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Przedmowa

24 lutego 2022 roku wojska Federacji Rosyjskiej przekroczyły granice  
z Ukrainą rozpoczynając niesprowokowaną inwazję militarną na ten kraj. 
Atak ten był poprzedzony napięciem w sferze militarnej ze strony Rosjan  
i Białorusinów, a skutkiem tego działania jest konflikt zbrojny na terenie 
Ukrainy - niepodległym państwie Europy.

Wybuch tej wojny momentalnie odbił się echem na scenie międzyna-
rodowej. Rozpoczął si kryzys na wielu płaszczyznach życia. Zaczęto zadawać 
sobie pytania na temat współczesnego bezpieczeństwa. 

Dyskusja ta zasługuje na naukowe opracowanie, niestety nie komplek-
sowe, ale wybranych zagadnień i publikacje wyników badań w monografii  
o charakterze naukowym. 

Niniejsze opracowanie złożone jest z prac studentów, doktorantów i pra-
cowników naukowych oraz praktyków w danych dziedzinach. Publikacja ma 
charakter interdyscyplinarny.

Zagadnienia jakie poruszane są w opracowaniu dotyczą rosyjskiej agresji 
na Ukrainę i bezpieczeństwa Polski i Europy. 

Z początkiem 2022 roku powrócił również problem uchodźstwa.  
W XXI wieku każdy z nas ma kontakt z nowoczesną technologią, dlatego aktu-
alnym tematem jest cyberbezpieczeństwo. Tematami pokrewnymi są również 
kwestie działania służb wewnątrzpaństwowych tj. straż pożarna, straż miejska  
i służby specjalne. 

Żeby lepiej zrozumieć współczesne wojny, należy powrócić do minio-
nych konfliktów. W monografii znajdują się również rozdziały o tematyce 
historycznej.

W czasie publikowania niniejszego opracowania (wrzesień 2022 roku) 
wciąż żyjemy w cieniu koronawirusa. COVID-19 ma również wpływ na po-
moc humanitarną na świecie - o czym traktuje jeden z rozdziałów. 
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PRZEDMOWA

Dziękujemy autorom, recenzentom i wszystkim innym osobom zaan-
gażowanym w powstanie publikacji. Mamy nadzieję, że jej wysoki poziom 
merytoryczny przełoży się w osobisty rozwój naukowy autorów i w ogólny 
stan wiedzy nad poruszanymi w książce tematami.

Z poważaniem
Redakcja
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ADAM JANKOWIAK
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Inwazja Rosji w Ukrainie 
– implikacje dla rozwoju 

sił zbrojnych i systemu 
bezpieczeństwa wynikające  
z pierwszej fazy konfliktu

Atak Federacji Rosyjskiej na niepodległą, suwerenną Ukrainę to wy-
darzenie bez precedensu w najnowszej historii. Po raz pierwszy od czasów  
II wojny światowej w Europie wybuchł pełnoskalowy konflikt zbrojny. Walki 
objęły niemal całe terytorium Ukrainy, jednakże, wbrew pierwszym przewi-
dywaniom, obrońcy nie skapitulowali. Trwające od końca lutego 2022 roku 
starcia nie zakończyły się zwycięstwem Rosji. Dotychczasowy przebieg kon-
fliktu, zwłaszcza jego pierwszej fazy, zweryfikował kilka dotychczas powszech-
nie obowiązujących prawideł, uznawanych za niepodważalne w wojskowo-
ści, np. przekonanie o potędze Federacji Rosyjskiej oraz konieczności klęski 
słabszego państwa w starciu z silniejszym przeciwnikiem. Pomimo faktów, że 
wojna nadal trwa, a dostępne źródła informacji nie są całkowicie bezstronne 
i wolne od manipulacji, tudzież propagandy, można wstępnie wyciągnąć już 
pierwsze wskazówki. Autor podjął się przygotowania niniejszej pracy, gdyż 
temat rosyjskiej inwazji w Ukrainie jest bardzo ważny dla polskiego odbior-
cy, ponieważ wydarzenia, rozgrywające się niedaleko polskich granic, mają 
ogromny wpływ na bezpieczeństwo Polski, a od wniosków które zostaną wy-
ciągnięte i zaimplementowane, zależeć może stabilność, rozwój sił zbrojnych, 
a nawet przyszłość państwa, gdyż od stopnia przygotowania do ewentualnej 
konfrontacji z rosyjską armią, przy dotychczasowym przebiegu walk, wnioski 
z wojny dotyczą kwestii niemal egzystencjalnych dla państwa. 
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W niniejszej pracy na początek zostanie przedstawiona dotychczaso-
wa sytuacja militarna na froncie, ze szczególnym uwzględnieniem działań  
w pierwszej fazie konfliktu1, a następnie przeanalizowane zostaną wstępne 
wnioski płynące ze wspomnianego już etapu wojny. Zaliczyć można do nich 
m. in. działania obronne wojsk ukraińskich, błędy popełnione przez Rosjan 
na początku inwazji, kluczowe rodzaje uzbrojenia, znaczenie tzw. czynnika 
ludzkiego, formacji lekkiej piechoty, międzynarodowego wsparcia itp. Celem 
niniejszej pracy jest przedstawienie i przeanalizowanie wstępnych wniosków, 
które pojawiły się podczas pierwszej fazy inwazji Rosji w Ukrainie. Autor 
sformułował następujące pytania: czy konflikt ten jest wydarzeniem prze-
łomowym? jakie wnioski można wyciągnąć z pierwszej fazy tego konfliktu?  
Co z nich wynika dla Polski? Główna hipoteza zakłada, że pierwsza faza ro-
syjskiej inwazji w Ukrainie, która trwała do połowy kwietnia 2022 roku, jest 
wydarzeniem, z którego, pomimo nadal trwającej wojny, można już wstępnie 
wyciągnąć wnioski. Wydarzenie to ma ogromne znaczenia dla regionu Euro-
py Środkowej, zwłaszcza dla Polski, dlatego należy uwzględniać lekcje z tego 
konfliktu. Część z nich może się zdezaktualizować lub zostać wypaczona przez 
filtrowany przepływ informacji ze strony uczestników działań zbrojnych lub 
ośrodki propagandowe, jednakże znaczenie omawianego wydarzenia jest klu-
czowe, wobec pojawiających się rosyjskich gróźb pod adresem innych państw, 
zwłaszcza Polski, dlatego należy uważnie przeanalizować nawet wstępne 
wnioski z wojny w Ukrainie, aby w odpowiedni sposób przygotować wojsko, 
struktury państwa i społeczeństwo na ewentualność rosyjskiego ataku, któ-
rego ryzyko po 24 lutego 2022 roku znacząco wzrosło. W niniejszej pracy 
zastosowano metodę analizy treści, w celu odpowiedzi na pytania badawcze, 
jednakże przy zachowaniu krytycznego stosunku wobec źródeł informacji, ze 
względu na tzw. szum informacyjny. 

Przebieg walk

Wojna w Ukrainie faktycznie toczy się od 2014 roku, kiedy to Federa-
cja Rosyjska anektowała Półwysep Krymski oraz wywołała rebelię, za pomocą 
wspieranych przez siebie separatystów w Donbasie, jednakże przez większość 
czasu działania wojenne toczyły się z niską intensywnością (Głowacki, 2022b). 

1 Autor, podobnie jak większość ekspertów ds. obronności, datuje pierwszą fazę rosyjskiej in-
wazji w Ukrainie na okres 24.02.2022 – 19.04.2022, po którym nastąpiło znaczące skoncen-
trowanie działań sił rosyjskich w rejonie Donbasu, w porównaniu z innymi odcinkami frontu 
(Beauchamp, 2022, Dyner, 2022).
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Na przełomie 2021/2022 r. rozpoczęły się nagłe i zakrojone na dużą skalę 
ćwiczenia wojsk rosyjskich w pobliżu granicy z Ukrainą oraz na terytorium 
Białorusi, które okazały się przygotowaniem do inwazji. Atak na Ukrainę 
rozpoczął się 24 lutego 2022 roku od serii uderzeń rakietowych i bombar-
dowań strategicznych obiektów, po których wojska rosyjskie zaatakowały  
z trzech kierunków2: północnego, kierując się na Kijów i Czernihów, wschod-
niego, atakując Charków oraz obwody Doniecki i Ługański i południowe-
go, kierując się z Krymu w dwóch kierunkach: zachodnim na Mikołajów  
i Odessę oraz wschodnim, nacierając na Mariupol, w celu połączenia z siłami 
w Donbasie (Smura, 2022). Najcięższe starcia toczyły się w podkijowskich 
miejscowościach: Buczy, Irpieniu, Hostomlu, Borodziance, a także w Czer-
nichowie, Browarach, Charkowie, Mikołajowie i w okrążonym Mariupolu. 
Pierwsza faza konfliktu trwała do 19.04.2022 roku i zakończyła się odparciem 
wojsk rosyjskich w starciach na terenie podkijowskich miejscowości, takich 
jak Bucza, Irpień, Hostomel. Wyparte stamtąd siły Federacji Rosyjskiej wy-
cofały się z całego frontu północnego (Beauchamp, 2022). Z kolei na froncie 
Wschodnim panował impas, do czasu wycofania się Rosjan spod Charkowa, 
natomiast na froncie południowym Rosjanom udało się zająć mniejsze miasta 
Chersoń i Melitopol oraz okrążyć Mariupol, w którym stopniowo zdobywa-
li kolejne części miasta i utworzyć korytarz lądowy na Krym. Jednakże, nie 
udało im się zaatakować Odessy – na kierunku lądowym Ukraińcy zatrzymali 
natarcie agresorów pod Mikołajowem

W drugiej fazie wojny rozpoczął się intensywny ostrzał artyleryjski i rakie-
towy, najpierw miast Donbasu, a później celów w głębi terytorium Ukrainy, 
szczególnie Lwowa, a także po raz pierwszy Odessy, które poprzedziły ofensy-
wę rosyjską w Donbasie. Jej celem było zajęcie całych obwodów Donieckiego 
i Ługańskiego, w ich granicach administracyjnych, zdobycie okrążonego Ma-
riupola, którego obrońcy walczyli w „ostatnim bastionie” - kompleksie Azow-
stal, stworzenie kolejnej separatystycznej republiki w podbitym Chersoniu  
i stłumienie wszelkich przejawów oporu na terenie korytarza lądowego, po-
nieważ ludność ukraińska nie poddała się okupantom, czego dowodem były 
częste proukraińskie manifestacje oraz ataki na siły rosyjskie na terytoriach 
okupowanych. Rosjanom udało się, kosztem ogromnych strat własnych w lu-
dziach i sprzęcie, całkowicie opanować Mariupol oraz większą część Donbasu, 
w następstwie krwawych bitew o Siewierodonieck i Lisiczańsk, po których 

2 Ze względu na intensywność walk oraz dynamiczną sytuację na frontach, Autor skupił się na 
najważniejszych punktach. Nazwy frontów mają charakter umowny, aby przybliżyć te infor-
macje czytelnikom.
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zaczęli umacniać swoje pozycje, sukcesywnie atakowane przez Ukraińców, 
zwłaszcza na froncie południowym w rejonie Chersonia. 

Strategia Ukrainy

Działania obrońców od początku były przemyślane i podyktowane do-
świadczeniami z lat 2014-2015, które stanowiły ważną lekcję dla tamtejszych 
sił zbrojnych, w kontekście ich reformy oraz przygotowania na potencjalny 
kolejny atak ze strony Rosji (Collins, 2022b). Według ekspertów, ukraińskie 
dowództwo gruntownie przeanalizowało pierwsze starcia z separatystami i si-
łami rosyjskimi, aby nie powtórzyć popełnionych ówcześnie błędów (Collins, 
2022a, Głowacki, 2022b). O strategii obronnej Ukrainy można powiedzieć, 
że stanowi połączenie klasycznych działań konwencjonalnych, takich jak ma-
newry zgrupowań wojsk, obrona kluczowych pozycji, którą z powodzeniem 
zastosowano na północy kraju, z taktyką asymetryczną, stosowaną przede 
wszystkim w pobliżu frontu oraz na terytoriach okupowanych, czego przy-
kładem są „rajdy” na kluczowe punkty za rosyjskimi liniami, ataki na trasy 
zaopatrzeniowe, dywersja itp. (Głowacki, 2022a). Kluczowym aspektem jest 
dążenie do unikania walk o okrążeniu, ponieważ Rosjanie z powodzeniem 
stosują taktykę zamykania wrogich oddziałów w tzw. kotłach, którą dopra-
cowali podczas II wojny światowej. Elastyczna strategia sprawia, że Ukraińcy 
operują mniejszymi, rozproszonymi oddziałami, dzięki czemu trudniej okrą-
żyć i zniszczyć wiele mniejszych zgrupowań (Głowacki, 2022b). Kolejną ce-
chą, charakterystyczną dla zachodniej myśli szkoleniowej, na której oparta jest 
ukraińska strategia, jest zdecentralizowane dowodzenie, w przeciwieństwie 
do ściśle hierarchicznego modelu armii rosyjskiej (Collins, 2022b), którego 
najsłabszym punktem są oficerowie, których Ukraińcy zaczęli sukcesywnie 
likwidować, gdy ci zaczęli pojawiać się na froncie lub w jego pobliżu. Model 
zachodni jest mniej podatny na możliwość utraty dowódcy, a także jest bar-
dziej adekwatny do działań zbrojnych, toczących się z dużą intensywnością, 
kiedy sytuacja na froncie zmienia się praktycznie z minuty na minutę, spra-
wiając, że rozkazy, wydane przed rozpoczęciem działań zbrojnych, przestają 
być aktualne i konieczne będzie dopasowanie się do dynamicznie zmieniającej 
się sytuacji (Collins, 2022a, Shultz, Brimelow, 2022 ). Przykładowo, jeżeli 
warunki na polu bitwy rozmijają się z wydanymi rozkazami, siły ukraińskie 
wykazują się własną inicjatywą i oficer dowodzący oddziałem dostosowuje 
swoje polecenia do aktualnej rzeczywistości na froncie. Z kolei w sytuacji,  
w której zginie dowódca oddziału, po stronie ukraińskiej od razu zastępuje 
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go najstarszy stopniem, obecny na miejscu walk żołnierz, który notabene, był 
szkolony na taką ewentualność. W przypadku Rosjan śmierć dowódcy najczę-
ściej kończy się paraliżem decyzyjnym i niemocą przeprowadzenia skutecznej 
akcji, ponieważ najważniejsza jest hierarchia na wzór sowiecki, ograniczająca 
samodzielność oficerów niższego stopnia, którzy musza czekać na rozkazy od 
starszych stopniem, co przy dynamicznej sytuacji na froncie skutkuje prze-
granymi potyczkami i stratami własnymi (Collins, 2022b, Shultz, Brimelow, 
2022).    

Dużym sukcesem taktycznym armii ukraińskiej jest przeanalizowanie 
taktyki Rosjan i wykorzystanie jej mankamentów na swoją korzyść (Głowacki, 
2022b). Szczególnie dotyczy to funkcjonowania Batalionowych Grup Tak-
tycznych [BTG], które są podstawową jednostką taktyczną armii rosyjskiej. 
Są to niewielkie oddziały, odpowiadające ekwiwalentowi batalionu zmecha-
nizowanej piechoty, dysponujące rozbudowanym wsparciem, zarówno ognio-
wym, jak i logistycznym (Głowacki, 2022b). Ich głównymi słabymi punktami 
są konieczność odpowiedzi na każdy atak, w postaci zmasowanego ostrza-
łu we wszystkich kierunkach, bez konieczności precyzyjnego zlokalizowania 
agresorów oraz wymóg zaangażowania jednostek „osłonowych”, które zapew-
niają wsparcie Batalionowym Grupom Taktycznym i przyjmują na siebie 
ciężar pierwszych starć, ponieważ w założeniach BTG to jednostki najlepiej 
sprawdzające się w ataku na dużą skalę, zupełnie nieprzygotowane do działań 
defensywnych i walk w miastach. Z tego względu potrzebują wsparcia dodat-
kowych oddziałów. Podczas konfliktu w Syrii Rosjan wspierały wojska Ba-
szara Al – Asada, natomiast w trakcie inwazji w Ukrainie takimi formacjami 
były Rosgwardia i oddziały czeczeńskie, które poniosły największe straty, gdyż  
w założeniu miały wykonywać zadania para-policyjne [pilnowanie porządku, 
utrwalanie nowej władzy, likwidacja oporu ludności cywilnej] i nie były przy-
gotowywane do udziału w typowej wojnie (Głowacki, 2022b). Nieodpowied-
ni zakres zadań, braki w wyszkoleniu i sprzęcie spowodowały, że Ukraińcom 
łatwiej było pokonać formacje „osłonowe” i bezpośrednio zaatakować BTG. 

Siły Zbrojne Ukrainy w trakcie walk w Donbasie w 2014 roku stworzy-
ły rozbudowane systemy umocnień, wzdłuż tzw. linii rozgraniczenia, które 
przypominały okopy z czasów I wojny światowej. Takie fortyfikacje pozwa-
lały obrońcom skuteczniej odpierać ataki Rosjan oraz przetrwać ostrzał arty-
leryjski. Dodatkowym atutem były zgromadzone w schronach zapasy broni  
i żywności, zapewniające długotrwałą obronę. Podobny system linii umoc-
nień stworzono wokół największych ukraińskich miast, jak np. Kijów, Czerni-
chów, Charków, dodatkowo zapewniając niezbędne obrońcom zaopatrzenie. 
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Taktyka miast-twierdz sprawiła, że armii rosyjskiej nie udało się podbić więk-
szości dużych ośrodków „z marszu”, a potencjalny szturm na miasto, bronio-
ne przez regularną armię i obronę terytorialną, zostałby okupiony ogromny-
mi stratami wśród Rosjan (Głowacki, 2022a, Głowacki, 2022b). Najeźdźcy 
zaczęli więc ostrzeliwać miasta za pomocą artylerii, co uległo intensyfikacji  
w drugiej fazie konfliktu, jednakże nie udało im się podbić największych 
miast, z wyjątkiem Mariupola. 

Ważnym aspektem działań obronnych jest wyszkolenie ukraińskich 
żołnierzy. Od 2014 roku sukcesywnie byli oni szkoleni przez instruktorów  
z państw NATO, dzięki czemu podniesiono ich umiejętności i zapoznano  
z zachodnimi taktykami, będącymi całkowitym przeciwieństwem posowiec-
kiej doktryny, dominującej w Rosji i na całym obszarze dawnego Związku 
Radzieckiego (Beauchamp, 2022, Collins, 2022a, Shultz, Brimelow, 2022). 
W 2022 roku okazało się, że umiejętności, zdobyte na wspomnianych kursach 
zaprocentowały, ponieważ ukraińscy żołnierze, skuteczniej przeprowadzali 
operacje przeciwko Rosjanom (Shultz, Brimelow, 2022). Przewaga w wyszko-
leniu pojedynczego żołnierza jest bardzo ważna, czego przykładem, oprócz 
umiejętności taktycznych, decydujących o przeżyciu żołnierza na polu bitwy, 
jest również wiedza na temat pierwszej pomocy w strefie konfliktu. Według 
ekspertów, jedną z przyczyn wysokich strat wśród Rosjan jest brak przeszkole-
nia w tym zakresie, w przeciwieństwie do Ukraińców, którym na froncie bliżej 
do najlepszych jednostek zachodnich wojsk niż do armii rosyjskiej, która pod 
względem wyszkolenia, de facto jest kontynuacją Armii Czerwonej, w której 
liczyła się ilość kosztem jakości, zarówno sprzętu, jak i wyszkolenia żołnierzy.

Ciekawym zagadnieniem jest wykorzystanie warunków naturalnych jako 
elementu obrony. Według ekspertów od wojskowości, wbrew pozorom, po-
goda odegrała swoją rolę w konflikcie w Ukrainie (Shultz, Brimelow, 2022). 
Szczególnie zwraca się uwagę na tzw. rasputicę, czyli roztopy, charakterystycz-
ne dla terenów Ukrainy, Białorusi i Rosji, podczas których drogi gruntowe 
i ziemia, przesiąknięte wodą z topniejącego śniegu, zmieniają się de facto  
w nieprzejezdne bagno. Z tego powodu wiele rosyjskich pojazdów, w tym 
czołgi, poruszające się w takim terenie, najczęściej musiały zostać porzucone 
przez załogi, które nie były w stanie ich wyciągnąć. Rasputica spowodowała, 
że rosyjskie kolumny musiały poruszać się tylko utwardzonymi drogami, aby 
uniknąć trudnego terenu, dzięki czemu ukraińska armia mogła lepiej przygo-
towywać zasadzki na nielicznych przejezdnych drogach, z których zmuszeni 
byli korzystać Rosjanie  (Collins, 2022b, Głowacki, 2022b, Modzelewska, 
2022, Shultz, Brimelow, 2022). 
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Blamaż Rosji3

Prawdopodobnie największym zaskoczeniem, nie tylko dla ekspertów ds. 
wojskowości, okazał się początek inwazji. Według różnych symulacji Fede-
racja Rosyjska, dzięki posiadanej przewadze w ilości żołnierzy, sprzętu woj-
skowego itp., miała w kilka dni rozbić ukraińską armię i całkowicie opano-
wać cały kraj (Collins, 2022b). Jednakże, stało się coś niespodziewanego. Siły 
Zbrojne Ukrainy stawiły zaciekły opór wojskom rosyjskim i powstrzymały na 
większości odcinków wrogie natarcia, co szczególnie zobrazowały walki na 
przedpolach Kijowa. Okazało się, że „druga armia świata”, która miała przy-
tłoczyć swojego przeciwnika liczbą żołnierzy i sprzętu wojskowego, po czym 
w ciągu kilku dni odnieść zwycięstwo, została zatrzymana, nie zdobyła Kijowa 
ani żadnego strategicznego miasta w pierwszej fazie wojny i odniosła poważne 
straty (Beauchamp, 2022, Collins, 2022b, Głowacki, 2022a). Według eks-
pertów i komentatorów, u podstaw rosyjskiej porażki na początku inwazji 
w Ukrainie, leżą fałszywe i nierealistyczne założenia, na podstawie których 
opracowano plany wojny (Wilk, 2022). Koronnym błędem było założenie, że 
powtórzy się sytuacja z 2014 roku, kiedy to Rosjanie de facto bez wystrzału 
opanowali Półwysep Krymski i oderwali część obwodów Donieckiego i Łu-
gańskiego, tworząc tzw. Republiki Ludowe (Denison, 2022, Donato, 2022, 
Głowacki, 2022a). Stratedzy i decydenci zupełnie zignorowali podstawowe 
fakty, takie jak np. nastroje społeczne, panujące w ukraińskim społeczeństwie, 
modernizację armii itp. (Denison, 2022, Donato, 2022, Głowacki, 2022a). 
Jak dotąd nie ustalono, czy strategia Federacji Rosyjskiej była efektem woli 
politycznej Władimira Putina, fatalnego przygotowania planu inwazji czy 
wyrazem pychy i pogardy wobec Ukraińców, jednakże nie przyniosła ona 
spodziewanych efektów (Donato, 2022, Głowacki, 2022a, Wilk, 2022). Za-
miast zwycięstwa, w mającej w założeniach trwać 2-3 dni „operacji specjal-
nej4”, wojska  rosyjskie zostały powstrzymane, nie opanowały kluczowych 
punktów i poniosły dotkliwe straty. Częściowo było to spowodowane zaan-
gażowaniem niewystarczających sił, które nie były adekwatne do tego typu 
konfliktów (Denison, 2022). Pomimo ogromnej liczby żołnierzy, zgromadzo-
nych wokół granic Ukrainy, których liczebność szacowano na ok. 150-190 
tysięcy, okazało się, że jest to siła niewystarczająca do podbicia i opanowania 
całego kraju (Denison, 2022, Głowacki, 2022a). Poza tym, trzon sił rosyj-
skich stanowili żołnierze wojsk powietrznodesantowych, piechoty morskiej  

3 Określenie to dotyczy tylko pierwszej fazy wojny
4 Określenie używane przez rosyjskie władze na wojnę, wypowiedzianą Ukrainie
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i sił specjalnych [Specnaz], dodatkowo wspierani przez kontraktorów z Grupy 
Wagnera i Kadyrowców5, a także elitarne jednostki pancerne oraz Rosgwar-
dia. Rodzaje wojsk, przygotowane do ataku na Ukrainę, wskazują, że rosyjscy 
generałowie chcieli przeprowadzić operację, podobną do interwencji Układu 
Warszawskiego w Czechosłowacji w 1968 roku lub zajęcia Kabulu w 1979 
roku, tj. szybki atak wyspecjalizowanych, mobilnych jednostek, które opanują 
kluczowe obiekty i zabezpieczą je dla kolejnych „rzutów”, złożonych głównie 
z jednostek zmechanizowanych (Głowacki, 2022a). Silny opór Ukraińców 
uniemożliwił realizację tych planów, a pozbawione „elementu zaskoczenia”  
i wsparcia elitarne jednostki rosyjskie zostały zdziesiątkowane. 

