji odbywały się wybory samorządowe, gdzie Front Naro-
dowy był liderem sondaży. Partia ta wprost popiera politykę Władimira Puti-
na, a za dwa lata będą tam wybory prezydenckie. Podobnie jest w Wielkiej 
Brytanii, gdzie za dwa miesiące odbędą się wybory parlamentarne. Tam także 
w czołówce sondażowej jest eurosceptyczna partia, która identyfikuje się 
bardziej z Rosją niż z Ukrainą. Także Czechy, Słowacja i Austria uciekają Pol-
sce, tworząc dwa miesiące temu Trójkąt Sławkowski. O Węgrzech, które po-
nad unijnymi sankcjami współpracują z Rosją, już nie wspomnę. To pokazu-
je, że w Europie Środkowo-Wschodniej zostajemy sami z niewielką Litwą. 
Apel B. Komorowskiego jest apelem rozpaczy, a nie czynnikiem mobilizacji 
Unii Europejskiej.  

Mariusz Kamieniecki:  Rosja, stawiając swoją armię na nogi i podejmu-
jąc kolejne działania prowokacyjne, jak np. manewry rosyjskich sił zbrojnych, 
jedynie pręży muskuły i blefuje – jak twierdzą niektórzy eksperci – czy może 
rzeczywiście przygotowuje się do ekspansji?  

Andrzej Zapałowski:  Rosjanie używają sił zbrojnych do demonstracji 
siły, która ma na celu ostrzeżenie przed mieszaniem się w ich sprawy. To nie 
jest demonstracja agresora. Jak ktoś chce uderzyć, to nie demonstruje siły, 
ale słabość, jednocześnie mając w zanadrzu siłę. Moskwa daje sygnał, że nie 
pozwoli mieszać się innym mocarstwom do ich wewnętrznej strefy wpływów, 
w skład której wchodzi m.in. Ukraina. W obecnej wojnie separatystów z Ki-
jowem przy zapleczu demograficznym Donbasu, które stanowi ok. 4 mln lu-
dzi, Ukraina posiadająca obecnie pod swoją kontrolą ok. 35 mln obywateli 
przegrywa. To pokazuje jedno, a mianowicie, że przy średnim zaangażowa-
niu armii rosyjskiej, w tym głównie lotnictwa i wojsk specjalnych, w ciągu 
kilku dni Rosjanie mogliby piec kiełbasę pod Kijowem. Czemu tego nie ro-
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bią? Bo nie chcą tego zrobić. Rosja chce mieć Ukrainę (bez części lwowskiej) 
w swojej strefie wpływów, a nie ją okupować.  

Mariusz Kamieniecki:  Czy takie działania Moskwy paradoksalnie nie 
wzmacniają polskiego bezpieczeństwa?  

Andrzej Zapałowski:  Spośród wszystkich państw NATO amerykańskie 
gwarancje mają największe znaczenie. Jednak należy pamiętać, że decyzja 
o militarnym wsparciu Polski jest decyzją polityczną. Nikt nam nie pomoże, 
jeżeli będziemy się zachowywać tak jak Ukraina w sprawie Krymu. Nasze siły 
operacyjne są niewiele większe niż siły zbrojne separatystów w Donbasie. 
W Polsce sytuacja jest taka, że 1% obywateli ma bronić pozostałe 99%. Takie 
są realia. Tymczasem minister obrony Tomasz Siemoniak mówi, że podjął 
decyzję o budowie 2,5-tys. komponentu Obrony Terytorialnej. To skandal! 
W propagandzie medialnej wykorzystuje się patriotyzm organizacji paramili-
tarnych i twierdzi, że to one będą jednym z filarów obrony Polski. Tymcza-
sem gdyby w każdej wiosce kilku młodych ludzi wojskowo zorganizować, 
mielibyśmy milionową armię terytorialną. Nikt nie musiałby prosić o obronę 
Amerykanów, a ponadto sami nie przejmowalibyśmy się manewrami Rosjan. 

Mariusz Kamieniecki:  W. Putinowi chodzi tylko o podporządkowanie 
Kijowa i doprowadzenie do sytuacji, w której Zachód pozostawi Ukrainę sa-
mej sobie?  

Andrzej Zapałowski:  Rosja nie udźwignie Ukrainy na swoim garnusz-
ku, tym bardziej nie stać jej na okupowanie tego kraju. Okupacja pociągnęła-
by za sobą zmaganie się z powstańcami w formie wojny nieregularnej przy 
granicy z Polską. Rosja w swoich zamiarach musi doprowadzić do upadku 
gospodarczego Ukrainy, co się jej zasadniczo udaje. Pożyczki z Międzynaro-
dowego Funduszu Walutowego kraj ten przeznacza głównie na zakup uzbro-
jenia, a nie na odbudowę swojej gospodarki czy kwestie socjalne.  

Mariusz Kamieniecki:  Co sądzi Pan o stanowisku prof. Zbigniewa 
Brzezińskiego, który powiedział w Brukseli, że Ukraina powinna wybrać dro-
gę Finlandii po II wojnie światowej. Z jednej strony gospodarczo współpra-
cować z Zachodem, ale nie wchodzić ani do UE, ani do NATO, co uspokoiło-
by W. Putina i pozwoliłoby mu na wycofanie się z konfliktu z twarzą?  

Andrzej Zapałowski:  Szkoda, że prof. Z. Brzeziński nie zaproponował 
tego rok wcześniej. W tamtym czasie namawiał do sankcji wobec Rosji, do 
wspierania finansowego i militarnego Kijowa w rozprawieniu się z separaty-
stami. Przecież już rok temu było wiadomo, że „ukraińscy” Rosjanie w liczbie 
kilku milionów wolą być w układzie z Moskwą, a nie z Brukselą. Po co było 
niszczyć infrastrukturę Donbasu i zabijać tysiące ludzi. To rok temu wystar-
czyło zgodzić się na federację i podzielić się wpływami na Ukrainie. Do 
Dniepru Zachód, za Dnieprem Rosja. Mielibyśmy jednolite państwo ukraiń-
skie o wymuszonym statusie Finlandii.  
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Mariusz Kamieniecki:  Zapowiedź Brukseli, że dopiero podczas szczy-
tu w czerwcu UE zastanowi się nad dalszym losem restrykcji wobec Moskwy 
nie jest ukłonem wobec W. Putina, daniem mu wolnej ręki czy wręcz zachętą 
do eskalacji konfliktu?  

Andrzej Zapałowski:  Dla Unii ważniejsze było jednolite stanowisko 
państw wspólnoty niż próba wymuszenia większych sankcji, co było niemoż-
liwe. Obecnie Cypr, Grecja, Austria, Słowacja, Węgry, Włochy, Hiszpania 
i Czechy nie godzą się na większe sankcje. Niemcy, Francja i Holandia, „obu-
rzone” na takie stanowisko, są faktycznie z niego zadowolone. W mediach 
„sprzedano” sukces w postaci jednomyślności. Zainteresowani jednak wiedzą, 
że jest to porażka Brukseli.  

Mariusz Kamieniecki:  Przekonuje Pana argument, że to kraje UE mają 
się przygotować do ewentualnych nowych sankcji? Można bowiem odnieść 
wrażenie, że bardziej chodzi o to, aby to W. Putin był gotowy…?  

Andrzej Zapałowski:  Oczywiście można jeszcze coś wymyślić w spra-
wie medialnych, nowych sankcji, które w realnych stosunkach gospodar-
czych tak naprawdę nie za wiele dają. Jeżeli Europa będzie kolejny już rok 
wprowadzać coraz to nowe sankcje, to moim zdaniem W. Putin nie będzie 
miał już za wiele do stracenia. Tym samym zyska argument do ostrzejszych 
działań. Warto przemyśleć słowa szefa agencji prognoz geopolitycznych 
Stratfor George’a Friedmana, który już w 2012 r. ostrzegał, że Rosja przyci-
śnięta do muru staje się nieprzewidywalna.  

Mariusz Kamieniecki:  Mamy do czynienia z etapem przygotowywania 
do wstrzymania, a może nawet całkowitego zniesienia sankcji wobec Rosji…?  

Andrzej Zapałowski:  Do tego potrzebna jest polityczna „pogoda” na 
Zachodzie, spowodowana naciskiem społecznym lub zagrożeniem innym 
konfliktem. Takim naciskiem społecznym może być wygrana eurosceptyków 
we Francji lub Wielkiej Brytanii albo wzrost bezrobocia związany z sankcja-
mi. Zagrożenie konfliktem może odnosić się do znaczącego wzrostu ataków 
islamskich w Europie i „zostawienie” przez to Ukrainy na pastwę Rosji. Euro-
pa Zachodnia, może poza Wielką Brytanią, demonstruje niechęć do „wtrąca-
nia” się Stanów Zjednoczonych do polityki europejskiej. Ostatnio dał temu 
wyraz przewodniczący Parlamentu Europejskiego Martin Schulz. Czas gra na 
niekorzyść Kijowa, Europa coraz bardziej jest zmęczona tą wojną.  

 
Pierwodruk: M. Kamieniecki , Europa jest coraz bardziej zmęczona konfliktem na 
Ukrainie, <http://naszdziennik.pl/swiat/133907,europa-jest-coraz-bardziej-zmeczo 
na-konfliktem-na-ukrainie.html> (25 III 2015).  
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ROSJANIE NIE SĄ ZAINTERESOWANI OKUPACJĄ UKRAINY 
 

orbert Ziętal:  Na wielu portalach w Internecie pojawiły się infor-
macje czy raczej pogłoski, że w kwietniu Rosja może przystąpić do 
ataku na wschodzie. Na ile jest to prawdopodobne. 

Andrzej Zapałowski:  Jest to bardzo prawdopodobne i mówiło się 
o tym od dawna. Tuż po podpisaniu tzw. rozejmu w wielu środowiskach 
przeważała opinia, że jest to jedynie zamrożenie konfliktu a nie jego zakoń-
czenie. Zwróćmy uwagę na to, jaki to jest rozejm. Ja także wtedy mówiłem, 
że zima potrzebna jest do lepszego zorganizowania się, przegrupowania.  

Norbert Ziętal:  Czy do ataku może dojść jeszcze w kwietniu? 
Andrzej Zapałowski:  Tutaj zastanawiałbym się bardziej nad datą 

9 maja, czyli hucznie, od wielu lat obchodzonym w Moskwie święcie zwycię-
stwa. To bardzo ważne wydarzenie w Rosji. W okolicach tej daty może się 
coś stać. Pamiętajmy, że w Rosji prezydent Władimir Putin1 cieszy się 
ogromnym poparciem, sięgającym nawet 80% zwolenników. To jemu i jego 
ludziom daje wyjątkowo mocną i komfortową sytuację. 

Norbert Ziętal:  Gdzie może uderzyć Putin? Czy w grę nadal wchodzą 
tereny wschodniej Ukrainy, na których obecnie toczy się konflikt? 

Andrzej Zapałowski:  Nie tylko. Może to być Besarabia, historyczny re-
gion po części w Mołdawii i Ukrainy. Może to być chęć zdobycia lądowej 
granicy Rosji z Krymem. Pamiętajmy też, jaka jest sytuacja wschodnich ob-
wodów, na których toczy się konflikt. Nie chodzi tylko o nastroje w nich pa-
nujące, wyraźnie prorosyjskie. Liczy się także opinia Ukraińców z pozosta-
łych regionów. Sporo osób, coraz więcej, nie jest zainteresowanych losem 
wschodnich regionów. W obecnym konflikcie na wschodzie Ukrainy, przy 
zapleczu demograficznym Donbasu, które stanowi ok. 4 mln ludzi, Ukraina 
posiadająca obecnie pod swoją kontrolą ok. 35 mln obywateli, przegrywa. To 
pokazuje, że przy średnim zaangażowaniu armii rosyjskiej, w tym głównie 
lotnictwa i wojsk specjalnych, w ciągu kilku dni Rosjanie mogliby dość szyb-
ko pojawić się w Kijowie. Dlaczego tak się nie dzieje? Bo Rosjanie jedynie 
chcą mieć wschodnią i środkową część Ukrainy w swojej strefie wpływów. 

Norbert Ziętal:  Pojawiły się też opinie, że w razie potrzeby obrony 
Krymu W. Putin nie zawaha się użyć broni nuklearnej.  

                                                           
1
 Nic nie wskazuje na to, że wokół Syrii wybuchnie trzecia wojna światowa, <http://www.gp2 

4.pl/polska-i-swiat/art/8966276,nic-nie-wskazuje-na-to-ze-wokol-syrii-wybuchnie-trzecia-woj 
na-swiatowa,id,t.html#utm_medium=alz&utm_source=nowiny24.pl&utm_campaign=artykul> 
(7 IV 2015). 

N 
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Andrzej Zapałowski:Tego rodzaju broń różne państwa stosują jako 
straszak. Tak może być również w aktualnej rzeczywistości politycznej w tym 
regionie świata. Natomiast bardziej prawdopodobne jest to, że W. Putin bę-
dzie chciał wykorzystać obecną sytuację na Ukrainie. Ten kraj pogrążony jest 
w głębokim kryzysie gospodarczym. Jak na razie nie ma widoków na popra-
wę sytuacji finansowej kraju. Przedłużanie obecnej, nadal niepewnej sytuacji, 
może okazać się dla Rosji najskuteczniejszą bronią. O wiele bardziej sku-
teczną niż militarna interwencja. Musimy pamiętać, że obecnie Rosja, nawet 
jakby chciała, nie bardzo ma możliwość okupacji Ukrainy, po hipotetycznym 
ataku na ten kraj, i wzięcia jej na swój garnuszek. Sytuacja ekonomiczna 
w Rosji również nie jest na tyle dobra, aby państwo to mogło zdecydować się 
na taki krok. 

Norbert Ziętal:  Co mogą oznaczać kolejne, wielkie manewry rosyjskich 
wojsk. Czy to tylko pokaz siły, prężenie muskułów, czy rzeczywiście pokaza-
nie siły gotowej do ataku? 

Andrzej Zapałowski:  To demonstracja siły, której celem jest ostrzeże-
nie innych państw przed mieszaniem się w ich sprawy. To nie jest demon-
stracja agresora. On postępuje inaczej. Jak ktoś chce uderzyć, to nie demon-
struje siły, ale słabość, jednocześnie mając w zanadrzu siłę. Moskwa daje sy-
gnał, że nie pozwoli mieszać się innym mocarstwom do ich wewnętrznej 
strefy wpływów, w skład której wchodzi m.in. Ukraina. 

 
Pierwodruk: N. Ziętal , Zapałowski: Rosjanie nie są zainteresowani okupacją Ukra-
iny, <http://www.nowiny24.pl/wywiady/art/5817637,zapalowski-rosjanie-nie-sa-zain 
teresowani-okupacja-ukrainy,id,t.html> (7 IV 2015).  

 



410 

 
 

BEZOWOCNA WIZYTA 
 

ariusz Kamieniecki:  Podczas swojego wystąpienia w Radzie 
Najwyższej Ukrainy Bronisław Komorowski powiedział m.in., że 
właściwą drogą jest wzajemne wybaczenie i wzajemne pojednanie. 

Zaiste piękne to słowa, ale czy nie powinny paść z ust prezydenta Ukrainy?  
Andrzej Zapałowski:  Oczywiście, że tak. Prezydent B. Komorowski, 

proszący o wybaczenie w parlamencie ukraińskim, to chichot historii. Najwyż-
szy przedstawiciel narodu, którego kilkaset tysięcy bezbronnych obywateli zo-
stało wymordowanych w sposób bestialski na Wołyniu i w Małopolsce 
Wschodniej, tylko dlatego, że byli Polakami, prosi posłów, w dużej mierze 
spadkobierców politycznych morderców, którzy zaraz po jego przemówieniu 
głosują, iż ludobójcy są bohaterami Ukrainy! To nie jest nawet gafa polityczna, 
to jest świadome wyrzeczenie się przez B. Komorowskiego tych ofiar w imię 
czasami nieswoich interesów. Należy tu podkreślić, że Ukraińcy, podejmując 
taką uchwałę, i to w takim dniu, wykazali się wyjątkowym prostactwem poli-
tycznym. Nie dość, że pokazali Polakom, jaki mają stosunek do ich ofiar, to 
jeszcze upokorzyli prezydenta RP, który im sprzyja. Polityk, który piastuje 
urząd prezydenta i ubiega się o drugą kadencję, powinien takie rzeczy przewi-
dzieć. Brak tej umiejętności świadczy tylko o krótkowzroczności politycznej.  

Mariusz Kamieniecki:  No właśnie, czy prezydent B. Komorowski po-
winien, mówiąc kolokwialnie, pchać się w wewnętrzne sprawy Ukrainy i po-
uczać w kwestiach gospodarczych, budowania demokracji, skoro po pierwsze 
wiele z tych spraw jest ciągle nierozwiązanych w Polsce? 

Andrzej Zapałowski:  Myślę, że sprawa jest jeszcze bardziej poważna 
i należy zadać sobie pytanie – czemu miała służyć wizyta Bronisława Komo-
rowskiego na Ukrainie właśnie w tym czasie? Pokazanie, że Polska jest 
w grze o Ukrainę w sytuacji wykluczenia nas ze wszystkich poważnych roz-
mów międzynarodowych, jakie ostatnio odbywały się w sprawie tego pań-
stwa? To jest przecież nic innego jak wciskanie się nieproszonym do stołu. 
Sama obietnica wsparcia Ukrainy kwotą 100 mln euro, nieistotną z punktu 
widzenia problemów Kijowa wygląda na gratyfikację za organizację, za 
umożliwienie prezydentowi tej wizyty. Tym bardziej jest to kompromitujące, 
iż odbywa się półtora miesiąca przed wyborami prezydenckimi w Polsce. Je-
steśmy też w okresie czekających nas rozstrzygnięć na wschodniej Ukrainie. 
Takie działania, które prowokują Rosję w obecnej sytuacji, są dalece nieod-
powiedzialne. Tym bardziej że nie stać na nie nawet przywódców mocniej-
szych od nas Niemiec czy Francji. Pytanie tylko, kto B. Komorowskiego w to 
popycha?  

M 
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Mariusz Kamieniecki:  Czy takie wizyty europejskich polityków jak ta 
B. Komorowskiego na Ukrainie robią jakiekolwiek wrażenie na Władimirze 
Putinie?  

Andrzej Zapałowski:  Moim zdaniem W. Putin odbiera je jako żenującą 
demonstrację państwa, które w obecnej chwili nie dysponuje nawet odpo-
wiednim potencjałem militarnym. Polska powinna stanąć w tej rozgrywce za 
Stanami Zjednoczonymi, Francją i Niemcami, a nie sama pchać się na czoło tej 
grupy, prowokując Moskwę. Myślę, że Rosjanie, wysyłając do Polski rajd moto-
cyklowy „Nocnych wilków” – członków ulubionego gangu motocyklowego 
W. Putina, adekwatnie odpowiedzieli prowokacją. Problem tylko w tym, czy 
można to traktować na równi z wizytą B. Komorowskiego na Ukrainie.  

Mariusz Kamieniecki:  B. Komorowski w Kijowie zadeklarował, że Pol-
ska nie uchylałaby się od uczestnictwa w ewentualnej operacji pokojowej ONZ 
na Ukrainie. Jaka może być cena tak jednoznacznego stanowiska polskich 
władz?  

Andrzej Zapałowski:  Pytanie tylko, czy te ewentualne siły pokojowe 
sprowokowane przez separatystów, czy Rosjan nie staną się stroną bezpo-
średnich starć. Tak czy inaczej deklaracja prezydenta B. Komorowskiego jest 
to bardzo nieodpowiedzialna. Od takich prowokacji polsko-rosyjskich 
w Donbasie już blisko do ewentualnych starć w rejonie Królewca. Te dekla-
racje pokazują, jakim zapleczem eksperckim dysponuje obecny prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej.  

Mariusz Kamieniecki:  Warto też wziąć pod uwagę, że Rosja jako czło-
nek ONZ ma prawo weta i może skutecznie zablokować te plany. Ważna we 
wzajemnych relacjach polsko-ukraińskich jest przeszłość, ale ta kwestia nie 
została podjęta w przemówieniu prezydenta RP. Była to doskonała okazja na 
załatwienie kwestii chociażby upamiętnień zbrodni dokonanych na Polakach 
przez ukraińskich nacjonalistów czy zwrotu polskich świątyń? 

Andrzej Zapałowski:  Poruszył Pan bardzo ważną kwestię. Na Ukrainie 
jest upamiętnionych tylko kilka procent miejsc ofiar ludobójstwa Polaków. 
Kwestia nieruchomości rzymskokatolickich, szkolnictwa naszych rodaków 
została pominięta. I tak jest od lat. Węgrzy mówią i żądają rozwiązania tych 
spraw na szczeblu rządowym, a my…? Dlatego z punktu widzenia polskiej ra-
cji stanu ta wizyta jest zupełnie bezowocna. Głowa państwa powinna poje-
chać na Ukrainę nie z czymś, a po coś. Tym czymś mogło być otwarcie Domu 
Polskiego we Lwowie, podpisanie ważnych, strategicznych dla naszej gospo-
darki umów, deklaracje zmiany polityki historycznej Ukrainy czy też wybór 
przez to państwo naszego kraju na partnera strategicznego. Nic z tych rzeczy 
podczas wizyty prezydenta B. Komorowskiego nie zaistniało. Media nagło-
śniły, że sekretarz Rady Bezpieczeństwa Ukrainy Ołeksandr Turczynow ogło-
sił projekt strategii bezpieczeństwa narodowego Ukrainy. To w tym doku-
mencie partnerem strategicznym są sceptyczne wobec Ukrainy Niemcy 
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i Francja, ale nie Polska. Można zatem śmiało powiedzieć, że w dniu wizyty 
B. Komorowskiego a Ukrainie zaszły dwa fakty upokarzające Polskę, czyli 
uznanie UPA za organizację kombatancką i marginalizacja Polski w strategii 
bezpieczeństwa. Zważając na rangę tej wizyty – zachowanie gospodarza, któ-
ry w taki sposób traktuje gościa, jest niebywałe w polityce europejskiej.  

Mariusz Kamieniecki:  B. Komorowski powiedział, że Ukraińcy, którzy 
giną na Wschodzie, bronią także Europy. Podziela Pan ten pogląd?  

Andrzej Zapałowski:  Pytanie tylko, przed kim bronią…? Przed separa-
tystami, którzy mają inną wizję swojej pozycji w państwie ukraińskim? Prze-
cież nie przed Rosją, która ma obecnie taki potencjał, że wojska ukraińskie 
nie są dla nich żadną istotną barierą. Kto w Europie ma podobne zdanie – 
Niemcy, Czesi, Węgrzy, Francuzi? Takie stwierdzenie prezydenta B. Komo-
rowskiego jest nie tylko niepoważne, ale jest nadużyciem. Żołnierze ukraiń-
scy na wschodzie kraju walczą w wojnie domowej z kilkumilionową grupą 
rosyjskich Ukraińców wspieranych przez Rosję, którzy uważają, że rok temu 
w ich kraju doszło do zamachu konstytucyjnego i nie uznają obecnych władz 
Ukrainy. To jest głównie problem wewnętrzny tego państwa. Na Krymie na-
wet nikt nie walczył. Na 20 tys. żołnierzy ukraińskich obecnych na półwyspie 
tylko 10% zgłosiło się do armii ukraińskiej.  

Mariusz Kamieniecki:  W 75. rocznicę zbrodni katyńskiej prezydent 
B. Komorowski odwiedził też cmentarz w Bykowni. Jednocześnie pojawiają 
się opinie, że coraz trudniej będzie przedstawicielom polskich władz odwie-
dzać miejsca radzieckich zbrodni na terenie Rosji w Katyniu czy Miednoje…?  

Andrzej Zapałowski:  W obecnej sytuacji tak. Nie ulega wątpliwości, iż 
obecnie nie tylko Polska prowokuję Rosję, ale także Rosja chce Polskę upoko-
rzyć. Jest to efekt wzajemnego zaangażowania w sprawy Ukrainy. Mam na-
dzieję, że polscy politycy w końcu zrozumieją, iż bez wzajemności ze strony 
Ukrainy nie warto ryzykować bezpieczeństwem Polaków. Jeżeli Kijów, będąc 
w tragicznym położeniu, poniża partnera, który ponosi ogromne koszty po-
mocy i angażowania się po jego stronie, to czego można się spodziewać, kie-
dy sytuacja na Ukrainie się ustabilizuje, a przy władzy pozostaną obecne elity 
tego państwa?  

 
Pierwodruk: M.  Kamieniecki , Bezowocna wizyta, <http://www.naszdziennik.pl/ 
polska-kraj/135017,bezowocna-wizyta.html> (11 IV 2015).  

http://www.naszdziennik.pl/polska-kraj/135017,bezowocna-wizyta.html
http://www.naszdziennik.pl/polska-kraj/135017,bezowocna-wizyta.html
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WYPADKOWA BERLINA I WASZYNGTONU 
 

ariusz Kamieniecki:  Założenia polskiej polityki zagranicznej na 
2015 r. przedstawione w Sejmie przez ministra Grzegorza Schetynę 
zaskakują?  

Andrzej Zapałowski:  Grzegorz Schetyna w swoim przemówieniu nie 
powiedział nic nowego. Mówił zasadniczo o oczekiwaniach i życzeniach. Na-
tomiast nie odniósł się do strategii rządu w zakresie polityki wschodniej, któ-
ra od kilku lat jest kontynuowana, a która de facto okazała się kompletnym 
fiaskiem. Teraz rząd zamiast podjąć się jej weryfikacji, podpiął się pod cele 
polityki Stanów Zjednoczonych na obszarze Europy Wschodniej. Proszę 
zwrócić uwagę, że bieżąca polityka Polski nie jest zasadniczo nawet polityką 
Unii Europejskiej.  

Mariusz Kamieniecki:  Owszem, ale czy zgodzi się Pan z tezą, że z jed-
nej strony jesteśmy bezradni wobec polityki rosyjskiej, a z drugiej zbyt pod-
porządkowani dyktatowi Niemiec?  

Andrzej Zapałowski:  Polska polityka zagraniczna jest wypadkową ce-
lów politycznych Berlina i Waszyngtonu. Podmiot, który w danej chwili uzy-
skuje w niej większy udział odzwierciedla strategię danej chwili. Dla przykła-
du, kiedy walczono o pozycję Donalda Tuska w Brukseli, to utożsamialiśmy 
się z polityką niemiecką. Natomiast, kiedy Niemcy nabrały dystansu do woj-
ny domowej na Ukrainie, to kierunek naszej polityki wyznaczały cele Stanów 
Zjednoczonych.  

Mariusz Kamieniecki:  Wobec tego zasadne jest pytanie: czy ten rząd 
jest w stanie zdefiniować nasze, własne cele polityczne, które mogą, ale nie 
muszą się wpisywać w cele naszych sojuszników, ponieważ nie zawsze są 
tożsame. G. Schetyna powiedział, że suwerenna Ukraina jest elementem pol-
skiej racji stanu. Dodał, że pomimo uznania przez Werchowną Radę oddzia-
łów UPA za bojowników o wolność kraju, Polska nadal chce działać na rzecz 
pojednania historycznego z Ukrainą...  

Andrzej Zapałowski:  Ta postawa w stosunku do Ukrainy wynika z ce-
lów Stanów Zjednoczonych. Po II wojnie światowej to amerykański wywiad 
przejął część kadry UPA i zatrudnił ich w celu przygotowania przyszłej anty-
sowieckiej dywersji na Ukrainie. Wśród tych działaczy był m.in. Mykoła Łe-
bed, który był wysokim funkcjonariuszem CIA. W czasie II wojny światowej 
był on we władzach OUN i podejmował decyzję o ludobójstwie Polaków na 
Wołyniu. Powiedzmy sobie otwarcie, że przez lata Waszyngton wspierał ten 
kierunek, czyli finansował antyrosyjskie środowiska nacjonalistyczne w dia-
sporze i na Ukrainie. Teraz jest podobnie, gdyż bez politycznej zgody Białego 
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Domu nacjonaliści nie byliby w rządzie w Kijowie. To powoduje, że obecny 
rząd w Polsce nic w sprawie czczenia na Ukrainie UPA nie zrobi i będzie 
udawał, że sprawy nie ma.  

Mariusz Kamieniecki:  Niektórzy politycy uważają, że można być 
z jednej strony twardym w dialogu historycznym z Ukraińcami, a z drugiej 
angażować się w pomoc temu państwu, a wszystko żeby zatrzymać wojnę jak 
najdalej od granic Polski. Czy można to pogodzić?  

Andrzej Zapałowski:  Tego dialogu brakuje od 20 lat. Toleruje się bu-
dowę nielegalnych pomników UPA w Polsce, a utrudnia budowę pomników 
ofiar ludobójstwa. I nie mówię tu o Ukrainie, ale o Polsce. Takich przykładów 
są dziesiątki. To polski Sejm podejmuje uchwałę o znamionach ludobójstwa 
w kwestii Wołynia, aby przypadkiem nie urazić Ukraińców. Tymczasem oni 
w wyrazie „wdzięczności” w dniu wizyty polskiego prezydenta w ich parla-
mencie gloryfikują morderców Polaków. To, że Bronisławowi Komorowskie-
mu to nie przeszkadza, nie oznacza, że Naród Polski nie poczuł się urażony. 
Polska polityka w sprawie wojny domowej na Ukrainie powinna być bardziej 
wyważona. Musimy pamiętać, iż w Donbasie mieszka kilka milionów Rosjan, 
których Kijów chce zukrainizować językowo i tożsamościowo. To jest jedna 
z podstawowych przyczyn tej wojny.  

Mariusz Kamieniecki:  Możemy wspierać Ukrainę, ale nie powinniśmy 
pomagać w pacyfikacji obywateli tego kraju. Czego Panu zabrakło w przed-
stawionych przez ministra G. Schetynę założeniach polskiej polityki zagra-
nicznej? 

Andrzej Zapałowski:  Zabrakło mi przede wszystkim odniesienia się do 
realnych gwarancji bezpieczeństwa Unii Europejskiej. Nie mówię tu o bez-
pieczeństwie politycznym, ale o bezpieczeństwie militarnym. Europa Za-
chodnia się rozbraja. W tym przemówieniu nie było też nic o kwestii opusz-
czenia Polski przez kraje Grupy Wyszehradzkiej, które budują nową Grupę 
Sławkowską bez naszego udziału, jednocześnie dystansując się od polskiej 
polityki wschodniej. Brakowało mi także deklaracji dotyczących jednoznacz-
nych działań na rzecz prześladowań Polaków na Litwie i pomocy dla Pola-
ków na Ukrainie. Brakowało mi także rozliczenia się z instrumentalnego wy-
korzystania Związku Polaków na Białorusi w walce z Alaksandrem Łukaszen-
ką, co doprowadziło do zniszczenia tej najlepiej funkcjonującej polskiej or-
ganizacji na Wschodzie. To tylko niektóre elementy, których zabrakło w 
przemówieniu ministra G. Schetyny, ale z pewnością można wymienić ich 
dużo więcej.  

Mariusz Kamieniecki:  W szkoleniu ukraińskich żołnierzy poza Ame-
rykanami wezmą udział m.in. Anglicy, Kanadyjczycy i Polacy. Według ofi-
cjalnych informacji ukraińskiego MSW, w szkoleniu wezmą udział jednostki 
ukraińskiej Gwardii Narodowej, w tym część żołnierzy pułku „Azow”, który 
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odwołuje się do symboliki i ideologii neonazistowskiej. Wygląda na to, że 
polscy żołnierze będą szkolić neonazistów…?  

Andrzej Zapałowski:  Nie jest to wykluczone. Może się zdarzyć, że 
wnuk uciekiniera z Wołynia będzie musiał szkolić wnuka mordercy. To chi-
chot historii, tym bardziej, że dzieje się to bez rozliczenia tej zbrodni ludo-
bójstwa. Polacy mogli odwdzięczać się Amerykanom za pomoc np. w Iraku, 
ale co warto podkreślić, dotyczyło to państwa leżącego kilka tysięcy kilome-
trów od naszych granic. Prowokowanie napięć pod swoim progiem jest nie-
odpowiedzialne. Ciekawe, jak zachowywaliby się Amerykanie na granicy 
z Meksykiem?  

Mariusz Kamieniecki:  Z jednej strony obecny rząd stara się wmówić 
Polakom, że jesteśmy krajem, który może formułować politykę w skali glo-
balnej, a z drugiej rzeczywistość obnaża bezradność tej władzy chociażby 
przy zachowaniu szefa FBI…  

Andrzej Zapałowski:  To jest konsekwencja promowania książek takich 
autorów jak Tomasz Gross czy filmów typu „Pokłosie”, w czym przewodzi 
„Gazeta Wyborcza”. Na takie produkcje są pieniądze, a na realizację scena-
riuszy o ludobójstwie na Wołyniu Wojciecha Smarzowskiego nie ma. W jed-
nym przypadku szef FBI miał rację, mówiąc, że w holokauście uczestniczyli 
obywatele polscy, z tym że nie chodzi tu o Polaków, ale o policję ukraińską, 
z której w znacznym stopniu powstała UPA. To nacjonaliści ukraińscy od 
1941 r. masowo wspomagali Niemców w likwidacji Żydów. To na Żydach na-
uczyli się mordowania Polaków. Tyle, że o tym nie wolno mówić, aby nie ra-
zić uczuć Ukraińców.  

 
Pierwodruk: M. Kamieniecki , Wypadkowa Berlina i Waszyngtonu, <http://www. 
naszdziennik.pl/polska-kraj/135883,wypadkowa-berlina-i-waszyngtonu.html> (25 IV 
2015).  
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RZĄD NIE MA PRAWA ZRZEKAĆ SIĘ ODSZKODOWAŃ 
 

ariusz Kamieniecki:  Prezydent Niemiec Joachim Gauck w roz-
mowie z dziennikiem „Süddeutsche Zeitung” opowiedział się za 
wypłaceniem przez Berlin zadośćuczynienia za zbrodnie popełnio-

ne przez Niemców m.in. w Grecji podczas II wojny światowej. Jak w tej sytu-
acji powinna zachować się Polska?  

Andrzej Zapałowski:  Wypowiedz J. Gaucka w tej sprawie jest elemen-
tem sondowania opinii publicznej Niemiec. Zasadniczo decyzja należy do 
rządu i parlamentu. Ewentualna zgoda na reparacje byłaby bardziej formą ra-
towania bankrutującej Grecji, a kwestia roszczeń jedynie pretekstem do ich 
wypłacenia. Jestem jednakże sceptyczny w zakresie umorzenia Atenom dłu-
gów aż na całą kwotę, jakiej się domagają. Nie jest wykluczone, iż jakaś forma 
oddłużenia tego państwa przez Niemcy byłaby możliwa. Proszę pamiętać, iż 
Grecja otrzymuje kredytowe wsparcie od Moskwy i może tu chodzić 
o utrzymanie jedności Unii Europejskiej. Co do kwestii Polski i roszczeń 
w stosunku do Niemiec, to są one jak najbardziej zasadne. 

Mariusz Kamieniecki:  Społeczność żydowska do dziś występuje o re-
paracje wojenne w stosunku do różnych państw i czyni to skutecznie, 
w przeciwieństwie do nas. Jakich głównych obszarów dotyczą straty i znisz-
czenia, jakie ponieśliśmy jako państwo i naród?  

Andrzej Zapałowski:  Obecnie szacuje się, iż same straty materialne 
dotyczą kwoty ponad trzykrotnie większej niż roszczenia Grecji. Nie wspo-
minając już o utracie w wyniku wojny połowy terytorium Polski i ponad 
6 mln obywateli. To pokazuje, iż same roszczenia rodzin pomordowanych 
mogą przekroczyć kilkakrotnie kwoty strat materialnych. 

Mariusz Kamieniecki:  Pana zdaniem, rząd PO-PSL, który prowadzi 
politykę uległości wobec innych państw, a zwłaszcza Niemiec, odważy się 
upomnieć o należne zadośćuczynienie?  

Andrzej Zapałowski:  Ten prezydent i ten rząd nie są w stanie wyarty-
kułować znacznie mniejszych kwestii w stosunkach z Niemcami. Trudno za-
tem oczekiwać, że w będą skuteczni w tak poważnych sprawach jak roszcze-
nia odszkodowawcze. Przypomnę tylko, że do dziś nie zwrócono polskiej 
społeczności w Niemczech majątku zagrabionego przez III Rzeszę. Także zli-
kwidowany przez rząd hitlerowski status mniejszości polskiej w Niemczech 
nie został uchylony i Polacy w tym państwie nadal go nie posiadają, w odróż-
nieniu od statusu mniejszości niemieckiej ze wszystkimi związanymi z tym 
profitami, czym cieszą się Niemcy w Polsce. To tylko pokazuje, iż nie ma 
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obecnie we władzach państwa polskiego polityków, którzy dbaliby o nasze 
interesy w świecie.  

Mariusz Kamieniecki:  Jak wygląda dziś kwestia zadośćuczynienia za 
zbrodnie popełnione przez Niemców wobec Polski? 

Andrzej Zapałowski:  Sama wypłata „odszkodowań” za wywózki na ro-
boty przymusowe w czasie II wojny światowej czy też inne pomniejsze od-
szkodowania nie rozwiązują problemu. Proszę zwrócić uwagę, że Niemcy 
dzisiaj tak chętnie piętnują Rosję za aneksję Krymu, a same nie chcą ponieść 
konsekwencji swoich zbrodni. Nie ma hitlerowców i ich odpowiedzialności, 
są tylko zbrodnie niemieckie i odpowiedzialność tego państwa za wyrządzo-
ne krzywdy.  

Mariusz Kamieniecki:  Jakie znaczenie miała decyzja rządu Marka Bel-
ki, który ogłosił, że problem reparacji uważa za kwestię zamkniętą?  

Andrzej Zapałowski:  W tej sprawie powinno się przeprowadzić refe-
rendum. Nigdy kampania wyborcza nie toczyła się wokół tego tematu, tak 
samo jak w sprawie odszkodowań za mienie pozostawione przez Polaków na 
Kresach.  

Mariusz Kamieniecki:  Wobec tego żaden rząd bez decyzji narodu nie 
ma prawa się ich zrzekać. Czym grozi rezygnacja z majątkowych i reparacyj-
nych roszczeń? 

Andrzej Zapałowski:  To, że rząd PO-PSL nie upomina się o odszko-
dowania od Niemiec, czy też fakt, iż prezydent B. Komorowski boi się tego 
tematu, tak jak innych poważnych kwestii w polityce międzynarodowej, nie 
ma znaczenia dla moralnych i prawnych racji Narodu Polskiego. W tej spra-
wie tylko naród jest suwerenem i tylko on może zrezygnować z reparacji za 
majątek państwowy. Z odszkodowań osób prywatnych mogą zrezygnować 
tylko ich spadkobiercy. Taki czy inny rząd nie ma prawa w imię partykular-
nych interesów deptać lub też rezygnować ze słusznych interesów narodo-
wych i roszczeń obywateli, którzy doznali krzywd.  

 
Pierwodruk: M. Kamieniecki , Rząd nie ma prawa zrzekać się odszkodowań, 
<http://www.naszdziennik.pl/polska-kraj/136369,rzad-nie-ma-prawa-zrzekac-sie-od 
szkodowan.html> (4 V 2015). 
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POLITYKA WOBEC UKRAINY WYMAGA WERYFIKACJI 
 

ariusz Kamieniecki:  Czym tak naprawdę jest ustawa o uznaniu 
prawnego statusu uczestników walk o niepodległość Ukrainy w XX 
wieku – dokument, który podpisał prezydent Petro Poroszenko – 

i jaka jest jej droga legislacyjna?  
Andrzej Zapałowski:  Ustawa dotyczy określenia osób i środowisk, któ-

re otrzymają status uczestników walki o niepodległość kraju w II wojnie 
światowej. Dokument ten obejmuje bardzo szeroki wachlarz osób, których 
określa mianem „kombatantów” tejże walki, począwszy od żołnierzy radziec-
kich napadających pod przywództwem Józefa Stalina na Polskę w 1939 r., 
skończywszy na bojownikach OUN, którzy w tym samym czasie wraz z Adol-
fem Hitlerem napadali na nasz kraj. Nie dość tego w tym dokumencie są uję-
ci również ludobójcy UPA z Wołynia, którzy rekrutowali się w znacznej czę-
ści z ukraińskich policjantów, a którzy w 1941 i 1942 r. byli aktywni u boku 
Niemców w holokauście Żydów, a potem Polaków.  

Mariusz Kamieniecki:  Oczywiście ta inicjatywa w Radzie Najwyższej 
Ukrainy nie miałaby szans na powodzenie w obecnej sytuacji, gdyby nie zie-
lone światło prezydenta P. Poroszenki i „neutralność” sojuszników Ukrainy 
w tej sprawie, w tym niestety także Polski. Jaka jest skala mordów dokona-
nych przez OUN-UPA?  

Andrzej Zapałowski:  Historycy niezależnie od proweniencji mówią 
o co najmniej 100 tysiącach zamordowanych Polaków, a wielu z nich podaje 
wiarygodne dane sytuujące liczbę ofiar tych zbrodni OUN-UPA na ok. 150 
tys. Ponadto należy wziąć pod uwagę ponad 200 tys. zamordowanych przez 
te formacje u boku Niemców – mam tu na myśli Żydów oraz ok. 60 tys. Ukra-
ińców sprzeciwiających się tej zbrodniczej ideologii, a także tych, którzy 
ukrywali Polaków lub Żydów, o czym pisał ukraiński prof. Wiktor Poliszczuk. 
I ci banderowcy, którzy mordowali Polaków, ale także Rosjan czy Żydów, bę-
dą się teraz mogli cieszyć honorami i uprawnieniami kombatantów. 

Mariusz Kamieniecki:  Czy to oznacza otwarcie drogi do szerzenia 
ideologii banderyzmu, która na Ukrainie przeżywa renesans? 

Andrzej Zapałowski:  Celem nacjonalistów ukraińskich jest narzucenie 
całej ludności Ukrainy ich wersji historii II wojny światowej. Nacjonaliści, 
którzy tak naprawdę mają swoje główne ośrodki ideologiczne w Kanadzie i 
Stanach Zjednoczonych, chcą wygrać wojnę, którą przegrali 70 lat temu. 
Prawda jest taka, że te 20% ukraińskiego społeczeństwa chce narzucić pozo-
stałej części swoją ideologię i zmusić prawnie do przyjęcia poglądu, iż tylko 
ci „wybrani” walczyli z Niemcami o Ukrainę, a pozostali robili to dla Rosji.  
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Mariusz Kamieniecki:  Ustawa zakłada karanie wszystkich, którzy 
okazywaliby lekceważenie bojowników, negowali celowość ich walki. Wyglą-
da na to, że my, Polacy, którzy mamy powody, żeby potępiać działalność 
OUN-UPA, niejako z definicji podpadamy pod paragraf? 

Andrzej Zapałowski:  Ta ustawa jest karygodna, przede wszystkim 
z powodu ustawowego usankcjonowania szerzenia na Ukrainie faszyzmu ja-
ko ideologii państwowej oraz walki z jej przeciwnikami za pomocą prawa. 
Podobnie z przeciwnikami ideologicznymi postępowały faszystowskie Niem-
cy czy komunistyczna Rosja. Tą ustawą na Ukrainie zostaną zamknięte 
wszelkie badania nad banderowskimi zbrodniami. Mało tego - zakazane będą 
tam publikacje pokazujące ich skalę, nie mówiąc już o indoktrynacji dzieci 
w szkołach w określonym duchu.  

Mariusz Kamieniecki:  Czy nie jest to zwyczajnie gra na nosie Polsce 
i Polakom? 

Andrzej Zapałowski:  Ta gra trwa już od czasu, kiedy prezydentem 
Ukrainy był Wiktor Juszczenko, który po raz pierwszy uczynił bohaterami 
ludobójców. Tę tradycję kontynuuje prezydent P. Poroszenko i parlament 
Ukrainy, który w dniu wizyty prezydenta Bronisława Komorowskiego w Ki-
jowie uchwala wspomnianą ustawę o uznaniu prawnego statusu uczestników 
walk o niepodległość Ukrainy w XX wieku, kompromitując tym samym pre-
zydenta Polski, a tak naprawdę upokarzając cały Naród Polski. Także podpi-
sanie przez P. Poroszenkę ustawy o statusie UPA jako formacji kombatanc-
kiej jest kolejnym upokorzeniem Bronisława Komorowskiego, który mieni się 
przyjacielem P. Poroszeniki. Należy tu zadać sobie pytanie, czy lobby ukraiń-
skie o prominencji banderowskiej jest aż tak silne w Polsce. Należy wyjaśnić 
w tej sprawie powiązania niektórych osób wpływających na polską politykę, 
m.in. ministra Grzegorza Schetyny, który wedle moich informacji skończył 
ukraińskie liceum w Legnicy.  

Mariusz Kamieniecki:  Do czego, Pana zdaniem, muszą się posunąć 
jeszcze ukraińskie władze, żeby polski rząd zrozumiał, że de facto popiera 
wrogów państwa polskiego?  

Andrzej Zapałowski:  Przede wszystkim polski rząd nie może tłuma-
czyć swojego postępowania wspieraniem interesów Stanów Zjednoczonych 
na Ukrainie w konflikcie z Rosją. Nie można pozwolić, aby Polska była na-
rzędziem, przy pomocy którego wykonywane są najbardziej ryzykowne ope-
racje polityczne na Wschodzie. Obecna polityka wyraźnie wskazuje na chęć 
doprowadzenia społeczeństwa ukraińskiego do całkowitego podziału, a na 
obszarach, które będą kontrolowane przez środowiska banderowskie, do pa-
cyfikacji metodami siłowymi tożsamości społecznej. Takim wstrząsem dla 
obecnego środowiska władzy w Polsce zapewne będzie dopiero ponownie 
pojawienie się – tak jak to było na Majdanie – haseł odzyskania przez Ukra-
inę od Polski kilkunastu powiatów. 
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Mariusz Kamieniecki:  Już obecnie trwa powolny proces inwestowania 
Ukraińców na tzw. Zakerzoniu i wykupywanie ziemi oraz mieszkań. Z tym 
procederem mamy do czynienia na terenach od Hrubieszowa po Przemyśl. 
Jakie kroki powinien podjąć polski rząd i prezydent wobec sankcjonowania 
na Ukrainie wrogiej nam ideologii nacjonalizmu?  

Andrzej Zapałowski:  Polska wzorem naszych przyjaciół Czechów, 
Słowaków czy Węgrów musi przede wszystkim zweryfikować swoją politykę 
wobec Ukrainy. Jedną z podstaw polityki zagranicznej jest zasada wzajemno-
ści. Jeżeli Ukraina, będąca w tragicznej sytuacji, robi upokarzające gesty wo-
bec sprzyjającego jej Narodu Polskiego, to należy zadać sobie pytanie, co bę-
dzie czyniła w sytuacji odzyskania wewnętrznej stabilizacji. Może się okazać, 
iż opierając się na tradycyjnym sojuszu nacjonalistów ukraińskich z Niem-
cami w czasie II wojny światowej, stanie się ona poważnym problemem dla 
Polski.  

 
Pierwodruk: M. Kamieniecki , Polityka wobec Ukrainy wymaga weryfikacji, 
<http://www.naszdziennik.pl/polska-kraj/137213,polityka-wobec-ukrainy-wymaga-
weryfikacji.html > (18 V 2015). 
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UKRAINA MIĘDZY BERLINEM I PARYŻEM A WASZYNGTONEM 
 

ariusz Kamieniecki:  Panie Doktorze, wygląda na to, że kilka 
miesięcy względnego spokoju na Ukrainie to już historia…  

Andrzej Zapałowski:  Od początku uważałem i zresztą wiele 
razy mówiłem, że jest to konflikt zawieszony, a nie zamrożony. Tak napraw-
dę nic nie wskazywało, aby tzw. porozumienie „Mińsk-2” miało być w miarę 
trwałe. Rozgraniczenie było na linii ognia, a nie według granic administra-
cyjnych czy też geograficznych, również zasady powrotu Donbasu do Ukra-
iny na oderwanych od rzeczywistości założeniach, brak reformy konstytucyj-
nej państwa itp. to wszystko nie wróżyło dobrze na przyszłość. Gdyby rzą-
dowi w Kijowie rzeczywiście zależało na pokojowym załatwieniu tego kon-
fliktu, to nie wydawałby pieniędzy z pożyczek na zakupy broni, ale na refor-
mę państwa, które coraz bardziej pogrąża się w kryzysie.  

Mariusz Kamieniecki:  O czym mogą świadczyć ruchy wojsk rosyjskich 
przy granicy z Ukrainą i ponowne walki we wschodniej Ukrainie?  

