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Monografia Stosunki Polski z państwami Półwyspu Koreań-
skiego autorstwa Kyunama Kima stanowi pokłosie napisanej 
pracy doktorskiej o tym samym tytule obronionej w 2016 roku 
na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodo-
wych Uniwersytetu Warszawskiego. Jest to pierwsza obszer-
na publikacja o wzajemnych relacjach Polski z państwami 
koreańskimi. Publikacja liczy 213 stron, z czego 25 to aneksy 
zawierające mapy, tabele i wykresy. Na dużą uwagę zasłu-
guje 14-stronnicowa bibliografia zawierająca źródła polskie, 
angielskie, jak i koreańskie, która może świadczyć o dużej 
liczbie cytowań. 

Recenzowana monografia składa się ze wstępu, trzech roz-
działów i zakończenia. Rozdziały obejmują takie tematy jak: 
historia kontaktów polsko-koreańskich do 1948 roku; Ko-
reańska Republika Ludowo-Demokratyczna (dalej KRL-D) 
w polityce zagranicznej Polski; Republika Korei (dalej RK) 
w polityce zagranicznej Polski.
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Publikację rozpoczyna wstęp, zawierający cel i główne za-
gadnienia badawcze, opis struktury pracy oraz omówienie 
znaczenia zawartych źródeł. 

Autor na początku swojego wprowadzenia definiuje takie 
pojęcia jak stosunki międzynarodowe i polityka zagraniczna. 
Już we wstępie porównuje państwa koreańskie do Polski, 
słusznie argumentując znaczenie ich buforowości w kontek-
ście gry politycznej światowych mocarstw. 

W pracy poddano analizie nie tylko wzajemnym stosun-
kom między Polską, a państwami Półwyspu Koreańskiego, 
ale też zmiany polityki zagranicznej trzech stron pod kątem 
przemian na arenie międzynarodowej oraz polityki we-
wnętrznej. Treść monografii skupia się głównie na okresie 
postzimnowojennym, lecz nie zabrakło również odniesień 
historycznych, opisujących relacje Polskiej Rzeczpospolitej 
Ludowej (dalej PRL) z państwami koreańskimi. Według Au-
tora stosunki między państwami wpływają na politykę za-
graniczną trzech omawianych stron, co stanowi hipotezę. 
Ponadto, podjął próbę odpowiedzi na następujące pytania 
badawcze: w jaki sposób i z wykorzystaniem jakich instru-
mentów Polska utrzymuje relacje z państwami koreańskimi? 
W celu odpowiedzi na niniejsze pytanie badawcze oraz prze-
prowadzenia analizy Autor postanowił wykorzystać szereg 
metod badawczych, na który składa się metoda analityczno-
-opisowa, porównawcza, historyczno-opisowa, funkcjonalna 
oraz analiza determinantów polityki zagranicznej. Autor po-
kusił się również o prognozę kierunku polityki zagranicznej 
obu państw koreańskich.

Przechodząc do merytorycznej części pracy Autor w pierw-
szym rozdziale postanowił poruszyć problematykę kontak-
tów polsko-koreańskich do 1948 roku. Autor już na począt-
ku postanowił poinformować czytelnika o braku stosunków 
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dyplomatycznych między Polską i obiema Koreami do poło-
wy XX wieku, wyjaśniając przy tym problemy wynikające 
z okupacją japońską na Półwyspie Koreańskim oraz okresem 
rozbiorowym w Polsce. Należy zaznaczyć, że strony, mimo 
braków relacji o charakterze dyplomatycznym, prowadzi-
ły kontakty nieoficjalne. Autor pokusił się o przedstawie-
nie polskiej inteligencji, która przebywała w Korei od 1885 
do (minimum) 1916 roku w celach studyjnych i zawodo-
wych. Byli to kolejno: Jan Kalinowski, Władysław Kotwicz, 
Wacław Sieroszewski, Ferdynand Ossendowski, Kazimierz 
Grochowski, Remigiusz Kwiatkowski, Stefan Bryła, Aleksan-
der Janowski i Józef Giejsztor. Pierwszy kontakt na szczeblu 
oficjalnym odbył się w 1896 roku, kiedy to delegacja Ce-
sarstwa Korei odwiedziła Warszawę w drodze na koronację 
Mikołaja II Romanowa w Moskwie. Autor próbował przeka-
zać w jakim celu, podczas okupacji japońskiej, Koreańczycy 
obierali Polskę za cel wyemigrowania. Brakuje informacji 
o oficjalnym stanowisku Polski wobec okupacji Korei przez 
Japonię, co mogłoby stanowić wartość dodatnią dla pierw-
szego rozdziału.