Według ekspertów, na skalę rosyjskich strat wpływ miało także zastoso-
wanie przestarzałego sprzętu wojskowego, w większości z radzieckim rodo-
wodem, który nie przystaje do standardów współczesnego pola walki (Dwyer, 
2022b, Słowik, 2022). W czasach zimnej wojny sowieccy generałowie zakła-
dali wyprowadzenie zmasowanych ataków przeciwko Zachodowi, włącznie  
z użyciem broni atomowej. W tej koncepcji siły konwencjonalne, de facto, 
miały stanowić uzupełnienie arsenału atomowego, czyli zlikwidować tych, 
którzy przetrwali eksplozje ładunków nuklearnych, poprzez przygwożdżenie 
ich ilością wojska. Koncepcja ta spowodowała, że sowieckie pojazdy woj-
skowe projektowano tak, aby były niskie, lekkie i zdolne do pokonywania  

„z marszu” przeszkód terenowych, kosztem ich opancerzenia oraz odporności 
na ostrzał i broń masowego rażenia. Kluczowymi atutami sowieckich pojaz-
dów wojskowych miało być silne uzbrojenie, mobilność oraz ilość jednostek 
sprzętu. Sprawiło to, że nawet nowsze konstrukcje są słabo opancerzone i po-
datne na ostrzał przeciwpancernymi pociskami kierowanymi [PPK] i granat-
nikami, co wyjaśnia ilość materiałów w mediach, przedstawiających doszczęt-
nie zniszczone kolumny rosyjskich pojazdów wojskowych (Michalik, 2022). 
Skrajnym przykładem są wozy opancerzone z serii BMD, używane przez ro-
syjskich spadochroniarzy, w których warstwa pancerza z aluminium jest tak 
cienka, że można je zniszczyć za pomocą ostrzału z ręcznego karabinu maszy-
nowego. W tak słabo chronionych pojazdach ich załoga, rzekomo najbardziej 
elitarna formacja armii rosyjskiej po Specnazie, nie ma najmniejszych szans na 
przeżycie ostrzału (Gawęda, 2022, Głowacki, 2022a, Zbies, 2022). Pomimo 
przemian w technice wojskowej, które miały miejsce w ciągu ostatnich 30 lat, 
Rosjanie nie zmienili swojej koncepcji budowy pojazdów wojskowych. Nadal 

5 Określenie formacji wojskowych, lojalnych wobec prorosyjskiego przywódcy Czeczenii 
Ramzana Kadyrowa.
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używają przestarzałych, słabo opancerzonych maszyn, a nowe konstrukcje, jak 
np. czołg T-14 Armata czy wozy bojowe Kurganiec i Bumerang, teoretycznie 
zapewniające wyższy poziom ochrony załogi, nie zostały wdrożone do służby 
w ilościach, które mogłyby znacząco poprawić stan parku maszynowego rosyj-
skiej armii (Michalik, 2022). 

Kolejnym problemem była logistyka, którą Rosjanie zaniedbali, ponie-
waż pomimo trwających miesiącami przygotowań do inwazji, pod pozorem 
ćwiczeń wojskowych, nie zgromadzili wystarczających ilości zasobów, pozwa-
lających na przeprowadzenie takiej operacji. Na dodatek, podczas trwającego 
konfliktu rosyjskie linie zaopatrzeniowe zostały nadmiernie wydłużone, więc 
na początku wojny w mediach często pojawiały się materiały, pokazujące 
Ukraińców, przejmujących porzucony rosyjski sprzęt wojskowy, który utknął 
w błocie albo został porzucony przez załogę z powodu braku paliwa (Dwy-
er, 2022b, Shultz, Brimelow, 2022). Jak już zostało wspomniane, w ramach 
planowanego szybkiego ataku i zakładanego sukcesu „operacji specjalnej” ro-
syjscy generałowie założyli, że duże zasoby, np. paliwa, nie są potrzebne, po-
nieważ działania szybko się zakończą, a zaopatrzenie dla wojska uzupełnione 
zostanie na zajętym terytorium. Skuteczny opór Ukraińców sprawił, że Rosja-
nie szybko doświadczyli problemów z zaopatrzeniem, ponieważ zasoby paliwa 
i amunicji zaczęły się kurczyć, a ich dostawy były opóźnione, ze względu na 
konieczność dowożenia ich ciężarówkami lub w ogóle nie docierały, ponie-
waż konwoje były skutecznie atakowane przez ukraińskie oddziały (Shultz, 
Brimelow, 2022). Na dodatek, okazało się, że rosyjscy żołnierze otrzymywali 
przeterminowane racje żywnościowe, co negatywnie wpłynęło na ich zdol-
ności bojowe oraz zmusiło do poszukiwania jedzenia (Dwyer, 2022b, Shultz, 
Brimelow, 2022). Informacje o Rosjanach, szabrujących sklepy i domy w po-
szukiwaniu pożywienia okazały się poważną rysą na wizerunku ‘drugiej armii 
świata” (Dwyer, 2022b, Shultz, Brimelow, 2022). 

Jak już zostało wspomniane, problemy z zaopatrzeniem rosyjskiej armii, 
były m. in. efektem skutecznych ukraińskich ataków na linie zaopatrzeniowe. 
Główną przyczyną tego stanu rzeczy było niedostateczne zabezpieczenie kon-
wojów, opartych na transporcie kołowym (Beauchamp, 2022, Łuczak, Wątor, 
2022, Shultz, Brimelow, 2022). Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdy-
by nie fakt, że rosyjska armia wykorzystywała do transportów zaopatrzenia 
dla swoich oddziałów standardowe, nieopancerzone, posowieckie ciężarów-
ki (Głowacki, 2022b). Jest to o tyle zaskakujące, ponieważ w trakcie wojen 
w Afganistanie i Iraku, armia amerykańska i wojska sojusznicze korzystały 
z opancerzonych ciężarówek oraz pojazdów typu MRAP, aby zabezpieczyć 
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swoje konwoje przed atakami rebeliantów i eksplozjami min - pułapek.  
W starciu z ukraińską partyzantką, posowieckie Kamazy, Urale i Ziły, okazały 
się kompletnie bezbronne, więc rosyjscy żołnierze próbowali je „opancerzyć”, 
montując prowizoryczne osłony z drewna i metalu, aby wzmocnić ich odpor-
ność na ostrzał (Dura, 2022b). Odnotowano również przypadki wykorzysty-
wania w konwojach zwykłych, cywilnych pojazdów, które prawdopodobnie, 
miały zastąpić zniszczone wojskowe ciężarówki. Działania te okazały się całko-
wicie nieskuteczne. Rosjanie tracili sprzęt nie tylko w wyniku potyczek, ale też 
z powodu ich stanu technicznego. Pojazdy często się psuły, a sołdaty, zamiast 
odholować je do bazy i naprawiać, porzucały je, często z ładunkiem, takim 
jak uzbrojenie. Najbardziej „szokującym” przykładem awarii rosyjskich pojaz-
dów były pękające opony w ciężarówkach. Powodem było założenie ogumie-
nia wyprodukowanego jeszcze w czasach ZSRR lub tanich, niespełniających 
norm opon z Chin (Shultz, Brimelow, 2022). 

Poniesione duże straty w ludziach i sprzęcie, niestety nie spowodowały 
zmiany rosyjskich planów, dotyczących podboju Ukrainy. Dowodzi to, że po-
mimo ogromnych kosztów, poniesionych w wyniku działań wojennych oraz 
sankcji ekonomicznych, Rosja nie zamierza rezygnować w chęci podporząd-
kowania sobie Ukrainy za wszelką cenę. Wręcz przeciwnie, ponosząc klęski 
na froncie, zmieniono radykalnie strategię. Od początku wojny pojawiały się 
informacje o stosowaniu przez rosyjskich żołnierzy terroru wobec ludności cy-
wilnej na podbitych terenach, jednakże wraz z ponoszeniem coraz większych 
strat i brakiem postępów na froncie, nasiliły się prześladowania cywilów, takie 
jak publiczne egzekucje, gwałty, szabrowanie domów i przymusowe wywóz-
ki w głąb terytorium Rosji. Jednocześnie, zintensyfikowano ostrzał obiektów 
cywilnych, zarówno w pobliżu linii frontu, jak i w zachodniej części Ukrainy. 
Dowodem na rosyjski terror wobec Ukraińców, są ujawnione zbrodnie wo-
jenne, dokonane w Buczy, Irpieniu, Hostomlu, Borodziance oraz Mariupo-
lu. Najbardziej przerażający jest fakt, że rosyjskie społeczeństwo, nie tylko 
gremialnie poparło wojnę przeciwko Ukrainie, ale też akceptuje dokonywa-
nie zbrodni wojennych. Dowodem są ujawnione przez Służbę Bezpieczeń-
stwa Ukrainy [SBU] przechwycone rozmowy między rosyjskimi żołnierzami,  
a ich bliskimi, którzy wręcz namawiają ich do stosowania przemocy wobec 
Ukraińców. 

Wyżej wymienione zjawiska są poważnym zagrożeniem, zarówno dla 
Ukrainy, jak i pozostałych państw regionu. Armia rosyjska nadal stosuje tak-
tykę, rodem z czasów II wojny światowej, zupełnie nie licząc się z ponoszo-
nymi stratami i dopuszczając ich bardzo wysoki poziom. Jednakże, równie 
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istotna jest postawa społeczeństwa, które w imię realizacji celów ideologicz-
nych jest gotowe zaakceptować udział w wojnie i związane z tym koszty. Poza 
tym, na podstawie opublikowanych przez Ukraińców przechwyconych roz-
mów, można odnieść wrażenie, że rosyjscy cywile są jeszcze bardziej radykalni 
i bezwzględni od swoich żołnierzy. Wobec powyższych, przewidywania, że 
sankcje ekonomiczne i rosnąca liczba zabitych na wojnie, zmieni postawę 
zwykłych Rosjan, są błędne. Tym samym trudno jednoznacznie stwierdzić, 
co mogłoby, poza całkowitą klęską, zmienić ich postawę. 

Wnioski dla innych krajów w tym aspekcie nie są optymistyczne. Po 
pierwsze Rosja nie zastosuje kolejny raz tej samej strategii, ponieważ pań-
stwa europejskie, np. Polska, różnią się od Ukrainy, biorąc pod uwagę czyn-
niki, takie jak położenie geograficzne, odsetek mniejszości rosyjskiej, spraw-
ność struktur państwa, udział w sojuszach itp., dzięki którym znajdują się 
one w zupełnie innej sytuacji geopolitycznej. W przypadku Polski głównym 
atutem jest członkostwo w NATO i obecność sojuszniczych wojsk, głównie 
amerykańskich, oraz infrastruktury Sojuszu na terytorium RP. Teoretycznie, 
Artykuł 5 traktatu waszyngtońskiego gwarantuje bezpieczeństwo, jednakże 
nie można całkowicie wykluczyć ryzyka rosyjskiego ataku, tym bardziej, że 
według doniesień wywiadów oraz mediów, Putin zachowuje się całkowicie 
nieracjonalnie. Szczególne niebezpieczeństwo stwarza skala ataków Rosjan na 
cywilów, której ciężko zapobiec, jednakże należy się na nią przygotować, jako 
na nieodłączną część ewentualnego starcia z Rosją. Autor uważa, że pewną 
formą przeciwdziałania, mogą być ćwiczenia, zakładające masową ewakuację 
ludności cywilnej z niebezpiecznych terenów, tak aby, jak najmniej osób zna-
lazło się w zasięgu oddziaływania agresora.

„Czynnik ludzki”

Przyczyna ta jest bardzo trudna do ujęcia w ramy naukowe, jednakże bez 
niej, według ekspertów, obrona Ukraińców nie byłaby tak skuteczna. Autor 
niniejszej pracy definiuje tzw. „czynnik ludzki” jako nastroje, panujące wśród 
zaangażowanych w działania zbrojne, ich morale, motywacje do walki itp., 
które przekładają się na sytuację na froncie. Ze względu na związek ze sferą 
emocji, bardzo trudno jednoznacznie zbadać, jak duży wpływ mają nastro-
je na wolę walki, jednakże można zaobserwować ich efekty. Morale wśród 
Ukraińców, zarówno żołnierzy regularnej armii, Gwardii Narodowej, Obrony 
Terytorialnej, innych służb i ludności cywilnej jest bardzo wysokie, czego na-
macalnym przejawem jest bohaterski opór walczących na froncie oraz postawa 
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zwykłych ludzi, którzy w każdy możliwy sposób próbowali wspomóc swoją 
armię i zadać dotkliwe straty okupantom (Beauchamp, 2022, Collins, 2022a, 
Denison, 2022, Głowacki, 2022a, Głowacki, 2022b). W mediach pojawiały 
się informacje o ukraińskich cywilach, którzy spontanicznie organizowali de-
monstracje na okupowanych terytoriach, bez broni wychodzili przed rosyjskie 
czołgi i próbowali blokować im drogę, podrzucali Rosjanom zatrute jedzenie 
i alkohol, informowali armię ukraińską za pomocą specjalnych aplikacji o ru-
chach nieprzyjaciela itp. (Denison, 2022, Pawłowski, 2022). Równie istotne 
jest jednoznaczne poparcie Ukraińców dla prezydenta Wołodymyra Zełen-
skiego, jego administracji i wojska. Wszystko to wpływa ma wysokie morale 
obrońców i przekonanie o słuszności walki, której celem jest obrona niepod-
ległości i pokonanie Federacji Rosyjskiej. Postawa Ukraińców zaskakuje, tym 
bardziej, jeżeli zestawi się ją z nastrojami, panującymi wśród Rosjan, których 
morale jest bardzo niskie (Dwyer, 2022b). Masowe szabrownictwo, dezercje 
oraz kolejne przegrane potyczki sprawiają, że żołnierze „drugiej armii świata” 
muszą być dyscyplinowani przy pomocy oddziałów zaporowych, złożonych  
z Kadyrowców, którzy pełnią rolę podobną do NKWD podczas II wojny 
światowej. Z jednej strony obrazuje to bezwzględność wojsk rosyjskich, nato-
miast z drugiej ich faktyczne słabości, ponieważ armia, która skupia się na plą-
drowaniu zamiast na walce, nie jest w stanie odnosić sukcesów na polu bitwy. 

Gdyby spojrzeć na symulacje konfliktu, sprzed wybuchu wojny, oparte 
tylko na danych, dotyczących potencjału Ukrainy i Rosji, wynik starcia wy-
dawał się jednoznaczny na niekorzyść pierwszego państwa (Collins, 2022b, 
Pawłowski, 2022). Jednakże, okazało się, że kraj, teoretycznie słabszy, m. in 
dzięki potężnemu morale żołnierzy i cywilów, którzy wsparli obronę państwa, 
nadal walczy i zadaje okupantowi dotkliwe straty. Dowodzi to, że wszelkie 
symulacje, oparte na statystykach, są tylko ogólną wskazówką, która bez ana-
lizy nastrojów społecznych, nie oddają całego obrazu potencjalnego konfliktu 
(Collins, 2022b, Shultz, Brimelow, 2022). Czynniki, takie jak morale spo-
łeczne są trudne do zbadania, jednakże nie można ich pominąć (Pawłowski, 
2022).  Postawa Ukraińców jest często zestawiana z zachowaniem armii afgań-
skiej w 2021 roku. Afgańczycy, pomimo wycofania się z kraju Amerykanów 
i innych wojsk sojuszniczych, dysponowali przewagą liczebną, techniczną, de 
facto pod każdym aspektem przewyższali siły Talibów (Dryjańska, 2022). Jed-
nakże, wbrew przewidywaniom służb wywiadowczych, armia afgańska roz-
padła się w kilka dni, prezydent Aszraf Ghani uciekł z kraju, a pełnię władzy 
przejęli Talibowie. Według ekspertów główną przyczyną upadku Kabulu był 
brak woli walki wśród afgańskich żołnierzy. Dopóki Amerykanie zapewniali 



21

INWAZJA ROSJI W UKRAINIE...

im pełne wsparcie, potrafili walczyć, jednakże, gdy USA zaczęły wycofywać 
siły z Afganistanu, wojska rządowe, które powinny być przygotowane do sa-
modzielnego prowadzenia walk z Talibami, błyskawicznie się rozpadły, po-
zbawione wsparcia „protektora”, który prawdopodobnie rekompensował swo-
ją obecnością nikłe poparcie społeczne dla rządu w Kabulu. Afgańskie władze 
cieszyły się aprobatą właściwie tylko w stolicy kraju, natomiast na prowincji 
pełnym poparciem dysponowali Talibowie, którzy, gdy nadarzyły się sprzyja-
jące okoliczności, wykorzystali szansę i przejęli władzę w Kabulu, przywraca-
jąc Islamski Emirat z nadrzędną rolą prawa szariatu.   

Lekcja z tego konfliktu jest następująca. Nie tylko posiadany sprzęt woj-
skowy decyduje o potencjale militarnym państwa. Równie ważne jest morale 
żołnierzy oraz poparcie ludności cywilnej, która wspiera armię w wysiłku wo-
jennym, dzięki czemu nawet słabsze państwo może stawić skuteczny opór sil-
niejszemu najeźdźcy. Bez tych dwóch czynników prowadzenie działań zbroj-
nych jest utrudnione. 

Współdziałanie wojsk

Wojna w Ukrainie pokazała, że nieaktualne są wieszczone przez 
niektórych ekspertów pogłoski o nieprzydatności niektórych rodzajów 
uzbrojenia na współczesnym polu walki, np. czołgów. Równie bezwar-
tościowe są poglądy o dominacji określonych typów broni, np. dronów 
lub formacji, takich jak lekka piechota, które rzekomo stanowią reme-
dium na wszystkie bolączki wojska i powinny być w pierwszej kolej-
ności rozwijane, nawet kosztem innych jednostek. Wojna w Ukrainie 
dobitnie pokazuje, że w konflikcie pełnoskalowym kluczowe jest sko-
ordynowanie wszystkich elementów sił zbrojnych w jedną, efektywną 
całość, ponieważ żaden segment samodzielnie nie przechyli szali zwy-
cięstwa, więc ani czołgi ani drony same z siebie nie zapewnią sukce-
su, bez wsparcia jednostek, dysponujących innymi typami uzbrojenia. 
Każdy element sił zbrojnych jest ważny - jednostki pancerne i zme-
chanizowane, artyleria, obrona terytorialna, lotnictwo, rozpoznanie itd. 
Wszystkie rodzaje wojsk działające razem, a nie oddzielnie, są zdolne 
do odnoszenia sukcesów na polu bitwy, a brak lub słabość jednego  
z nich, może zdecydować o porażce na froncie. Siły ukraińskie dosko-
nale koordynują swoje działania, zarówno wojskowych, jak i obrony 
terytorialnej, wykorzystując słabe strony Rosjan i minimalizując wła-
sne braki, przede wszystkim w ilości sprzętu wojskowego, dzięki czemu 
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odnoszą zwycięstwa w starciach z Rosjanami (Głowacki, 2022b, Słowik, 
2022). Przykładem mogą być wygrane z Rosjanami bitwy pod Woznie-
sienskiem oraz Browarami (Głowacki, 2022b, Łuczak, Wątor, 2022). 
Dowodzą one, że przewaga ilościowa wojska, które nie działa w sposób 
skoordynowany, ułatwia przeciwnej stronie atak i zwiększa bilans strat 
własnych.

Wnioskiem dla innych państw jest fakt, że teoretycznie słabsze pań-
stwo, dysponujące mniejszą liczbą żołnierzy i  poszczególnych rodzajów 
sprzętu wojskowego, może wygrać z silniejszym przeciwnikiem, a klu-
czowa jest tutaj koordynacja. Zapewniają ją m. in. systemy łączności  
i zarządzania polem walki, które ułatwiają połączone operacje, zwłasz-
cza ze wsparciem lotnictwa, artylerii lub dronów. Wojna w Ukrainie 
dowiodła również, że wspomniane wyżej systemy są najważniejszym, 
oprócz uzbrojenia, elementem pojazdów wojskowych, a ich zakłóca-
nie, może poważnie utrudnić działania na froncie. Jednakże, pomimo 
szerzonej przez Rosjan propagandy na temat potęgi ich jednostek walki 
radioelektronicznej [WRE], nie sprawdziły się one w działaniach bojo-
wych, a na dodatek poniosły kosztowne straty, umożliwiając Ukraiń-
com i prawdopodobnie też państwom Zachodu, możliwość stworzenia 
metod przeciwdziałania zakłóceniom własnych systemów dowodzenia 
(Słowik, 2022). 

Lekka piechota

Mianem tym określa się formacje pomocnicze lub rezerwowe sił zbroj-
nych, takie jak np. Gwardia Narodowa oraz szeroko pojętą obronę terytorial-
ną [OT]. Ich wyróżnikiem jest brak ciężkiego sprzętu oraz lekkie wyposażenie, 
przydatne w działaniach manewrowych i asymetrycznych. Rozwój tego typu 
formacji jest postulowany przez ekspertów ds. obronności w ostatnich latach, 
a od niedawna niektórzy z nich, jak np. Jacek Bartosiak, postulują oparcie 
o ten model całego rozwoju sił zbrojnych. Przebieg walk w pierwszej fazie 
wojny pokazał, że ukraińskie formacje lekkiej piechoty, czyli Gwardia Naro-
dowa, Obrona Terytorialna, jak i bataliony ochotnicze, sformowane ad hoc, 
udowodniły w boju swoją skuteczność (Głowacki, 2022a). Przykładem mogą 
być starcia na obrzeżach Kijowa oraz heroiczna obrona Mariupola przez pułk 
Azow. W walkach tych lekka piechota z powodzeniem wspierała ciężkie jed-
nostki regularnej armii, np. brygady zmechanizowane, a na niektórych odcin-
kach frontu to na niej spoczywał główny ciężar prowadzenia walk z agresorem 
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(Głowacki, 2022a). Kluczowymi atutami lekkiej piechoty są elastyczna forma 
działania, taktyka szybkich uderzeń, znajomość terenu, na którym toczą się 
działania zbrojne, posiadanie lekkich pojazdów oraz broni przeciwpancernej 
[PPK i granatników], dzięki czemu jest ona w stanie zadawać dotkliwe stra-
ty Rosjanom. Jednakże, warto pamiętać, że pomimo odnoszonych sukcesów  
i częstej obecności w mediach, według niektórych ekspertów wręcz nadrepre-
zentacji, kosztem innych formacji ukraińskiej armii, lekka piechota nie jest 
panaceum na znaczące podniesienie potencjału bojowego. W starciu z prze-
ważającymi siłami przeciwnika, dysponującymi np. rozbudowanymi kompo-
nentami rozpoznawczym i artyleryjskim, formacja ta ma niewielkie szanse na 
zwycięstwo nad przeciwnikiem, bez dodatkowego wsparcia, w postaci ciężkie-
go sprzętu. Stoi to w kontrze do tez niektórych ekspertów, zwłaszcza zwolen-
ników koncepcji Armii Nowego Wzoru Jacka Bartosiaka. Lekka piechota jest 
dobrym uzupełnieniem kompleksowego systemu, jakim jest regularna armia, 
ale samodzielnie nie jest czynnikiem decydującym o zwycięstwie. 

Lekcją dla innych państw jest rozwój formacji „wspierających” regular-
ną armię. Wbrew poglądowi części ekspertów, wojsko to nie tylko jednostki 
operacyjne, złożone stricte z zawodowych żołnierzy. Inwazja w Ukrainie po-
kazała, że osoby, posiadające przeszkolenie wojskowe, niebędące profesjonal-
nymi mundurowymi oraz ochotnicy po krótkich kursach, stanowią ważne 
wsparcie działań sił zbrojnych, mogąc przejąć część zadań, a nawet wesprzeć 
armię w walce na froncie. Poza tym, w działaniach zbrojnych na dużą skalę 
potrzebna jest znaczna liczba żołnierzy, przewyższająca działania ekspedycyjne 
czy stabilizacyjne, do których od końca zimnej wojny były przygotowywane 
armie państw zachodnich. W przypadku Polski eksperci postulują rozbudowę 
Wojsk Obrony Terytorialnej oraz ich wzmocnienie, poprzez wdrożenie na ich 
wyposażenie broni przeciwpancernej, lekkich wyrzutni pocisków przeciwlot-
niczych oraz pojazdów opancerzonych (Smura, 2022). Oprócz tego ważne jest 
szeroko zakrojone prowadzenie szkoleń, tak aby w sytuacji konfliktu ludność 
cywilna potrafiła zapewnić sobie bezpieczeństwo oraz zorganizować obronę, 
np. w formie ochotniczych jednostek czy grup partyzanckich i wesprzeć dzia-
łania sił zbrojnych.  

Kluczowe rodzaje broni

Wojna w Ukrainie jest konfliktem na dużą skalę, w którym na chwilę 
obecną wykorzystywane przez obie strony są wszystkie dostępne typy uzbroje-
nia, z wyjątkiem broni masowego rażenia. Jednakże, można już zaobserwować, 
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iż pewne systemy uzbrojenia zyskały na znaczeniu podczas konfliktu i są klu-
czowe dla odniesienia sukcesu w walce. Do rangi symboli tego konfliktu, po-
dobnie jak w przypadku wyrzutni pocisków przeciwlotniczych FIM-92 Stinger, 
utożsamianych z wojną radziecko-afgańską, urosły już tureckie drony Bayrak-
tar TB2 (Łuczak, Wątor, 2022) oraz amerykańskie przeciwpancerne pociski 
kierowane FGM-148 Javelin. Szczególnie ten ostatni typ uzbrojenia, razem  
z granatnikami przeciwpancernymi, okazał się bardzo istotny w trakcie ukra-
ińskiej obrony (Shultz, Brimelow, 2022). Jeszcze przed wybuchem wojny 
Ukraina otrzymała partie PPK Javelin oraz brytyjsko-szwedzkich NLAW, 
głównie od Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i państw bałtyckich 
(Bryjka, 2022, Collins, 2022a, Dwyer, 2022a, Shultz, Brimelow, 2022). Po 
24 lutego 2022 roku dostawy zwiększono, a obrońcy otrzymali od kolejnych 
państw dodatkowe typy uzbrojenia, takie jak jednorazowe granatniki AT4, 
C-90, M72 LAW oraz wielorazowego użytku Panzerfaust-3 i Carl Gustav 
oraz posowieckie systemy, jak np. RPG-7. Dostawy uzbrojenia, w połącze-
niu z posiadanym arsenałem, na który składały się poradzieckie granatni-
ki i PPK oraz broń rodzimej produkcji, jak np. pociski kierowane Stugna  
i Korsar, zapewniły Ukraińcom ogromny zapas różnorodnej i skutecznej bro-
ni, używanej przez żołnierzy i ochotników z powodzeniem przeciwko rosyj-
skim pojazdom opancerzonym (Armstrong, 2022, Bryjka, 2022, Głowacki, 
2022a, Reszczyński, 2022). Gdyby armia ukraińska nie otrzymywała dostaw  
z zagranicy, jej obrona byłaby o wiele mniej skuteczna i okupiona większymi 
stratami. Pokazuje to, jak ważną rolę odgrywa broń przeciwpancerna, taka jak 
granatniki i pociski kierowane, na polu walki, zwłaszcza w starciach z prze-
ciwnikiem, dysponującym znaczną liczbą czołgów i innych typów pojazdów 
opancerzonych (Dwyer, 2022a). Jednakże, znaczenie tego typu broni zaczęło 
maleć wraz z coraz częstszym wykorzystaniem przez Rosjan artylerii, co moż-
na było zaobserwować pod koniec pierwszej i w drugiej fazie konfliktu. 