Andrzej Zapałowski:  Jest to typowa demonstracja siły. Rosjanie wkro-
czą na Ukrainę w sytuacji, kiedy zostaną do tego zmuszeni, np. w razie pacy-
fikacji ludności Donbasu przez armię ukraińską, czy też poprzez rzeczywistą 
blokadę Naddniestrza. Także zaostrzanie sankcji ponad miarę może spowo-
dować to, że Moskwa nie będzie miała nic więcej do stracenia, aby wykonać 
taki ruch, ale to jest ostateczność. Tak naprawdę to bardziej Ukrainie zależy, 
aby w sposób ograniczony Rosjanie wkroczyli, bo to pozwoliłoby odwrócić 
uwagę społeczeństwa od bieżących problemów i skutecznie zablokować ro-
snący protest przeciw aktualnemu rządowi w Kijowie.  

Mariusz Kamieniecki:  Petro Poroszenko oskarża Władimira Putina 
o naruszenie rozejmu poprzez atak na Marijankę, z kolei W. Putin odgryza 
się, twierdząc, że to wojska ukraińskie sprowokowały separatystów „w celu 
spotęgowania napięcia”. O co w tym wszystkich chodzi?  

Andrzej Zapałowski:  Atak na Marijankę nie był czymś szczególnym 
w porównaniu do codzienności ostatnich stu dni od porozumienia „Mińsk-
2”. Codziennie notowano kilkadziesiąt incydentów, w większości prowoko-
wanych przez stronę ukraińską. Należy podkreślić, że jeżeli miałby to być 
rzeczywisty, poważny atak, to separatyści posiadają odpowiedni sprzęt 
i związki taktyczne, które pozwoliłyby przeprowadzić operację na dużą skalę, 
a nie „bawić” się w incydenty. Proszę też pamiętać o rosnących nastrojach 
antyrządowych w środowiskach skrajnych nacjonalistów ukraińskich. Tym 
ludziom trzeba dać cel i zajęcie. W czasie przedłużającego się pokoju jest to 
niebezpieczne środowisko, także dla samych Ukraińców.  
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Mariusz Kamieniecki:  Czy wzrost napięcia ma związek ze szczytem 
G7 w Bawarii, z której to grupy Rosja została wykluczona po aneksji Krymu, 
czy może jest kolejnym krokiem ekspansji W. Putina?  

Andrzej Zapałowski:  Wzrost napięcia jest przede wszystkim wyraź-
nym głosem mówiącym, iż należy znaleźć rozwiązanie dla obecnego stanu. 
Przedłużająca się niepewność w samym Donbasie jest problemem dla Mo-
skwy, która stoi przed decyzją czy już uznać te republiki jako niezależne by-
ty, czy może traktować je jako zbuntowaną część Ukrainy. W. Putin ma inny 
problem, a mianowicie w pewnych regionach Ukrainy ludzie nie obawiają się 
ataku Rosjan na te tereny, oni po prostu czekają na Rosjan. Z tej kwestii tak-
że zdaje sobie sprawę Zachód, który musi dążyć do pewnych rozstrzygnięć, 
gdyż pojawiają się kolejne problemy w Europie, choćby nielegalni imigranci.  

Mariusz Kamieniecki:  Do czego tak naprawdę dąży Władimir Putin. 
Czy w dalszym ciągu będzie parł do konfrontacji?  

Andrzej Zapałowski:  Władimir Putin dąży do odzyskania wpływów na 
całej Ukrainie, no może poza zachodnią jej częścią, i do zneutralizowania, je-
go zdaniem, nadmiernych wpływów Zachodu w tym państwie. Jego cele są 
dostosowywane do aktualnych uwarunkowań i możliwości Rosji. Jedno jest 
pewne − a mianowicie musi trwale odblokować Naddniestrze i przynajmniej 
zamrozić konflikt w Donbasie. Problemem są tylko granice, które nie satys-
fakcjonują Moskwy.  

Mariusz Kamieniecki:  Stany Zjednoczone nawołują do utrzymania 
sankcji wobec Moskwy. To wskazywałoby, że Niemcy i Francja chcą „ulżyć” 
W. Putinowi. Czy Amerykanie wchodzą do gry?  

Andrzej Zapałowski:  Ukraina, zasadniczo, to amerykańska gra. Wa-
szyngtonowi zależy na stworzeniu jak największego pasa oddzielającego Ro-
sję od Niemiec, czyli swoistego kordonu sanitarnego. Pasa, który w miarę 
trwale uniemożliwiłby współpracę Berlina z Moskwą. Polska jest bezreflek-
syjnie proamerykańska, problem tylko w tym, ile się uda wyszarpnąć Ukrainy 
spod wpływów Moskwy. Niemcy nie mogą wprost popierać Rosji w tym kon-
flikcie, gdyż naraziłyby się na utratę przywództwa w Unii Europejskiej. Dla 
Francji Ukraina wobec wyzwań Afryki staje się coraz bardziej obszarem pery-
feryjnym, z którego rakiem chce się wycofać.  

Mariusz Kamieniecki:  Werchowna Rada uchwaliła możliwość przyję-
cia na terytorium Ukrainy sił pokojowych. Tymczasem ONZ ani UE jakoś nie 
palą się specjalnie do misji. P. Poroszenko chce rękami sił międzynarodo-
wych rozwiązać konflikt...?  

Andrzej Zapałowski:  P. Poroszenko różnymi metodami chce wplątać 
w ten konflikt maksymalnie dużą ilość państw, w tym oczywiście Polskę. 
Jednym ze scenariuszy jest skierowanie tam sił pokojowych ONZ, które z za-
łożenia od czasu do czasu byłyby ostrzeliwane. Chce także pokazać, iż spo-
łeczność międzynarodowa nie zostawia tego państwa samego sobie. Problem 
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P. Poroszenki polega jednak na tym, że prawie nikt poza takimi państwami 
jak Litwa nie chce się bardziej wplątywać w tę wojnę. Istnieje także obawa, że 
siły ONZ mogłyby utknąć na Ukrainie, a to wymusiłoby trwanie tego konflik-
tu przez lata.  

Mariusz Kamieniecki:  Niebawem W. Putin udaje się do Włoch, w Wa-
tykanie zostanie przyjęty przez papieża Franciszka. Czy i na ile autorytet Oj-
ca Świętego może wpłynąć na rozwój wydarzeń we wschodniej Ukrainie?  

Andrzej Zapałowski:  Papieżowi chodzi o pokój, W. Putinowi chodzi 
o przyklepanie status quo, innymi słowy − aneksji Krymu i federalizacji Ukra-
iny. Te dwa elementy w pewnym sensie są zbieżne. Ponadto Kreml nie chce 
już zachodniej Ukrainy, a co za tym idzie − daje wolną rękę dla rozwoju na 
tym terenie Kościoła greckokatolickiego i rzymskokatolickiego. Tak więc jest 
wiele wspólnych i zbieżnych celów. Dla W. Putina liczy się autorytet nieza-
leżnego, posiadającego ogromny autorytet papieża. Ponadto Rosja stoi na 
straży tradycyjnych wartości chrześcijańskich, które są włącznie z chrześci-
jaństwem niszczone w Europie. Niebagatelną kwestią jest także wsparcie ro-
syjskie dla chrześcijan w Syrii, którzy są tam prześladowani. Co się zaś tyczy 
Ukrainy, nie spodziewam się po tej wizycie radykalnych zmian wewnątrz te-
go kraju, co najwyżej poprzez rząd Włoch zostanie zapewne podjęta próba 
wpłynięcia na wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i poli-
tyki bezpieczeństwa Federiki Mogherini w kwestii zmiany polityki Wspólno-
ty wobec Rosji. 

 
Pierwodruk: M. Kamieniecki , Ukraina między Berlinem i Paryżem a Waszyngto-
nem, <http://naszdziennik.pl/swiat/138409,ukraina-miedzy-berlinem-i-paryzem-a-
waszyngtonem.html> (8 VI 2015).  
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TAK CZY INACZEJ JESTEŚMY NA CELOWNIKU MOSKWY 
 

ariusz Kamieniecki:  Jeżeli zastępca sekretarza rosyjskiej Rady 
Bezpieczeństwa Jewgienij Łukjanow zwraca się do Polski i Rumu-
nii: jesteście naszym celem, to co to tak naprawdę oznacza? 

Andrzej Zapałowski:  Rosja sygnalizuje społeczeństwu, bo dla specjali-
stów jest to oczywiste, iż budowa tarczy antyrakietowej w postaci radarów 
i systemów neutralizacji rakiet stanie się celem taktycznej broni jądrowej ja-
ko element pierwszego uderzenia lub kontruderzenia w razie konfliktu na li-
nii Stany Zjednoczone-Rosja.  

Mariusz Kamieniecki:  Czy Polska powinna odpowiedzieć na tę za-
czepkę? Innymi słowy, czy i jaka powinna być reakcja z naszej strony?  

Andrzej Zapałowski:  Musimy mieć świadomość, iż bez własnego sys-
temu antyrakietowego, którego przecież nie posiadamy, będziemy zdani tyl-
ko na łaskę Waszyngtonu. Trzeba też pamiętać, iż planowane zakupy syste-
mów antyrakietowych przez Polskę mają nastąpić w znacznym dystansie 
czasowym po instalacji tarczy antyrakietowej. Ponadto nikt nie mówi, iż 
amerykański kompleks rakietowy, który ma być ulokowany w Polsce, będzie 
nastawiony głównie na neutralizację rakiet dalekiego i średniego zasięgu, 
czyli do uderzeń z odległości ponad 1000 km. Tymczasem system, który już 
zagraża Polsce, to głównie komponent rakiet krótkiego zasięgu. Dodatkowo 
nikt w praktyce nie przetestował sytuacji, kiedy w kierunku jednego celu zo-
stanie wystrzelonych wiele rakiet z wyrzutni rozmieszczonych w różnych 
miejscach. Pytanie, czy systemy antyrakietowe są w stanie zneutralizować 
wszystkie wystrzelone w ten sposób pociski. Zresztą i tak w razie pozytywnej 
neutralizacji dojdzie do wybuchu w polskiej przestrzeni powietrznej. Dlatego 
Polska w razie podjęcia decyzji o rozmieszczeniu rakiet musi się domagać od 
Stanów Zjednoczonych przekazania lub wydzierżawienia wielu systemów an-
tyrakietowych do czasu uzyskania własnych. Zasadnicze pytanie, jakie należy 
sobie zadać, to jak Waszyngton chce zrekompensować Polsce narażenie się 
na uderzenie, które w momencie instalacji rakiet będzie bardziej prawdopo-
dobne, niż jest obecnie.  

Mariusz Kamieniecki:  Wracając jednak do kwestii stanowiska doradcy 
prezydenta Władimira Putina, czy mamy do czynienia z próbą zastraszania 
i jak nie dać się zastraszyć Moskwie?  

Andrzej Zapałowski:  W polityce międzynarodowej wykorzystanie sił 
zbrojnych do demonstracji siły i zastraszenia należy do klasycznego katalogu 
posunięć. Chodzi o to, aby coś wymóc na drugiej stronie, zwłaszcza słabszej. 
W ten sposób można np. wpływać w państwach demokratycznych na posta-
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wy społeczne i decyzje wyborcze. Jedynym kontrposunięciem adekwatnym 
do takich działań jest budowa systemu bezpieczeństwa opartego na posiada-
niu technologii neutralizującej to zagrożenie bądź budowa systemu obron-
nego w oparciu o wykorzystanie całego społeczeństwa do obrony np. milio-
nowej armii Obrony Terytorialnej. Nie może to być tak jak obecnie, gdzie za-
ledwie 1% społeczeństwa ma bronić pozostałe 99%. 

Mariusz Kamieniecki:  Elementy amerykańskiej tarczy antyrakietowej 
w Polsce czy Rumunii są rzeczywiście aż tak istotne dla Rosji, czy może jest 
to tylko kolejny pretekst dla Władimira Putina? 

Andrzej Zapałowski:  Są one istotne, gdyż w pewnym momencie może 
wystąpić zasadnicza różnica pomiędzy deklarowanym uzbrojeniem a tym, 
które rzeczywiście będzie się tam znajdować. Kto skontroluje Amerykanów, 
czy zamiast antyrakiet nie będzie tam rakiet jądrowych? Tarcza antyrakieto-
wa – co tu dużo mówić: nie najnowszej generacji – jest w stanie zapewnić 
nam bezpieczeństwo?  

Mariusz Kamieniecki:  Czy nie lepiej byłoby z naszego punktu widze-
nia, aby więcej amerykańskich żołnierzy stacjonowało przy naszej wschod-
niej granicy?  

Andrzej Zapałowski:  Jeżeli mamy wybierać pomiędzy systemem antyra-
kietowym a lokalizacją w Polsce baz, w których będą stacjonowały 2–3 brygady, 
to bezwzględnie ten drugi element, czyli bazy, jest dla nas korzystniejszy. Sama 
obecność jednostek spowoduje wykierowanie rosyjskich rakiet, ale nie będzie 
priorytetem do uderzenia jak w przypadku systemu antyrakietowego.  

Mariusz Kamieniecki:  Zmieniając temat, jak, Pana zdaniem, może 
rozwinąć się konflikt na Ukrainie? 

Andrzej Zapałowski:  Po deklaracjach władz Ukrainy widać, iż idzie 
ona w kierunku konfrontacji z Rosją, licząc na nieustane wsparcie Stanów 
Zjednoczonych. Z kolei Unia Europejska będzie się coraz bardziej dystanso-
wać od tego konfliktu, a zwłaszcza od jego kosztów, które są coraz wyższe. 
Zresztą niekontrolowany napływ imigrantów i tak spowoduje wzrost popu-
larności ugrupowań prawicowych, które w wydaniu zachodnioeuropejskim 
są zasadniczo prorosyjskie. Nie ulega wątpliwości, iż skutek tej konfrontacji 
militarnej jest już teraz przesądzony na korzyść Rosji. Prezydent Petro Poro-
szenko będzie próbował tym konfliktem przykryć upadek gospodarczy wła-
snego państwa. Natomiast celem Rosji jest maksymalnie długie unikanie 
konfliktu z uwagi na nieuniknione, odkładane w czasie poprzez pożyczki 
bankructwo Ukrainy. W takim przypadku jest wielce prawdopodobny wzrost 
w społeczeństwie ukraińskim poparcia co do współpracy z Moskwą.  

Mariusz Kamieniecki:  Dopuszcza Pan myśl, że za jakiś czas Waszyng-
ton z Moskwą stworzą nowe relacje? Jakie w tym ewentualnym nowym roz-
daniu może być miejsce Polski?  
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Andrzej Zapałowski:  Dla mnie nie ulega wątpliwości, iż za rok lub 
dwa Waszyngton będzie chciał pozyskać Rosję do współpracy w obszarze 
kontroli broni jądrowej, którą już ma Korea Północna, a zapewne niedługo 
będzie miał Iran. Stany Zjednoczone bez Rosji nie są w stanie tego zrobić. 
Drugą kwestią będzie osłabienie relacji Rosji i Chin, zwłaszcza w odniesieniu 
do budowy alternatywnego światowego systemu finansowego, który skiero-
wany jest przeciwko petrodolarowi. Stanie się tak po ustaleniu granic wpły-
wów obu mocarstw na Ukrainie, co tylko pokazuje, że jej podział jest nie-
unikniony. Pytanie tylko – według jakiego rozgraniczenia to nastąpi? Polska 
z tej konfrontacji wyjdzie osłabiona ekonomicznie zarówno w UE, jak i na 
obszarze postsowieckim oraz w stosunkach z Rosją. Handel Waszyngtonu 
z Moskwą to zaledwie 2–3% wymiany Stanów Zjednoczonych, dla Polski bę-
dzie to problem rozłożony na lata. Beneficjentami obecnego zaangażowania 
Polski w kwestię ukraińską będą Słowacja, Węgry czy Czechy. Polskie intere-
sy na tej wojnie będą równe interesom, które zrobiliśmy na wojnie irackiej, 
gdzie w raporcie księgowym były tylko koszty. Mając na uwadze nasze do-
tychczasowe doświadczenia, polskie władze powinny to brać pod uwagę.  

 
Pierwodruk: M. Kamieniecki , Tak czy inaczej jesteśmy na celowniku Moskwy, 
<http://naszdziennik.pl/polska-kraj/139393,tak-czy-inaczej-jestesmy-na-celowniku-
moskwy.html> (25 VI 2015). 
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PRAWY SEKTOR POWAŻNYM ZAGROŻENIEM DLA POLSKI 
 

daniem politologa Andrzeja Zapałowskiego, walki z policją, które miały 
miejsce na Zachodniej Ukrainie, są ogromnym zagrożeniem dla Polski. 
Wiążący się z tym rozwój bandytyzmu oraz niekontrolowany przemyt 

broni stanowi duże niebezpieczeństwo grożące destabilizacją całego obszaru 
pogranicza. 

Dwa wybuchy we Lwowie koło komisariatów milicji, w wyniku których 
zginęli dwaj funkcjonariusze, rozpatruje się jako akty terrorystyczne, związa-
ne z wydarzeniami na Zachodniej Ukrainie. Jak wiadomo, w tych dniach 
w zakarpackim mieście Mukaczewo doszło do zbrojnej konfrontacji między 
bojownikami Prawego Sektora a milicją i miejscowymi strukturami bizneso-
wymi. Prowadzono ogień z granatników i karabinów. Według najnowszych 
danych, zginęły trzy osoby, 13 ucierpiało. 

Korespondentka radia „Sputnik” Irina Czajko poprosiła politologa, prezesa 
rzeszowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego, wykładow-
cę Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyśle, doktora Andrzeja Za-
pałowskiego o komentarz na temat tych wydarzeń. 

Andrzej Zapałowski:  Od samego początku konfliktu na Ukrainie było 
wiadomo, iż wykorzystywanie organizacji skrajnie nacjonalistycznych do-
prowadzi w przyszłości do kolejnego obszaru konfliktu pomiędzy władzami 
Ukrainy, niezależnie, jakie one by były, a tymi oddziałami, które są skrajnie 
nacjonalistyczne. Jeżeli spojrzymy na program tych organizacji, to odwołują 
się one do działalności terrorystycznej w Polsce z okresu międzywojennego. 
Dążą do budowy etnicznego państwa narodowego. I oczywiście zakładają, że 
jeżeli sytuacja ich zmusi, będą nawiązywali do wzorców swoich poprzedni-
ków, czyli Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i UPA, także w stosowaniu 
metod terrorystycznych. Kilka lat przed II wojną światową na terenie Polski 
nacjonaliści ukraińscy dokonali ponad 3000 aktów terroru. 

Sytuacja w Mukaczewie pokazuje jednoznacznie, że w tej chwili terroryści 
z Prawego Sektora postanowili zaprowadzić porządek blisko swojego ma-
tecznika, czyli Lwowa. Nie uderzyli oni na wschodnich czy południowych ob-
szarach Ukrainy, ponieważ są tam zbyt słabi. A tutaj mają bardzo duże za-
plecze i elektorat, który bardzo często głosuje na radykalnych nacjonalistów. 
Zakarpacie jest takim obszarem, który na zachodniej Ukrainie można nazwać 
mianem wyjątkowego, ponieważ nie popiera w swojej większości nacjonali-
stów. Znajduje się tam bardzo duża mniejszość węgierska, mniejszość ru-
muńska. Duża część społeczeństwa tego obszaru nie określa się jako Ukraiń-
cy, tylko jako prawosławni Rusini karpaccy. W związku z tym, jest to obszar, 
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który należy zmusić do przyjęcia zachodnio-ukraińskiej nacjonalistycznej 
ideologii. Oni zaczęli wprowadzać swój porządek. Fakt, że doszło do wybu-
chów we Lwowie – trudno powiedzieć, kto jest inicjatorem – wyraźnie świad-
czy o tym, że tak naprawdę państwo ukraińskie sobie nie radzi z tego typu 
oddziałami. 

Należy podkreślić, że nie mówimy o oddziałach, które liczą kilkunastu lub 
kilkudziesięciu członków. One już liczą tysiące. To jest bardzo poważny pro-
blem dla Ukrainy. Problem, który w połączeniu z olbrzymią biedą, w której 
kierunku zmierza państwo ukraińskie, może w niedługiej przyszłości dopro-
wadzić do tego, że właśnie ci skrajni nacjonaliści będą chcieli wykorzystać 
nastroje biedy na Ukrainie i na barkach niezadowolenia rozpocząć walkę 
z obecnym rządem. W ten sposób może dojść do wojny domowej. 

Dla Polski to jest ogromne zagrożenie, ponieważ wydarzenia się dzieją 
kilkadziesiąt kilometrów od granic Polski, która graniczy z rejonem Zakarpa-
cia. Jeżeli ten konflikt się rozprzestrzeni na większy obszar i ulegnie za-
ostrzeniu, to możemy się nawet spodziewać prób uciekania do państw Unii 
Europejskiej, w tym Polski, osób, które będą na Ukrainie podejrzane o terro-
ryzm. Osób, związanych z Prawym Sektorem. Wiążący się z tym rozwój ban-
dytyzmu, niekontrolowany przemyt broni, to bardzo duże niebezpieczeń-
stwo, grożące destabilizacją całego obszaru pogranicza. 

Jest dla mnie szokującą sprawą, że poza małymi wzmiankami w prasie 
główne polskie media całkowicie o tym milczą. A milczą, bo, w jaki sposób 
prowadzić politykę, popierającą obecny rząd w Kijowie, jeżeli okazuje się, że 
na tyłach państwa ukraińskiego dochodzi do sytuacji, które mają znamiona 
anarchii. To jest bardzo niewygodne. W związku z tym, nie słyszałem, żeby 
polskie władze wprowadziły wzmocnioną ochronę granicy. Może zrobiono 
to w sposób nieinformujący społeczeństwo, ale Słowacja i Węgry wprost 
wzmocniły granicę. Istnieje realne niebezpieczeństwo, że jeszcze kilkunastu 
banderowców z Prawego Sektora, którzy się ukrywają, mogą chcieć uciec 
z Ukrainy przez kompleksy leśne właśnie albo do Polski, Słowacji lub na Wę-
gry. Przy czym, to są ludzie z bronią w ręku, stwarzający niebezpieczeństwo 
w rejonie przygranicznym. 

 
Pierwodruk: I .  Czajko, Prawy Sektor poważnym zagrożeniem dla Polski, <http:// 
pl.sputniknews.com/opinie/20150714/672009.html?utm_source=short_direct&utm_
medium=short_url&utm_content=2K6&utm_campaign=URL_shortening> (14 VII 
2015). 
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SCENARIUSZ Z ULSTERU NIEWYKLUCZONY 
 

ariusz Kamieniecki:  Sytuacja na Ukrainie staje się coraz bar-
dziej napięta i to niekoniecznie z winy Rosji. Na zachodzie tego 
kraju dochodzi do krwawych starć zbrojnych z policją za przykła-

dem wydarzenia z Mukaczewa. Kto za tym stoi? 
Andrzej Zapałowski:  Sytuacja taka była do przewidzenia już w chwili 

rozpoczęcia działań zbrojnych w Donbasie. Część oddziałów składających się 
z nacjonalistów ukraińskich, mimo trwającej już ponad rok wojny domowej, 
nadal nie podporządkowała się ani ministerstwu obrony Ukrainy, ani też mi-
nisterstwu spraw wewnętrznych. Tworzą oni niezależny od władz Ukrainy 
korpus militarny podporządkowany Prawemu Sektorowi. Jeżeli wczytać się w 
program tego ugrupowania, to można zauważyć, że nie chce ono, aby Ukra-
ina wstąpiła do Unii Europejskiej czy do NATO. Jest za to za powstaniem na-
rodowego państwa ukraińskiego w granicach etnicznych. Trzeba pamiętać 
o tym, iż według pierwszych ideologów używających tego pojęcia, do których 
odwołują się dziś działacze nacjonalistyczni, tj. Wołodymyra Kujbijowicza 
i Stefana Rudnickiego, etniczne ziemie ukraińskie powinny mieć o ponad 1/3 
większe terytorium niż te sprzed Majdanu. Należy także podkreślić, iż termi-
nem „etniczne ziemie ukraińskie” posługują się niektórzy publicyści wyda-
wanego w Polsce tygodnika ukraińskiego „Nasze Słowo” np. w odniesieniu do 
Przemyśla.  

Mariusz Kamieniecki:  Również we Lwowie przed drzwiami dwóch 
komisariatów milicji doszło do eksplozji, prawdopodobnie granatów… 

Andrzej Zapałowski:  Oczywiście trudno powiedzieć w tej chwili, kto był 
wykonawcą tych ataków. Jest prawdopodobne, iż mogli to zrobić młodzi działa-
cze Prawego Sektora, co być może miało być zemstą za to, iż milicja walczyła 
w tym czasie z ich kolegami w Mukaczewie. Te zdarzenia pokazują, iż na Ukra-
inie nie ma dziś najmniejszego problemu z dostępem do broni i materiałów wy-
buchowych, a to już jest także groźne dla sąsiadów tego państwa.  

Mariusz Kamieniecki:  Wielokrotnie podkreślał Pan, że tolerowanie 
czy wręcz wykorzystywanie do protestów organizacji skrajnie nacjonalistycz-
nych może otworzyć nowy obszar konfliktu pomiędzy władzami Ukrainy. Ja-
ki dziś, Pana zdaniem, jest najbardziej prawdopodobny scenariusz najbliż-
szych wydarzeń?  

Andrzej Zapałowski:  Istotną granicą, do której powinny się rozstrzy-
gnąć kwestie związane z przyszłością tego kraju, jest zbliżająca się zima. 
Ukraina nie ma pieniędzy na zakup gazu i węgla. Pierwszy kupuje od swoje-
go wroga zewnętrznego, czyli od Rosji, drugi od wroga bezpośredniego, tzn. 
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separatystów. Ceny gazu dla odbiorców indywidualnych w kwietniu wzrosły 
o blisko 270%, a ceny prądu i ciepłej wody prawie o 70%. Warto przy tym 
pamiętać, że realna siła nabywcza mieszkańców Ukrainy spadła mniej więcej 
trzykrotnie w stosunku do sytuacji sprzed Majdanu. W kraju obserwuje się 
bardzo duże napięcie o charakterze przedrewolucyjnym, które jest skierowa-
ne przeciw obecnemu oligarchicznemu rządowi. Wojsko jest także częściowo 
zdemoralizowane, gdyż każe mu się walczyć ze współobywatelami, ale nie 
mają oni możliwości wygrania tej wojny. Nacjonaliści szykują się do zamachu 
stanu, ale na tę chwilę nie ma jeszcze odpowiedniej atmosfery, ponadto na-
cjonaliści nie mają wystarczających sił. Tak naprawdę na Ukrainie szykuje się 
drugi wewnętrzny front walk o rządy w państwie. 

Mariusz Kamieniecki:  Dlaczego skrajni nacjonaliści działają głównie 
na zachodzie Ukrainy?  

Andrzej Zapałowski:  Zachodnia Ukraina jest matecznikiem ukraiń-
skiej ideologii nacjonalistycznej, która właśnie tu narodziła się przed I wojną 
światową i w okresie II Rzeczypospolitej. To właśnie tu przez ostatnie lata 
wspomniane ugrupowania łącznie otrzymywały ponad 50% poparcia. Dlate-
go też Rosja, zdając sobie sprawę z tych sympatii, nawet w razie ponownego 
przejęcia wpływów w Kijowie będzie dążyła do odłączenia się tego obszaru 
od Ukrainy.  

Mariusz Kamieniecki:  Czy sytuacja, z jaką mamy obecnie do czynienia 
tuż za naszą wschodnią granicą, zagraża Polsce?  

Andrzej Zapałowski:  Klasycznymi zagrożeniami są m.in. gwałtowny 
wzrost przestępczości zorganizowanej w rejonie pogranicza, nasilenie się 
ataków terrorystycznych, gwałtowana pauperyzacja społeczeństwa, która po-
pchnie je w kierunku postaw rewolucyjnych. Do tego należy dodać handel 
i przemyt broni, rajdy oddziałów nacjonalistycznych na teren Polski w razie 
pościgów za nimi, próby ukrywania się terrorystów nacjonalistycznych na te-
renie Polski i wiele innych patologii. To nie są tylko słowa, ale jest to realne 
zagrożenie. Pośrednią konsekwencją tej sytuacji będzie odpływ inwestycji 
z terenu pogranicza polsko-ukraińskiego i wzrost bezrobocia.  

Mariusz Kamieniecki:  Słowacja czy Węgry wzmocniły granice, a w Pol-
sce wydaje się, że rząd PO-PSL nie dostrzega bądź też nie chce dostrzec pro-
blemu…  

Andrzej Zapałowski:  Jest to przede wszystkim efekt poprawności poli-
tycznej, która może jest wygodna dla polityków, ale w pewnych sytuacjach 
może być niebezpieczna dla społeczeństwa. Pomijając to wszystko, mam na-
dzieję, iż mimo głupoty polityków nasze służby odpowiednio wykonują swoje 
obowiązki. Niezależnie od tego, jak potoczą się obecne napięcia na Zakarpa-
ciu, czas stabilizacji naszej wschodniej granicy na odcinku ukraińskim się 
kończy. Albo dojdzie do federalizacji tego kraju, na co nie ma politycznej wo-
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li, albo też dojdzie do napięć, które coraz częściej będą przybierać charakter 
znany nam z Ulsteru.  

 
Pierwodruk: M. Kamieniecki , Scenariusz z Ulsteru niewykluczony, <http://nasz 
dziennik.pl/polska-kraj/140585,scenariusz-z-ulsteru-niewykluczony.html> (17 VII 2015).  
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ZAGROŻENIE U NASZYCH WSCHODNICH GRANIC 
 

ariusz Kamieniecki:  Na Zakarpaciu w okolicach Góry Jawornik 
ulokował się uzbrojony oddział Prawego Sektora. To zaledwie kil-
kanaście kilometrów od polskiej granicy…  

Andrzej Zapałowski:  Informacja o tym, iż zbiegli bojówkarze Prawego 
Sektora znajdują się prawdopodobnie w rejonie Góry Jawornik, była podawa-
na przez międzynarodowe media. Jednakże większość z tych mediów prze-
milczała fakt, iż jest to tuż przy granicy z Polską i właśnie w tym kierunku 
uciekają – jak ich nazwał prezydent Ukrainy Petro Poroszenko – terroryści. 
To, że będą zmierzać do Polski, było wysoce prawdopodobne. Takie kraje jak 
Węgry czy Słowacja wzmocniły swoje granice, zresztą np. na Węgrzech bo-
jówkarze Prawego Sektora zostaliby rozszarpani.  

Mariusz Kamieniecki:  Natomiast w Polsce mają cichych sympatyków, 
a nasze władze milczą, udając, że nie ma problemu. To niepokojące. Rzecz-
nik Prawego Sektora Artiom Skoropadśkyj oświadczył, że w przypadku nowej 
rewolucji na Ukrainie prezydenta P. Poroszenkę czeka „egzekucja w ciemnej 
piwnicy”... 

Andrzej Zapałowski:  Na obecną chwilę Prawy Sektor liczy kilka tysię-
cy bojówkarzy, z których część ma doświadczenie bojowe. To znacznie za 
mało, aby dokonać zamachu stanu, ale wystarczająco, aby zdestabilizować 
państwo.  

Mariusz Kamieniecki:  Rewolucja to może zbyt mocne słowo, ale do 
czego dąży Prawy Sektor?  

Andrzej Zapałowski:  Już w momencie powstania tego ugrupowania 
postawiono pewne kwestie bardzo jasno. Po pierwsze, Ukraina ma być pań-
stwem narodowym z ograniczonymi prawami dla mniejszości. Po drugie, 
Ukraina nie może być w NATO ani w Unii Europejskiej, a tym bardziej w ja-
kimkolwiek związku z Rosją. Kolejny element tej ideologii dotyczy likwidacji 
oligarchicznego systemu państwa ukraińskiego. W tym przypadku zawarto 
czasowy sojusz z oligarchą Ihorem Kołomojskim, który był rywalem bizne-
sowym Petro Poroszenki. Zresztą jak ktoś chce poznać cele Prawego Sektora, 
to może sięgnąć do programu Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, skąd 
zaczerpnięto szereg tez programowych, włącznie z „Sobornością” Ukrainy, 
czyli budową Wielkiej Ukrainy poprzez włączenie do tego państwa wszyst-
kich historycznych ukraińskich ziem etnicznych, nie wykluczając także m.in. 
części obecnej Polski.  
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Mariusz Kamieniecki:  Przemoc, gwałty, porwania czy tortury stoso-
wane przez Prawy Sektor to wszystko do złudzenia przypomina scenariusz 
działań OUN-UPA... 

Andrzej Zapałowski:  Wystarczy wspomnieć, że na Ukrainie ponad po-
łowa parlamentu jest zarażona banderyzmem. Także część rządu i faktycznie 
prezydent tego kraju. W Polsce od kilku lat wiele środowisk ostrzegało przed ta-
kim scenariuszem wydarzeń, ale poprawność polityczna poszczególnych ugru-
powań nakazywała zwalczać tego typu obawy. Teraz mamy już stan, w którym 
w niedługim czasie musi dojść do konfrontacji oligarchów z postbanderowcami. 
To będzie kolejny front w trwającej na Ukrainie wojnie domowej.  

Mariusz Kamieniecki:  Czy w tej sytuacji nasi rodacy zamieszkujący te-
rytorium zachodniej Ukrainy są bezpieczni?  

Andrzej Zapałowski:  A kto się realnie od ponad dekady martwił o Po-
laków na Wschodzie? Jaki rząd i jaki parlament! Owszem, były dotacje, ale 
tylko dla wybranych, było wykorzystywanie Polaków na Wschodzie do celów 
politycznych określonych partii albo w grze geopolitycznej. Nawet na Litwie, 
gdzie społeczność Polska ma reprezentanta w Parlamencie Europejskim, sły-
chać głosy, że ważniejsze są stosunki z państwem wielkości naszego woje-
wództwa, czyli z Litwą niż interesy mieszkających tam Polaków. Co dopiero 
mówić o interesach Polaków na Ukrainie przy tak dużym proukraińskim, 
a czasami wręcz probanderowskim lobby w Polsce.  

Mariusz Kamieniecki:  Pana zdaniem jest powód do niepokoju i czy 
możemy mieć do czynienia z przenikaniem poszczególnych neobanderow-
ców na terytorium Polski?  

Andrzej Zapałowski:  Przede wszystkim musimy się obawiać wplątania 
naszego kraju w banderowską awanturę na Ukrainie. Już obecnie niektórzy 
ukraińscy studenci w Polsce demonstrują sympatie do tej ideologii, czego 
przykład mieliśmy w Przemyślu, gdzie nie tak dawno ukraińscy studenci – 
w jednej z galerii handlowych – robili sobie zdjęcia na tle banderowskiej fla-
gi, a niestety nasze władze, łącznie z wymiarem sprawiedliwości, zlekceważy-
ły ten akt – co tu dużo mówić – wrogości wobec Polski i nas, Polaków. Warto 
przypomnieć, że w naszym kraju już studiuje dziesiątki tysięcy studentów 
z Ukrainy. W Polsce „czasowo” przebywa także już setki tysięcy Ukraińców, 
głównie z zarażonej bandytyzmem zachodniej Ukrainy. Jeżeli do tego doda-
my przestępczość zorganizowaną, która kwitnie przy tego rodzaju konflik-
tach, to czegóż więcej potrzeba do wzrostu zagrożenia bezpieczeństwa na-
szego kraju.  

Mariusz Kamieniecki:  Wygląda na to, że na razie neobanderowcy są 
większym zagrożeniem niż Rosja. W końcu front jest kilkaset kilometrów od 
naszej granicy, a działania zbrojne bandytów z Prawego Sektora mają miejsce 
tuż przy granicy z Polską…  
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Andrzej Zapałowski:  Rosja jest zagrożeniem dla Polski w przypadku 
konfliktu globalnego. Może oczywiście próbować destabilizować politycznie 
lub gospodarczo nasz kraj, ale zagrożenia w postaci ataków zbrojnych nie 
ma. Natomiast na Ukrainie są dziesiątki tysięcy sztuk broni poza kontrolą, 
jest ideologia, która porywa młodzież na zachodzie tego państwa. Jeżeli 
przez kilka miesięcy nikomu w tym kraju nie przeszkadzało to, że setki kilo-
metrów od frontu bojówki polityczne paradują z bronią po ulicach, to cóż 
więcej trzeba? Tak naprawdę zagrożenie stoi u naszych granic.  

Mariusz Kamieniecki:  W związku z wydarzeniami tuż przy naszej 
wschodniej granicy dziwnym trafem brakuje jakoś stanowiska rządu PO-PSL. 
Czy i jaka powinna być reakcja rządu w Warszawie? 

Andrzej Zapałowski:  Jestem pewien, że na poziomie regionalnym pol-
skie służby podjęły pewne kroki w zakresie wzmocnienia granic. Problem po-
lega na tym, iż nie informuje się społeczeństwa o możliwości wystąpienia 
pewnego zagrożenia w rejonie przygranicznym. Lekceważenie tego tematu to 
brak odpowiedzialności. Pamiętajmy, że od Góry Jawornik do Ustrzyk Gór-
nych, gdzie obecnie wypoczywa tysiące turystów, jest zaledwie ok. 20 km. 
A zatem nie tylko powinniśmy, ale wręcz mamy obowiązek być czujni, aby 
nie stworzono nam na Podkarpaciu drugiej Tunezji.  

 
Pierwodruk: M. Kamieniecki , Zagrożenie u naszych wschodnich granic, <http:// 
naszdziennik.pl/polska-kraj/140917,zagrozenie-u-naszych-wschodnich-granic.html> 
(23 VII 2015). 
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POLSKIE WŁADZE TOLERUJĄ PRZEJAWY BANDERYZMU 
 

ariusz Kamieniecki:  Mimo że od 14 października 2014 r. i incy-
dentu z udziałem dziewięciu studiujących w Przemyślu Ukraińców 
przyznających się do polskiego pochodzenia, którzy w rocznicę 

utworzenia OUN-UPA sfotografowali się z banderowską flagą, minęło sporo 
czasu, polskie władze nic nie zrobiły. W imieniu organizacji patriotycznych 
zgłaszał Pan tę sprawę do prokuratury. Z jakim skutkiem?  

Andrzej Zapałowski:  Przypomnę, że prokuratura zleciła śledztwo po-
licji, gdzie – w mojej ocenie – doszło do sytuacji kuriozalnej. Mianowicie 
funkcjonariusz Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu, który przez kilka 
miesięcy prowadził dochodzenie, m.in. doprowadził do przesłuchania stu-
dentów, został odesłany do Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, a sprawę 
przekazano innemu aspirantowi sztabowemu. Ten w bardzo krótkim czasie, 
ignorując opinię Instytutu Pamięci Narodowej, o którą wcześniej zwróciła się 
policja, czy ekspertyzy kilku wybitnych naukowców: prof. Bogumiła Grotta, 
prof. Ryszarda Szawłowskiego, prof. Czesława Partacza czy Ewy Siemaszko, 
powołał na eksperta Bogdana Huka – dziennikarza ukraińskiego „Naszego 
Słowa”, znanego z probanderowskich poglądów. Bogdan Huk w kilkuzda-
niowej ekspertyzie powiedział wprost, że w oparciu o własne doświadczenia 
i wiedzę nie doszukuje się zarówno w gestach, jak i wystąpieniach studentów 
żadnych faszystowskich symboli. Na tej podstawie prowadzący sprawę poli-
cjant – w ciągu tygodnia – skierował ją do umorzenia. Warto zaznaczyć na 
marginesie, że wspomniany „ekspert” Bogdan Huk pół roku wcześniej na ła-
mach „Naszego Słowa” napisał duży artykuł, w którym wprost sympatyzował 
z ukraińskimi studentami, pisząc, że flaga banderowska to ukraińska flaga 
narodowa i symbol „nowoczesnego patriotyzmu ukraińskiego”. To niedo-
puszczalne, że policja ignoruje instytucję państwową, jaką jest IPN, oraz po-
parte materiałem źródłowym ekspertyzy wybitnych profesorów. Autoryta-
tywna dla policji jest opinia dziennikarza, który nie kryje swoich sympatii 
wobec banderyzmu. I na tej podstawie Prokuratura Rejonowa w Przemyślu 
29 czerwca tego roku umorzyła sprawę.  

Mariusz Kamieniecki:  Pana zdaniem policjant, który doprowadził do 
takiego a nie innego finału tej sprawy, sam wpadł na pomysł, żeby za eksper-
ta wziąć osobę sympatyzującą z ideologią banderowską?  

Andrzej Zapałowski:  Trudno mi to jednoznacznie oceniać, ale nie 
można wykluczyć, że właśnie pod naciskiem politycznym doprowadzono do 
sytuacji, kiedy kolejny policjant, któremu powierzono sprawę, powołuje na 
„eksperta” osobę absolutnie nieodpowiednią. Niewykluczone też, że eksper-
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tyza ta była pisana na szybko. Na uwagę zasługuje też datowanie tej „eksper-
tyzy” nie 2014 r., a 1914 r. Mogę o tym zaświadczyć, bo osobiście przeglądałem 
te akta.  

Mariusz Kamieniecki:  Jak sytuacja wygląda w tej chwili?  
Andrzej Zapałowski:  Stanisław Żółkiewicz w imieniu Stowarzyszenia 

Obrońców Pamięci Orląt Przemyskich wystosował pismo do Prokuratury 
Apelacyjnej w Przemyślu do wiadomości prokuratury okręgowej, protestując 
przeciwko umorzeniu postępowania w sprawie ukraińskich studentów foto-
grafujących się z flagą OUN-UPA. Tym samym stowarzyszenie wyraziło kry-
tykę i zwróciło się z wnioskiem o wznowienie sprawy przez prokuraturę. Tak 
czy inaczej sprawa jest w toku – prokuratura bada akta i mam nadzieję, że 
sprawa zostanie przeanalizowana ponownie w sposób rzetelny. Niewątpliwie 
ogromna jest tutaj rola mediów, które relacjonują wszystkie wydarzenia 
związane z tym tematem. Osobiście przygotowuję działania prawne, o któ-
rych na razie nie chciałbym mówić, żeby nie uprzedzać faktów. Natomiast 
mogę powiedzieć, że zwróciłem się do Prokuratury Rejonowej w Przemyślu 
z wnioskiem i czekam na ponowne udostępnienie mi akt tej sprawy, aby móc 
sporządzić fotokopie wybranych dokumentów. Jest to potrzebne moim 
prawnikom w celu podjęcia kolejnych kroków prawnych. Na razie jest to 
niemożliwe, bo dokumenty są w prokuraturze apelacyjnej.  

Mariusz Kamieniecki:  Czy w związku z eksponowaniem symboli ban-
derowskich przez ukraińskich studentów Państwowej Wyższej Szkoły 
Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu możemy mówić tylko o propagowaniu 
symboli antypolskich?  

Andrzej Zapałowski:  Opinia IPN jest jednoznaczna i wskazuje, że eks-
ponowana przez młodych Ukraińców flaga jest elementem symboliki OUN-
UPA, formacji, której oddziały dokonały ludobójstwa na Wołyniu i w Mało-
polsce Wschodniej, a gesty wykonywane przez studentów były jednoznacz-
nie faszyzujące. Zresztą jest wiele opracowań naukowych, które mówią wy-
raźnie, że symbolika banderowska jest odmianą symboliki faszystowskiej, do 
której w wielu elementach zarówno symbolicznie, jak i historycznie nawiązu-
je. Tymczasem doszło do sytuacji precedensowej, gdzie ta sama prokuratura 
w tym samym czasie skierowała do sądu sprawę o sianie nienawiści, kiedy in-
ternauta na jednym z portali wyraził się bardzo ostro w stosunku do muzuł-
mańskich uchodźców, którzy mieli przyjechać do Polski, natomiast w przy-
padku ukraińskich studentów w Przemyślu, gdzie sprawa jest jeszcze bar-
dziej niebudząca wątpliwości, postępowanie jest umarzane. Czy to nie dziw-
ne, kiedy prokuratura przykłada do przejawów siania nienawiści na tle naro-
dowościowym zupełnie inną miarę? To pokazuje, że w przypadku studentów 
ukraińskich musiał być bardzo jednoznaczny nacisk polityczny na policję, 
aby nieważne jak, sprawa została umorzona.  
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Mariusz Kamieniecki:  Władze przemyskiej uczelni też – można po-
wiedzieć – zamiotły sprawę pod dywan…  

Andrzej Zapałowski:  Komisja Dyscyplinarna Państwowej Wyższej 
Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu nałożyła na grupę ukraińskich 
studentów mało istotne - nazwijmy to - pouczenia czy ostrzeżenia, tak na-
prawdę niewiążące się z żadnymi poważnymi konsekwencjami, nie mówiąc 
już o wydaleniu z uczelni. Trudno zatem oprzeć się wrażeniu – jak Pan za-
uważył – że sprawa została zamieciona pod dywan. 

Mariusz Kamieniecki:  Jak powinny zareagować polskie władze konsu-
larne wobec tych studentów, posiadaczy Karty Polaka, a jak reagują?  

Andrzej Zapałowski:  Konsulat Generalny RP w Winnicy wobec zaist-
niałych faktów zgodnie z przepisami miał obowiązek cofnąć tym ukraińskim 
studentom Kartę Polaka. Niestety tego nie zrobił. To pokazuje jednoznacz-
nie, że jest polityczna wola obecnego rządu PO - PSL, żeby tuszować bande-
rowskie i antypolskie zachowania i działania, i to zarówno w Polsce, jak i po-
za naszymi granicami. I to jest bardzo niepokojące.  

Mariusz Kamieniecki:  A zatem wygląda na to, że poprawność poli-
tyczna jest ponad polską racją stanu…  

Andrzej Zapałowski:  Mało tego – to nie jest tylko poprawność poli-
tyczna ponad polską racją stanu, ale mamy tu do czynienia z działaniami na 
szkodę państwa polskiego. Jeżeli bowiem – nawet poprzez zaniechania czy 
zwyczajnie poprzez głupotę – wspieramy formacje, które mordowały Polaków, 
których spadkobiercy w obecnej chwili na terytorium Ukrainy stanowią zagro-
żenie formacji, o których po zamachu w Mukaczewie prezydent Petro Poro-
szenko powiedział, że są to terroryści, to trzeba stwierdzić ponad wszelką wąt-
pliwość, że polskie władze w sposób pośredni wspierają ideologię nacjonali-
styczną, która sieje terror. To niepojęte, że wobec tak istotnych i groźnych an-
typolskich zachowań można być tak pobłażliwym i nieodpowiedzialnym.  

 
Pierwodruk: M. Kamieniecki , Polskie władze tolerują przejawy banderyzmu, 
<http://naszdziennik.pl/polska-kraj/141091,polskie-wladze-toleruja-przejawy-bande 
ryzmu.html > (27 VII 2015).  
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DLACZEGO POLSKIE WŁADZE TOLERUJĄ PRZEJAWY BANDERYZMU 

W SWOIM KRAJU? 
 

eonid Sigan:  Dotarła do nas wiadomość, że kolejny Ukrainiec uczący 
się w Polsce, niejaki Wład K., w niewybredny sposób obraził polskie 
ofiary niemieckich obozów koncentracyjnych. To tylko jeden z licz-

nych wybryków Ukraińców, mieszkających w Polsce, którzy sympatyzują 
z profaszystowskimi organizacjami, działającymi na Ukrainie. Czy polskie 
władze, według Pana, zdolne są do reakcji na podobne zachowanie? 

Andrzej Zapałowski:  To jest przede wszystkim efekt pewnej popraw-
ności politycznej, w której są zaangażowane i obecny obóz rządzący oraz 
znaczna część opozycji. Ta poprawność polega na tym, że kosztem wspiera-
nia ukraińskich dążeń niepodległościowych należy przymykać oczy na wy-
bryki, propagujące faszyzm. To jest absurdalna rzecz, ponieważ doprowadza 
tylko do tego, że na Ukrainie część społeczeństwa, na szczęście mniejszość, 
która utożsamia się z nazizmem, faszyzmem i banderyzmem, ma poczucie, 
że w Polsce toleruje się takie zachowanie. 

W tej chwili w Polsce trwa przesilenie. Mianowicie, coraz więcej społecz-
nych organizacji protestuje przeciwko promowaniu banderyzmu i obrażaniu 
przez to uczuć potomków ofiar. Trzeba pamiętać, że w wielu niemieckich 
obozach koncentracyjnych w Polsce właśnie nacjonaliści ukraińscy byli oso-
bami, które służyły w nich jako ochrona i pomagały w unicestwianiu obywa-
teli polskich, przeciwko którym ten terror był stosowany. Ja jestem oburzony 
taką postawą wielu czynników władz polskich. 

Leonid Sigan:  Zwrócił Pan uwagę opinii publicznej na zagrożenie 
wschodnich granic Polski, zwłaszcza ze strony bojówkarzy Prawego Sektora – 
proszę o szczegóły. 

Andrzej Zapałowski:  W tej całej awanturze, w którą brną władze Ukra-
iny, a polegającej na tym, że nie chcą się zgodzić na autonomię czy też federa-
lizację części państwa, pojawia się druga płaszczyzna konfliktu – między oli-
garchami a nacjonalistami. Coraz wyraźniej widać, że ta rozgrywka między na-
cjonalistami a obecnym systemem oligarchicznym dopiero się zaczyna. 

