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PANEL I:

POLSKA WOBEC WYZWAŃ 
BEZPIECZEŃSTWA MIĘDZYNARODOWEGO

Paneliści:

– przewodniczący prof. dr. hab. Włodzimierz Bonusiak (Uniwersytet Rzeszowski)
– prof. dr hab. Janusz Sawczuk (Wyższa Szkoła Bankowa z Poznania, Wydział Zamiejscowy  
w Chorzowie)
– prof. dr hab. Mieczysław  Stolarczyk (Uniwersytet Śląski)
– prof. dr hab. Ryszard Czarny (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Kochanowskiego 
w Kielcach)

Wprowadzenie

Panel I poświęcony był problemowi miejsca Polski na arenie międzynarodowej 
i jej obecnej sytuacji wewnętrznej. Rozpoczął się od wystąpień referentów, a po-
tem odbyła się dyskusja. Wzięli w niej udział specjaliści z dziedziny prawa, eko-
nomii, politologii i stosunków międzynarodowych, co pozwoliło wyczerpująco 
przedstawić omawiane kwestie.

Na początku skoncentrowano się na zmianach, jakie ostatnio zaszły na polskiej 
scenie politycznej. Zostały przedstawione główne interesy i cele, jakie sformułował 
rząd, zwłaszcza w kontekście powołanej w nowym składzie Rady Bezpieczeństwa 
Narodowego, której obsługę (zgodnie z prawem) zapewnia Biuro Bezpieczeństwa 
Narodowego. Warto dodać, że pełniący obowiązki prezydenta marszałek Broni-
sław Komorowski zapowiedział, że pierwszym zadaniem Rady będzie wyjaśnienie 
okoliczności katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem. W czasie prezydenckiej kam-
panii wyborczej „aktywacja” Rady miała więc również znaczenie propagandowe, 
ze względu na specyficzną sytuację kraju po tragicznej śmierci prezydenta Lecha 
Kaczyńskiego. Zwrócono także uwagę na wkład Polski w transformację porządku 
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międzynarodowego na przełomie lat 80. i 90. Obecnie miejsce Polski w Europie 
uzależnione jest jednak od polityki Niemiec i Rosji. Podkreślono nowe tendencje 
w polityce międzynarodowej Niemiec i jej zbliżenie z Rosją. Poruszono sprawę 
bezpieczeństwa Polski, która powinna być ściśle związana z polityką prowadzo-
ną przez Unię Europejską, natomiast w wymiarze międzynarodowym zwrócono 
uwagę na relacje transatlantyckie. Ułożenie stosunków z Rosją, określenie sposobu 
prowadzenia polityki względem tego mocarstwa, będzie miało wpływ nie tylko 
na dwustronne relacje, ale także mają swoje implikacje w wymiarze wielostron-
nym. Szczególnie, gdy weźmie się pod uwagę fakt, że dotychczasowe cele Polski 
i tzw. starych krajów Unii Europejskiej w kontekście polityki wschodniej nie były 
zbieżne. Obecna zmiana nastrojów, zarówno w Polsce, jak i Rosji, próba ułożenia 
bardziej przyjaznych stosunków, będą miały pozytywny wpływ na postrzeganie 
Polski na arenie międzynarodowej.

Kolejny temat zdecydowanie odbiegł od kwestii poruszanych wcześniej. 
Przeprowadzono bowiem analizę, jak dalece obszar Dalekiej Północy wpływa lub 
będzie miał wpływ na relacje międzynarodowe. Zwrócona została uwaga, że krzy-
żują się tam interesy większości państw świata. Potencjał ekonomiczny i surowco-
wy powoduje, że Arktyka stanowi obszar szczególnego zainteresowania ważnych 
aktorów sceny międzynarodowej. Temat ten stał się punktem wyjścia dyskusji na 
tema bezpieczeństwa energetycznego Polski. Nie ograniczono się przy tym do kon-
trowersji wywołanych niemiecko-rosyjską inicjatywą budowy Gazociągu Północ-
nego. Kwestie ta rozpatrywano na tle całokształtu polityki europejskiej – zwrócono 
uwagę na istotne różnice w podejściu państw europejskich do polityki względem 
aktorów międzynarodowych, którzy dysponują surowcami oraz na konieczność 
poszukiwania przez nie kompromisu. W tym kontekście pojawił się wniosek, że 
nie jesteśmy w stanie oceniać efektywności prowadzenia polskiej polityki energe-
tycznej, gdyż posiadane dane nie są wystarczające, a nie można opierać się tylko 
na wypowiedziach polityków.

Jako ostatnia została poruszona sprawa udziału Polski w operacjach poko-
jowych ONZ i militarnych NATO. Paneliści zgodnie podkreślili, że błędem jest 
wycofywanie się z operacji pokojowych na rzecz większego udziału w misjach 
wojskowych. Polska traci przez to zaufanie na scenie międzynarodowej, marnuje 
też swoje doświadczenie – biorąc pod uwagę osiągnięcia w operacjach pokojo-
wych ONZ. Głównym powodem wycofania się z misji, jaki podał polski rząd, jest 
kryzys ekonomiczny w kraju i konieczność szukania oszczędności.

Przebieg dyskusji

Dyskusję otworzył Włodzimierz Bonusiak, który skoncentrował się na analizie 
obecnej sytuacji Polski na arenie międzynarodowej. Przypomniał słowa przywód-
cy Finlandii, Urho Kaleva Kekonena, „Nie szukajcie przyjaciół daleko, a wrogów 
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blisko”. Stwierdzenie to pozostało trafne i aktualne nie tylko w Finlandii, ale także 
w Polsce i powinno stać się wskazówką dla obecnych decydentów polskiej polityki 
zagranicznej1.

W. Bonusiak zwrócił uwagę na dyskusję, jaka toczy się obecnie na polskiej 
scenie politycznej i dotyczy trafności decyzji p.o. prezydenta Bronisława Ko-
morowskiego, o powołaniu nowego składu Rady Bezpieczeństwa Narodowego, 
która działa przy Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Rada ma ustalać główne 
kierunki prowadzonych działań w zakresie polityki bezpieczeństwa wewnętrznego  
i zewnętrznego. Przypomniał, że w ostatnich kilku latach instytucja ta praktycznie 
nie funkcjonowała. Za czasów premiera Leszka Millera i prezydenta Aleksandra 
Kwaśniewskiego, został opracowany program działalności Rady, nie mógł być jed-
nak realizowany ze względu na zmianę zarówno koalicji rządzącej, jak i objęcia 
funkcji prezydenta przez Lecha Kaczyńskiego. Rząd, na czele którego stał Jaro-
sław Kaczyński także opracował koncepcję działania instytucji mającej określać 
główne zadania oraz wyzwania w dziedzinie bezpieczeństwa. Założenia jednak 
i tym razem nie były zrealizowane, na co wpływ miały przedterminowe wybo-
ry parlamentarne i ponowna zmiana na polskiej scenie politycznej. Podkreślił, że 
Rada za czasów prezydentury Lecha Kaczyńskiego, w przeciwieństwie do czasów, 
gdy prezydentem był Aleksander Kwaśniewski, miała jednolity charakter. Tworzy-
li ją bowiem ludzie związani jedynie ze środowiskiem Prawa i Sprawiedliwości. 
Według Bonusiaka, wywarło to wpływ na zakres jej zadań, gdyż zajmowała się 
w większości kwestiami bezpieczeństwa wewnętrznego, jak np. reforma służby 
zdrowia, i praktycznie w tym okresie stała się instytucją martwą2.

1 Urho Kaleva Kekkonen 1990–1986, fiński polityk, premier w latach 1950–1953 i 1954–1956,·w la-
tach 1956–1981 prezydent. Był także posłem do parlamentu oraz członkiem rządu fińskiego. Jeden z twórców 
finlandyzacji, koncepcji określającej sposób prowadzenia polityki Finlandii względem najbliższych sąsiadów. 
Według niej, głównym celem powinno być utrzymanie równowagi między Związkiem Radzieckim a państwa-
mi skandynawskimi oraz resztą Europy. Prowadził politykę przyjaźni ze Związkiem Radzieckim. Znany jest  
z planu stworzenia strefy bezatomowej w Skandynawii (plan Kekkonena). W 1984 r. Uniwersytet Warszaw-
ski przyznał mu tytuł doktora honoris causa. Swoje tezy dotyczące ułożenia stosunków z ZSRR przedstawił 
w książce Nie szukajcie przyjaciół daleko a wrogów blisko. Została wydana w Polsce w 1983 r. przez Minister-
stwo Obrony Narodowej. Są to szkice społeczno-historyczne na temat zagadnień dyplomacji, bezpieczeństwa 
narodowego, tradycji, stereotypów, obyczajów rosyjsko-fińskich.