Następnym kluczowym typem uzbrojenia są drony. Truizmem jest 
stwierdzenie, że we współczesnych konfliktach zbrojnych maszyny bezzałogo-
we odgrywają znaczącą rolę, jednakże warto o tym wspomnieć w kontekście 
sytuacji na ukraińskim froncie. Większość ekspertów od wojskowości stwier-
dza, że Rosjanie, pomimo posiadania w swoim arsenale dronów, zupełnie 
zignorowali doświadczenia konfliktów z ostatnich 20 lat, szczególnie wojen  
w Afganistanie, Syrii czy Górskim Karabachu. Ostatni z wymienionych 
przykładów powinien być szczególnie interesujący dla Moskwy, ponieważ 
Rosjanie, utrzymując wpływy w Armenii i Azerbejdżanie, powinni wyciągnąć 
wnioski z tego konfliktu, obserwując wykorzystanie bojowych bezzałogowców 
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Bayraktar TB2 przez azerską armię, które z powodzeniem były używane prze-
ciwko Ormianom i zadały im dotkliwe straty, zwłaszcza w sprzęcie produkcji 
rosyjskiej (Łuczak, Wątor, 2022). Sztabowcy armii rosyjskiej zupełnie zigno-
rowali fakt, że Ukraina kupiła takie same drony i w ogóle nie przygotowali się 
do ich zwalczania, jednocześnie nie korzystając w pełni z możliwości własnych 
bezzałogowców. W efekcie Ukraińcy, przy pomocy Bayraktarów, niszczyli ro-
syjskie kolumny pancerne i kluczowe pozycje Rosjan (Bryjka, 2022). Jednakże, 
w trakcie konfliktu, oprócz bojowych dronów, na dużą skalę są wykorzysty-
wane różne typy maszyn do zadań rozpoznawczych oraz wskazywania celów 
dla artylerii, od zwykłych cywilnych maszyn po typowo wojskowe, takie jak 
polskie FlyEye (Łuczak, Wątor, 2022). Podczas wojny w Ukrainie prawdo-
podobnie po raz pierwszy użyto nowego typu bezzałogowców, znanych jako 
amunicja krążąca lub drony – kamikaze. W mediach pojawiały się informa-
cje o kupionych przez ukraińską armię polskich dronach Warmate (Łuczak, 
Wątor, 2022) oraz przekazanych przez USA bezzałogowcach Switchblade  
i Phoenix Ghost, jednakże, ich bojowego użycia jak dotąd nie potwierdzo-
no. Według ekspertów rola dronów w pierwszej fazie wojny na Ukrainie była 
możliwa dzięki specyfice działań zbrojnych, tj. rozciągniętego frontu, punk-
towej koncentracji kolumn sił inwazyjnych vide słynny „Wielki Konwój” pod 
Kijowem oraz niedostatecznego poziomu rosyjskiej obrony przeciwlotniczej. 
Natomiast w drugiej fazie wojny, ze względu na ograniczenie obszaru dzia-
łań zbrojnych oraz tym samym zapewnieniu lepszej obrony przeciwlotniczej,  
w Donbasie rola dronów ograniczona została do zadań rozpoznawczych.  

Kolejnym ważnym typem uzbrojenia są systemy obrony powietrznej. 
Wojna w Ukrainie jest kolejnym konfliktem zbrojnym, w którym przewaga 
w powietrzu pomaga w prowadzeniu operacji, a strona jej pozbawiona, ma 
poważne problemy w prowadzeniu działań zbrojnych. Federacja Rosyjska 
skierowała na front znaczne ilości sprzętu: samolotów, w tym bombowców 
strategicznych, śmigłowców, które wspierały działania oddziałów naziemnych 
i atakowały cele w głębi Ukrainy. W tej sytuacji obrońcy, dysponujący mniej-
szą flotą powietrzną, musieli oprzeć się na posiadanych systemach obrony 
powietrznej (Armstrong, 2022). Wbrew szumnym zapowiedziom, Rosjanom 
nie udało się pierwszym zmasowanym atakiem rakietowym zniszczyć całko-
wicie ukraińskiej obrony przeciwlotniczej. Pomimo znacznej przewagi Rosjan  
w powietrzu, Ukraińcy, dysponujący mniejszą liczbą starszych systemów obro-
ny przeciwlotniczej, skutecznie odpierali większość ataków i strącali rosyjskie 
maszyny, a nawet pociski manewrujące (Armstrong, 2022, Głowacki, 2022a, 
Smura, 2022). Bardzo skuteczne okazały się dostarczone przez sojuszników 
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ręczne wyrzutnie pocisków przeciwlotniczych [MANPADS], takie jak ame-
rykański FIM-92 Stinger, polskie Grom i Piorun czy brytyjski Starstreak, do-
starczane przez państwa Zachodu m. in. Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię, 
Polskę, państwa bałtyckie (Armstrong, 2022, Bryjka, 2022, Collins, 2022a). 
Jednakże, wraz z przedłużaniem się konfliktu okazało się, że ręczne wyrzutnie 
nie dosięgają celów na wyższych pułapach [6-7 kilometrów], na których za-
częły operować wrogie maszyny, a na dodatek armia rosyjska zintensyfikowała 
ostrzał rakietami manewrującymi, które bardzo trudno zestrzelić za pomocą 
wspomnianych ręcznych wyrzutni pocisków przeciwlotniczych. Dopiero po 
ujawnieniu rosyjskich zbrodni wojennych, państwa Zachodu zaczęły wysy-
łać na Ukrainę większe wsparcie militarne, jednakże w aspekcie obrony prze-
ciwlotniczej było ono niewystarczające (Armstrong, 2022). De facto jedynym 
odnotowanym przykładem pomocy w tym zakresie jest przekazanie przez 
Słowację baterii posowieckiego systemu S-300. Wsparcie ze strony innych 
państw, np. Niemiec, nie dotarło na front w momencie pisania niniejszej 
pracy. Skutkiem tego niestety są częste ostrzały z wykorzystaniem pocisków 
manewrujących, które trafiały w cele cywilne oraz wojskowe, powodując wiele 
ofiar i znaczne szkody po stronie ukraińskiej. 

Artyleria jest kolejnym typem uzbrojenia, który odgrywa znaczącą rolę 
w starciach w Ukrainie. Można podzielić ją na działa holowane, samobieżne 
oraz zaliczane do tej kategorii wieloprowadnicowe wyrzutnie rakiet. Pomimo 
głoszenia tez o „zmierzchu” tego typu broni, podobnie jak w przypadku czoł-
gów, okazało się, że nadal odgrywa on znaczącą rolę, pomimo początkowej 
marginalizacji w przestrzeni medialnej, kosztem np. PPK i dronów. Artyle-
ria odpowiada za znaczącą część strat ponoszonych przez obie strony wojny. 
Jest przydatna w atakach na duże zgrupowania wojsk lub umocnione pozycje 
obronne. Jednakże, można zaobserwować odrębne taktyki jej wykorzystania. 
Ukraińcy stosują taktykę walk manewrowych, starając się precyzyjnie atako-
wać zgrupowania wojsk przeciwnika oraz strategiczne obiekty, np. centra do-
wodzenia, magazyny, natomiast Rosjanie stosują doktrynę, rodem z czasów 
II wojny światowej, czyli prowadzą zmasowany ostrzał powierzchniowy na 
całej szerokości frontu, także obiektów cywilnych, który najpierw poprzedza, 
a później „osłania” natarcia własnych oddziałów (Zagórski, 2022). Szczegól-
nie było to widać od początku drugiej fazy wojny, podczas starć w Donbasie, 
podczas których ujawniła się znacząca przewaga ilościowa Rosjan. Aby ją zni-
welować, państwa wspierające Ukrainę zaczęły wysyłać artylerię zachodniego 
typu, jak np. amerykańskie działa holowane M777 czy francuskie samobieżne 
haubice Cezar. 
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Wnioski dla Polski są następujące. Przede wszystkim pokrywają się one 
z dotychczasowymi rekomendacjami ekspertów od wojskowości, którzy swo-
je opinie wyrażali przed wojną. Zakładają one przed wszystkim konieczność 
przeznaczenia większych środków na systemy służące do zwalczania celów 
opancerzonych [granatniki i przeciwpancerne pociski kierowane] i obrony 
powietrznej, tak aby skutecznie ograniczyć rosyjską przewagę w dziedzinie 
czołgów i lotnictwa. Należy również rozwijać jednostki pancerne i zmechani-
zowane, ponieważ to one, z racji posiadanego sprzętu, przyjmują na siebie cię-
żar najbardziej intensywnych walk, więc im lepsze wyposażenie, tym większe 
prawdopodobieństwo odniesienia sukcesu. Wojna w Ukrainie udowodniła, 
że artyleria nadal ma kluczowe znaczenie, a jej siła i zasięg są atutami, którymi 
nie dysponują inne typy lądowego uzbrojenia. Każdy rodzaj artylerii, od dział 
holowanych przez samobieżne po wyrzutnie rakiet, może zapewnić przewa-
gę. W przypadku Polski należałoby pozyskać nowe typy artylerii, szczególnie 
dział holowanych, które lepiej sprawdzają się jako element umocnionych po-
zycji obronnych, a także pozyskać większą liczbę, być może zupełnie nowych, 
dział samobieżnych oraz wyrzutni rakiet. Ważne jest również pozyskanie jak 
największej liczby dronów różnych typów. Rozpoznanie za ich pomocą stało 
się obecnie standardem, zwłaszcza dla jednostek lekkiej piechoty i artylerii,  
a maszyny bojowe okazują się kluczowym wsparciem, jednakże są one skutecz-
ne jako element całego systemu, jakim są siły zbrojne. Równie ważne będzie 
pozyskanie systemów antydronowych, które będą skutecznie neutralizowały 
maszyny bezzałogowe przeciwnika, gdyż Rosjanie takowe posiadają i zinten-
syfikowali ich użycie w drugiej fazie wojny. Można stwierdzić, iż wstępne 
wnioski z wojny w Ukrainie w dziedzinie kluczowych typów uzbrojenia, po-
krywają się w dużej części z postulatami ekspertów, dotyczącymi kierunków 
modernizacji polskiej armii. 

Rola informacji i wywiadu

Wojna w Ukrainie pokazała, że nawet najlepsza taktyka oraz posiada-
na broń, nie przyniosą oczekiwanych rezultatów bez tak ważnego czynni-
ka, jakim jest informacja. Zbieranie danych na temat ruchów wojsk oraz 
ich planów rozpoczęło się już w trakcie rosyjskich ćwiczeń wojskowych,  
w istocie będących przygotowaniem do inwazji. Wywiady państw zachod-
nich, głównie USA i Wielkiej Brytanii, przekazywały informacje o planowa-
nych działaniach, co eksperci uznali za działania niespotykane, ponieważ dane, 
które zazwyczaj obejmowane były klauzulami tajności, były ujawniane na 
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konferencjach prasowych przedstawicieli rządów. Działania te odczytano jako 
próba przygotowania Ukrainy oraz państw europejskich na wypadek wojny 
oraz wyprzedzenie i zniweczenie planów Rosji. Po wybuchu konfliktu dane 
wywiadowcze nadal odgrywały znaczącą rolę. Ukraińcy, dzięki informacjom, 
przekazywanym przez sojuszników w czasie rzeczywistym, mogli skutecznie 
zaplanować obronę, czego dowodem było skuteczne rozproszenie ukraińskiej 
obrony przeciwlotniczej i samolotów oraz obrona lotniska w Hostomlu (Shul-
tz, Brimelow, 2022). Jako prawdopodobne wsparcie wymieniane było prze-
kazywanie ukraińskiej armii danych, pozyskanych z samolotów typu AWACS 
oraz maszyn rozpoznania sieciowego, które od początku konfliktu, przez 
większą część fazy pierwszej, wykonywały loty nad Polską i innymi krajami 
regionu, zbierając dane na temat działań rosyjskich wojsk, pomimo operowa-
nia w znacznym oddaleniu od linii frontu (Dura, 2022a). Bez tego wsparcia 
Ukraina, pozbawiona samolotów rozpoznawczych i satelitów szpiegowskich, 
miałaby bardzo utrudnione zadanie w starciu z Rosją, posiadającą takie za-
soby, która jednakże, działała w sposób, jakby z nich w ogóle nie korzystała, 
ponieważ rosyjska armia operowała tak, jakby ignorowała informacje, prze-
kazywane przez wywiad oraz własne systemy rozpoznawcze. Warto podkre-
ślić, że informacje są niezbędne nie tylko do skutecznego prowadzenia działań 
zbrojnych. Ukraińcy zbierali dane z różnych źródeł, aby np. zidentyfikować 
Rosjan, odpowiedzialnych za zbrodnie wojenne, by móc w przyszłości pocią-
gnąć ich do odpowiedzialności. 

Wnioski w tej kategorii są następujące. Dzięki rozwojowi techniki i no-
woczesnym środkom rozpoznania, nie jest już możliwe nagłe zaatakowanie 
innego państwa. Na podstawie zdobytych informacji można też lepiej przy-
gotować się do obrony i dostosowywać swoją taktykę do działań przeciwnika, 
na bieżąco je korygując. Jednakże, część środków rozpoznania, np. samoloty 
AWACS i satelity szpiegowskie, jest bardzo kosztowna i nie każde państwo 
stać na ich pozyskanie. Dlatego postulowane jest wzmacnianie rodzimego po-
tencjału w miarę możliwości oraz współpraca z państwami, dysponującymi za-
awansowanymi technologicznie środkami rozpoznania, aby mieć możliwość 
pozyskania od nich danych wywiadowczych.

Broń atomowa

Na dzień dzisiejszy, podczas wojny w Ukrainie nie odnotowano użycia 
przez Federację Rosyjską, czyli stronę, dysponującą omawianym arsenałem, 
broni masowego rażenia, czyli atomowej, biologicznej lub chemicznej [ABC] 
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(Sowa, 2022). Niemniej sama groźba jej wykorzystania wpłynęła na sytuację 
na froncie oraz działania dyplomatyczne podczas pierwszej fazy wojny. Warto 
zaznaczyć, że zagrożenie środkami ABC może być wywołane nie tylko, po-
przez ich bezpośrednie użycie, ale też przez sztuczne wywołanie zagrożenia. 
Autor odwołuje się do dwóch niebezpiecznych sytuacji, kiedy to armia rosyj-
ska zajęła tereny wokół elektrowni atomowej w Czarnobylu oraz ostrzelała  
i przejęła siłownię w Enerhodarze. Rosjanie zaatakowali obiekty, które powin-
ny być szczególnie chronione, także podczas konfliktu zbrojnego, ze względu 
na ryzyko wywołania katastrofy o nieprzewidywalnych skutkach. Autor po-
dziela opinię ekspertów, że działania Rosjan miały na celu zastraszenie opinii 
publicznej na Zachodzie, szczególnie wrażliwej na zagrożenie, jakim może być 
awaria w elektrowni atomowej, zwłaszcza po tragediach w Czarnobylu i Fu-
kushimie. Przerażone społeczeństwa miałyby wywrzeć nacisk na przywódców, 
aby ci jak najszybciej nalegali na zakończenie wojny. Na szczęście, do żadnej 
katastrofy nie doszło, jednakże był to niebezpieczny precedens. 

Odrębną kwestią jest bezpośrednie użycie broni atomowej. Jak już zo-
stało wspomniane, Rosjanie jak dotąd nie użyli jej, jednakże szantaże mia-
ły wpływ na działania innych państw. Przede wszystkim powtarzane groźby,  
w połączeniu z podniesieniem poziomu gotowości rosyjskich Strategicznych 
Sił Odstraszania spowodowały, że państwa NATO nie zdecydowały się bez-
pośrednio zaangażować po stronie Ukrainy, a ich wsparcie było ograniczo-
ne do tzw. „broni defensywnej”. Pomysły ustanowienia strefy zakazu lotów, 
wprowadzenia sił pokojowych lub przekazania ukraińskiej armii samolotów 
i innych typów pojazdów wojskowych były odrzucane, ponieważ głównym 
kontrargumentem była powtarzana groźba eskalacji, a nawet rozpętania III 
wojny światowej, gdyby doszło do choćby przypadkowej potyczki z Rosja-
nami, a to pociągnęłoby groźbę użycia w konflikcie NATO-Rosja arsenału 
atomowego (Smura, 2022, Sowa, 2022, Stoil, 2022). Dopiero ujawnienie 
rosyjskich zbrodni wojennych w Buczy i innych ukraińskich miastach spowo-
dowały, że Zachód zaczął wysyłać ciężki sprzęt oraz zwiększył wymiar pomocy 
militarnej dla Ukrainy. Sytuacja ta stanowi niebezpieczny precedens w histo-
rii, ponieważ broń nuklearna została użyta jako „straszak”. Przez cały okres 
zimnej wojny arsenał atomowy, pomimo swojej niszczycielskiej siły, paradok-
salnie, stanowił gwarancję, że nie dojdzie do pełnoskalowej wojny między mo-
carstwami. W ramach tzw. równowagi strachu, zwanej również MAD6, każde 
państwo, posiadające broń atomową wiedziało, że użycie tej broni spotka się 

6 Mutually Assured Destruction – Gwarantowana Wzajemna Zagłada (Krajewski, 2022, s. 62).
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z adekwatną odpowiedzią, co doprowadzić może do całkowitego zniszczenia 
świata (Krajewski, 2022, s. 60-63, Stoil J, 2022). Strach „hamował” zapędy 
mocarstw. Jednakże, w 2022 roku Rosja wykorzystała fakt posiadania bro-
ni atomowej, aby bezkarnie dokonać agresji na Ukrainę i kierować groźby 
wobec niej i innych państw, aby poddały się jej woli (Bryjka, 2022, Brzyski, 
Kuraszkiewicz, Sutowski, Walczyński, Bodziony, 2022, Sowa, 2022, Stoil, 
2022). Autor uważa ten precedens za niebezpieczny, ponieważ bardzo praw-
dopodobna jest kolejna sytuacja, kiedy to państwo, dysponujące bronią ato-
mową, atakuje inne, które jej nie posiada i jednocześnie grozi, że jeżeli ofiara 
agresji się nie podda lub otrzyma wsparcie sojuszników, wywoła to konflikt 
atomowy. Możliwe jest to np. w obliczu napięć między Chinami a Tajwanem 
(Stoil, 2022). Sytuacja ta może spowodować, że część państw, będzie dążyć do 
posiadania głowic atomowych lub ich „namiastki” w postaci, np. broni che-
micznej lub biologicznej (Sowa, 2022) albo pocisków balistycznych dalekiego 
zasięgu, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo, w myśl zasad równowagi strachu 
i „nietykalności” posiadaczy broni masowego rażenia, co doprowadzi do więk-
szej rywalizacji na arenie międzynarodowej i wyścigu zbrojeń (Nowicki, 2022,  
s. 20). Już obecnie istnieją państwa, które dysponują technologią do produk-
cji broni ABC, ale ze względu na brak woli politycznej i etykę, nie rozwijają 
tego arsenału. Sytuacja ta, wobec groźby kolejnych wojen „z atomem w tle” 
może ulec zmianie i kolejne państwa zechcą dołączyć do grona „nietykalnych”. 
W przypadku Polski groźby ze strony Rosji są często powtarzane. Nasz kraj 
nie ma możliwości stworzenia broni atomowej ani biologicznej, jednakże 
może wytworzyć broń chemiczną, ponieważ wystarczy do tego celu cywil-
na infrastruktura naukowo-przemysłowa (Sowa, 2022). Postulat stworzenia 
polskiej broni ABC nie padł publicznie, jednakże na forach internetowych 
dotyczących obronności oraz w mediach społecznościowych, pojawiają się 
wpisy, sugerujące, by polskie władze, aby zapewnić państwu bezpieczeństwo 
i skutecznie odstraszać Rosjan, powinny pozyskać broń atomową lub ewen-
tualnie rakiety balistyczne dalekiego zasięgu, jak np. południowokoreańskie 
pociski Hyunmoo lub amerykańskie Tomahawk. Pomysł ten nie zaistniał sze-
rzej w debacie publicznej, niemniej jednak, może zyskiwać na popularności, 
w atmosferze strachu przed okrucieństwem rosyjskiej armii oraz społecznego 
przyzwolenia na radykalne zwiększanie potencjału obronnego państwa. 
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Zagraniczna pomoc

Kwestia ta jest szczególnie istotna przy prowadzeniu działań zbrojnych. 
Wsparcie ze strony państw trzecich, zarówno materiałowe, jak i polityczne, jest 
istotne w sytuacji, gdy dany kraj, obecnie Ukraina, broni się przed agresorem, 
dysponującym znacznymi zasobami wojskowymi, takim jak Federacja Rosyj-
ska. Inwazja w Ukrainie spotkała się ze zdecydowanym potępieniem niemal 
całego świata, w szczególności państw Zachodu, jednakże konkretne działania, 
takie jak przekazywanie uzbrojenia, ukazały rozbieżności pomiędzy krajami 
(Olech, Matiaszczyk, 2022a, Piotrowski, 2022). W stosunku do udzielania 
pomocy militarnej, można wyróżnić trzy rodzaje postaw: pełnej akceptacji, 

„kunktatorską” i wykluczającą. Od początku pierwszej fazy inwazji w Ukrainie 
pełną akceptację dla dostaw uzbrojenia, którego zakres był sukcesywnie zwięk-
szany, od lekkiej broni, amunicji po ciężki sprzęt, taki jak czołgi, przejawiają 
państwa, wspierające Kijów w największym stopniu, czyli Stany Zjednoczo-
ne, Wielka Brytania, Polska, Czechy, Słowacja, państwa bałtyckie i skandy-
nawskie (Armstrong, 2022, Olech, Matiaszczyk, 2022a, Olech, Matiaszczyk, 
2022b, Piotrowski, 2022). Wymienione kraje różnią się pod względem wy-
miaru wsparcia wojskowego, ponieważ część z nich dysponuje rozbudowaną 
bazą przemysłową, zdolną do szybkiego wytworzenia i dostarczenia Ukrainie 
zaawansowanych typów broni, np. dronów, granatników przeciwpancernych 
[USA, Wielka Brytania], inne z kolei posiadają znaczne zapasy uzbrojenia 
z czasów Układu Warszawskiego, głównie czołgów [Polska, Czechy], które 
jest znane ukraińskim wojskowym i dzięki temu może szybko trafić na linię 
frontu (Dyner, 2022, Oliemans, Mitzer, 2022). Warto podkreślić, że tym co 
łączy wyżej wymienione państwa, oprócz znaczącego wymiaru pomocy mili-
tarnej, jest wola polityczna w kwestii wsparcia Ukrainy, u podstaw której leżą 
odmienne motywacje, takie jak chęć osłabienia wrogiego mocarstwa, dążenie 
do zabezpieczenia się przed potencjalnym atakiem na własne terytorium oraz 
wspólne doświadczenia historyczne (Olech, Matiaszczyk, 2022b). Niemniej 
jednak, czynniki te sprawiają, że państwa, należące do tej grupy, zapewniają 
Ukrainie największy wymiar wsparcia wojskowego i tym samym status naj-
bliższych sojuszników Kijowa.

Druga postawa została przez Autora nazwana „kunktatorską”, ponie-
waż część państw od początku wojny prezentowało bardzo niejednoznaczną 
postawę wobec ukraińskich próśb o wsparcie wojskowe. Przejawiała się ona  
w dostarczaniu ograniczonej pomocy militarnej, opóźnianiu dostaw i powo-
ływaniu się na szereg „problemów”, uniemożliwiających zwiększenie wymiaru 
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transferów lub wysłania konkretnych typów uzbrojenia oraz prowadzeniu 
„dwutorowej polityki”, czyli jednoczesnego dostarczania uzbrojenia Ukrainie  
i podejmowania prób rozmów dwustronnych z agresorem, czyli Federacją Ro-
syjską. Postawa „kunktatorska” dotyczyła głównie części państw Europy Za-
chodniej, zwłaszcza Niemiec, Francji i Włoch. Polityka ta była przedmiotem 
krytyki, zwłaszcza w przypadku Republiki Federalnej, której władze dostar-
czały ograniczone ilości uzbrojenia konkretnego typu, np. granatniki przeciw-
pancerne, jednocześnie próbowały blokować próby przekazywania Ukrainie 
uzbrojenia przez inne państwa, takiego jak pojazdy opancerzone czy artyleria 
i dążyły do nawiązania dialogu z Rosją, prawdopodobnie, aby jak najszybciej 
zakończyć wojnę, zgodnie z korzystnym dla siebie scenariuszem (Piotrowski, 
2022). Dopiero po dłuższym czasie, pod koniec pierwszej fazy wojny, państwa 
z tej grupy zaczęły wysyłać większe wsparcie militarne, zwłaszcza w postaci 
pojazdów wojskowych i specjalistycznego sprzętu. Większość z nich zmieniło, 
przynajmniej deklaratywnie swoją politykę, jednakże Niemcy nadal wykazy-
wały się szczególną opieszałością w tej dziedzinie. Kolejne deklaracje ze stro-
ny Berlina nie zapobiegły pojawieniu się wzajemnej nieufności w relacjach  
z Ukrainą i innymi państwami oraz postrzegania grupy tych państw, zwłasz-
cza Niemiec, w oczach społeczeństw europejskich, głównie polskiego, jako fre-
nemy [przyjaznych wrogów], dążących do realizacji partykularnych interesów, 
kosztem zaatakowanej Ukrainy,. 