To stwarza bardzo duże niebezpieczeństwo, ponieważ na terenie Ukrainy 
jest kilkadziesiąt tysięcy sztuk broni poza wszelką kontrolą. Tysiące osób, któ-
re są związane z formacjami nacjonalistycznymi, zwłaszcza z Prawym Sekto-
rem, który nie jest podporządkowany ani MON, ani MSW Ukrainy, paradują 
z bronią i zastępują w swoich działaniach organy państwa ukraińskiego. 

To może doprowadzić do wzrostu przestępczości zorganizowanej, w pew-
nych sytuacjach nawet terroryzmu, z czym mieliśmy do czynienia w Muka-
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czewie. Wschodnie granice Polski są zagrożone wzrostem przestępczości 
zorganizowanej. W razie wybuchu konfliktu na Ukrainie między obecnym 
rządem a nacjonalistami, gdzie coraz częściej słychać ze strony tych ostat-
nich głosy, że będą dążyli do obalenia obecnego prezydenta i rządu Ukrainy. 
Może to przyczynić się do tego, że jeżeli dojdzie do jakichkolwiek walk na te-
renie Zachodniej Ukrainy, do Polski mogą uciekać bojówkarze. Zresztą już 
mamy takie sygnały, że jeden z Czeczenów, który walczył po stronie ukraiń-
skiej w Donbasie, w jednym z wywiadów przyznał się, że dwukrotnie, niele-
galnie przekraczał granicę Polski udając się, bodajże do Danii. Możemy, 
więc, z tego typu przypadkami mieć do czynienia na o wiele większą skalę. 

 
Pierwodruk: L.  Sigan, Dlaczego polskie władze tolerują przejawy banderyzmu 
w swoim kraju?, <http://pl.sputniknews.com/polska/20150730/749376.html> (30 VII 
2015). 
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KOMOROWSKI HOJNY WBREW POLSKIEJ RACJI STANU 
 

ariusz Kamieniecki:  Obchodziliśmy 71. rocznicę wybuchu Po-
wstania Warszawskiego, tak ważnego wydarzenia w historii Polski. 
Tymczasem na Ukrainie znana organizacja neonazistowska Misan-

thropic Division uczciła zbrodniczą 36. Dywizję Grenadierów SS „Dirlewan-
ger”, której ukraińscy członkowie w bestialski sposób mordowali ludność cy-
wilną w czasie Powstania Warszawskiego. Co to była za formacja i jak patrzy 
Pan na oddawanie dziś czci katom Polski?  

Andrzej Zapałowski:  Sprawa jest o tyle kontrowersyjna, że oddział ten 
składał się z kryminalistów narodowości niemieckiej, ukraińskiej i rosyjskiej. 
Jest oskarżany o wymordowanie ponad 150 tys. cywilów, w tym 30 tys. Pola-
ków właśnie w czasie Powstania Warszawskiego. Nawiązywanie do tradycji 
36. Dywizji Grenadierów SS „Dirlewanger” przez nacjonalistów ukraińskich, 
z czym mieliśmy niejednokrotnie do czynienia w ostatnich miesiącach, 
a zwłaszcza w odniesieniu do 71. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskie-
go, świadczy nie tylko o degeneracji politycznej tego środowiska, ale pokazu-
je także, dokąd prowadzi fascynacja ukraińskim nacjonalizmem przez mło-
dzież tego państwa.  

Mariusz Kamieniecki:  Co sądzi Pan o odznaczeniu przez prezydenta 
Bronisława Komorowskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Pol-
ski prominentnych działaczy Związku Ukraińców w Polsce za – jak to określił 
– „wybitne zasługi dla rozwoju współpracy polsko-ukraińskiej”?  

Andrzej Zapałowski:  Prezydent B. Komorowski na odchodne podej-
muje co rusz decyzje, które kompromitują zarówno jego jako Polaka, jak 
i przede wszystkim urząd Prezydenta RP, który sprawował przez ostatnie 
pięć lat. Część odznaczonych działaczy ukraińskich nie przyznała, iż na Wo-
łyniu doszło do ludobójstwa obywateli Polski, a czasami wręcz żongluje ar-
gumentami, aby usprawiedliwić zbrodniarzy. Te odznaczenia pokazują, jak 
mocne jest w Polsce środowisko banderowskie, które ma moc forsowania 
właśnie takich decyzji mimo działań wbrew polskiej racji stanu.  

Mariusz Kamieniecki:  Czy to odznaczanie rzeczywiście – jak stwier-
dził doradca prezydenta B. Komorowskiego Tomasz Nałęcz – „nie ma nic 
wspólnego z dyskursem historycznym”? 

Andrzej Zapałowski:  Oddzielanie polityki historycznej Związku Ukra-
ińców w Polsce od działalności na rzecz mniejszości ukraińskiej jest kom-
pletnie niezrozumiałe. To niektórzy działacze tego związku posługują się 
terminologią „etnicznych ziem ukraińskich” w stosunku do części polskiego 
państwa jako symbolu okupacji tych ziem przez państwo polskie. Także glo-
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ryfikacja UPA przez te środowiska świadczy o jego prawdziwych sympatiach. 
Nierozumienie tego to kompromitacja profesora historii. 

Mariusz Kamieniecki:  B. Komorowski pokazał, jak silne jest lobby 
banderowskie w Polsce i że jego otoczenie i PO są przesiąknięte sympatyka-
mi antypolskiego nacjonalizmu ukraińskiego?  

Andrzej Zapałowski:  Wielu doradców w jego środowisku to sympaty-
cy ukraińskiego nacjonalizmu, którzy od lat popychali go jako głowę państwa 
w kompromitujące zdarzenia. Jedną z takich osób jest Henryk Wujec. Wy-
starczy przypomnieć tylko – moim zdaniem nieprzypadkową - zbieżność glo-
ryfikacji OUN-UPA z wizytą prezydenta B. Komorowskiego w ukraińskim 
parlamencie. Można dyskutować, czy to przypadek, niedopatrzenie, głupota 
czy może świadome działanie tych, którzy doradzali prezydentowi, oraz pol-
skich służb dyplomatycznych, które przygotowywały jego wizytę. Tak czy in-
aczej prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nie miał prawa być w takim dniu 
w ukraińskim parlamencie, chyba że o wszystkim wiedział i zlekceważył ten 
fakt. Tym bardziej świadczy to na jego niekorzyść.  

Mariusz Kamieniecki:  Zarząd Międzynarodowego Funduszu waluto-
wego zaakceptował kolejną transzę pomocy dla Ukrainy w wysokości 1,7 mld 
USD. Tempo spadku gospodarczego w tym kraju wprawdzie spowolniło, ale 
mimo wszystko czy nie jest to próba zalewania dziury, która nie ma dna?  

Andrzej Zapałowski:  Stan ukraińskiej gospodarki i finansów jest w ka-
tastrofalnym położeniu. Wsparcie z MFW to nie pomoc, ale odraczanie 
upadku państwa. Należy podkreślić, że liczba banków na Ukrainie spadła ze 
180 na początku 2014 r. do 148 w kwietniu tego roku. Od stycznia zlikwido-
wano nad Dnieprem 13 banków, 41 znajduje się w stanie likwidacji, w dzie-
więciu innych bank centralny wprowadził zarząd komisaryczny. Globalne 
saldo ich działalności zamyka się stratą sięgającą 81 mld hrywien wobec 1,5 
mld hrywien zysku na początku 2014 r. Proszę też zwrócić uwagę, że przed 
Ukrainą jest zima, tymczasem kraj ten nie ma ani odpowiedniej ilości gazu 
w magazynach, ani węgla na składach. Ludność także nie ma już oszczędno-
ści. To wszystko pokazuje, w jakim kierunku zmierza to państwo. 

Mariusz Kamieniecki:  Czy Pana zdaniem Polsce grozi fala ukraińskich 
imigrantów?  

Andrzej Zapałowski:  Obecnie szacuje się, że w Polsce przebywa ok. 
400 tys. Ukraińców. Ta liczba według deklaracji z przeprowadzanych sonda-
ży na Ukrainie może się niedługo radykalnie zwiększyć. Około 8% Ukraiń-
ców, czyli ok. 3 mln ludzi, planuje w najbliższej przyszłości wyjechać do pra-
cy za granicę. Najczęściej wskazują na Polskę (ok. 30%), do tego wielu w tym 
celu zgodziłoby się na nielegalne przekroczenie granicy.  

Mariusz Kamieniecki:  Tak więc możemy się spodziewać ok. miliona 
osób poszukujących u nas pracy, usiłujących na nowo ułożyć sobie życie. Co 
to dla nas oznacza?  
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Andrzej Zapałowski:  Przede wszystkim problemy na rynku pracy 
obywateli polskich, które i tak są już bardzo ciężkie. Ponadto oznacza to 
wzrost kosztów socjalnych z budżetu państwa i gmin dla bezdomnych 
i głodnych przybyszów. Z czasem może pojawić się również problem zwięk-
szenia przestępczości, w tym zorganizowanej. Nasz kraj jest zagrożony niele-
galną imigracją ze strony Ukrainy i państw islamskich. To wszystko pokazuje 
nieodpowiedzialność polskiej polityki zagranicznej Platformy Obywatelskiej.  

Mariusz Kamieniecki:  Brytyjski „The Guardian” donosi, że Czeczeńcy 
walczący po stronie ukraińskiej chcą przyciągnąć na Ukrainę islamistów z Sy-
rii, aby walczyli z Rosją...  

Andrzej Zapałowski:  Przede wszystkim ich przywódcy chwalą się tym, 
iż bez problemu wielokrotnie przekraczają nielegalnie wschodnią granicę 
Polski. To tylko pokazuje, że jest ona nadal dziurawa. Jeżeli zaś chodzi o is-
lamistów z Syrii pytanie, które należy zadać, brzmi: „Którędy oni mieliby na 
Ukrainę przybywać?”. Oby nie z obozów dla uchodźców w Europie Zachod-
niej, a nawet z Polski. W takim przypadku nasza wschodnia granica stałaby 
się obszarem, gdzie drastycznie pogorszyłby się stan bezpieczeństwa.  

 
Pierwodruk: M. Kamieniecki , Komorowski hojny wbrew polskiej racji stanu, 
<http://www.naszdziennik.pl/polska-kraj/141521,komorowski-hojny-wbrew-polskiej-
racji-stanu.html> (4 VIII 2015).  
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ANGAŻUJĄC SIĘ PO STRONIE UKRAINY, NIC NIE OSIĄGNĘLIŚMY 
 

ariusz Kamieniecki:  Napięcie w Donbasie po chwili relatywne-
go spokoju znów niepokojąco rośnie. Czy mamy do czynienia z ko-
lejnym etapem konfliktu?  

Andrzej Zapałowski:  Od porozumienia Mińsk-2 minęło ponad pół ro-
ku i tak naprawdę nic się od tego czasu nie zmieniło. Mamy nadal sztuczną 
linię rozgraniczenia stron, brak uregulowań kwestii statusu Donbasu, co wy-
nika z faktu, iż Kijów stoi twardo na nierealnym stanowisku unitarności pań-
stwa, a jego przedstawiciele publicznie mówią o braku szans na rozstrzygnię-
cie militarne tego konfliktu. To, że strony codziennie się wzajemnie prowo-
kują i łamią ustalenia, staje się normą. Obecnie główny ciężar konfliktu toczy 
się na płaszczyźnie gospodarczej pomiędzy Moskwą a Kijowem. Zresztą Rosja 
chce w pewnym zakresie tę wojnę rozstrzygnąć w negocjacjach dotyczących 
Bliskiego Wschodu i Azji, gdzie ukraińskie synekury są jednym z celów tej 
gry. Natomiast gdy chodzi o ofensywę propagandową, to dotyczy ona celów, 
które staną się istotne za kilka lat.  

Mariusz Kamieniecki:  Czy w tej sytuacji ustalenia z Mińska, o których 
Pan wspomniał, w ogóle jeszcze obowiązują? 

Andrzej Zapałowski:  Ustalenia mińskie miały być tylko etapem, a stają 
się coraz bardziej trwałym krajobrazem na politycznej scenie. Dla wielu graczy 
międzynarodowych, w tym dla Niemiec, zamrożenie konfliktu na Ukrainie by-
łoby na obecną chwilę najlepszym rozwiązaniem. Tyle, że na Ukrainie są dwa 
regiony, które nie pozwalają tego urzeczywistnić. Jeden to obwód charkowski, 
a drugi to obwód odeski. Tam wciąż trwa walka sił bezpieczeństwa Ukrainy 
o utrzymanie tych regionów i tam też może dojść do eskalacji konfliktu. Mo-
skwa ma ku temu wszystkie narzędzia. Natomiast to, że nie podejmuje tych 
decyzji, świadczy o tym, iż toczą się zakulisowe rozmowy w sprawie Ukrainy 
pomiędzy Unią Europejską, Stanami Zjednoczonymi i Rosją.  

Mariusz Kamieniecki:  Czy i na ile ten stan podwyższonego napięcia 
na wschodzie Ukrainy może mieć związek ze zbliżającym się Dniem Niepod-
ległości Ukrainy? 

Andrzej Zapałowski:  Dzień Niepodległości Ukrainy jest owszem waż-
ny, ale dla obozu władzy i środowisk nacjonalistycznych. Trzeba pamiętać, iż 
rząd i prezydent Petro Poroszenko mają coraz mniej do powiedzenia, a tym 
bardziej do zaoferowania społeczeństwu. Prawie dwa lata po Majdanie na 
Ukrainie stopień pauperyzacji społeczeństwa zrównuje się ze stanem bied-
nych państw Afryki. Armia, która kontroluje obszar zamieszkały przez ok. 35 
mln mieszkańców, nie jest w stanie pokonać zbuntowanego obszaru za-
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mieszkałego przez 3–4 mln mieszkańców, utracono bezpowrotnie Krym, i tak 
naprawdę tylko oligarchowie czerpią zyski z własnego państwa. W niektó-
rych regionach Ukrainy tworzą się stosunki podobne do tych, jakie znamy 
z księstw feudalnych, do tego kolejny rok o 10% spada PKB, państwo jest 
o krok od bankructwa, a zachodnie koncerny w zamian za kolejne pożyczki 
prywatyzują duże obszary gospodarki tego państwa. W tej sytuacji poza reto-
ryką nie ma co pokazać narodowi. Ludzie to widzą i mają dość wojny, chcą 
pokoju nawet za duże ustępstwa w kwestii Donbasu.  

Mariusz Kamieniecki:  Jeżeli napięcie na Ukrainie rośnie, to jest ono 
związane nie tylko z groźbą wznowienia działań na dużą skalę, ale przede 
wszystkim jest to napięcie przedrewolucyjne. Moskwa oskarża Kijów o „wo-
jowniczą retorykę”, z kolei Kijów Moskwę. Czy ktokolwiek jeszcze orientuje 
się, o co w tym wszystkim chodzi…?  

Andrzej Zapałowski:  To jest właśnie przejaw toczącej się obecnie woj-
ny głównie w sferze przekazu informacji i manipulacji społeczeństwami. 
Obie strony muszą utrzymać jednostki w gotowości do walki, więc prowoka-
cje są wpisane w ten niby pokój. Obydwie strony walczą politycznie, a go-
spodarczo wszystkie podmioty pomiędzy sobą handlują.  

Mariusz Kamieniecki:  Jak w Pana ocenie przebiegają przemiany na 
Ukrainie przy wsparciu Zachodu i czy Ukrainę może czekać „trzeci Majdan”?  

Andrzej Zapałowski:  To w pewnym momencie będzie nieuniknione, 
włącznie z buntem niektórych oddziałów wojskowych. Sytuacja jest o tyle 
dogodna, iż w tym kraju kilkadziesiąt tysięcy sztuk broni jest poza kontrolą 
państwa. Jest zbyt wiele czynników, które mogą wpłynąć na moment buntu. 
Najważniejszym z nich jest decyzja polityczna, która zapadnie nie gdzie in-
dziej jak w Moskwie. Wprawdzie wybory parlamentarne w Polsce nie sprzy-
jają pogłębionej dyskusji o Ukrainie, jednak pomijając ten fakt, czy jeszcze 
prowadzimy jakąkolwiek politykę wobec Ukrainy? – Polska prowadzi w kwe-
stii Ukrainy politykę wypływającą z aktualnych w danym momencie intere-
sów Waszyngtonu i Brukseli. To, co w danym momencie dla Warszawy jest 
ważniejsze, to przeważa w jej postawie. Naszego kraju i naszych elit nie tylko 
nie stać już na prowadzenie samodzielnej polityki w kwestii Ukrainy, ale na-
wet w stosunku do Litwy.  

Mariusz Kamieniecki:  Ostatnio w ukraińskiej prasie pojawiły się arty-
kuły o rzekomej zmianie polityki Warszawy w stosunku do Kijowa...  

Andrzej Zapałowski:  Zbliżają się wybory parlamentarne, o czym Pan 
wspomniał. Od miesięcy nie publikuje się danych dotyczących opinii spo-
łecznych w kwestii zaangażowania Polski we wspieraniu Ukrainy i naszej 
konfrontacji gospodarczej z Rosją. Jednakże dla mnie nie ulega wątpliwości, 
iż główne centrale partyjne mają takie dane i będą przez najbliższe miesiące 
tą prokijowską retorykę wyciszać. Obawiam się, iż po wyborach ponownie 
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nasze państwo powróci do działań, które ślepo będzie wykorzystywał oligar-
chiczny rząd na Ukrainie. 

Mariusz Kamieniecki:  W jakim kierunku, Pana zdaniem, powinna 
pójść polityka zagraniczna prezydenta Andrzeja Dudy zwłaszcza wobec 
Ukrainy i Rosji?  

Andrzej Zapałowski:  Konsekwencje fatalnej polityki Platformy Oby-
watelskiej w kwestii ukraińskiej będą się ciągnęły jeszcze kilka lat. Jeszcze 
parę lat temu przyjaźnie do Polski nastawione społeczeństwo wschodniej 
części tego kraju, obecnie nas nienawidzi, bo Majdan w ich opinii był także 
naszym dziełem. Społeczeństwo zachodniej części Ukrainy cieszy się ze 
wsparcia Warszawy, ale ciągle jest rewindykacyjnie do nas nastawione. Tak 
więc nic nie osiągnęliśmy, poza stratami. Warszawa jest za słaba, aby obecnie 
układać wizję państwa ukraińskiego, zwłaszcza po lewej stronie Dniepru. Dla 
Polski jest ważne, aby było państwo ukraińskie, niezależnie od jego wielko-
ści. Powinniśmy dbać o nasze interesy gospodarcze w tym kraju. Jeżeli Za-
chód w zamian za pożyczki i wsparcie oczekuje udziału w prywatyzacji tego 
kraju, to my także musimy stawiać Kijowowi w tym względzie twarde wa-
runki. Jeżeli za popieranie Kijowa tracimy, to polska gospodarka powinna, 
a nawet musi sobie to rekompensować na Ukrainie. Ukraina nie będzie ani w 
UE, ani w NATO, to każdy rozsądny polityk rozumie. Pytanie tylko, gdzie 
będzie, nie tylko jako całość, ale trzeba pójść dalej i zastanawiać się, gdzie 
będą jej obecne części. To jest pytanie dla polskiej polityki i strategia nasza 
musi to uwzględniać.  

Mariusz Kamieniecki:  W ocenie analityków, sytuacja ekonomiczno-
społeczna w Rosji z każdym dniem będzie się pogarszała. Czy wobec tego 
fakt niszczenia żywności pochodzącej rzekomo z państw objętych embar-
giem rosyjskim może być polem konfliktu na linii Putin-Rosjanie?  

Andrzej Zapałowski:  Niszczenie żywności było jednym z głupszych 
działań Władimira Putina w ostatnim okresie. I na tym polu na pewno dużo 
stracił we własnym społeczeństwie. Jednakże nie przywiązywałbym do tego 
aż tak dużego znaczenia. W. Putin w dalszym ciągu będzie miał ponad 80-
procentowe poparcie. Kwestię ukraińską Moskwa musi rozwiązać do dwóch 
lat. Po tym terminie rzeczywiście może następować zniecierpliwienie społe-
czeństwa rosyjskiego. Pytanie tylko, czy Ukraina przetrwa te 2 lata w obec-
nym stanie, czyli do czasu, kiedy w Rosji powstanie antyputinowska opozycja 
w dużej skali. Wydaje się, że nie.  

 
Pierwodruk: M.  Kamieniecki , Angażując się po stronie Ukrainy, nic nie osiągnęli-
śmy, <http://naszdziennik.pl/swiat/142253,angazujac-sie-po-stronie-ukrainy-nic-nie-
osiagnelismy.html> (17 VIII 2015). 
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EMIGRANCI W EUROPIE: KTO W RZECZYWISTOŚCI JEST EGOISTĄ I 

KTO SPROWOKOWAŁ PROBLEM? 
 
rina Czajko:  Panie doktorze, niemiecki portal DWN napisał: „Kraj, 
z którego pochodzi prezydent Rady Europejskiej Donald Tusk w kwestii 
przyjmowania uchodźców zachowuje się nikczemnie”. Pisze się też o ja-

koby egoistycznej pozycji Polski wobec imigrantów. Czy to prawda? Jakby 
Pan skomentował te słowa? 

Andrzej Zapałowski:  Przede wszystkim jest to egoistyczne podejście 
krajów Europy Zachodniej do imigrantów, ponieważ swoją potęgę gospodar-
czą przez dwa stulecia te państwa zbudowały na koloniach i teraz potomko-
wie tej ludności, którą wyzyskiwano, chcą także korzystać z części dobroby-
tu, którą wykradano z ich krajów. To głównie Europa Zachodnia powinna za-
jąć się pomocą uchodźcom. Sugerowanie, iż kraje, które nigdy w przeszłości 
nie miały kolonii, takie jak Polska, Czechy, Słowacja czy Węgry, mają zajmo-
wać się problemami Europy Zachodniej, zwłaszcza problemami tych krajów, 
które przed kilkoma laty przyczyniły się do destabilizacji Afryki Północnej, 
jest bardzo niepoważne. Zarzucanie Polsce takich postaw jest uciekaniem od 
własnej odpowiedzialności. 

Irina Czajko:  Po tym, gdy grupa 50 chrześcijańskich rodzin z Syrii wy-
lądowała w Warszawie, premier Ewa Kopacz odpowiedziała na zarzuty ze 
strony opozycji: „Bądźcie wrażliwi na to, co się dzieje. Nam kiedyś też poma-
gano”. Na ile ostre są debaty w środowisku politycznym w Polsce na temat 
problemów emigrantów? Czy są różne pozycje? 

Andrzej Zapałowski:  W Polsce zwraca się uwagę, przede wszystkim, 
na jedną rzecz. Mamy kilkadziesiąt tysięcy Polaków w Kazachstanie, którzy 
tam się znaleźli wskutek sytuacji, jaka była w Polsce, czy też w Europie, 
w trakcie czy przed II wojną światową. I obowiązkiem państwa polskiego jest, 
przede wszystkim, zadbać o to, aby sprowadzić stamtąd tych Polaków, którzy 
chcą wrócić do ojczyzny. Druga kwestia. Polska jest krajem chrześcijańskim. 
U większości społeczeństwa w naszym kraju dominuje taka postawa, iż u nas 
należy pomagać, przede wszystkim, uchodźcom chrześcijańskim. Społeczeń-
stwo uważa, że nie może być mowy o muzułmanach. To są priorytety. 

Irina Czajko:  Ile ta pomoc, Pana zdaniem, może kosztować? Na czym 
polega solidarność europejska? Na przykład Austria i Węgry w ogóle nie chcą 
przyjmować imigrantów. 

Andrzej Zapałowski:  Proszę zwrócić uwagę, że wewnątrz Unii Euro-
pejskiej jest olbrzymia dysproporcja w dochodach. Jeżeli uchodźca przyjmo-
wany w Niemczech, otrzymuje tysiąc euro miesięcznie jakiegoś wsparcia, 
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to jest to mniej niż minimalna kwota, którą się zarabia w Niemczech. W Pol-
sce zarobki są czterokrotnie niższe. Może się zatem okazać, że osoba, która 
przez cały miesiąc pracuje, otrzymuje pensję dwukrotnie niższą, niż uchodź-
ca, któremu trzeba będzie takie świadczenie wypłacać nie przez rok czy dwa, 
ale przez lata, bo on nie będzie w stanie funkcjonować zanim nie nauczy się 
języka, kultury, nie mówiąc o mieszkaniach, których w Polsce brakuje. Taka 
polityka państwa polskiego jest nieodpowiedzialna. Polityka Polski powinna 
być ukierunkowana na to, żeby pomagać uchodźcom w państwach, z których 
oni pochodzą. 

Irina Czajko:  Emigranci z Afryki i Bliskiego Wschodu już nie stoją 
u bram Europy, ale aktywnie forsują granice Starego Świata. Czy zdaniem 
Pana nacisk emigrantów może zrujnować system Schengen? Czym to może 
grozić Unii Europejskiej? 

Andrzej Zapałowski:  Sama likwidacja systemu Schengen, o której 
mówią Niemcy nic nie da. Widzimy to na przykładzie granicy grecko-
macedońskiej. To, że wprowadzi się na przejściach kolejowych, drogowych 
kontrolę dokumentów, nic nie da, ponieważ ludność ta przeważnie nie idzie 
drogami, lecz polami. Obstawienie granic państwa niemieckiego przez woj-
sko i ich uszczelnienie jest niemożliwe. Jeżeli idzie chmara tysięcy uchodź-
ców, nikt nie jest w stanie powtrzymać tego. Przecież nikt nie będzie strzelał 
do ludności cywilnej. Obecna sytuacja w Europie wskazuje na jedną rzecz. 
Przede wszystkim na nieodpowiedzialność niektórych państw Europy Za-
chodniej, takich jak Wielka Brytania, Francja, Włochy, przy dużym wsparciu 
Stanów Zjednoczonych, że zlikwidowali dyktatury, które były w Iraku, Egip-
cie, Libii i w zamian nic nie zaoferowały. W najlepszej sytuacji są Stany Zjed-
noczone, bo one najwięcej narobiły hałasu w Afryce Północnej i nie mają 
problemu z imigrantami. To jest problem głównie Europy. Należy, przede 
wszystkim, ustabilizować sytuację w Afryce Północnej, doprowadzić do po-
koju na tym obszarze i tam pomagać ludności cywilnej, żeby miała godne ży-
cie. A tych imigrantów, którzy w ostatnim czasie przybyli do Europy, należy 
odtransportować do krajów, z których pochodzą, gdy sytuacja w nich będzie 
już stabilna, i tam im udzielać pomocy.  

 
Pierwodruk: I .  Czajko, Emigranci w Europie: Kto w rzeczywistości jest egoistą i kto 
sprowokował problem?, <http://pl.sputniknews.com/opinie/20150825/884263.html> 
(25 VIII 2015). 
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„SPECJALNE” UPRAWNIENIA KONSULA 
 

ariusz Kamieniecki:  Nie milkną echa zachowania ukraińskich 
studentów z ubiegłego roku – posiadaczy Kart Polaka – którzy 
w rocznicę powstania OUN-UPA publicznie prezentowali i fotogra-

fowali się z flagą tej zbrodniczej organizacji. Policja umorzyła sprawę, a karę 
nałożoną przez uczelnię można nazwać co najwyżej porządkową...  

Andrzej Zapałowski:  Sprawa jest w pewnym sensie precedensowa. 
Chodzi bowiem o kwestie zasadnicze, a mianowicie czy w Polsce można omi-
jać Konstytucję w odniesieniu do art. 13, który zakazuje promowania faszy-
zmu, zwłaszcza w nawiązaniu do kilku artykułów kodeksu karnego. Grono 
wybitnych naukowców oraz eksperci Instytutu Pamięci Narodowej, m.in. 
prof. Bogumił Grott czy prof. Czesław Partacz, w swoich ekspertyzach wska-
zują, iż działania, z którymi mieliśmy do czynienia w Przemyślu z udziałem 
studentów Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej, to nic inne-
go jak forma propagowania faszyzmu. Tymczasem funkcjonariusz policji 
prowadzący śledztwo odrzuca je, a za wiarygodne uznaje kilkuzdaniową opi-
nię propagatora banderyzmu – to jest nieporozumienie. Mamy tu do czynie-
nia z sytuacją kpiny z praw obowiązujących w Polsce. Wprawdzie 13 sierpnia 
Prokuratura Okręgowa w Przemyślu po protestach środowisk kresowych i po 
przeanalizowaniu materiału zgromadzonego w sprawie zachowania ukraiń-
skich studentów eksponujących symbole banderowskie i faszystowskie pole-
ciła prokuraturze rejonowej wznowienie postępowania, ale nie zmienia to 
faktu, że były próby zbagatelizowania tej sprawy. Tak naprawdę gdyby nie 
środowisko kresowe, to sprawa zostałaby zamieciona pod dywan. Nie dość, 
że studenci – na razie – nie ponieśli kary, to niejasny jest udział w tej sprawie 
ukraińskiego konsula generalnego Wasyla Pawlyuka, który przed objęciem 
misji dyplomatycznej był członkiem neobanderowskiej partii Swoboda. 

Mariusz Kamieniecki:  W lipcu br. odwiedził Komendę Miejską Policji 
w Przemyślu. Jaki mógł być cel takiej wizyty?  

Andrzej Zapałowski:  Fakt, iż w kilkanaście dni po kontrowersyjnym 
umorzeniu postępowania konsul Ukrainy odwiedza komendanta miejskiego 
policji w Przemyślu, którego funkcjonariusz umorzył właśnie to postępowa-
nie i w wywiadzie dla jednego z portali kresowych mówi wprost, że jednym 
z celów jego wizyty była właśnie sprawa tychże studentów, to mamy ze stro-
ny konsula do czynienia z próbą wpływania na śledztwo, a ze strony policji 
z uleganiem naciskom. Należy pamiętać, iż taką wizytę ustala się wiele dni 
wcześniej, czyli możliwe, iż w tym wypadku miało to miejsce w czasie trwa-
nia wspomnianego dochodzenia. Dlatego Stowarzyszenie Obrońców Pamięci 
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Orląt Przemyskich zwróciło się do ministra spraw wewnętrznych o wyjaśnie-
nie tej sprawy.  

Mariusz Kamieniecki:  Czyli, Pana zdaniem, zbieżność dat umorzenia 
postępowania wobec studentów i wizyty konsula Ukrainy nie jest przypad-
kowa? 

Andrzej Zapałowski:  Dla mnie jest to oczywiste, iż nie może tu być 
mowy o przypadku. Z moich informacji wynika, że także inne organa, jak służ-
by graniczne w Przemyślu, otrzymały polecenie przymykania oczu na wjazd do 
Polski obywateli Ukrainy z flagami banderowskimi. Ponadto pikanterii całej tej 
sprawie dodaje fakt, iż, jak wspomniałem, ekspertem wiarygodnym dla policji 
zostaje znany działacz ukraiński w Polsce Bogdan Huk, który sympatyzuje 
z partią, z której wywodzi się konsul Ukrainy, czyli z nacjonalistyczną Swobo-
dą. Dla przypomnienia dodam, że działacze tego ugrupowania, które zyskuje 
coraz większe wpływy na Ukrainie, nawiązują w swoim programie do rewizji 
granic z Polską poprzez kontynuację linii programowej OUN.  

Mariusz Kamieniecki:  W komunikacie, jaki ukazał się na stronie Ko-
mendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, można było przeczytać, że 
przedmiotem tego spotkania była chęć poznania przez ukraińskiego dyplo-
matę „struktur i zadań przemyskiej Policji oraz omówienie warunków i zasad 
współpracy”. O jakiej współpracy na tym szczeblu może być w mowa?  

Andrzej Zapałowski:  Jest to kolejna zagadka. W Polsce służby pań-
stwowe obowiązują przepisy dotyczące kontaktowania się z dyplomatami 
obcych państw. Tym bardziej powinno to mieć miejsce w tym konkretnym 
przypadku, zwłaszcza że dotyczyło to dyplomaty kraju niebędącego człon-
kiem Unii Europejskiej ani NATO. W takim wypadku powinny być zachowa-
ne procedury osłony kontrwywiadowczej, gdyż – co nie jest chyba wielką ta-
jemnicą – wielu dyplomatów pracuje na rzecz służb specjalnych swoich 
państw. Samo określenie w komunikacie, iż konsul Ukrainy zapoznawał się 
ze strukturami i zadaniami polskiej służby w obszarze przygranicznym, jest 
co najmniej szokujące.  

Mariusz Kamieniecki:  Komendant miejski policji nie posiada upraw-
nień do podejmowania jakichkolwiek działań czy rozmów dotyczących 
współpracy na poziomie międzynarodowym, a tym bardziej nie powinien 
działać pod dyktando służb konsularnych naszego wschodniego sąsiada...  

Andrzej Zapałowski:  Mam nadzieję, iż w Polsce działają służby, które 
tego typu działania innych służb kontrolują. W innym wypadku byłoby to 
bardzo niebezpieczne. Dotyczy to także spotkań „przypadkowych” przy oka-
zji różnych uroczystości i świąt państwowych. Oczywiście tutaj trudniej to 
monitorować, ale przy okazji takich spotkań nikt nie pokazuje struktur pod-
ległych służb. 

Mariusz Kamieniecki:  Czy w tym przypadku możemy mówić o lob-
bowaniu ukraińskiej dyplomacji na terytorium Polski?  
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Andrzej Zapałowski:  W każdym kraju mamy do czynienia z lobbin-
giem dyplomacji obcych państw. Jednakże kierownicy danych służb wystrze-
gają się sytuacji, które mogą być odbierane dwuznacznie czy też mogą skom-
plikować działania operacyjne podległych funkcjonariuszy, którzy działają na 
rzecz bezpieczeństwa i przestrzegania prawa Rzeczypospolitej. Ukraina jest 
obecnie w stanie wojny domowej, a więc wszystkie służby państwa polskiego 
powinny być jeszcze bardziej uwrażliwione na wszelkie dwuznacznie 
brzmiące sytuacje. Należy pamiętać, iż partia nacjonalistyczna Swoboda, 
z której wywodzi się konsul Ukrainy w Lublinie, zasiliła bardzo licznie przez 
ostatnie miesiące ukraińskie służby specjalne. Na intratne stanowiska 
w Służbie Bezpieczeństwa Ukrainy przeszli współpracownicy konsula, m.in. 
znany banderowiec Jurij Michalczyszyn, który miał objąć stanowisko szefa 
propagandy tej instytucji.  

 
Pierwodruk: M. Kamieniecki , „Specjalne” uprawnienia konsula, <http://naszdzien 
nik.pl/polska-kraj/142669,specjalne-uprawnienia-konsula.html> (26 VIII 2015).  
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DLACZEGO BIEDNY KRAJ MA PRZYJMOWAĆ IMIGRANTÓW? 
 

ariusz Kamieniecki:  Jak ocenia Pan pierwszą wizytę prezydenta 
Andrzeja Dudy w Niemczech?  

Andrzej Zapałowski:  To, że z drugą wizytą zagraniczną pre-
zydent Andrzej Duda udał się do Berlina, było dobrym posunięciem. Z jednej 
strony, Niemcy są naszym sąsiadem, sąsiadem, z którym mamy największą 
wymianę handlową. Są także krajem, gdzie pracują setki tysięcy Polaków. 
Z drugiej strony, Niemcy są krajem, gdzie od II wojny światowej nie są uregu-
lowane kwestie prawne mniejszości polskiej, ale przede wszystkim są sąsia-
dem, który od wielu lat prowadzi wobec naszego kraju politykę dążącą do 
uzyskania znacznych wpływów gospodarczych i politycznych. Jednocześnie 
Niemcy blokują od lat działania mające na celu zacieśnienie współpracy woj-
skowej z wieloma państwami NATO. To wszystko pokazuje, że z Niemcami 
mamy duże pola dobrych relacji, ale także obszary przypudrowanej rywaliza-
cji i napięć.  

Mariusz Kamieniecki:  Prezydent A. Duda nie miał łatwego zadania, 
tym bardziej że w polityce zagranicznej rząd Platformy powraca do spraw-
dzonych praktyk i znów przeszkadza… 

Andrzej Zapałowski:  Relacje polsko-niemieckie to w mniemaniu Plat-
formy Obywatelskiej ich obszar interesów i wpływów. Przez lata partia ta 
budowała obraz opozycji jako środowisko programowo antyniemieckie, co 
oczywiście było manipulacją. To dzięki wpisywaniu się rządu Platformy 
w oczekiwania Niemiec, nawet kosztem polskich interesów, uzyskano pro-
minentne stanowisko szefa Rady Europejskiej dla Donalda Tuska. Wizyta 
prezydenta Andrzeja Dudy w Berlinie jest przez to środowisko odbierana ja-
ko odbijanie wpływów i dla Platformy najlepiej byłoby, aby do tej wizyty do-
szło nie wcześniej niż za rok.  

Mariusz Kamieniecki:  Czy te próby osłabiania roli prezydenta przez 
rząd w Warszawie – zwłaszcza w obliczu wydarzeń za naszą wschodnią gra-
nicą – nie są uderzeniem w polską rację stanu?  

Andrzej Zapałowski:  To, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, jest 
złe. Ale w polityce można w pewnych obszarach wykorzystać to jako szansę 
dla Polski na uzyskanie w tym rejonie wpływów gospodarczych, a także po-
prawienie losu żyjącej tam mniejszości polskiej. Problem w tym, że Warsza-
wa dotychczas jedynie realizowała na tym obszarze politykę Waszyngtonu 
lub Berlina, łudząc się, iż jest to także interes Polski. Należy pamiętać, iż pre-
zydent jest wybrany przez Naród i to on, a nie premier, ma być przywódcą. 

M 
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Jesteśmy przyzwyczajeni do roli prezydenta nijakiego, salonowego, tymcza-
sem Polacy oczekują przywódcy, a nie gracza na poziomie gierek partyjnych. 

Mariusz Kamieniecki:  Przed Andrzejem Dudą stoi wyzwanie, którą 
drogę obierze. Platforma woli, aby jego prezydentura funkcjonowała w od-
biorze społecznym właśnie jako partyjna i salonowa. Prezydent A. Duda za-
powiedział w Berlinie budowanie przez Polskę strategicznych relacji z Niem-
cami. W jakich obszarach szczególnie te relacje wymagają poprawy, biorąc 
oczywiście pod uwagę nasze interesy oraz aktualną pozycję Polski i czy za 
wszelką cenę?  

Andrzej Zapałowski:  Gdzieś za plecami polityki niemieckiej jest nadal 
oddech idei geopolitycznych Friedricha Ratzla, Karla Haushofera czy też 
Friedricha Naumanna. Wszyscy oni widzieli Europę Środkowo-Wschodnią 
jako niemieckie dominum. Oczywiście, dziś nie ma mowy wprost o realizacji 
tych idei, ale pewne założenia z tych koncepcji widać w polityce niemieckiej; 
chociażby to, że gospodarka niemiecka powinna dominować na tych obsza-
rach, a poszczególne państwa regionu powinny to uznać. Dla Polski takie 
stanowisko powinno być nie do przyjęcia. Oczywiście we wzajemnych rela-
cjach z uwagi na potencjały ekonomiczne obu państw należy brać pod uwagę 
pewną asymetrię wpływu państw w tej części Europy, ale nie możemy się 
podporządkowywać interesom Berlina. Prestiżową kwestią powinno być od-
zyskanie statusu mniejszości przez polską społeczność w Niemczech. To jest 
jeden z probierzy podejścia Berlina do Polski. Druga sprawa to blokowanie 
odbudowy potencjału militarnego przez Polskę i współpracy z sojusznikami 
w tej sprawie. Należy pamiętać także, iż Niemcy będą blokować wszelkie ini-
cjatywy budowy wzajemnych relacji państw Europy Środkowej, gdzie nie bę-
dzie Berlina w roli przywódcy, ale nie oznacza to, że należy temu ulegać. 

Mariusz Kamieniecki:  Zgodzi się Pan z tezą, że prezydent A. Duda 
w przeciwieństwie do swojego poprzednika uosabia politykę godnościową, 
która ma na celu podniesienie roli i znaczenia Polski na arenie międzynaro-
dowej?  

Andrzej Zapałowski:  Pierwsze wizyty zagraniczne prezydenta Andrze-
ja Dudy pokazują, iż godnie reprezentuje on Polskę. Mam nadzieję, że w tej 
kadencji takie incydenty jak podczas wizyt Bronisława Komorowskiego na 
Ukrainie czy w Japonii nie będą miały miejsca.  

Mariusz Kamieniecki:  Po wizycie w Estonii i wypowiedzi prezydenta 
Dudy o konieczności nowych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa w Euro-
pie usłyszeliśmy odpowiedź prezydenta Petra Poroszenki, że Ukraina nie wi-
dzi potrzeby zmian formatu normandzkiego w rozmowach z Rosją...  

Andrzej Zapałowski:  Od wielu miesięcy zwracałem uwagę, iż polityka 
Polski w stosunku do Kijowa ma wymiar jednostronnego politycznego 
wsparcia bez szans na wzajemność. I nie chodzi tu tylko o gesty polityczne, 
ale także o kwestie gospodarcze. Nawet w trakcie wojny domowej na Ukra-
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inie interesy robią Niemcy, Amerykanie, Holendrzy, tylko nie Polacy. Ukra-
ina jest jedynym państwem w Europie rządzonym przez oligarchów i przez 
najbliższe lata taki układ się utrzyma. Ci ludzie traktują partnerów politycz-
nych w kategoriach biznesowych według zasady „jeżeli wspierasz mnie za 
darmo, to jesteś naiwny”. I takiego partnera nie traktuje się poważnie. Jeżeli 
Polska chce naprawdę liczyć się w tej grze, to musi zacząć od nieoficjalnych 
rozmów z Moskwą.  

Mariusz Kamieniecki:  Z Władimirem Putinem ciągle rozmawiają 
Amerykanie, Niemcy, Francuzi, a nawet sami Ukraińcy. Tymczasem Polska 
na obecną chwilę w tej grze nie jest partnerem, a tylko krajem, którym się 
rozgrywa drażliwe kwestie. Natomiast konfitury polityczne znajdują się na 
stole, do którego – wydaje się – sami nie chcemy dostąpić, gdyż wymaga to 
rozmów z Moskwą. Prezydent A. Duda nie ma racji, dążąc do stworzenia 
nowych warunków współpracy w zakresie bezpieczeństwa w Europie, gdzie 
dominują Niemcy i Francja, których tak na dobrą sprawę nikt nie upoważniał 
do negocjacji z Rosją w sprawach Ukrainy? 

Andrzej Zapałowski:  Polska była w czołówce państw wspierających 
ówczesną opozycję podczas Euromajdanu. To my w owym czasie szarżowali-
śmy na Wiktora Janukowycza i Władimira Putina, to o naszym kraju mówiło 
się wówczas w mediach światowych. Kiedy doszło do negocjacji i rozmów 
dotyczących kryzysu, w pierwszym rzędzie wyeliminowano Polskę – pań-
stwo, które przez miesiące wymachiwało szablą. Paryż i Berlin przez cały ten 
czas rozmawiali z Moskwą i to oni są dla tego państwa partnerem do roz-
mów. Proszę zwrócić uwagę, iż Stany Zjednoczone rozgrywają tę partię po-
średnio, także kosztem Polski. Każde porozumienie związane z wojną można 
rozwiązać tylko poprzez negocjacje stron gotowych do ustępstw, nawet kosz-
tem podmiotu, którego dotyczą rozmowy.  

Mariusz Kamieniecki :  Polska walczy politycznie o integralność Ukra-
iny bardziej niż sami Ukraińcy. Czy jakiekolwiek zmiany dotyczące polityki 
obronnej w Europie są możliwe bez zgody Niemiec?  

Andrzej Zapałowski:  Owszem, są możliwe, ale problem tkwi w pol-
skich elitach. Jeżeli Polska postawi na swój przemysł obronny, jeżeli w końcu 
powstanie obrona terytorialna z prawdziwego zdarzenia, licząca nie tak jak 
w założeniach 10 tys., a co najmniej – w okresie kilku lat – kilkaset tysięcy 
żołnierzy, to Niemcy będą musiały przejść nad tym do porządku dziennego. 
Berlinowi nie zależy na silnej militarnie Polsce, bo obawia się utraty znaczą-
cej możliwości oddziaływania na jednym z istotnych obszarów, jakim jest 
bezpieczeństwo Europy Środkowej.  

Mariusz Kamieniecki:  Tematem, który różni polskiego prezydenta 
i niemieckie władze, jest kwestia imigrantów.  

Andrzej Zapałowski:  Postawa prezydenta A. Dudy i po trosze rządu 
jest prawidłowa. To Niemcy są beneficjentem sukcesu gospodarczego idei 
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Unii Europejskiej w sytuacji, kiedy wiele państw Europy jest w strukturalnym 
kryzysie. Bogactwo przyciąga biednych. Dlaczego biedny kraj, jakim jest Pol-
ska w odniesieniu do „starej 15” Unii Europejskiej, ma przyjmować imigran-
tów, którym należy dawać zapomogi w kwotach większych, niż miesięcznie 
zarabia przeciętny Polak?! Proszę sobie przypomnieć, że kiedy w 2011 r. na 
włoską wyspę Lampedusę lądowali uciekinierzy z Libii, to rządy wielu państw 
UE stwierdziły, że jest to problem wewnętrzy Włoch. Mając na uwadze 
prawdopodobieństwo zaostrzenia sytuacji na Ukrainie, to wobec zagrożenia 
Polski przed napływem tysięcy uciekinierów z tego kraju, obawiam się, iż 
Niemcy podobnie podejdą do tego problemu. Nikt obecnie publicznie nie za-
stanawia się, skąd miliony biednych uciekinierów z Afryki mają po kilka ty-
sięcy euro na zapłacenie za przemyt. Czy czasem nie jest tak, że bogate pań-
stwa islamskie Bliskiego Wschodu finansują tę falę uchodźców jako element 
strategii podboju w przyszłości Europy przez islam?  

 
Pierwodruk: M. Kamieniecki , Dlaczego biedny kraj ma przyjmować imigrantów, 
<http://naszdziennik.pl/polska-kraj/142927,nie-mozemy-podporzadkowywac-sie-
interesom-berlina.html> (31 VIII 2015). 
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DRUGA KADENCJA TUSKA ZA ZWIĘKSZENIE KWOT IMIGRANTÓW? 
 

ariusz Kamieniecki:  Niemcy i Austria zgodziły się na przyjęcie 
imigrantów. Kanclerz Angela Merkel mówi, że jest to dla Niemców 
wyzwanie, ale nie można zostawić uchodźców w potrzebie...  

Andrzej Zapałowski:  Celem deklarowanym przez imigrantów są Niem-
cy. Polityka informacyjna tego kraju kierowana na zewnątrz jednoznacznie 
wskazuje, iż imigranci są tam mile widziani. Nic więc dziwnego, że kierują się 
właśnie w tę stronę. Tym bardziej, że w opinii uchodźców w Niemczech czeka 
ich sielanka, wysokie wsparcie socjalne, mieszkania, praca itp. Jednak zetknię-
cie z rzeczywistością może się okazać dla nich bardziej bolesne, niż mogliby 
przypuszczać. Imigrantów oczekuje niemiecki przemysł, który jest zaintereso-
wany tylko bardzo tanią siłą roboczą. To rozczarowanie może wywołać bunt 
uchodźców, który niekoniecznie ograniczy się do Niemiec, ale może on ogar-
nąć wiele krajów. Próbkę mieliśmy kilka lat temu, kiedy płonęły przedmieścia 
Paryża i Brukseli. Jeżeli Niemcy patrzą tak krótkowzrocznie, to rzeczywiście 
niech sami poniosą konsekwencje swojej polityki. 

Mariusz Kamieniecki:  Angela Merkel naciska na kraje z Europy Środ-
kowej i Wschodniej, aby przyjęły więcej uchodźców. Coraz głośniej mówi się 
też o podziale na starą unię, która rozumie problem uchodźców, i nową, czyli 
tę, która nie spełnia oczekiwań. Czy nie jest to dyktat? Polski rząd powinien 
ulegać tej presji?  

Andrzej Zapałowski:  Proszę zwrócić uwagę, że to nie nasz region jest 
celem imigracji. Przecież z Polski wyjechały miliony młodych ludzi za pracą! 
Skoro nasz rząd nie jest w stanie zapewnić perspektyw własnym obywatelom, 
to niby dlaczego miałby stwarzać warunki muzułmanom?  

To w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Francji jest praca, więc niech tam jadą 
uchodźcy. W Polsce tych ludzi – po kilku latach – spotka ogromne rozczaro-
wanie, zarobki przy ich możliwościach językowych na poziomie dochodów ro-
dziny poniżej egzystencji, mieszkania komunalne, których nie stać ich będzie 
opłacić, to tylko kilka problemów, których będzie cała masa. Ponadto w Polsce 
miejsca pracy tworzą prywatni przedsiębiorcy. Pytanie brzmi, kogo ci praco-
dawcy będą woleli zatrudniać: Polaków czy imigrantów. Zatem, jeśli polski 
rząd realnie myśli o skutkach takich decyzji, to powinien poza imigrantami 
chrześcijańskimi odrzucić zdecydowanie żądania unijnych decydentów. Nawet 
co drugi imigrant w rozmowie z dziennikarzami twierdzi, że nie ucieka przed 
wojną i prześladowaniami, ale szuka lepszych warunków życia.  