2 BBN – Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, powołane zostało na mocy zarządzenia Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej z 31 stycznia 1991 r. W początkowym okresie funkcjonowania podlegało ministrowi ds. 
bezpieczeństwa narodowego w Kancelarii Prezydenta RP. Zgodnie z art. 11 ustawy o powszechnym obowiązku 
obrony Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego ma służyć prezydentowi pomocą przy 
wykonywaniu jego zadań w zakresie bezpieczeństwa i obronności. W myśl przepisów ustawy, Zwierzchnik 
Sił Zbrojnych określa organizację i zakres działania Biura Bezpieczeństwa Narodowego oraz wyznacza kie-
rującego Biurem sekretarza stanu. Prezydent Bronisław Komorowski wprowadził zmiany w organizacji Biura 
Bezpieczeństwa Narodowego. Utworzona została nowa komórka organizacyjna: departament analiz strategicz-
nych, szefem BBN został Stanisław Koziej. Nowa komórka ma zajmować się monitorowaniem wszystkich 
informacji na temat bezpieczeństwa ukazujących się w mediach krajowych i światowych, zwłaszcza anglo-  
i rosyjskojęzycznych oraz w wydawnictwach fachowych i przygotowaniem syntetycznych informacji dla pre-
zydenta. Drugim polem działalności stać się mają tradycyjne analizy strategiczne dotyczące bezpieczeństwa 
międzynarodowego, takie jak badanie spraw związanych z konfliktami i zagrożeniami. Trzecia sfera obejmo-
wać będzie sprawy zintegrowanej strategii bezpieczeństwa narodowego i planowania strategicznego. Nowa 
struktura zakłada likwidację departamentu komunikacji społecznej. Nowością jest także Rada Bezpieczeństwa 
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***

Jako drugi głos zabrał Janusz Sawczuk, który rozpoczął od przypomnienia, że 20 
lat temu o tej samej porze znacznie przyśpieszył proces zjednoczenia Niemiec. Był 
to także okres, gdy nie wiadomo było, w którą stronę i jak daleko pójdzie proces 
integracji europejskiej. Zwrócił uwagę, że kwestia Niemiec, ich siły i współuczest-
nictwa w budowie integracji europejskiej, jest i była dla Polski jedną z bardziej 
problematycznych spraw. Nawiązał do rozmowy, jaką w styczniu 1990 r. odbył 
prezydent Francji François Mitterrand z kanclerzem Niemiec Helmutem Kohlem. 
Przytoczył również słowa prezydenta Francji: „W Europie funkcjonują dziś wła-
ściwie dwa najważniejsze problemy – problem niemiecki i problem rosyjski. Roz-
wiązanie tych dwóch trudnych problemów będzie naszym przyszłościowym zada-
niem”. J. Sawczuk stwierdził, że ta klasyfikacja problematyki była trafna i nawet 
dziś, po 20 latach, pozostaje aktualna. W dalszym ciągu pozycja Rosji i Niemiec 
oraz ułożenie pomiędzy nimi stosunków mają dla przyszłości Europy znaczenie 
zasadnicze. Zwrócił też uwagę na zmianę, jaka dokonuje się w polityce zagranicz-
nej Niemiec – delikatny zwrot z nastawienia proamerykańskiego w stronę pro-
rosyjskiego. Zapytał w tym miejscu o to, czy ta tendencja będzie się nasilać oraz 
jakie przyniesie konsekwencje dla interesów bezpieczeństwa mniejszych krajów 
Europy Środkowej. Zastanawiał się także nad tym, czy będzie następował stopnio-
wy, pokojowy proces łagodzenia i niwelowania dotychczasowych antagonizmów 
i kształtowania nowych relacji, których dzisiaj nie można jeszcze zdefiniować  
i przewidzieć. Podkreślił również, że wstąpienie Rosji do NATO, partnerstwo Ro-
sji, Stanów Zjednoczonych i Europy oraz ułożenie stosunków z Chinami i roz-
wiązanie problemów innych rejonów świata, stanowią zasadnicze kwestie, które 
powinny zostać w najbliższej przyszłości podjęte i zbadane.

***

Ewa Bojenko-Izdebska stwierdziła („Ocena przebiegu procesu zjednoczenia Nie-
miec z perspektywy mieszkańców byłej NRD”), że wraz ze zbliżającą się dwudzie-
stą rocznicą zjednoczenia Niemiec, ponownie wzrosła liczba badań opinii publicz-
nej dotyczących oceny tego procesu przez mieszkańców wschodnich i zachodnich 
Niemiec. W tym kontekście pojawia się pytanie, czy hasło z lat 90. – „Następne 
zjednoczenie zrobimy lepiej” (Die nächste Wiedervereinigung machen wir besser), 
oraz tezy o podzielonym społeczeństwie, odmiennych systemach wartości, pre-

Narodowego. Tryb i zakres jej obowiązków określa zarządzenie prezydenta z 24 maja 2010 r. RBN jest organem 
doradczym Prezydenta RP w zakresie wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa Państwa. Zadaniem RBN 
jest rozpatrywanie kwestii i wyrażanie opinii dotyczących bezpieczeństwa państwa, w tym m.in.: generalnych 
założeń bezpieczeństwa państwa, założeń i kierunków polityki zagranicznej, kierunków rozwoju Sił Zbrojnych, 
problemów bezpieczeństwa zewnętrznego, zagrożeń bezpieczeństwa wewnętrznego środków ich przeciwdzia-
łania. Obsługę merytoryczną, organizacyjną, techniczną, finansową ma zapewniać BBN. Informacje za: www.
bbn.gov.pl.
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ferencjach wyborczych i odmienności poglądów Niemców wschodnich, są wciąż 
aktualne.

W kwietniu 2010 r. opinię publiczną w Niemczech zbulwersowała spra-
wa odrzucenia podania kandydatki na księgową, która pochodziła z byłej NRD, 
lecz od 20 lat mieszkała w Badenii-Wirtembergii. Na podaniu sporządzono ad-
notację „żadnych ze Wschodu” (keine Ossis). Sąd pracy w Stuttgarcie stwierdził, 
że Niemcy wschodni nie są mniejszością etniczną, gdyż nie różnią się ani języ-
kiem, ani tradycją, religią czy wyglądem od innych Niemców. Czy jednak jest tak  
w rzeczywistości? Rok 1990 okazał się dla Niemców wschodnich szokiem kul-
turowym – niemal z dnia na dzień musieli przyswoić sobie całkiem odmienne 
zasady we wszystkich dziedzinach życia. Towarzyszyły temu jednak nadzieje na 
szybkie wyrównanie poziomu życia w obu częściach podzielonego kraju. Już jed-
nak w połowie lat 90. te nadzieje okazały się płonne, drastycznie wzrosło bowiem 
bezrobocie, a wielu pracobiorców musiało pogodzić się z degradacją zawodową. 
Nastąpił głęboki podział na beneficjentów i przegranych zjednoczenia, przy czym 
część Niemców wschodnich, mimo faktycznej poprawy własnej sytuacji, obecnie 
raczej krytycznie ocenia skutki połączenia obu państw niemieckich, ale równo-
cześnie odrzuca możliwość powrotu do dawnej NRD. Należy jednak pamiętać, że  
i wśród Niemców zachodnich, szczególnie dotyczy to połączonego Berlina, nie jest 
rzadkością przekonanie o negatywnym wpływie zjednoczenia na poziom życia, 
gdyż wiele zjawisk ostatnich dwóch dekad (wzrost bezrobocia, zmiany w systemie 
opieki zdrowotnej i socjalnej, zasiłków dla bezrobotnych itd.) jest postrzeganych 
jako konsekwencja tego procesu.