Ostatnia, postawa wykluczająca, reprezentowana jest przez Węgry, któ-
re całkowicie odrzucają możliwość przekazania Ukrainie jakiejkolwiek broni 
(Olech, Matiaszczyk, 2022a), przy jednoczesnym wysyłaniu ograniczonego 
wsparcia humanitarnego. Swoją politykę motywują chęcią zachowania neu-
tralności i niechęcią do jasnego opowiedzenia się po jednej ze stron. Jednakże, 
państwa z tej grupy neutralność rozumieją tylko w stosunku wobec Ukrainy, 
gdyż nadal utrzymują relacje, zwłaszcza handlowe z Rosją. Niestety, polityka 
wykluczająca dominuje wśród większości państw świata, a wpływają na nią 
głównie partykularne interesy oraz resentymenty.

Casus pomocy militarnej dowodzi, że rozbieżności między państwami, 
pomimo pierwszego szoku, wywołanego rosyjską inwazją, ujawniły się bar-
dzo szybko i mają, niestety, realny wpływ na wymiar wsparcia dla Ukrainy. 
Niemal wszyscy członkowie Unii Europejskie i NATO wysyłają na Ukrainę 
pomoc humanitarną, jednakże kwestia wsparcia militarnego oraz poparcia 
dla kolejnych pakietów sankcji, nakładanych na Rosję, wyraźnie podzieliła 
członków tych organizacji, mniej więcej na te same „obozy”, co niestety, jest 
niepokojącym prognostykiem na przyszłość (Olech, Matiaszczyk, 2022a), 
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ponieważ Federacja Rosyjska  może wykorzystać brak jedności na swoją ko-
rzyść. Warto odnotować, że reszta państw świata pozostaje de facto nieobecna, 
poza dostarczaniem pomocy humanitarnej. Znaczące wsparcie militarne dla 
Ukrainy przekazały Kanada, jako członek NATO, oraz Australia. Co ciekawe, 
dużą aktywność wykazuje Japonii, która wysyła znaczące wsparcie humanitar-
ne i wyposażenie indywidualne dla żołnierzy [hełmy, kamizelki kuloodporne] 
oraz wprowadziła sankcje na Rosję. W jej przypadku przekazanie uzbrojenia 
jest wykluczone, ze względu na krajowe ustawodawstwo. Jednakże, postawa 
Japonii, a także Korei Południowej i Singapuru, jest ewenementem na tle 
innych państw Azji. Z kolei kraje Bliskiego Wschodu, Afryki i Ameryki Po-
łudniowej, prowadzą politykę podobną do węgierskiej, czyli oficjalnie nie po-
pierają żadnej strony konfliktu, jednakże, z różnych powodów, np. interesów 
politycznych, gospodarczych, lokalnych resentymentów, nieoficjalnie wspie-
rają Rosję i nie są zainteresowane jej klęską (Oworuszko, 2022, Repetowicz, 
2022, Stoil, 2022).

W przypadku Polski casus Ukrainy dowodzi, że najprawdopodobniej, 
w sytuacji konfliktu, moglibyśmy liczyć przede wszystkim na najsilniejszych 
członków NATO, czyli USA i Wielką Brytanię oraz podobnie postrzegające 
Rosję państwa bałtyckie i skandynawskie (Krajewski, 2022). Reakcja Nie-
miec, Francji i reszty Europy Zachodniej pokazała, że najprawdopodobniej 
będą odwlekać tak długo, jak to możliwe, dostarczenie jakiejkolwiek pomocy 
militarnej, jednocześnie dążąc do porozumienia z potencjalnym agresorem. 
Wsparcie ze strony państw spoza UE i NATO, jest niepewne i najprawdopo-
dobniej można je wykluczyć. Oznacza to, że z polskiej perspektywy kluczowa 
będzie rozbudowa własnych zdolności obronnych, tak aby wsparcie sojuszni-
cze było tylko uzupełnieniem, a nie podstawą narodowego potencjału bojo-
wego w sytuacji ewentualnej konfrontacji militarnej z Rosją. Koresponduje to 
z popularnymi tezami ekspertów ds. wojskowości i bezpieczeństwa, np. Jacka 
Bartosiaka, którego poglądy zyskały w ostatnim czasie na popularności.  

Podsumowując, rosyjska inwazja w Ukrainie to wydarzenie przełomowe 
w najnowszej historii, którego konsekwencje dotkną wielu aspektów systemu 
międzynarodowego, nawet tych, które nie są bezpośrednio z nią związane. 
Dla państw takich jak Polska, wojna i jej następstwa mają kluczowy wpływ 
na pozycję geopolityczną oraz bezpieczeństwo, gdyż wojna pokazała, ze ro-
syjskie ambicje imperialne nie ograniczają się tylko do terytorium Ukrainy,  
a ryzyko agresji na kolejne państwa jest bardzo poważne. Faza pierwsza in-
wazji przyniosła szereg wniosków, które należy przeanalizować i wyciągnąć  
z nich wnioski, tak aby poszczególne państwa, zwłaszcza Polska, jak najlepiej 
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mogły się przygotować na wypadek ewentualnej napaści ze strony Rosji. Po-
mimo faktu, że walki przeszły w kolejną fazę, cechującą się zupełnie odmienną 
charakterystyką działań zbrojnych, a część wniosków może się zdezaktualizo-
wać w najbliższych miesiącach czy latach, warto je uważnie analizować, gdyż 
kwestie, związane z bezpieczeństwem, zyskały w roku 2022 szczególny wy-
miar, więc nie można ich lekceważyć. Poza tym, część wniosków z pierwszej 
fazy rosyjskiej inwazji w Ukrainie, ma wymiar uniwersalny, tj. dotyczącymi 
każdego państwa. Można do nich zaliczyć m. in. rozwój i zwiększenie roli ma-
szyn bezzałogowych na współczesnym polu walki, konieczność odpowiedzial-
nej modernizacji armii, poprzez pozyskiwanie kluczowych typów uzbrojenia 
oraz rozwijanie struktur państwa i potencjału ludzkiego w taki sposób, aby 
przegrać potencjalnej wojny, której ryzyko znacząco wzrosło po 24.02.2022, 
biorąc pod uwagę działania rosyjskich elit politycznych. Wnioski, zawarte  
w niniejszej pracy, stanowią odpowiedź na zawarte we wstępie pytania badaw-
cze oraz potwierdzenie głównej hipotezy. 
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Pandemia Covid-19 i jej wpływ 
na pomoc humanitarną 
dla państw Rogu Afryki

Wstęp

Róg Afryki jest regionem niestabilnym, a równocześnie bardzo ważnym 
z geopolitycznego punktu widzenia. Jest to region obejmujący w klasycznym 
rozumieniu Etiopię, Erytreę, Dżibuti oraz Somalię. 

Każde z tych państw zmaga się z poważnymi problemami, wiele wyzwań 
jest podobnych, pomimo różnej historii, ukształtowania geograficznego czy 
stanu rozwoju jaki panuje wśród wymienionych państw. Etiopia jest pań-
stwem zmagającym się z poważnymi problemami wewnętrznymi, Erytrea 
jest nazywana „Koreą Północną” Afryki1, Somalia zmaga się z wojną i roz-
padem państwowości od ponad 30 lat, a Dżibuti uznawane jest za państwo 
autorytarne.

Jest to region pogrążony w wieloletnie konflikty, przez które ilość 
uchodźców wewnętrznych i zewnętrznych rośnie w drastyczny sposób z roku 
na rok. Dodatkowo susza powodowana zjawiskiem pogodowym El Nino stale 
nawiedza Róg Afryki prowadząc do klęski głodu i ubóstwa.

Analizując wpływ pandemii Covid-19 na pomoc humanitarną dostarcza-
ną do omawianego regionu warto nakreślić sytuację sprzed 2020 roku, sku-
piając się na dwóch ważnych datach w historii rozwoju pomocy humanitarnej 
Rogu Afryki w XXI wieku, to jest latach 2011 oraz 2016, kiedy podmioty 
państwowe i pozapaństwowe zareagowały z dużo większym zaangażowaniem 

1 Why Eritrea is called Africa’s North Korea, https://www.economist.com/the-econo 
mist-explains/2018/08/14/why-eritrea-is-called-africas-north-korea, [14.04.2022].
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na sytuację Rogu Afryki. Po kolejnych ogromnych suszach można zauwa-
żyć pewną chronologię zmian w reakcji na potrzeby Etiopii, Somalii, Dżibuti  
i Erytrei, choć ostatnie z wymienionych państw można uznać za bierne w 
stosunku do proponowanej pomocy humanitarnej.

Zaryzykować można więc tezę, że dzięki zmianom, jakie nastąpiły w 
przeprowadzaniu działań pomocowych w okresie lat 2011-2016, pomoc hu-
manitarna w czasach pandemii nie uległa zmianie, co więcej nie zauważono 
ani opóźnień w jej realizacji, ani mniejszego zainteresowania ze strony do-
starczających jej państw, organizacji międzynarodowych oraz pozarządowych.

Charakterystyka regionu „małego” Rogu Afryki

Omawiany obszar Rogu Afryki w klasycznej definicji obejmuje Etiopię, 
Erytreę, Somalię oraz Dżibuti i nazywany jest w literaturze „Małym” Rogiem 
(Mantel-Niećko, Ząbek 1999, s.15). 

Jest to obszar zamieszkiwany przez prawie 130 milionów ludzi i obejmu-
je obszar ponad 1 800 000 km².2 Największym państwem regionu, zarówno 
pod względem liczby ludności, jak i zajmowanej powierzchni jest Etiopia, ko-
lejno są nimi Somalia, Erytrea oraz niewielkie, ale istotne ze względu na swe 
strategiczne położenie Dżibuti. Warto jednak zaznaczyć, że z roku na rok 
sytuacja regionalna pogarsza się. 

Największym destabilizatorem regionu jest Somalia, która nieprze-
rwanie od ponad 30 lat jest uwikłana w wojnę domową i proces rozpadu 
państwa. Uznawana przez wielu badaczy za przykład państwa upadłego3 
rokrocznie zajmuje najwyższe notowania w ranking państw niestabilnych 
(ang. Fragile State Index)4, a dodatkowo od kilku lat można zaobserwować 
rozpad jej państwowości i tworzenie się samozwańczych republik. Najstar-
sza nich i najbardziej stabilna, Somaliland, nieuznawana oficjalnie na are-
nie międzynarodowej, prowadzi nieformalne relacje z wieloma państwami 
świata (Almi 2021). Erytrea, nazywana „Koreą Północną” Afryki, również 
oddziałuje negatywnie na stabilizację w regionie. Zamknięta na świat, jest 
uznawana za państwo dyktatorskie, z którego wciąż rośnie liczba uchodźców.  
W uznawanej przez dziesięciolecia za stabilną Etiopii rozgorzały konflikty 

2 Population, Countries and economies, https://data.worldbank.org/country, [5.04.2022].
3 Państwo upadłe - określenie od kilku lat uznane za niepoprawne, ze względu na brak 
miarodajnego wyznacznika stopnia upadłości (por. Kłosowicz 2017); Określenie zosta-
ło przytoczone w odniesieniu do analizowanego problemu, ponieważ do 2015 roku było  
w użyciu (por. Szpak 2013). 
4 Somalia, https://fragilestatesindex.org/country-data/ [5.04.2022].
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wewnętrzne, a walki w regionie Tigraj można niewątpliwie uznać za wojnę 
domową5. Jedynie Dżibuti można uznać za państwo stabilne6. 

Z geopolitycznego punktu widzenia jest to bardzo istotny region na ma-
pie świata. Obszar Zatoki Adeńskiej i cieśniny Bab-al Mandab, a także wy-
brzeże somalijskie jest częścią jednego z ważniejszych szlaków transportowych. 
Od 2016 roku można zaobserwować wzmożone zainteresowanie regionem 
mocarstw takich jak Chiny, USA, Japonia, jednak warto zaznaczyć, że już 
dużo wcześniej pojawiły się bazy wojskowe państw trzecich. Wynika to z kilku 
istotnych faktów. Niewątpliwie najważniejszy z nich dotyczy strategicznego 
położenia tego regionu i chęci uczestniczenia w budowaniu bezpieczeństwa w 
obszarze Zatoki Adeńskiej. Ponadto daje o sobie znać dążenie do zachowania 
wpływów w byłych koloniach, w tym przypadku dotyczy to Francji i jej byłej 
kolonii Dżibuti (wówczas Somali Francuskie)7.

Drugim ważnym elementem analizy tego regionu jest charakterystyka 
geograficzna, która bada także region pod względem możliwości wystąpienia 
klęsk żywiołowych. Róg Afryki jest najdalej wysuniętym na wschód regionem 
Afryki. Jest to region zróżnicowany topograficznie. Można wyróżnić tereny 
wyżynne takie jak Płaskowyż Etiopski, pustynne takie jak Ogaden i Półwysep 
Somalijski czy wybrzeżne w Erytreii, Dżibuti czy Somalii. Region graniczy z 
Morzem Czerwonym, Zatoką Adeńską oraz Oceanem Indyjskim. 

Ludność tego regionu jest bardzo zróżnicowana pod względem etnicz-
nym. jednak pod względem wyznania dominuje islam, choć spora część 
mieszkańców Etiiopii i Erytrei to chrześcijanie8.

Wyzwania dla pomocy humanitarnej  
w Rogu Afryki

Analizując warunki udzielania pomocy humanitarnej dla tego regionu, 
warto nakreślić wyzwania, jakie stoją przed rozwojem Rogu Afryki, by w przy-
szłości tej pomocy potrzebowały mniej lub w ogóle. 

Według raportu Banku Światowego z 2020 roku Od izolacji do integracji. 
Pogranicze Rogu Afryki (ang. From Isolation to Integration. The Borderlands of 
the Horn of Africa) można wyróżnić pięć wyzwań stojących przed regionem: 

5 Ethiopia’s Transition and the Tigray Conflict, https://sgp.fas.org/crs/row/R46905.pdf.
6 Djibouti, https://fragilestatesindex.org/country-data/, [dostęp:5.04.2022].
7 The foreign military presence in the Horn of Africa region, https://sipri.org/sites/default/
files/2019-04/sipribp1904.pdf.
8 Horn of Africa, https://www.britannica.com/place/Horn-of-Africa.
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- izolację, rozumianą jako marginalizacja państw regionu, 
- konflikty i brak praworządności,
- przemieszczanie się ludności, w które wliczana jest zarówno migracja 

wewnętrzna jak i zewnętrzna,
- ubóstwo,
- problemy demograficzne, związane z tym, że jest bardzo młode społe-

czeństwo, które według prognoz ma się podwoić w przeciągu niecałych 
25 lat (według tabeli zamieszczonej w raporcie stanowi to zarówno wy-
zwanie, jak i szansę)9.

Warto jednak zaznaczyć, że spośród podanych wyżej wyzwań rozwojo-
wych cześć z nich jest wynikiem poprzednio wymienionych, dlatego zapro-
ponowałabym inny podział z uwzględnieniem dwóch wyzwań, dodanych ze 
względu na analizowany okres:

- susza, której wynikiem jest głód, ubóstwo, migracje,
- konflikty i brak praworządności, których wynikiem jest słaba infrastruk-

tura medyczno-sanitarna, głód, ubóstwo, migracje,
- Covid-19,
- wojna na Ukrainie.

Podział ten pozwala zauważyć, że większość wyzwań z jakimi mierzą się 
Etiopia, Erytrea, Somalia oraz Dżibuti wynika z dwóch największych tj. pro-
blemu powtarzającej się suszy oraz konfliktów i braku praworządności. 

Wyzwania związane z wojną na Ukrainie (m. in. problemy z importem 
ukraińskiej żywności) są na tyle nowym zespołem zagadnień, że ich skutki 
najprawdopodobniej będą widoczne dopiero w roku 2023, kiedy wiele do-
staw żywności, dostarczanych w ramach pomocy humanitarnej, zostanie za-
blokowanych wskutek konfliktu wywołanego przez Rosję; niszczenia zapasów 
i blokowania ukraińskich portów. Wyzwania związane z pandemią Covid-19 
związane są z problemami z dostawami, które wystąpiły na początku 2020 
roku, kiedy wiele dostaw było opóźnionych poprzez ograniczenia w ruchu 
granicznym.

Problem suszy występuje na terenie Rogu Afryki od wielu lat. Nieste-
ty od kilku lat (2016)10 susza nasiliła się również w okresie pory deszczowej. 
Szacuje się, że w 2016 roku doprowadziła ona do katastrofy humanitarnej, 

9 From Isolation to Integration, The Borderlands of the Horn of Africa, Table 0.1, https://
reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/The-Borderlands-of-the-Horn-of-Africa.pdf.
10 East Afica special raport, https://fews.net/sites/default/files/documents/reports/FEWS_
NET_Horn_of_Africa_June%202017_Drought_Map_Book.pdf.
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w której wyniku miliony ludzi cierpią na brak wody, głód oraz ciężkie ostre 
niedożywienie, ponadto susza prowadzi do zwiększenia skali migracji.

Problem konfliktów i braku praworządności dotyka wszystkie państwa 
regionu. Etiopia, która od wielu lat była uwikłana w konflikt z Erytreą oficjal-
nie zakończyła spór w 2019, za co premier etiopski Abyi Ahmed Ali otrzymał 
Pokojową Nagrodę Noble. Niestety, już kilka miesięcy później rozpoczął się 
konflikt na północnej części kraju, w regionie Tigraj, który doprowadził do 
wojny domowej, która nadal nie została zakończona (stan na kwiecień 2022 
r.) (Kania 2020).

Erytrea, która jest uznawana za jedno z najbardziej zamkniętych państw 
świata, jest rządzona przez jednego przywódcę od prawie 30 lat (prezydent Isa-
jas Afewerki); narzucone przez niego rządy dyktatorskie sprawiają, że państwo 
to od lat należy do najbardziej nieprzestrzegających wolności i praw człowieka 
w skali świata11.

Somalia, uwikłana w wojnę domową od ponad 30 lat, jest uznawana za 
jedno najbardziej dysfunkcyjnych państw świata12. Brak praworządności oraz 
rozpad państwowości doprowadził do tworzenia się samozwańczych republik 
na jej terenie.

Dżibuti jako jedyne państwo regionu jest względnie stabilne  
i nie uwikłane w żadne konflikty; ani zewnętrzne, ani wewnętrzne. Poziom 
praworządności państwa rządzonego od 1999 roku przez prezydenta Ismaila 
Omara Guelleha również pozostawia wiele do życzenia, a organizacje poza-
rządowe takie jak Humans Right Watch zaznaczają problem braku wolności  
i przestrzegania praw człowieka w Dżibuti13.

Konflikty, zarówno zewnętrzne jak i wewnętrzne, brak praworządności  
i nieprzestrzeganie praw człowieka przyczyniają się do wzrostu migracji, po-
ziomu głodu, ubóstwa; utrudniając realizację wielu innych wyzwań przed ja-
kimi stoją poszczególne państwa Rogu Afryki.

Pomoc humanitarna dla poszczególnych państw 
regionu przed 2016 rokiem, w latach 2016-2020  
i podczas pandemii w latach 2020-2022

Pomoc humanitarna dla państw Rogu Afryki, w związku z powtarzający-
mi się kryzysami humanitarnymi, jest dostarczana od wielu lat. W XXI wieku 

11 Freedom House, https://freedomhouse.org/countries/freedom-world/scores.
12 Somalia, Fragile State Index, https://fragilestatesindex.org/country-data/, [15.04.2022].
13 Djibouti, https://hrw.org/djibouti, [15.04.2022].
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można wyróżnić co najmniej dwa okresy kryzysowe: lata 2011-201214 oraz 
lata 2016-21715, w których wystąpiły ogromne susze dewastujące zarówno 
analizowany region, jak i państwa ościenne.

Klęska głodu, która wystąpiła w 2016 roku, okazała się przełomowa  
w zakresie określenia dalszego trybu udzielania pomocy humanitarnej w re-
gionie Rogu Afryki. Przed rokiem 2016, a zwłaszcza od wystąpienia poprzed-
niej dużej suszy i klęski głodu w latach 2011-2012 pomoc humanitarna była 
udzielana ad hoc, w odpowiedzi na dany problem, stosownie do skali kryzysu. 
Począwszy od roku 2016 pomoc humanitarna jest przygotowywana z wyprze-
dzeniem wobec przewidywanych cyklicznych klęsk żywiołowych i niesionych 
przez nie zagrożeń.

Według postanowień Rady Unii Europejskiej, zawartych w dokumen-
cie z 2015 roku Pomoc humanitarna, ratowanie życia i zmniejszanie ludzkie-
go cierpienia, udzielana pomoc stanowi odpowiedź na konflikty zbrojne czy 
klęski żywiołowe16, jednak w publikacjach które ukazały się w 2017 roku  
i okresie późniejszym, narracja dotycząca sposobu udzielania pomocy huma-
nitarnej optuje za określeniem ich jako „działań wychodzących naprzeciw” po-
wstającym potrzebom, związanym z występowaniem powtarzających się klęsk 
żywiołowych i katastrof spowodowanych przez człowieka17. Narracja ta ma 
kolosalne znaczenie w kontekście organizacji działań pomocowych w Rogu 
Afryki, gdzie od wielu lat susze, klęski głodu oraz konflikty występują cy-
kliczne; stała gotowość organizacji międzynarodowych oraz tworzenie stałych 
funduszy pomocowych znacząco usprawnia udzielanie pomocy humanitarnej.

Analizując tryb udzielania pomocy humanitarnej państwom tego regionu 
przed rokiem 2016 można zauważyć przede wszystkim działania prowadzone 
w odpowiedzi na dany kryzys. Tryb ten zakładał, że po zgłoszeniu przez ONZ 
klęski głodu w danym państwie czy regionie, organizacje międzynarodowe 
przystępowały do organizacji pomocy humanitarnej18. Wsparcie płynęło za-
równo bezpośrednio od państw, m.in. od Stanów Zjednoczonych, organizacji 
międzynarodowych takich jak ONZ, ale również z organizacji pozarządowych 

14 Crisis 2011-2012, https://reliefweb.int/disaster/dr-2011-000029-ken, [1.05.2022].
15 Worsening drought in Horn of Africa puts up to 20 million at risk, https://news.un.org/en/
story/2022/04/1116442, [1.05.2022].
16 Pomoc humanitarna, ratowanie życia i zmniejszanie ludzkiego cierpienia, Rada Unii Euro-
pejskiej, 2015, https://www.consilium.europa.eu/media/30117/qc0415260pln.pdf.
17 Pomoc humanitarna, Polityka Rozwojowa, Parlament Europejski, https://www.europarl.
europa.eu/factsheets/pl/sheet/164/pomoc-humanitarna, [4.05.2022].
18 The UN declares famine in Somalia, https://reliefweb.int/report/somalia/un-declares-fam 
ine-somalia, [1.05.2022].
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takich jak np. PAH (Polska Akcja Humanitarna)19. Mimo niewątpliwego 
zaangażowania darczyńców, organizacja i dostarczenie pomocy wymagały 
określonego czasu, co pociągało za sobą negatywne skutki. Mark Bowden, 
koordynator ONZ ds. Pomocy humanitarnej w Somalii, w 2011 roku wspo-
mniał, że każde opóźnienie w przepływie pomocy humanitarnej wiązało się ze 
zwiększeniem się liczny ofiar śmiertelnych, w tym dzieci20.

Warto zauważyć również, że przed rokiem 2016 pomoc udzielana po-
szczególnym państwom była do oszacowania. W przybliżeniu jedynie, anali-
zując poszczególne dane, można założyć, że najwięcej środków otrzymywała 
Etiopia, następnie Somalia, Dżibuti i na końcu Erytrea21. 

Erytrea była pomijana przy rozdziale środków, przede wszystkim z winy 
działań jej władz. Jako państwo zamknięte, z silnie ograniczonym dostępem 
do rzetelnych informacji dotyczących rzeczywistych potrzeb, nie jest w stanie 
wiarygodnie przedstawić rzeczywistego zapotrzebowania na pomoc humanitar-
ną. Dżibuti także nie otrzymywało pomocy humanitarnej w dużej skali, choć 
w przypadku tego państwa była ona zauważalna, a ograniczenia były spowo-
dowane całkiem inna przyczyną22. Sytuacja ta wynikała bowiem z faktu, iż 
Dżibuti jako jedyne państwo Rogu Afryki, w Indeksie Państw Niestabilnych 
(ang. Fragile States Index) od wielu lat nie spadało poniżej alarmujących norm23.

Kolejną ważną cezurą w działaniach pomocowych stały się lata 2016-
2020, czyli okres pomiędzy ostatnią największa suszą w regionie, która nawie-
dziła Somalię, Etiopię, Dżibuti i Erytreę w latach 2016-2017 a rokiem 2020, 
w którym wybuchła na całym świecie pandemia Covid-1924.