Mariusz Kamieniecki:  Jak rozpoznać, kto jest kim i dlaczego nie pro-
wadzi się takiego rozróżnienia? 

M 
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Andrzej Zapałowski:  Tego nie da się rozróżnić. Przy całym dystansie 
do Rosji trzeba ją politycznie wesprzeć w inicjatywie zakończenia wojny 
w Syrii. Jeżeli tego nie zrobimy, konflikt, który trwa w tym rejonie, przeniesie 
się na inne państwa i w przyszłym roku będziemy mieli u bram Europy ko-
lejne kilka milionów imigrantów. W tym momencie zacznie się problem eg-
zystencjonalny dla naszego kontynentu. Przy tak licznie napływającej masie 
ludzi nie wiemy, czy ich część to nie są żołnierze tzw. Państwa Islamskiego, 
którzy po adaptacji nie rozpoczną działań terrorystycznych na wielką skalę. 
Obecnie widzimy, jak wielu imigrantów odgraża się, a czasami nawet atakuje 
służby europejskie. To nie są tylko sponiewierani przez wojnę cywile, ale 
wśród nich jest spora grupa ludzi, którzy uważają, że Europa im się należy.  

Mariusz Kamieniecki:  Wcześniej zauważył Pan, że problem uchodź-
ców może dotknąć nie tylko Niemcy. W jakim stopniu jest zagrożona Polska, 
zwłaszcza po zapowiedzi Czechów i Słowaków, którzy są gotowi udostępnić 
korytarz kolejowy dla imigrantów zmierzających do Niemiec?  

Andrzej Zapałowski:  Zasadniczy problem nie jest na granicy połu-
dniowej, ale na wschodniej. Jeżeli państwa strefy Schengen uszczelnią grani-
cę, to fala imigrantów będzie się przemieszczać przez Bułgarię, Rumunię, 
Ukrainę i przez Polskę. Przy całej złożonej sytuacji na Ukrainie możemy mieć 
do czynienia z tym, że wschodnią granicę zaczną przekraczać masowo oby-
watele Ukrainy, przemieszani z ludnością pochodzącą z Bliskiego Wschodu. 
Jeżeli miałbym doradzać coś naszym służbom granicznym, to natychmiasto-
we wzmocnienie granicy z Ukrainą, a niewykluczone też przygotowanie wer-
sji węgierskiej, czyli budowy płotu oddzielającego obydwa kraje. Już widać, iż 
problem imigracji nie zakończy się w tym roku. Zima w sposób naturalny 
wstrzyma tę falę, ale wiosną ten potok ludzi ponownie stanie u drzwi Europy. 
Warto, żeby ten czas wykorzystać i przygotować się na taką ewentualność. 

Mariusz Kamieniecki:  Co sądzi Pan o deklaracjach premier Ewy Ko-
pacz, która z jednej strony mówi, że Polska jest gotowa przyjąć dwa tysiące 
uchodźców, a z drugiej, że nie podejmie żadnych decyzji, które mogłyby zde-
stabilizować życie w naszym kraju? 

Andrzej Zapałowski:  To tylko retoryka wyborcza. Pamiętajmy, iż Do-
nald Tusk gra o drugą kadencję w Radzie Europejskiej. Jemu potrzebny jest 
wizerunek Polski jako państwa, które wpisuje się w oczekiwania Brukseli 
i Berlina. Jestem pewien, iż po wyborach nacisk na nasz kraj będzie zdecy-
dowanie większy. Nie wiadomo, czy nie zapadły już w tej sprawie tajne zo-
bowiązania polityków Platformy Obywatelskiej, które dotyczą dużo więk-
szych kwot imigrantów. Ciągle podstawowe jest pytanie, czy PiS, wygrywając 
wybory, będzie rządziło samodzielnie.  

Mariusz Kamieniecki:  Abstrahując od zapewnień przedstawicieli rzą-
du, Polska ma programy ewentualnościowe dotyczące przyjęcia i zagospoda-
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rowania uchodźców. Nawet jeśli założymy, że przyjmiemy ich dwa tysiące, to 
czy to rozwiąże problem imigracyjny? 

Andrzej Zapałowski:  Dwa tysiące uchodźców to mniej niż jedna ro-
dzina na dwie gminy. Uważam, że podstawą jest unikanie tworzenia gett 
imigracyjnych. Tych ludzi trzeba rozśrodkować ze względów organizacyj-
nych i bezpieczeństwa państwa. Trzeba pamiętać, iż gdyby każda gmina 
przyjęła jedną polską rodzinę z Kazachstanu, to zakończylibyśmy ten kom-
promitujący Polskę problem. Po 25 latach niepodległości nie stać było na to 
żadnego rządu. Czas najwyższy spełnić swój obowiązek wobec naszych roda-
ków. Imigranci z Afryki i Bliskiego Wschodu powinni być dla nas sprawą 
wtórną.  

Mariusz Kamieniecki:  Zatem skoro uchodźcy deklarują, że chcą trafić 
do Niemiec, a kanclerz Merkel otwiera się na ich żądania, to czy rozdzielanie 
ich między pozostałe kraje Unii Europejskiej ma jakikolwiek sens?  

Andrzej Zapałowski:  Obawiam się, iż jesteśmy przed kolejnym świa-
towym kryzysem gospodarczym, który uderzy także w całą Unię Europejską, 
w tym w Niemcy. Dojdzie do sytuacji, gdzie w tym kraju będą coraz większe 
problemy z pracą, której będzie coraz mniej dla „starej” imigracji. To będzie 
kolejne pole konfliktów, nie mówiąc już o wzroście popularności partii rady-
kalnych. W najbliższych latach Niemcy staną się państwem, gdzie będziemy 
obserwować pełzającą destabilizację pod względem bezpieczeństwa. Tylko w 
ostatnich miesiącach mieliśmy kilkadziesiąt podpaleń w ośrodkach dla 
uchodźców.  

Mariusz Kamieniecki:  Niemcy, a pod ich presją Komisja Europejska 
zachowują się tak, jakby problem uchodźców był zjawiskiem naturalnym 
i wszyscy czekają, aż sprawa się sama jakoś rozwiąże. Czy nie jest to wyraz 
bezradności i czym ten problem grozi na dłuższą metę? 

Andrzej Zapałowski:  Pytanie podstawowe brzmi: przez ile lat Europa 
jest w stanie wchłaniać imigrantów i w jakich ilościach? Perspektywy demo-
graficzne dla Afryki i Bliskiego Wschodu pokazują, iż na tym obszarze w naj-
bliższych dekadach przybędzie ponad miliard ludzi. Europa liczy ok. 700 mln 
mieszkańców, czyli teoretycznie za 20 lat tradycyjni mieszańcy Europy mogą 
być mniejszością. Pytanie, czy do tego dążymy. Ten kryzys pokazuje, że Unia 
Europejska to jeden wielki administracyjno-polityczny organizm, który nie 
jest nawet w stanie skutecznie bronić swoich granic, nie mówiąc już 
o wspólnym bezpieczeństwie militarnym.  

Mariusz Kamieniecki:  Zdjęcia z Węgier świadczą o tym, że mamy do 
czynienia z inwazją uchodźców, ludzi o innej kulturze. Czy przy kryzysie toż-
samości krajów UE nie jest to zagrożenie do kwadratu?  

Andrzej Zapa łowski:  W sieci możemy zobaczyć obrazki, które poka-
zują, iż niektórzy imigranci nie chcą pomocy, jeżeli na opakowaniach jest 
czerwony krzyż. W Budapeszcie atakowali w formie rękoczynów środowiska, 
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które protestowały przeciw ich obecności. Policja tego kraju nie chroniła 
imigrantów, a własnych obywateli. Już teraz widać pewne paradoksy. Pytanie 
tylko, co ma się jeszcze wydarzyć, aby zamroczeni poprawnością polityczną 
politycy przejrzeli na oczy.  

 
Pierwodruk: M. Kamieniecki , Druga kadencja Tuska za zwiększenie kwot imigran-
tów?, <http://naszdziennik.pl/polska-kraj/143387,druga-kadencja-tuska-za-zwieksze 
nie-kwot-imigrantow.html> (8 IX 2015).  
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WIZYTA PREMIERA UKRAINY W POLSCE MINĘŁA  
BEZ SZCZEGÓLNEGO ROZGŁOSU 

 
 dniach 9–10 września premier Ukrainy Arsenij Jaceniuk odwiedził 
Polskę. Spotykał się z szefem rządu Ewą Kopacz i prezydentem 
Andrzejem Dudą. W czasie wizyty ukraiński premier m.in. po-

twierdził, że jego kraj chce zostać częścią gazowego hubu energetycznego, 
nad którym wspólnie pracują Polska, Węgry, Słowacja i Rumunia. O innych 
kwestiach, które były na porządku dziennym wizyty, korespondentka radia 
„Sputnik" Irina Czajko rozmawiała z prezesem rzeszowskiego oddziału Pol-
skiego Towarzystwa Geopolitycznego, politologiem, doktorem, Andrzejem 
Zapałowskim. 

Irina Czajko:  Jak Pan doktor skomentowałby wyniki wizyty ukraińskie-
go premiera Arsenija Jaceniuka w Polsce? Co było głównym tematem jego 
rozmów z Ewą Kopacz i Andrzejem Dudą? 

Andrzej Zapałowski:  Ta wizyta, moim zdaniem, była w cieniu główne-
go tematu, jakim są imigranci. Prawdopodobnie celem wizyty było to, żeby 
przed wyborami parlamentarnymi, które będą w Polsce za miesiąc, zorien-
tować się, jaki jest stosunek do polityki wewnętrznej Ukrainy obecnego pre-
zydenta, który w planie wizyt na najbliższe kilka miesięcy wyraźnie nie wy-
znaczył Kijowa. Z tego powodu zapewne w ekipie kijowskiej jest bardzo duże 
zaniepokojenie. Na pewno były także omawiane kwestie energetyczne, z któ-
rymi boryka się Ukraina. Być może A. Jaceniuk rozmawiał z premier E. Ko-
pacz o jakiejś współpracy, czy też próbował wybadać kwestię ewentualnie 
kupna uzbrojenia lub inne zagadnienia związane z prowadzeniem wojny na 
Wschodzie Ukrainy. Celem tej wizyty było to, aby Polska próbowała się na 
nowo przebijać w Unii Europejskiej z kwestiami ukraińskimi. 

Irina Czajko: Jeszcze przed wizytą czytałam, że A. Jaceniuk jedzie do 
Warszawy po pieniądze dla Ukrainy z Polski, która zresztą też czeka na kre-
dyty od Unii Europejskiej. Jaka jest w tym logika i czy Ukraina otrzyma tę 
pomoc finansową? 

Andrzej Zapałowski:  Chodziło o kredyt w wysokości 100 mln euro. 
Miał on być przeznaczony na zakup w Polsce pewnej części towarów i sług, 
które są potrzebne Ukrainie. Dla Ukrainy to nie są jakieś istotne pieniądze 
w ramach potrzeb, które to państwo posiada. Polska też nie jest w stanie wy-
dać dużych pieniędzy na jakiekolwiek kredyty. Sama jest w bardzo trudnej 
sytuacji gospodarczej. To było zobowiązanie Platformy Obywatelskiej i byłe-
go prezydenta Bronisława Komorowskiego, który jeszcze podczas ubiegło-
rocznej wizyty na Ukrainie obiecywał te środki. Ukraina w tej chwili o ten 
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kredyt się upomniała, i o ile wiem, kredyt został przez premier E. Kopacz 
podpisany. Ta wizyta nie miała w Polsce wielkiego medialnego znaczenia. 
Była przede wszystkim wizytą być może roboczą, być może A. Jaceniuk 
chciał przedstawić to, co zamierza Ukraina wykonać – działania czy to w po-
lityce wewnętrznej, czy też w odniesieniu do Donbasu. W tej kwestii jest wie-
le pytań, w tym, co się stanie jesienią na Ukrainie. 

Irina Czajko: Obecnie nie tylko w Polsce, ale we wszystkich krajach 
Unii Europejskiej dużo mówi się i pisze o uchodźcach. Czy Polskę może na-
kryć fala emigrantów z Ukrainy, czy też taka perspektywa jest utopijna? 

Andrzej Zapałowski:  Polska jest w bardzo dużym stopniu zagrożona, 
jeżeli chodzi o nielegalnych imigrantów. Nie wolno zapominać, że polskie 
konsulaty na Ukrainie w ciągu pół roku wydały już około 400 tys. wiz. Pod-
stawowy problem polega na tym, czy zbliżająca się zima na Ukrainie nie do-
prowadzi do jakiś konfrontacji w społeczeństwie, wybuchu społecznego. Jak 
pamiętamy, ostatnie rewolucje, czy 2004 roku, czy też Majdan, wybuchały 
właśnie na przełomie listopada i grudnia. To jest bardzo duży znak zapyta-
nia. Drugą kwestią jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że za miesiąc, 
dwa lub trzy Unia Europejska jednak zamknie granice, przede wszystkim 
strefa Schengen. Niewykluczone, że może dojść do sytuacji, gdzie na wiosnę 
uchodźcy ruszą przez Bułgarię, Rumunię, Mołdawię, i Ukrainę, i będą pró-
bowali przebijać się właśnie przez Polskę. Wraz z tymi uchodźcami mogą się 
także pojawić uchodźcy z Ukrainy. Polska bezpośrednio graniczy z pań-
stwem, z tym celem, do którego idą uchodźcy – czyli Niemcami. Jak wiado-
mo, uchodźcy, którzy przedostają się przez Węgry mają już obecnie bardzo 
duże problemy z dotarciem do Niemiec, Austrii czy Szwecji. To kryje w sobie 
bardzo duże zagrożenie. W związku z tym, Polska może mieć poważne pro-
blemy z uchodźcami. 

 
Pierwodruk: I .  Czajko, Wizyta premiera Ukrainy w Polsce minęła bez szczególnego 
rozgłosu, <http://pl.sputniknews.com/opinie/20150910/984572.html> (10 IX 2015).  



461 

 
 

WARSZAWA NIE MOŻE BYĆ WASALEM BERLINA 
 

ariusz Kamieniecki:  W poniedziałek w Brukseli odbędzie się 
posiedzenie ministrów spraw wewnętrznych krajów członkowskich 
w sprawie zwiększenia kwot imigrantów. Tymczasem na forach po-

litycznych, w instytucjach europejskich i w mediach trwa nagonka na tych, 
którzy nie chcą zgodzić się na dyktat Komisji Europejskiej...  

Andrzej Zapałowski:  Proszę pamiętać, iż Komisja Europejska prezen-
tuje głównie głos interesów Berlina i Paryża. Jeżeli ktoś mimo napływu imi-
grantów ciągle emituje w świat sygnały, iż na granicach będzie się ich witać 
z kwiatami, to nie ma tu mowy o działaniach, które nosiłyby znamiona obro-
ny przed uchodźcami. Co gorzej, to Niemcy mogą ich w swoich zamierze-
niach segregować i tych najgorszych, niebezpiecznych, umieszczać m.in. 
w Polsce. W takim wypadku nie jest na miejscu mówienie o solidarności, bo 
Niemcy same prowokują sytuację, której aktualnie doświadczają. Proszę so-
bie wyobrazić, co byłoby, gdyby Polska dawała sygnały Ukraińcom, iż wszy-
scy tu na nich czekają, a następnie żądała od Unii Europejskiej solidarności 
w ich przejęciu. Takie podejście Warszawy zostałoby wyśmiane w Berlinie.  

Mariusz Kamieniecki:  Niemcy, nie mogąc sobie poradzić z falą imi-
grantów, chcą tym problemem podzielić się z innymi? 

Andrzej Zapałowski:  Obecnie jest mowa o podziale 140 tys. imigran-
tów, gdzie do Niemiec w tym roku ma trafić ok. 800 tys. uchodźców, czyli 
sześć razy więcej niż kwota podstawowa. Na razie Niemcy mówią o podziale 
tych 140 tys., a po wymuszeniu na poszczególnych państwach tego podziału 
dojdzie do dalszych nacisków, aby liczby te zwiększyć i przyjmować kolejnych.  

Mariusz Kamieniecki:  Realnie na Polskę przypadnie tylko w tym roku 
ok. 100 tys. imigrantów. Tyle że ta informacja pojawi się po wyborach. Czy nie-
miecki punkt widzenia powinien być nad jurysdykcją państw członkowskich?  

Andrzej Zapałowski:  Niemcy są suwerennym krajem i jeżeli chcą, to 
mogą sobie przyjmować dowolną liczbę imigrantów. Polska jest także suwe-
rennym krajem i w związku z tym możemy przyjąć imigrantów tyle, ile chce 
nasz Naród. Niemiecka buta pokazuje, jaki jest cel tego państwa w odniesie-
niu do zacieśnienia integracji Unii Europejskiej, a mianowicie do przewo-
dzenia Unii jako państwo senioralne. Warszawa ma być jednym z wasali.  

Mariusz Kamieniecki:  Jean-Claude Juncker napominana w ostrym to-
nie Polaków, a Martin Schulz wręcz grozi siłą państwom, które nie podpo-
rządkują się dyktatowi. Dlaczego Pana zdaniem te połajanki nie spotykają się 
z reakcją poszczególnych krajów, w tym Polski?  
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Andrzej Zapałowski:  Kraje Europy Środkowej w mentalności polity-
ków Zachodu nadal są traktowane jak półkolonie. Wystarczy, iż polityk pań-
stwa wielkości jednego z naszych województw, czyli Luksemburga, podniesie 
głos, a premier kraju takiego jak Polska „podkula ogon” i działa zgodnie z je-
go oczekiwaniami. To smutne, ale niestety prawdziwe. Co się zaś tyczy Mar-
tina Schulza, to należy pamiętać, iż jest on politykiem głównie dzięki popar-
ciu imigrantów w Niemczech, jak zresztą cała SPD. Kiedyś bardzo dobitnie 
określił go Silvio Berlusconi jako osobę zachowującą się jak kapo w obozie 
koncentracyjnym. Oczywiście odnosiło się to nie do jego poglądów, ale do 
sposobu, w jaki uprawia politykę.  

Mariusz Kamieniecki:  Kto odpowiada za to imigracyjne tsunami?  
Andrzej Zapałowski:  Odpowiadają państwa, które zdestabilizowały 

cały ten region bez planów na to, co ma się tam dalej wydarzyć w sensie poli-
tycznym, społecznym i gospodarczym. Tymi państwami były m.in. Stany 
Zjednoczone, Francja i Niemcy. Zwłaszcza w odniesieniu do Iraku i Syrii 
chodziło o transport ropy znad Zatoki Perskiej, aby ominąć Cieśninę Ormuz, 
która jest pod kontrolą Iranu. Z uwagi na to, że państwo Izrael nie jest uzna-
wane przez większość państw Bliskiego Wschodu, taki rurociąg nie mógł być 
tam zbudowany, a jedyna trasa transportu ropy mogła przebiegać przez Sy-
rię. Podporządkowanie sobie przez Zachód Syrii uderza w interesy Rosji, 
Chin, Iranu i Arabii Saudyjskiej. To jest obecnie kolejna – oczywiście poza 
Ukrainą – wojna pośrednia Stanów Zjednoczonych z Rosją. Konsekwencje 
tego sporu właśnie odczuwa Europa w postaci nielegalnych imigrantów.  

Mariusz Kamieniecki:  Czym – na dłuższą metę – grozi otwieranie gra-
nic w niekontrolowany sposób i brak systemowych rozwiązań kwestii 
uchodźców?  

Andrzej Zapa łowski:  Obecna sytuacja pokazuje bardzo ważną kwestię, 
że Unia Europejska nie jest w stanie bronić swoich granic. Nie ma się co 
oszukiwać, Polska jest w stanie chronić swoje granice tylko w sytuacji punk-
towych przekroczeń przez niewielkie grupy. Jeżeli pojawi się na granicy 
wschodniej w formie rozwinięcia przestrzennego kilkanaście tysięcy uchodź-
ców, to Straż Graniczna nie jest w stanie ich zatrzymać. Granica wschodnia 
Polski z dużym prawdopodobieństwem za kilka miesięcy stanie się ważnym 
szlakiem dla imigrantów. Nie zdziwiłbym się, gdyby właśnie tędy kierowały 
uchodźców także określone państwa i środowiska. Polska może być celem 
destabilizacji przez napływ nielegalnych imigrantów z Ukrainy i Bliskiego 
Wschodu. Piątkowa debata w Sejmie pokazała podział w sprawie uchodźców. 
Premier Ewa Kopacz, która jest pod wyraźnym wpływem Donalda Tuska, nie 
potrafi przeciwstawić się unijnemu dyktatowi.  

Mariusz Kamieniecki:  Czy po wyborach nowy rząd może być w kwe-
stii uchodźców bardziej stanowczy i na czym – Pana zdaniem – powinien się 
skupić?  
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Andrzej Zapałowski:  Obawiam się, iż większość głównych sił poli-
tycznych w Sejmie po wyborach może „pęknąć” i odejść od swoich obecnych 
deklaracji na rzecz dużej liberalizacji w tym względzie. Najbardziej jest na to 
narażona Platforma Obywatelska, która już się zgadza na przyjęcie 12 tys. 
nielegalnych imigrantów, a po wyborach zgodzi się na 100 tys. Dlatego teraz, 
przed wyborami, jest dogodny moment na wymuszenie konkretnych dekla-
racji w tej sprawie. Jeżeli w toku kampanii nie padną jednoznaczne deklara-
cje w kwestii kwot ze strony głównej opozycji, to może się zdarzyć, iż część 
wyborców przeniesie swoje głosy na małe ugrupowania, które w tej sprawie 
będą prezentować jednoznaczne stanowisko.  

 
Pierwodruk: M. Kamieniecki , Warszawa nie może być wasalem Berlina, <http:// 
naszdziennik.pl/polska-kraj/143711,warszawa-nie-moze-byc-wasalem-berlina.html> 
(14 IX 2015). 
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DLACZEGO WIELKA BRYTANIA JEST TAK WAŻNA DLA POLSKI? 
 
rina Czajko:  Socjolog doktor Jacek Kucharczyk, powiedział, że Wielka 
Brytania jest papierkiem lakmusowym dla filozofii polityki europejskiej 
prezydenta Andrzeja Dudy. Jaka jest właściwie ta jego polityka, na czym 

ona polega? 
Andrzej Zapałowski:  Polityka europejska prezydenta A. Dudy to, 

z jednej strony, współpraca z krajami, które równoważyłyby wpływy Niemiec 
na terenie Europy Wschodniej, a z drugiej strony – budowa współpracy mię-
dzy państwami Europy Środkowej i Wschodniej oraz współpraca ze Stanami 
Zjednoczonymi. Jeżeli chodzi o Wielką Brytanię, to jest to ważny kraj dla 
Polski z dwóch względów. Po pierwsze, w Wielkiej Brytanii mieszka ponad 
pół miliona młodych, wykształconych Polaków, którzy wyemigrowali z kraju 
ze względu na brak pracy. Drugą kwestią jest postawa Wielkiej Brytanii i jej 
wpływ w Unii Europejskiej, który równoważy nadmierne wpływy Niemiec 
i Francji. Dlatego podróż prezydenta A. Dudy do Londynu jest bardzo ważna, 
bo Polska będzie chciała troszeczkę nabrać dystansu do zapędów Niemiec 
i Francji w kwestii dalszego zacieśnienia integracji europejskiej. Tutaj kryje 
się podstawowa przyczyna, dlaczego prezydent udał się do Wielkiej Brytanii. 

Irina Czajko:  Prezydent A. Duda w czasie wizyty w Wielkiej Brytanii 
powiedział: „Obecnie nie zachęcałbym Polaków do powrotu do kraju, sytu-
acja gospodarcza nie jest jeszcze u nas sprzyjająca”. Te jego słowa spotkały 
się w Polsce z krytyką ze strony wielu polityków. Dlaczego? 

Andrzej Zapałowski:  Przede wszystkim to jest fałsz. Zwłaszcza polity-
ków z obecnego obozu rządzącego, ponieważ przez ostatnie prawie osiem lat 
rządów Platformy Obywatelskiej wyemigrowało właśnie do Wielkiej Brytanii 
setki tysięcy młodych Polaków. Na razie w Polsce nie ma pracy, żeby ci lu-
dzie wrócili. Nawoływanie do powrotu i po prostu trwania w bezczynności, 
w bezrobociu byłoby z punktu widzenia głowy państwa bardzo dużą nieod-
powiedzialnością. W związku z tym, za te słowa należy mu się szacunek, po-
nieważ powiedział prawdę, co się bardzo rzadko zdarzało w ostatnich latach 
politykom na najwyższych szczeblach. 

Irina Czajko:  Brytyjskie podejście do EU jest poniekąd sprzeczne z pol-
skimi interesami. Dla Polski nie byłoby dobre wyjście Wielkiej Brytanii 
z Unii. Czy w ogóle realna jest taka ewentualność? 

Andrzej Zapałowski:  Jest to bardzo realna możliwość, bo ostatnie 
sondaże mówią, że ponad 52% Brytyjczyków chce wyjścia z UE. Jeżeli dalsze 
problemy z imigracją w postaci napływu nielegalnych uchodźców się nasilą, 
to na pewno Wielka Brytania w przyszłym roku może podjąć decyzję 
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o opuszczeniu Unii Europejskiej. Nastąpi też jej wyłączenie z wielu zobowią-
zań, które podjęła, przystępując do Unii. Uważam, że jest to bardzo prawdo-
podobne. 

Irina Czajko:  Czy NATO jest dla Wielkiej Brytanii priorytetem i czy 
Londyn z entuzjazmem przyjmie decyzję, żeby bazy NATO powstały w Pol-
sce i krajach bałtyckich? 

Andrzej Zapałowski:  Wielka Brytania bardzo ściśle współpracuje ze 
Stanami Zjednoczonymi, znacznie ściślej niż Francja i Niemcy. Jeżeli będzie 
taka decyzja w Waszyngtonie, to na pewno Londyn ją poprze i te bazy w jakiś 
sposób będą rozmieszczane w Europie Wschodniej. 

 
Pierwodruk: I .  Czajko, Dlaczego Wielka Brytania jest tak ważna dla Polski?, 
<http://pl.sputniknews.com/opinie/20150915/1015234.html> (15 IX 2015). 
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POLSKA ZAKŁADNIKIEM PRYWATNYCH INTERESÓW? 
 

ariusz Kamieniecki:  Węgry wzywają rezerwistów do ochrony 
swoich granic przez nielegalnymi migrantami, Chorwacja zamyka 
granice z Serbią, tymczasem Polska deklaruje gotowość przyjęcia 

nawet 12 tys. imigrantów muzułmańskich. Odsuwając na bok emocje, kto 
wobec tego kryzysu ma rację: czy powściągliwi Węgrzy i Chorwaci, czy na-
daktywny rząd PO-PSL?  

Andrzej Zapałowski:  Węgrzy i Chorwaci już widzą, jak poważny jest 
problem z migrantami, natomiast rząd PO-PSL nadal mówi o tych zagroże-
niach niejako z oddali. Obserwując wypowiedzi wielu polskich polityków, 
można odnieść wrażenie, że nie zdają oni sobie sprawy z przyszłej reakcji 
społeczeństwa polskiego na niekontrolowany w pewnym sensie napływ imi-
grantów. Na razie na ulice wychodzą odważni, świadomi obywatele i prote-
stują, ale jak w Polsce pojawią się tysiące roszczeniowych uchodźców, na uli-
ce wyjdą setki tysięcy naszych rodaków. Wtedy sprawy potoczą się błyska-
wicznie, ale problem pozostanie, a mianowicie, co zrobić z tymi ludźmi, któ-
rzy chcą się dostać do Niemiec, ale to państwo ich już nie chce. Z drugiej 
strony polskie służby graniczne bez wsparcia wojska nie są w stanie uszczel-
nić granic, natomiast odbudowa wojsk Obrony Terytorialnej, które mogłyby 
się podjąć skutecznie tej roli, wciąż pozostaje w sferze słownych deklaracji.  

Mariusz Kamieniecki:  Podczas debaty sejmowej przedstawiciele rządu 
właściwie nie przedstawili jasnego stanowiska w sprawie uchodźców, ale wo-
bec dyktatu unijnego o przyjęciu przez Polskę tysięcy imigrantów nie słychać 
sprzeciwu. Czy tak poważnej decyzji nie należałoby uzgodnić z Narodem?  

Andrzej Zapałowski:  Właśnie ten problem, problem uchodźców 
szczególnie nadaje się do tego, aby go poddać pod referendum. Należy pa-
miętać, iż obecnie mówimy o podziale 120 tys. uchodźców, ale w Europie jest 
ich już kilka razy więcej. Niemcy oceniają, że w tym roku dotrze do ich kraju 
około 800 tys. imigrantów. Czyli pierwsze rozdanie kwotowe jest wstępem do 
jego zwielokrotnienia w perspektywie czasu. Tymczasem w Afryce i na Bli-
skim Wschodzie czeka kolejnych kilka milionów osób, które chcą się przedo-
stać do Europy. Dlatego przyjmowanie uchodźców nie jest rozwiązaniem, to 
tak jakby do jednej szalupy na morzu chciały się dostać tysiące osób. Mamy 
zatem do czynienia z próbą zatopienia szalupy, którą jest Europa – magnes 
przyciągający obecnych przybyszów. Jeśli raz pozwolimy na zmianę jej wyra-
zu kulturowego, to już nigdy nie powróci ona do poprzedniego stanu, a nasz 
kontynent coraz bardziej zacznie się upodabniać do Bliskiego Wschodu.  
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Mariusz Kamieniecki:  Rzecznik rządu Cezary Tomczyk w Radiu RMF 
FM powiedział: „Jako kraj jesteśmy przygotowani na każdą liczbę uchodź-
ców. Chodzi o to, żeby podział uchodźców w Europie był sprawiedliwy. 
Weźmiemy na klatę wszystkie decyzje, które podejmiemy ws. uchodźców”. 
Czy to odpowiedzialne słowa i w jakiej pozycji stawiają one Polskę w kontek-
ście zwołanego na 23 września szczytu UE w sprawie uchodźców?  

Andrzej Zapałowski:  To jest skrajnie nieodpowiedzialna deklaracja. 
Polska nie może być zakładnikiem prywatnych interesów Donalda Tuska 
w Unii Europejskiej. Takimi wypowiedziami niszczymy współpracę w Grupie 
Wyszehradzkiej, bo jako jedyni chcemy przyjmować nieograniczoną liczbę 
uchodźców. Jest to także nieodpowiedzialne zachowanie w stosunku do 
państw członków Grupy Wyszehradzkiej, bo z Polski można swobodnie 
przenikać do Czech czy na Słowację. W cytowanej przez Pana wypowiedzi 
rzecznika rządu warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt. Mianowicie, 
mimo kampanii wyborczej i strat politycznych związanych z forsowaniem 
właśnie tu i teraz tej kwestii przez PO widać wyraźnie, jak daleko ta formacja 
polityczna jest uwikłana w zobowiązania w stosunku do Niemiec.  

Mariusz Kamieniecki:  Czy to nie paradoks, że muzułmańskim 
uchodźcom nie chcą pomagać bracia w wierze, np. bogata Arabia Saudyjska, 
a Europa daje im azyl, ryzykując własne bezpieczeństwo?  

Andrzej Zapałowski:  Tamte państwa nie chcą problemów u siebie 
i wolą je eksportować do Europy, tym bardziej że w UE widzą naiwnego 
partnera, który dodatkowo zgadza się na import radykalnego islamu. Należy 
pamiętać, iż Stany Zjednoczone i Francja wspierały i inspirowały tzw. arabską 
wiosnę jako działania obalające dyktatury w Libii, Tunezji, Egipcie, Syrii z 
tym, że wymienione państwa nie dokonały tego samego w tak dyktatorskim 
państwie, jak Arabia Saudyjska! Wprost odwrotnie kraj ten jest ich strate-
gicznym partnerem. 

Mariusz Kamieniecki:  Na kwestię uchodźców można spojrzeć jeszcze 
pod innym kątem, a mianowicie otwieramy drzwi dla ludzi obcych nam kul-
turowo, tymczasem pozostajemy głusi na apele zagrożonych Polaków na 
wschodzie Ukrainy… 

Andrzej Zapałowski:  Dla rządu PO-PSL problem Polaków na wscho-
dzie nie istnieje od lat. Troska o naszych rodaków na wschodzie nie wpisuje 
się w interesy polityczne rządu, a wprost przeciwnie – jest dla niego proble-
mem. To nie kto inny jak ta formacja wspiera oligarchiczną władzę na Ukra-
inie czy antypolską władzę na Litwie. Stając w sposób zdecydowany po stro-
nie Polaków na wschodzie, rząd mógłby się narazić władzy w Kijowie czy 
w Wilnie. Proszę zobaczyć, jak kompromitująco wygląda sprawa z Domem 
Polskim we Lwowie. Kilka dni temu władze Lwowa zmieniły decyzję i za-
miast dzierżawy budynku na 49 lat (co już było skandalem, gdyż w Przemy-
ślu Ukraińcy otrzymali na własność budynek i rząd polski finansuje jego re-
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mont) zaproponowały dzierżawę na 5 lat. To pokazuje, że zasada wzajemno-
ści nie obowiązuje.  

Mariusz Kamieniecki:  Czy ma Pan kontakt z kimś z Polaków np. 
w Mariupolu czy w innych zagrożonych działaniami wojennymi rejonach 
Ukrainy i jak oni przyjmują to, że państwo polskie pozostawia ich samym so-
bie, a gotowe jest pomagać muzułmanom? 

Andrzej Zapałowski:  Obecnie nie mam takich kontaktów. Jednakże na 
wielu portalach społecznościach można przeczytać, jak bardzo ci ludzie są 
rozczarowani postępowaniem polskich władz. Mówią, iż Polska o nich za-
pomniała, a wychodzi przed szereg w przyjmowaniu uchodźców muzułmań-
skich. Polityka kolejnych polskich rządów od lat ogranicza się do ofiarowania 
naszym rodakom na wschodzie książek, a przy okazji różnych świąt paczek, 
tymczasem nie o to chodzi. W ten sposób nie zbudujemy sobie szacunku 
wśród innych państw na świecie, mało tego – pokażemy naszym rodakom 
zamieszkałym poza Polską, że bardziej od jedności narodowej liczą się cele 
polityczne i koniunkturalizm.  

Mariusz Kamieniecki:  Polska jest otwarta nie tylko przyjąć migran-
tów, ale – jak słyszymy – uczelnie wyższe mają być gotowe na przyjęcie mu-
zułmańskich studentów, którzy zechcą kontynuować studia w Polsce. Tym-
czasem wielu naszych rodaków za wschodniej granicy nie ma takiej możli-
wości, bo limity finansowe udzielane przez rząd są mocno ograniczone…  

Andrzej Zapałowski:  Obecnie Polska funduje wysokie stypendia dla 
tysięcy Ukraińców, a tylko patrzeć, jak podobne pieniądze będą dla społecz-
ności muzułmańskiej. Zamiast budowania elity narodowej za polskie pienią-
dze tworzymy elitę obcą, która w przyszłości może decydować o losie nasze-
go państwa. Zanim zaangażujemy się coraz bardziej w nie nasz problem, mo-
że warto odpowiedzieć sobie na pytanie: Czy muzułmańska inteligencja jako 
obywatele Polski będzie broniła naszej tożsamości narodowej (oczywiście nie 
dotyczy to polskich Tatarów, którzy są bardzo oddani Polsce)? Odpowiedź 
jest prosta – imigranci będą w Polsce tym samym, co już dzisiaj możemy za-
obserwować na Zachodzie, a mianowicie trwałym elektoratem antynarodo-
wych środowisk politycznych.  

 
Pierwodruk: M. Kamieniecki , Polska zakładnikiem prywatnych interesów?, 
<http://naszdziennik.pl/polska-kraj/144077,polska-zakladnikiem-prywatnych-intere 
sow.html> (21 IX 2015).  
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POD RĘKĘ Z NIEMCAMI W ROLI WASALA 
 

ariusz Kamieniecki:  Jak odebrał Pan stanowisko rządu Ewy Ko-
pacz, który wyłamał się z solidarności krajów Grupy Wyszehradz-
kiej w sprawie uchodźców?  

Andrzej Zapałowski:  Rola premier Ewy Kopacz w ostatnim spotkaniu 
Grupy Wyszehradzkiej jest bardzo dwuznaczna. Z jednej strony, w publicz-
nych deklaracjach identyfikowała się z tymi państwami, a z drugiej strony – 
obecnie – można odnieść wrażenie, iż w imieniu Komisji Europejskiej pró-
bowała tę grupę rozmiękczyć. To, że się wyłamała z solidarności, może bar-
dzo źle wpłynąć na przyszłą pozycję Polski w Europie Środkowej. Decyzja 
polskiego rządu, postawa premier E. Kopacz wpisują się także w proces uza-
leżniania Polski od Niemiec. Należy się spodziewać, że Czechy, Słowacja 
i Węgry będą rozwijać powstałą w styczniu 2015 r. Grupę Sławkowską, w któ-
rej nie ma Polski. W odbiorze społecznym decyzja rządu E. Kopacz była 
zdradą społeczeństwa polskiego i przyjaciół z Grupy Wyszehradzkiej.  

Mariusz Kamieniecki:  Można zatem powiedzieć, że w Polsce mamy 
rząd „Platformy Unii Europejskiej”, wykonujący pokornie polecenia, jakie 
płyną z Brukseli i Berlina. Polska mogła być liderem Europy Środkowo-
Wschodniej, a teraz po żenującym zachowaniu rządu PO-PSL krytykowana 
staje się pośmiewiskiem. W jakiej roli stawiamy siebie wobec pozostałych 
państw?  

Andrzej Zapałowski:  Tak jak wspomniałem, po tak nieodpowiedzial-
nej decyzji rządu i swoistej zdradzie przyjaciół pozostaje nam współpraca re-
gionalna z Niemcami w roli wasala oraz z bankrutującą Ukrainą i antypolską 
Litwą. Białoruś odbierana jako dominum Rosji jest także dla nas nieosiągal-
na. Decyzja rządu PO-PSL w sprawie przymusowego rozdziału uchodźców – 
dodam: decyzja podporządkowująca się dominacji Niemiec – będzie miała 
także brzemienne skutki na przyszłość. Mianowicie w razie powstania kry-
tycznej sytuacji u naszych granic państwa Grupy Wyszehradzkiej obrócą się 
do nas plecami.  

Mariusz Kamieniecki:  O wiarygodności Polski w oczach tych „zdra-
dzonych” Pan wspomniał. Ale jakim partnerem jest Warszawa wobec Berlina 
czy Paryża, których zachcianki spełnia rząd Ewy Kopacz?  

Andrzej Zapałowski:  W polityce międzynarodowej wykorzystywane 
państwo nigdy nie będzie realnym partnerem, a tylko przedmiotem rozgry-
wek. Nie chodzi tu jedynie o reputację, ale o konkretne korzyści gospodarcze 
czy polityczne wynikające z uczestnictwa w określonej grze. Jeśli pozostałe 
państwa Grupy Wyszehradzkiej, które mają wspólnie mniej mieszkańców od 
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Polski, są w stanie artykułować swoje interesy w Brukseli, a Warszawa nie, to 
świadczy o tym, że rządcą nami osoby niekompetentne i skorumpowane po-
litycznie przez ośrodki zewnętrzne.  

Mariusz Kamieniecki:  Jakie to może mieć konsekwencje dla naszego 
bezpieczeństwa? 

Andrzej Zapałowski:  Obecnie obserwujemy ocieplenie stosunków po-
między Waszyngtonem a Moskwą, które na razie nie przekładają się na me-
dialne newsy, ale gra się toczy. To oznacza, iż Ukraina pozostanie w szarej 
strefie nierozwiązanego konfliktu wewnętrznego. W razie wybuchu kolejnej 
rewolucji, które tam wybuchały dotychczas w okresie listopad-grudzień, mo-
żemy mieć u naszych wschodnich granic chaos, przestępczość, uciekinierów 
i kanał przerzutu uciekinierów z Azji i Bliskiego Wschodu. Niemcy zawieszą 
układ z Schengen i pozostaniemy sami z tym problemem, jak Włochy w 2011 r.  

Mariusz Kamieniecki:  Poniekąd sami sobie gotujemy ten problem 
nieodpowiedzialnymi decyzjami obecnego rządu. W jednym z ostatnich wy-
wiadów udzielonych NaszemuDziennikowi.pl przestrzegał Pan, że Podkar-
pacie i Polska mogą stać się kolejną trasą dla nielegalnych imigrantów. Tym-
czasem niemiecki dziennikarz opublikował mapę, z której wynika, że ta 
chwila zbliża się nieuchronnie…  

Andrzej Zapałowski:  Po uszczelnieniu granic przez Węgry, Austrię 
i Niemcy naturalnym traktem przerzutu z Bałkanów będzie Rumunia i Ukra-
ina, zwłaszcza że ten ostatni kraj jest tak skorumpowany, iż prawdopodobnie 
uchodźcy będą dowożeni do granicy polskiej autobusami za drobne opłaty. 
Z Bałkanów do granicy Polski jest ok. 550 km! Czy ktoś w Polsce podejmuje 
jakieś działania wzmacniające granicę?  

Mariusz Kamieniecki:  Czy to oznacza, że również u nas mogą się po-
wtórzyć obrazki, jakie znamy z przekazów informacyjnych, mam na myśli fa-
lę uchodźców przemierzającą z Ukrainy przez Polskę w kierunku Niemiec?  

Andrzej Zapałowski:  W mojej ocenie, może być znacznie gorzej, bo 
w Niemczech nikt nie będzie czekał na uchodźców, a granica będzie za-
mknięta. Takie miasta jak Przemyśl, Rzeszów, Kraków czy Wrocław będą za-
pełnione uciekinierami.  

Mariusz Kamieniecki:  Jak można temu przeciwdziałać?  
Andrzej Zapałowski:  Jedynym sposobem na uniknięcie tej sytuacji jest 

wstrzymanie przez Rosję i Stany Zjednoczone wojny w Syrii. Te państwa mu-
szą się dogadać co do podziału wpływów w tamtym regionie. Czasu, aby to 
załatwić, jest coraz mniej – zaledwie kilka miesięcy. Jeśli ten problem nie zo-
stanie załatwiony, to w Polsce możemy mieć znacznie więcej uchodźców po-
za tymi, których na siłę wciska nam Berlin i Bruksela. Mapa, jaką znaleziono 
u uchodźców syryjskich, pokazuje, że poruszają się według planu. 

Mariusz Kamieniecki:  Czy Pana zdaniem nie wygląda to na zorgani-
zowane działanie?  



471 

Andrzej Zapałowski:  Już służby specjalne Węgier odkryły, iż marsz 
uchodźców do Niemiec koordynują zamożni muzułmanie, którzy niejedno-
krotnie na miejsce docierają drogą lotniczą. To oni kierują lub inspirują roz-
ruchy. O wspieranie działań nielegalnych uchodźców media podejrzewają 
także George'a Sorosa, który miał finansować m.in. druk informatorów po 
arabsku z adresami organizacji udzielających pomocy uchodźcom m.in. 
w Polsce.  

Mariusz Kamieniecki:  To dziennikarz Sky News nieumyślnie ujawnił 
znaleziony na plaży „podręcznik imigranta” po polsku. Jednak rząd, zachęca-
jąc do przyjmowania uchodźców, widać nie dostrzega tego problemu…  

Andrzej Zapałowski:  Służby specjalne są kierowane przez czynniki po-
lityczne, czyli rząd, i wykonują jego polecenia. Jedynie pod względem opera-
cyjnym – w miarę posiadanych środków – starają się dostosowywać do zagro-
żeń. Jeśli politycy nie widzą problemu lub nie chcą go widzieć, to służby nie 
mogą się zbytnio „wychylać”. Dzisiaj mamy w Polsce zbyt wielu polityków, 
którzy w zakresie bezpieczeństwa narodowego mają tylko wiedzę intuicyjną. 
Pytanie tylko, ilu z nich ma intuicję w tym obszarze.  

 
Pierwodruk: M. Kamieniecki , Pod rękę z Niemcami w roli wasala, <http://naszdzi 
ennik.pl/polska-kraj/144295,pod-reke-z-niemcami-w-roli-wasala.html> (25 IX 2015). 
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WARSZAWA STAJE SIĘ STRATEGICZNYM PARTNEREM  
WASZYNGTONU 

 
ariusz Kamieniecki:  Panie Doktorze, w przemówieniu prezy-
denta Andrzeja Dudy na sesji ONZ znalazła się wyraźna aluzja do 
działań Rosji na Ukrainie. Jakie to ma znaczenie, zwłaszcza że kie-

dy świat – jak się wydaje – oswoił się z połknięciem przez Moskwę wschod-
niej Ukrainy? 

Andrzej Zapałowski:  Zasadniczo w tej wypowiedzi chodziło o to, aby 
podkreślić, iż działania siłowe na świecie nie mogą być sposobem rozwiązywa-
nia problemów. Zwłaszcza Europa Środkowa jest obszarem, gdzie nie ma 
„sprawiedliwych” granic, ale ich siłowe naruszenie spowoduje ogólny chaos 
i niekończące się konflikty. Co do Ukrainy, to obydwie strony konfliktu stosują 
siłowe rozwiązania i świat nie tylko się z tym oswoił, ale obecnie szuka także 
rozwiązania w świetle prawa międzynarodowego, jak ten stan unormować. 
Każdy rozsądny polityk zdaje sobie bowiem sprawę z tego, iż Krym nie wróci 
w najbliższych dekadach do Ukrainy, a ona sama nie może być już jako kraj 
państwem unitarnym, jeśli chce zachować swoje pozostałe prowincje.  

Mariusz Kamieniecki :  W czasie prezydentury Bronisława Komorow-
skiego Polska była na zapleczu międzynarodowej sceny politycznej. Czy 
obecność prezydenta Dudy przy głównym stole z Barackiem Obamą, Władi-
mirem W. Putinem i Ban Ki-moonem może oznaczać przełom i początek in-
nego postrzegania Polski przez światowe mocarstwa? 

Andrzej Zapałowski:  Wszystko zależy od tego, czy prezydent Andrzej 
Duda będzie artykułował interesy Polski wobec światowych przywódców, czy 
też będzie politykiem jednoznacznie identyfikującym nasz kraj jako stronę 
konfliktu czy też gry sojuszniczej. Polska musi rozmawiać z Moskwą bezpo-
średnio, a nie za pośrednictwem Berlina czy też Brukseli. Jeśli tak będzie, to 
z pewnością nastąpi inne postrzeganie naszego państwa na arenie międzyna-
rodowej. Tego też oczekują nasi partnerzy z Grupy Wyszehradzkiej.  

Mariusz Kamieniecki:  Czy tym gestem wobec prezydenta A. Dudy nie 
dano też W. Putinowi odczuć, że Stany Zjednoczone będą oceniały poczyna-
nia Rosji, licząc się ze stanowiskiem Europy Środkowo-Wschodniej, w tym ze 
zdaniem Polski?  

Andrzej Zapałowski:  Polska leży w sferze istotnych interesów Stanów 
Zjednoczonych i Rosja jest tego świadoma i zdaje sobie sprawę, że pewne jej 
zamierzenia są mocno ograniczone. Moskwa wie, że nieprzestrzeganie pew-
nych reguł w tej grze może grozić bezpośrednią konfrontacją. Jednakże trze-
ba zwrócić uwagę, że dotychczas Waszyngton nie traktował Warszawy po-
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ważnie, gdyż polscy politycy realizowali głównie cele Brukseli i to tam wła-
śnie zasadniczo dyskutowano o losie tego regionu.  

Mariusz Kamieniecki:  W momencie wzmocnienia samodzielnej roli 
państw, członków Unii Europejskiej z Europy Środkowej kraje te będą miały 
większy wpływ na politykę Stanów Zjednoczonych w regionie. Jak Pana zda-
niem na to odpowie Europa Zachodnia, głównie Berlin, który co by nie po-
wiedzieć – sprzyja Moskwie? 

Andrzej Zapałowski:  W obecnej chwili toczy się walka w Polsce po-
między opcją proniemiecką a proamerykańską. Platforma, która reprezentuje 
interesy Berlina w polityce wewnętrznej i zagranicznej Polski, stawia nasz 
kraj w konfrontacji z Moskwą, a z drugiej strony uzasadnia ocieplenie sto-
sunków na linii Berlin-Moskwa jako działania czysto biznesowe. W odniesie-
niu do opcji proamerykańskiej celem jest wzmocnienie państw naszego re-
gionu poprzez osłabienie wpływów Berlina, co jest w interesie Waszyngtonu, 
ale także wzmocnienie potencjału odstraszania wobec Moskwy w tym obsza-
rze. Istotą naszej polityki zagranicznej powinno być budowanie potencjału 
gospodarczego i militarnego, ale także aktywna polityka w Europie Wschod-
niej poprzez koegzystencję na pewnych obszarach wpływów rosyjskich i pol-
skich. Nie wolno nam się tego bać.  