Na wschodzie kraju utrzymuje się też prawie dwa razy większe niezado-
wolenie z funkcjonowania systemu politycznego – taką opinię wyraża ponad 60% 
badanych, podczas gdy na zachodzie dotyczy to około 35% – ale także i poczu-
cie postrzegania przez zachodnich Niemców rodaków ze wschodu jako obywateli 
drugiej kategorii. Zgodnie z wynikami badań uniwersytetu w Lipsku, przeprowa-
dzonymi w 2009 r. wśród Niemców wschodnich i zachodnich, wydaje się, że jest 
to odczucie subiektywne, gdyż za nierównoprawnych obywateli uważa się ponad 
połowa (60%) byłych mieszkańców NRD, co potwierdza mniej niż jedna trzecia 
ankietowanych z dawnej RFN. Natomiast wspólnym, łączącym Niemców wschod-
nich uczuciem, jest duma z pokojowej rewolucji 1989 r., która doprowadziła do 
zjednoczenia Niemiec.

Pomimo jednak rozbieżnych czasami wyników sondaży, obecnie zjednocze-
nie jest odbierane w przeważającej mierze pozytywnie. Z najnowszych wyników 
badań Instytutu Allensbach i Infratest dimap (na zlecenie Fundacji K. Adenauera) 
wynika, że zdecydowana większość Niemców wschodnich uważa, że z jedności 
Niemiec należy się cieszyć, nawet z zastrzeżeniem, iż „częściowo”, a ponad 60% 
uznało sam przebieg procesu za w przeważającej mierze udany. Również ponad 
dwie trzecie ankietowanych wyraziło nadzieję, że dojdzie do pełnej integracji obu 
części Niemiec. Rozbieżności widoczne są natomiast w odpowiedziach na pytanie, 
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kto najbardziej skorzystał na zjednoczeniu – Niemcy wschodni wskazują na miesz-
kańców dawnej RFN, ci z zachodu zaś uważają, że to był wschód. Chociaż nadal 
po obu stronach istnieje przekonanie, że między wschodnimi i zachodnimi oby-
watelami Niemiec wciąż przeważają różnice, to jednak równocześnie coraz bar-
dziej widoczna staje się potrzeba zaprzestania ciągłego podkreślania odmienności  
i przezwyciężenia narosłych tymczasem wzajemnych uprzedzeń i stereotypów. 
Proces zjednoczeniowy w odczuciu Niemców trwa nadal, a jego zakończenie, we-
dle przewidywań, nastąpi za kolejne 20 lat. Nie brak jednak pesymistów uważają-
cych, że on nigdy się nie skończy. Takie obawy żywi ponad jedna trzecia miesz-
kańców byłej NRD.

***

Mieczysław Stolarczyk, kolejny panelista, skupił się na kwestii bezpieczeństwa 
Polski. Rozpoczął od stwierdzenia, że zarówno obecnie, jak i w całym okresie po-
zimnowojennym, bezpieczeństwo Polski jest ściśle uzależnione od stosunków bi-
lateralnych z Niemcami, Rosją, Ukrainą, natomiast poza Europą – z USA. Zwrócił 
uwagę na relacje transatlantyckie oraz miejsce Polski w Unii Europejskiej. Odno-
sząc się do wypowiedzi J. Sawczuka, zaznaczył, że należy pamiętać, iż bez pol-
skich przemian w 1989 r. nie wiadomo, jak potoczyłaby się sprawa zjednoczenia 
Niemiec. Podkreślił, że wkład Polski, warto za każdym razem brać pod uwagę, 
kiedy rozważa się obecną sytuację Niemiec na arenie międzynarodowej.

Obecnie kształtują się nowe akcenty w polskiej polityce zagranicznej i bez-
pieczeństwa oraz dokonują się istotne zmiany w polityce zewnętrznej ważnych 
aktorów międzynarodowych. Wskazał tu nowe podejście Stanów Zjednoczonych 
do Europy Środkowej, w tym do Polski, zmiany w polityce rosyjskiej, przeobraże-
nia na ukraińskiej scenie politycznej3 i ich wpływ na środowisko międzynarodowe. 
Należy się więc zastanowić, jak bardzo i w jakich obszarach te zmiany będą miały 
wpływ na sytuację Polski.

3 Piąte wybory prezydenckie w niepodległej Ukrainie odbyły się 17 stycznia 2010 r. W pierwszej turze 
wyłoniono dwóch kandydatów: Wiktora Janukowycza i Julię Tymoszenko. Druga tura odbyła się 7 lutego. Wy-
grał ją Janukowycz, lider Partii Regionów, uzyskując 48,95% głosów. Julia Tymoszenko, dotychczasowa pre-
mier Ukrainy, liderka Bloku Julii Tymoszenko uzyskała 45,47% głosów. Frekwencja wyborcza wyniosła 69%.  
W 2004 r. Janukowycz w sfałszowanych wyborach pokonał kandydata opozycji Wiktora Juszczenkę. Zastrzeże-
nia międzynarodowych obserwatorów, wizyty m.in. polskich polityków, a przede wszystkim determinacja Ukra-
ińców doprowadziły do powtórzenia wyborów, które na uczciwych zasadach wygrał Wiktor Juszczenko. Sojusz 
tzw. pomarańczowych nie okazał się jednak trwały. Wiktor Janukowycz wykorzystał słabość pomarańczowego 
obozu, niespełnione obietnice wyborcze oraz kłótnie między prezydentem Juszczenką a premierem Tymoszen-
ko. Program Janukowycza z 2010 r. znacznie różnił się od deklaracji składanych w 2004 r. Zakłada rozwijanie 
swobód demokratycznych, zbliżenie z Unią Europejską oraz swobody rynkowe. Nie oznacza to odcięcia się od 
Rosji, wręcz przeciwnie, umowy, które prezydent Janukowycz podpisuje z Federacją Rosyjską, takie jak np. 
przedłużenie stacjonowania wojsk rosyjskich na Krymie, jednoznacznie wskazują na kurs, jaki obierze Ukraina 
w stosunkach międzynarodowych. Informacje za: www.polityka.pl/swiat/1502859,1,wybory-prezydenckie-na-
ukrainie.read.
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W Polsce toczy się obecnie zaawansowana dyskusja na temat nowej po-
lityki wschodniej. Dla przykładu przytoczył artykuł Bartłomieja Sienkiewicza  
w „Rzeczpospolitej”, w którym autor bardzo mocno wyeksponował ostateczne 
odejście, w przypadku wschodniej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, od kon-
cepcji nawiązującej do założeń Jerzego Giedroycia. Wskazał słowa Pawła Kowala, 
eurodeputowanego PiS, który stwierdził, że w Polsce jest obecnie sprzyjający czas 
na wprowadzenie nowej wersji koncepcji jagiellońskiej4. M. Stolarczyk dodał, że 
te wypowiedzi pokazują, jak dalece uległa intensyfikacja dyskusji na temat kon-
cepcji współpracy z krajami Europy Wschodniej. Stwierdził, że zmiany w polskiej 
polityce zagranicznej są słuszne, zapytał jednak o ich granice, co ma być rdze-
niem polskiej polityki wschodniej. Obecnie sugeruje się bowiem konieczność do-
syć istotnych przewartościowań. Przez ostatnie 20 lat Rosja odgrywała ważną rolę  
w definiowaniu aspektów bezpieczeństwa Polski, nie była to jednak rola partnera, 
ale jednego z głównych przeciwników, który może krajowi zagrażać. W ostatnim 
czasie zmienia się ten punkt widzenia, na co wpływa wiele uwarunkowań, zarów-
no ze strony polskiej, jak i rosyjskiej. Widoczna jest realna szansa na modyfikację 
podejścia Polski do wschodnich sąsiadów. Zmiany rozpoczęte w 2007 r. powinny 
być kontynuowane i zmierzać w stronę tendencji przyjętych przez Niemcy i Unię 
Europejską.