Od 2011 roku sytuacja w regionie Rogu Afryki stale pogarszała się pod 
względem liczby osób dotkniętych głodem, ubóstwem oraz konfliktami zbroj-
nymi. Jednak, gdy w roku 2016 po raz kolejny nadeszła susza spowodowana 
zjawiskiem pogodowym el Nino25  większość organizacji pomocowych była 
przygotowana na szybkie zwiększenie nakładu pomocy humanitarnej dla 
regionu. Wiązało się to ze wspomnianą wcześniej zmianą tryby udzielania 

19 Somalia, https://www.pah.org.pl/somalia/, [2.05.2022].
20 Ibidem.
21 Crisis in the Horn of Africa, https://2009-2017.state.gov/p/af/rt/hornofafrica/index.html, 
[2.05.2022]; Eritrea, https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/eritrea, [2.05.2022].
22 Horn of Africa Drought final fact sheet 2012, https://www.alnap.org/help-library/horn-of- 
africa-drought-final-fact-sheet-2012, [4.05.2022].
23 Djibouti, https://fragilestatesindex.org/country-data/, [3.05.2022].
24 Pandemia Covid-19 rozpoczęła się pod koniec 2019 roku 17 listopada w Chinach, jednak 
to rok 2020, a dokładniej 11 marca została ona uznana przez Światową Organizację Zdrowia 
za ogólnoświatową pandemię.
25 2015-2016 El Nino, Food and Agriculture Organization of United Nations 2016, https://
www.fao.org/3/i6049e/i6049e.pdf.
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pomocy: zapobiegać, a nie odpowiadać na potrzebę.
Według raportu grupy URD (fr. Urgence Rehabilitation Groupe) nieza-

leżnego think-thanku działającego w obszarze pomocy humanitarnej nie za-
uważono znacznej różnicy w ilości pomocy humanitarnej udzielonej po kry-
zysach z lat 2011 i 2016, jednak można zauważyć zmianę szybkości reakcji 
na zgłoszone zapotrzebowanie. W 2016 roku reakcja była natychmiastowa,  
a pierwsza pomoc dotarła do Somalii zanim nastąpił szczyt kryzysu26. Trudno 
jest dokładnie oszacować wartość pomocy niesionej przez państwa, organiza-
cje międzynarodowe, organizacje pozarządowe oraz prywatne firmy, jednak 
warto pamiętać, że nie tylko ilość dostarczanej pomocy jest ważna, lecz także 
jej realny wpływ na zmiany, które często trudno dostrzec, jak chodzi o popra-
wę jakości życia ludności w regionie Rogu Afryki.

Po roku 2020, kiedy na świecie rozpoczął się okres pandemii, Róg Afryki 
nadal wymagał wsparcia ze względu na niestabilną sytuację polityczną, suszę, 
znaczną liczbę ludności dotkniętej głodem i ubóstwem, jednak dodatkowo 
pojawiły się wyzwania dotyczące konieczności zapobiegania i leczenia Covid-19.

Według danych na dzień 11 maja 2022 roku, w Etiopii od początku 
pandemii zachorowało na Covid-19 471 tysięcy, a zmarło 7510 osób, w Dżi-
buti 15 631 tysięcy, a zmarło 189 osób, w Somalii 26 518 osób, a zmarło 
1361, a w Erytrei zachorowało 9738 tysięcy, a zmarło 103 osoby27. Warto 
zaznaczyć, że dane z państw takich jak Somalia, Dżibuti, a zwłaszcza Erytrea 
nie są danymi pewnymi, błędy w liczbie mogą wynikać zarówno z celowego 
fałszowania danych przez władze, jak i obiektywnie istniejących utrudnień, 
związanych z ograniczonym dostępem do lekarzy i testów. Niemniej jednak 
dane, dotyczące śmiertelności, wskazują na stosunkowo małą liczbę zgonów 
w przeciągu dwóch lat, co więcej porównując te dane do wskaźnika śmiertel-
ności dzieci poniżej 5 roku życia np. w Somalii, który wynosi 115 na 1000 
urodzeń, wskazują na mało istotny wpływ Covid-19 na sytuację w poszczegól-
nych państwach regionu Rogu Afryki28.

Należy jednak zauważyć, że pomimo pandemii nie przestano dostarczać 
pomocy humanitarnej. Unia Europejska w 2021 roku przeznaczyła ponad 

26 Comprehensive review (cr) of 2016-2017 Echo Horn of Africa (HoA) drought response, 
Groupe URD, 2019, https://www.urd.org/wp-content/uploads/2019/06/Review-of-Horn-of- 
Africa-drought-response_GroupeURD_2019.pdf.
27 Ethiopia, Djibouti, Somalia, Eritrea, https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data- 
explorer, [11.05.2022].
28 Mortality rate under 5 (per 1000 live births)-Somalia, https://data.worldbank.org/indicator/ 
SH.DYN.MORT?locations=SO, [11.05.2022].
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175 milionów euro na rzecz Rogu Afryki29, Stany Zjednoczone w samym 
2022 planują wysłać tam pomoc o wartości ponad 200 milionów dolarów  
w odpowiedzi na kolejne susze nawiedzające region30. Oczywiście są to je-
dynie częściowe wpływy na rzecz szeroko rozumianej pomocy humanitarnej 
w Rogu Afryki, jednak warto podkreślić, że mimo pandemii, która mocno 
dotknęła zarówno państwa europejskie, jak i Stany Zjednoczone, a pośrednio 
także wszelkie organizacje międzynarodowe i pozarządowe, dzięki urucho-
mionemu w 2016 roku mechanizmowi pomocy, była ona dostarczana niemal 
w niezmienionej wysokości. 

Pomoc humanitarna przed Covid-19 
i w trakcie - paradoks pomocowy

Jak wspomniano, organizację trybu przyznawania pomocy humanitarnej 
na rzecz państw Rogu Afryki można podzielić na kilka etapów. Początkowo 
pomoc humanitarna była odpowiedzią na konkretną katastrofę humanitarną, 
po otrzymaniu informacji, że potrzebna jest pomoc, organizacje międzyna-
rodowe i pozarządowe, państwa oraz prywatni darczyńcy łączyli się i działali 
na rzecz poprawy jakości życia ludzi objętych kryzysem. Sytuacja zmieniła 
się po katastrofalnej suszy z 2011 roku, gdy po raz kolejny okazało się, że 
pomoc dostarczana do państw potrzebujących jest opóźniona, że działanie  
w odpowiedzi na daną potrzebę jest zbyt powolne. Rozpoczęto wówczas zmia-
nę całego systemu dostaw pomocy humanitarnej. Podmioty organizujące po-
moc rozpoczęły stały przepływ wsparcia do państw regionu, tak, aby zapobie-
gać i być przygotowanym na ewentualne momenty kryzysowe. 

Warto jednak zaznaczyć, że narracja wielu organizacji i państw jest na-
kierowana na pomoc potrzebną po suszach. Niewątpliwie susze cyklicznie 
dotykają Róg Afryki, jednak nie stanowią największego problemu, który do-
prowadza ludność tego regionu do skrajnego ubóstwa. Jest to składowa wielo-
elementowej układanki, której fundamentem, oprócz trudnego dla człowieka 
klimatu, są dezorganizacja państwa wywołana konfliktami zbrojnymi, złym 
zarządzaniem oraz zastałymi problemami natury polityczno-historycznej. 

29 Horn of Africa drought: EU allocates 21,5 million in additional humanitarian funding, 
https://ec.europa.eu/echo/news-stories/news/horn-africa-drought-eu-allocates-eu215-million- 
additional-humanitarian-funding-2021-12-17_en, [11.05.2022].
30 United States announces additional Humanitarian Assistance for the Horn of Africa, 
https://www.state.gov/united-states-announces-additional-humanitarian-assistance-for-the- 
horn-of-africa/, [11.05.2022].
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Próbując porównać poziom udzielanej pomocy humanitarnej z okre-
su przed pandemią i w okresie jej trwania, można było wstępnie założyć, że 
państwa i organizacje międzynarodowe, które również zostały dotknięte przez 
kryzys pandemiczny będą przykładać mniejszą wagę do udzielania pomocy 
państwom trzecim, mając własne poważne problemy wewnętrzne. Z analizy 
dostępnych danych wynika jednak, że pomoc udzielana przed pandemia oraz 
w trakcie nie różni się znacząco, ani w zakresie wartości przekazywanych środ-
ków, ani pod względem terminowości dostarczenia pomocy. Jest to pewnego 
rodzaju paradoks, który może wynikać z chęci utrzymania stabilności i wpły-
wów w regionie Rogu Afryki przez poszczególne podmioty takie jak USA czy 
ONZ, jak również może to wynikać z dobrego zagospodarowania środków 
przez poprzednie lata przygotowań do udzielania zapobiegawczej pomocy hu-
manitarnej, a nie odpowiadającej jedynie na daną katastrofę.

Podsumowanie 

Analizując zmiany organizacji trybu przyznawania pomocy humanitar-
nej, udzielanej w XXI wieku państwom Rogu Afryki, można zauważyć zna-
czącą poprawę w skuteczności udzielania pomocy po kryzysie humanitarnym 
2011 roku. Zauważono wówczas, że pomoc przyznawana w odpowiedzi na 
zapotrzebowanie, wywołane konkretną sytuacją kryzysową  bywa spóźniona, 
a przez to niewystarczająca i nieskuteczna. Zdecydowano wówczas, że należy 
planować działalność pomocową z wyprzedzeniem wobec potencjalnego za-
potrzebowania. W wyniku przyjętych wówczas zmian w 2016 roku, podczas 
kolejnej dużej suszy, która dotknęła państwa regionu, niezbędna pomoc hu-
manitarna dotarła do potrzebujących znacznie szybciej niż poprzednio.

W kontekście działań pomocowych, realizowanych podczas pandemii 
Covid-19, zmiany te miały na tyle znaczący wpływ, że analiza dostępnych 
źródeł wskazuje na brak istotnych różnic w zakresie udzielonej pomocy odno-
śnie do okresu sprzed i w trakcie pandemii. 

Optymistyczne prognozy, dotyczące utrzymania podobnego trendu  
w przyszłości, mogą ulec zachwianiu w wyniku wielu czynników, z których 
najgroźniejszymi wydają się być rosnąca inflacja w skali globalnej i konflikt na 
Ukrainie. Jednak wobec próby oceny sytuacji zastanej, według stanu na maj 
2022 roku, należy stwierdzić, że dzięki zmianom jakie nastąpiły w organizacji 
działań pomocowych w okresie lat 2011-2016, wysokość i zakres pomocy 
humanitarny udzielanej państwom Rogu Afryki w ostatnich latach nie uległa 
zmianie, nawet w okresie pandemii, co pomyślnie rokuje na przyszłość.
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Wstęp

Kiedy demony wojny odradzają się, powodują nie tylko śmierć walczą-
cych żołnierzy i bezbronnych cywilów w tym dzieci, ale również wyrządza-
ją szkody w środowisku naturalnym, a nawet mogą prowadzić do katastrofy 
ekologicznej. Dostrzegalność zaistniałych zniszczeń w środowisku jest często 
problematyczne w porównaniu ze zdewastowanymi miastami, infrastruk-
turą mieszkaniową czy obiektami użyteczności publicznej, które są dostrze-
galne gołym okiem. Można zadać pytanie czym jest zniszczenie środowiska  
w obliczu śmierci tysiąca ludzi, jeżeli przyjmiemy możliwość rozważanie ko-
lizji wartości? Prawdopodobnie odpowiedź padłaby, że jest problem drugo-
rzędnym co może wydawać się złudne w porównaniu z zachodzącą synergią 
pomiędzy ochroną życia i zdrowa oraz bezpieczeństwem ekologicznym. Nie 
ulega wątpliwości, że na gruncie prawa międzynarodowego należy pracować 
nad efektywnym mechanizm odpowiedzialności państw za szkody środowi-
skowe, ponieważ jest to tak samo ważna jak poniesienie odpowiedzialność 
za śmierć ludności oraz zniszczenia materialne. Naruszenie bezpieczeństwa 
ekologicznego to nie tylko szkoda powstała na terenie państwa okupowanego  
 

1 ORCID: 0000-0002-9249-6650; Wydział Prawa Administracji i Ekonomii 
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powodujące utratę życia lub zdrowia, ale również jest to transgraniczne zagro-
żenie dla sąsiednich państw i funkcjonowania całego ekosystemu. 

Inspiracją do napisana artykułu stał się konflikt panujący na Ukrainie, 
która dnia 24 lutego 2022 r. została nielegalnie zaatakowana przez Federa-
cję Rosyjską oraz działania zbrojne toczące się od 2014 r. w Donbasie, gdzie 
na obszarach kontrolowanych przez separatystów nastąpiła pełna demoder-
nizacja, powrót archaicznej plemienności, prawa pięści, prawa kałasznikowa 
(Miedwiediew 2020, s.62). Jak wskazuje Siergiej Miedwiediew w książce 
„Powrót rosyjskiego Lewiatana” Federacja Rosyjska pełni rolę „klasycznego 
czynnika modernizującego, rozbijając tradycyjne systemy żelazną pięścią in-
dustrializacji, budując współczesną infrastrukturę, ale niszcząc środowisko 
naturalne i zmieniając mapy narodów” (Miedwiediew 2020, s.96). Wschod-
ni region Ukrainy (obwód Doniecki, obwód Ługański, obwód Zaporoski) 
jest specyficznym obszarem gospodarczym, w którym działa przemysł ciężki  
i duża liczba kopalni węgla, z tego względu jest obszarem bardzo atrakcyjny 
dla Rosji. Już za czasów ZSSR istniał slagon mówiący, że ,,Doniec to węgiel, 
Donieck to stal, Donieck to ludzie patrzący w dal” (Baca-Pogorzelska, Potocki 
2020, s.61), niestety okres transformacji doprowadził do powolnego upadku 
wschodniej potęgi Ukrainy. Trwająca wojna na tym obszarze jest działaniem 
wymierzonym przeciwko środowisku, które w przeciągu 9 lat utraciło bioróż-
norodność. Trzeba sobie uświadomić uderzenia artyleryjne powodujące znisz-
czenia w fabrykach i zakładach przemysłowych, w których przechowywane są 
niebezpieczne substancje i surowce zagrażające życiu i zdrowiu. Dla przykładu 
na wschodzie Ukrainy znajduje się Nowogrodzka Fabryka Fenolu, która wy-
korzystuje naftalen, fenol i inne toksyczne chemikalia czy kopalnia Nikitovsky 
Mercury, zajmująca się wydobyciem rtęci. Katastrofalne skutki można już do-
strzec w Donbasie, który musi stawić czoła takim problemom jak zanieczysz-
czenie gruntu i wód, które powstają w wyniku zatopienia licznych kopalni 
węglowych. Brudna woda przenika z kopalń do przepływającej przez Donbas 
rzeki Doniec, która wpada do Donu, a z nim do Morza Azowskiego (Baca-

-Pogorzelska, Potocki, 2020, s.62). Pożary rakietowe powodują uszkodzenia 
na dużą skalę w infrastrukturze krytycznej, zwłaszcza w magazynach ropy naf-
towej i zakładach chemicznych. Powodując znaczne szkody w ekosystemach, 
zmniejszając populacje gatunków roślin i zwierząt. 

W swoim tekście skupie się na przedstawieniu konstrukcji bezpieczeń-
stwa ekologicznego, która jest mocno akcentowana w Konstytucji Ukrainy 
uchwalonej na piątej sesji Rady Najwyższej 28 czerwca 1996 roku (dalej jako: 
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Konstytucja Ukrainy)2. W artykule przedstawię zakres znaczeniowy terminu 
bezpieczeństwo ekologiczne oraz główne jego cechy. W kolejnym podroz-
dziale analizę poświęcę międzynarodowemu systemowi odpowiedzialności 
międzynarodowej za wyrządzone szkody w środowisku, z uwzględnieniem 
możliwości występowania szkody atomowej powstałych w wyniku działań 
zbrojnych. Moją tezą jaką spróbuje udowodnić jest brak skutecznego syste-
mu odpowiedzialności międzynarodowej za szkody w środowisku powstałe 
podczas trwania konfliktu zbrojnego. W ostatnim rozdziale przyjrzę się moż-
liwości zakwalifikowania jako nowego przestępstwa – ekobójstwa (ang. ecoci-
de). Przedstawiciele doktryny i eksperci uznają, że naruszenie międzynarodo-
wych obowiązków w dziedzinie ochrony środowiska człowieka powinno być́ 
traktowane jako przestępstwo międzynarodowe za które państwo powinno 
ponieść kary. 

Bezpieczeństwo ekologiczne  
w Konstytucji Ukrainy i prawie międzynarodowym 

Bezpieczeństwo ekologiczne lub bezpieczeństwo środowiskowe jest ele-
mentem szeroko pojętego „bezpieczeństwa”, które nie doczekało się legalnej 
definicji w aktach normatywnych na poziomie prawa międzynarodowego. 
Można je rozumieć jako dążenie państwa do ochrony własnego środowiska 
naturalnego oraz ochronę zdrowia i życia ludzi przed zagrożeniami, które 
mogą doprowadzić do katastrofy humanitarnej, która zatrzymuje rozwój 
ludzkości. Jak wskazuje Matt McDonald bezpieczeństwo ekologiczne polega 
na zachowaniu następujących czterech dynamicznych powiązanych ze sobą: 

„1) Między populacjami ludzkimi żyjącymi na wyższym poziomie konsumpcji 
i zdolność natury do dostarczania zasobów i usług 2) Między populacjami 
ludzkimi a mikroorganizmami chorobotwórczymi 3) Między populacjami 
ludzkimi a populacjami innych roślin i zwierząt, 4) Wśród populacji ludzkiej” 
(McDonald 2021, s. 98). Niestety działania wojenne niweczą cele państwa, 
które dąży do utrzymania jakości środowisko naturalnego na jak najwyższym 
poziomie, działana agresora zaburzając mechanizm wzajemnego odziaływania. 
W temacie bezpieczeństwa i środowiska należy przyjąć holistyczne spojrzenie 
na człowieka i środowisko. Dla przykładu w ujęciu Konstytucji Rzeczypo-
spolitej Polskiej pojęcie „środowisko” jest pojęciem szerokim i potocznie ro-
zumianym, definiowane jest w sensie przyrodniczym jako „ogół elementów 

2 Konstitucija Ukraini prijnata ma pjatij sesii Verchovni Radi Ukraini 28 cervnja 1996 roku
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naturalnych, tzn. stworzonych przez naturę, ale w mniejszym lub większym 
stopniu przekształconych przez gospodarczą działalność człowieka, składają-
cych się w danym miejscu czasie na warunki życia ludzkiego” (Górski 2016, 
s.6-7). Jednakże w dzisiejszych czasach termin środowisko powinno nabrać 
głębszego znaczenia, idea ochrony klimatu będąca częścią środowiska przy-
rodniczego jest w synergii i oddziałuje między innymi na „środowisko geogra-
ficzne” związane z działaniami człowieka, które pozwalają osiągnąć neutralno-
ści w kontekście budowania budynków niepozostawiających śladu węglowego, 
rozbudowy inteligentnej infrastruktury przesyłowej czy sieci komunikacyjnej. 
Przetrwanie gatunku ludzkiego, relacje międzyludzkie oraz sam człowiek, któ-
rego wiedza, zachowanie ekologiczne to elementy „środowiska społecznego” 
na które również wpływ ma klimat (Górski 2016, s.6-7).

Konstrukcja bezpieczeństwa ekologicznego została wyrażona w Kon-
stytucji Ukrainy jako jedna z podstawowych zasad funkcjonowania państwa, 
jednocześnie posiadając najwyższą moc prawną. Regulacja zapewnienia bez-
pieczeństwa ekologicznego zawarta w ustawie zasadniczej jest szczególnie 
rozbudowana w porównaniu z innymi normami zawartymi w konstytucjach 
państw bloku postsowieckiego. Już w pierwszym rozdziale Zasady Ogólne 
można zauważyć normę, która mówi, że najwyższymi wartościami społecz-
nymi na Ukrainie są człowiek, jego życie i zdrowie, honor i godność, niety-
kalność i bezpieczeństwo (art. 3 ust.1 Konstytucji Ukrainy). Szeroki zakres 
interpretacyjny bezpieczeństwa (Kowalski, 2014, s.27-41) pozwala przy-
jąć, że szczególną wartością jest również bezpieczeństwo środowiskowe lub 
ekologiczne, obok bezpieczeństwa energetycznego czy wewnętrznego. Gra-
nice regulacji bezpieczeństwa państw na arenie międzynarodowych ulegną  
w najbliższych latach ponownemu przemodelowaniu ze względu na narastając 
konflikty zbrojne, próby użycia bomby atomowej czy zmiany klimatyczne. 
Również dyskurs bezpieczeństwa ekologicznego będzie coraz bardziej obecny 
w przestrzeni publicznej i politycznej powodując ewolucje modelu bezpie-
czeństwa narodowego. 

Polegającego na akcentowaniu nadrzędnego interesu publicznego w od-
niesieniu do słusznego interesu prywatnego. 

Zasadę suwerenności narodu ujęto przez własność ludu ukraińskiego, 
uznano, że Ziemia, jej bogactwa, przestworza, zasoby wodne i inne zaso-
by naturalne znajdujące się na terytorium Ukrainy, zasoby naturalne szelfu 
kontynentalnego, wyłączonej (morskiej) strefy ekonomicznej są własnością 
ludu ukraińskiego (art. 13 Konstytucji Ukrainy), akcentując przy tym waż-
ne elementy odnoszące się do środowiska naturalnego. W nawiązaniu do 
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zaprezentowanej normy wprowadzono zakaz korzystania z własności w spo-
sób pogarszający sytuację ekologiczną i naturalne właściwości ziemi (art. 71 
cz. 7 Konstytucji Ukrainy). Również doświadczenia związane z katastrofą  
w czarnobylskiej elektrowni jądrowej 26 kwietnia 1986 r. wpłynęły na prawo-
dawstwo w obszarze bezpieczeństwa ekologicznego czego dowodem jest nor-
ma konstytucyjna mówią o zapewnianiu ochrony środowiska i utrzymaniu 
równowagi ekologicznej na terytorium Ukrainy, przezwyciężeniu następstw 
katastrofy czarnobylskiej - katastrofy o znaczeniu światowym, i zachowanie 
(podstawowej substancji narodu) zasobów ludzkich narodu ukraińskiego jest 
obowiązkiem państwa (art. 16 Konstytucji Ukrainy). Świadomość na temat 
promieniowania i jego wpływ na obszary doprowadziły do uregulowania 
instytucji konstytucyjnej związanej z ochroną środowiska naturalnego, czy-
li strefa nadzwyczajnej sytuacji. Strefa nadzwyczajna to sytuacja w związku  
z która na wydzielonym obszarze wystąpiły negatywne zmiany w środowisku 
naturalnym. Wymagająca zastosowania nadzwyczajnych środków ze strony 
państwa (art. 1 ustawy Ukrainy o strfie nadzwyczajnej sytuacji ekologicznej). 
Unormowanie jej w ustawie zasadniczej pokazuje szczególną rangę norm do-
tyczących środowiska oraz stosunek ustrojodawcy do możliwych katastrof śro-
dowiskowych. Przepisy regulujące tryb ogłoszenia, wydzielania, reżim prawny, 
monitorowanie strefy nadzwyczajnej sytuacji ekologicznej zostały uregulowa-
ne w ustawie Ukrainy o strefie nadzwyczajnej sytuacji ekologiczne z 2000 r. ze 
zmianami późniejszymi. 

Osobistym prawem niemajątkowym uregulowanym w art. 50 Konsty-
tucji Ukrainy jest prawo każdego do przebywania w bezpiecznym dla życia  
i zdrowia środowisku oraz do wynagrodzenia za szkody poniesione w wypad-
ku naruszenia tego prawa. Na państwie spoczywa obowiązek podjęcia możli-
wych działań, które będą realizować prawo, ale każdy podmiot jest zobowią-
zany do powstrzymania się od działań szkodzących środowisku naprawienia 
wyrządzonej szkody (art. 66 Konstytucji Ukrainy) (Kowalski 2014, s.27-41).

Rodzaje szkód w środowisku 

Mechanizmem, który pomoże zatrzymać zniszczenia środowiska w cza-
sie konfliktów wojennych to efektywna odpowiedzialność międzynarodowa  
i sankcje wobec agresora. Obecny system odpowiedzialności za straty dla śro-
dowiska naturalnego powstałych w czasie konfliktów wojskowych jest nieefek-
tywny ze względu na brak kompleksowego unormowania odpowiedzialności 
w umowach międzynarodowych oraz specyfiki prawa międzynarodowego.
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Niezwykle ważnym etapem, który pozwala pociągnąć państwo do odpo-
wiedzialności jest zebranie wszystkich dowodów, które potwierdzą wyrządze-
nie szkód oraz wstępna ocena rozmiarów zagrożeń i szkód. Ukraina przez cały 
okres trwania rosyjskiej inwazji prowadzi monitorowanie stanu środowiska. 
Według informacji przekazanych przez Ministerstwo Środowiska na teryto-
rium Ukrainy i na Morzu Czarnym udokumentowano już 231 przestępstw 
przeciwko środowisku popełniane przez Federację Rosyjską. Najwięcej przy-
padków ekobójstwa wykryto w obwodzie kijowskim - 34, donieckim - 27  
i dniepropietrowskim - 223. 

Agresja wojenna powoduje głównie tzw. straty uboczne lub pośrednie 
w środowisku naturalnym (ang. environmental collateral damage) (Kapelań-
ska-Pręgowska, Sadowski 2018, s.145). Należy postulować o wprowadzenie 
zakazu powodowania zmian w środowisku wynikających z celów wojskowych, 
jednakże może stać się to techniczne niewykonalne. Może zaistnieć również 
sytuacja, która dochodzi do millitary ecocide, czyli militarnego ekobójstwa po-
legającego na świadomym niszczeniu przyrody podczas wojny, które postrze-
gane jest jako strategia ofensywna lub defensywna (Hough 2014, s. 137-138). 
Działanie jest określone jako metoda spalonej ziemi znana już od czasów sta-
rożytnych i wykorzystywana w konfliktach zbrojnych. Termin pojawił się na 
początku lat siedemdziesiątych XX wieku w związku z niesławną kampanią 
defoliacji dżungli, przeprowadzoną przez Stany Zjednoczone w ramach ope-
racji Ranch Hand (Hough 2014, s.138). W Wietnamie herbicydy stosowano 
na znacznie większą skalę - szacuje się, że w latach 1962-1971 amerykań-
skie siły powietrzne rozpyliły około 80 milionów litrów 2,4,5-T, 2,4-D, pi-
kloramu i kakodylatu w różnych mieszankach na liście w dżungli i wrogie 
uprawy. Prawidłowe dokonanie typizacji szkody ma związek z intencją agreso-
ra, wyróżnia się chęć prowadzenia wojny, ale nie ma celu wyrządzenia szkody  
w środowisku, powstają powstają pośrednio. Może być również świadome 
działanie polegające na zniszczeniu środowiska, aby zwyciężyć konflikt. Oce-
na jest niezwykle trudna w obu przypadkach w pierwszym przykładzie ko-
nieczne jest wyważenie oraz zastosowanie zasady proporcjonalności powsta-
łych. Konieczne jest wykazanie, że szkody w środowisku są poważne, rozległe, 
długotrwałe i celowe.