Mariusz Kamieniecki:  Czy Polska jest dzisiaj bardziej potrzebna Sta-
nom Zjednoczonym czy może Stany Zjednoczone Polsce? 

Andrzej Zapałowski:  Przed Stanami Zjednoczonymi bardzo trudny 
okres. Mianowicie państwa bloku BRICS, w którego skład wchodzą Brazylia, 
Rosja, Indie, Chiny oraz RPA, podejmują działania mające na celu wyparcie 
dolara z pozycji waluty światowej oraz ograniczenia wpływów Stanów Zjed-
noczonych w Azji. Rosja poprzez współpracę z Niemcami chce to samo zro-
bić w Europie. Bez sprawdzonych sojuszników Stany Zjednoczone będą po-
nosiły coraz większe straty w polityce i we wpływach gospodarczych na świe-
cie. To wszystko powoduje, że Warszawa staje się coraz bardziej strategicz-
nym partnerem dla Waszyngtonu.  

Mariusz Kamieniecki:  Jak skomentuje Pan kompromitującą wypo-
wiedź ambasadora Rosji w Polsce?  

Andrzej Zapałowski:  Ta wypowiedz była moim zdaniem zaplanowana 
jako sprawdzenie reakcji Polski na tego typu zaczepki. Jest to dalszy ciąg 
wzajemnych kompromitujących wypowiedzi, które padają z obu stron. Pro-
szę pamiętać, iż minister Grzegorz Schetyna w swoim czasie mówił o Ukraiń-
cach, którzy wyzwolili Oświęcim, a nie o Armii Czerwonej. W tym wypadku 
nie mamy jednak wypowiedzi ministra spraw zagranicznych Rosji, a jedynie 
ambasadora. Po stosownych upomnieniach ambasadora Rosji przez polskie 
MSZ wspomnianą kwestię powinno się pozostawić, gdyż jej roztrząsanie ni-
czego nie da.  
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Mariusz Kamieniecki:  No dobrze, ale czy mimo wszystko stonowana 
odpowiedź polskiego MSZ, które ograniczyło się jedynie do lakonicznego 
komunikatu, jest wystarczająca?  

Andrzej Zapałowski:  Ta sprawa powinna być załatwiona kanałami dy-
plomatycznymi na najwyższym szczeblu. W przeszłości, ale i obecnie mamy 
do czynienia z wieloma ostrzejszymi stwierdzeniami. Ostatnio wiceprze-
wodniczący Dumy Rosyjskiej Władimir Żyrinowski wprost stwierdził, że Pol-
ska ma sobie zabrać Lwów, tak jak Rosja zrobiła to z Krymem, oraz że wkrót-
ce połowa naszego kraju może być obrócona w ruinę. Co ciekawe, w tej 
sprawie panuje absolutna cisza. Musimy jednoznacznie artykułować prawdę 
historyczną, a z drugiej strony dbać o nasze interesy gospodarcze w Rosji.  

 
Pierwodruk: M. Kamieniecki , Warszawa staje się strategicznym partnerem Wa-
szyngtonu, <http://www.naszdziennik.pl/polska-kraj/144651,warszawa-staje-sie-strat 
egicznym-partnerem-waszyngtonu.html> (1 X 2015). 
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JAK URATOWAĆ EUROPĘ PRZED GROŹBĄ WOJNY CYWILIZACJI? 
 

oszukiwanie dróg wyjścia z zakrojonego na wielką skalę kryzysu mi-
gracyjnego, który z wielką mocą uderzył w kraje UE, w tym też Polskę, 
jest tematem rozmowy korespondentki radia Sputnik Iriny Czajko 

z politologiem, dr. Andrzejem Zapałowskim, byłym posłem do Parlamentu 
Europejskiego, wykładowcą Wyższej Szkoły Prawa i Administracji 
w Przemyślu. 

Irina Czajko:  Emerytowany generał Erich Vad, wieloletni doradca kanc-
lerz Angeli Merkel zaproponował utworzenie europejskiej straży granicznej 
z udziałem wojska, której celem byłaby ochrona zewnętrznych granic Unii 
Europejskiej. Jak Pan ocenia tę propozycję? 

Andrzej Zapałowski:  Jestem sceptyczny co do tej propozycji, ponieważ 
pomysł utworzenia europejskich sił zbrojnych jest już w agendzie od kilku-
nastu lat. Praktycznie nic w tej kwestii nie zrobiono poza powołaniem szta-
bu. Przede wszystkim należy zacieśnić współpracę między strażami granicz-
nymi poszczególnych państw europejskich i skoordynować działania. To 
znaczy przerzucić w ramach pomocy część sił na granice zewnętrzne Unii. 
A tworzenie nowej formacji jest absolutnie nierealne, zwłaszcza w tak krót-
kim okresie, w którym trzeba będzie użyć dużych ilości funkcjonariuszy do 
ochrony granic. 

Irina Czajko:  W różnych polskich miastach odbędą się w najbliższych 
dniach demonstracje antyimigranckie. 10 X w Warszawie i Koszalinie, 11 X w Kiel-
cach i Olsztynie, 17 X Częstochowie, 18 X w Łomży itd. Na zdjęciach widać hasła, 
które niosą demonstranci np. „Polska była i jest słowiańska, nigdy muzułmańska”. 
Kto organizuje te demonstracje? W większości młodzież? 

Andrzej Zapałowski:  Tak. Młodzież jest przeciwna, temu ażeby w Pol-
sce przyjmować uchodźców. Argumentując to, przede wszystkim odnoszą się 
do braku repatriacji Polaków, na przykład, z Kazachstanu. Ludzie chcą na 
ulicach pokazać, że tak naprawdę są przeciwni temu. Młodzież widzi to, co 
się dzieje w Europie Zachodniej, na przykład w Wielkiej Brytanii, gdzie bar-
dzo dużo młodych Polaków pracuje. Oni przyjeżdżają do kraju i opowiadają 
o tym, jak powstają dzielnice muzułmańskie, jak muzułmanie nie utożsamia-
ją się z tym państwem. Młodzież nie chce dopuścić do tego w Polsce. Dlatego 
też, moim zdaniem, te manifestacje w Polsce będą się nasilać. Będzie na nie 
chodzić coraz więcej osób, coraz więcej środowisk będzie jawnie demon-
strować to, że w sprawie nielegalnej imigracji nie zgadzają się z obecnym 
rządem. 

P 
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Irina Czajko:  A jak Pan widzi rozwiązanie problemu uchodźców w Unii 
Europejskiej, w tym też w Polsce. Jest to problem na lata, zarówno ekono-
miczny jak i polityczny, etniczny, kulturowy. 

Andrzej Zapałowski:  Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na to, że 
Niemcy przez ostatnie lata prowadziły politykę informacyjną mówiącą o tym, 
że w Niemczech każda osoba prześladowana, każdy uchodźca znajdzie swoje 
miejsce. Niemcy jakby oferują całe zabezpieczenie socjalne dla tych ludzi. To 
jest w dużym stopniu powodem tego, że w wielu krajach, w których sytuacja 
jest niestabilna ludność podjęła decyzję, czasami było to inspirowane z ze-
wnątrz, aby udać się do Niemiec, dotrzeć do tego ośrodka oazy, dobrobytu. 
Myślę, że do końca nie zdawano sobie sprawy z tego, z jaką ilością ludzi bę-
dziemy mieli do czynienia. To przecież nie będzie kwestia kilkunastu lub kil-
kudziesięciu tysięcy rocznie. Teraz już mówimy o milionie osób rocznie. Że-
by rozwiązać ten problem należy podjąć działania dużo tańsze. Mianowicie, 
środki finansowe należy lokować w obszarach, gdzie jest niestabilna sytuacja, 
tam, na miejscu, trzeba udzielać pomocy. Przede wszystkim konieczne jest 
osiągnięcie na najwyższym szczeblu pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, Ro-
sją, Chinami i jeszcze kilkoma krajami porozumienia w kwestii stabilizacji 
tego obszaru – Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu. To jest jedyne rozwią-
zanie. Jeżeli tam nie dojdzie do unormowania sytuacji, to uchodźcy będą 
nadal napływać. I Europa wejdzie w innych kryzys, kryzys tożsamościowy. 
Amerykanin Samuel Huntington w swojej książce „Zderzenie cywilizacji" kil-
kanaście lat temu bardzo wyraźnie stwierdził: „Przyszłe wojny będą wojnami 
między cywilizacjami”. Tak też będzie, jeżeli w Europie będziemy mieli do 
czynienia z dwiema cywilizacjami, czyli chrześcijańską i wzrastającą muzuł-
mańską. W przyszłości w Europie może dojść do wojny religijnej na dużą 
skalę, o której tylko czytamy z podręczników o okresach XVI i XVII wieku. 

Irina Czajko:  Jak Pan ocenia politykę Rosji w Syrii, politykę przeciwko 
tzw. Państwu Islamskiemu? 

Andrzej Zapałowski:  Uważam, że każde działanie, które służy znisz-
czeniu Państwa Islamskiego i każdy kraj, który angażuje się w to, należy po-
pierać. Wszelki fundamentalizm, zwłaszcza w wydaniu, który obserwujemy 
na Bliskim Wschodzie, gdzie morduje się nie muzułmanów, gdzie wprowa-
dza się prawa zupełnie obce cywilizacjom, które nawet współistniały na tym 
terenie. Wszelkie takie organizacje trzeba bezwzględnie niszczyć, bo nie ma 
innej drogi. W tym względzie i politykę Rosji i działania innych krajów, które 
zwalczają Państwo Islamskie, należy popierać. 

 
Pierwodruk: I .  Czajko, Jak uratować Europę przed groźbą wojny cywilizacji?, 
<http://pl.sputniknews.com/opinie/20151008/1179303/europa-migranci-cywilizacja. 
html> (8 X 2015). 
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TO RZĄD KONTROLOWAŁ SEJM 
 

ariusz Kamieniecki:  Podwyższenie wieku emerytalnego, zmia-
ny w OFE, regulacje dotyczące metody o in vitro – to tylko niektóre 
efekty pracy posłów. Jak ocenia Pan minioną kadencję Sejmu?  

Andrzej Zapałowski:  Ogólnie, patrząc na mijającą kadencję Sejmu, 
można odnieść wrażenie, iż utrwala się negatywna tendencja do wykonywa-
nia mandatów poselskich przez kierownictwo klubów, a zwykłych posłów 
ogranicza się do głosowania zgodnie z dyscypliną klubową i do załatwiania 
spraw lokalnych. Oczywiście ważną kwestią jest mobilizowanie członków 
klubów w głosowaniach istotnych, programowych, ale wykorzystywanie tego 
narzędzia w codziennym funkcjonowaniu parlamentu deprecjonuje istotę 
mandatu posła czy senatora, co z kolei ma odzwierciedlenie w małym zaufa-
niu społecznym do tego organu państwa. Ten problem dotyczy praktycznie 
wszystkich klubów parlamentarnych.  

Mariusz Kamieniecki:  W odniesieniu do głównych kierunków pracy 
Sejmu wskazanych przez Pana wybija się jedno, a mianowicie szukanie pie-
niędzy w kieszeni społeczeństwa na działania mające mało wspólnego z po-
prawą życia zwykłych obywateli. Co dobrego udało się zrobić na gruncie kra-
jowym? 

Andrzej Zapałowski:  Na pewno dobrym rozwiązaniem było podwyż-
szenie środków na obronność do 2% PKB oraz zablokowanie próby prywaty-
zacji państwowych lasów. W gąszczu uchwalonych ponad 750 ustaw można 
też zauważyć regulacje, które dotyczyły pomocy dla kredytobiorców w trud-
nej sytuacji, wydłużenia urlopów macierzyńskich, wprowadzenie karty dużej 
rodziny czy specjalnych ulg na tworzenie przyzakładowych żłobków, ale tak 
czy inaczej nie wyczerpuje to oczekiwań, jakie społeczeństwo ma prawo mieć 
wobec tych, którym powierza mandat parlamentarzysty.  

Mariusz Kamieniecki:  A jeśli chodzi o sprawy międzynarodowe? 
Andrzej Zapałowski:  Obawiam się, iż w kwestiach międzynarodowych 

bilans jest negatywny. Osłabiliśmy naszą pozycję w Grupie Wyszehradzkiej 
i sprowokowaliśmy do powstania Grupy Sławkowskiej. Ponadto doprowadzi-
liśmy do znacznych napięć w stosunkach z Rosją, wysuwając się na szpicę an-
tyrosyjskiej krucjaty, a także nie obroniliśmy się przed kwotowaniem niele-
galnych imigrantów. Ponadto w minionej kadencji utrzymano na szczycie 
NATO w Newport podział na Europę Środkową i Zachodnią pod względem 
zobowiązań wobec Rosji, odnośnie do budowy infrastruktury militarnej Pak-
tu, co jest dla nas niekorzystne. To tylko niektóre porażki, ale o fundamen-
talnym znaczeniu dla Polski.  

M 
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Mariusz Kamieniecki:  Czy, Pana zdaniem, Sejm w sposób właściwy 
pełnił funkcję kontrolną wobec rządu?  

Andrzej Zapałowski:  To rząd kontrolował Sejm, a czasami można było 
odnieść wrażenie, iż kontrolowała go Bruksela. W Sejmie po raz kolejny de-
cydowała tylko arytmetyka, a nie argumenty. Miniona kadencja upłynęła 
w sytuacji toczącego się konfliktu za naszą wschodnią granicą.  

Mariusz Kamieniecki:  Jak ocenia Pan działania polskich władz, w tym 
również Sejmu, dotyczące naszych stosunków z Rosją i Ukrainą?  

Andrzej Zapałowski:  Polscy posłowie mają ciągle problem z dookre-
śleniem interesów Polski w grze o wpływy na Ukrainie. Widoczny był brak 
fundamentalnych pytań o głębokość naszego zaangażowania we wspieranie 
Ukrainy w odniesieniu do naszych interesów gospodarczych i bezpieczeń-
stwa. Proste hasło mówiące, iż bez wolnej Ukrainy nie ma wolnej Polski, jest 
na obecną chwilę infantylne. Polska w tej grze nie brała pod uwagę, iż pro-
blem dotyczy nie tylko państwa ukraińskiego, ale także społeczeństwa, które 
w znacznej mierze jest prorosyjskie. Mesjanizm zza Buga, który nawracałby 
miliony obywateli tego kraju na narodową ukraińskość, to zupełne oderwa-
nie się od rzeczywistości.  

Mariusz Kamieniecki:  W Sejmie brak było posłów, którzy podnosiliby 
tak fundamentalne kwestie, a tego oczekiwały miliony Polaków. Jaka po tej 
kadencji jest pozycja Polski w Unii Europejskiej i w relacjach zwłaszcza 
z Niemcami? 

Andrzej Zapałowski:  Niestety daliśmy się wmanewrować w bijatykę 
około Majdanu, a w drugiej fazie Niemcy i Francja umiejętnie nas odsunęły 
od decyzji. Ta druga faza jest o tyle istotna, iż nie dotyczy tylko samego faktu 
wprowadzania na Ukrainie pokoju, ale głównie podziału wpływów w gospo-
darce tego państwa. Sam fakt sprawowania przez Donalda Tuska funkcji 
przewodniczącego Rady Europejskiej nic istotnego dla Polski nie wniósł, 
a wprost przeciwnie – utrudnił nam decyzje, jak choćby w sprawie kwot nie-
legalnych imigrantów. Problem w tym, iż wielu polityków nie widzi celów 
polityki Niemiec w Europie Środkowo-Wschodniej, a mianowicie utrwalenia 
dominacji gospodarczej nad tym obszarem. Zmieńmy może temat, pozosta-
jąc jednak w obszarze bezpieczeństwa Polski.  

Mariusz Kamieniecki:  Jak odebrał Pan informację przekazaną przez 
ministra Tomasza Siemoniaka, że w Łasku, Drawsku Pomorskim, Skwierzy-
nie, Ciechanowie i Choszcznie mają być zlokalizowane przyszłe składy ame-
rykańskiego sprzętu wojskowego?  

Andrzej Zapałowski:  Same składy nie wnoszą nic strategicznego 
w kwestii bezpieczeństwa Polski. Należy pamiętać, iż sprzęt tam zgromadzo-
ny będzie dotyczył wyposażenia jednej lub dwóch brygad zmechanizowa-
nych, czyli wyposażenia dla ok. 10 tys. żołnierzy. Oczywiście jest to istotne 
skrócenie czasu wsparcia dla Polski na wypadek konfliktu, gdyż łatwiej prze-
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rzucić samych żołnierzy niż sprzęt wojskowy. Niemniej jest to działanie 
w wymiarze operacyjnym i nic istotnego nie wniesie dla bezpieczeństwa Pol-
ski. Natomiast to, co Amerykanie mogliby nam przekazać, to systemy anty-
rakietowe i przeciwlotnicze, które są obecnie dla nas bardzo newralgiczne, 
a których niestety nie mamy.  

Mariusz Kamieniecki:  Czy i na ile może to poprawić stan bezpieczeń-
stwa Polski?  

Andrzej Zapałowski:  Nie ma się co łudzić, że Amerykanie przeznaczą 
do stacjonowania na stałe w Polsce siły porównywalne do tych, które znajdu-
ją się obecnie w Niemczech. Tymczasem tylko potencjał w postaci trzech, 
czterech dywizji wyposażonych w najnowszy sprzęt obsługiwany na stałe 
przez operatorów jest w stanie istotnie wpłynąć na bezpieczeństwo Polski. 
Obawiam się, iż wspomniane magazyny będą podobne do magazynów ame-
rykańskiej Gwardii Narodowej, czyli znajdzie się tam sprzęt już przestarzały. 
Oczywiście każdy dodatkowy sprzęt w sytuacjach kryzysowych ma bardzo 
duże znaczenie, ale nie możemy przeceniać tego rodzaju gestów sojuszników 
dla istotnego zwiększenia naszego bezpieczeństwa. Dla Polski istotne zna-
czenie na obecnym etapie rozbudowy naszego systemu bezpieczeństwa ma 
budowa masowej Obrony Terytorialnej, której ciągle nie ma.  

 
Pierwodruk: M. Kamieniecki , To rząd kontrolował Sejm, <http://naszdziennik.pl/ 
polska-kraj/145293,to-rzad-kontrolowal-sejm.html> (12 X 2015). 
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NA UKRAINIE ROŚNIE LICZBA ZWOLENNIKÓW UPA... 
 
rina Czajko:  Panie doktorze grupa Rejting opublikowała wyniki bada-
nia przeprowadzonego na początku października. I po raz pierwszy odse-
tek zwolenników państwowej gloryfikacji OUN i UPA przewyższa na 

Ukrainie odsetek osób, będących przeciwnikami takiej decyzji. Czy ten wynik 
Pana zdziwił? 

Andrzej Zapałowski:  Nie jestem zdziwiony, o ile są to prawdziwe wy-
niki, bo sytuacja społeczna na Ukrainie jest obecnie bardzo trudna. Możemy 
domniemywać, iż pewne obrazy socjologiczne mogą być lekko zafałszowane. 
Przede wszystkim tolerancja państw UE dla rozwoju faszyzmu na Ukrainie, 
tolerancja dla nacjonalistycznych batalionów ochotniczych, które walczyły 
w Donbasie i posługiwały się symboliką faszystowską, jest dla społeczeństwa 
ukraińskiego jasnym sygnałem – jeżeli Unia Europejska nie protestuje prze-
ciwko temu, to znaczy, że akceptuje ten stan rzeczy. I tutaj państwo ukraiń-
skie prowadziło działania, mające na celu właśnie stworzenie takiej konfron-
tacji między środowiskami banderowskimi na Ukrainie, które mają przede 
wszystkim jawnie antyrosyjski charakter, lecz również charakter antypolski, 
czy antywęgierski jest obecnie czasowo ukryty. 

Obecnie pokazuje się, że Ukraińska Powstańcza Armia – poprzez zafał-
szowanie także jej prawdziwego obrazu i działań z okresu II wojny świato-
wej – jest tym elementem tożsamościowym, który identyfikuje obecne pań-
stwo ukraińskie z walką o całość terytorialną kraju. Jeżeli takie zabiegi socjo-
techniczne, które stosuje się na Ukrainie przy wsparciu prezydenta i parla-
mentu, będą w dalszym ciągu kontynuowane, trudno będzie się dziwić, że 
większość obywateli tego kraju przyjmie jako coś oczywistego to, że UPA jest 
tym elementem w historii Ukrainy, z którego należy brać przykład. 

Irina Czajko:  Jak polscy politycy, polskie społeczeństwo przyjmuje ten 
fakt, że na Ukrainie jest rozwijany kult Stepana Bandery i UPA? 

Andrze j  Zapałowski:  W tej chwili mam nadzieję, iż te środowiska, 
które będą dochodzić do głosu w Polsce, będą z coraz większym dystansem 
podchodzić do tradycji UPA i S. Bandery. Zresztą to się obserwuje wśród 
młodego pokolenia, w różnych warstwach. Młodzież zdecydowanie neguje tę 
dotychczasową politykę państwa w sprawie tolerowania banderyzmu. 

Także w mediach obecne są tendencje coraz ostrzejszego podchodzenia 
do tego tematu. Dotychczasowa polityka państwa polskiego wynikała przede 
wszystkim z tego, iż w partii, która sprawowała władzę, czyli Platformie 
Obywatelskiej, lobby mniejszości ukraińskiej, które było i jest związane 
w dużej części z tradycją banderowską, było częścią tej formacji. 

I 
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Nawet w Sejmie jest jeden z posłów tej partii, którego ojciec brał udział 
w działaniach, napadach na ludność polską. Jego oddział wyrzynał m.in. taką 
wioskę, jak Wiązownica pod Jarosławiem. To pokazuje, iż także w Polsce 
trwa walka o to, żeby przedstawić prawdziwą rolę tej formacji w mordowaniu 
i zwłaszcza ludobójstwie, które zostało dokonane na Wołyniu. Mam nadzie-
ję, że ten obraz istotnie i w sposób jednoznaczny się w Polsce zmieni. 

 
Pierwodruk: I .  Czajko , Na Ukrainie rośnie liczba zwolenników UPA..., <http://pl. 
sputniknews.com/opinie/20151013/1215773/ukraina-zwolennicy-upa.html> (13 X 2015). 
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PRZEWROTNY PLAN PLATFORMY 
 

ariusz Kamieniecki:  Rząd Platformy zakłada powrót do Polski 
wszystkich osób oczekujących w ciągu najbliższych 5 lat. Jak ocenia 
Pan sam pomysł Wieloletniego Programu Rządowego dla Repa-

triantów „Powrót do domu” i czy to nagłe przyspieszenie jest wiarygodne? 
Andrzej Zapałowski:  To jakiś żart. Czy może być wiarygodna partia, 

która przez 8 lat rządów w ostatnim tygodniu przed wyborami prezentuje za-
łożenia programu, którego nie przygotowała w trakcie swoich dwóch kaden-
cji sprawowania władzy? To podobnie jak po pierwszej turze wyborów pre-
zydenckich, kiedy Bronisław Komorowski nagle uświadomił sobie, że zawsze 
był za Jednomandatowymi Okręgami Wyborczymi i zafundował Polsce refe-
rendum za blisko 100 mln zł. Deklaracje rządu Ewy Kopacz świadczą o jed-
nym, iż poza kwestią przekazu związanego z kampanią wyborczą Platforma 
działa na zasadzie programu na dziś, a nie ma żadnej strategii wizji Polski.  

Mariusz Kamieniecki:  No właśnie, czy podejmowanie takich decyzji, 
aczkolwiek ważnych, przez Platformę może być wiarygodne i czy na finiszu 
jej rządów nie jest wyręczaniem następców?  

Andrzej Zapałowski:  Politycy Platformy mogą dziś złożyć każdą 
obietnicę. Jak wygra PiS, to już będzie nie ich problem, a jak stworzą koalicję 
antypisowską, to wówczas powiedzą, że koalicja ta ma już inne priorytety. 
Tak czy inaczej Platforma Obywatelska będzie działać w oparciu o program, 
którego cele strategiczne powstaną w Brukseli i Berlinie, a nie w Warszawie. 

Mariusz Kamieniecki:  Program, który ma być przyjęty przez rząd w li-
stopadzie, zakłada zaangażowanie samorządów w adaptację repatriantów. 
Czy nie będzie to kolejna kłoda rzucona pod nogi bądź co bądź biednym sa-
morządom?  

Andrzej Zapałowski:  To nic nowego. Przecież obecne uwarunkowania 
prawne od kilkunastu już lat umożliwiają samorządom przyjmowanie repa-
triantów z Kazachstanu. Zresztą kilka tysięcy osób już na tej zasadzie przyje-
chało do Polski. Chytrość Platformy polega na czymś innym, a mianowicie 
samorządy masowo odmawiają deklaracji o przyjmowaniu nielegalnych 
uchodźców, których nam starają się wcisnąć Niemcy. Zatem wymyślono spo-
sób, który będzie do przeforsowania, a mianowicie będzie się sprowadzało 
kilkuset Polaków ze Wschodu i kilka tysięcy nielegalnych imigrantów z Afry-
ki i Bliskiego Wschodu.  

Mariusz Kamieniecki:  Co Platforma przez 8 lat rządzenia Polską zro-
biła dla oczekujących na powrót do Ojczyzny? 
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Andrzej Zapałowski:  Do dzisiaj nie powołano państwowej instytucji, 
która skutecznie miałaby zajmować się tym problemem. Co więcej, zabrano 
Senatowi RP wcześniejsze uprawnienia dotyczące koordynacji pomocy Pola-
kom na Wschodzie i przekazano je Ministerstwu Spraw Zagranicznych. Pro-
blem w tym, że MSZ prowadzi politykę, która często eliminuje wiele środowisk 
„zbyt narodowych”. Mamy sytuację, kiedy miesiącami debatuje się 
o problemie, czy i jak kilkuset Polaków z Mariupola ewakuować do kraju, ale 
nie istnieje problem, aby z dnia na dzień podwyższać kwoty przyjmowanych 
nielegalnych imigrantów obcych nam kulturowo spoza Europy. To świadczy 
o schizofrenii obecnej władzy, ale też nie stawia w najlepszym świetle nas 
wszystkich, Polaków, bo nie dość stanowczo upominamy się za naszymi roda-
kami zza wschodniej granicy, którzy przecież nie z własnego wyboru tam żyją.  

Mariusz Kamieniecki:  Z jednej strony mamy problem repatriantów, 
a z drugiej falę migrantów, która – jak Pan wspomniał – wkracza coraz szer-
szym strumieniem do Europy. Czy plan współpracy z Turcją wynegocjowany 
przez Komisję Europejską to droga w kierunku rozwiązania problemu migra-
cyjnego czy może bardziej wyraz bezradności Brukseli? 

Andrzej Zapałowski:  Turcja ma bardzo dobrą politykę w kwestii 
sprzedawania swoich interesów. Podczas operacji w Iraku za udostępnienie 
swoich baz Stany Zjednoczone zapłaciły temu państwu kilka miliardów dola-
rów, podczas gdy Polska w tym samym czasie za swoje zaangażowanie nie 
otrzymała żadnego udziału w korzyściach gospodarczych po wygranej woj-
nie. Podobnie jest z obecną rolą Turcji w kwestii nielegalnych imigrantów. 
Cena jest podwójna, a mianowicie środki finansowe przelewane wprost do 
budżetu państwa i milczenie Europy w sprawie pacyfikacji ludności kurdyj-
skiej mieszkającej w Turcji, Iraku i Syrii. Pytanie tylko, czy Ankara rzeczywi-
ście będzie chciała zablokować wyjazd ze swojego kraju uchodźców?  

Mariusz Kamieniecki:  Powróćmy jeszcze do Polski, pojawiają się gło-
sy, że rząd Ewy Kopacz zgodził się przyjąć znacznie większą liczbę uchodź-
ców niż 7 tys., tyle że ogłoszenie tej decyzji przed wyborami mogłoby jeszcze 
bardziej osłabić notowania Platformy…  

Andrzej Zapałowski:  Pytanie brzmi: dlaczego Niemcy mówią o syste-
mie kwotowym jako podstawie rozmów o nielegalnych migrantach? Proszę 
zwrócić uwagę, że podział, w wyniku którego Polska otrzymała „nakaz” przy-
jęcia ok. 10 tys. migrantów, dotyczył kwoty 160 tys. osób do podziału. Obec-
nie się mówi, iż do Niemiec i Austrii docelowo do końca roku może trafić 
znacznie ponad milion osób. To oznacza, że trzeba się będzie dzielić kolej-
nymi 800 tys. migrantów. W wyniku łączenia rodzin ta liczba może się 
zwiększyć nawet do kilku milionów, nie mówiąc o kolejnych falach, które 
deklarują marsz na Europę. To ostatecznie może oznaczać konieczność przy-
jęcia w Polsce kilkuset tysięcy nielegalnych migrantów. Jeśli problem migra-
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cyjny nadal będzie załatwiany doraźnie, a nie podejmie się działań na rzecz 
zlikwidowania przyczyn, to na tym się nie skończy.  

Mariusz Kamieniecki:  Polska zadeklarowała pomoc w zabezpieczeniu 
granic Włoch i Grecji oraz granicy węgiersko-serbskiej. Czy powinniśmy się 
angażować w zabezpieczanie granic innych państw, skoro szczelność na-
szych granic na wschodzie pozostawia wiele do życzenia?  

Andrzej Zapałowski:  Obecnie przede wszystkim należy wyrazić soli-
darność z Węgrami, którzy jako pierwsi stanęli do obrony granic Unii. Trze-
ba tam wysłać nie kilkudziesięciu funkcjonariuszy, ale kilkuset. Inną sprawą 
jest zabezpieczenie granicy z Ukrainą, którędy mogą się przedostawać niele-
galni migranci. Tutaj wzorem Węgrów natychmiast należy rozpocząć przygo-
towania do budowy płotów ochronnych i zwiększyć zdecydowanie obsadę 
służb granicznych. Trzeba także jak najszybciej powołać Obronę Terytorial-
ną, w pierwszej kolejności na wschodnim terytorium państwa, która w sytu-
acji kryzysowej wzmacniałaby funkcjonariuszy Straży Granicznej. Zresztą 
sama Straż Graniczna musi przestać być tylko policją graniczną, a prze-
kształcić się w formację policyjno-wojskową.  

Mariusz Kamieniecki:  Stanowisko PiS co do zagrożenia epidemiolo-
gicznego związanego z falą uchodźców zostało wyśmiane m.in. przez polity-
ków PO. Czy rzeczywiście nie ma się czego obawiać?  

Andrzej Zapałowsk i :  Jeśli ktoś ignoruje i wyśmiewa się z zagrożenia 
przenoszenia chorób zakaźnych przez nielegalnych migrantów, to nie powi-
nien sprawować władzy. Proszę sobie przypomnieć, że kiedy kilka lat temu 
pojawiło się zagrożenie tzw. ptasią grypą, wówczas we wszystkich portach 
lotniczych była kwarantanna. Cóż dopiero powiedzieć o ludności pochodzą-
cej z kilkudziesięciu krajów, w tym z Afryki. Na tamtym obszarze choroby 
zakaźne, często nieznane w Polsce, są codziennością, ale nie u nas. Oczywi-
ście osoby, które w pierwszym rzucie ma przyjąć Polska, mają być badane, 
ale kto bada setki tysięcy migrantów, którzy mogą przekraczać swobodnie 
granicę? Ile chorób do Polski może być przeniesionych z państw członkow-
skich Unii przez ich obywateli? Tyle, że o tym się nie mówi.  

 
Pierwodruk: M. Kamieniecki , Przewrotny plan Platformy, <http://naszdziennik. 
pl/polska-kraj/145639,przewrotny-plan-platformy.html> (19 X 2015). 
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ODPOWIEDZIALNOŚĆ, A NIE KAMPANIA WYBORCZA 
 

ariusz Kamieniecki:  Coraz więcej uchodźców dociera do Euro-
py. Jak ta sytuacja wygląda pod względem epidemiologicznym?  

Andrzej Zapałowski:  Już z doniesień medialnych widać, iż 
od przybyszów z innych kontynentów nie pobiera się odcisków palców, bo 
duża część imigrantów nie posiada jakichkolwiek dowodów tożsamości. To 
jednak nie wszystko, bo tych ludzi nawet się nie bada pod kątem chorób. Nie 
jest żadną tajemnicą, że na kontynencie afrykańskim, skąd przybywają imi-
granci, w sposób niekontrolowany rozprzestrzeniają się takie choroby, jak 
AIDS i inne groźne choroby tropikalne nieznane powszechnie w Europie. Ci 
ludzie przenoszą te choroby. Pochodzą w większości ze środowisk, gdzie nie 
przestrzega się podstawowych zasad higieny. Z tej grupy jedynie Syryjczycy 
prezentują poziom życia zbliżony do europejskich standardów, ale i tam na 
skutek trwającej kilka lat wojny warunki egzystencji uległy znacznemu po-
gorszeniu, a w związku z tym ich również można podejrzewać o liczne cho-
roby zakaźne, jak gruźlica, AIDS i inne występujące w tamtym regionie świa-
ta. I nie ma się co łudzić, że te choroby nie trafią do Europy. Warto sobie 
przypomnieć, że kilka lat temu, kiedy na świecie mieliśmy epidemię ptasiej 
grypy, to we wszystkich portach lotniczych wszędzie były kwarantanny, na-
tomiast przy zagrożeniu nieporównywalnie większym, z jakim obecnie mamy 
do czynienia, odstępuje się od tych zachowań ostrożnościowych.  

Mariusz Kamieniecki:  Pojawiają się raporty, które wskazują, że sytu-
acja jest coraz bardziej dramatyczna…  

Andrzej Zapałowski:  Z informacji, jakie do mnie docierają, wynika, że 
w obozach dla uchodźców chociażby w Niemczech, w Monachium ludzie 
uciekają, żeby nie poddać się kontroli zarówno dotyczącej tożsamości, jak 
i kontroli oraz badaniom pod kątem nosicielstwa groźnych chorób. Są rapor-
ty, które mówią, że wśród uchodźców w Niemczech czy Belgii pojawia się co-
raz więcej przypadków np. gruźlicy.  

Mariusz Kamieniecki:  Dlaczego głośno się o tym nie mówi?  
Andrzej Zapałowski:  Nie porusza się tych kwestii czy wręcz je ukrywa, 

żeby nie wzbudzić paniki wśród ludzi. Jednak prasa niezależna, poza kontro-
lą ośrodków rządowych w Niemczech, coraz częściej o tym pisze i ostrzega.  

Mariusz Kamieniecki:  Jakie zagrożenia wypływają także z różnic kul-
turowych imigrantów, którzy docierają do Europy? 

Andrzej Zapałowski:  Proszę pamiętać o tym, że ludność, która dociera 
do Europy, jest mentalnie diametralnie różna od naszej kultury czy zasad 
obowiązujących wśród mieszkańców w tej części świata. Wielu muzułmanów 
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sprzeciwia się leczeniu przez żeński personel. Religia i zasady zabraniają im 
rozbierania się przed kobietami, co uniemożliwia diagnozowanie i leczenie. 
Podobnie rzecz ma się z personelem medycznym męskim, który ma badać 
kobiety.  

Mariusz Kamieniecki:  To zderzenie kulturowe z naszą zachodnią cy-
wilizacją będzie potężne i skala problemów, z którymi już zaczynamy mieć 
do czynienia, będzie olbrzymia. A problemy adaptacyjne…?  

Andrzej Zapałowski:  Problemy związane z adaptacją społeczną imi-
grantów to kolejna grupa kłopotów, z jakimi będziemy mieć do czynienia. 
Proszę zwrócić uwagę, że w gronie przybywających młodych kobiet prak-
tycznie co dziesiąta jest w ciąży. Ponadto w ośrodkach uchodźczych docho-
dzi do gwałtów na masową skalę. 75% imigrantów to młodzi mężczyźni, któ-
rzy trafiają do tych ośrodków i robią tam, co im się żywnie podoba. Policja 
traci kontrolę nad tym, co się tam dzieje, tak jest np. w Hamburgu. Problemy 
z przyjęciem tak dużej grupy ludzi to jedno, a problem z ich adaptacją spo-
łeczną, znalezieniem mieszkań, nauką języka itp. to drugie. W przytłaczają-
cej większości są to ludzie z wykształceniem na poziomie podstawowym, 
można nawet powiedzieć, że ci, którzy docierają do Europy z Afganistanu 
bądź z Erytrei czy Somalii, to w dużym stopniu analfabeci.  

Mariusz Kamieniecki:  Powróćmy jeszcze do zagrożeń związanych 
z chorobami i leczeniem migrantów. Coraz częściej mówi się o ich nawet nie 
roszczeniowości, ale wręcz agresji wobec personelu medycznego. Dlaczego 
o tym też niewiele się mówi?  

Andrzej Zapałowski:  Lekarze np. w Niemczech czy innych krajach za-
chodniej Europy są przyzwyczajeni do odpowiednich standardów pracy, a ich 
zadaniem jest ratowanie życia. Jeśli określone procedury medyczne, które 
wykonują, napotykają sprzeciw pacjenta, to trudno im wypełniać swoje za-
dania i skutecznie pomagać. Mało tego, jest wiele małych dzieci wyczerpa-
nych na skutek długiej wędrówki, których rodzice często nie godzą się na ta-
kie czy inne metody leczenia, co z kolei wywołuje konflikt, a nierzadko agre-
sję wobec personelu medycznego. Znany jest przypadek, gdy dziecko wy-
czerpane wielotygodniową wędrówką trafiło do jednego z niemieckich szpi-
tali i mimo podjętych działań nie udało się uratować mu życia. Natomiast le-
karz spotkał się z agresją rodziców i sam wymagał interwencji chirurgicznej, 
a napastnikom nawet włos z głowy nie spadł.  

Mariusz Kamieniecki:  Jeśli Niemcy nie potrafią sobie poradzić z pro-
blemem uchodźców to, co może czekać nas, Polaków? 

Andrzej Zapałowski:  Fala migracji będzie wymagała odpowiedniej po-
stawy nie tylko ze strony służby zdrowia, ale także pomocy społecznej. Przy-
tłaczająca większość imigrantów trafi pod opiekę społeczną. Jak będziemy 
chcieli im pomóc, skoro nie potrafimy sprostać wyzwaniu związanemu z Po-
lakami żyjącymi poniżej poziomu ubóstwa, bo ośrodkom pomocy społecznej 
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brakuje pieniędzy, aby zabezpieczyć ich podstawowe potrzeby? Proszę sobie 
wyobrazić, co będzie, jeśli gminy otrzymają pod swoje skrzydła z góry narzu-
conych uchodźców, których trzeba będzie utrzymywać od podstaw. Mało te-
go, będą to ludzie w żaden sposób nieprzystosowani do funkcjonowania 
w naszych realiach kulturowo, nie mówiąc już o barierze językowej. To są re-
alne problemy, o których nikt do tej pory nie mówi otwartym tekstem, 
a mianowicie, że adaptacja imigrantów do życia tu i teraz będzie większym 
wyzwaniem niż tylko przyjęcie tych ludzi. To wyzwanie zupełnie nieporów-
nywalne. Do tego trzeba dodać bardzo prawdopodobne napięcia, jakie będą 
się rodzić między naszymi obywatelami-gospodarzami a imigrantami. Nie 
łudźmy się, że ci ludzie zasymilują się z nowym środowiskiem. Ktoś, kto tak 
mówi, po prostu kłamie i oszukuje.  

Mariusz Kamieniecki:  Wymienił Pan szereg problemów w różnych 
dziedzinach. Dlaczego rząd koalicji PO-PSL tego nie dostrzega? 

Andrzej Zapałowski:  Ustępujący rząd, podejmując się roli adwokata 
solidarności z uchodźcami, nie zdaje sobie sprawy z zagrożeń, z jakimi się to 
wiąże. To tylko świadczy o braku odpowiedzialności za państwo i obywateli. 
Zresztą politycy mają to do siebie, że poruszają się w sferze ogólników, także 
w tym wypadku. Jeśli okazałoby się, że trzeba wskazać konkretne szpitale czy 
placówki zdrowia, które mają objąć opieką imigrantów, gdzie skala tej opieki 
przewyższy możliwości chociażby ze względu na choroby tropikalne, to mo-
że się to okazać poważnym problemem. Ile w Polsce mamy szpitali zakaź-
nych, które byłyby w stanie przyjąć chorych, i lekarzy przygotowanych, aby 
leczyć tego typu rzadkie choroby…? Niestety, nikt, rzucając słowa i deklara-
cje, nie zastanawia się, jak podołać tym problemom. Państwo polskie jest 
nieprzygotowane na przyjęcie uchodźców pod każdym względem. Nie mamy 
ani lokali mieszkalnych, ani środków na opiekę socjalną, ani też możliwości 
leczenia tych osób. Jedyne, co możemy im zaoferować, to ośrodki dla 
uchodźców, także w ograniczonym wymiarze. Pytanie tylko, co później, 
gdzie i jak rozmieścić tych ludzi w środowisku. Budowanie bloków dla 
uchodźców stworzy getta, które – jak pokazują doświadczenia Niemiec czy 
Francji – będą poza jurysdykcją naszego prawa. Tam będzie obowiązywało 
prawo z obszarów, z których ci ludzie się wywodzą, głównie prawo muzuł-
mańskie. Tyle że o tym też nikt nie mówi.  

Mariusz Kamieniecki:  Jak zatem możemy pomóc tym ludziom w spo-
sób odpowiedzialny?  

Andrzej Zapałowski:  Zwłaszcza w kampanii wyborczej mamy emocjo-
nalne wypowiedzi polityków co do gotowości przyjęcia ludzi, którzy są w po-
trzebie. To zachowania nieodpowiedzialne i nic innego jak gra na emocjach, 
ale władza nie powinna się kierować emocjami, tylko racjonalnie podejmo-
wać decyzje. Rządzenie państwem to nie kampania wyborcza, ale rozwiązy-
wanie codziennych problemów. Jeśli chcemy odpowiedzialnie pomóc tym 
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ludziom, to pomagajmy im na miejscu w regionach, skąd pochodzą, aby nie 
musieli uciekać przed wojną. To jedyne racjonalne podejście. Tam możemy 
wysyłać lekarzy, żywność oraz wszelką inną pomoc, co będzie bardziej sku-
teczne i co więcej, nie będzie rodzić konfliktów na nowych obszarach. Koszty 
utrzymania tych ludzi w Afryce czy w Azji są kilkakrotnie mniejsze niż kosz-
ty finansowe związane z ich przyjęciem tu, na miejscu, nie mówiąc już 
o kosztach społecznych.  

 
Pierwodruk: M. Kamieniecki , Odpowiedzialność, a nie kampania wyborcza, 
<http://www.naszdziennik.pl/polska-kraj/145903,odpowiedzialnosc-a-nie-kampania-
wyborcza.html> (23 X 2015). 
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ODPADY TRANZYTEM PRZEZ POLSKĘ? 
 

ariusz Kamieniecki:  Za sprawą Stanów Zjednoczonych Ukraina 
może się stać składowiskiem zużytego paliwa jądrowego. Jest Pan 
zaskoczony takim obrotem sprawy? 

Andrzej Zapałowski:  Nie, nie jestem zaskoczony. Nie dalej jak przed 
rokiem w prasie czeskiej i rosyjskiej ukazały się artykuły mówiące, iż w za-
mian za wsparcie finansowe Ukrainy Stany Zjednoczone i Unia Europejska 
będą mogły składać odpady z elektrowni jądrowych w rejonie Czarnobyla. Po 
kilku miesiącach w jednym z regionalnych dzienników na Podkarpaciu za-
mieszczono mały tekst mówiący, iż Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowi-
ska w Rzeszowie robi ocenę oddziaływania na środowisko związaną z działa-
niem elektrowni atomowych na Ukrainie. To tylko potwierdziło moje przy-
puszczenia, że prawdopodobnie chodzi o transport odpadów z elektrowni 
atomowych przez Podkarpacie na Ukrainę. 

Mariusz Kamieniecki:  Co jest powodem lokalizacji radioaktywnych 
śmieci akurat na Ukrainie?  

Andrzej Zapałowski:  Bardzo trudno znaleźć na świecie miejsca na 
składowanie tego typu odpadów. Szuka się takich miejsc, gdzie jest jak naj-
mniejsze zagrożenie, że osoby niepowołane wejdą w kontakt z tymi odpada-
mi. Muszą to być również obszary, gdzie nie występują ruchy tektoniczne 
i związane z nimi wstrząsy sejsmiczne. Warunkiem jest także zabezpieczenie 
tych odpadów przed środowiskami przestępczości zorganizowanej, a zwłasz-
cza terrorystami – czyli odpowiedni monitoring. Detonacja „brudnej bomby” 
zrobionej z odpadów promieniotwórczych stanowiłaby ogromne zagrożenie, 
zwłaszcza dla dużych aglomeracji. W ubiegłym roku służba bezpieczeństwa 
Ukrainy i Mołdawii przejęła takie nielegalne transporty odpadów. Ukraina ze 
względu na zagrożenie upadku państwa i jego dezintegracji stanowi szcze-
gólne wyzwanie dla bezpieczeństwa Polski.  

Mariusz Kamieniecki:  Kijów odwdzięcza się Amerykanom… no, wła-
śnie za co…?  

Andrzej Zapałowski:  Trzeba sobie powiedzieć jasno, że bez wsparcia 
Stanów Zjednoczonych obecny układ na Ukrainie prawdopodobnie nie 
utrzymałby się u władzy. Zresztą Waszyngton kilkakrotnie zapobiegł już 
bankructwu państwa ukraińskiego. I to jest cena tego wsparcia.  

Mariusz Kamieniecki:  Jeszcze niedawno słyszeliśmy, że Ukraina chce 
się pozbyć odpadów radioaktywnych jako pozostałości po Związku Sowieckim…  

Andrzej Zapałowski:  Chęci to jedno, a realia i możliwości to drugie. 
Pytanie brzmi: gdzie Ukraina miałaby ten cały arsenał wyekspediować? Prze-
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cież wiąże się to również z gigantycznymi kosztami, tymczasem Ukraina nie 
ma pieniędzy. Ponadto, jak powiedziałem wcześniej, ten asortyment jest tak-
że poszukiwany na rynku przestępczym, zwłaszcza że nie da się tych odpa-
dów całkowicie zneutralizować. Proszę też zwrócić uwagę, że obecnie Ukra-
ina posiada kilka elektrowni atomowych, a to oznacza, że nie tylko redukuje 
się już istniejące odpady, ale powstają kolejne, które prawdopodobnie skła-
dowane są w Czarnobylu.  

Mariusz Kamieniecki:  Czy i jakim zagrożeniem takie składowisko 
może być dla Polski?  

Andrzej Zapałowski:  Bezpośrednio w warunkach pokoju i przy za-
pewnieniu odpowiednich środków bezpieczeństwa nie stwarza to szczegól-
nego zagrożenia. Zresztą w Polsce także są składowane odpady radioaktywne 
w miejscowości Różan, gdzie jest Krajowe Składowisko Odpadów Promienio-
twórczych. Natomiast problem jest to, którędy te odpadki będą transporto-
wane i w jakich warunkach. Geografia i logika mówią, iż musi się to odbywać 
przez wschodnią Polskę. Jest jeszcze jedna kwestia, a mianowicie na Ukrainie 
w grudniu ubiegłego roku było kilka awarii w elektrowniach atomowych, 
głównie w Zaporożu. To pokazuje, iż do podobnych awarii może dochodzić 
także w innych miejscach. Jedna z elektrowni znajduje się w Równem, czyli 
niecałe dwieście kilometrów od granicy z Polską. Przy obecnych przeciąże-
niach tego typu zakładów oraz braku środków na ich konserwację i moderni-
zację występuje niebezpieczeństwo kolejnych awarii. Dodatkowo, jeżeli na 
Ukrainie doszłoby do kolejnego „Majdanu”, który może wywołać katastrofal-
ną sytuację socjalną społeczeństwa, to wówczas może się pojawić problem 
nadzoru nad tego typu składami i elektrowniami jądrowymi. Tym samym za-
grożenie dla Polski może być olbrzymie.  

Mariusz Kamieniecki:  Wszyscy mamy w pamięci Czarnobyl. Czy spo-
dziewa się Pan jakiejś reakcji polskich władz i na ile może być ona skutecz-
na?  

Andrzej Zapałowski:  Wielu polskich specjalistów twierdzi, iż nie je-
steśmy przygotowani na kolejny Czarnobyl, a nawet na ataki „brudnymi 
bombami”. Jedynym sposobem jest prewencja i odpowiednie zabezpieczenie 
magazynów, gdzie się składuje takie odpady. To, iż w państwie niestabilnym 
będą lokowane duże ilości tego niebezpiecznego materiału, musi niepokoić. 
Nie ulega dla mnie wątpliwości, iż władze koalicji PO-PSL musiały o całej tej 
sprawie wiedzieć. To, że Polska jest w sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, 
jest jednym z fundamentów naszego bezpieczeństwa, ale sojusz nie oznacza 
narażania naszego bezpieczeństwa ponad miarę. I polskie władze powinny 
mieć tego świadomość. 