***

Aleksandra Trzcielińska-Polus („Stanowisko Polski wobec rosyjskiej polityki 
Niemiec w pierwszej dekadzie XXI w.”) stwierdziła, że lata 90. XX w. były okre-
sem normalizacji i poprawy stosunków polsko-niemieckich oraz sukcesywnego 
pogarszania się relacji z Rosją. Przełom wieków przyniósł jednak zasadnicze zmia-
ny w sytuacji geopolitycznej Polski. Członkostwo w NATO i Unii Europejskiej 
spowodowało zmianę statusu oraz postrzegania Polski przez obu naszych najwięk-
szych sąsiadów. Wymusiło także nowe podejście do strategii i taktyki w polskiej 
polityce zagranicznej, głównie w sprawie zapewnienia Polsce bezpieczeństwa 

4 30 maja 2010 r. w „Rzeczpospolitej” ukazał się artykuł Bartłomieja Sienkiewicza, Pożegnanie z Gie-
droyciem. Autor przedstawił w nim zmieniającą się rzeczywistość międzynarodową, nowe okoliczności wpływa-
jące na kształtowanie się polskiej polityki wschodniej. Według Sienkiewicza, rożni się ona od polityki pozostałych 
członków Unii, którzy akceptują interesy rosyjskie na obszarze byłego Związku Radzieckiego oraz jej uprzywile-
jowaną pozycję. Uważa, że polsko-szwedzka koncepcja Partnerstwa Wschodniego nie jest dla naszych sąsiadów 
atrakcyjna, błędem jest też przeciwstawianie się Rosji. Krytykuje koncepcję prezydenta Lecha Kaczyńskiego, 
dotyczącą prowadzenia twardej polityki wobec Federacji Rosyjskiej. Twierdzi, że „sytuacja, w której miernikiem 
liberalizacji w Rosji i destalinizacji rosyjskiej polityki w oczach Europy staje się stosunek do Polski, jest niezwy-
kle kuszącą perspektywą, także jeśli chodzi o znaczenie Polski na mapie sił na kontynencie”. Polska powinna 
zaakceptować kształt współczesnej Rosji i sposób prowadzenia przez nią polityki, w zamian moglibyśmy doma-
gać się konkretnych ustępstw. Paweł Kowal natomiast w artykule, który także ukazał się w „Rzeczpospolitej”, 12 
czerwca 2010 r., przedstawił swoją koncepcję polskiej polityki zagranicznej wobec Rosji. Ma ona się opierać na 
idei jagiellońskiej, która symbolizuje zwrócenie na Wschód i ścisłą współpracę z sąsiadami: Ukrainą, Białorusią 
i Litwą, oraz budowanie silnej pozycji Polski na wschodzie Europy w oparciu o zasady tolerancji i wielokulturo-
wość. Artykuły dostępne na stronie: www.rzeczpospolita.pl.
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(przede wszystkim z militarnego oraz ekonomicznego, w tym energetycznego, 
punktu widzenia).

W ciągu pierwszych dziesięciu lat XXI w. Polska miała pięć koalicji rządo-
wych i siedmiu ministrów spraw zagranicznych. Każdy z nich odcisnął w tym okre-
sie swoje indywidualne piętno na skomplikowanych i nie najlepiej układających się 
stosunkach, zarówno z Niemcami, jak i Rosją oraz próbował nieco inaczej podejść 
do rozwiązywania problemów na linii Niemcy–Rosja–Polska. A kwestie sporne do-
tyczyły zarówno przeszłości, jak i współczesności; związane były z aspektami po-
litycznymi, militarnymi, ekonomicznymi, społecznymi a także etyczno-moralnymi. 
Stosunek Niemiec i Polski do Rosji w wielu sprawach był, i nadal jest, rozbieżny. 
Wynika bowiem z odmiennych relacji obu państw z Rosją (wcześniej ZSRR) w za-
mierzchłej oraz najnowszej historii, z ich zróżnicowanych interesów narodowych, 
a także asymetrycznych potencjałów, czego pochodną jest ich pozycja i aspiracje 
polityczne w Europie oraz na arenie międzynarodowej. Kontrowersje w podejściu 
do naszego wschodniego sąsiada wynikają głównie z tego, że Polacy – wyczuleni 
na budowanie rosyjsko-niemieckich mostów „ponad naszymi głowami”, czy „za 
naszymi plecami” – starają się na forum UE przeforsować konieczność kształtowa-
nia wspólnej unijnej polityki wobec Rosji. Niemcy natomiast przedkładają stosunki 
dwustronne ponad uzgadnianie stanowisk i wspólne relacje Unia–Rosja. Strategicz-
ne partnerstwo Niemiec i Rosji ma na celu realizację ścisłej bilateralnej współpracy 
ekonomicznej i politycznej.

Pojawiające się w dyskursie politycznym oraz w doniesieniach medialnych 
polemiczne slogany, takie jak: „dyktat Rosji i Niemiec w Europie”, „niemiecko-ro-
syjski duumwirat w Europie”, „oś Berlin–Moskwa”, „klientelizm i serwilizm Pol-
ski wobec Niemiec i Rosji”, czy „Polska jako kondominium niemiecko-rosyjskie”, 
świadczą o krytycznym nastawieniu oraz ogromnym ładunku emocji, związanym 
ze stosunkami z obu państwami, a także o istniejącym nadal kompleksie wobec 
Niemiec i Rosji. Ostrożnie, a nawet z dużą dozą podejrzliwości, podchodzili Polacy 
do retoryki przyjaźni Berlina wobec Moskwy (w tym do przyjacielskich stosun-
ków przywódców obu tych państw: Helmuta Kohla z Michaiłem Gorbaczowem,  
a następnie z Borysem Jelcynem oraz Gerharda Schrödera z Władimirem Putinem), 
do ogromnych środków finansowych płynących w formie kredytów i inwestycji  
z Niemiec do Rosji, do raczej tolerancyjnego stosunku Niemiec wobec autorytar-
nych rządów Putina i relatywizmu wobec swoistej „rosyjskiej demokracji”. Kon-
trowersje w podejściu Polski i Niemiec do Rosji koncentrowały się w minionej 
dekadzie m.in. wokół:
– bezpieczeństwa energetycznego Europy, w tym zaopatrzenia w ropę i gaz, z czym 
ściśle związany jest projekt budowy Gazociągu Północnego omijającego Polskę,
– postrzegania i interpretacji faktów historycznych (np. konsekwencji II wojny świa-
towej, w tym rozstrzygnięć przeforsowanych przez Józefa Stalina w sprawie powo-
jennych granic Polski i wysiedlenia Niemców, zarówno z obecnie polskich ziem 
zachodnich i północnych, jak i z tej części Prus Wschodnich, która należy do Rosji),
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– obwodu kaliningradzkiego (specjalnego statusu tej rosyjskiej enklawy w stosun-
kach z UE, wsparcia ekonomicznego, zniesienia wiz dla jego mieszkańców),
– demokratyzacji stosunków w Rosji, przestrzegania praw człowieka i wolności 
obywatelskich (w tym także interwencji w Czeczenii i wojny rosyjsko-gruzińskiej),
– współpracy gospodarczej z Rosją (głównie inwestycyjnej i handlowej, w tym 
embarga na handel z Polską artykułami pochodzenia zwierzęcego i roślinnego),
– sposobu i metod realizacji Partnerstwa dla Modernizacji i Partnerstwa Wschod-
niego,
– współpracy NATO–Rosja, w której Niemcy upatrywali i nadal upatrują podstawy 
bezpieczeństwa Europy.

Zarówno Polsce, jak i Republice Federalnej Niemiec zależy na partnerskich 
stosunkach z Federacją Rosyjską, na stabilności jej gospodarki, demokratycznym 
systemie oraz przewidywalności jej polityki. Silne prorosyjskie lobby w Niem-
czech powinno jednak uznać, że najwłaściwszą drogą ku temu jest wspólna euro-
pejska polityka energetyczna, bezpieczeństwa, handlu i innych form współpracy 
gospodarczej.