W drugim rozdziale poruszono miejsce KRL-D w polityce 
zagranicznej Polski oraz obustronnym stosunkom od 1948 
do 2014 roku. Przed poświęceniem uwagi wobec niniejszego 
tematu Autor postanowił przytoczyć podobnych doświad-
czeń, które spotkały Polskę i Koreę: a) obie strony były ofia-
rami agresji niemieckiej i radzieckiej oraz okupacji japoń-
skiej; b) obie strony poniosły straty ludzkie, terytorialne oraz 
materialne; c) ludność obu stron doświadczyła masowych 
zsyłek do Związku Radzieckiego (dalej ZSRR); d) o losach 
Polski i Korei pod koniec II wojny światowej decydowały 
mocarstwa. Nastąpiła zmiana granic Polski, a Korea została 
podzielona na dwie części – północną (pod protektoratem 
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ZSRR) i południową (pod protektoratem Stanów Zjednoczo-
nych (dalej USA)). 

Przechodząc do charakterystyki stosunków Polski z KRL-D 
w czasie ,,zimnej wojny’’ (1948-1989) Autor pisze o ich oficjal-
nym nawiązaniu 16 października 1948 roku. Słusznie zauwa-
ża, że wtedy Polska nie posiadała rzetelnej wiedzy o nowym 
partnerze, ponieważ wszystkie źródła o Półwyspie Koreań-
skim, które były dostępne dla rządu Polskiego, wywodziły 
się z ZSRR. W 1950 roku Polska zdecydowała się dołączyć 
do koalicji przeciwko USA i RK podczas wojny koreańskiej 
(1950-1953), będąc zmuszonym przez władze radzieckie 
do zaangażowania, aktywizując się na polu pomocy humani-
tarnej do Pjongjangu (utworzenie polskich szpitali w KRL-D 
oraz przyjęcie grupy sierot koreańskich w Gołotczyźnie, 
Świdrze i Płaskowicach). Należy podkreślić, że z punktu wi-
dzenia Polski powyższa decyzja oraz konflikt koreański nie 
były korzystne z powodu własnych problemów wewnętrz-
nych, czego Autor nie zawarł w swojej monografii. Ponadto, 
obie Koree nie były priorytetem w polskiej polityce zagra-
nicznej, a zaangażowanie Polski w pracach Komisji Nadzor-
czej Państw Neutralnych nie dowodzi jej wysiłków na rzecz 
stosunków z KRL-D. Celem uczestnictwa Polski w Komisji 
była promocja wizerunku międzynarodowego, nie poprawa 
relacji obustronnych.

Autor słusznie zauważa, iż po wojnie koreańskiej Polacy 
udzielili pomocy gospodarczej KRL-D (nieodpłatny kredyt) 
i technicznej (maszyn w zakresie odbudowy miast i uzbro-
jenia, jak i sprzętu wojskowego), co było bardzo poważnym 
wysiłkiem na tle odbudowy Polski po zniszczeniach kraju 
w czasie II wojny światowej.

Polska w czasie ,,zimnej wojny’’ była jednym z waż-
niejszych partnerów gospodarczych KRL-D, jednakże nie 
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oznaczało to obopólnej korzyści. Pjongjang liczył na więk-
sze zaangażowanie Warszawy w pomoc gospodarczą, która 
w tamtym czasie była już dość duża. Należy jednocześnie 
podkreślić, iż Polska nie osiągała dużych przychodów z han-
dlu z KRL-D. 