Mariusz Kamieniecki:  Czy to współdziałanie Waszyngtonu i Kijowa to 
tylko jednostkowy akt czy może element szerszej gry geopolitycznej prowa-
dzonej przez administrację Baracka Obamy?  
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Andrzej Zapałowski:  Ukraina chce związać Stany Zjednoczone nie tyl-
ko pod względem geopolitycznym, ale także wspólnymi interesami gospo-
darczymi. Interes jest tu obopólny. Dla Waszyngtonu było jasne, iż nie da się 
Rosji wyszarpnąć całej Ukrainy. Gra idzie o to, gdzie nastąpi linia rozgrani-
czenia interesów. Dopóki taka stabilna linia nie powstanie, nie ma co mówić 
o trwałym pokoju w tym państwie. Dla mnie nie ulega wątpliwości, iż musi 
się to wiązać z podziałem Ukrainy. Problem tylko w tym, kiedy to nastąpi 
i czy to się odbędzie poprzez krwawe przewroty czy też poprzez „dogadanie” 
się na innym polu interesów. Polska musi w tym wszystkim wykazać się 
wstrzemięźliwością, gdyż nie ma większego wpływu na wynik tej rywalizacji, 
a może tylko stracić w nadmiernej konfrontacji z Rosją.  

Mariusz Kamieniecki:  Można zatem powiedzieć, że znów ktoś próbu-
je załatwiać swoje interesy ponad naszymi głowami…?  

Andrzej Zapałowski:  Jeżeli dobrze przeanalizować wypowiedzi rosyj-
skich i amerykańskich strategów, to można zobaczyć, iż dla Waszyngtonu 
Polska jest istotnym elementem w grze o wpływy na kontynencie europej-
skim oraz w rozgrywce przeciw Rosji. Natomiast dla Moskwy nasz kraj jest 
problemem na linii współpracy z Berlinem i utrwalaniem swoich wpływów 
w tej części kontynentu. Dopóki nie zaczniemy w istotny sposób artykułować 
naszych interesów i pokazywać granic solidarności sojuszniczej, to ciągle bę-
dziemy państwem biorącym na siebie dużą część konfrontacji pomiędzy Ro-
sją a Stanami Zjednoczonymi. 

 
Pierwodruk: M. Kamieniecki , Odpady tranzytem przez Polskę?, <http://www.nasz 
dziennik.pl/polska-kraj/146415,odpady-tranzytem-przez-polske.html> (2 XI 2015).  
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ROSJA DRWI Z NASZEGO KONTRWYWIADU 
 

ariusz Kamieniecki:  Zaskoczyła Pana informacja o wycieku do 
Rosji kilkudziesięciu tysięcy numerów polskich wojskowych…?  

Andrzej Zapałowski:  Zaskoczyło mnie zrobienie z tego me-
dialnego newsa szybciej niż podjęto skuteczne działania zaradcze przez 
kontrwywiad wojskowy. Wydaje mi się, iż samo ujawnienie wycieku za gra-
nicę tak dużej ilości numerów będących w posiadaniu żołnierzy zawodo-
wych, to albo działania zagranicznych hakerów, albo potężne dziury w pro-
cedurach ochrony danych zagranicznych operatorów sieci komórkowych 
w Polsce. Jednakże najbardziej niebezpieczna byłaby informacja, że wyciekły 
one z baz danych MON. Nie wydaje mi się, ażeby rosyjskie służby specjalne 
po przejęciu tego typu danych tak prostacko je wykorzystywały. To przecież 
kapitalny materiał wywiadowczy. Dzięki posiadaniu takich numerów może-
my wybiórczo podsłuchiwać, o czym żołnierze między sobą rozmawiają, jakie 
są nastroje w wojsku, jakie braki itp. Jednakże najważniejszym elementem 
wykorzystania tego typu informacji jest śledzenie przemieszczania się grup 
tych numerów, co świadczy o zmianach dyslokacji jednostek czy też kon-
kretnych pododdziałów. Zwrócę uwagę, że ten element był i jest wykorzy-
stywany na dużą skalę w czasie walk w Donbasie przez strony konfliktu. Na-
leży także pamiętać, iż w trakcie opanowywania Krymu przez Rosję działają-
ce tam pododdziały swoje telefony komórkowe pozostawiły w Rosji. To po-
kazuje, jak ważne są to kwestie. 

Mariusz Kamieniecki:  No właśnie, czy i jak poważne stanowi to za-
grożenie dla obronności Polski, zwłaszcza w obliczu kryzysu za naszą 
wschodnią granicą?  

Andrzej Zapałowski:  Tak jak zaznaczyłem, w czasie pokoju jest to 
przede wszystkim zagrożenie wywiadowcze. To, że jakiś oficer ma problemy 
finansowe i rozpaczliwie szuka źródeł dochodu, jest bardzo dobrą informacją 
dla potencjalnego wroga. Także wymiana „niewinnych” informacji, np. o od-
delegowaniu kogoś do prowadzenia szkoleń dla armii ukraińskiej, daje kapi-
talne źródło zdobywania danych wywiadowczych. Jeżeli do tego mamy kil-
kadziesiąt czy kilkaset tego typu obiektów informacji, to tak naprawdę nie 
jest potrzebna bardzo kosztowna szeroka sieć agenturalna. Dzisiaj wywiady 
w ponad 60% zdobywają informacje drogą elektroniczną.  

Mariusz Kamieniecki:  A zatem to nie przypadek, a może bardziej do-
wód na to, że jesteśmy na celowniku Moskwy?  

Andrzej Zapałowski:  Dzisiaj wszyscy się szpiegują. Przed rokiem była 
afera związana ze szpiegowaniem przez Amerykanów przywódców Unii Eu-
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ropejskiej, a teraz okazuje się, iż Niemcy także szpiegowali Amerykanów 
i inne państwa europejskie, w tym Polskę. Skoro tak, to niby dlaczego nie 
miałaby tego robić Rosja? My także mamy wywiadowcze służby cywilne 
i wojskowe i bynajmniej nie rozpracowujemy głównie sił zbrojnych Kameru-
nu. Rosjanie są teraz zainteresowani modernizacją polskich Sił Zbrojnych 
i informacjami na temat rozbudowy w Polsce infrastruktury NATO, zwłasz-
cza systemów antyrakietowych i zdolności operacyjnej wojska. Trzeba pa-
miętać także o tym, iż szczególne znaczenie ma podsłuchiwanie byłych wyż-
szych oficerów wojska i służb, gdyż w rozmowach z kolegami po fachu mają 
obecnie mniejsze rygory odnośnie do utrzymania tajemnic państwowych. 
Problem w tym, że wiele rozwiązań, które opracowywano podczas ich służby 
w wojsku, może obecnie być wdrażanych.  

Mariusz Kamieniecki:  Kto ponosi odpowiedzialność za, co tu dużo 
mówić, taką wpadkę?  

Andrzej Zapałowski:  Powiem tak: błędem są ciągłe „czystki” w służ-
bach specjalnych. Pamiętajmy, że od upadku komunizmu minęło już 25 lat. 
W służbach tych są niemal wyłącznie osoby, które przyszły po odzyskaniu 
suwerenności przez Polskę. Zapewne także ciągła obecność w mediach – 
ujawnianie agentury – utrudnia pozyskiwanie do współpracy w Polsce 
współpracowników, a za granicą jest to tym bardziej trudne. Dzisiaj także 
przestrzeń Internetu i telefonów komórkowych kontrolują prywatne firmy, 
których właściciele nie mają szczególnych reżimów za powodowanie prze-
cieków, a jeżeli nawet one powstaną, to zazwyczaj ich bardzo dobrze opłaca-
ne kancelarie prawne wygrają z radcami prawnymi na etatach poszczegól-
nych resortów. Mówimy o przeciekach z telefonów komórkowych, ale jeszcze 
większym obszarem rozpoznania jest Internet. Dla obcych służb sam Face-
book to prawdziwa kopalnia informacji, tak samo jak skrzynki e-mailowe. 
Nikt nie wie, ile z nich jest na serwerach zagranicznych, zwłaszcza gdy cho-
dzi o funkcjonariuszy służb mundurowych.  

Mariusz Kamieniecki:  Na razie nie słychać o dymisjach osób odpo-
wiedzialnych, ale czy podobna sytuacja w innych państwach – członkach 
NATO – mogłaby przejść bez echa?  

Andrzej Zapałowski:  Sprawa jest o tyle specyficzna, że rozgrywała się 
w czasie wyborów i w okresie, kiedy następuje naturalna dymisja ministra 
obrony, który – przypomnę – kilka miesięcy temu zdymisjonował byłego sze-
fa ABW gen. Krzysztofa Bondaryka, który jako pracownik resortu obrony 
próbował ratować polską kryptologię. W wielu obszarach w pewnym sensie 
oddaliśmy ochronę naszej przestrzeni sojusznikom z NATO. To sprawia, że 
po ewentualnym wyłączeniu systemów elektronicznych przez Stany Zjedno-
czone nasze lotnictwo praktycznie staje się, mówiąc kolokwialnie, głuche 
i ślepe. Tak czy inaczej w Polsce ta kwestia nie ma takiego znaczenia. W pań-
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stwach, które są suwerenne w zakresie swojej ochrony kontrwywiadowczej 
i kontrolują samodzielnie swój system kryptologii byłby to wielki skandal.  

Mariusz Kamieniecki:  No dobrze, ale tak czy inaczej, skoro sami nie po-
trafimy zadbać o bezpieczeństwo numerów naszych wojskowych, to aż strach 
pomyśleć, jak ta ochrona wygląda w innych, równie istotnych obszarach…  

Andrzej Zapałowski:  Dzisiaj bardziej przywiązujemy wagę do ochrony 
danych osobowych przed firmami niż przed penetracją wywiadowczą. Oczy-
wiście kwestia zasadnicza odnosi się także do tego, jak są chronione numery 
pracowników służb specjalnych. Przecież aby rozpracować sieć agenturalną, 
dzisiaj nie potrzeba już dostępu do akt, wystarczy mieć numery telefonów 
rozmówców poszczególnych oficerów. I tu znowu kłania się problem opera-
torów komórkowych i ich odpowiedzialności. Pytanie także, jakie należy za-
dać, brzmi: czy część tego typu firm nie powinna być własnością państwa?  

Mariusz Kamieniecki:  Pozostając w tym temacie – proszę powiedzieć, 
jakie wyzwania stoją przed nowym rządem w zakresie naszego bezpieczeń-
stwa i obronności?  

Andrzej Zapałowski:  Katalog jest bardzo długi. Przede wszystkim na-
leży ograniczyć procent udziału kapitału zagranicznego w polskim rynku 
mediów i operatorów komórkowych. To, że prywatne są bardziej ekono-
miczne, wcale nie świadczy, że państwo nie powinno ich posiadać. Kolejną 
sprawą jest stabilizacja w służbach i budowa własnych systemów kryptologii. 
Nie można być nawet liderem państw w Europie Środkowej, jeśli się jest 
w tak istotnych sprawach uzależnionym nawet od najlepszego w danej chwili 
sojusznika, jakim są Stany Zjednoczone. Kolejna kwestia dotyczy budowy 
systemu antyrakietowego, który jest w Polsce przestarzały, ponadto rozbu-
dowa masowej obrony terytorialnej. Jest to konieczność i widać to chociażby 
po doświadczeniach w Donbasie. Przypomnę tylko, że tam linia frontu wyno-
si ok. 300 km, a liczba żołnierzy ukraińskich zaangażowanych na tym odcin-
ku jest porównywalna z całą armią polską po częściowym rozwinięciu. Warto 
się także zastanowić, jak to się ma do ponad 600 km pasa obrony Polski na 
wschodzie.  

Mariusz Kamieniecki:  Data zaprzysiężenia nowego Sejmu pokrywa się 
z nieformalnym szczytem Unii Europejskiej w sprawie uchodźców. Czy Pol-
ska powinna być reprezentowana na Malcie?  

Andrzej Zapałowski:  Stanowisko nowego rządu polskiego nie powin-
no być chaotyczne i formułowane pod presją czasu. To zbyt poważna sprawa. 
Polska powinna fortelem podejść do tego tematu do czasu ukonstytuowania 
się rządu. Dobrym rozwiązaniem byłoby reprezentowanie Polski przez rząd 
Czech, Słowacji lub Węgier.  

Mariusz Kamieniecki:  No dobrze, ale jak ten problem dyplomatycznie 
powinien zostać rozwiązany?  



495 

Andrzej Zapałowski:  Trudno to jednoznacznie określić. Pewne jest to, 
że mamy początek gry Platformy przeciwko nowemu przyszłemu rządowi, co 
więcej proces ten jest wspomagany przez Donalda Tuska z Brukseli. Jednak 
dobrze byłoby, aby zablokować reprezentowanie naszego kraju przez pre-
mier Ewę Kopacz, bo pod dyktando innych może ona składać kolejne dekla-
racje w imieniu Polski, deklaracje dla nas niekorzystne.  

Mariusz Kamieniecki:  Kiedyś mieliśmy kłótnie o „krzesło” na szczy-
tach Rady Europejskiej, a dzisiaj nowy rząd jeszcze nie został sformowany, 
a spory co do reprezentowania Polski rozgorzały na nowo. To chyba nie służy 
wizerunkowi Polski na arenie międzynarodowej…?  

Andrzej Zapałowski:  Nie jest to nic nowego w świecie europejskiej po-
lityki. Z podobnymi sytuacjami mamy do czynienia wszędzie tam, gdzie jest 
system parlamentarny, a nie prezydencki. To, że działa to przeciwko wize-
runkowi Polski, nakręcają przede wszystkim media zdominowane przez ka-
pitał nie polski oraz te, które sympatyzują z Platformą Obywatelską.  

 
Pierwodruk: M. Kamieniecki , Rosja drwi z naszego kontrwywiadu, <http://naszdz 
iennik.pl/polska-kraj/146773,rosja-drwi-z-naszego-kontrwywiadu.html> (9 XI 2015). 
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ZAGROŻENIE TERRORYZMEM JEST ZBYT WIELKIE 
 

altę wybrano na miejsce dwudniowych obrad szczytu Unii Europej-
skiej i krajów Afryki, poświęconych tematyce migracyjnej. Bruksela 
zaplanowała zwiększenie pomocy finansowej dla tego kontynentu 

i jednocześnie zaapelowała do członków UE, aby wszystkich imigrantów 
ekonomicznych wysyłały z powrotem do państw ich pochodzenia. Czy jest to 
realne zadanie? Jakie inne problemy pojawią się jeszcze przed krajami Unii? 
Na te tematy korespondentka radia Sputnik Irina Czajko rozmawiała z poli-
tologiem, doktorem Andrzejem Zapałowskim, prezesem rzeszowskiego od-
działu Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego. 

Irina Czajko:  Czego Polacy oczekiwali od nadzwyczajnego szczytu na 
Malcie? Czy są sceptyczni? 

Andrzej Zapałowski:  Trzeba podkreślić, że ten szczyt nie wydaje wią-
żących decyzji w sprawie uchodźców. A problem jest na tyle poważny, że 
wiele krajów UE, które jeszcze przed 2–3 miesiącami oskarżały m.in. Polskę 
o zbyt sceptyczne podejście do kwestii uchodźców, w tej chwili same wpro-
wadzają obostrzenia. Dotyczy to  Austrii, Niemiec, ale także Szwecji, która 
wprowadza kontrolę na granicy. Okazuje się, że żadne z tych państw nie jest 
już w stanie opanować tego problemu. O tym zresztą mówiły państwa Euro-
py Środkowej i Wschodniej. 

Irina Czajko:  Na ile kwestia readmisji nielegalnych imigrantów do kra-
jów ich pochodzenia jest trudna do realizacji zarówno ze względu na zagad-
nienia finansowe, jak i zwykłą niechęć uchodźców do opuszczenia Europy. 

Andrzej Zapałowski:  Przede wszystkim, trzeba pamiętać o tym, że 
bardzo duży procent, a nawet połowa, nielegalnych imigrantów, którzy prze-
dostają się do Europy, pochodzi z Afganistanu, Erytrei, Czadu czyli obsza-
rów, na których większość populacji jest analfabetami lub półanalfabetami. 
Przedostając się do Europy nie widzą możliwości powrotu tam, skąd przyby-
li. Przykładowo w Niemczech otrzymują kwotę kilkuset euro miesięcznie za-
pomogi socjalnej, która dla nich jest porównywalna z rocznymi dochodami 
w ich rodzinnych krajach. Dlatego ci ludzie na pewno nie będą chcieli z Eu-
ropy wyjechać. Niemcy to już zauważyli, gdyż zaczynają ograniczać prawo 
dotyczące ewentualnego łączenia rodzin. Jak się okazuje, ponad 70% 
uchodźców to są młodzi mężczyźni. W wypadku ściągnięcia do Europy ich 
wielodzietnych rodzin może się okazać, że w RFN za parę lat będzie 8–9 mln 
uchodźców, czyli około 10% populacji tego kraju. Przy tym 90% z nich przez 
co najmniej kilkanaście lat będzie korzystało tylko z pomocy socjalnej, co 
drastycznie uderzy w niemiecką gospodarkę. Z kolei Polska nie jest atrakcyj-
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na dla tych ludzi, ponieważ opieka socjalna jest na bardzo niskim poziomie. 
Nawet, jeśli Polska będzie musiała przyjąć kilka tysięcy osób w ramach relo-
kacji, to podejrzewam, że przytłaczająca większość z nich przy otwartych 
granicach natychmiast opuści nasz kraj. Ich pobyt będzie więc czasowy. 

Irina Czajko:  Czy napływ uchodźców muzułmańskich może spowodo-
wać, że za kilkadziesiąt lat Europa przestanie być kontynentem przede 
wszystkim kultury chrześcijańskiej? 

Andrzej Zapałowski:  Myślę, że to bardzo realny scenariusz przy tych 
tendencjach demograficznych, które obserwujemy w całej Europie. 
Uwzględniając kurczowe trzymanie się islamskiej tradycji religijnej w rodzi-
nach muzułmańskich, gdzie będzie utrzymywała się wielodzietność, wspie-
rana jeszcze przez zachodnioeuropejską pomoc socjalną, sytuacja będzie się 
zmieniać na niekorzyść społeczności chrześcijańskiej. Obawiam się jednak 
czegoś innego – jeśli tak duży napływ społeczności islamskiej będzie trwał, 
to nie będzie ona chciała się asymilować, tworząc w zamian wewnętrzne en-
klawy. W wyniku tego za kilka lat dojdzie do powstania w Europie Zachod-
niej sytuacji podobnej do tej, jaka ukształtowała się w Irlandii, w Belfaście, 
gdzie protestanci i katolicy prze lata prowadzili wzajemne ataki terrorystycz-
ne. To, że w Szwecji lub w Niemczech spalono już kilkadziesiąt ośrodków dla 
uchodźców, świadczy o tym, że ten zalążek konfliktu, który może rozlać się 
na setki miast w Europie Zachodniej, już istnieje. To właśnie może doprowa-
dzić do konfliktu cywilizacyjnego w Europie Zachodniej. Dlatego państwa 
Europy Środkowo-Wschodniej, w tym też Polska, obawiają się takiego roz-
woju wypadków. Większość społeczności tych państw woli udzielać pomocy, 
nawet dużej, bezpośrednio w krajach, z których ci ludzie przybywają, ale ab-
solutnie ich nie przyjmować. 

Irina Czajko:  Czy istnieje zagrożenie terrorystyczne? 
Andrzej Zapałowski:  Na pewno jest. Proszę zwrócić uwagę, że wsku-

tek nawet działań Rosji, czy też innych państw w Syrii, dość dużo osób zaan-
gażowanych po stronie Państwa Islamskiego ucieka z tamtego terytorium 
i przenika do Europy, jakby też chcąc uciec od pewnej odpowiedzialności za 
zbrodnie. Jednak ci ludzie nie wyrzekają się fundamentalizmu islamskiego 
i w każdej chwili będą gotowi do angażowania się w różne działania, które 
będą miały oblicze terrorystyczne. Na fakt, że nawet 70% młodych imigran-
tów może być związanych właśnie z organizacjami terrorystycznymi, zwraca-
ją uwagę wywiady większości państw unijnych. Realne zagrożenie terrory-
styczne w Europie zatem istnieje i będzie rosnąć wskutek napływu nowych 
przybyszów z Bliskiego Wschodu. 

 
Pierwodruk: I .  Czajko, Zagrożenie terroryzmem jest zbyt wielkie, <http://pl.sputnik 
news.com/opinie/20151112/1405186/szczyt-malta-zapalowski-uchodzcy.html> (12 XI 
2015).  
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ROSJANIE POWAŻNIE TRAKTUJĄ TYLKO SILNYCH 
  

ariusz Kamieniecki:  Znamy już skład przyszłego rządu. Co – 
Pana zdaniem – jest jego największym atutem, a co słabością? 

Andrzej Zapałowski:  Największym jego atutem jest oddanie 
steru w resortach gospodarczych osobom niekoniecznie ściśle związanym 
z jednym środowiskiem, środowiskiem PiS, ale będącym z jednej strony fa-
chowcami, a z drugiej pochodzącym z rodzin o tradycjach patriotycznych. 
Podobnie prawie sto lat temu powoływano do rządów ministrów, którzy nie-
jednokrotnie sympatyzowali z opozycją, ale pracowali dla Polski i odbudo-
wywali polską gospodarkę. Natomiast słabością tego rządu jest duże nasyce-
nie osobami, które będą na sobie ogniskować ataki medialne nie za podej-
mowane decyzje, ale za generowanie w przeszłości napięć politycznych.  

Mariusz Kamieniecki:  Szefem dyplomacji ma być Witold Waszczy-
kowski. Co – Pana zdaniem – powinno być priorytetem polskiej polityki za-
granicznej w najbliższej perspektywie? 

Andrzej Zapałowski:  Priorytety na obecną chwilę są w mojej ocenie 
dwa. Pierwszy dotyczy kwestii nielegalnych imigrantów w Europie, gdzie wi-
dać, iż państwa Unii Europejskiej, które krytykowały m.in. Węgry za obronę 
swoich granic, teraz panicznie poszukują rozwiązań swoich wcześniejszych 
błędów. Natomiast drugim jest problem ukraiński. Jest jasne, że w ciągu kil-
ku miesięcy fakt upadku państwa ukraińskiego i wskaźniki ekonomiczne 
przełożą się na sytuację społeczną, co spowoduje nasilenie procesów ogólne-
go chaosu w tym państwie. Oba te zagrożenia mogą wystąpić wiosną przy-
szłego roku w formie synergicznej u naszych wschodnich granic. Nie ma co 
czekać i już teraz należy się zastanowić, co z tym fantem zrobić. Jakie działa-
nia wyprzedzające podjąć, a w pewnych wypadkach nawet kierować tymi 
procesami, tak aby stanowiły dla nas możliwie najmniejsze zagrożenie. 
Obecnie tworzymy infrastrukturę militarną przeciwko ewentualnej akcji woj-
skowej, tymczasem w wymiarze krótkoterminowym może się okazać, iż 
większym zagrożeniem będzie przenikanie przez nasze granice chaosu, który 
może być wspomagany zewnętrznie. W przeciwdziałaniu tego typu zagroże-
niom czołgi i wyrzutnie rakiet mogą się okazać niewystarczające.  

Mariusz Kamieniecki:  „Rossijskaja Gazieta” wyraziła obawy w związku 
z przyszłą nominacją Witolda Waszczykowskiego, sugerując, że jest on zna-
ny z antyrosyjskich poglądów. Czy jest w Polsce osoba, która pasowałaby 
Moskwie na tym stanowisku i czy ta „chłodna” ocena przyszłego szefa naszej 
dyplomacji przez Kreml paradoksalnie nie jest jego atutem?  

M 
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Andrzej Zapałowski:  Rosjanie poważnie traktują tylko silne osobowo-
ści. To, że na kogoś wylewa się pomyje, wcale nie znaczy, że się go nie szanu-
je. Mam nadzieję, iż nowy minister spraw zagranicznych będzie podchodził 
do Rosji pragmatycznie, a nie poprzez emocje historyczne. Podobnie jak Ro-
sjanie również my mamy na Wschodzie swoje interesy. Potrzebne jest znale-
zienie obszaru, gdzie nasze wzajemne interesy mogą w pewnym stopniu ko-
egzystować. Musimy się tu w jakimś zakresie wykazać pewną dozą egoizmu 
narodowego, czyli nasze cele mogą, ale wcale nie muszą się wpisywać w cele 
naszych sąsiadów. 

Mariusz Kamieniecki:  Niemcy, choć może w mniejszym stopniu, też 
nie tryskają entuzjazmem z powodu tej nominacji…  

Andrzej Zapałowski:  Niemcy nie są zachwyceni nie tylko zmianą na 
stanowisku szefa MSZ, ale w ogóle zmianą władzy w Polsce. Odchodzący 
rząd PO-PSL był jednym z najlepiej odzwierciedlających cele Niemiec w tej 
części Europy. Mając to na uwadze, każda zmiana jest dla nich bardzo zła, 
tym bardziej że nowy rząd w Polsce jest praktycznie jednopartyjny.  

Mariusz Kamieniecki:  Przyszły szef polskiej dyplomacji zapowiedział 
zaskarżenie rosyjskiego śledztwa w sprawie katastrofy smoleńskiej do Euro-
pejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. To chyba nie wpłynie na 
polepszenie relacji z Moskwą? 

Andrzej Zapałowski:  Niekoniecznie. Samo złożenie wniosku rozpo-
czyna tylko pewną grę polityczną i nie będzie ona elementem pierwszorzęd-
nym. Dla wszystkich, w tym dla Rosjan, byłoby niezrozumiałe, gdyby Polska 
zrezygnowała z wyjaśnienia okoliczności katastrofy smoleńskiej, tym bardziej 
że PiS, będące przez ostatnie lata w opozycji, kładło na to szczególny nacisk. 
Trybunał będzie „mielił” tej sprawy przez kilka lat i tak czy inaczej nie ta 
kwestia będzie zderzakiem polskiego rządu z Moskwą. 

Mariusz Kamieniecki:  Pana zdaniem, jest szansa na szybsze odzyska-
nie wraku tupolewa?  

Andrzej Zapałowski:  Będzie to elementem handlu politycznego. Ro-
sjanie wiedzą, jak bardzo zależy nam na zwrocie wraku tupolewa i należy się 
spodziewać, że stawka za jego odzyskanie będzie wysoka.  

Mariusz Kamieniecki:  Co może być monetą przetargową?  
Andrzej Zapałowski:  Może nią być np. zdystansowanie się Polski 

w naciskach na przedłużenie czy wyznaczenie kolejnych sankcji wobec Rosji 
lub w razie pogłębienia dezintegracji Ukrainy kwestia statusu jej obecnych 
wschodnich prowincji. 

Mariusz Kamieniecki:  Elementem polityki wschodniej jest także 
Ukraina. Na co nowy rząd i polska dyplomacja powinny zwrócić szczególną 
uwagę w relacjach z Kijowem?  

Andrzej Zapałowski:  Tak jak wspomniałem, Ukraina jest w stadium 
upadku ekonomicznego oraz postępującej erozji struktur społecznych i pań-
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stwowych. W Europie pogrążonej kryzysem imigracyjnym nie ma już odpo-
wiednio dużych pieniędzy, a chyba też i woli, aby ten proces zatrzymać. 
Niemcy już pogodziły się z tym faktem i rozpoczynają ponowną współpracę 
z Rosją. Polska nie ma istotnych środków, aby znacząco wpłynąć na ten pro-
ces. W tej sytuacji jedynym graczem w tej części Europy pozostają Stany 
Zjednoczone, ale również one mają coraz większe problemy na Bliskim 
Wschodzie, muszą też pilnować swoich wpływów na Bałkanach. Wydaje się, 
iż Waszyngton coraz bardziej zdaje sobie sprawę, że podział wpływów na 
Ukrainie jest nieunikniony. My również musimy patrzeć na to perspekty-
wicznie. Za kilka lat powinniśmy robić interesy i mieć dobre stosunki ze 
wszystkimi prowincjami Ukrainy niezależnie od ich statusu i wpływów. 
Obecnie dla nas partnerem jest Kijów, ale nie możemy też wykluczać odbu-
dowy stosunków z Donieckiem, gdyż w jakiejś formie będzie to niezależny 
region i my tego nie zmienimy.  

 
Pierwodruk: M. Kamieniecki , Rosjanie poważnie traktują tylko silnych, <http:// 
naszdziennik.pl/polska-kraj/146979,rosjanie-powaznie-traktuja-tylko-silnych.html> 
(13 XI 2015). 
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W OBLICZU WOJNY CYWILIZACYJNEJ 
 

ariusz Kamieniecki:  Czy po ostatnich atakach terrorystycznych 
w Paryżu można powiedzieć, że mamy otwartą wojnę, jaką tzw. 
Państwo Islamskie wypowiedziało Europie? 

Andrzej Zapałowski:  Ta wojna już trwa, przeniosła się tylko na nowe 
terytoria. Europa popełnia kolejne błędy i co istotne, nie wyciąga z tego żad-
nych wniosków. Już kilka lat temu społeczność muzułmańska niezadowolona 
ze swojego statusu społecznego podpaliła kilka tysięcy samochodów na 
przedmieściach Paryża. Poprawność polityczna nakazywała przejść nad tym 
do porządku dziennego. Jeżeli Zachód w 2011 r. rozpoczął wojnę w Afryce 
Północnej i na Bliskim Wschodzie z laickimi dyktaturami, to nie zadbał o to, 
co się stanie po ich usunięciu. Stworzono przestrzeń dla islamskiego funda-
mentalizmu, który – co by nie powiedzieć – był pacyfikowany przez poszcze-
gólne dyktatury. Tej wojny nie wytoczyło tylko tzw. Państwo Islamskie, ale tę 
wojnę wytoczyło Europie całe fundamentalne skrzydło islamu.  

Mariusz Kamieniecki:  Czy tzw. Państwo Islamskie, które wzięło na 
siebie odpowiedzialność za te zamachy, nie jest silne słabością i brakiem jed-
ności wspólnoty międzynarodowej?  

Andrzej Zapałowski:  Skoro Europa nie jest w stanie chronić swoich 
granic, to jak może skutecznie walczyć z terrorystami? W czasie II wojny 
światowej Stany Zjednoczone zamknęły w obozach internowania wszystkich 
swoich obywateli pochodzenia japońskiego. A co robi dziś Europa, zachęca 
kolejne rzesze islamistów do marszu na Stary Kontynent. Nie ma na świecie 
służb specjalnych, które mogłyby skutecznie zwalczać zagrożenia w sytuacji 
ciągłego uzupełniania kadrowego terrorystów. Wszelkie apele, manifestacje, 
marsze tylko pokażą islamistom słabość Europy, co z ich strony spotka się 
tylko z pogardą. Odpowiadając wprost na Pana pytanie – tu nie chodzi zatem 
o jedność, ale o wsparcie społeczności międzynarodowej dla tych, którzy 
chcą się jeszcze bronić przed falą emigrantów, jak chociażby Węgry.  

Mariusz Kamieniecki:  Pana zdaniem na piątkowych zamachach się 
skończy?  

Andrzej Zapałowski:  Już wielokrotnie mówiłem, że Europa Zachodnia 
za pewien czas będzie wyglądała jak swego czasu Ulster. Zamachy i napady 
będą „codziennością”. Przy tak olbrzymim zapleczu ludzkim, jaki mają terro-
ryści w Europie, nie da się zwalczyć tego zjawiska. Przypomnę tylko, iż dwa 
lata po zakończeniu II wojny światowej jedynym skutecznym sposobem 
zwalczenia ukraińskiego terroryzmu było przesiedlenie jego zaplecza spo-
łecznego w postaci operacji „Wisła”. Europa Zachodnia, jeśli chce sobie za-
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pewnić bezpieczeństwo, musi się włączyć w natychmiastową stabilizację Bli-
skiego Wschodu i przesiedlenie uchodźców do krajów ich pochodzenia. 
Oczywiście należy im przy tym pomóc odbudować infrastrukturę zniszczoną 
przez działania wojenne.  

Mariusz Kamieniecki:  Akcja terrorystyczna wyglądała na przygoto-
waną i zsynchronizowaną. Powstaje pytanie o służby kontrwywiadowcze: czy 
zawodzą, czy może terroryści są coraz lepiej zorganizowani?  

Andrzej Zapałowski:  Przy tak hermetycznym środowisku, jakimi są 
struktury terroryzmu islamskiego i jego sieciowej organizacji, która nie posia-
da zazwyczaj hierarchicznych struktur, rozpoznanie, a tym bardziej rozpraco-
wanie tej organizacji jest niezwykle trudne. Pamiętajmy, iż w tym ruchu jest 
coraz więcej konwertytów. Amerykanie nie byli w stanie w 2001 r. zapobiec 
zamachowi w Nowym Jorku, mimo iż terroryści nie mieli tam dużego zaplecza 
środowiskowego i logistycznego, a jednak ominęli zabezpieczenia. Cóż dopiero 
powiedzieć o otwartej Europie z kilkudziesięciomilionową społecznością is-
lamską i setkami przeszkolonych bojowników na jej terytorium. Jeśli służby 
specjalne mają zidentyfikowanych kilka tysięcy islamistów, to powinni być oni 
natychmiast internowani, a nie tylko obserwowani. Jeśli to jest wojna, a chyba 
nikt dziś nie powinien mieć już wątpliwości co do tego, że jest, to w wielu 
kwestiach musimy zawiesić pewne prawa człowieka. Bezpieczeństwo w tym 
wypadku jest najważniejsze i powinno być priorytetem.  

Mariusz Kamieniecki:  Jakie wnioski wyciągnięto ze styczniowego za-
machu na „Charlie Hebdo”?  

Andrzej Zapałowski:  Europa Zachodnia jest „przyzwyczajona” do za-
machów terrorystycznych. Co roku słyszymy – nawet we Francji – o pojedyn-
czych zamachach. Przecież na południu tego kraju szkoły żydowskie już od 
dawna są chronione przez uzbrojone oddziały. Prawdopodobnie służby spe-
cjalne skupiały się na rozpracowywaniu środowisk rodzimych radykałów, 
a nie kontrolowały islamistów napływowych, można powiedzieć, jednostek 
specjalnych państwa islamskiego. Przygotowywano się na zamachy, ale nie 
na wojnę terrorystyczną.  

Mariusz Kamieniecki:  Czy nie jest tak, że Europa poprzez nieprzemy-
ślane działania wobec napływu emigrantów sama sobie zgotowała taki tra-
giczny scenariusz?  

Andrzej Zapałowski:  Problem polega na tym, iż na głoszeniu ideologii 
otwartości wobec świata do władzy doszła większość obecnych przywódców 
Zachodu, a partie socjalistyczne wprost żerują na elektoracie muzułmańskim. 
Czy w tej sytuacji wyobraża Pan sobie, że przyznają się do tego, że to, co ro-
bili przez ostatnie lata, było błędem? Oczywiście dotyczy to także przesiąk-
niętych ideologią libertyńską niemieckich chadeków na czele z kanclerz An-
gelą Merkel.  
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Mariusz Kamieniecki:  Dzisiaj wszyscy solidaryzują się z Francuzami, 
ale czy za kilka tygodni wspomniana przez Pana kanclerz Angela Merkel 
i inni zwolennicy przyjmowania emigrantów znów nie powrócą do „matczy-
nej” polityki wobec uchodźców, aby nie łączyć zamachów z Paryża z falą 
emigrantów?  

Andrzej Zapałowski:  Ma Pan rację. Także uważam, że zwycięży chwi-
lowo poprawność polityczna. Politycy wrócą do dotychczasowego postępo-
wania z nielegalnymi uchodźcami do czasu większych tragedii i ataków. 
Obawiam się, iż jeśli rządy europejskie nie podejmą skutecznych działań wo-
bec nielegalnej imigracji i przeciwko islamskim fundamentalistom, to te 
działania wezmą na siebie lokalne grupy w poszczególnych krajach. Z tą 
wszakże różnicą, że wtedy będziemy mieli do czynienia z licznymi akcjami 
odwetowymi na społeczności islamskiej, które mogą nawet wywołać wojnę 
cywilizacyjną na naszym kontynencie.  

Mariusz Kamieniecki:  Jakie Pana zdaniem działania należałoby pod-
jąć, aby przeciwstawić się fali terroryzmu zalewającej Europę?  

Andrzej Zapałowski:  Nielegalni imigranci powinni trafiać do obozów 
internowania, w których powinno się im zapewnić wszelkie prawa człowieka, 
a po ustabilizowaniu sytuacji w ich krajach powinni zostać tam relokowani. 
Podobnie każda osoba podejrzana o terroryzm powinna być internowana, 
a w przypadku, jeśli nie jest obywatelem danego kraju, natychmiast wydalo-
na. Nie ma innych możliwości. Po przybyciu do Niemiec kilkuset tysięcy nie-
legalnych imigrantów kilkadziesiąt tysięcy policjantów i funkcjonariuszy 
służb specjalnych, zamiast zajmować się bezpieczeństwem swoich obywateli, 
jest zmuszonych obserwować imigrantów. Na ich miejsce trzeba przyjąć ko-
lejne tysiące funkcjonariuszy. I co istotne, nie jest to działanie tymczasowe, 
okresowe, ale tak będzie już na stałe. Pytanie tylko, czy o to nam chodzi…  

Mariusz Kamieniecki:  Czy i jak ewentualnie Polska może się włączyć 
w zwalczanie tzw. Państwa Islamskiego? 

Andrzej Zapałowski:  Każdy kraj, który walczy z Państwem Islamskim, 
powinien mieć nasze wsparcie. Polska powinna zadbać o niedopuszczenie do 
operacji logistycznych terrorystów na naszym terytorium, a jednocześnie 
powinna wspierać służby specjalne naszych sojuszników. Jeśli zadbamy, aby 
nasz kraj był wolny od terroryzmu islamskiego, to będzie to nasza rzeczywi-
sta pomoc dla Europy.  

 
Pierwodruk: M. Kamieniecki , W obliczu wojny cywilizacyjnej, <http://naszdzien 
nik.pl/polska-kraj/147173,w-obliczu-wojny-cywilizacyjnej.html> (16 XI 2015).  
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UNIA JEST BEZRADNA 
 

ariusz Kamieniecki:  Unia Europejska planuje zmiany w przepi-
sach dotyczące swobodnego przekraczania granic wewnętrznych. 
Czy uzgodnienia, jakie zapadły ostatnio w Brukseli podczas spo-

tkania szefów MSW i ministrów sprawiedliwości 26 państw, dotyczyły odbu-
dowy na nowo wewnętrznych granic Unii?  

Andrzej Zapałowski:  Strefa Schengen jest elementem polityki państw 
Unii Europejskiej w zakresie poszerzania wewnętrznych swobód obywateli. 
I jest to wielkie osiągnięcie Wspólnoty, które niestety się niszczy poprzez 
skrajnie nieodpowiedzialną politykę w odniesieniu do nielegalnych imigran-
tów. Jeśli Francja ogłasza wojnę, to oznacza restrykcje i kontrole nie tylko na 
granicach, ale także wewnątrz tego państwa. Pozostałe kraje UE, tzn. Niem-
cy, Holandia, Belgia, Szwajcaria i Austria nie chcą oficjalnie wprowadzać 
w swoich państwach stanów nadzwyczajnych, za to są gotowe wprowadzić 
mechanizmy związane z sytuacjami kryzysowymi. Dopóki polityka migracyj-
na UE nie zostanie zrewidowana, dopóty granice będą objęte kontrolami. Dla 
obywateli Unii to znaczące obciążenie, ale trzeba też pamiętać, iż Polska ma 
się także czego obawiać, bowiem domniemani terroryści przebywają praw-
dopodobnie na terenie Europy Zachodniej, a więc kontrola polskich granic 
na Odrze i Nysie to także nasze bezpieczeństwo. Wprawdzie panuje przeko-
nanie, że Polska nie jest na celowniku tzw. Państwa Islamskiego, ale wyklu-
czenie zagrożenia terrorystycznego czy wręcz lekceważenie byłoby dalece 
nierozsądne i nieodpowiedzialne.  

Mariusz Kamieniecki:  Czy mimo wszystko restrykcje na granicach nie 
są działaniami spóźnionymi?  

Andrzej Zapałowski:  Unia Europejska już wykazała, że nie jest w sta-
nie sobie poradzić z zabezpieczeniem wynikającym z zagrożenia swoich gra-
nic, a więc tym bardziej nie jest w stanie się bronić. Przerost biurokratyczny 
administracji Wspólnoty doprowadza do tego, że wypracowanie decyzji, któ-
re powinny być podejmowane z dnia na dzień, trwa miesiącami. Tę bezdecy-
zyjność w sprawnym zarządzaniu dodatkowo pogłębia jeszcze przerost ide-
ologii nad pragmatyzmem. Obecnie widać, iż zadania związane z tymi za-
grożeniami biorą na siebie poszczególne państwa, nie oglądając się na Bruk-
selę, która nie dość, że jest bezradna, to jeszcze chce rozbroić społeczeństwo 
przed terrorystami poprzez kolejne restrykcje w sprawie posiadania broni 
przez obywateli poszczególnych państw Wspólnoty. To bezsensowne. Prze-
cież terroryści nie kupują legalnie broni w sklepach.  
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Mariusz Kamieniecki:  Są opinie, że po co przywracać granice między 
państwami Unii, skoro terroryści nie muszą przekraczać granic, żeby doko-
nać zamachów terrorystycznych, a ponadto czy nie byłoby to zwycięstwo 
tzw. Państwa Islamskiego, któremu zależy na zastraszaniu?  

Andrze j  Zapałowski:  Obecnie przy potencjale kadrowym terrorystów 
w Unii same kontrole na granicach są tylko działaniem utrudniającym, ale na 
pewno nie uniemożliwiającym działania terrorystyczne. Przez lata Europa 
nie poradziła sobie z problemem przestępczości narkotykowej, w którą zaan-
gażowane są tysiące osób, to jak może sobie poradzić z zagrożeniem o wiele 
poważniejszym i setkami terrorystów? Obawiam się, iż dotychczasowe za-
machy były tylko działaniami rozpoznawczymi. Islamscy radykałowie anali-
zują teraz skuteczność i oddziaływanie dotychczasowych zamachów i reakcje 
sił bezpieczeństwa. Prawdopodobnie jest teraz opracowywana docelowa stra-
tegia dalszych działań.  

Mariusz Kamieniecki:  Przyjmując, że kontrole zostaną wzmożone, to 
czy System Informacyjny Schengen w obecnej formule jest na tyle wydolny, 
żeby był skuteczny?  

Andrzej Zapałowski:  Ten system działa wobec rozpoznanych osób, 
które przechodzą kontrolę standardową. Pytanie tylko, ile tysięcy osób ją 
ominęło, a ile uciekło z obozów dla imigrantów, aby uniknąć identyfikacji? 
Tylko z samej Bułgarii zbiegło z obozów kilkanaście tysięcy osób. W samych 
Niemczech są to także tysiące. Pytanie: dlaczego tak duże ilości osób chcą 
żyć w Niemczech anonimowo, bez oficjalnych dokumentów? 

Mariusz Kamieniecki:  Rząd Beaty Szydło zapowiada rewizję naszej 
polityki wobec imigrantów. Tymczasem politycy niemieccy, posługując się 
Brukselą, usiłują wybić z głowy polskiemu rządowi możliwość prowadzenia 
niezależnej polityki zagranicznej... 

Andrzej Zapałowski:  Już rok temu na portalu NaszDziennik.pl zwra-
całem uwagę, iż polska polityka w wydaniu rządu koalicji PO-PSL wobec Mo-
skwy może doprowadzić do wykluczenia nas z rynku, zwłaszcza w sytuacji 
powolnego powrotu do współpracy z Rosją naszych partnerów z Unii Euro-
pejskiej. Fundamentalna postawa Kijowa w sprawie unitarności państwa po-
woduje, iż konflikt na tym obszarze przeciągnie się na lata. Dla gospodarek 
państw zachodnich oznacza to poważne straty, na które nie mogą sobie po-
zwolić. Berlin i Paryż widzą, iż Ukraina – w najlepszym wariancie – będzie 
państwem upadającym, a do tego znajdującym się w stanie anarchii. Ponadto 
istnieje tam realne zagrożenie wybuchu kolejnej, tym razem bardziej krwa-
wej rewolucji. To także powód wprowadzania kontroli granicznych wewnątrz 
Unii. Proszę zauważyć, iż Bruksela zastanawia się nad przedłużeniem sankcji 
wobec Rosji za aneksję Krymu, a jednocześnie chce współpracować, jak Pan 
zauważył, z Eurazjatycką Unią Gospodarczą, której właśnie przewodzi Mo-
skwa! Z posiadanych przeze mnie informacji wynika także, iż wymiana han-
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dlowa Stanów Zjednoczonych z Rosją w ostatnim półroczu wzrosła o ponad 
20% To też o czymś świadczy.  

Mariusz Kamieniecki:  Izba Reprezentantów Kongresu Stanów Zjed-
noczonych przyjęła ustawę ograniczającą możliwość przyjmowania uchodź-
ców z Syrii i Iraku. Widać, że Amerykanie także dmuchają na zimne… 

Andrzej Zapałowski:  W Stanach Zjednoczonych trwa kampania pre-
zydencka. Kto w tej sytuacji, biorąc pod uwagę doświadczenia z Europy, od-
ważyłby się przyjąć domniemanych terrorystów? Zresztą w tym państwie 
bardzo poważnie podchodzi się do problemów bezpieczeństwa obywateli. 
Tam żaden przywódca nie może powiedzieć, że był naiwny w sprawie zagro-
żenia zamachami terrorystycznymi, które staje się bardzo realne, tak jak to 
zrobił ostatnio premier Szwecji Stefan Löfven. Przypomnę, że Szwecja, po-
czątkowo otwarta na przyjmowanie uchodźców, ostatnio przyznała, że nie 
radzi sobie z tym problemem, a w związku z tym musi przywrócić kontrole 
na granicy i zaprzestać przyjmowania imigrantów. Taka sytuacja w Stanach 
Zjednoczonych byłaby nie do pomyślenia i de facto oznaczałaby koniec karie-
ry nie tylko tak nierozważnego polityka, ale także konsekwencje wobec całej 
formacji politycznej, która go desygnowała na stanowisko. Dzisiaj należy za-
dać sobie pytanie, w którym kierunku na wiosnę pójdzie 3 mln uchodźców 
z Afryki i Azji, o których mówią raporty ONZ.  

Mariusz Kamieniecki:  A jak Pan sądzi…? 
Andrzej Zapałowski:  Jeśli takie państwa jak Austria czy Niemcy za-

mkną swoje granice, a przypomnę, że są już zamknięte granice z Węgrami, 
to jedyną drogą do Europy dla tej fali migracyjnej będzie otwarta przestrzeń 
przez Rumunię, Ukrainę, Polskę i Słowację. Owszem, nie ma pewności, czy 
będzie to wspomniana liczba 3 mln, ale nie ulega wątpliwości, że będzie to 
ilość nie do opanowania bez stworzenia stałych zapór.  

 
Pierwodruk: M. Kamieniecki , Unia jest bezradna, <http://naszdziennik.pl/polska-
kraj/147623,unia-jest-bezradna.html> (23 XI 2015). 
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TO BYŁ ANTYPOLSKI RZĄD 
 

ariusz Kamieniecki:  Na wypadek protestów społecznych koali-
cyjny rząd PO-PSL planował pacyfikację polskiego społeczeństwa 
protestującego przeciwko masowemu sprowadzaniu do Polski imi-

grantów islamskich. Na czym te działania miały polegać?  
Andrzej Zapałowski:  W połowie listopada 2015 roku w Bucierzu odby-

ły się ćwiczenia 2. Brygady Zmechanizowanej ze Złocieńca mające na celu 
pacyfikację zamieszek pod ośrodkiem dla uchodźców, gdzie Polacy prote-
stowali przeciwko przyjmowaniu nielegalnych imigrantów. Kolejne tego typu 
ćwiczenia trwały do 20 listopada br. w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych 
w Drawsku, gdzie podobne działania ćwiczyła 12. Brygada Zmechanizowana 
ze Szczecina. Co ciekawe, poza Polakami ćwiczyło tam 500 żołnierzy 
z Czech, Słowacji, Węgier oraz Ukrainy. W ramach ćwiczeń realizowano za-
kładany scenariusz społecznego odwetu miejscowej ludności na nielegalnych 
imigrantach, którzy dopuszczali się napadów na okoliczne sklepy. 

Mariusz Kamieniecki:  Na ile są to informacje wiarygodne?  
Andrzej Zapałowski:  Informacja ta przez pewien czas znajdowała się 

na portalu Ministerstwa Obrony Narodowej, lecz po licznych protestach 
w formie wpisów, w tym ze strony wojskowych, została zdjęta.  