3  Російські  війська  вчинили  понад  200  злочинів  проти  українського  довкілля: 
найбільше  –  на  Київщині  та  Донеччині,  zob.  https://mepr.gov.ua/news/39179.html 
(dostęp 15.06.2022 r.)
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Odpowiedzialność międzynarodowa  
za wyrządzone szkody w środowisku

Obecne podstawy odpowiedzialność za szkody w środowisku spowodo-
wane konfliktem zbrojnym odwołując się do międzynarodowego prawa hu-
manitarnego i międzynarodowego prawa środowiska. Niewątpliwie działania 
agresora skierowane przeciwko środowisku naruszają Kartę Narodów Zjedno-
czonych art. 2 we fragmencie sprzecznego z prawem użycia siły, który mówi, 
że wszyscy członkowie powstrzymają się w swych stosunkach międzynaro-
dowych od groźby użycia siły lub użycia jej przeciwko integralności teryto-
rialnej lub niezawisłości politycznej któregokolwiek państwa bądź w jakikol-
wiek inny sposób niezgodny z celami Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Również, jeżeli do szkody środowiskowej dojdzie w wyniku naruszenia norm 
międzynarodowego prawa humanitarnego w kontekście wojny to zgodnie  
z art. 91 protokołu I Konwencji Genewskiej to strona konfliktu, która na-
rusza postanowienia Konwencji lub niniejszego protokołu, jest w uzasadnio-
nych wypadkach zobowiązana do odszkodowania. Jest ona odpowiedzialna za 
wszystkie czyny popełnione przez osoby należące do jej sił zbrojnych. Obecnie 
brak jest precedensowego orzeczenia na poziomie prawa międzynarodowe-
go w kwestii szkód w środowisku powstałych w wyniku działań zbrojnych. 
Niestety brak efektywnego systemu odpowiedzialności w obliczu obecnego 
konfliktu Federacja Rosyjska a Ukraina. Zasiadanie Rosji w Radzie Bezpie-
czeństwa oznacza, że   może ona zawetować wszelkie próby powołania komi-
sji, która uznałaby kto jest odpowiedzialny, na podstawie prawa międzyna-
rodowego, za bezpośrednie straty, szkody w środowisku i wyczerpywanie 
się zasobów naturalnych. Najskuteczniejszym sposobem długoterminowego 
egzekwowania odpowiedzialności karnej jest jednak zmiana Statutu Rzym-
skiego, tak aby wyraźnie włączyć ecocide jako piątą zbrodnię przeciwko po-
kojowi - nie ograniczającą się tylko do czasu wojny. Umożliwiłoby to MTK  
i krajowym wymiarom sprawiedliwości zajęcie się najpoważniejszymi prze-
stępstwami przeciwko środowisku i ograniczenie jednego z korzeni konflik-
tów, a mianowicie niedoboru i nierównego podziału zasobów naturalnych 
w wyniku eksploatacyjnej grabieży ziemi. Teraz, jeśli kiedykolwiek, nadszedł 
czas, by społeczność międzynarodowa wreszcie wyznaczyła globalną moralną 
czerwoną linię w sprawie okrucieństw ekologicznych i położyła kres bezkar-
ności za ecocide.

Wykorzystanie broni której rażenie ma charakter nieprecyzyjny i może 
podworować szkody jądrowe, które mogą powstać umyślnie lub nieumyślne. 
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Nie można zapomnieć, że taki typ szkody ma charakter transgraniczny i mogą 
być odczuwane i widoczne na terytorium państwa sąsiadujące co udawania 
ogromy rozmiar szkód jądrowych (Ciechanowicz-Mclean 2021, s. 132-133). 
Przedstawiciele doktryny uważają, że szkody jądrowe powinny być poddane 
odpowiedzialności absolutnej, a takie czynniki jak wina czy błąd powinny 
zostać wyłączone (Ciechanowicz-Mclean 2021, s. 129).Trzeba zaznaczyć, że 
Federacja Rosyjska przejęła władze nad Elektrownią Atomową w Zaporożu, 
która jest uznawana za największą w Europie. Dotychczas władze Ukrainy 
oraz Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej nie doniosły o niebezpie-
czeństwie nuklearnym. Niewątpliwie doszło do naruszyła dodatkowego pro-
tokół I Konwencji Genewskich z 1949 r., który w art. 56 stanowi, że zapór  
i elektrowni jądrowych nie wolno atakować, nawet jeśli są to obiekty wojsko-
we, jeżeli takie ataki mogą spowodować wyzwolenie tych sił [niebezpieczne 
związki radioaktywne] i w następstwie wywołać poważne straty wśród ludno-
ści cywilnej. Jednak nie należy również lekceważyć każdych prób atomowych 
ze strony agresora, według doniesień medialnych ukraiński wywiad wojskowy 
donosi, że istnieje niebezpieczeństwo ataków terrorystycznych na elektrownie 
jądrowe (Lodyn 2022). Doprowadziłoby to do sytuację, w której Rada Bez-
pieczeństwa ONZ musiałaby działać natychmiast, zgodnie z postanowieniami 
Karty Narodów Zjednoczonych. Takie czyny karalne agresora naruszają mię-
dzynarodowe prawo humanitarne i porozumienia, takie jak Wspólna Kon-
wencja o bezpieczeństwie w postępowaniu z wypalonym paliwem jądrowym 
i o bezpieczeństwie w postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi, Kon-
wencja o wczesnym powiadamianiu o awarii jądrowej, Konwencja o pomocy 
w przypadku awarii jądrowej lub zagrożenia radiologicznego oraz Międzyna-
rodowej konwencji o zwalczaniu aktów terroryzmu jądrowego. 

Ecocide, czyli nowy typ przestępstwa 
międzynarodowego

Od zaledwie kilku lat toczy się dyskusje na temat rozszerzenie mandatu 
Międzynarodowego Trybunału Karnego w kwestii orzekania o przestępstwie 
przeciwko środowisku. Ecocide miało być uznane za piąte przestępstwo ściga-
ne przez Międzynarodowy Trybunał Karny (dalej jako: MTK), który obecnie 
może ścigać tylko za cztery przestępstwa: ludobójstwo, zbrodnie przeciwko 
ludzkości, zbrodnie wojenne i agresję (art. 5 Statutu Rzymskiego)

 Ecocide w języku polskim tłumaczone jako ekobójstwo, nie ma defini-
cji legalnej w żadnym akcie międzynarodowym. Niezależny Panel Ekspertów  
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ds. Prawnej Definicji Ekobójstwa powołany przez fundacje Stop Ecocide Fo-
undation zdefiniował ekobójstwo jako „bezprawne lub bezmyślne działania 
popełnione ze świadomością, że istnieje znaczne prawdopodobieństwo po-
ważnej oraz rozległej lub długotrwałej szkody dla środowiska naturalnego 
spowodowanej tymi działaniami4”. W 2021 r. prawnicy próbowali zawrzeć 
to pojęcie w Statucie Rzymskim (według którego działa Międzynarodowy 
Trybunał Karny w Hadze), definiując je jako „nielegalne lub nieuzasadnione 
czyny popełnione ze świadomością, że takie działania mogą spowodować po-
ważne i skali lub długotrwałych szkód w środowisku5”. Jednak inicjatywa nie 
przyniosła upragnionego skutku, ale niewątpliwe Konflikt na Ukrainie pono-
wi dyskusje na temat definiowania i wdrażania instytucji ekobójstwa. Warto 
dodać, że w Statucie Rzymskim istnieje możliwość pociągnięcia do odpowie-
dzialności za szkody w środowisku naturalnym w art. 8 Statutu Rzymskiego 
jest definiowana jako zbrodnia wojenna zbrodnia. 

Podsumowanie 

Obecnie Ukraina sporządza listę strat środowiskowych poniesionych 
w działań wojennych, która jest tworzoay przez Ministerstwo Reintegra-
cji Czasowo Okupowanych Ziem Ukrainy w celu przygotowania pozwu  
w Międzynarodowym Trybunale Sprawiedliwości ONZ o czym poinformo-
wał ukraiński Minister Środowiska i Zasobów Naturalnych. Jeśli przyjrzymy 
się doczasowemu systemowi odpowiedzialności prawa międzynarodowego, 
które przyjmuje odmienny sposób stosowania sankcji i brak automatyzmu 
w ich uruchomieniu sprawia, że system odpowiedzialności staje się iluzorycz-
ny. Możliwość dochodzenia odszkodowania nawet w przypadku konfliktów 
zbrojnych na gruncie prawa międzynarodowego ma jednak charakter bardziej 
teoretyczny, ponieważ praktyczna realizacja napotykać może przeszkody na-
tury politycznej i ekonomicznej, chociaż UE i inne państwa są coraz bardziej 
stanowcze, jeżeli chodzi o ochronę środowiska i realizacji celów zrównoważo-
nego rozwoju. W najbliższych latach należy podając dyskusje nad możliwością 
kształtowania się globalnej konstytucji (global constitution) środowiskowej  
i globalnego konstytucjonalizmu (global constitutionalism) we współczesnym 
świecie w zakresie zachowania i wypracowania reguł i wartości związanych 
z ochroną środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwem ekologicznym  
w związku z globalnym charakterem. Obecnie Ukraina nie może się odwołać 

4 Stop Ecocide Foundation, zob. https://www.stopecocide.earth (dostęp: 16.05.2022) 
5 Stop Ecocide Foundation, zob. https://www.stopecocide.earth (dostęp: 16.05.2022)
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do Międzynarodowego Trybunału Karnego, ponieważ sąd nie zajmuje się 
przestępstwami przeciwko środowisku i nie uznaje przestępstwa ekobójstwa, 
pomimo nacisków krajów zachodnich na rozszerzenie mandatu trybunału. 
Jednakże należy mieć na uwadze, że zniszczenia mogą nie być tak dramatycz-
ne, jak zabijanie ludzi, a zdrowe środowisko jest niezwykle ważne dla długo-
trwałego pokoju.
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Wpływ zbrojnego konfliktu 
rosyjsko-ukraińskiego na 

procesy globalizacji

Wstęp

Nie ulega wątpliwości, że globalizm jako doktryna cieszył się dużą popu-
larnością po zakończeniu II wojny światowej, jeszcze większą w latach 60-tych 
XX wieku i później. Globalizm    określa zasady funkcjonowania politycznego, 
społecznego i kulturowego, który na przełomie wieków był coraz bardziej za-
uważalny w otaczającym nas świecie. Założenia doktryny globalizmu zdawały 
się być odpowiedzią na zorganizowanie świata po burzliwych wydarzeniach 
XX wieku tj. II wojna światowa, potem zimna wojna i ostatecznie rozpad 
ZSRR. Zniesienie granic dla migracji ludzi, ograniczeń dla przepływów finan-
sowych, czy przedsięwzięć ekonomicznych miały spowodować wyrównanie 
poziomu życia w państwach rozwijających się. Logicznym jest, że aby to mo-
gło się wydarzyć potrzeba zgody ogólnoświatowej co do wartości kulturowych, 
społecznych, rozwiązań ekonomicznych, prawodawstwa i wielu innych czyn-
ników, których organizacją zajmują się obecnie i zajmowały od zawsze pań-
stwa. Istotą rozważań podejmowanych w niniejszym artykule jest kwestia wy-
nikająca z samej nazwy doktryny, bowiem jeśli w rzeczywistości ma zaistnieć 
doktryna globalizmu, to z założenia musi ona objąć cały świat. Jeśli obejmie 
cały świat oprócz jakiegoś państwa lub z wykluczeniem go, przestaje spełniać 
warunek konieczny do jej zaistnienia. W obliczu powyższych stwierdzeń uza-
sadnionym wydaje się podjęcie rozważań na temat, jak obecny konflikt zbroj-
ny w Ukrainie, który rozpoczął się 24 lutego 2022 roku wpłynie na proces 
światowej globalizacji i czy nie stanie się on czynnikiem uniemożliwiającym 
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funkcjonowanie doktryny globalizmu w rzeczywistym świecie?  Powszechnie 
dostrzegane są kroki podejmowane zarówno przez państwa Zachodnie (np. 
USA, Wielka Brytania, Japonia, Szwajcaria), organizacje międzynarodowe 
(UE), jak i samą Federację Rosyjską, które powodują, że Federacja Rosyjska 
staje się powoli wykluczana z globalnej układanki.

Za najwyraźniejszy okres rozkwitu globalizacji jako doktryny i procesu 
we współczesnym świecie uznaje się lata 90-te XX wieku. Na ten czas przypada 
upadek ZSRR. Był to moment, kiedy gospodarki wielu państw rozwijających 
się borykały się z poważnymi problemami. Należały do nich państwa zarówno 
post radzieckie, niektóre państwa Ameryki Łacińskiej, jak również liczne pań-
stwa Afryki i Azji. Wiele z nich swoje ówczesne rozwiązania gospodarcze opie-
rało na, popieranych i propagowanych przez Bank Światowy i Międzynarodo-
wy Fundusz Walutowy (MFW), założeniach „Konsensusu waszyngtońskiego” 
stworzonego przez J. Williamsona. (Piasecki 2003, s. 51-57). Konsensus, któ-
ry zakładał zminimalizowanie ograniczeń rynkowych, jakim podlegały prze-
pływy kapitałowe oraz liberalizację handlu zagranicznego. (Stańczyk 2004,  
s. 61-64). Realizacja zasad proponowanych przez konsensus miała doprowa-
dzić do szybkiego rozwoju państw trzeciego świata i do ograniczenia roli pań-
stwa narodowego (postrzeganego jako nieskuteczne) w życiu gospodarczym 
(Piasecki 2003, s. 53-57). Dzisiaj już wiemy, na podstawie kryzysów lat 90-
tych, że wskazane założenia nie przyniosły zakładanych rezultatów. Jednak 
to właśnie wtedy w życiu politycznym i ekonomicznym zagościła doktryna 
globalizmu, charakteryzująca się dążeniami do ogólnoświatowych rozwiązań 
polegających na: zawężeniu ograniczeń, zwłaszcza ekonomicznych i prawnych  
w zakresie przepływu kapitału i inwestycji oraz zwiększenia możliwości roz-
woju, z której skorzystały, paradoksalnie najmocniej, państwa rozwinięte. Ob-
serwowana i diagnozowana sytuacja pozwala zauważyć, że globalizacja, która 
miała opierać się przede wszystkim na rozwiązaniach ekonomicznych, szybko 
jednak objęła również kwestie kulturowe tzw. „mcdonaldyzacja” społeczeń-
stwa i rozpowszechniane zasad i wartości liberalnych i lewicowych na całym 
świecie (Rewizorski, 2010, s. 270). Zachodzące procesy globalizacyjne w eko-
nomii światowej nie mogły pozostawać bez wpływu na sferę bezpieczeństwa, 
także militarnego.

Niniejszy artykuł składa się z trzech części. W pierwszej przedstawio-
no definicje  procesu globalizacji i doktryny globalizmu oraz ich cechy.  
W drugiej odniesiono się do analizy postępowania państw, organizacji mię-
dzynarodowych i korporacji transnarodowych w obliczu konfliktu wobec Fe-
deracji Rosyjskiej, oraz weryfikacji tego postępowania jako wzmacniającego, 
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lub osłabiającego proces globalizacji. Natomiast w trzeciej części podjęto ana-
lizę wpływu rosyjsko-ukraińskiego konfliktu zbrojnego na proces globalizacji.

Metody badawcze zastosowane w niniejszym artykule obejmowały ana-
lizę definicji oraz analizę dostępnych informacji na temat sytuacji międzyna-
rodowej, geopolitycznej i zagrożeń bezpieczeństwa, jakie powstały po ataku 
Federacji Rosyjskiej na Ukrainę oraz ich możliwego wpływu na proces globa-
lizacji. Wykorzystane w procesie dociekań materiały stanowiły zbiór publika-
cji polskich i zagranicznych naukowców oraz międzynarodowych instytucji, 
raporty rządowe, a także informacje tematyczne polskie i zagraniczne. 

Kwestią, która podlega rozstrzyganiu w niniejszym artykule, jest próba 
znalezienia odpowiedzi na pytanie: jak konflikt rosyjsko-ukraiński wpłynie 
na proces globalizacji? Co zmieni on na polu ekonomicznym, społecznym  
i w sferze bezpieczeństwa światowego? Zjawiska towarzyszące konfliktowi 
zbrojnemu, który toczy się obecnie w Ukrainie noszą cechy wskazujące na 
to, że zmieni się dotychczasowa architektura bezpieczeństwa światowego.  
W świetle toczących się dyskusji o globalizacji gospodarki, a w jej kontekście 
także o problemach światowego bezpieczeństwa militarnego, można sformu-
łować hipotezą roboczą: wraz z rozwojem konfliktu rosyjsko-ukraińskiego 
będą nasilały się ruchy rozłamowe pomiędzy państwami-zwolennikami i prze-
ciwnikami walczących stron, które mogą prowadzić do zachwiania procesu 
światowej globalizacji.

Dociekania o perspektywach procesu globalizacji w świetle zbrojnego 
konfliktu rosyjsko-ukraińskiego warto rozpocząć od przywołania ogólnej de-
finicji globalizacji oraz od przybliżenia jej cech i zakresów jakie są jej właściwe 
we współczesnym świecie. Zaznaczyć zatem trzeba, że globalizacja jest poję-
ciem bardzo szerokim, a jednocześnie mało konkretnym. Literatura przed-
miotu przedstawia wiele cech, które są typowe dla globalizacji, wskazując przy 
tym, że jej rozwój w świecie rzeczywistym przybierał zróżnicowane tempo 
w różnych obszarach społeczno-ekonomicznych, a także stricte w obszarze 
bezpieczeństwa.

Definicje i cechy globalizmu i globalizacji

Analizując idee globalizmu, warto przytoczyć kilka definicji globalizacji 
i globalizmu. Ich poznanie i zrozumienie pozwoli na zidentyfikowanie cech 
globalizacji. Prawidłowe postrzeganie tych zjawisk będzie miało znaczenie dla 
rezultatów procesu zweryfikowania skutków globalizacji w świecie rzeczywi-
stym – w kontekście konfliktu zbrojnego w Ukrainie.
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Globalizm to doktryna, która zakłada istnienie jednego, ponadnarodo-
wego, obejmującego cały świat państwa, nad którym władzę sprawuje jeden 
rząd, posługując się jednakowym wobec całego świata prawodawstwem. Cechą 
wyróżniającą globalizm jest jego uniwersalizm. Jest to doktryna, która odwo-
łuje się historycznie do idei cesarstwa, czyli sprawowania władzy na szczeblu 
ponadnarodowym. Globalizacja, zarówno ta pod względem ekonomicznym, 
jak i społecznym jest wynikiem tej właśnie doktryny. Obecnie jej realizacja 
odbywa się głównie poprzez działanie organizacji międzynarodowych takich 
jak: ONZ, Bank Światowy czy na mniejszą skalę Unię Europejską (Bartyzel, 
Szlachta, Wielomski, 2007, s. 110). Należy zaznaczyć, że globalizm ma swoje 
korzenie w historii świata i nie jest doktryną zupełnie nową, jako przykład 
może posłużyć nam Cesarstwo Rzymskie. Do istnienia globalizmu zdaje się 
być potrzebny, zwłaszcza gdy popatrzymy na tą doktrynę pod względem hi-
storycznym, hegemon, czyli w naszych realiach państwo, które będzie nada-
wało rytm, zasady i wytyczne temu procesowi. Powszechnie przyjęto, że obec-
nie państwem-hegemonem są Stany Zjednoczone, co też w obliczu rozważań 
podjętych w tym artykule i wydarzeń mających miejsce na świecie od lutego 
br. może okazać się w niedalekiej przyszłości stwierdzeniem nieaktualnym.

Według W. Szymańskiego globalizacja to procesy, które rozpoczęły się 
samoistnie, ponieważ zaistniał w czasie szereg warunków, które temu sprzyja-
ły. Były o między innymi rozwój transportu, informatyki, telekomunikacji, li-
beralizacja przepływów zarówno kapitału, jak i towarów. Sprzyjały procesowi 
globalizacji także zmiany ideowe na świecie, upadek ZSRR, a co za tym idzie 
upadek wielu gospodarek centralnie planowanych. W procesie globalizacji 
zniszczeniu ulegają państwowe bariery dla rynku (Szymański, 2002, s.12-23). 
Ta definicja ukazuje nam, że wiele czynników musi zaistnieć i współgrać ze 
sobą w czasie, by procesy globalizacji zaistniały w rzeczywistym świecie i były 
kontynuowane. Warto zwrócić uwagę, czy w obecnych realiach pod wzglę-
dem ideowym globalizacja jest wzmacniana, czy raczej osłabiana, czy bariery 
dla rynku są niszczone, czy wzmacniane? 

Natomiast globalizacja, według Anne Krueger (zastępca dyrektora za-
rządzającego MFW 2001-2006) to zjawisko, które powoduje, że wydarzenie 
mające miejsce w określonym punkcie na świecie, dużo mocniej niż wcześniej 
wpływa na podmioty ekonomiczne na całym świecie. (Patka, Rydel, Węc, 
2008, s. 493). Ta definicja pokazuje, że proces globalizacji trwający z mniej-
szym, bądź większym natężeniem od kilkudziesięciu lat doprowadził do sytu-
acji, w której rynki światowe są tak uzależnione od siebie, że wydarzenia z po-
zoru zupełnie niezwiązane z naszym państwem, czy z codziennością, odbijają 
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się na nas, poprzez powiązania ekonomiczne i funkcjonowanie kapitału mię-
dzynarodowego. Podobnie sytuacja prezentuje się pod względem szeroko ro-
zumianego bezpieczeństwa międzynarodowego. Konflikt zbrojny w Ukrainie 
wpływa bowiem nie tylko na architekturę bezpieczeństwa europejskiego, lecz 
także na ład światowy. Warto podkreślić, że kwestia rozszerzenia Sojuszu Pół-
nocnoatlantyckiego (NATO) na wschód oraz implikacje, jakie przyniosłoby 
to dla Federacji Rosyjskiej była jednym z deklarowanych przez prezydenta 
Rosji Władimira Putina powodów agresji.  Tutaj warto postawić pytanie, czy 
obecne wydarzenia w Ukrainie będą motorem napędowym dla globalizacji, 
czy wręcz przeciwnie? Poszczególne państwa obserwując jak odbija się na nich 
ta sytuacja, na którą w większości nie mają żadnego wpływu, mogą się znie-
chęcać wobec globalnych rynków czy kapitału. Od samego początku konflik-
tu zbrojnego w Ukrainie ekonomiści przewidywali bowiem, że konflikt ten 
pozostawi piętno na rynkach nie tylko europejskich, ale światowych również.

Natomiast według Brinka Lindseya na globalizację można patrzeć jako 
na jedno z trzech zjawisk:

1. ekonomiczne czyli integracja rynków ponad państwami;
2. polityczne czyli swobodny przepływ kapitału, dóbr i usług, który jest 

możliwy dzięki likwidowaniu ograniczeń, które narzuca państwo 
narodowe;

3. ogólne zjawisko polityczne – które objawia się w tym, że polityka 
prorynkowa staje się powszechna (Patka, Rydel, Węc, 2008, s. 493).

Analiza tak postrzeganej globalizacji pozwala zauważyć, że w pro-
cesie globalizacji państwo powinno pełnić rolę marginalną. Co do zasady od-
chodzi się od decydującego głosu państwa w kwestiach ekonomicznych i nie 
tylko. W obliczu kryzysu ekonomicznego, czy militarnego rola państwa  jed-
nak zawsze rosła, jako opoki, która zapewni bezpieczeństwo i byt. Globalne 
rozwiązania, postawa globalnych instytucji, przez to, że  często, jak i w obli-
czu obecnego konfliktu, ogranicza się do środków dyplomatycznych (NATO, 
jak i Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) publicznie potępiły atak 
Federacji Rosyjskiej na Ukrainę), powoduje, że społeczeństwa w sposób na-
turalny w momencie zagrożenia polegają na państwie narodowym, na rządzie, 
na politykach, którzy, przynajmniej z założenia mają dbać o dobro i bezpie-
czeństwo swoich obywateli.  

Zgodnie z definicją przyjętą przez Konferencję Narodów Zjednoczo-
nych ds. Handlu i Rozwoju globalizacja to występowanie coraz liczniejszych 
powiązań pomiędzy państwami w zakresie handlu, inwestycji zagranicznych 
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i rynków kapitałowych. Stało się to możliwe i uległo przyspieszeniu dzięki 
deregulacji w dziedzinach handlu i przepływów kapitału na rynku międzyna-
rodowym i krajowym. (Piasecki 2003, s.73).