***

Kolejnym panelistą był Ryszard Czarny. Swoją wypowiedź skoncentrował na 
kwestiach, dotąd przez mówców nieporuszanych, dotyczących obszaru Arktyki – 
Dalekiej Północy5. Zastanawiał się, czy Polska ma jakąkolwiek określoną politykę 
nie tylko wobec krajów nordyckich, ale i Dalekiej Północy. Według niego nie ulega 
wątpliwości fakt, że Polska na tym obszarze ma swoje interesy. Wskazał potencjał 
ekonomiczny tego regionu i implikacje polityki prowadzonej na tym obszarze – dla 
Polski i Europy, wraz ze zdefiniowaniem współczesnych kategorii bezpieczeństwa 
międzynarodowego. Podjął próbę oceny stanu wyzwań i zagrożeń, jakie wiążą się 
z tym obszarem. Z geopolitycznego punktu widzenia, biorąc pod uwagę zmiany 
klimatyczne, jedną z ważniejszych kwestii, którą należy zbadać, są zmiany w prze-
biegu korytarzy transportowych. Interesy różnych krajów, w szczególności Stanów 
Zjednoczonych, Kanady i Rosji, są tutaj bardzo istotne. Nie można jednoznacznie 
stwierdzić, że są one jedynie sprzeczne. W sytuacji jednak, gdy członek rosyjskiej 
Dumy wnosi istotny projekt o uznaniu wyłącznej suwerenności Federacji Rosyj-
skiej nad korytarzami transportowymi Arktyki, kwestie te powinny być szeroko 
omówione. Sprawa ta nie jest obecnie w Rosji przedmiotem ważnych dyskusji, 
jednak należy się zastanowić, czy nie jest sygnałem dla Polski i Unii, że trzeba 
się jej szerzej przyjrzeć. Stanowi wyzwanie, na które Polska prędzej czy później 
będzie musiała odpowiedzieć i zająć określone stanowisko. Jest to szczególnie 

5 Ryszard Czarny (w artykule Daleka Północ – między dialogiem a współpracą, [w:] Międzynarodowe 
wyzwania bezpieczeństwa, red. K. Budzowski, Kraków 2010), wskazuje, że Daleka Północ – High North, to je-
den z najważniejszych obszarów na świecie. Dotyczy terenów należących do Stanów Zjednoczonych i Kanady. 
Obejmuje zarówno część kontynentu, wyspy, jak i Mórz – Barentsa i Grenlandzkiego. Teren ten rozciąga się na 
terytorium kilku krajów: Danii, Norwegii, Szwecji, Finlandii i Federacji Rosyjskiej.
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ważne, zwłaszcza, że Polska jest obserwatorem w Euro-Arktycznej Radzie Morza 
Barentsa6, co prawda bez prawa głosu, ale może wnosić pod obrady różne tema-
ty i przedstawiać swoje opinie. R. Czarny przypomniał, że trzykrotnie brał udział  
w posiedzeniach tejże Rady i podkreślił, jak ważna jest obecność przedstawiciela 
Polski i możliwość nawiązywania kontaktów. Poruszył także sprawę złóż natural-
nych, ciekłych zasobów węglowodorów. Zwrócił uwagę na istotność wydarzenia, 
które miało miejsce 26 kwietnia 2010 r. – prezydent Rosji i premier Norwegii pod-
pisali wówczas układ, na mocy którego dokonali podziału Oceanu Arktycznego7. 
Przypomniał wcześniejsze traktaty zawierane pomiędzy Danią i Norwegią, jak 
np. układ z 1921 r. dotyczący Archipelagu Svalbardzkiego8 . Podkreślił, że obec-
nie kwestie te są otwarte, dotyczą około 40 krajów, które powinny brać udział  
w dyskusji, jednak Norwegia nie chce zgodzić się na utratę zwierzchności nad tym 
Archipelagiem. Dla interesów Polski istotny jest fakt, że obecnie tworzy się nowy 
układ sojuszu między Federacją Rosyjską a Królestwem Norwegii, który wykracza 
poza normy zwykłego sąsiedztwa. Należy się więc zapytać, jak na tę sytuację za-
reagują inni aktorzy międzynarodowi: USA oraz najbliższe państwa, jak Finlandia, 
Szwecja, Islandia oraz NATO, zwłaszcza, że poprzedni sekretarz generalny zgło-
sił oficjalnie potrzebę obecności wojsk NATO w Arktyce9. R. Czarny przypomniał 
także spór o wyspę Hansa pomiędzy Kanadyjczykami a Duńczykami oraz to, że 
Rosjanie stawiają swoją flagę na Biegunie Północnym, w centralnym miejscu10. Na-

6 Rada została utworzona 11 stycznia 1993 r. z inicjatywy rządów Norwegii, Szwecji, Danii, Islandii, 
Finlandii, Rosji oraz Komisji Europejskiej. Podstawą jej działania jest deklaracja z Kirkenes. Jest to specyficzna, 
dwupoziomowa struktura współpracy, która na szczeblu międzyrządowym jest realizowana przez Euroarktyczną 
Radę Morza Barentsa (BEAC), a na szczeblu lokalnym – na podstawie odrębnie zawartych porozumień z udzia-
łem miejscowej ludności – między lokalnymi jednostkami samorządu terytorialnego północnej Norwegii, Szwe-
cji, Finlandii i Rosji, za pośrednictwem Rady Regionalnej. Uczestnikiem współpracy na szczeblu ministerialnym 
jest także, jako obserwator, Polska. Informacje za: R. Zięba, Rola ugrupowań subregionalnych w nowym systemie 
bezpieczeństwa europejskiego, „Studia Europejskie” 2000, nr 1.

7 26 kwietnia 2010 r. rosyjski prezydent Dmitrij Miedwiediew i norweski premier Jens Stoltenberg 
porozumieli się w sprawie podziału spornego przygranicznego szelfu kontynentalnego o powierzchni 175 ty-
sięcy km2 na Morzu Barentsa (problem nierozwiązany przez 40 lat). Premier Stoltenberg oświadczył, że „są 
to w przybliżeniu jednakowe części”. Ustalono także, że po dopracowaniu szczegółów technicznych, kolejne 
porozumienie zostanie podpisane w jak najkrótszym terminie. Wstępne prognozy wskazują, że sporne tereny 
mogą stać się wkrótce nową ropo- i gazonośną złotodajną żyłą. Wcześniej ani Rosja, ani Norwegia oficjalnie nie 
prowadziły tam geologicznych prac badawczych. Obecnie zapowiedziano, że prace będą prowadzone wspólnie, 
przez koncerny każdej ze stron. Informacje za: www.polish.ruvr.ru/russia/2010/04/.

8 Dania i Norwegia w 2007 r. podpisały porozumienie w sprawie ustalenia linii podziału szelfu i obsza-
rów morskich między Grenlandią a Spitsbergenem. Podziału obszaru rozciągającego się na około 150 tys. km2, 
dokonano zgodnie z zasadą linii środkowej, układ nie objął kwestii sprawowania władzy na szelfie. Nie objęto 
postanowieniami zagadnień traktatu z 1920 r. o Svalbardzie (traktat „The Svalbard Treaty” został podpisany na 
konferencji pokojowej w Paryżu 9 lutego 1920 r., 27 lutego 1935 r. weszli Rosjanie, od tego czasu układ nazy-
wany jest otwartym. Do roku 1998 przyłączyło się do niego około 40 państw, Polska została sygnatariuszem 
traktatu w 1931 r.), który zakładał przyznanie obywatelom wszystkich 40 państw podpisujących traktat równe 
prawa, a wszystkie państwa, które ratyfikowały układ, mają prawo do eksploatacji bogactw naturalnych Spits-
bergenu oraz swobodę działań naukowych, eksploracyjnych i turystycznych. Zob. więcej: R. Czarny, Daleka 
Północ – między dialogiem a współpracą, [w:] Międzynarodowe wyzwania bezpieczeństwa...

9 Sekretarz NATO Jaap de Hoop Scheffer podczas szczytu NATO w Islandii w lutym 2009 r. stwierdził, 
że NATO powinno aktywnie włączyć się w politykę dotyczącą regionu Arktyki.

10 Artur Czilingarow, rosyjski deputowany do Dumy, wiceprzewodniczący parlamentarnego klubu „Jed-
na Rosja”, przedstawił projekt specjalnej ustawy, w którym zaproponował, aby uznać obszar Oceanu Arktycznego 
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leży się więc zastanowić, czy na pewno zrezygnują z wpływów na wymienionych 
terenach. Zasoby znajdujące się na omawianym obszarze stanowią implikację dla 
stosunków międzynarodowych, gdyż krzyżują się tam interesy wielu państw.