Mariusz Kamieniecki:  Czyżby Platforma czuła się na tyle mocno i nie 
zakładała porażki wyborczej, że przygotowywała takie działania odwetowe 
wobec społeczeństwa? 

Andrzej Zapałowski:  To jedna sprawa, ale należy zadać sobie także 
inne pytanie, a mianowicie, ilu nielegalnych imigrantów rzeczywiście rząd 
PO-PSL zamierzał przyjąć do Polski? Te pierwsze kilka tysięcy, które miało 
być lokowane w kilku województwach, w grupach po kilkaset osób, mogła 
zabezpieczać policja i jej oddziały prewencyjne. Skoro jednak przeprowadza-
no tego typu ćwiczenia, to wydaje się, iż planowano przyjąć znacznie większą 
ilość imigrantów. Wojsko było zaś potrzebne w celu zabezpieczenia obozów 
przed ewentualnym społecznym odwetem za masowe przestępstwa imigran-
tów, które, jak widać, także zakładano.  

Mariusz Kamieniecki:  A zatem przyjęto z góry, że Polacy będą prze-
ciwni sprowadzaniu imigrantów islamskich…?  

Andrzej Zapałowski:  Zakładano, że Polacy nie będą tolerowali, tak jak 
w Europie Zachodniej, przestępstw imigrantów oraz tego, że jeśli nie dosto-
sują się oni do naszych zwyczajów i praw, będą społeczne żądania ich wyda-
lania z Polski.  
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Mariusz Kamieniecki:  Na przeciwstawnym biegunie są zagrożeni 
wojną Polacy na Wschodzie, na dawnych Kresach Wschodnich Rzeczypospo-
litej, których rząd Platformy, w przeciwieństwie do imigrantów islamskich, 
traktował po macoszemu. Jak wobec tego skomentuje Pan apel do prezyden-
ta Andrzeja Dudy o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w sprawie przywró-
cenia polskiego obywatelstwa Polakom na Wschodzie?  

Andrzej Zapałowski:  Jest to prawo potomków obywateli polskich do 
posiadania obywatelstwa. Jeżeli ktoś z ich przodków był obywatelem Polski 
oraz był narodowości polskiej, to należy mu się obywatelstwo. Nie ma tu 
znaczenia, czy dotyczy to obywateli I czy II Rzeczypospolitej. Granice prze-
suwali najeźdźcy, a oni, którzy trwali na swojej ziemi, dzisiaj są obywatelami 
innych państw, ale to Polska jest ich Ojczyzną. Oczywiście dotyczy to także 
potomków Polaków wywiezionych na Syberię czy też do Kazachstanu.  

Mariusz Kamieniecki:  Karta Polaka okazała się niewystarczająca?  
Andrzej Zapałowski:  Karta Polaka jest tylko potwierdzeniem przyna-

leżności do Narodu, ale bynajmniej nie jest potwierdzeniem praw tych osób 
do tożsamości z państwem i jego opieki nad nimi jako obywatelami. Jakie 
państwo polskie ma prawo do skutecznej obrony Polaków przed ich prześla-
dowaniem w innych państwach, jeśli nie są oni polskimi obywatelami? Nale-
ży podkreślić, iż kresowi Polacy w okresie I i II Rzeczypospolitej walczyli i gi-
nęli na ówczesnych ziemiach za swój kraj, za Polskę. Teraz ich wnukowie 
mają prawo do posiadania obywatelstwa państwa polskiego. Tylko w ostat-
nich latach przywrócono obywatelstwo tysiącom Żydów polskich w Izraelu, 
ale Polakom na Kresach tego prawa się odmawia. 

Mariusz Kamieniecki:  Co oznacza przyjęcie polskiego obywatelstwa 
przez naszych rodaków na Wschodzie i czy – zważając na niechęć wobec 
ludności polskiego pochodzenia – nie spowoduje to wzrostu tej wrogości? 

Andrzej Zapałowski:  W Polsce jest dopuszczalne posiadanie obywa-
telstwa kilku państw. Jeśli Litwini będą mieli z tym problem czy też inne 
państwa, to już ich sprawa. Oczywiście trzeba brać pod uwagę to, że nie 
wszyscy Polacy na Kresach będą mogli przyjąć obywatelstwo ze względu na 
ewentualne represje administracyjne niektórych państw. W stosunku do tych 
osób powinna być otwarta ścieżka nabycia obywatelstwa w każdej chwili.  

Mariusz Kamieniecki:  Czy podobne regulacje zastosowały już wcze-
śniej inne państwa i z jakim skutkiem?  

Andrzej Zapałowski:  Węgrzy wydali ok. 2 mln paszportów swoim 
obywatelom żyjącym poza granicami państwa, podobnie Rosjanie i wiele in-
nych krajów. Obecnie właśnie rząd węgierski dopomina się respektowania 
praw swoich obywateli na Zakarpaciu, a niektóre partie parlamentarne w tym 
kraju protestują przeciwko mobilizacji Węgrów do wojska ukraińskiego i wy-
syłaniu ich do walki w Donbasie. Jednakże z naszego punktu widzenia naj-
istotniejszym prawem, jakie daje obywatelstwo, jest możliwość przyjazdu do 
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swojej Ojczyzny Polaków żyjących w innych państwach na Wschodzie, 
zwłaszcza w sytuacji zagrożenia ich życia. W takim przypadku ci Polacy będą 
przekraczać granicę państwową nie jako uchodźcy, ale jako obywatele, zaś ci, 
którzy go nie będą mieli, otrzymają je w trybie skróconym.  

 
Pierwodruk: M.  Kamieniecki , To był antypolski rząd, <http://naszdziennik.pl/ 
polska-kraj/147853,to-byl-antypolski-rzad.html> (26 XI 2015). 
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NA CZELE BLOKU ROZSĄDKU 
 

ariusz Kamieniecki:  Dziś rozpoczyna się szczyt Unia Europej-
ska – Turcja, tymczasem atmosfera wokół kwestii imigrantów is-
lamskich coraz bardziej się zagęszcza, a solidarność europejska za-

czyna pękać. W jakim kierunku mogą pójść ustalenia spotkania szefów 
państw w Brukseli? 

Andrzej Zapałowski:  Europa Zachodnia zderzyła się z problemem, 
którego nie jest w stanie rozwiązać metodami „europejskimi”. Dla nielegal-
nych imigrantów europejskie wartości to kompletne bzdury. Dla nich liczą 
się pieniądze, samochody i mieszkania oraz ich sposób życia i religia. Do 
świadomości europejskich biurokratów wciąż nie dociera fakt, iż dla kogoś 
religia i zwyczaje mogą mieć zasadnicze znaczenie. Jest to mur, który będzie 
oddzielał obydwie społeczności, tzn. rodzimych Europejczyków od islam-
skich uchodźców. Bruksela w tej sytuacji zrobi to, co najlepiej potrafi, czyli 
da Turcji pieniądze, aby zablokować dalszy napływ imigrantów. Mowa jest 
także o zniesieniu wiz dla Turków. Pytanie tylko, kto zagwarantuje, iż kolej-
ny napływ nie nastąpi z tureckim paszportem w ręku?  

Mariusz Kamieniecki:  W szczycie weźmie udział premier Beata Szy-
dło, która uważa, że potrzebna jest nowa agenda, jeśli chodzi o przyjmowa-
nie imigrantów w Europie. Co może zrobić premier polskiego rządu, którego 
stanowisko w tej kwestii jest jasne i czy pod naszym wpływem możliwa jest 
refleksja w coraz bardziej podzielonej UE? 

Andrzej Zapałowski:  Już obecnie rząd Bawarii publicznie popiera 
działania premiera Viktora Orbàna na Węgrzech, a Słowacja, Czechy, Dania 
czy Bułgaria mówią stanowcze NIE! dla imigrantów. Jeśli rządy Niemiec i 
Francji nie są w stanie przyznać się do błędu, to musi na nich to wymusić Eu-
ropa Środkowa. Jestem przekonany, iż społeczeństwo zachodniej Europy w 
znacznej większości patrzy także na Warszawę z nadzieją, że właśnie Polska 
stanie na czele bloku rozsądku. Nie należy się obawiać tego, co wypisują za-
chodnie media, bo one straszą w imieniu swoich rządów.  

Mariusz Kamieniecki:  Polski rząd zapowiada, że nie zrobi nic, co nara-
żałoby nasz kraj na niebezpieczeństwo. Czy są to tylko słowa, które mają uspo-
koić nastroje społeczne, czy może przełożą się na jakieś konkretne działania? 

Andrzej Zapałowski:  Należy wierzyć zapewnieniom rządu. Jeśli okaza-
łoby się, iż obecny rząd się złamie w sprawie uchodźców, to pod znakiem za-
pytania stanie jego wiarygodność, i to już na początku kadencji. Rząd Zjed-
noczonej Prawicy musi brać pod uwagę masowe demonstracje przeciwko 
przyjmowaniu uchodźców. Nie wolno dopuścić, aby się to odbiło na zasadni-
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czych reformach państwa. Dobro Polski i Polaków jest celem rządu, a nie 
nieproszeni i roszczeniowi goście. Jeśli dzieje im się krzywda, to owszem, 
możemy im pomóc materialnie w ich krajach, jeśli chcą dobrobytu, to mo-
żemy im pomóc go budować, ale w krajach ich pochodzenia. Jeśli chcą wal-
czyć o swoje państwo, to dajmy im broń i niech walczą, tak jak w obronie 
swojej ojczyzny walczyły setki tysięcy Polaków w czasie II wojny światowej. 
Natomiast nie powinniśmy ich przyjmować do siebie. Z jednej strony to 
stwarza zagrożenie, a z drugiej mamy własne problemy, wielu Polaków żyje 
na skraju ubóstwa i rolą państwa w pierwszym rzędzie jest pomoc swoim 
obywatelom. 

Mariusz Kamieniecki:  Jakie, Pana zdaniem, problemy powinna po-
stawić Polska na szczycie w Brukseli? 

Andrzej Zapałowski:  Przede wszystkim należy zdefiniować podsta-
wowe kwestie, czyli kiedy na granicach Unii pojawi się szczelna bariera? Dla-
czego każdy rozsądny kraj we Wspólnocie ma sam się ze wszystkich stron 
odgradzać? Ponadto należy odpowiedzieć na pytanie, jakie są granice ilo-
ściowe przyjmowania uchodźców. Jeśli ich nie ma, to może się okazać, że 
wstępowaliśmy do innej Unii niż ta, którą próbuje teraz stworzyć Bruksela. 
Są także inne kwestie jak chociażby tożsamościowe, a mianowicie należy po-
stawić problem: dlaczego chrześcijaństwo we Wspólnocie jest zwalczane 
przez Brukselę, a fundamentalny islam jest tolerowany? Co będzie, jeśli się 
okaże, iż za kilka miesięcy rozczarowane tysiące imigrantów w proteście bę-
dą palić europejskie miasta, co zważywszy na to, z czym już dzisiaj mamy do 
czynienia, wcale nie jest abstrakcją? Pytanie: czy także mamy to tolerować? 
To tylko niektóre z kwestii do rozważenia, których jest bardzo dużo.  

Mariusz Kamieniecki:  Jak przyjął Pan ultimatum Szwecji czy wręcz 
dyktat dotyczący zmuszania innych krajów do przyjmowania większej liczby 
imigrantów? 

Andrzej Zapałowski:  Ten kilkumilionowy kraj chce narzucać dyktat 
setkom milionów Europejczyków. Jak ktoś jest nierozsądny, powiem to 
wprost – głupi i w swojej głupocie trwa, to niech sam się z tym problemem 
upora, a nie apeluje, aby inni część ich głupoty brali na siebie. 

Mariusz Kamieniecki:  Donald Tusk w jednej ze swoich wypowiedzi 
stwierdził, że należy pomóc krajom, które są na pierwszej linii frontu imigra-
cyjnego...  

Andrzej Zapałowski:  To Grecja i Włochy są na pierwszej linii frontu. 
To im trzeba pomagać, a nie Niemcom czy Szwecji, czyli państwom leżącym 
z dala od linii pierwszego uderzenia. To Berlin i Sztokholm w części wywoła-
ły zagrożenie, z którym dziś mamy do czynienia. Efekt jest taki, że kraje leżą-
ce nad Morzem Śródziemnym mają teraz gigantyczne problemy. To przez 
taką właśnie politykę w przyszłym roku Wielka Brytania zapewne wystąpi 
z Unii. Nie łudźmy się, problemy nie będą maleć, one będą się gigantycznie 
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nawarstwiać. Najgorsze jest to, że bezrefleksyjni unijni decydenci tego nie 
dostrzegają i w swoim zacietrzewieniu, niczym ślepcy prowadzą Europę 
wprost ku ogniu.  

Mariusz Kamieniecki:  Dzisiejszy szczyt odbędzie się w cieniu napięć 
między Turcją a Rosją po zestrzeleniu rosyjskiego bombowca na granicy sy-
ryjsko-tureckiej. Czy echa tego wydarzenia mogą mieć i ewentualnie jaki 
wpływ na te rozmowy?  

Andrzej Zapałowski:  Oczywiście. Turcja jest krajem, który ma zaha-
mować napór nielegalnej imigracji na Europę. Ta sama Europa jednocześnie 
walczy z tzw. Państwem Islamskim, od którego Ankara kupuje ropę, zapew-
niając terrorystom gigantyczne wpływy finansowe. Pytanie tylko, czy Europa 
zapłaci Turcji za zatrzymanie nielegalnych imigrantów i rezygnację z biznesu 
z terrorystami?  

Mariusz Kamieniecki:  Władimir Putin domaga się przeprosin, a szef 
rosyjskiej dyplomacji zapowiedział od przyszłego roku zawieszenie ruchu 
bezwizowego z Turcją. Z kolei prezydent Recep Tayyip Erdogan ostrzega Ro-
sję, żeby nie igrała z ogniem, a tureckie MSZ zaleca swoim obywatelom po-
wstrzymanie się od podróży do Rosji. Jak może się rozwinąć ten konflikt?  

Andrzej Zapałowski:  Obecnie na Bliskim Wschodzie to Rosja ma wię-
cej atutów w swoim ręku niż Turcja. To ona została zaatakowana, to ona wal-
czy z tzw. Państwem Islamskim. Z czasem w miarę zwiększania się zagroże-
nia terrorystycznego w Europie jest prawdopodobne, iż sympatia będzie po 
stronie chrześcijańskiej Moskwy, a nie islamskiej Ankary. Proszę zwrócić 
uwagę, że Francja nie może zbudować skutecznej koalicji antyterrorystycznej 
bez Rosji z uwagi na jej potencjał militarny w Syrii. Jeśli to zrobi, a będzie to 
nieskuteczne, to już otwarta droga, aby na początku 2017 r. prezydenturę we 
Francji objęła prorosyjska Marine Le Pen.  

Mariusz Kamieniecki:  Możemy spodziewać się wzrostu napięć na linii 
Moskwa – Ankara? 

Andrzej Zapałowski:  Te napięcia będą natury politycznej i gospodar-
czej. Należy pamiętać, iż mamy do czynienia z dwoma przywódcami o wyjąt-
kowo mocnych osobowościach. Turcja jest wschodzącym mocarstwem, a Ro-
sja rzeczywistym, i w dodatku nuklearnym. W tym regionie za Moskwą stoi 
Teheran i coraz wyraźniej Bagdad. Jeśli Turcja przekroczy pewną linię, to zo-
stanie powołane do życia państwo Kurdów, co gwałtownie zdestabilizuje 
Turcję.  

Mariusz Kamieniecki:  Czy rozpoczynający się w poniedziałek szczyt 
klimatyczny pod egidą ONZ w Paryżu, gdzie R.T. Erdogan chce się spotkać 
z Władimirem Putinem, może przynieść złagodzenie napięć i komu bardziej 
powinno zależeć na rozwiązaniu tego konfliktu?  

Andrzej Zapałowski:  Dla W. Putina tylko publiczne przeproszenie 
R.T. Erdogana jest do przyjęcia. Rozmowa może się odbyć i niezależnie od jej 
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przebiegu będzie ona na korzyść W. Putina, który pokaże światu, iż to nie on 
jest katalizatorem konfliktu. Proszę zauważyć, iż obecnie Rosja po aneksji 
Krymu staje się ofiarą. Na politycznym froncie Ukraina przegrywa z Syrią. 
Najgorsze dla Polski, czego się obawiam, jest ewentualna próba przypomnie-
nia światu, iż jest nierozwiązany konflikt na Ukrainie i tu Kijów może być 
czynnikiem, który jeszcze bardziej zdestabilizuje sytuację.  

 
Pierwodruk: M. Kamieniecki , Na czele bloku rozsądku, <http://naszdzien 
nik.pl/polska-kraj/148005,na-czele-bloku-rozsadku.html> (29 XI 2015).  

 



514 

 
 
 
 

WYNIKI SZCZYTU UE-TURCJA: SPOJRZENIE  
POLSKIEGO GEOPOLITYKA 

 
iedzielny szczyt przywódców unijnych i Turcji był poświęcony spo-
sobom powstrzymania potoku uchodźców z regionu Bliskiego 
Wschodu i Afryki Północnej do Europy. 

O stanowisku Polski w kwestii nielegalnych imigrantów a także o tym, jak 
napięcie między Ankarą a Moskwą może wpłynąć na rozwiązanie tego pro-
blemu korespondentka radia Sputnik Irina Czajko rozmawiała z prezesem 
rzeszowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego, doktorem 
politologii Andrzejem Zapałowskim. 

Irina Czajko:  Po raz pierwszy odbył się szczyt UE-Turcja. W obradach 
wzięła udział Beata Szydło, jaka była jej pozycja w kwestii imigrantów. 

Andrzej Zapałowski:  To spotkanie miało na celu znalezienie rozwią-
zania sytuacji, kiedy część krajów Europy Zachodniej takich jak Niemcy, Au-
stria, Szwecja nie jest w stanie nawet podać liczby imigrantów, którzy prze-
bywają na ich terytorium. Te państwa stworzyły problem w Europie poprzez 
bardzo otwartą politykę, można wprost powiedzieć, zapraszającą imigran-
tów, a w tej chwili szukają, żeby ktoś wziął na siebie część tego problemu, 
który sami stworzyli. W tym kontekście wizyta pani premier Beaty Szydło 
miała dwa aspekty. Po raz pierwszy pojawiła się w takim gremium. Wielu 
przywódców było ciekawych, jak sobie będzie radziła. A druga kwestia, 
to jest próba, którą zapewne na szczycie podejmowano, aby Polska ugięła się, 
przyjęła nielegalnych imigrantów, żeby z czasem brała kolejne kwoty. Posta-
wa polskiego rządu jest jednoznaczna. Ze zobowiązań Polska nie będzie się 
wycofywać, ale będzie bardzo ostro podchodziła do sprawdzenia każdej oso-
by i wyklucza na przyszłość kolejne kontyngenty nielegalnych imigrantów. 
Polska stoi na stanowisku, że należy wspierać osoby, które uciekają z regio-
nów, gdzie są zagrożone. Trzeba wspierać materialnie państwa, które są naj-
bliższe ich krajom, aby w momencie uspokojenia sytuacji ludzie ci mogli 
wrócić do swoich pierwotnych miejsc zamieszkania. 

Irina Czajko:  Ten szczyt UE-Turcja odbył się na tle napięć między Rosją 
a Turcją po zestrzeleniu rosyjskiego bombowca na granicy syryjsko-tureckiej. 
Czy spotkanie Władimira Putina z Recepem Tayyipem Erdoganem na szczy-
cie klimatycznym pod egidą ONZ może przyczynić się do złagodzenia napię-
cia między obydwoma krajami? 

N 
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Andrzej Zapałowski:  Do ewentualnego spotkania prezydenta W. Puti-
na z prezydentem R.T. Erdoganem nie przywiązywałbym bardzo dużej wagi 
z tego względu, że najpierw musi być ogłoszone stanowisko nie tylko prezy-
denta, ale w ogóle rządu tureckiego w sprawie zestrzelenia samolotu. Jeżeli 
nie dojdzie do przeproszenia, to nie dojdzie do złagodzenia sytuacji między 
Rosją a Turcją. Obawiam się, że bardzo prawdopodobnie nastąpi zwiększenie 
intensywności działań, mających na celu utworzenie państwa kurdyjskiego, 
co spowoduje destabilizowanie sytuacji na jednej trzeciej terytorium Turcji. 
Mało tego, konflikt, z którym mamy do czynienia obecnie na terenie Syrii 
i Iraku, przeniesie się z większą intensywnością na terytorium Turcji. To jest 
bardzo niebezpieczne, ponieważ będzie on trwał na terenie państwa, będą-
cego członkiem NATO, a to oznacza, że NATO pośrednio może być do niego 
wciągnięte. Jeżeli chcemy ograniczyć imigrację do Unii Europejskiej, to musi 
rozwijać się bardzo jednoznaczna współpraca Unii, USA i Rosji wraz z pań-
stwami tamtego obszaru, aby natychmiast ustabilizować sytuację w Syrii, aby 
zniszczyć Państwo Islamskie. Dopiero wtedy można będzie mówić o łago-
dzeniu problemów, związanych z nielegalną imigracją. 

Irina Czajko:  Komu bardziej zależy na rozwiązaniu konfliktu między 
Moskwą a Ankarą? 

Andrzej Zapałowski:  Naruszenie przestrzeni Turcji, jeżeli nawet do 
niego doszło, to było tak incydentalne. To się zdarza nagminnie w dzisiej-
szym świecie. Ze strony Turcji to była jednoznaczna prowokacja. To nie ulega 
wątpliwości. Turcja powinna wykonać pierwsze gesty. Uważam, że Turcji 
powinno bardziej zależeć na tym, żeby ustabilizować sytuację na tamtym te-
renie. Prezydent R.T. Erdogan powinien jednoznacznie rozpocząć dialog 
z Rosją. 

 
Pierwodruk: I .  Czajko, Wyniki szczytu UE-Turcja: spojrzenie polskiego geopolityka, 
<http://pl.sputniknews.com/opinie/20151201/1551086/Wyniki-szczytu-UE-Turcja-An 
drzej-Zapalowski.html> (1 XII 2015). 
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ISLAM ZAGRAŻA EUROPIE 
 

ariusz Kamieniecki:  Jak podają brytyjscy eksperci ds. bezpie-
czeństwa, do zamachów w Paryżu doszło w wyniku zaniechań eu-
ropejskich służb wywiadowczych. Czyżby Europa nie wyciągnęła 

lekcji sprzed zamachów na WTC w Nowym Jorku, kiedy także zlekceważono 
zagrożenie ze strony Al-Kaidy?  

Andrzej Zapałowski:  Poprawność polityczna w Europie dotyka nie 
tylko polityki. Są nią także skażone służby specjalne. Zapewne rozpracowują 
i monitorują środowiska islamskie, ale – jak wynika z informacji medialnych 
– islamiści w bardzo ograniczony sposób wykorzystują elektronikę, co zna-
cząco utrudnia inwigilację tych środowisk. Islamiści płacą gotówką, zmienia-
ją telefony komórkowe, informacje przekazują przez gońców itd. Aby ich 
rozpracować, służby specjalne powinny powrócić do starych metod, czyli do-
brze rozbudowanej agentury. I tu pojawia się problem. Bo jak budować agen-
turę w środowisku imigrantów, którzy w większości nie mają nawet dowo-
dów tożsamości?  

Mariusz Kamieniecki:  Francuskie służby wywiadowcze uchodzą za 
jedne z lepszych. Czyżby zawiniła rutyna?  

Andrzej Zapałowski:  Zawiodła nieroztropność, a może nawet głupota 
polityków. Kto otwiera granice i przyjmuje setki tysięcy popleczników rady-
kalnego islamu? Wśród nich są „żołnierze” dżihadu, którzy dla Europy są na-
jeźdźcami, ludzie, którzy mają jeden cel: zniszczyć nasz świat. Oni prowadzą 
z nami wojnę, a my bawimy się w politykę. Służby są tylko strukturą, która 
może sprawnie działać, jeżeli zapewni się jej czas i możliwości operacyjne. 
Jeżeli się ją zaskakuje decyzjami politycznymi w tak ogromnej skali i nie 
przygotowuje kadrowo z odpowiednim wyprzedzeniem, to formacje te nie są 
w stanie wypełniać skutecznie swoich obowiązków.  

Mariusz Kamieniecki:  Dlaczego Pana zdaniem nie udało się im wcze-
śniej przechwycić informacji o planowanych zamachach? Przecież ci ludzie 
musieli się ze sobą kontaktować, zostawić jakiś ślad…  

Andrzej Zapałowski:  To zorganizowana sieciowo organizacja. Dodat-
kowo to są ludzie oddani sprawie. Ich ataki to akty religijnego męczeństwa. 
Jak przechwycić informację o zamachu, jeżeli przygotowania trwają w kręgu 
rodzinnym? Służby europejskie działały w środowiskach radykalnych, ale jak 
działać w kręgu kilku rodzin?  

Mariusz Kamieniecki:  Jedna z metod rozbijania różnych grup prze-
stępczych polega na wniknięciu w ich szeregi i rozpracowywaniu siatki od 

M 
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wewnątrz. Czy ta metoda ma lub może mieć zastosowanie w przypadku Pań-
stwa Islamskiego?  

Andrzej Zapałowski:  Aby wejść w środowisko decyzyjne radykalnego 
islamu, trzeba osób, które w nim się wychowały. To jest operacja, która trwa 
całe lata. Zwerbowanie takiego radykała to nie proces cywilizowanego na-
mawiania, a brutalnego łamania. Jeżeli terroryści wypowiedzieli nam wojnę, 
to nie możemy czekać z założonymi rękoma, ale natychmiast powinniśmy 
wobec agresora stosować przepisy czasu wojny. Także w Polsce duża część 
polityków myśli kategoriami działań operacyjnych przeciwko przestępcom, 
a nie jak w sytuacji wojennej. Pytanie, ile jeszcze osób w Europie musi zgi-
nąć, aby to dotarło do decydentów. Zbliża się początek operacji sił sojuszni-
czych przeciwko tzw. Państwu Islamskiemu i trzeba sobie uświadomić, iż jest 
to początek operacji wojskowej nie tylko na Bliskim Wschodzie, ale jest to 
także początek regularnych aktów terroru w Europie. Unia Europejska już 
jest w stanie wojny, ale politycy są jeszcze na mentalnych wakacjach.  

Mariusz Kamieniecki:  Jaką rolę w zwalczeniu zagrożenia terrory-
stycznego mogą odegrać służby tureckie?  

Andrzej Zapałowski:  Tu jest problem. Zapewne Turcy mają stosunko-
wo dobrze zinfiltrowane środowiska tzw. Państwa Islamskiego, ale są oskar-
żani o nielegalny handel ropą z terrorystami. Jednocześnie cały wysiłek ope-
racyjny kierują na walkę z prezydentem Syrii Baszarem al-Assadem i po-
wstańcami kurdyjskimi. Tak więc realizują głównie swoje cele strategiczne. 
Coraz częściej pojawia się też pytanie o rolę tego państwa w pośrednictwie 
transportu nielegalnych imigrantów do Europy, gdyż przytłaczająca więk-
szość przechodzi właśnie przez terytorium Turcji.  

Mariusz Kamieniecki:  A jeśli chodzi o wywiad izraelski?  
Andrzej Zapałowski:  Rola Izraela w tym konflikcie także jest zagad-

kowa. Jest to państwo, które dla świata islamu jest wrogiem – można powie-
dzieć – priorytetowym. Znajduje się w zasięgu działań islamistów, ale na swo-
im terytorium ma względny spokój. Dla wielu obserwatorów sceny politycz-
nej w tamtym regionie jest jasne, iż destabilizacja państw islamskich na Bli-
skim Wschodzie i w Afryce Północnej jest na rękę Żydom. Pytanie zasadnicze 
dotyczy tylko pozycji tego państwa w sytuacji zwycięstwa na tym obszarze 
wpływów radykalnego islamu. Nie wydaje mi się, aby Jerozolima nie brała te-
go pod uwagę.  

Mariusz Kamieniecki:  Wiele mówi się dzisiaj na temat tego, jak za-
trzymać falę terroryzmu, jednak mało kto zastanawia się nad pogłębieniem 
problemu, a mianowicie nad ekspansją islamu na Europę, islamu, którego 
wyznawcy lub sympatycy są sprawcami zamachów. Czy islam jest tak mocny, 
czy może Europa, odchodząc od wartości chrześcijańskich, sama zachęca do 
dżihadu?  
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Andrzej Zapałowski:  Jednym z praw dziejowych jest sytuacja, w której 
dana cywilizacja słabnie, odchodzi od wartości, na których powstała, i na da-
nym terenie zastępuje ją cywilizacja będąca w ofensywie demograficzno-
religijnej. Oczywiście mam tu na myśli islam. Europa nie dość, że nie chce się 
realnie bronić, to jeszcze zachęca potencjalnych agresorów, aby przybywali. 
Jedną z form obrony Europy musi być powrót do chrześcijańskich korzeni, 
do chrześcijańskich wartości w życiu społecznym. Stary Kontynent musi po-
kazać przybyszom, że to mieszkańcy Europy są gospodarzami, że to oni 
określają prawa i obowiązujące tu zasady. Przybysze jeżeli chcą tu mieszkać, 
to muszą się podporządkować naszym prawom. Jeżeli nie będą chcieli, zaw-
sze mogą sobie poszukać innego miejsca na świecie, gdzie będą szczęśliwi, 
miejsca, gdzie ich religia jest prawem, a tradycja zwyczajem. U nas nie ma na 
to miejsca, my mamy swoją wiarę, swoje tradycje i zwyczaje, które powinni-
śmy pielęgnować. Jeśli się w porę nie obudzimy, to wszystko możemy stracić. 
Do powrotu Europy do korzeni zachęcał nas św. Jan Paweł II i wiedział, co to 
znaczy. Mamy wzór, wystarczy się zreflektować.  

Mariusz Kamieniecki:  Można uznać, że islamiści wykorzystują kryzys 
wartości cywilizacji zachodniej?  

Andrzej Zapałowski:  Oni nie chcą nas nawracać, ale podbijać. Dla 
mnie ignorancja Europy w kwestii pojęcia tego procesu jest porażająca. We-
dług naszego sposobu myślenia, nawracanie nie polega na zabijaniu i stra-
szeniu, ale na dialogu. Europejczycy patrzą na islamistów oczyma swoich 
wartości i zasad, tymczasem nowi kolonizatorzy dążą poprzez działania tak-
tyczne do zasadniczej zmiany całego naszego kontynentu. Dla nich nie ist-
nieje pojęcie tolerancji w kwestii współistnienia religii i postaw społecznych. 
Tam jest tylko jedna wartość religijna i jedno prawo. Ci, którzy dzisiaj budują 
swoje kariery na elektoracie islamistycznym, w razie zwycięstwa islamu będą 
jego pierwszym wrogiem. Homoseksualiści, feministki czy też obrońcy war-
tości świeckiego państwa staną się pierwszym wrogiem islamu.  

Mariusz Kamieniecki:  Jaką Pana zdaniem rolę w szerzeniu wrogości 
w Europie odgrywają ideolodzy islamscy? 

Andrzej Zapałowski:  Europa dofinansowuje islam i jego obiekty kultu, 
i to w sytuacji, kiedy dziesiątki ich kapłanów nawołują do zniszczenia Euro-
py. Taka sytuacja z punktu widzenia logiki i strategii przetrwania Europy to 
samobójstwo. Jeżeli islam karze śmiercią za przejście na chrześcijaństwo, to 
cywilizacja zachodnioeuropejska powinna taką religię kontrolować i wydalać 
z kontynentu wszystkich, którzy głoszą tego typu poglądy. Chcę powiedzieć 
wyraźnie, że tu nie chodzi już o zasady, ale o coś fundamentalnego, o prze-
trwanie. To, co mówię, może brzmi nazbyt ostro, ale w stosunku do tego, co 
głoszą na naszym kontynencie „misjonarze śmierci”, jest racjonalne. Europa 
musi natychmiast wysłać w świat jednoznaczny sygnał, że jest kontynentem 
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otwartym i przyjaznym dla wszystkich chcących żyć w pokoju, jednakże każ-
dy akt agresji, nawet słownej, spowoduje bezwzględny odwet. 

Mariusz Kamieniecki:  Jak zatrzymać tę falę, także falę agresywnej is-
lamskiej indoktrynacji? 

Andrzej Zapałowski:  Prezydent Francji François Hollande mówi, że 
jesteśmy w stanie wojny z radykalnym islamem. Wojna ma swoje prawa, 
w czasie wojny nie przyjmuje się na swoje terytorium potencjalnego wroga. 
Do czasu określenia intencji wyznawców islamu zmierzających do Europy, 
a zwłaszcza ich finansowych protektorów, należy być bardzo ostrożnym. Gra 
nie idzie tu o europejskie wartości, ale o Europę, jaką znamy, z której wyra-
stamy, o Europę chrześcijańską.  

 
Pierwodruk: M. Kamieniecki , Islam zagraża Europie, <http://naszdziennik. 
pl/polska-kraj/148357,islam-zagraza-europie.html> (4 XII 2015).  
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SZYKUJE SIĘ NOWY „POLSKI” KORYTARZ MIGRACYJNY 
 

ariusz Kamieniecki:  Szef Straży Granicznej, gen. Dominik 
Tracz poinformował, że na granicy polsko-białoruskiej nasze służby 
graniczne dokonują szeregu zatrzymań osób bezprawnie próbują-

cych przedostać się do Polski. Co to oznacza i z czym mamy do czynienia, bo 
większość mediów milczy na ten temat? 

Andrzej Zapałowski:  Osobiście traktuję to nasilenie naruszeń polskiej 
granicy jako rozpoznanie przez organizatorów przerzutów nielegalnych imi-
grantów naszych systemów i reakcji, jakiej mogą się spodziewać. Musimy 
pamiętać, iż Polska broni się przed przyjęciem 7 tys. imigrantów przydzielo-
nych przez Unię Europejską, tymczasem miesięcznie naszą wschodnią grani-
cę szturmuje kilkaset osób, i to w porze zimowej.  

Mariusz Kamieniecki:  Trudno się dziwić, że skoro zamyka się im dro-
gę na zachodzie Europy, to wybierają wschodni kierunek. Pytanie tylko, skąd 
ludzie, którzy rzekomo uciekają przed wojną, są tak dobrze zorganizowani…?  

Andrzej Zapałowski:  Na to pytanie nikt nie chce publicznie odpowie-
dzieć. Najazd na Europę nielegalnych imigrantów nastąpił w kilka miesięcy. 
Jest to gigantyczna operacja logistyczna. W tym tłumie setek tysięcy osób są 
niepiśmienni Afrykanie i Afgańczycy, którzy mieli gigantyczne środki na 
opłacenie przemytu. O nowym „polskim” korytarzu już przed kilkoma mie-
siącami informowali zachodni dziennikarze, prezentując pisane i drukowane 
po arabsku mapki i wytyczone przez Polskę trasy do Niemiec oraz adresy 
ośrodków pomocy w Polsce.  

Mariusz Kamieniecki:  Czy Pana zdaniem grozi nam, a jeśli tak, to na 
ile, poważny exodus zza wschodniej granicy?  

Andrzej Zapałowski:  Obawiam się efektu synergii nielegalnej imigra-
cji. Z jednej strony sytuacja ekonomiczna i społeczna na Ukrainie zmierza do 
wybuchu społecznego o trudnych do przewidzenia skutkach, a z drugiej 
strony wzrastająca anarchia w tym państwie będzie sprzyjała przemytowi 
nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu, Afryki, a nawet z Azji.  

Mariusz Kamieniecki:  Kiedy zatem można się spodziewać fali imi-
grantów u naszych granic?  

Andrzej Zapałowski:  Wszystko będzie zależało od pogody i rozwoju 
sytuacji na Ukrainie. Obawiam się, iż powolna anarchizacja życia publiczne-
go w tym kraju będzie sprzyjała przymykaniu oczu na transport imigrantów. 
Jeśli do Szwecji dobijają już pierwsze łodzie z imigrantami, to co dopiero 
mówić o Ukrainie, która jest obecnie praktycznie pozbawiona marynarki wo-
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jennej, a co za tym idzie kontroli przestrzeni morskiej. Jeśli uchodźcy poko-
nują Morze Śródziemne, to będą także pokonywać Morze Czarne.  

Mariusz Kamieniecki:  Czy polskie służby graniczne są przygotowane 
na wzmożone próby nielegalnego przekraczania naszej granicy?  

Andrzej Zapałowski:  Polskie służby graniczne na pewno są przygoto-
wane pod względem monitoringu, ale tu chodzi o coś więcej, a mianowicie 
o skuteczność przechwytywania nielegalnych przekroczeń, i to na masową 
skalę. Jeśli przeciętnie oddział SG dysponuje liczbą ok. półtora tysiąca funk-
cjonariuszy do ochrony kilkusetkilometrowej granicy, to o czym w ogóle 
mówimy. Zasada jest jedna – nie wolno dopuścić do przekroczenia granicy 
państwa. Dlatego biorąc pod uwagę skalę migracji, z jaką możemy mieć do 
czynienia, a także ograniczone możliwości liczebne oddziałów zabezpiecza-
jących nasze granice i doświadczenia innych krajów, jak chociażby Węgry, 
już teraz prewencyjnie na granicy z Ukrainą należy pilnie stawiać płoty. 
Z Polski w świat powinien pójść przekaz, iż ta granica jest zabezpieczona, co 
może nieco ostudzić zapędy imigrantów, którzy planują kierunki przedosta-
wania się na terytorium Europy. Ponadto na granicy z Ukrainą trzeba pilnie 
powoływać Jednostki Obrony Terytorialnej, które byłyby przeznaczone do 
wsparcia SG. Takie jednostki zlokalizowane właśnie na granicy z Ukrainą 
powinny powstać w ciągu najbliższych czterech miesięcy. Tu nie ma czasu na 
zwłokę, trzeba zacząć działać.  

Mariusz Kamieniecki:  Jesteśmy zdani tylko na siebie czy możemy 
także liczyć na wsparcie z zewnątrz, w końcu chodzi tu o wschodnią granicę 
Unii Europejskiej?  

Andrzej Zapa łowski:  A kogo może to obchodzić? Słowacy mają swoją, 
krótką granicę z Ukrainą, Węgrzy w ramach rewanżu przyślą nam powiedz-
my 50 funkcjonariuszy, natomiast Niemcy uznają, że można tych uchodźców 
zaliczyć do polskiej puli imigrantów, sami zaś „okopią” się na Odrze. Realnie 
możemy liczyć tylko na siebie.  

Mariusz Kamieniecki:  Jak można zapobiec fali imigrantów u naszych 
granic, jest jeszcze trochę czasu…?  

Andrzej Zapałowski:  Tak jak powiedziałem, priorytetem jest prewen-
cja, czyli budowa płotu na granicy z Ukrainą. Zdaję sobie sprawę, że dla wielu 
może to być niepopularna decyzja, ale niezbędna. Jeśli Prawo i Sprawiedli-
wość rzeczywiście chce zadbać o bezpieczeństwo obywateli Rzeczypospolitej, 
to musi do wiosny ten projekt zrealizować. Pozostałe kwestie można zała-
twiać na bieżąco.  

Mariusz Kamieniecki:  W obronności istnieje pojęcie odstraszania 
przeciwnika, jak możemy skutecznie odstraszyć imigrantów islamskich 
przed masowym napływem? 

Andrzej Zapałowski:  Przede wszystkim należy wzorem szwedzkiej 
opozycji publikować w prasie na obszarze Bliskiego Wschodu materiały infor-
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mujące, iż granica z Polską jest dobrze strzeżona zasiekami i obstawiona woj-
skiem. Trzeba także rozpocząć na wiosnę przygotowania do czasowej dysloka-
cji wojska w celu wspierania SG w patrolach granicznych. W końcu trzeba 
zmienić przepisy, aby za zgodą SG mogły jej pomagać „obywatelskie patrole” 
i wprowadzić bardziej restrykcyjne prawo za nielegalne przekroczenia granicy, 
co się sprawdziło na Węgrzech. W innym wypadku możemy mieć poważny 
problem. Można to zlekceważyć i przejść nad tym do porządku dziennego, 
uznając, że sprawa sama rozejdzie się po kościach. Ale tu chodzi o przyszłość 
i bezpieczeństwo Polski i Polaków, ale również o przyszłość naszej cywilizacji 
zachodniej i chrześcijańskiej. To są wartości, których obrona jest obowiązkiem 
wszystkich, niezależnie od barw czy poglądów politycznych. 

 
Pierwodruk: M. Kamieniecki , Szykuje się nowy „polski” korytarz migracyjny, 
<http://naszdziennik.pl/polska-kraj/148525,szykuje-sie-nowy-polski-korytarz-migra 
cyjny.html> (7 XII 2015).  
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ZABRAKŁO NAWET SYMBOLICZNYCH GESTÓW 
 

ariusz Kamieniecki:  Za nami wizyta prezydenta Andrzeja Dudy 
na Ukrainie. Czy i jakie znaczenie – Pana zdaniem – ma fakt, że 
odbywała się ona inaczej, niż to bywało dotychczas, bo dopiero po 

kilku miesiącach od zaprzysiężenia?  
Andrzej Zapałowski:  Należy tutaj założyć dwa scenariusze. Pierwszy 

to sygnał dla strony ukraińskiej mówiący o tym, iż nowy prezydent Polski 
chce być poważniej traktowany przez stronę ukraińską niż prezydent Broni-
sław Komorowski, a drugi, że czekano na ukonstytuowanie się nowego rządu 
w Polsce.  

Mariusz Kamieniecki:  Jak można wnioskować po wypowiedziach pre-
zydenta Andrzeja Dudy dotyczących m.in. udziału Ukrainy w przyszłorocznym 
szczycie NATO w Warszawie, Kijów wciąż pozostaje strategicznym partnerem 
Polski. Czy biorąc pod uwagę politykę historyczną Ukrainy i dyskryminację na-
szych rodaków, nasze zaangażowanie nie jest trochę na wyrost?  

Andrzej Zapałowski:  Myślę, że te plany zweryfikuje rzeczywistość po-
lityczna, z którą się zderzy Ukraina i Polska na wiosnę przyszłego roku. Mia-
nowicie już widać w gronie członków NATO dystansowanie się wielu państw 
od próby wciągnięcia Sojuszu Północnoatlantyckiego w konflikt z Rosją 
o Ukrainę. Tak naprawdę Kijów nie ma żadnych szans na członkostwo 
w NATO. Zabiegi Warszawy w tej kwestii należy odczytywać bardziej jako 
wsparcie dla retoryki rządu w Kijowie. W opinii wielu polityków Zachodu, 
nie można w tej chwili powiedzieć społeczeństwu ukraińskiemu, że na inte-
grację z Paktem Północnoatlantyckim w najbliższych latach nie ma żadnych 
szans. Obawiam się tylko, żeby zaangażowanie Polski w utwierdzanie społe-
czeństwa ukraińskiego w to, że szansa taka istnieje, nie było zbyt duże. Może 
się bowiem okazać, że kiedy nadejdzie moment refleksji, to w oczach Ukra-
ińców Polska może zostać uznana za kłamcę.  

Mariusz Kamieniecki:  Jak stwierdził prezydent Andrzej Duda, sprawa 
bezpieczeństwa Ukrainy to sprawa absolutnie kluczowa dla Polski, ale ukła-
danie wzajemnych relacji polsko-ukraińskich musi się opierać na prawdzie 
historycznej, nawet jeśli ta prawda jest bolesna. To odważne słowa, ale czy 
nie jednostronne tylko?  

Andrzej Zapałowski:  Bezpieczeństwo Ukrainy jest ważne dla Polski. 
Problem polega tylko na tym, że Kijów zamiast niwelować zagrożenia kon-
fliktami we własnym państwie, wprost przeciwnie – generuje te zagrożenia. 
Proszę pamiętać, że poza brakiem rozwiązania sytuacji w Donbasie w maju 
tego roku nastąpiła ukraińska blokada Naddniestrza. Nie ulega wątpliwości, 
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że Rosjanie będą podejmować działania na rzecz odblokowania terytorium 
tego quasi-państwa. Scenariusze tego działania mogą przypominać te znane 
już z Krymu. Jeśli zaś chodzi o kwestie prawdy historycznej, to podczas swo-
jej wizyty w Kijowie prezydent Andrzej Duda delikatnie nawiązywał do tego 
tematu, tyle tylko że z drugiej strony spotkał się dyplomatycznym milcze-
niem. To pokazuje dobitnie, że ze strony Ukrainy i jej polityki historycznej 
nic się nie zmieniło.  

Mariusz Kamieniecki:  Czy uruchomienie linii kredytowej w wysokości 
4 mld zł dla Ukrainy to dobry pomysł? 

Andrzej Zapałowski:  Należy pamiętać, iż informacja o tym została po 
pierwsze przekazana przez stronę ukraińską. Ponadto na razie brak szczegó-
łów co do warunków tego kredytu. Nie ulega wątpliwości, że Ukraina zmie-
rza w kierunku niewypłacalności, wobec powyższego udzielane pożyczki na-
leży traktować jako rzeczywiste darowizny, a za jakiś czas pojawią się prośby 
o jej umorzenie. Pamiętajmy też, że w ostatnich latach Stany Zjednoczone 
udzieliły Ukrainie oficjalnego wsparcia finansowego, i to poniżej kwoty ofe-
rowanej teraz przez Polskę. Mając na względzie obecne potrzeby finansowe 
państwa polskiego, jest to wyjątkowo niebezpieczna decyzja, która może się 
spotkać z fatalnym odbiorem społecznym.  

Mariusz Kamieniecki:  Ważnym akcentem tej wizyty było spotkanie 
z Polakami na Ukrainie, którzy – jak stwierdził prezydent A. Duda – mogą 
mieć poczucie, iż Polska przez wiele lat o nich nie pamiętała. Dlaczego po-
przednie, kolejne władze w Polsce nie poczuwały się do obowiązku wspiera-
nia swoich rodaków?  

Andrzej Zapałowski:  Teraz spotkanie z Polakami w Kijowie także mia-
ło charakter symboliczny. Nic też nie wiadomo o deklaracji Ukrainy w kwe-
stii zmiany polityki w stosunku do naszych rodaków. Kwestie własności ko-
ściołów i wielu obiektów we Lwowie i innych miastach są nadal nierozwiąza-
ne. Należało się spodziewać, iż władze Ukrainy, mając kilka miesięcy na 
przygotowanie wizyty polskiego prezydenta, zrobią przynajmniej jakieś sym-
boliczne gesty. Tymczasem takich gestów nie było. Wygląda na to, że prezy-
dent Duda zadeklarował Ukrainie wsparcie polityczne i finansowe, a Ukraiń-
cy nam wdzięczność i pamięć.  

Mariusz Kamieniecki:  Jakie – Pana zdaniem – są oczekiwania Polaków 
na Wschodzie po wizycie prezydenta Dudy i w ogóle od nowej władzy w Polsce?  

Andrzej Zapałowski:  Nasi rodacy przede wszystkim oczekują praw-
dziwego przełomu w ich upodmiotowieniu w polityce państwa polskiego. 
Dotychczas poza sloganami niewiele robiono. Nawet proste kwestie własno-
ści polskiej pozostają nierozwiązywane od lat. Istnieje drastyczna asymetria 
między traktowaniem mniejszości ukraińskiej w Polsce a polskiej mniejszości 
na Ukrainie. Oczywiście kwestii do rozwiązania jest znacznie więcej. Tylko 
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silna i stanowcza postawa państwa polskiego może wymusić ich rozwiązanie 
na ukraińskim partnerze.  

Mariusz Kamieniecki:  Czy i jakie ewentualnie mogą być echa sta-
nowczego sprzeciwu wyrażonego przez prezydentów Andrzeja Dudę i Petra 
Poroszenkę dla budowy gazociągu Nord Stream II?  

Andrzej Zapałowski:  Taki sprzeciw nie ma żadnego znaczenia dla Ro-
sji, która buduje Nord Stream II przede wszystkim przeciwko Ukrainie. Jeśli 
mówimy o blokadzie tego projektu, jest to możliwe tylko na linii Berlin – 
Moskwa. I to w Berlinie Polacy powinni zabiegać o rezygnację z tego projek-
tu. Jestem przerażony, kiedy widzę, jak amerykański sekretarz stanu John 
Kerry dogaduje się w Moskwie z Władimirem Putinem co do wpływów w po-
szczególnych regionach świata. W sprawie Krymu jest milczenie, tymczasem 
Polska walczy politycznie o ten region jak o własny. Widać obecnie, iż poza 
politycznymi deklaracjami Zachód przyjął do wiadomości status quo w spra-
wie aneksji Krymu. W tej sytuacji nie powinniśmy wychodzić przed szereg.  

Mariusz Kamieniecki:  Koniec grudnia tuż-tuż, tymczasem porozu-
mienie mińskie jest wciąż niezrealizowane przez Moskwę. Czy w tej sytuacji 
sankcje wobec Rosji powinny i mogą zostać utrzymane?  