Globalizacja jest też rozumiana jako proces, którego cechami jest wzrost 
powiązań kulturowych, ekonomicznych i politycznych pomiędzy państwami 
i społeczeństwami. Ważnym jej elementem pod względem ekonomicznym 
są korporacje międzynarodowe, a  kulturowym środki masowego przekazu. 
Cechą charakterystyczną tej koncepcji jest także obniżająca się rola państw na-
rodowych, których funkcje przejmują organizacje międzynarodowe. (Misiak 
2007, s.13). Rola korporacji międzynarodowych pozostaje cały czas duża, ale 
widoczne staje się w obliczu wydarzeń w Ukrainie wzmocnienie roli państwa 
w wielu dziedzinach.

Analiza powyższych definicji pozwala nam dostrzec, że każda z nich kła-
dzie nacisk na inną wartość, jednak są pewne elementy wspólne, które prze-
wijają się w niemal każdej z nich, tj. mniejsza ilość ograniczeń dla przepływu 
kapitału, uniwersalizm, zmniejszenie roli państwa narodowego, wzrost po-
wiązań o zróżnicowanej naturze (ekonomicznych, kulturowych, politycznych) 
między państwami. Określenie cech wspólnych ułatwi nam zidentyfikowanie, 
czy w wyniku konfliktu w Ukrainie owe elementy globalizacji jako procesu 
występują, czy wręcz przeciwnie rozpoczęło się odchodzenie od nich w wyni-
ku kroków podjętych zarówno przez państwa, jak i organizacje międzynaro-
dowe oraz korporacje.

Należy też zwrócić uwagę na rolę korporacji globalnych w procesie glo-
balizacji. Ich funkcjonowanie należy wziąć pod uwagę, jeśli chce się wysu-
wać wnioski czy proces globalizacji dobiega końca, czy nie, bowiem to one są  
w znacznej części  jego wykonawcami. Korporacja globalna to przedsiębior-
stwo, które jest zaangażowane w bezpośrednie inwestycje za granicą, oraz 
organizuje produkcję dóbr i usług w więcej niż jednym państwie. Korpora-
cje globalne są obecnie aktorami gospodarczymi, którzy odgrywają bardzo 
dużą rolę, często większą niż państwa. Są to aktorzy, którzy jawnie uczestniczą  
w sprawowaniu władzy na skalę światową, często przejmując w tym zakresie 
role wcześniej sprawowane przez państwa. Występuje duża zależność między 
tego typu korporacjami i państwami (korporacje funkcjonują w jakimś pań-
stwie, w oparciu o przychylne przepisy, a państwo bogaci się poprzez obec-
ność  korporacji na jego terenie) (Staszczak 2006, s.57). Ich rola w procesie 
globalizacji jest bardzo ważna, jeśli nie najważniejsza, bo to głównie te kor-
poracje korzystają z rozwiązań globalnych. Stąd też ważnym dla analizy w 
tym artykule będzie postępowanie korporacji globalnych w obliczu konfliktu  
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w Ukrainie, ponieważ unaoczni nam to inny aspekt niż ten prezentowany 
przez działania poszczególnych państw. Zobaczymy tutaj aspekt, który rzutuje 
na bezpieczeństwo ekonomiczne i będziemy mogli ocenić, czy ponadnarodo-
wy przepływ kapitału i możliwość pomnażania go, który jest kwintesencją glo-
balizacji, występuje nadal, czy został zatrzymany na szczeblu korporacyjnym.

Reakcja państw, organizacji międzynarodowych 
i korporacji transnarodowych na konflikt 
rosyjsko-ukraiński.

Kontynuując rozważania nad wpływem konfliktu rosyjsko-ukraińskiego 
na proces globalizacji wydaje się koniecznym przyjrzenie się temu wydarzeniu, 
oraz jego wpływie na szeroko rozumiane bezpieczeństwo. Teoria Barry’ego 
Buzana zakłada, że zagrożenia bezpieczeństwa mogą mieć charakter nie tylko 
militarny, ale również polityczny, społeczny, ekonomiczny i ekologiczny, po-
zwala ona na bardzo szeroki ogląd efektów konfliktu zbrojnego w Ukrainie 
(Buzan, Waever, Wilde, 1998, s. 1-21). W artykule analizie poddane zostały 
zagrożenie bezpieczeństwa ekonomiczne i społeczne w regionie, w Europie, 
a nawet w świecie.  W świetle tego zanalizowany został ich wpływ na proces 
globalizacji.

24.02.2022 roku Federacja Rosyjska dokonała inwazji na Ukrainę. Dzia-
łania wojenne trwają do dzisiaj1. Mimo podejmowanych rozmów oraz inter-
wencji przywódców kilku państw europejskich, nie udaje się znaleźć rozwią-
zania obecnej sytuacji2.

Reakcja społeczności międzynarodowej, zwłaszcza Zachodu na atak Fe-
deracji Rosyjskiej była natychmiastowa. Powstała mnogość działań mających 
na celu niesienie pomocy dla Ukrainy, a Rosja i jej obywatele zaczęli mierzyć 
się z falą krytyki, oburzenia i powolnego wykluczenia. Pierwszym krokiem 
podjętym przez państwa Zachodnie takie jak między innymi: USA, Wielka 
Brytania, Japonia, Szwajcaria, Kanada, Australia oraz  Unia Europejska (UE), 
było nałożenie sankcji na Federację Rosyjską. Sankcje są działaniami politycz-
nymi, środkiem nacisku, który może przybrać charakter m.in. ekonomiczny, 
dyplomatyczny, militarny, tak też było tym razem. W świetle przytoczonych 

1 Artykuł powstał w maju 2022 roku.
2 Negocjacje strony ukraińskiej z rosyjską mające na celu rozwiązania konfliktu odbyły się 
trzykrotnie (28.02.2022,03.03.2022,07.03.2022) na terenie Białorusi, 29.03.2022 na terenie 
Turcji. Negocjacje są też prowadzone w formie zdalnej, jednak nie przynoszą zamierzonych 
efektów. Konflikt zbrojny w Ukrainie był także przedmiotem rozmów prezydenta Władimira 
Putina i premiera Izraela Neftali Bennett’a podczas jego wizyty w Moskwie 05.03.2022.
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definicji globalizacji, a także świadomości cech tego procesu, które pozwalają 
na identyfikację go w świecie rzeczywistym, wymienię poniżej sankcje nałożo-
ne na Federację Rosyjską przez USA, Wielką Brytanię i Unię Europejską. Do 
tych państw dołączyły również: Kanada, Australia, Nowa Zelandia, Tajwan, 
Japonia. Zatem należy zauważyć, że niemal cała Europa, Ameryka Północna 
i pojedyncze państwa Azjatyckie (Japonia, Tajwan) nałożyły sankcje na Fede-
rację Rosyjską.

Dane na temat sankcji nałożonych przez poszczególne kraje pochodzą  
z raportu Izby Gmin Wielkiej Brytanii oraz Raportu Komisji Europejskiej.

Sankcje Unii Europejskiej nałożone na Federację Rosyjską nakładane 
były w 5 pakietach, rozszerzanych i przedłużanych od 2014 roku3. Każdy  
z 5 pakietów obejmował sankcje:

– indywidualne, którym podlegają poszczególne osoby. Są to m.in. Prezy-
dent Federacji Rosyjskiej Władimir Putin, Minister Spraw Zagranicz-
nych Federacji Rosyjskiej Siergiej Ławrow, niektórzy członkowie Dumy 
Państwowej, biznesmeni, personel wojskowy, najbliższe rodziny osób 
powiązanych z Kremlem. Obejmują one zakaz wjazdu oraz przejazdu 
przez terytorium UE oraz zamrożenie wszystkich środków finansowych  
obecnych na kontach banków w UE.

– gospodarcze, które obejmują wiele sektorów. UE między innymi wyłą-
czyła 7 banków rosyjskich (VTB Bank, Bank Otkritie, Novikombank, 
Promsvyazbank, Rossiya Bank, Sovcombank oraz VEB), ale i białoru-
skich z międzynarodowego systemu SWIFT, z którego obecnie korzysta 
ponad 11 000 instytucji w 200 krajach świata i umożliwia on pozyskiwa-
nie walut zagranicznych. System ten bowiem znacznie ułatwia transak-
cje międzynarodowe. Sankcjami został objęty też Bank Centralny Rosji.  
W tym przypadku sankcje obejmują zakaz transakcji, zamrożenie akty-
wów na kontach banków UE. UE w ramach ograniczenia dostępu Fede-
racji Rosyjskiej do EUR w gotówce zakazała eksportu, transferu, dostaw 
i sprzedaży banknotów, które mogą być denominowane w euro do Federa-
cji Rosyjskiej. Znacznymi sankcjami został objęty też sektor lotniczy, po-
nieważ UE odcięła dostęp do lotnisk na terenie UE oraz zakazała dostępu 
do unijnej przestrzeni powietrznej wszystkim rosyjskim przewoźnikom. 
Objęty zakazem został również eksport technologii przemysłu lotniczego 

3 Sankcje UE na Federację Rosyjską są nakładane od 2014 roku, kiedy to Federacja Rosyjska 
zaanektowała Krym, a następnie nie wywiązała się z wdrożenia porozumień mińskich. Pakie-
ty sankcyjne Unii Europejskiej były wprowadzane kolejno: 1 pakiet: 17.03.2014, 2 pakiet: 
25.02.2022, 3 pakiet: 02.03.2022, 4 pakiet: 15.03.2022, 5 pakiet: 08.04.2022)
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i kosmicznego. UE zablokowała również inwestycje w sektor energetycz-
ny w Rosji, rozszerzana jest z każdym pakietem lista osób i instytucji, 
które obejmuje zakaz jakichkolwiek transakcji. Sankcje nie są rozwiąza-
niami tymczasowymi, bowiem UE zakazała na przyszłość inwestowania 
w jakiekolwiek projekty, których instytucją współfinansującą będzie Ro-
syjski Fundusz Inwestycji Bezpośrednich. Najnowsze sankcje nałożone  
w 5 pakiecie obejmują dodatkowo zakaz dostępu do unijnych portów 
dla statków Federacji Rosyjskiej, importu węgla z Rosji, wjazdu na teren 
Unii dla rosyjskich i białoruskich przedsiębiorstw transportu drogowego, 
importu alkoholu, drewna, cementu, i in. Zawieszona została również 
możliwość transmisji kablowej, satelitarnej, platformy, portale, aplikacje 
i telewizje internetowe rosyjskiej telewizji RT (Russia Today), czy dzia-
łalność nadawcza agencji Sputnik na całym terenie Unii Europejskiej.

Bardzo duży pakiet sankcji nałożyła na Federację Rosyjską Wielka Bryta-
nia. Ważne jest opisanie sankcji nałożonych przez ten kraj, ze względu na to, 
że jest on silną gospodarką europejską, ale nie jest już częścią UE. Wielka Bry-
tania do tej pory zastosowała wobec Federacji Rosyjskiej dwie transze sankcji, 
które w znacznej mierze pokrywają się z tymi nałożonymi przez UE. Sankcje 
brytyjskie obejmują:

– indywidualne, które przejawiają się w zamrożeniu środków zdepono-
wanych w bankach brytyjskich należących do osób objętych sankcjami, 
oraz zakaz podróżowania;  

– sankcje gospodarcze, które obejmują zamrożenie środków takich ro-
syjskich banków jak m.in. Bank Rossiya, Black Sea Bank for Develop-
ment and Reconstruction, IS Bank i inne. Rosyjskie branże nie mogą 
pozyskiwać środków finansowych na brytyjskich rynkach. Określone 
banki mają uniemożliwiony dostęp do funta szterlinga i do rozlicza-
nia płatności w Wielkiej Brytanii. Ponadto, środki rosyjskich instytucji  
finansowych przetrzymywane w brytyjskich bankach zostały zamrożone 
i dostęp do nich uniemożliwiony. Zamrożeniem środków zostały obję-
te nawet Sberbank, Gazprom i Rosyjski Bank Centralny. Obowiązuje 
w wielu branżach zakaz eksportu (szczególnie branże technologiczne). 
Wielka Brytania jest również krajem, który wykluczył  rosyjskie banki  
z systemu SWIFT4.

4 Banki wykluczone z systemu SWIFT przez Wielką Brytanię, USA i UE to : Otkritie, Novi-
kombank, Promsvyazbank,Rossiya Bank, Sovcombank, Vnesheconombank, VTB Bank.
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Kwestią problematyczną, ale bardziej dla UE jest fakt, że płatności za 
dostawy gazu odbywają się przy pomocy tego systemu. Nałożono także ogra-
niczenia w imporcie ropy i gazu, zakaz dostępu do brytyjskich portów dla 
rosyjskich statków, zakaz brytyjskich inwestycji w Federacji Rosyjskiej.

Ostatnim państwem, któremu przyjrzę się dokładnie pod względem na-
łożonych sankcji są USA. Jest to państwo, które poniekąd wyznacza skalę oraz 
tempo nakładania sankcji na Federację Rosyjską. W obliczu konfliktu, jaki 
ma miejsce w Ukrainie często możemy spotkać się z opinią, że jest to też woj-
na o wpływy między Stanami Zjednoczonymi i Federacją Rosyjską, i w istocie 
tak jest, zwłaszcza w rywalizacji na polu ekonomicznym i umacnianiu pozycji 
na arenie międzynarodowej. USA nałożyły sankcje:

– indywidualne nakładane dokładnie na takich samych zasadach jak unij-
ne i brytyjskie;

– gospodarcze, które obejmują między innymi: zamrożenie środków nie-
których rosyjskich banków i instytucji oraz zakaz prowadzenia działal-
ności z tymi bankami dla amerykańskich obywateli. Rozszerzenie zakazu 
dotyczącego długu państwowego emitowanego przez Centralny Bank 
Rosji. Sankcje zostały nałożone też na Nord Stream II AG – firmę, która 
jest właścicielem Nord Stream II, czyli drugiej nitki mającej transporto-
wać gaz z Federacji Rosyjskiej do Niemiec, która miała zostać urucho-
miona w 2021 r., lecz nie udało się to do tej pory. Sankcje objęły liczne 
rosyjskie banki i wszystkie ich spółki zależne. Dotkliwymi sankcjami 
zostały objęte rosyjskie firmy technologiczne. Obowiązują także zaka-
zy w zakresie importu poszczególnych dóbr (m.in. LNG, ropa i paliwa 
pochodne).

Sankcje wyżej wymienionych państw i Unii Europejskiej są na bieżą-
co uzgadniane przez ich przywódców. Bowiem należy pamiętać, że nałożenie 
sankcji na Federację Rosyjską nie działa tylko w jedną stronę. Oczywiście 
osłabiają, czy utrudniają one możliwości rosyjskie, ale mogą się też odbić na 
rynkach zachodnich. Wynika to z globalnych powiązań, czy globalnych syste-
mów stosowanych szczególnie w dziedzinie finansów.

Mimo, że sankcje, które zostały wprowadzone były wcześniej uzgadnia-
ne przez USA, Wielką Brytanię i UE to faktem jest, że z efektami konfliktu 
rosyjsko-ukraińskiego, a pośrednio z efektami sankcji każde państwo będzie 
musiało poradzić sobie samodzielnie. Po pierwsze pozycja wyjściowa do na-
kładania sankcji dla każdego państwa jest inna, biorąc pod uwagę chociażby 
fakt, że zarówno USA jak i Wielka Brytania są w dużo mniejszym stopniu 
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uzależnione od rosyjskich dostaw gazu czy ropy niż UE. Postawa Niemiec, 
szeroko dyskutowana w mediach odnośnie Nord Stream II i kontaktów go-
spodarczych z Federacją Rosyjską też pokazuje nam, że w momencie walki 
o przetrwanie państwa i utrzymanie swojej, silnej, pozycji państwa narodowe 
będą realizować przede wszystkim swój, narodowy interes, a nie globalny, czy 
wspólnotowy. To rzutuje też na poddany analizie w niniejszym artykule pro-
ces globalizacji. 

Należy też podkreślić, że owe sankcje nie odbiją się negatywnie tylko 
na gospodarce rosyjskiej i nie tylko ona będzie musiała znaleźć nowe, nie 
globalne (bo wykluczające handel i przepływ towarów i usług z określoną czę-
ścią świata) rozwiązania pozwalające efektywnie funkcjonować. Przykładowo, 
Kanada będzie musiała zmierzyć się z zwiększonymi cenami gazu, ponieważ 
eksportuje jego znaczne ilości z Rosji. Wielka Brytania musi przygotować się 
na wprowadzenie wyższych stóp procentowych,  oraz na zwiększenie cen nie-
których artykułów spożywczych oraz gazu i ropy. UE będzie musiała zmierzyć 
się z dużą inflacją, przerwami w łańcuchach dostaw, spowolnieniem wzrostu 
ekonomicznego. Największy wpływ na gospodarkę, europejską będzie miało 
podniesienie cen za gaz i ropę. (Mbah, Wasum, s.145-150). Wszystkie pań-
stwa, które nałożyły sankcje, mogą odczuć konsekwencje w postaci zahamo-
wania lub spowolnienia łańcucha dostaw, zwłaszcza w zakresie dóbr, których 
znaczącym eksporterem jest zarówno Federacja Rosyjska, jak i Ukraina (psze-
nica, gaz, ropa naftowa, tytan, pallad), co oczywiście w konsekwencji może 
skutkować inflacją.

Sankcje korporacji transnarodowych

Aby mocniej zobrazować efekty, jakie wywołał konflikt na Ukrainie na-
leży też wziąć pod uwagę sposób, w jaki na tę sytuację zareagowały międzyna-
rodowe korporacje. Wiele korporacji międzynarodowych, z różnych dziedzin 
zareagowało po rosyjskim ataku wycofaniem swojej działalności z terenu Fe-
deracji Rosyjskiej lub znacznym jej ograniczeniem, są to koncerny:

– samochodowe: Volvo, Volkswagen, Toyota, Renault, Porsche, Mer-
cedes, Jaguar, Generali Motors,  Chevrolet, Cadillac, BMW, Audi, Ford. 
Firmy te w większości odmówiły dostaw samochodów oraz części na ry-
nek rosyjski, wstrzymały też produkcję, jeśli posiadały fabryki na terenie 
Federacji Rosyjskiej.
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– informatyczne: Microsoft, Apple, Dell, Ericsson, Facebook, HP, Instagram, 
Nokia, AMD (Advanced Micro Devices) wstrzymały sprzedaż swoich pro-
duktów i usług na terenie Rosji

– paliwowe: Exxon Mobil, Shell, British Petroleum, firmy te zamykają 
swoje oddziały w Rosji i wycofują się z interesów prowadzonych z tym 
państwem.

– modowe: Chanel, Hermes, LVMH (właściciel ponad 70 marek modo-
wych), H&M, te firmy wstrzymały sprzedaż swoich produktów oraz 
działalność sklepów na terenie Federacji Rosyjskiej.

– finansowe: Paypal, Google Pay, Paysera, MasterCard – nie obsługują 
transakcji w rublach rosyjskich oraz transakcji prowadzonych przez ban-
ki rosyjskie objęte sankcjami.

Federacja Rosyjska została też wykluczona przez FIFA z rozgrywek pił-
karskich, przez Eurowizję z konkursu, a Formuła 1 odwołała zawody, które 
miały odbyć się w Soczi. Oprócz wyżej wymienionych firm jest jeszcze przy-
najmniej kilka koncernów międzynarodowych, które ograniczyły lub zaprze-
stały współpracy z Federacją Rosyjską. Począwszy od Adidasa, poprzez Netflix, 
Spotify, a na IKEA i firmach typu DHL czy Fedex zakończywszy.

Biorąc pod uwagę ilość oraz rodzaj ww. koncernów, należy zauważyć, 
że niemal każda branża zareagowała na konflikt rosyjsko-ukraiński poprzez 
odcięcie rosyjskiego rynku od swoich dóbr, rezygnując tym samym z docho-
dów, jakie on generował. Nie są to, rzecz jasna, wszystkie międzynarodowe 
koncerny na świecie, jednak skala jest potężna, bowiem w wielu przypadkach 
są to marki wiodące w swoich branżach. Jeśli popatrzymy na rynek motoryza-
cyjny, to rosyjski rynek opuszczają niemal wszystkie przodujące marki zachod-
nie. Skali tych posunięć nie będzie widać od razu, jednak można zauważyć,  
że w wyniku zarówno sankcji nałożonych przez państwa jak i działania korpo-
racji międzynarodowych, Federacja Rosyjska staje się poniekąd enklawą, odłą-
czonym od innych fragmentem świata, na którym nie funkcjonują określone 
firmy i z którym nie współpracują określone państwa. Może to być dobry 
moment, aby zadać pytanie, czy proces globalizacji, właśnie na naszych oczach 
nie stoi przed najpoważniejszym kryzysem od lat 80-tych? Czy nie wracamy, 
lub jeśli spojrzeć na fakty, już nie wróciliśmy do podziału świata na przynaj-
mniej dwa bloki, w których już nie chodzi o uniwersalizm, o wypracowanie 
jednakowych zasad, o powszechny dostęp do usług. Powrócił jawnie element 
konkurencji. Zarówno USA, jak i Federacja Rosyjska czy Chińska  Republi-
ka Ludowa nie udają już, że chodzi o wypracowanie globalnych rozwiązań 
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odpowiadających każdej stronie. Konkurują między sobą o dominację, więc 
zasady i kształt świata, o który walczą nie są uniwersalne, są pożądane dla jed-
nej ze stron. Świat wielobiegunowy, gdzie roli hegemona nie pełnią już USA 
właśnie prezentuje się naszym oczom.

Ważnym czynnikiem, który należy omówić jest także zagrożenie bezpie-
czeństwa społecznego. Konflikt zbrojny zawsze odbija piętno na ludności cy-
wilnej i społeczeństwach. Pierwszym czynnikiem o jakim należy wspomnieć 
jest migracja ludności z terenu Ukrainy. Według danych na 14.05.2022 roku 
Ukrainę opuściło ponad 6 mln obywateli, z czego ponad 3 miliony wyemi-
growało do Polski. Przewiduje się, że Ukrainę może opuścić nawet ¼ jej lud-
ności, czyli około 10 mln. Wiąże się to z problemami nie tylko dla Ukrainy, 
ale także dla Polski i każdego kraju, który przyjmuje migrantów. Bowiem to 
na barkach rządów spoczywa odpowiedzialność za zorganizowanie bazy logi-
stycznej i dostosowanie funkcjonowania gospodarki i rynku pracy do sytuacji, 
kiedy w przeciągu niespełna trzech miesięcy na terenie kraju przebywa, jak  
w przypadku Polski, ponad 3 mln więcej osób. Jest to także wyzwanie dla 
Federacji Rosyjskiej i jej obywateli, którzy poprzez nałożone sankcje zostali 
odcięci od wielu dóbr, stracili pracę, czy dostęp do środków. Bez wątpienia 
migracja ludności była możliwa na taką skalę dzięki globalizmowi i zaanga-
żowaniu instytucji ponadnarodowych. Z drugiej strony może to wpłynąć ne-
gatywnie na bezpieczeństwo społeczne obywateli państw przyjmujących mi-
grantów. Efektem może być wzrost nacjonalizmu i w konsekwencji odwrót od 
globalizacji i wszelkich rozwiązań, jakie ona proponuje.

Wnioski 

Przechodząc do posumowania podjętych rozważań, możemy wysnuć kil-
ka wniosków, a tym samym zweryfikować hipotezę badawczą.

Definicja globalizacji A. Krueger zaznaczała powiązania ekonomiczne, 
jakie tworzy globalizacja i niewątpliwie możemy je obserwować w wyniku 
obecnego konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. Widzimy bowiem, że gospodarki 
takich państw jak Polska, Francja, Niemcy, USA, czy Kanada odczuły i to 
stosunkowo szybko efekty konfliktu i to nie poprzez działania zbrojne, ale 
właśnie poprzez reakcję rynków, czy wstrzymanie dostaw. Zależność, jaka 
w wyniku globalizacji ekonomicznej została osiągnięta na rynkach świato-
wych będzie bez wątpienia jednym z najdłużej trwających i obecnych w świe-
cie rzeczywistym objawem globalizacji.
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Jeśli odniesiemy się do definicji Brinka Lindseya, to widzimy, że zagroże-
nia bezpieczeństwa zwłaszcza ekonomicznego, które wywołał konflikt zbrojny 
w Ukrainie zachwieją procesem globalizacji. Bowiem, o ile integracja rynków 
ponad państwami nadal ma miejsce, o tyle przepływ kapitału, dóbr i usług 
pomiędzy państwami, które nałożyły sankcje, a Federacją Rosyjską został 
znacznie ograniczony lub zupełnie zablokowany (zakaz podróżowania, zakaz 
importu), tym samym rozwiązania prorynkowe w tych przypadkach nie mają 
miejsca.

Definicja Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwo-
ju również unaocznia nam, że ilość powiązań pomiędzy państwami, przy-
najmniej tymi, które omówione zostały w tekście w wyniku agresji Federacji 
Rosyjskiej i nałożenia sankcji zmaleje.

Spoglądając na sprawę szerzej i biorąc pod uwagę globalizm jako doktry-
nę, także dostrzegalne dla nas staje się, że wszelkie kroki podejmowane obec-
nie przez państwa zmierzają w kierunku odwrotnym niż uniwersalizm oraz 
rządy ponadnarodowe. Co więcej, ilość państw, które mogą aspirować do roli 
hegemona wzrosła, zatem najbliższe lata mogą być okresem walki o władzę, co 
powoduje, że jedność pod względem globalnych zasad funkcjonowania będzie 
niemożliwa.

Kryzys rosyjsko-ukraiński unaocznił nam, że globalizacja jako proces 
została zachwiana. Wyznacznikiem globalizacji często zdawały się być ponad-
narodowe organizacje i fakt, że zrzeszają one cały świat. Obecnie, nawet te or-
ganizacje mogą wyłączyć Federację Rosyjską ze swoich struktur, bowiem USA 
i kraje G7 zapowiedziały też, że Federacji Rosyjskiej zostanie odebrane prawo 
do pozyskiwania funduszy z Banku Światowego i Międzynarodowego Fundu-
szu Walutowego. Federacja Rosyjska ma zostać też pozbawiona statusu MFN 
(most favoured nation) – status preferowanego partnera handlowego, który 
jedno państwo nakłada na inne i daje on przywilej w postaci jednakowego 
traktowania, pod względem handlu wraz z innymi państwami o tym statusie.