Na zakończenie postawił pytanie, dlaczego Polska zapłaciła 3 mld dolarów 
w 2003 r. za kupno działek roponośnych i gazonośnych na Morzu Norweskim,  
a do dziś nie wydobyła stamtąd ani gazu, ani ropy. Trzeba się też zastanowić nad 
zasadnością układów z Rosją na dostawy energii. W 2003 r. specjaliści znali dane 
dotyczące złóż gazu łupkowego w Polsce, dlaczego więc polski rząd podpisał nie-
korzystne umowy, skoro posiadane zasoby gazu wystarczą na prawie 150 lat. Jest to 
zasadnicze pytanie z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa. Dodał, że błędem 
jest utajnianie danych na temat zasobów energetycznych, bezpieczeństwa energe-
tycznego kraju. Powinny one zostać ujawnione, tak jak ma to miejsce w Norwegii.

***

Tomasz Młynarski („Nowe dylematy bezpieczeństwa międzynarodowego”), na-
wiązując do wystąpienia Ryszarda Czarnego, zwrócił uwagę, że Arktyka ogniskuje 
obecnie w coraz większym stopniu interesy i roszczenia pięciu krajów arktycznych, 
co rodzi niebezpieczną rywalizację, groźbę militaryzacji regionu, a nawet konfliktu 
zbrojnego. Ustanowienie terytorialnej suwerenności części dna morskiego Arktyki 
staje się coraz bardziej atrakcyjne dla wielu narodów, nie tylko arktycznych. Wobec 
braku uregulowań prawno-międzynarodowych prowadzi to nieuchronnie do sytu-
acji „kto pierwszy, ten lepszy”. Udział rosyjskiego gazu w bilansie energetycznym 
Unii jest i pozostanie dominujący, zaś Europa może co najwyżej ograniczać nega-
tywne konsekwencje własnej zależności energetycznej. Równocześnie norwesko-
arktyczne zasoby mogą w przyszłości pełnić funkcję spichlerza energetycznego 
Europy, zaś państwa nordyckie mogą stanowić doskonały pomost łączący Europę 
z Biegunem Północnym. Wymaga to jednak jednolitej polityki energetycznej UE, 
silnego zaangażowania Komisji Europejskiej i państw członkowskich UE. Tym-
czasem liberalizacja polityki energetycznej i budowanie solidnych mechanizmów 
wspólnego rynku energetycznego Unii napotyka opór kluczowych europejskich 
koncernów energetycznych, wspieranych przez polityczne ośrodki przywódcze 
Francji, Niemiec i Włoch. Szczególnie relacje Niemcy–Rosja i Włochy–Rosja 
będą determinować przyszłość bezpieczeństwa energetycznego Unii. Wśród 27 
państw członkowskich UE, istnieje poważny rozłam w podejściu do problemu bez-
pieczeństwa energetycznego, spowodowany różnicą narodowych interesów. Poli-
tyka niemieckich, włoskich, a także francuskich koncernów energetycznych pod-
waża oczekiwaną jednomyślność wspólnej polityki energetycznej UE. Co więcej, 
angażowanie się zachodnioeuropejskich firm we wspólne projekty z Gazpromem 
(rurociągi „Nord Stream” i „South Stream”) ma polityczne wsparcie Paryża, Ber-

za historycznie uznaną rosyjską trasę komunikacyjną. Deputowany jest także polarnikiem, który wbił flagę Rosji 
w dno Oceanu Arktycznego. Zob. więcej: R. Czarny, Daleka Północ...
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lina i Rzymu. Równocześnie poparcie Komisji Europejskiej uznającej „Nabucco” 
za inwestycję o charakterze priorytetowym, wskazuje ostrą rozbieżność między 
interesami największych krajów członkowskich Unii i ich koncernów, a oficjal-
ną polityką Wspólnoty. Dodatkowo basen Morza Kaspijskiego, czyli region bo-
gaty w surowce, który mógłby stanowić realną alternatywę dla monopolu dostaw 
gazu z Rosji, jest obecnie bardziej poligonem rywalizacji polityczno-gospodarczej,  
w której obok Rosji, uczestniczą koncerny francuskie, niemieckie i włoskie, niż 
przykładem wspólnego podejścia UE. Rosja skutecznie „wciąga” europejskie kon-
cerny energetyczne w konkurencyjne do koncepcji korytarza południowego pro-
jekty „South Stream” i „Blue Stream II”, a biorąc pod uwagę gigantyczne kosz-
ty „Nabucco” czy „White Stream”, brak podpisanych umów z dostawcami gazu 
i określonych źródeł ich finansowania, przy niewielkim wsparciu KE, rodzi uzasad-
nione obawy, że żaden z tych projektów nie dojdzie do skutku.

W tym kontekście należy ocenić, jako istotny krok naprzód, wspólną ini-
cjatywę przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Jerzego Buzka i byłego 
szefa Komisji Europejskiej Jacques’a Delorsa, którzy 5 maja 2010 r. zaapelowa-
li o utworzenie Europejskiej Wspólnoty Energetycznej. Oparta na mechanizmie 
tzw. wzmocnionej współpracy krajów, inicjatywa zakłada m.in. wspólne zakupy 
energii przez kilka państw członkowskich, utworzenie europejskich rynków ener-
getycznych opartych na obejmującej całą Europę sieci energetycznej wzajemnych 
połączeń infrastruktury gazowo-elektrycznej państw. Pomysłodawcy wzywają do 
wyrażenia woli politycznej przez te państwa członkowskie, które dotychczas same 
wolały decydować o kształcie swojej polityki energetycznej. Oznacza to potrzebę 
odpowiedzi, na ile priorytety energetyczne Polski i innych krajów Europy Środko-
wo-Wschodniej są zbieżne z celami energetycznych koncernów z Niemiec, Francji 
czy Włoch, oraz na ile podmioty te są otwarte na współpracę na zewnątrz Wspólno-
ty. Równocześnie poparcie tej inicjatywy wymaga zdecydowanej woli politycznej 
głównych ośrodków decyzyjnych w Unii Europejskiej, które, kierowane nie tylko 
kalkulacją czystych zysków finansowych, stymulować będą kierunki działań ener-
getycznych gigantów energetycznych Europy Zachodniej.

***

W ponownym wystąpieniu Włodzimierz Bonusiak odniósł się do kwestii kupna 
pól naftowych przez Polskę na Morzu Północnym. Stwierdził, że decyzja ta była 
elementem polskiej reakcji na potencjalne zagrożenia związane z budową Gazo-
ciągu Północnego11. Rosja, podpisując układ z Niemcami, nie kryła – przynajmniej 

11 Umowę o rozpoczęciu budowy Gazociągu Północnego strona rosyjska i niemiecka podpisały 8 sierp-
nia 2005 r. 29 sierpnia 2006 r. rosyjski Gazprom i niemieckie E-ON Ruhgas i BASF, zawarły końcową umowę 
dotyczącą utworzenia konsorcjum Nord Stream. Zakończenie inwestycji jest przewidywane ma 2011 r. Gazociąg 
ma przebiegać z miejscowości Babajewo w rosyjskim obwodzie wołogodzkim, do brzegu Morza Bałtyckiego  
w Wyborgu, dalej dnem Morza Bałtyckiego do Lubmina przy Griefsvaldzie w Niemczech. Całkowita długość 
dwóch nitek ma wynosić 1220 km. Przeważająca część gazociągu będzie przebiegać przez strefy gospodarcze 
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tak przedstawiały to ironicznie media – że porozumienie o budowie Gazociągu 
Północnego może stać się repliką układu Ribbentrop-Mołotow z 1939 r. Uważa 
się, że to Polska w doniesieniach medialnych jako pierwsza nawiązała do takich 
skojarzeń, ale prawdą jest też, iż to z rosyjskich komentarzy można było wywnio-
skować cel inicjatywy, czyli próbę wyizolowania dotychczasowego korytarza 
transportowego lub też krajów z niego korzystających. Wtedy też Polska podjęła 
decyzję o kupnie pól na Morzu Północnym, aby zapewnić sobie alternatywne źró-
dła zaopatrzenia w surowce energetyczne. W. Bonusiak zwrócił uwagę na to, że po 
zakupie pól na Morzu Północnym przez Polskę, niemieckie koncerny energetyczne 
nabyły większy procent udziału w tych samych polach, na tym samym obszarze, co 
Polska. W związku z tym miały większą możliwość decydowania o tym, co dalej 
będzie z eksploatacją i transportem gazu. Obecnie kwestie te nie podlegają szerszej 
debacie i są rzadko poruszane. Cicha wojna dotycząca korytarzy transportowych 
w Europie nie została jednak zakończona, a zamiary polityczne dotychczasowych 
krajów tranzytowych nie do końca sprecyzowane.