Lata 70. XX wieku Autor monografii ocenił jako okres 
najlepszych relacji między obiema stronami (KRL-D i Pol-
ska), jednocześnie określając je jako ,,dobre’’. Argumento-
wał to dużą ilością spotkań na wysokim szczeblu, podpi-
saniem umów o charakterze gospodarczym i politycznym. 
Polska popierała zjednoczenie pod egidą KRL-D oraz wy-
cofanie wojsk USA z RK, a KRL-D promowała działalność 
Polski w ramach Komisji Nadzorczej Państw Neutralnych 
w Panmundżonie. Autor jednak za najważniejsze wydarzenie 
w relacjach wzajemnych uważa wizytę Kim Il-sunga w Pol-
sce w maju 1984 roku. Celem tej wizyty było uzyskanie po-
mocy Państw Europy Wschodniej w związku z pjongjańg-
skim kryzysem ekonomicznym.

Stosunki polsko-północnokoreańskie uległy diametralnej 
zmianie po rozpadzie Związku Radzieckiego w 1991 roku. 
Polska obrała kierunek polityki zagranicznej ku państwom 
kapitalistycznym, takim jak Stany Zjednoczone i Republika 
Korei oraz wstąpiła do Światowej Organizacji Handlu, re-
alizując interes narodowy. KRL-D natomiast kontynuowała 
dyktatorską władzę oraz realizację założeń ideologii Juche, 
doprowadzając kraj do ,,klęski głodu’’ od 1995 do 1999 roku. 
Śmiało autor stwierdza, iż kryzysem w stosunkach mię-
dzy obiema stronami po ,,zimnej wojnie’’ było odwołanie 
w 1995 roku przez KRL-D polskich obserwatorów pełnią-
cych misję pokojową w Komisji Nadzorczej Państw Neutral-
nych. Nie wpłynęło to jednak na obroty handlowe między 
obiema stronami, gdyż w latach 1995-1998 to Polska była 
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jej największym partnerem handlowym w Europie Środ-
kowej.

Autor przekonuje o pozytywnej kontynuacji stosunków 
Polski z KRL-D, głównie na polu kultury i nauki. Według Au-
tora Polska stara się wpłynąć na proces przemian w KRL-D, 
nie podkreślając, iż znaczenie Polski w tej materii pozostaje 
marginalne. Brakuje również opisu znaczenia posiadania ofi-
cjalnej placówki dyplomatycznej Polski w Pjongjangu, która 
jest jedną z nielicznych na świecie. Fakt ten jest zaprzepasz-
czany w celach polityki zagranicznej RP wobec Azji i Pacyfi-
ku. Dzięki oficjalnym stosunkom z KRL-D Polska jest w sta-
nie zaangażować się politycznie w dialog międzykoreański 
oraz potencjalne szczyty z udziałem KRL-D i USA, dzięki cze-
mu mogłaby pomóc w normalizacji sytuacji na Półwyspie 
Koreańskim oraz liberalizacji Północy.

W ostatnim, trzecim rozdziale, Autor poruszył temat Re-
publiki Korei w polityce zagranicznej Polski oraz ich wza-
jemnych relacji podczas ,,zimnej wojny’’ i czasów współcze-
snych. Szczególnie jego pierwsza część wydaje się trudniejsza, 
ponieważ panuje powszechna opinia o kompletnym braku 
kontaktów dyplomatycznych między obiema stronami pod-
czas konfliktu zimnowojennego. Prawdą jest, że Republika 
Korei po wojnie koreańskiej nie utrzymywała stosunków 
z państwami komunistycznymi oraz tych, które sojuszniczy-
ły z KRL-D, jednak lata 70. XX wieku pokazały, iż Polska, jak 
i RK będą dążyć do inicjacji rozmów na polu gospodarczym, 
które torowały drogę do kontaktów politycznych.

Autor rozpoczyna rozdział od przypomnienia o popar-
ciu stanowiska KRL-D przez PRL, która uznała za zasad-
ne stanowisko ZSRR i Chin wobec konfliktu koreańskiego 
w 1950 roku. Podkreśla tym fakt wrogich relacji polsko-po-
łudniowokoreańskich. Ponadto, już jako członek Komisji 
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Nadzorczej Państw Neutralnych, Polska zarzucała władzom 
z RK zainteresowanie następną agresją na Północną część 
Półwyspu Koreańskiego. 