Andrzej Zapałowski:  Należy się zastanowić przede wszystkim nad 
tym, co ma być celem tych sankcji. Może nim być np. zmuszenie Rosji do 
oddania Krymu, osłabienie Moskwy lub też doprowadzenie do jej wewnętrz-
nej dezintegracji chociażby poprzez wywołanie buntu społecznego. Pierwszy 
cel jest nieosiągalny przynajmniej w najbliższych latach. Mało tego, na sa-
mym Krymie dochodzi do głębokiego utrwalenia rosyjskiego władztwa, co 
dodatkowo może utrudnić oddanie tego terytorium. Drugi cel – osłabienie 
Moskwy – owszem może spowodować perturbacje gospodarcze w tym pań-
stwie, ale należy pamiętać, że Rosja w porównaniu z innymi państwami na 
świecie ma jedno z najmniejszych zadłużeń, a zarazem jedne z największych 
rezerw złota. W tej sytuacji osłabianie Moskwy może trwać latami. Pytanie 
tylko, kto w ogólnym rozrachunku okaże się bardziej wytrwały. Z kolei trzeci 
cel – wewnętrzna dezintegracja Rosji – jest niebezpieczny dla świata. Dezin-
tegracja tego państwa może wywołać kilkunastokrotnie większe zagrożenie 
ogólnoświatowe od tego związanego z upadkiem Jugosławii. A zatem być 
może jeszcze raz uda się przedłużyć sankcje wobec Rosji – powiedzmy – na 
następne pół roku, ale w mojej ocenie będzie to już ostatni raz. Zresztą nie-
zrealizowanie porozumień mińskich leży też po stronie Kijowa. 

 
Pierwodruk: M. Kamieniecki , Zabrakło nawet symbolicznych gestów, <http:// 
www.naszdziennik.pl/polska-kraj/149195,zabraklo-nawet-symbolicznych-gestow. 
html> (18 XII 2015).  

 



526 

 
 

PŁOT NA POLSKO-UKRAIŃSKIEJ GRANICY? 
 

eonid Sigan:  Panie doktorze. Stało się. Weszła w życie umowa sto-
warzyszeniowa Ukrainy z Unią Europejską. Jednocześnie Unia wpro-
wadza tryb bezwizowy dla obywateli tego kraju. Z mediów wiem, że 

Pan doktor dokonał analizy możliwych skutków tego kroku. 
Andrzej Zapałowski:  Przede wszystkim, jest to decyzja czysto poli-

tyczna, nie ma ona nic wspólnego z ekonomią, która do tej pory była istot-
nym elementem stowarzyszenia poszczególnych krajów z Unią Europejską. 
Czyli z ekonomicznego punktu widzenia jest ona całkowitym absurdem. 
Druga kwestia dotyczy tego, że tak, naprawdę, umowa stowarzyszeniowa jest 
na rękę tylko i wyłącznie oligarchom, bo ponad 90% społeczeństwa ukraiń-
skiego realnie nic z tego nie będzie miało. 

Jeżeli chodzi o swobodę podróżowania, to jest to stworzenie możliwości, że 
w razie destabilizacji sytuacji na Ukrainie, Ukraińcy nie będą nielegalnie prze-
kraczać granicy, tylko będą uciekać do UE całkiem legalnie. Krótko mówiąc – 
stworzono legalny korytarz dla masowej imigracji obywateli Ukrainy. Pół roku 
temu jedna z niemieckich agencji socjologicznych robiła badanie i okazało się, 
że 3 mln Ukraińców jednoznacznie deklarowało chęć wyjazdu do Unii. 

Na ten kryzys imigracyjny, który obecnie Unia przeżywa z islamskimi nie-
legalnymi imigrantami, nałoży się dodatkowy kryzys masowego wyjazdu spo-
łeczeństwa ukraińskiego, głównie ze względu na niesamowitą pauperyzację 
społeczeństwa, biedę, która tam panuje. Płaca minimalna na Ukrainie jest 
równa płacy w krajach Afryki Środkowej. To są najbardziej widoczne elemen-
ty skutków tej umowy. 

Leonid Sigan:  Jak temu zaradzić? Postawić płot na 500-kilometrowej 
granicy? 

Andrzej Zapałowski:  Płot w tym wypadku byłby skuteczny tylko dla 
nielegalnych imigrantów z krajów muzułmańskich, którzy, spodziewam się, 
mogą wiosną ruszyć przez wschodnią granicę Polski. Z kolei Ukraińcy mając 
bezwizową możliwość wjazdu do Unii Europejskiej, będą to robić przez 
przejścia graniczne na masową skalę. Unia tak naprawdę nie zdaje sobie do 
końca sprawy z konsekwencji tego kroku. 

Leonid Sigan:  O ile wiem, szczególny niepokój wyrazili mieszkańcy 
Podkarpacia. Dlaczego? 

Andrzej Zapałowski:  Mieszkańcy Podkarpacia obawiają się, że wiosną 
przyszłego roku wskutek destabilizacji sytuacji na Ukrainie pod względem 
socjalnym i finansowym może dojść do bardzo dużych rozruchów. Momen-
tami mogą przybrać one formę siłowej próby obalenia rządu i to może spo-
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wodować masowy napływ Ukraińców do Polski. Oprócz tego, obawiam się, 
że wiosną wskutek zablokowania korytarzy bałkańskich dla nielegalnych 
uchodźców islamskich, mogą być oni przerzucani przez Morze Czarne na 
wybrzeża Rumunii i Ukrainy, a z uwagi na korupcję, która panuje po stronie 
ukraińskiej, będą nawet masowo dowożeni do granicy z Polską i dalej kiero-
wać się na Niemcy. 

Właśnie Podkarpacie jest głównym obszarem narażonym na tę masową 
imigrację zarówno ukraińską jak i muzułmańską. Z tego powodu pewna 
część środowisk społecznych wystąpiła z apelem o to, żeby zbudować mur 
przeciwko, głównie, nielegalnym imigrantom. Jeśli zaś chodzi o Ukraińców, 
którzy mają ruch bezwizowy i legalnie będą przekraczać granicę na przej-
ściach, to społeczeństwo polskie nic na to nie poradzi. Może protestować, ale 
nic nie zmieni. Ruch bezwizowy jest decyzją Unii. 

 
Pierwodruk: L .  Sigan, Płot na polsko-ukraińskiej granicy?, <http://pl.sputnik 
news.com/polityka/20151221/1692982/polska-ukraina-plot.html> (21 XII 2015).  
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РОСІЯ ВІД ТЕРИТОРІЇ ДО ДНІПРА  
ПРОСТО ТАК НЕ ВІДМОВИТЬСЯ 

 
ут гра безпринципна і підла. І Україна, на мою думку, стала пре-
дметом цієї геополітичної гри між США, ЄС та Росією. І це мені 
нагадує, як колись союзники зробили щось подібне із Польщею – 

інтерв’ю з польським експертом з питань національної безпеки Анд-
жеєм Запаловським. 

25–26 квітня цього року у Польщі у Ряшівському університету від-
бувся VI з'їзд польських геополітиків під егідою Польського геополі-
тичного товариства. Основна тематика виступів та рефератів – "геополі-
тичне майбутнє України та енергетична безпека Центральної та Східної 
Європи" з огляду на російсько-українську кризу. 

Більше як три десятки науковців (окрім поляків, були гості зі Сло-
ваччини, Франції, Росії, України) з різних поглядів обговорили агресію 
Росії в Криму та на сході України, засудивши дії російського режиму. 
Зокрема, загострили увагу на тому, що нині світ поділився, образно 
кажучи, на «прихильників Путіна» та «захисників України» (проф. Ром-
ан Шуль). Йшлося також про причини громадянського конфлікту та 
розмаїтість українського суспільства (проф. Андрей Шептицький) і про 
те, чи слід вважати основною причиною агресії – доступ до шельфу 
Чорного моря (Вітольд Міхайловський). 

Польське геополітичне товариство, засноване в Ченстохові, об'єднало 
в своїх лавах відомих науковців із майже всіх польських університетів. 
Серед них автор "геополітичної книжки року", проф. Мирослав Сулек 
(Варшавський університет), що був серед перших доповідачів з'їзду на 
тему "Інформаційна енергоефективність держав Центральної та Східної 
Європи". 

Одним із співорганізаторів зібрання, модератором дискусії щодо 
геополітичного майбутнього України та Східної Європи виступив док-
тор Анджей Запаловський (Ряшівський університет). У Польщі він здо-
був визнання як експерт з питань національної безпеки. Власне, нап-
ередодні з'їзду Анджей Запаловський видав чергову книгу "Україна 
і Східна Європа. Геополітичний виклик для Польщі і Росії". Відтак, він 
багато пише про Україну для різноманітних спеціалізованих чи загальн-
осуспільних медіа. При цьому часто постулює речі, які для нас, українц-
ів, малоприємні і болючі. Анджей Запаловський репрезентує частину 
польського суспільства, особливо зі східних регіонів Польщі, котра під-
тримала Революцію гідності та європейський вектор розвитку України, 

Т 
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але не сприйняла "прихід націоналістів" до влади як можливий чинник 
загрози польській національній безпеці чи спокою в українсько-
польських відносинах. ("Мисль польська", 2–9.03.2014. №9–10 ."Ми не 
давали згоди на підтримку бандерівців"). 

В іншій статті він критикує м'яку позицію Заходу щодо окупації Кри-
му і висловлює сумнів, що Європа здатна пожертвувати своїми економі-
чними інтересами у відносинах із Росією через українську кризу. ("Наш 
днєвнік", 25.03.2014 р). 

Цікаво, що за тиждень до з'їзду в одному із інтерв'ю він висловив 
думку, що "...звісно, нема сумніву, що Україна є чи повинна бути сув-
еренною державою, але для Росії це територія її впливу. І в той момент, 
коли ця територія задекларувала намір вийти з-під впливу Росії, то для 
її утримання почали використовувати росіян, які проживають на ній. На 
мою думку, від початку було стратегічною помилкою розв’язання укр-
аїнської кризибез участі Росії. Можна було передбачити, що такі дії міс-
тять ризик територіальних втрат, якщо не демонтажем української дер-
жави. Росія може використати свій основний аргумент і надати обм-
ежену допомогу проросійським силам в двох чи трьох областях України, 
де ці сили візьмуть реальну владу. Опісля з’явиться Янукович і заявить, 
що він легальний Президент. Кон’юнктурні середовища визнають Яну-
ковича за легального Президента, і може постати ситуація, коли в одній 
частині України буде маріонетковий режим Росії, а в другій, західній, – 
демократична та прозахідна Україна. Росія має кілька сценаріїв і буде 
реалізувати такий, який найбільше відповідатиме її інтересам..." ("Наш 
днєвнік", 15.04.2014). 

Отож, під час з'їзду геополітиків нам випала нагода поставити кілька 
питань Анджеєві Запаловському, який є не тільки науковцем, політик-
ом, але і колишнім євродепутатом від Ряшева, а також екс- заступником 
голови Комісії Україна – ЄС. 

Юрій Кміть: Пане Анджею, ваші останні публікації щодо українсько-
польської кризи, перспектив української євроінтеграції містять оцінки, 
які для нас, українців, звучать, сказати б, неприємно і гостро. Навіть 
трохи скандально. 

Анджей Запаловський: Можливо це і так, але я реаліст. Волію, 
щоб ми дискутували про реальні речі, аніж говорили про якісь марева. 
Я був обраний до Європарламенту і мав багато розмов із тамтешніми 
депутатами, особливо із Німеччини. Те, що вони нині реалізують, – це 
політика звільнення України з-під впливу Росії, але і водночас – пол-
ишення України напризволяще. Політика ж України щодо Євросоюзу – 
це скоріше мрійництво, аніж прагматичний підхід.  

Одного разу я летів літаком із Брюсселю у товаристві однією пані 
депутатки із Німеччини. Розмовляли про перспективи входження Укр-
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аїни в ЄС. Вона мені сказала: "Пане Анджею, а як ви собі уявляєте, щоб 
німецькі та французькі фермери та й дали згоду на вступ України в ЄС? 
Адже Україна з її чорноземи матиме надзвичайно низьку собівартість 
сільськогосподарської продукції…". 

До чого я веду. Європейці мали подібні страхи, коли Польща вст-
упала в ЄЄ. А Україна є вдвічі більшою. Якщо Україні дати хоча б 10% 
тих дотацій, що дістає європейський фермер, то Ви українці, на їхню 
думку,заберете в них увесь ринок. 

Юрій Кміть: Але ж у світі говорять про проблему дорожнечі про-
дуктів харчування та загрозу масового голоду, наприклад в Африці. 
Чому б Євросоюзу спільно з українцями не зароблятина українських 
землях, продаючи агропродукцію у світі?  

Анджей Запаловський: Є така книжка, що доступна на польськ-
ому ринку –"Політика голоду". Написав її один француз, правда, не зга-
даю прізвища, що працював у відділі ООН з проблем світового харчува-
ння. Так от, він описав світові маніпуляції щодо питань голоду 
і продуктів харчування. Отож, реальність є така, що на Землі достатньо 
ресурсів, щоб прогодувати 12 млрд населення, але насправді створюють 
штучні обмеження. Наприклад, якщо налагодити виробництво сільгос-
ппродукції в Африці, то її ціна була б такою низькою, що там невигідно 
було б нічого вирощувати. Якщо б у них сьогодні започаткувати агр-
овиробництво, то Африка за 10–15 років стала б незалежною від євр-
опейських поставок, але цього ніхто не допустить, адже сільське гос-
подарство становить 45% бюджету Євросоюзу. 

Друга перешкода на шляху євроінтеграції України – це політика сол-
ідарності, або простіше, система дотацій слаборозвинутим регіонам чи 
країнам в ЄС. Якщо держава-член ЄС має рівень доходів бюджету ниж-
чий, ніж 75% середньоєвропейського рівня доходу, то така держава на ту 
різницю отримує дотацію. Тому в ЄС є багато противників того, щоб 
така велика держава, як Україна, була на постійній дотації в ЄС.  

Окрім того, у Франції, Німеччині, Нідерландах, Італії набирають пол-
ітичної ваги сили, що взагалі виступають проти політики дотацій. Вони 
навіть проти польських робітників на своїх територіях. 

Прошу звернути вашу увагу, що на Західній Україні є значні сентиме-
нти чи ментальна симпатія до Німеччини, але саме німецькі політики є 
найбільшими противниками української євроінтеграції. 

Юрій Кміть: Те, що німецькі політики проти, це і не дивно. Адже 
у Путіна є багато бізнес партнерів саме серед німців. Зокрема, у газовій 
сфері. Серед них той таки колишній канцлер Німеччини Шредер. Однак 
попри це ЄС послідовно декларує підтримку української євроінтеграції 
і Революції Гідності. 
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Анджей Запаловський: Те, що Янукович негідник, взагалі не обг-
оворюється. Тому початковий процес, що був на Майдані, сприймався 
природно. Але згодом структури Євросоюзу почали вдаватись до ман-
іпуляцій щодо Майдану, простіше кажучи, почали грати в свої ігри. Тут, 
на з'їзді, під час дебатів сирієць Самуєль Мусса трохи емоційно вис-
тупив, але його слід послухати, особливо з огляду на події в Сирії. Вла-
сне, він спробував звернути нашу увагу на те, що Україна може стати 
предметом торгу у переговорах США та Росії відносно Сирії.  

Річ у тім, що зовсім недавно США не змогли силами НАТО змістити 
режим Президента Сирії Асада. Росія все заблокувала. А розгадка кон-
флікту проста – Сирія – це єдина територією, через яку із Саудівської 
Аравії можна завести катарський природній газ в Європу, позбавивши 
Росію впливу і ринків газу. Тобто, в Сирії Росія воює за питання свого 
життя чи смерті. Тому Європа, США, Саудівська Аравія, Катар так під-
тримують сирійську опозицію, а Росія та Китай – чинну владу, яка має 
договір із росіянами про недопущення будівництва газопроводу. Кит-
аю ж невигідно, щоб європейські виробники мали дешевший катарсь-
кий газ і відносно здешевили собівартість свого виробництва. 

Тут гра безпринципна і підла. І Україна, на мою думку, стала пре-
дметом цієї геополітичної гри між США, ЄС та Росією. І це мені нагадує, 
як колись щось подібне союзники зробили із Польщею. 

Коли я був студентом, мені мої професори намагалися прищепити 
таке правило: у питаннях національної безпеки не слід керуватися сво-
їми чи чужими політичними поглядами, а винятково інтересами дер-
жави. Бо питання національної безпеки – це питання виживання дер-
жави, питання виживання певного національного суспільства. І тому, 
хай як це гірко, але ми повинні говорити правду. Я свідомий того, що на 
нашому зібранні кожен захищає свій національний інтерес. І я захищаю 
інтерес Польської Держави, відповідно до якого Україна має бути сув-
еренною державою, бо нам ліпше мати кордон із Україною, ніж із Рос-
ією. 

Юрій Кміть :  Пане Анджею, у своїх публікаціях ви часто пишете про 
українські праві сили. Чи не здається вам, що проблема загрози нац-
іоналізму штучно роздмухується Росією, адже Євросоюз не бачить 
в Україні цієї проблеми? 

Анджей Запаловський :  Для мене, власне, дивно, що Євросоюз не 
бачить проблеми у приході до влади в Україні націоналістів. Коли 
я спитав їхніх представників, зокрема німців, то вони відповіли таке: 
оскільки на порядку денному не стоїть питання вступу України в ЄС, то 
і загроза націоналізму в Україні їх не турбує. 

Але моє позиція відмінна. Якщо придивитись до правих сил 
в Україні, то ви побачите, що їх спершу підтримував Янукович, потім 
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Росія, а даліСША. Різні елементи, різні групи, різні акції. Такі сили 
є красивим і потрібним складником, чи краще механізмом для кожної 
"брудної роботи". Не більше. Адже як пояснити той факт, що нині Укр-
аїна, жертвуючи своїми людьми, здійснила гігантський стрибок в бік 
Заходу, однак США не квапляться реально допомагати Україні. 

Юрій Кміть: І чому ж, на вашу думку, США не нададуть сьогодні 
реальної військової чи фінансової допомоги Україні? 

Анджей Запаловський: ЄС задекларував відкриття ринків для 
українських товарів та 15 млрд євро допомоги. Це добрий початок. Вод-
нораз приїхав віце-президент США і говорить про 50 млн дол-
арів. Стільки коштує десять танків. І це отака мізерна допомога для кра-
їни, яка в стані війни із самою Росією. Мова мала б йти як мінімум про 
50 млрд доларів. І то на перший раз. Тому я вважаю, що США ведуть 
цинічну гру. Ви зверніть увагу на доктрину США щодо національної 
безпеки, яку приймають щочотири роки. Ви там побачите, що США вст-
упають у світові конфлікти тоді, коли їм це економічно вигідно. 

Юрій Кміть: Справді, Ірак – це нафта, але Афганістан якось випадає 
із вашої концепції, адже США, окрім значних втрат, там нічого не здо-
були? 

Анджей Запаловський: Тому американські війська і залишають 
Афганістан. Але для мене був абсолютний шок, коли американці ще 
в Афганістані, а представник цієї країни в ООН голосує разом із Росією 
щодо питання вашого Криму. Голосує солідарно з Росією! Значить вони 
вже думають про повернення росіян до Афганістану, якщо не зможуть 
впоратися з ісламістами. 

Юрій Кміть: Пане Запаловський, коли ви були модератором дис-
кусії, то сказали, що Україна може стати першим елементом геополі-
тичних змін в світі. Що ви мали на увазі? 

Анджей Запаловський: Звична для нас усіх система міжнародної 
безпеки постала за результатами Другої світової війни у формі Організ-
ації Об’єднаних Націй та окремого органу Ради Безпеки ООН. У складі 
Радбезу ООН ми маємо справу із великими державами, як США та Рос-
ія, та малими, як Франція та Англія. Але Франція та Англія, це колись 
суперімперії, а нині – карлики порівняно з Індією, Бразилією чи навіть 
Туреччиною.  

Ситуація із російсько-українською кризою може спровокувати нові 
союзи і нові протистояння, що, знай, призведуть до кардинальної зміни 
балансу сил на основі реальної потужності країн, яких раніше не доп-
ускали до вирішення світових питань.  

З другого погляду, недотримання державами-учасниками Будапеш-
тського меморандуму гарантій, наданих Україні після її відмови від яде-
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рної зброї, ставить хрест на всій політиці нерозповсюдження ядерної 
зброї в світі. 

І це все може мати значні наслідки в наступних роках і в новому укл-
аді системи світової безпеки. 

Повторюсь, але, на мою думку, Україною нині маніпулюють, як кол-
ись Польщею. Вибачте, бо це гіркі та неприємні речі. Ми були в такому 
стані перед Другою світовою, перед загрозою гітлерівської агресії. Ніхто 
із Заходу не мав жодних сентиментів. А після Перемоги союзники вже 
ділили світ. А на святкування перемоги не запросили жодного польськ-
ого солдата. Попри те ,що польські льотчики на боці Альянсу обороня-
ли небо Великобританії, попри те, що Другий корпус героїчно бився в 
Африці при Монте Кассіно. Загинули тисячі, але, можете перевірте мої 
слова, на святкування перемоги жодного польського солдата не зап-
росили. 

Понад те, наприкінці війни наші союзники залишили напризволяще 
тисячі вояків Армії Крайової, яких потім вимордували росіяни та пол-
ьські комуністи. Це була цинічна гра Альянсу у складі США, Великоб-
ританії та Росії.  

А що, після війни не так само повелися щодо вашої УПА? Вони 
ж надіялися на підтримку США у боротьбі за визволення України від 
комуністів і Радянського Союзу, а їх закидували в ліси як диверсантів на 
певну смерть. 

США завжди ведуть свою гру. У своїй доктрині вони стверджують, що 
Європа для безпеки США це другорядний пріоритет. Прошу звернути 
увагу: якщо Європа другорядний пріоритет, то Україна який? Між дру-
гим та третім рядом? Україною просто грають, просто торгують нею у 
стосунках із Росією... 

Нині в зв'язку із ситуацією на сході України США висилають до Пол-
ьщі кілька старих літаків і аж ...150 солдатів. Вам не смішно? 

Юрій Кміть: Пане Анджею, ваші слова насправді гіркі. Оптимізму 
не додають. Але чого слід очікувати у майбутньому? Який розвиток под-
ій ви прогнозуєте?  

Анджей Запаловський: Я не знаю, що буде далі. Як знав би, то був 
би дуже багатий. Певен тільки, що Росія від території до Дніпра просто 
так не відмовиться. Але і дальше не піде. Я спеціально запитував 
у експертів про військо-промисловий комплекс на Сході України. Там 
є військові технології та виробництва, і Росії потрібно щонайменше 10 
років, щоб їх відтворити в себе на території. Росіяни з різних геополі-
тичних причин не мають стільки часу і тому небезпечні, здатні на всякі 
авантюри. 

Юрій Кміть: Тобто, маємо визнати, що в боротьбі за незалежність 
та проти кримінальної влади Януковича ми один "братній" народ вже 
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безповоротно втратили. А що ж Польща, не встромить нам ножа в спину 
при нагоді? 

Анджей Запаловський: Знову ж таки, прошу звернути увагу, що 
на початку 20 століття не було жодних проблем в українсько-польських 
відносинах. Напруження між народами і спалах націоналізму постали 
внаслідок геополітичних змін та подій Другої світової війни. І тодішні 
події відповідали тенденціям того часу. 

Але нині в Польщі нема жодної серйозної політичної сили, що 
б виступала чи готова була б виступити за ревізію кордонів, скажімо, за 
повернення Львова. Це неможливо. 

Кожен поляк розуміє, що за високу ціну довелося б заплатити за так-
ий крок щодо України. Така політика зробила б бідними наступні два 
покоління поляків. Спитайте у моєї дочки, чи вона погодиться жити 
бідно для того, щоб Львів став польським. Вона однозначно відповість, 
що ні. Це вже на рівні свідомості. 

Інша справа, збереження пам'яток польської історії чи культури на 
території України. Але і тут наша політика є вкрай обережною. 

Це все є питання свідомості. Але повинен сказати і ще одну річ. На 
мою думку, у вас, на Західній Україні, має відбутися зміна акцентів 
в ідеології, щоб у майбутньому не виникало напружень між поляками та 
українцями. У вас же є славні сторінки історії, пов'язані з Українськими 
Січовими Стрільцями. І ці герої об’єднують нас, а не навпаки. Натомість 
героїзація тих, хто причетний до знищення поляків, не сприятиме пол-
ьсько-українській дружбі. Тому ми у Польщі з тривогою стежимо за 
вашими політичними силами, які видаються нам пронацистськими чи 
антипольськими, бо це питання нашої національної безпеки. 

Але коли Західна Україна перенасититься націоналізмом і його від-
кине, то настане час повернутися до розмови про повне польсько-
українське примирення і взаємне вибачення. Тоді ми про це 
і поговоримо. Але ще не час. 

Однак ще раз наголошу, з боку Польщі Україні загалом і Західній 
Україні зокрема жодної загрози нема. 

Юрій Кміть: Але повернімось до теми Росії Ви сказали, що у Росії 
мало часу. Мало часу на що, на завоювання світу поки ціна на нафту не 
впала? Як далеко може зайти Путін у своїх амбіціях? 

Анджей Запаловський: Те, що нині відбувається у Східній Європі, 
я передбачав ще три-чотири роки тому. В мене є безліч публікацій, які 
це підтверджують. Правда, не всі мене тоді сприймали. Це стосується 
і наших органів безпеки також. 

Справді, деколи пишу прикрі речі. Але краще, щоб боліло, аніж мали 
б заспокоїтись і стали б безпечними щодо загроз. 
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Росія має сьогодні стратегічну паузу, десь до 2020 року (тобто нема 
стратегічних напружень). Також має фінансові ресурси, щоб на своїх 
західних кордонах вибудувати захисну чи санітарну смугу своєї безпеки. 
Вона мала б зробити такий собі порядок на західних кордонах. Бо потім 
не зможе через кілька причин. 

По-перше, в Росії катастрофічна демографічна ситуація. Наприклад, 
на всій території Далекого Сходу, який завбільшки у кілька європей-
ських країн, проживає лише 8 млн росіян. Нині Путін розраховує на 
поповнення цих територій росіянами з України та Криму. 

По-друге, загострюється проблема із мусульманами, що здатні рад-
икалізуватися. Сьогодні в Росії 20 млн мусульман, а до 2030 року їх чис-
ло подвоїться. 

По-третє, зростає могутність Туреччини, яка незабаром, через дес-
яток років, може заявити про свої права на Чорному морі, в тому числі і 
на Крим. 

Наступна велика проблема для Росії – Китай та Далекий Схід. Зайдіть 
у будь-яке посольство Китаю у світі. Там ви побачити карту Китаю, на 
якій весь Далекий Схід Росії – китайський. Бо вони там проживали кол-
ись і сьогодні вже проживають. Китай, як писав колись стратег Сунь-
Дзи, "зміцнюється в тиші", готуючись до лагідного зайняття тих тер-
иторій, чекаючи лише слушної нагоди. 

Тому Росія, розуміючи, що за 5–10 років ні економічна, ні демогра-
фічна ситуація не дозволять воювати на два фронти, вирішила вчинити 
те, що нині ми маємо на Україні. 

І тут я хочу вкотре наголосити – в інтересах польської держави мати 
кордон із незалежною Україною, ніж із Росією. 

Юрій Кміть: Щиро дякую, пане Запаловський, за інтерв’ю. Певен, 
що ваша аналітика слугуватиме для вироблення адекватної оцінки подій 
в Україні. Не з усім, що ви сказали, я б погодився. Але в одному, без-
перечно, ви маєте рацію: ліпше говорити один одному гірку правду, 
аніж жити у полоні ілюзій і прогавити небезпеку. Ще раз вам дякую! 

 
Розмову вів Юрій Кміть, учасник VI з'їзду Польського геополітичного товарис-
тва. 

  
Pierwodruk: Ю. Кміть, Росія від території до Дніпра просто так не відмови-
ться, <http://galinfo.com.ua/news/162183.html> (13 V 2014). 

http://galinfo.com.ua/news/162183.html
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ПОЛЬСКИЙ АНАЛИТИК: "ПРАВЫЙ СЕКТОР" ОПАСЕН НЕ ТОЛ-

ЬКО ДЛЯ УКРАИНЫ 
 

равый сектор" сеет терроризм на Украине и представляет 
опасность также для Польши, Венгрии и Словакии, считает 
один из руководителей Польского геополитического общ-

ества. 
 
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Стрельба в закарпатском городе 

Мукачево демонстрирует, что украинское радикальное движение "Пра-
вый сектор" представляет опасность не только для Украины, 
но и для соседних Польши, Венгрии и Словакии, считает один 
из руководителей Польского геополитического общества, препода-
ватель Высшей школы права и администрации в Пршемышле Анджей 
Запаловский. 

"И всё это непосредственно у границ стран Евросоюза — Польши, 
Венгрии и Словакии! "Правый сектор" сеет на Украине семена террори-
зма, бандитизма, нелегального распространения оружия, анархии. И 
это — путь к дестабилизации в странах, которые граничат 
с Украиной", — сказал Запаловский Sputnik. 

Бойцы "Правого сектора" 11 июля вступили в противостояние 
с милицией и местными бизнес-структурами в городе Мукачево Зак-
арпатской области Украины: произошла стрельба из гранатомета 
и автоматов. По последним данным, погибли три человека, 13 пострад-
али. Стрелявшие укрылись в лесу и заявили, что сложат оружие, только 
если им прикажет их лидер Дмитрий Ярош. Они объясняют свои дей-
ствия борьбой с контрабандой, к которой, по их утверждениям, при-
частны местные чиновники. В рамках уголовного дела о стрельбе 
в Мукачево задержали четырех человек с опознавательными знаками 
"Правого сектора". 

Как отметил Запаловский, "с самого начала конфликта на Украине 
было ясно, что действия организаций крайне националистического 
толка приведут к росту напряженности в стране". "В программе "Пра-
вого сектора" сказано, что эта организация будет продолжать традиции 
предшественников из УПА, а поляки хорошо знают, что это 
за традиции. В период между двумя мировыми войнами именно бан-
деровцы организовали на территории Польши более 3 тысяч террори-
стических актов", — напомнил политолог. 

"П 
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По его словам, "недавние события в Мукачево показали: люди из 
"Правого сектора" пришли в Закарпатье с оружием в руках во имя уст-
ановления там "своего порядка". "Они побоялись показать свою силу 
на юго-востоке Украины, что было бы слишком для них опасно, а вот 
Мукачево показалось им, видно, легкой добычей. В Закарпатье, 
как известно, есть национальные меньшинства венгров, румын, там 
живут и православные русины, те, для кого идеология крайне правых 
украинских националистов является чуждой. Таким образом, эту тер-
риторию необходимо заставить принять западно-украинскую национа-
листическую идеологию. И вот люди из "Правого сектора" спровоц-
ировали там перестрелку", — пояснил Запаловский. 

А взрывы, прогремевшие во Львове, по его мнению, со всей определ-
енностью свидетельствуют, что Киев не в силах контролировать сит-
уацию в стране. "На Украине продолжается падение уровня жизни, дру-
гие кризисные явления, что может привести в будущем на волне все-
общего недовольства и разочарования к борьбе с нынешним правите-
льством. И это может привести к гражданской войне", — прогнозирует 
ученый. 

Он предостерегает, что люди, которые окажутся под подозрением 
в терроризме на Украине, будут проникать в страны ЕС, в том числе 
в Польшу, и будут вводить там свои порядки. И ведь "речь идет не об 
отдельных людях, а о группах из нескольких десятков человек", пре-
достерегает Запаловский. 

"Я шокирован тем, как мало польские СМИ пишут о вооруженных 
акциях "Правого сектора". Но это вполне объяснимо: ведь Варшава под-
держивает политику официальных властей Украины, не хочет их как-то 
огорчать", — говорит политолог. 

Он посетовал на отсутствие информации о том, принимаются ли 
меры по укреплению границы Польши с Украиной. "А вот венгры 
и словаки укрепляют свои границы, но, может, у нас делается то же 
самое, но без информирования общественности? Безусловно, идеология 
"Правого сектора" опасна, во всяком случае, для приграничных рай-
онов",– подчеркнул Запаловский. 

"Правый сектор" — украинское объединение радикальных национа-
листических организаций. В январе и феврале 2014 года боевики дви-
жения участвовали в столкновениях с милицией и захвате админис-
тративных зданий, а с апреля — в подавлении протестов на востоке 
Украины. 

В ноябре 2014 года Верховный суд РФ признал праворадикальное 
объединение экстремистской организацией и запретил его деятель-
ность на территории России. В январе "Правый сектор" внесен в реестр 
запрещенных в РФ организаций. Ранее в России против Яроша было 
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возбуждено уголовное дело за призывы к террористической деятель-
ности. 

 
Pierwodruk: Польский аналитик: "Правый сектор" опасен не только для Укр-
аины, <http://ria.ru/world/20150714/1128689478.html> (14 VII 2015). 
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ПОЛЬСКИЙ ИСТОРИК: «ОУН-УПА УБИВАЛИ НЕ ТОЛЬКО 

ПОЛЯКОВ» 
 

3 октября в Перемышле под стенами Почетного консульства 
Украины состоялся протестный пикет против порочной 
практики героизации Киевом карателей ОУН-УПА.  

Накануне масла в огонь добавила выходка украинских студентов 
Государственной Высшей Восточноевропейской Школы (ГВВШ) 
в Перемышле, которые фотографировались на фоне красно-черного 
флага УПА. Представитель ГВВШ д-р Адам Кульчицки в интервью газете 
“Nasz Dziennik”1 заявил, что это была провокация российских спецслужб: 
«К ним подошел мужчина, представился журналистом из Кракова, он 
вручил им флаг и предложил сфотографироваться на его фоне».  

Эти объяснения не удовлетворили польскую общественность. В ходе 
пикета один из координаторов мероприятия через громкоговоритель 
обратился к присутствующим и к консулу Украины в Перемышле, 
напомнив, что Польша – это цивилизованная страна, а не Майдан, 
и швырять камнями здесь никто не будет.  

Один из организаторов протеста, бывший депутат Европарламента, 
историк Анджей Запаловски зачитал коллективное обращение 
участников пикета ко всем неравнодушным людям: «Мы, потомки тех 
200 тысяч поляков, убитых ОУН-УПА и дивизией СС «Галичина», 
представители «кресовых» и религиозных организаций… и частные 
лица вышли на общепольскую акцию протеста против политики 
украинских властей по героизации карательных отрядов. Напоминаем, 
что ОУН-УПА совершали убийства не только поляков, но 
и представителей других национальностей – евреев, армян, цыган, 
чехов, а также украинцев, не разделявших фашистской идеологии».  

Справка «НьюсБалт». Анджей Запаловски – бывший евродепутат, 
председатель Перемышльского отдела Польского исторического 
общества, глава Подкарпатской лиги самоуправления. Награжден 
Рыцарским Крестом ордена Возрождения Польши и орденом “Polonia 
Mater Nostra Est”.  

 
Pierwodruk: Польский историк: «ОУН-УПА убивали не только поляков», 
<http://www.newsbalt.ru/detail/?ID=44263> (24.10.2014). 

                                                           
1
 M.  Kamien iecki , Tylko chuligański wybryk? <http://naszdziennik.pl/polska-

kraj/104561,tylko-wybryk-chuliganski.html> (23. X 2014). 
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WILL WESTERN UKRAINE BECOME  
THE NEW NORTHERN IRELAND? 

 
On 15.10.2015, a “March of heroes” was held in Kiev to mark the Day of the 

Defender of Ukraine, a holiday established by President Poroshenko which 
falls on the anniversary of the founding of the UPA. During the march, Nazi 
symbols were seen on display. In this context, the sociological research group 
“Rejtynh” reported that in Ukraine more and more people are perceiving the 
genocidal UPA formations as heroes. For the first time in the history of the 
UPA, supporters are more than mere opponents. I talk with Dr. Andrzej 
Zapałowski, a Polish State Security expert, historian and lecturer, about how 
the situation in Ukraine is likely unfold. 

Konrad Stachnio:  Why does the Ukrainian nation have this great de-
sire to cultivate parts of their criminal history, such as the OUN and the 
UPA, for example?  

Andrzej Zapałowski:  I would like to emphasize one thing – if we refer 
to the issue of genocide, we must identify clearly that we are talking about 
Ukrainians, but only those from Western Ukraine. This matter does not con-
cern Central and Eastern parts of the country. We cannot perceive the whole 
of Ukraine through the prism of what Ukrainians did in Western Ukraine. 
Another thing which is very important is that the UPA leadership, which in 
the earlier incarnation of OUN, collaborated with Germans in 1942, actively 
participating in the genocide of the Jewish population. They practiced their 
killing skills on their Jewish neighbours, and a year later used this knowledge 
to kill Polish nationals in Volyn. So this primary element in this community 
is very worrying. Today, the youth in Western Ukraine are unable to under-
stand that the matter of the struggle for national liberation is one thing and 
another is referring to the tradition of the original murder of their neigh-
bours. The first were the Jews. This is a legacy that really brings this commu-
nity closer to some primitive reflexes rather than to a civilized society. 

Konrad Stachnio:  Ukrainian nationalists are increasingly speaking 
about Poles as their friends, saying that currently they are ‘new Banderovites’ 
and they ‘like’ Poles. Is this true? 

Andrzej Zapałowski:  The situation Right Sector is in at present, it has 
no choice but to take a tactical stance in relation to Poland. Currently, their 
main enemy is Russia and so Poland is now a friend. Why? Because Poles na-
ively, selflessly fight for the interests of Ukraine, incurring only the cost of 
the aid. Today, nationalists in Western Ukraine are looking for a strategic 
friend. It turns out that, because of border issues, only Poland is likely to be 
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their ally, as Hungary definitely cares more about the rights of the Hungarian 
minority in Ukraine. The Hungarian State clearly expresses its anti-Bandera 
attitude. What happens when, for example, in the event of federalization, 
western Ukraine secures very high autonomy? If Russia takes control of peo-
ple’s minds in Ukraine, then it will want to push out Western Ukraine from 
the area of its influence because they no longer want Western Ukraine. So 
Western Ukrainians have only one way out, and this is Poland. Therefore, at 
this point they need to edit out all territorial claims in relation to Poland 
from their political programme, along with any anti-Polish statements. Be-
cause in the end it may turn out that Poland is the only neighbour through 
which they can have some cooperation with Western Europe. For some time 
now, I have watched feigned gestures from Right Sector in relation to Po-
land. They want to drop anchor here, on the basis of cooperation with some 
Polish national organizations. These nice gestures are purely a technical ac-
tion on their part. 

Konrad Stachnio:  Right Sector enabled a recent attack on an institu-
tion which issues Ukrainian documents. As a result, 8000 Ukrainian identity 
documents fell into the hands of ISIS. Will Ukrainian nationalists therefore 
cooperate with ISIS?  

Andrzej Zapałowski:  At the time of the annexation of Crimea, repre-
sentatives of these Tatar organizations, which in Russia were recognized as 
terrorist organizations, fled from Crimea. A substantial group of these people 
were given premises and stopped in Lviv, in Western Ukraine. Chechens also 
fought on the side of Ukrainian nationalists, and were really were involved in 
terrorist attacks in Moscow or Budyonnovsk. Besides, as one of the leaders of 
this organisation boasted, twice he crossed the Polish border illegally to get 
to meetings of the group in Denmark. This could not be done without the 
organizational support and perhaps even administrative support in Western 
Ukraine. So it is clear that this cooperation has been active for over a year, 
and especially at this time it will further develop as a result of the fact that 
Russia has started to intervene in Syria. 

Konrad Stachnio:  Do you allow for a scenario in which Ukraine experi-
ences something like a revolution? 

Andrzej Zapałowski:  In the event of an outbreak of a social revolution 
in Ukraine, nationalists will definitely want to take over these movements. 
Please note that there is an estimated hundred thousand automatic firearms 
in Ukraine, outside the control of the State, and which is likely to be under 
the control of the nationalists. Approximately sixteen thousand soldiers have 
deserted from Donbas to the Ukrainian side, and most of them took a gun 
with them. So there is potential in Ukraine for a public uprising on the social 
background. The worst case scenario, which I fear is likely to happen, is that 
there will be a civil war and a real threat in the form of penetration or at-
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tempts to create logistics for some radical movements in Poland. People who 
remain in Ukraine with nothing to live on and with weapons will become in-
volved in organized crime. 

Konrad Stachnio:  Are Ukrainian nationalists able to take over the gov-
ernments in Kiev? 

Andrzej Zapałowski:  In Ukraine, as it is today, there is no chance of 
this. Why? It is the only country in Europe where about a hundred oligarchic 
families govern the entire State. These people treat Ukraine as their area of 
influence, which they can divvy up as in business if they have to. The seizure 
of power by Ukrainian nationalists in any form would be associated with 
what nationalists say in their political programs. First of all, these are social 
circles, so they want to get wealth back and socialization of the means of 
production. Therefore nationalists beyond certain limits of influence will be 
the enemy of the ruling oligarchs. For this reason, I don’t predict this to hap-
pen in the whole of Ukraine. Since the oligarchs can simply tactically begin 
to cooperate with Russia, and Russia absolutely does not wish for morbidly 
and fanatically anti-Russian circles to hold a substantial part of power over 
Ukraine. 

Konrad Stachnio:  Can Western Ukraine break away from Ukraine, 
considering this part of Ukraine is definitely pro-Bandera? 

Andrzej Zapałowski:  I fear that the process of forcing out Western 
Ukraine will continue. Please remember that in February 2014, years before 
the constitutional assassination in relation to President Yanukovych, Lviv au-
thorities publicly declared that if Yanukovych remained in power the whole 
region of western Ukraine would leave Ukraine and strike for independence. 
There, such an awareness exists. Up until the Eighties, the chief adviser to 
the cell of CIA was Mykoła Łebed. This is the person who was in the govern-
ment of Ukrainian nationalists. He was one of those people who took a polit-
ical decision on the genocide of Poles in Volyn and later worked for the US 
government. The United States use Ukrainian nationalists in the fight 
against Russia. For me, Ukrainian nationalists coming to power is only possi-
ble in western Ukraine – should they fall into the process of becoming au-
tonomous or completely exit from Ukraine, and I am afraid that this process 
of pushing out western Ukraine will continue. The area around the Ukraini-
an-Polish border may then become territory where various terrorist groups 
will penetrate. Assassinations could take place. In the event of any action by 
oligarchs against nationalists, armed groups in the framework of escape can 
penetrate frontier areas in order to hide. Here you can list an entire catalog 
of threats to national security. We will have to deal with the development in 
western Ukraine of a situation we had in Northern Ireland. So that means 
a creeping conflict which is very real and this conflict could spread to the en-
tire border area. 
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Konrad Stachnio is an independent Poland based journalist, he hosted a number of 
radio and TV programs for the Polish edition of Prison Planet, exclusively for the 
online magazine “New Eastern Outlook” (http://journal-neo.org/).  
 
Pierwodruk: K. Stachnio , Will Western Ukraine Become the new Northern Ireland?, 
<http://journal-neo.org/2015/11/14/will-western-ukraine-become-the-new-northern-
ireland/> (14 XI 2015).  
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z 2004 r. Nr 210, poz. 2135; z 2009 r. Nr 79, poz. 669, Nr 161, poz. 1278; z 2010 r. Nr 
240, poz. 1601, z 2011 r. Nr 205, poz. 1203; z 2012 r. poz. 908). 

Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym (Dz.U. z 2002 r. Nr 113, poz. 
985, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 228, poz. 2261, z 2006 r. Nr 104, poz. 711, z 2011 r. 
Nr 222, poz. 1323). 

Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej 
Polskiej (Dz.U. z 2012 r. poz. 461, 1101, 1407, 1445). 

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, (Dz.U. Nr 88, poz. 
400 oraz z 1992 r. Nr 21, poz. 86 i Nr 54, poz. 254).  

Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach 
porządkowych (Dz.U. z 2013, poz. 568, 628). 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelne-
go Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2002 r. Nr 156, poz. 1301, z 2003 r. Nr 228, poz. 
2261, z 2004 r. Nr 107, poz. 1135, z 2011 r. Nr 222, poz. 1323). 
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Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553, z późn. 
zm.). 

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687 z późn. 
zm.). 

Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie kontrwywiadu wojskowego oraz służbie 
wywiadu wojskowego (Dz.U. z 2006 r., nr 104, poz. 709 z późn. zm.). 
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Pierwsza tak obszerna naukowa praca zbiorowa w Polsce, poświęcona re-
wolucyjnym wydarzeniom na Ukrainie w latach 2013–2014. 50 autorów na 
blisko 1000 stron analizuje i poddaje naukowej ocenie wydarzenia, które w 

najnowszej historii zapisały się pod nazwą EuroMajdanu.  
 

Pozycja do nabycia za pomocą portalu: 
 

http://www.wyczerpane.pl 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

Jedna z pierwszych w Polsce tak obszernych prac naukowych, poświęco-
nych fenomenowi Arabskiej Wiosny. Autorzy polscy i zagraniczni analizują 
w niej przyczyny, przebieg i konsekwencje wydarzeń na obszarze Afryki 

Północnej i Bliskiego Wschodu. 
 

Pozycja do nabycia za pomocą portalu: 
 

http://www.wyczerpane.pl 



 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozycja naukowa dogłębnie analizująca koncepcję imperium amerykań-

skiego, opracowaną przez neokonserwatystów, która znalazła najpeł-

niejszy swój obraz podczas rządów prezydenta George’a. W. Busha. 

Pozycja do nabycia za pomocą portalu: 
 

http://www.wyczerpane.pl  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Jedna z pierwszych źródłowych pozycji poświęconych stanowiskom 
jednego z najbardziej rozpoznawanych polityków rosyjskich, ministra 

spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej Siergieja Ławrowa. Opraco-
wanie, zawierające jego najważniejsze wystąpienia, zostało opatrzone 
przypisami i wyjaśnieniami, pozwalającymi Czytelnikowi głębiej zrozu-
mieć m.in. sposób myślenia elity politycznej tego największego obsza-

rowo państwa świata 
 

Pozycja do nabycia m.in. w księgarniach internetowych. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Ponad trzydziestu autorów z Polski, Stanów Zjednoczonych, Rosji, 

Gruzji i Abchazji. Pierwsze tak kompleksowe i wszechstronne opraco-
wanie konfliktu sierpniowego. 512 stron wyczerpujących analiz. Praca 
zbiorowa powstała w ramach programu ECAG Państwa nieuznawane 
pod kierunkiem Roberta Potockiego. Książka została opublikowana 

w czwartą rocznicę wybuchu wojny na Kaukazie. 
 

Pozycja do nabycia za pomocą portalu: 
http://www.wyczerpane.pl 



 

 

PROCEDURA  
ROZSTRZYGANIA SPORÓW 

W ŚWIATOWEJ 
ORGANIZACJI HANDLU 

AGNIESZKA STĘPIEŃ-TRELA 
Światowa Organizacja Handlu należy do 

grupy najważniejszych globalnych organi-

zmów, bez których współczesny świat nie 

byłby w stanie funkcjonować. Jak wygląda-

ją praca tego ciała i jakie korzyści odnoszą 

jej poszczególni członkowie. Dlaczego 

w ramach współczesnego systemu świa-

towego WTO jest tak istotna? Pozycja jest 

szczególnie przydatna w kontekście spo-

rów z udziałem Federacji Rosyjskiej, która 

zapowiedziała wytaczanie procesów państwom zachodnim za nakładane 

sankcje. 
 

 PERCEPCJA  
KONFLIKTU KAUKASKIEGO  

W POLSKICH MEDIACH  
W 2008 R. 

MARCIN DOMAGAŁA 
Rekonstrukcja i analiza sposobu relacjono-
wania konfliktu kaukaskiego w 2008 r. mię-
dzy Gruzją a Federacją Rosyjską o Osetię 
Południową i Abchazję w polskiej prasie dru-
kowanej oraz w przekazach internetowych. 
Rzadki przykład polskich badań medioznaw-
czych, analizujących konflikt zbrojny w cało-
ści. Unikalna możliwość spojrzenia na prze-
kaz o wojnie z punktu widzenia „mechaniki” 

jego powstawania, analizy zniekształceń, błędów i manipulacji, wynikają-
cych z rozpowszechnionych w polskich mediach na skalę masową stereo-
typów. 

Pozycje do nabycia za pomocą portalu:  
http://www.wyczerpane.pl 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Część pierwsza serii tekstów publikowanych na portalu 
Geopolityka.org, poświęconych rewolucyjnym wydarze-

niom na Ukrainie w latach 2013–2014. Plik z książką bez-
płatnie można pobrać bezpośrednio  

z portalu Geopolityka.org 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Część druga serii tekstów publikowanych na portalu Geo-
polityka.org, poświęconych rewolucyjnym wydarzeniom na 

Ukrainie w latach 2014–2015. Plik z książką bezpłatnie 
można pobrać bezpośrednio  

z portalu Geopolityka.org 



 

 

 
 