W. Bonusiak poruszył także problem skuteczności polskiej polityki zagra-
nicznej w ramach misji wojskowych. Polska od czasów PRL uczestniczyła w róż-
nego rodzaju misjach międzynarodowych. Jako przykład podał Komisję Nadzoru 
w Wietnamie12. Polska idąc zawsze z duchem tradycji wyniesionej z historii, pró-
bowała być obecna na arenie międzynarodowej nie tylko militarnie, pretendowała 
również do spełniana roli gwaranta utrzymania pokoju i rozwiązania konfliktów. 
Wieloletnia obecność na Bliskim Wschodzie nie przyniosła jednak naszemu krajo-
wi żadnych korzyści politycznych, o czym świadczy choćby fakt nieuczestnictwa 

Szwecji, Finlandii i Danii. W grudniu 2008 r. w związku z kryzysem gospodarczym i małą opłacalnością inwe-
stycji, prace zostały wstrzymane. Oficjalnie zostały wznowione 8 kwietnia 2010 r. Wysokie koszty budowy gazo-
ciągu mają być rekompensowane niskim kosztem utrzymania, tj. nie będą pobierane opłaty tranzytowe od Polski  
i Ukrainy. W Polsce projekt ten postrzegany jest jako zagrożenie bezpieczeństwa energetycznego kraju i narzędzie 
wywierania nacisków przez Rosję na Polskę, Ukrainę i kraje bałtyckie. Budowa gazociągu z pominięciem Polski 
powoduje, że nasz kraj traci nie tylko zyski z opłat tranzytowych, koncerny naftowe nie biorą udziału w wielkiej 
inwestycji i, co najważniejsze, Polska nie będzie mogła pobierać z niego gazu. Informacje za: www.osw.waw.pl/
pl/publikacje/punkt-widzenia/2010-03-29/nord-stream-na-liberalizujacym-sie-rynku-gazu-ue.

12 Od końca II wojny światowej na terenie Wietnamu, toczyły się walki o kontrolę nad nowo powstającym 
krajem. W 1946 r. Francja uznała ograniczoną niepodległość Wietnamu, jednak wkrótce po tym wybuchły walki, 
trwające do 1953 r., zakończone na mocy układów genewskich. Na ich podstawie Polska została członkiem Mię-
dzynarodowej Komisji Nadzoru i Kontroli nad wykonaniem warunków w Wietnamie, Laosie i Kambodży W latach 
1953–1957 ponad 50 oficerów z ŚOW brało udział w działaniach. Porozumienia genewskie zakładały przeprowa-
dzenie wyborów po obu stronach 17 równoleżnika (tymczasowa linia demarkacyjna) do 20 lipca 1956 r. oraz jedność 
i integralność terytorialną Wietnamu. Natomiast popierany przez USA premier Ngo Dinh Diem odwołał wybory, 
motywując swoją decyzję brakiem możliwości przeprowadzenia na północy uczciwych wyborów ze względu na 
brak pluralizmu i wolności politycznej w rządzonej przez komunistów części kraju. Obawiał się także porażki w star-
ciu wyborczym z twórcą niepodległego Wietnamu Ho Chi Minhem. Zamiast tego proklamował powstanie Republiki 
Wietnamu. W 1957 r. miejscowi komuniści rozpoczęli pierwsze działania przeciwko rządowi w Sajgonie, wkrótce 
walki ogarnęły większą część kraju. W 1964 r. do wojny włączyły się Stany Zjednoczone. Od 1969 r. w Paryżu trwa-
ły rozmowy Stanów Zjednoczonych z rządem północnowietnamskim, zakończone w styczniu 1973 r. podpisaniem 
układów pokojowych. Na mocy tegoż porozumienia o zaprzestaniu wojny i przywróceniu pokoju w Wietnamie, 
Polska została ponownie członkiem Międzynarodowej Komisji Kontroli i Nadzoru w Wietnamie. Informacje za: 
www.stosunki-miedzynarodowe.pl/referaty/wojna-w-wietnamie.html.
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Polski w bliskowschodnich konferencjach pokojowych13, a więc udział tak napraw-
dę nie przełożył się na współuczestnictwo w rozwiązywaniu konfliktu.

Obecność Polski jako sojusznika Stanów Zjednoczonych w interwencji  
w Iraku również nie przyniosła zakładanych rezultatów ekonomicznych. Podobnie 
jest w przypadku Afganistanu, nie jest nawet znany termin zakończenia polskiego 
udziału w misji stabilizacyjnej NATO, a zaangażowanie nie przyniosło nawet ko-
rzyści politycznych. Stało się wręcz przeciwnie – dostrzegalny jest spadek znacze-
nia Polski w relacjach Polska–Rosja–USA, w związku z tym zmniejsza się rola, 
znaczenie i odpowiedzialność Polski na forum międzynarodowym.

***

Janusz Sawczuk zacytował wypowiedź jednego z uczestników forum interne-
towego, dosyć bowiem trafnie oddaje ono frustrację towarzyszącą refleksji nad 
obecnością polskiego wojska na misjach zbrojnych w różnych częściach świata 
i jej konsekwencji. „Polityka Waszyngtonu wobec Warszawy to gra na polskich 
lękach i mitomańskich wyobrażeniach o sobie jako regionalnym mocarstwie. 
Amerykanie podsycają nasze obawy i dmą w narodowe kompleksy, wywołując  
w elitach przekonanie, że wobec sojuszu z USA nie ma żadnej alternatywy. Sche-
mat jest zawsze taki sam. Najpierw Amerykanie wyciągają jak z kapelusza wir-
tualne propozycje wzmocnienia Polski, by otrzymać coś konkretnego w zamian. 
Przed zaangażowaniem politycznym i wojskowym Warszawy w wojnę w Iraku 
były to obietnice programów modernizacyjnych dla polskiego wojska, udział 
w eksploatacji złóż roponośnych w Iraku. Słowem, manna z nieba miała spaść 
na nasze głowy. Kiedy Polska zatknęła swój sztandar na ziemi irackiej, jak na 
księżycu, z szumnych zapowiedzi amerykańskich nie pozostało nic. Podobnie 
dzisiaj polscy politycy w bezwarunkowy sposób wysyłają żołnierzy do Afgani-
stanu, zwyczajnie lekceważąc opinię publiczną”. Na marginesie, ów internau-
ta potraktował swoją ostrą opinię jako chwyt marketingowy i odesłał następnie 