Na nieco więcej uwagi zasługuje uczestnictwo w Komi-
sji Nadzorczej Państw Neutralnych w kontekście stosunków 
Polski z RK. Autor podkreśla, iż większość informacji o Połu-
dniu Polska posiadała od północnokoreańskich towarzyszy 
w ramach prac Komisji. Polscy przedstawiciele byli w tam-
tym czasie pewni o większej atrakcyjności gospodarczej 
KRL-D względem RK (do czego Autor się nie odniósł1) oraz 
większych perspektywach relacji z Północą, która w zamian 
za uznanie reprezentacji Pjongjangu za jedynego rządu Korei, 
popierała polskie stanowisko w sprawie granicy na Odrze 
i Nysie.

Komisja Nadzorcza Państw Neutralnych, jak słusznie 
wskazuje Autor, służyła Polsce w zakresie promocji kraju 
w Azji Północno-Wschodniej. Popularność Polski wzrastała 
wraz z jej aktywnością i inicjatywami na rzecz prac komi-
sji nadzorujących rozejm w Indochinach i Korei. Działało 
to wtedy na korzyść wizerunkową dyplomacji PRL, dzięki 
czemu mogła próbować rozszerzyć swoje zaangażowanie 
w Azji.

W latach 70. XX wieku, dzięki Détente między stronami 
,,zimnej wojny’’, Seul, jak i Warszawa rozpoczęły wzajem-
ny handel. W celu ukazania obrotów handlowych w latach 
70-tych między obiema stronami Autor pokusił się o przygoto-
wanie tabeli, która ukazywała niewielkie rozmiary wymiany. 

1 Stan gospodarka KRL-D był lepiej oceniany od tej w RK do lat 80. 
XX wieku. Później zaś to Republika Korei mogła pochwalić się lepszymi 
wynikami gospodarczymi, m.in. przez czynne uczestnictwo w handlu 
międzynarodowym, czego KRL-D odmawiała, doprowadzając do stag-
nacji.
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Autor jednak wskazuje na pozytywną konsekwencję pol-
sko-południowokoreańskiego handlu jaką są dalsze kroki 
torujące drogę do kontaktów politycznych. Między obiema 
stronami dochodziło następnie do współpracy o charakterze 
sportowym i naukowym.

Szwecja, która była nowym mediatorem międzykoreań-
skim2, proponowała Polsce uznanie RK na arenie między-
narodowej, tłumacząc, że wszystkie państwa socjalistyczne 
zmierzają do podobnego kroku. Dodatkowo, Edward Gierek 
w 1973 roku podczas rozmów polsko-bułgarskich w Komite-
cie Centralnym PZPR zauważył, że zjednoczenie tak odmien-
nych stron na Półwyspie Koreańskim jest niemożliwe. Autor 
podkreślił, iż Polski rząd wtedy dążył do realizacji swojej 
polityki zagranicznej w kierunku rozwoju stosunków z RK 
w związku z jej rozwojem gospodarczym. Słusznie jednak 
wskazuje o utrudnieniach z powodu podziału blokowego. 
Autor wyjaśnił, iż Warszawa postanowiła rozwijać ,,cichą’’ 
dyplomację wobec Seulu, osiągając w 1988 roku bilans han-
dlowy szacujący 42 tysiące dolarów. Oznaczało to, że Polska 
planuje intensyfikować stosunki z RK, która była w tamtym 
czasie postrzegana jako obiecujący partner gospodarczy. Za-
interesowanie Południem przez państwa socjalistyczne po-
wodowało rosnącą izolację reżimu KRL-D i zmianę podej-
ścia wobec tego kraju.

Dnia 1 listopada 1989 roku zostały nawiązane oficjalne 
stosunki dyplomatyczne między Polską, a RK. Największym 
jednak sukcesem Seulu, jak słusznie wskazuje autor, było na-
wiązanie relacji z ZSRR (a później Federacją Rosyjską) i Chi-
nami, co było również sukcesem polityki południowokore-
ańskiej wobec Pjongjangu. Izolacja KRL-D się pogłębiała,

2 Szwecja nawiązała stosunki dyplomatyczne z KRL-D w 1973 roku.
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a RK postawiła na dyplomację czterostronną obejmującą 
USA, ZSRR/Rosję, Chiny i Japonię.

Według Autora, priorytetem polityki zagranicznej strony 
koreańskiej wobec Polski była współpraca gospodarcza. 
Po inauguracji prezydentury Lecha Wałęsy i zmianie rządu 
w Polsce, oba Państwa jako pierwszy podpisali konwencję 
w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobie-
gania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków 
od dochodu, służącą zwiększeniu napływu koreańskich in-
westycji w kraju. Nie oznacza to, że obie strony nie rozwijały 
kontaktów o charakterze politycznym, Jako pierwszą prze-
słankę Autor wymienia przyjęcie przez Polskę zaproszenia 
na ćwiczenia ,,Team Spirit’’ w 1991 roku w RK. Podkreśla 
również, że było to kolejną przyczyną ochłodzenia stosun-
ków pomiędzy Warszawą, a Pjongjangiem.

Polska, po wstąpieniu w 2004 roku w szeregi Unii Euro-
pejskiej, potrzebowała przepływu nowych inwestycji, a RK 
inwestycje za granicą traktowała jako impuls rozwoju gospo-
darczego. W tym samym roku w Warszawie odbyły się roz-
mowy z udziałem grupy szefów biznesmenów obu państw. 
Autor również podkreśla fakt wzrostu w kolejnych latach 
dalszych obrotów między obiema stronami w szybkim tem-
pie. Dodatkowo, rynek polski stał się atrakcyjny dla gospo-
darki RK, ponieważ Polska znajduje się w centrum Europy 
i dysponuje siłą roboczą zdolną pracować za niższą pensję 
w porównaniu do tej z państw zachodnich.

Autor za ważne wydarzenie w stosunkach polsko-po-
łudniowokoreańskich uznał spotkanie prezydenta RP 
Bronisława Komorowskiego z prezydent RK Park Geun-
-hye w 2013 roku. Obie strony podpisały porozumienie 
o współpracy obronnej oraz podniesiono rangę stosunków
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do ,,strategicznego partnerstwa’’, których Autor znaczenia nie 
pokusił się wyjaśnić.

Oceniając stan współczesnych stosunków między Polską, 
a RK Autor podkreśla znaczenie dalszych wysiłków na rzecz 
rozszerzenia współpracy w perspektywicznych dziedzinach 
na rzecz intensywnych relacji. Wydaje się, że za najważniej-
szą sferę uważa poznanie kultury i sztuki obu stron, pod-
kreślając istotę wymian kulturalnych i naukowych, której 
był beneficjentem. Autor nie zapomina omówić problemów 
w stosunkach wzajemnych do rozwiązania, podkreślając 
nagłośnioną przez media w Seulu kwestię północnokoreań-
skich robotników w Polsce.

W zakończeniu Autor podsumował całą treść zawar-
tą w pracy z dodaniem paru wzmianek odnoszących się 
do przyszłości stosunków polsko-koreańskich. Podkreśla, 
iż polityka Warszawy wobec Półwyspu Koreańskiego musi 
uwzględniać różne scenariusze rozwoju sytuacji. Ponadto 
uważa, iż Polska będzie miała większe znaczenie w kontek-
ście Półwyspu Koreańskiego, jeżeli utrzyma dobre stosunki 
z Chinami, Japonią, USA oraz poprawi relacje z Rosją, której 
znaczenie wobec Korei jest z roku na rok coraz ważniejsze. 
Za równie ważny czynnik Autor uważa polskie uczestnictwo 
w Komisji Nadzorczej Państw Neutralnych i doświadczenie 
transformacji systemowo-ustrojowej, które może posłużyć 
jako wzór w wypadku przemian w KRL-D. Według Autora 
RK powinna rozszerzyć zakres współpracy z Polską z powo-
du potencjalnych możliwości rozwoju gospodarczego oraz 
podobieństwa geograficznego i geostrategicznego, słusznie 
podkreślając znaczenie buforowości obu stron.

Podsumowując niniejszą recenzję, należy podkreślić, że po-
ruszana w książce tematyka dotyczy historycznych i bieżących 
oraz kluczowych kwestii w stosunkach polsko-koreańskich. 
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Stosunki Polski z Państwami Półwyspu Koreańskiego Kyunama 
Kima zasługuje na popularyzację ze względu na walory po-
znawcze. Uzupełnia wiedzę o Półwyspie Koreańskim o waż-
ny komponent stosunków państw koreańskich z Polską.