13 Polska uczestniczyła w 9 misjach ONZ, z liczbą około 900 żołnierzy i pracowników cywilnych. 
Pierwszy udział Polaków w misjach międzynarodowych datuje się na rok 1953, gdy rząd PRL wysłał swych 
obserwatorów do Korei. 27 lipca 1953 r. w Panmundżom podpisano traktat pokojowy, a Polacy weszli w skład 
dwóch międzynarodowych komisji nadzorujących rozejm. Służyło w nich łącznie ponad 1000 Polaków. Polskie 
kontyngenty wojskowe specjalizowały się początkowo głównie w zadaniach logistycznych. Pierwszym z nich 
był UNEF II (United Nations Emergency Force) na półwyspie Synaj, który przebywał tam od listopada 1973 
do stycznia 1980 r. w sile od 822 do 1026 żołnierzy. Siły UNDOF (United Nations Disengagement Observer 
Force), rozmieszczono na wzgórzach Golan – była to druga misja ONZ, w której Polacy byli w jednostce lo-
gistycznej (od czerwca 1974 do grudnia 1993). Od grudnia 1993 r. Polacy przejęli (po wycofaniu się Finów) 
zadania operacyjne, natomiast zadania logistyczne przeszły w ręce Kanadyjczyków. UNTAG (United Nations 
Transition Assistance Group) w Namibii, to kolejna misja; Polska wysłała tam 390-osobowy kontyngent logi-
styczny (od marca 1989 do maja 1990). W ramach UNTAC (United Nations Transitional Authority in Cam-
bodia) do Kambodży wyjechał kontyngent wielkości batalionu z zadaniami logistycznymi i inżynieryjnymi,  
w sile ponad 700 żołnierzy (od maja 1992 do listopada 1993). Polacy działali też w ramach misji: UNPROFOR 
(United Nations Protection Force): misja ONZ w byłej Jugosławii (od kwietnia 1992 do maja 1995), oraz UNI-
FIL (United Nations Interim Force in Lebanon) – misja ONZ w południowym Libanie. Informacje za: www.
unic.un.org.pl.
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czytelników do świeżo wydanej książki14. Ton tej wypowiedzi nastraja jednak do 
refleksji, gdyż dotyka istoty problemu, streszczającego się w pytaniu, czy Polska 
umiejętnie gospodaruje swoim wojskowym potencjałem przy budowaniu politycz-
nej roli i znaczenia w regionach prowadzonych misji, czy też inaczej – jak woj-
skowe zaangażowanie w służbie światowych i sojuszniczych potrzeb przekłada 
się na pozycję Polski jako gracza na arenie międzynarodowej, które jej interesy 
brane są pod uwagę przez sojuszników i uwzględniane w ich kalkulacjach i grze 
politycznej. Otóż najprawdopodobniej, zarówno historycznie, jak i współcześnie 
gotowość Polski do służby w interesie pokoju światowego nie przynosiła naszemu 
krajowi liczącego się prestiżu, nie odzwierciedliła się, bądź, może łagodniej, nie 
odzwierciedla się, w widocznych oznakach docenienia i uwzględnianiu polskiego 
stanowiska politycznego. Wystarczy tu przypomnieć choćby lata 60. i 70., kiedy 
to polskie misje bardziej były cywilne niż wojskowe (Wietnam), a można o nich 
powiedzieć tylko tyle, że Polacy obecni byli na różnych frontach zimnej wojny  
u boku sowieckich sojuszników i już wówczas ten fakt nie miał większego znacze-
nia politycznego. Bardziej namacalnym, konkretnym dowodem bezowocności pol-
skiego wysiłku wojskowego było długoletnie zaangażowanie w misje wojskowe 
na Bliskim Wschodzie, gdzie po wojnie sześciodniowej przez ponad dwie dekady 
wojsko pełniło zadania patrolowe na wzgórzach Golan i pomimo tej ofiarnej obec-
ności, Polska nie została wzięta pod uwagę i nie uczestniczyła w konferencji po-
święconej rozwiązaniu konfliktu na Bliskim Wschodzie. Ten przykład najbardziej 
chyba dowodzi, że w przeszłości polska dyplomacja systematycznie i permanent-
nie nie odrabiała „zadania domowego”.

Misja iracka, która jest dopiero teraz naukowo badana, również wydaje się 
przedsięwzięciem, które można zaliczyć do kategorii wątpliwych. Plany i rezultaty 
pozostają bowiem w zasadniczej sprzeczności. Wysiłkowi i ofierze życia żołnierzy 
niewiele można przeciwstawić. Polska nie uzyskała zakładanych celów politycz-
no-ekonomicznych, zdobyli je inni, nieobecni na polu walki. Polska nie potrafiła 
nawet wywalczyć sobie w Iraku zwrotu wierzytelności powstałych jeszcze za rzą-
dów Husajna.

Jeszcze większym problemem jest wciąż trwająca misja afgańska. Najwięk-
sza i najbardziej kosztowna, prowadzona z olbrzymim wysiłkiem, często prze-
kraczającym możliwości nawet bardziej zasobnych i bogatych państw, przyniosła  
w efekcie najbardziej spektakularną prestiżową porażkę polityczną. Polska jako 
sojusznik została bowiem potraktowana jako dostawca „mięsa armatniego”, zaś 
jako zarządzający w regionie, doczekała się zdegradowania do drugiego lub wręcz 
trzeciego szeregu. Tym samym Europa Środkowa jako ważny region na styku Ro-
sji i UE, w którym Polska jest zwornikiem i obszarem o nadal olbrzymim zna-
czeniu strategicznym dla bezpieczeństwa europejskiego, w sytuacji wzmocnienia 
pozycji Rosji, doczekała się geopolitycznej degradacji i wszystko wskazuje na to, 

14 A. Bilski, Polska armia na posyłki, Szczecin 2010 („Jeżeli chcesz wiedzieć, dlaczego jesteśmy dzi-
siaj amerykańską armią na posyłki, koniecznie przeczytaj tę książkę”.).
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że USA świadomie ustąpiły tu miejsca duetowi niemiecko-rosyjskiemu. W ramach 
swoistego wynagrodzenia, amerykański 1200-osobowy kontyngent, który wzmoc-
nił „polską” strefę Ghazni w Afganistanie, miał zostać podporządkowany polskie-
mu dowództwu…

***

Ryszard Czarny po raz kolejny odniósł się do kwestii bezpieczeństwa energe-
tycznego Polski. Stwierdził, że polscy politycy powinni odpowiedzieć sobie na 
podstawowe pytanie, czy Polska woli mieć tani produkt najwyższej jakości, czy 
też chronić własne zasoby, aby produkować je drogo. Niewiele się też robi, aby 
wytwarzać je tanio i konkurencyjnie. Podkreślił, że jeśli omawia się kwestie zaopa-
trzenia Polski w surowce energetyczne, to nie znaczy, że Polska może brać udział 
w podziale tortu arktycznego, gdyż nasz potencjał w tym regionie jest znikomy. 
Może się jednak powtórzyć sytuacja podobna do tej z czasów rządów SLD i pre-
miera Leszka Milera, któremu następcy zarzucali, że podpi-suje niekorzystne umo-
wy na dostawy gazu z Rosją. Gaz ten kosztował 158 dolarów za 1000 metrów sze-
ściennych, natomiast poprzedni premier, Jerzy Buzek, podpisał umowę z Norwegią 
na dostawy gazu za cenę 324 dolarów za 1000 metrów sześciennych15. Czystość 
i transparentność dyskusji o bezpieczeństwie energetycznym są więc sprawami 
podstawowymi. Do dzisiaj nie wiadomo, za jaką cenę Polska chce sprzedać konce-
sję na wydobycie gazu ziemnego, a nie można rozpoczynać debaty bez podstawo-
wych danych na temat własnych zasobów i możliwości.

15 Umowę podpisano w lipcu 2001 r., sygnatariuszami były firmy: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazow-
nictwo, Statoil ASA, Norsk Hydro Produksjon a.s., TotalFinaElf Exploration Norge AS, A/S Norskeshell, Mobil 
Exploration Norway Inc. Wartość kontraktu na dostawy z Norwegii do Polski 74 mld metrów sześciennych gazu 
ziemnego z Norwegii, wyniosła ok. 50 mld zł. Umowa zakładała dostawy od 2008 do 2024 r. Wielkość dostaw 
miała systematycznie rosnąć i w 2011 r. osiągnąć poziom 5 mld metrów sześciennych. Polska na podstawie 
umowy miała kupować od Norwegii prawie 5 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie, co oznacza, że bli-
sko jedna trzecia zużywanego przez Polskę surowca pochodziłaby właśnie z tego kraju. Pomysłodawcy umowy 
twierdzili, że dzięki dywersyfikacji źródeł dostaw, Polska będzie mogła uniezależnić się od Rosji – do tej pory 
jedynego naszego dostawcy gazu, będzie też można skuteczniej negocjować ceny. Informacje za: www.fakty.
interia.pl/news/news/umowa-o-dostawach-gazu-z-norwegii-podpisana,170513.