Kroki podjęte wobec Federacji Rosyjskiej przez wymienione w tym ar-
tykule korporacje transnarodowe również są dowodem na to, że globalizacja 
została zachwiana. W obliczu ataku na Ukrainę, bez względu na koszty 
ekonomiczne wycofały lub ograniczyły one swoje funkcjonowanie  na terenie 
Federacji Rosyjskiej. Można poddać pod wątpliwość, czy dalej mogą określać 
się mianem korporacji globalnych, kiedy dobrowolnie wybrały, że nie będą 
już obejmować swoim zasięgiem całego świata?

Globalizacja obejmuje nie tylko sektor ekonomiczny, ale także kulturowy. 
Amerykański naukowiec George Ritzer sformułował pojęcie „mcdonaldyzacji” 
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społeczeństwa czyli ujednolicania stylu życia na wzór zachodni na całym świe-
cie. (Rewizorski, 2010, s. 274) Dotyczyło to standaryzacji kultury, stylu życia, 
rozrywki, usług, stylu pracy. Obecnie staje się coraz bardziej widoczne, że 
proces ten będzie w mniejszym stopniu dotyczył już pewnej części świata: 
Federacji Rosyjskiej, Białorusi, zapewne Chińskiej Republiki Ludowej. Kiedy 
spojrzymy na mapę unaocznia nam się, że niemal 1/3 świata przestaje funk-
cjonować według globalnej mody, której zresztą nigdy do końca nie przyjęła, 
ale była pod dużym jej wpływem. Globalizacja jest pojmowana często, jako 
kolejny w historii etap ekspansji kapitalizmu na cały świat. Ekspansji tej prze-
wodziły kraje zachodu, głównie USA (Rewizorski, 2010, s. 272). Dowody  
i postępowanie poszczególnych państw i korporacji międzynarodowych poka-
zują obecnie, że owa ekspansja, dowodzona przez USA okazała się nieskutecz-
na. Obserwujemy podział świata i kreowanie się zupełnie nowej rzeczywistości 
politycznej, ekonomicznej i nowej architektury bezpieczeństwa. 

Sytuacja, która obecnie ma miejsce w świecie stosunków międzynaro-
dowych oraz pod względem geopolitycznym unaocznia nam, że nawet jeśli 
pod względem ideologicznym część państw nadal dąży do rozwiązań uni-
wersalnych, obejmujących cały świat to aktualnie taki stan nie ma racji bytu. 
Obecnie możemy wyróżnić trzy mocarstwa – USA, Federacja Rosyjska, Chiń-
ska Republika Ludowa, które walczą o to, czyje wartości staną się nadrzędne  
i będą decydować o funkcjonowaniu świata na następne dekady. Kto będzie 
wyznaczał kierunki rozwoju, trendy i zasady gry. Jest to proces, który rozpo-
czął się kilkanaście lat temu, Chiny zaczęły budować swoją potęgą zarówno 
gospodarczą jak i militarną, potem Federacja Rosyjska, która mozolnie odbu-
dowywała swój potencjał po upadku ZSRR, za chwilę dołączyć do tej grupy 
mogą takie kraje jak Indie czy Brazylia. Nie jest wykluczone, że globalizm 
jako doktryna w przyszłości odzyska dawną moc, jednak fakty poddane anali-
zie w niniejszym artykule unaoczniają nam, że nie stanie się to szybko. 

Aby zamknąć moje rozważania i w sposób bardzo obrazowy unaocznić 
fakt, że wróciliśmy do realiów świata wielobiegunowego warto zapoznać się  
z przemówieniem Władimira Putina, które wystosował on w dniu rozpoczę-
cia działań na terenie Ukrainy. W tym przemówieniu prezydent Rosji określił 
USA i jego sojuszników mianem „Imperium kłamstwa”, które odwiecznie 
próbowało niszczyć tradycyjne rosyjskie wartości chcąc zastąpić je swoimi, 
degenerującymi i sprzecznymi z naturą człowieka. Następnie określił USA 
mianem państwa, które samo deklaruje swoją dominację nad światem w spo-
sób zupełnie bezkarny i bez dowodów w świecie rzeczywistym. Wypowiedzia-
ne słowa dają nam obraz tego, że wchodzimy w erę konkurencji pomiędzy 
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wieloma aktorami, wieloma interesami i stylami bycia. Ostatnio taki układ 
mogliśmy obserwować na początku XX wieku.

Podsumowując konflikt rosyjsko-ukraiński doprowadził do zachwiania 
procesu globalizacji. W konsekwencji wspomnianego konfliktu obserwować 
możemy też zagrożenia bezpieczeństwa społecznego i ekonomicznego, które 
mogą pogłębiać osłabianie globalizacji. Część świata, co za tym idzie część 
społeczeństwa została wyłączona z funkcjonowania w ogólnoświatowym sys-
temie, wywołując nieodwracalne konsekwencje. 
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delivered [dostęp: 12.05.2022]



85

Kalina Lubas
Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Wybrane sektory bezpieczeństwa 
Polski w perspektywie 
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uchodźców wojennych

Wprowadzenie

Proces migracji podejmowany przez obywateli krajów, będących areną 
rozgrywanych konfliktów zbrojnych jest szczególny z uwagi na konieczność 
opuszczenia danego terytorium celem zapewniania ochrony życia i zdrowia. 
Ze względu na nieoczekiwany charakter rozwoju aktywnych działań militar-
nych i idącej za tym niestabilnej sytuacji bezpieczeństwa, okoliczności te stają 
się czynnikami wypychającymi, ukształtowanymi pod wpływem przymusu. 
Zgodnie z definicją prezentowaną przez Dyrekcję Generalną Migracji i Spraw 
Wewnętrznych Komisji Europejskiej taki rodzaj migracji charakteryzuje ele-
ment przymusu, związanego z zagrożeniem życia i braku podstawowych wa-
runków bytowych, co wynika z przyczyn naturalnych lub spowodowanych 
przez człowieka (The European Commission 2021: Glossary of terms). Szereg 
decyzji i działań ludzkich, generujących zagrożenia w obszarze teatru konflik-
tu zbrojnego wyodrębniają szczególną kategorię cywilnych uchodźców wojen-
nych. Z uwagi na potrzeby związane z zapewnienim im pomocy humanitarnej, 
szczególnie w kontekście masowych migracji kobiet wraz z dziećmi i osobami 
starszymi określani są oni niejednokrotnie, jako bierni aktorzy. W efekcie ich 
decyzji o pozostaniu na miejscu konfliktu lub ucieczce do bezpiecznych ob-
szarów w kraju lub za granicą, ta grupa istotnie kształtuje również dynamikę 
konfliktu (Moore i in. 2007, s. 831). Definicja Dyrekcji Generalnej Migra-
cji i Spraw Wewnętrznych Komisji Europejskiej, określa cywilnego uchodźcę 
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wojennego, jako opuszczającego kraj celem ucieczki przed skutkami konflik-
tów zbrojnych - ze wskazaniem m. in. na bezpośrednie skutki walk, szturmy 
wojsk bojowych, przesiedlenia (The European Commission 2021: Glossary 
of terms).

W globalnym wymiarze zgodnie z aktualnymi danymi przedstawionymi 
przez UNHCR w I połowie 2021 r. międzynarodowa przymusowa migracja 
wyniosła ponad 84 mln, w tym 48 mln osób było przesiedlonych wewnętrz-
nie w kraju pobytu (UNHCR 2021: Refugee Population Statistics Databa-
se). Wpływ konfliktów zbrojnych oraz brak stabilności polityczno-społecznej 
generujące proces przymusowych ruchów przestrzennych osób odzwierciedla 
udział krajów z najwyższym odpływem ludności w I połowie 2021 r. Zgodnie 
z powyższym 68% przymusowych migrantów stanowili obywatele poszuku-
jący ochrony z krajów takich jak: Syria, Wenezuela, Afganistan, Sudan Połu-
dniowy oraz Birma (UNHCR 2021: Refugee Population Statistics Database). 
Jak podkreśla instytut badawczy Pew Research Center począwszy od 1960 r. 
na obszarze wymienionych krajów występowały największe kryzysy humani-
tarne z uwagi na konflikty zbrojne (Pew Research Center 2022: The 10 largest 
refugee crises in recent times, by number and population share). W obliczu 
zagrożenia związanego z aktywnymi działaniami militarnymi, generującego 
fale masowej emigracji, priorytetowym staje się poszukiwanie miejsca bez-
piecznego w najbliższym możliwym zasięgu. Stąd też dla obywateli wymienio-
nych krajów, notujących najwyższy odpływ docelowe celem uzyskania schro-
nienia były kraje sąsiednie. W I połowie 2021 r. - jak prezentuje UNHCR 

- 73% z ww. osób przesiedlonych za granicę przymusowo znalazło schronienie 
w krajach sąsiadujących, m. in. takich jak Turcja, Kolumbia i Pakistan (UN-
HCR 2021: Refugee Population Statistics Database).

W kontekście ukraińskich uchodźców wojennych, wyłączając migracje 
wewnętrzne na obszarze kraju, głównym kierunkiem migracji, analogicznie 
do tych wymienionych w skali światowej, jest kraj bezpośrednio sąsiadujący, 
jakim jest Polska. Wskutek rosyjskiej inwazji zbrojnej rozpoczętej 24 lutego 
2022 r. na Ukrainę, na obszarze tym wystąpiło zjawisko ponownej emigracji 
docelowej głównie do krajów sąsiednich. Na podstawie informacji przedsta-
wianych przez UNHCR na koniec kwietnia 2022 r. ponad 5 mln obywateli 
Ukrainy opuściło swoją ojczyznę (UNHCR 2022: Operational data portal 
- Ukraine refugee situation). Jak wskazują statystyki prowadzone przez Straż 
Graniczną, Polska jest krajem, który w perspektywie wskazanych wydarzeń 
przyjął największą liczbę uchodźców wojennych z Ukrainy blisko 3 mln osób 
(Komenda Główna Straży Granicznej 2022: Statystyki SG).
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Charakterystyka migracji ukraińskich 
uchodźców wojennych w obliczu konfliktu 
zbrojnego

W przekazie medialno-prasowym określenie uchodźcami wojenny-
mi stosowane jest wobec osób opuszczających terytoria objęte konflik-
tem zbrojnym. W ramach ich przemieszczania się niezbędnym jest wy-
różnienie poszczególnych grup składowych, odmiennych w kontekście 
ich statusu prawnego. Ruchy wewnętrzne oraz międzynarodowa migra-
cja zależne są od charakteru oraz obszaru konfliktu. W kontekście ukra-
ińskich uchodźców wojennych kategorie prawne określono już w 2014 r.  
wskutek działań zbrojnych w Donbasie, a obejmowały one przede 
wszystkim przesiedleńców z tego obszaru i uciekinierów z Krymu. 

Działania militarne obejmujące wskazane powyżej terytoria spo-
wodowały przede wszystkim migrację tzw. osób wewnętrznie prze-
siedlonych (IDPs), czyli przemieszczających się w granicach państwa. 
Zgodnie z danymi przekazanymi przez UNHCR od 2014 r. rząd 
Ukrainy zgłosił około 1,5 mln osób wewnętrznie przesiedlonych na 
terytorium Ukrainy (UNHCR 2018, Internally Displaced Persons). 
Osoby te w ramach posiadanego statusu w zależności od prowadzo-
nej polityki krajowej otrzymują w takiej sytuacji przywileje związane 
przede wszystkim z możliwością bezpiecznego i bezpłatnego zakwate-
rowania. W odróżnieniu od osób wewnętrznie przesiedlonych, kolejno 
wyróżnia się opuszczających terytorium Ukrainy i przekraczający gra-
nicę państwa celem poszukiwania ochrony na terytorium innego kraju.  
W ramach międzynarodowej migracji są oni określani jako uchodź-
cy wojenni, jednak ich faktyczny status prawny uzależniony jest od 
formalnego aplikowania o ochronę międzynarodową w ramach Kon-
wencji Genewskiej. Okoliczność prowadzenia działań zbrojnych od  
2014 r. jedynie w regionie Donbasu, w znacznej liczbie formalnie 
złożonych aplikacji o udzielenie ochrony międzynarodowej wyłączała 
kryterium w postaci braku możliwości powrotu do kraju pochodze-
nia zgodnie z Konwencją dotyczącą statusu uchodźców dnia 28 lipca  
1951 r. W polskiej perspektywie efekt działań zbrojnych prowadzonych 
na tym terytorium przyczynił się jednak do znacznego okresowego wzro-
stu liczby wniosków składanych o udzielenie ochrony międzynarodo-
wej. Tym samym w 2014 r. w Polsce złożono 14 000 aplikacji, podczas 
gdy w roku poprzednim 2013, było to jedynie 1120. W następnych 
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latach aktywny konflikt zbrojny pozostawał argumentem w kwestii 
ubiegania o ochronę międzynarodową przez obywateli Ukrainy, jednak 
nie utrzymywał się już tak wysoki poziom liczby składanych wniosków 
(Jaroszewicz 2014: Problem uchodźczy na Ukrainie) W efekcie zdecy-
dowana większość aplikacji została umorzona lub rozpatrzona negatyw-
nie. W ramach ubiegania się o ochronę międzynarodową, ob. Ukra-
iny kwalifikowali się natomiast do otrzymania ochrony uzupełniającej  
z uwagi na fakt, iż ich powrót do kraju pochodzenia mógłby nara-
żać ich na rzeczywiste ryzyko doznania poważnej krzywdy zgodnie 
 z art.15 Ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. Uzupełnieniem powyższych kategorii praw-
nych osób przemieszczających się zarówno wewnętrznie, jak i poza gra-
nicę kraju są osoby nieudokumentowane w ramach powyższych statu-
sów - określani ogólnie jako migranci. Ta ostatnia kategoria prawna 
charakteryzująca się również elementem przymusu, nie wyklucza po-
trzeby udzielania wsparcia również takim osobom, chociaż formalnie 
nie objętych procedurami pomocowymi. 

Tym samym niezależnie od statusu prawnego cywile będący w ob-
liczu działań militarnych zagrożeni na obszarze ich kraju, uznawani są 
na forum międzynarodowym za uchodźców. Jak podkreśla UNHCR 
określenie „uchodźcy” zostało wyraźnie wskazane w prawie między-
narodowym i zapewnia ochronę osobom przebywającym poza krajem 
swojego pochodzenia z powodu obawy przed prześladowaniem, kon-
fliktem, przemocą lub innymi okolicznościami poważnie zakłócającymi 
porządek publiczny (UNHCR 2016: Uchodźca czy migrant?). Formal-
nie jest nią osoba już objęta ochroną międzynarodową, co w polskich 
przepisach reguluje Ustawa o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na 
terytorium RP wraz z zapisami Konwencji Genewskiej oraz Rozporzą-
dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 604/2013 (Dublin III). 
Na skutek szczególnej migracji pod wpływem prowadzonych działań 
wojennych, niezależnie od statusu prawnego - osoby te określane są 
jako uchodźcy wojenni z powodu istniejącego zagrożenia związanego 
z powrotem do kraju pochodzenia, a jednocześnie potrzeby schro-
nienia w innym miejscu. Osoba taka nie staje się uchodźcą, wskutek 
objęcia jej takim statusem, gdyż faktycznie ten uzyskała, ponieważ od 
momentu opuszczenia kraju pochodzenia była i pozostaje uchodźcą,  
a decyzja o nadaniu tego statusu może to jedynie potwierdzać (uchodź-
cy.info 2022: Definicje). W kontekście wojny na Ukrainie osobom 
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takim przysługuje pomoc ze strony organów państwowych oraz orga-
nizacji pozarządowych w krajach bezpiecznych, tym samym określenie 
ich jako uchodźców wojennych, pomimo różnych statusów prawnych 
pozostaje w pełni zasadne.

Ukraina dotknięta aktywnym konfliktem zbrojnym od 2014 r. po-
zostaje objęta działaniami pomocowymi uwagi na sytuację humanitar-
ną na wschodzie kraju. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez 
Międzynarodową Organizację ds. Migracji w 2021 r. w Ukrainie około 
3,4 mln obywateli wymagało w dalszym ciągu udzielenia pomocy we 
wskazanym obszarze. W całym kraju w wyniku aktywności militarnych 
prowadzonych po obu stronach linii styku, przebiegającej przez obwo-
dy doniecki i ługański - 1,4 mln osób migrowało w ramach wewnętrz-
nych przesiedleń trwających od 2014 r. Diagnozowany przez Między-
narodową Organizację ds. Migracji brak bezpieczeństwa, zniszczenie 
mienia oraz niewystarczająca ilość środków do życia od 2014 r. zmusiły  
w efekcie do opuszczenia terytorium Ukrainy zgodnie z ostatnią do-
stępną statystyką z 2020 r. około 35 tys. uchodźców poszukujących 
ochrony międzynarodowej (International Organization for Migration 
2021, s. 95). W obliczu rosyjskiej agresji zbrojnej na terytorium Ukra-
iny od dnia 24 lutego 2022 r. rozpoczęła się emigracja osób poszukują-
cych ochrony. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez UNHCR 
szacuje się, że w ponad miesiąc od rozpoczęcia agresji zbrojnej co naj-
mniej 6,5 mln ludzi porzuciło swoje domy, by schronić się w bezpiecz-
niejszych regionach samej Ukrainy (UNHCR 2022: Operational data 
portal - Ukraine refugee situation). W odróżnieniu od rozpoczętej w 
2014 r. wojny w Donbasie, trwające działania militarne prowadzone w 
wielu częściach Ukrainy, spowodowały również zintensyfikowane mię-
dzynarodowe ruchy migracyjne. Na podstawie wprowadzonego przez 
prezydenta Ukrainy stanu wojennego na obszarze całej Ukrainy oraz 
zakazu opuszczania kraju przez mężczyzn w wieku od 18 do 60 lat, 
struktura uchodźców wojennych złożona jest z kobiet wraz z dziećmi 
oraz osób starszych. Ten szczególny charakter migracji dla osób tych 
często jest nowym doświadczenia i pozostaje wyzwaniem, z uwagi na 
brak wsparcia ze strony mężczyzn pełniących dotychczas rolę odpowie-
dzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i potrzeb egzystencjonalnych 
rodziny. Tym samym charakterystyczna dla uchodźców wojennych  
z Ukrainy jest ich reaktywna postawa przypisywana właśnie osobom 
poszukującym pomocy, ofiarom wojen i konfliktów (Danilewicz 2010, 
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s. 86). Zakres samodzielności takich osób w zetknięciu z nową rzeczy-
wistością pozostaje ograniczony, a proces przystosowania ich do aktyw-
ności wymaga czasu. 

Dane statystyczne przekazane przez Straż Graniczną wskazują, iż 
w perspektywie krajów bezpiecznych obywatele Ukrainy decydują się 
przede wszystkim na wyjazd z Ukrainy do sąsiadującej Polski (Komen-
da Główna Straży Granicznej 2022: Statystyki SG). W sytuacji bezpo-
średniego zagrożenia osoby poszukujące ochrony często w pierwszej ko-
lejności zwracają się o wsparcie ze strony rodziny i krewnych, a dopiero 
następnie do organizacji pomocowych. W efekcie dla wielu uchodźców 
z Ukrainy otrzymanie schronienia w Polsce związane jest z dostępnymi 
indywidualnie możliwościami, takimi jak udzielenia pomocy ze stro-
ny najbliższych. Wśród prawie 550 tys. obcokrajowców posiadających 
ważne karty pobytowe na koniec roku 2021 w Polsce - Ukraińcy sta-
nowili 307 tys. osób (Centrum Polityk Publicznych 2022, s. 12). To 
uwarunkowanie w zestawieniu z bezpośrednim sąsiedztwem, bliskością 
językowa, religijną i historyczną - kształtują proces decyzyjny w wybo-
rze wskazanego kierunku imigracji ukraińskich uchodźców wojennych. 

Zabezpieczenie prawne oraz społeczne ukraińskich 
uchodźców wojennych w Polsce

W aspekcie krajowych działań pomocowych skierowanych do ob. Ukra-
iny przybywających wskutek aktywnego konfliktu zbrojnego zabezpieczenie 
prawne ujęte zostało w specustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywa-
telom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 
Kluczowe kwestie uregulowane w ww. akcie to te związane m. in. z legalnym 
pobytem, dostępem do rynku pracy, działalnością gospodarczą, pomocą so-
cjalną w tym świadczeniami społecznymi oraz opieka zdrowotną. Adresatami 
pomocy są obywatele Ukrainy, którzy na skutek rosyjskiej agresji opuścili swo-
ją ojczyznę, zatem ich legalny pobyt na terytorium Polski możliwy jest przez  
18 miesięcy, licząc od dnia 24 lutego 2022 r. W perspektywie chęci pozostania 
w Polsce na czas dłuższy ustawodawca przewidział możliwość aplikowania po 
9 miesiącach pobytu - o udzielanie zezwolenie na pobyt czasowy na okres 3 lat 
(Urząd ds. Cudzoziemców 2022: Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom 
Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa).

W aspekcie zatrudnienia regulacja wspomagać będzie ob. Ukrainy 
umożliwiając rejestrację w powiatowych urzędach pracy i uznania za osoby 
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bezrobotne albo poszukujące pracy. Dzięki temu rozwiązaniu osoby te będą 
mogły korzystać z pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego oraz szko-
leń. Powyższa forma obejmuje również osoby które ukończyły 60 lat (w przy-
padku kobiet) lub 65 lat (w przypadku mężczyzn). W tym zakresie proces 
formalnego zatrudnienia również uległ znacznemu uproszczeniu, zobowią-
zuje jedynie pracodawcę do elektronicznego powiadomienia urzędu pracy  
o zatrudnieniu ob. Ukrainy w ciągu 14 dni od dnia jego rozpoczęcia. Zgod-
nie z zapisami dotyczącymi podejmowania działalności gospodarczej na te-
rytorium Polski, zasady te zostały zrównane z regulacjami obowiązującymi 
polskich obywateli. Z uwagi na szczególne zapotrzebowanie polskiego ryn-
ku pracy - procedury zatrudnienia ob. Ukrainy, stanowiących grupę wysoko 
wykwalifikowanych pracowników - zostały objęte specjalnymi zapisami. Te 
dotyczą przede wszystkim pracowników naukowych oraz personelu medycz-
nego. Osoby zatrudnione dotychczas w Ukrainie jako pracownicy naukowi, 
posiadając specjalne kwalifikacje, będą mogły być zatrudniane w instytucjach 
badawczych i wybranych jednostkach naukowych. Szczególne potrzeby po-
zyskania personelu medycznego, widoczne w zapisach specustawy stanowią 
natomiast, iż każdy ob. Ukrainy, który uzyskał kwalifikacje lekarza, lekarza 
dentysty, pielęgniarki lub położnej poza terytorium państw Unii Europej-
skiej, uprawniony jest do otrzymania zgody Ministra Zdrowia na wykony-
wanie tego zawodu oraz przyznanie warunkowego prawa do jego wykonywa-
nia (Delloite 2022: Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy weszła w życie 

– analiza najważniejszych rozwiązań). W niecały miesiąc od wybuchu wojny 
w Ukrainie do Ministra Zdrowia wpłynęło już ponad 1300 aplikacji lekarzy 
spoza Unii Europejskiej, wnioskujących o zgodę na wykonywanie zawodu  
w uproszczonym trybie - przy czym organ prowadzący wydał ich dotąd ponad 
800 (Ojczyk 2022: Lekarze i pielęgniarki z Ukrainy będą mogli pracować  
w podmiotach z kontraktem z NFZ).

W wymiarze pomocy związanej z zabezpieczeniem socjalnym, uchodź-
com wojennym z Ukrainy przysługuje prawo do świadczeń wypłacanych  
w Polsce. W zakres ich wchodzą świadczenia: rodzinne (zasiłek rodzinny), 
wychowawcze (500 PLN na dziecko), rodzinnego kapitału opiekuńczego  
(500 zł albo 1000 zł miesięcznie na dziecko w wieku od 12 do 36 miesiąca 
życia) oraz dobry start (300 PLN na dziecko). Ponadto dofinansowanie obej-
muje również obniżenie opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie 
dziecięcym lub u dziennego opiekuna. W ramach doraźnej pomocy dla każ-
dego ob. Ukrainy objętego zapisami aktu, który zostanie włączony do rejestru 
PESEL przysługuje jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł, 
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przeznaczone na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żyw-
ność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. Do-
datkowa pula świadczeń pieniężnych i niepieniężnych dostępna jest w ramach 
systemu pomocy społecznej. Świadczenia przyznawane po złożeniu informacji 
o sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej, co do zasady rozpa-
trywane będą bez przeprowadzania wywiadu środowiskowego (Portal organi-
zacji pozarządowych 2022: Świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy). 
Dodatkową istotną ulgą jest również zwolnienie z podatku dochodowego  
w ramach świadczeń pieniężnych i niepieniężnych otrzymanych przez oby-
wateli Ukrainy na mocy niniejszej ustawy oraz pomocy humanitarnej otrzy-
manej w okresie od 24 lutego do 31 grudnia 2022 r. (Rzeczypospolita 2022: 
Pomoc dla ofiar wojny w Ukrainie zwolniona z PIT). 

W zakresie opieki zdrowotnej zapisy specustawy dotyczą gwarancji do-
stępu do publicznego systemu ochrony zdrowia, na tych samych zasadach jak 
obywatele polscy. Koszty te pokrywane z Funduszu Zdrowia wyłączają jedy-
nie leczenie i rehabilitację uzdrowiskową. Zasadnym - w ramach charakteru 
migrujących uchodźców wojennych - jest zapewnienie bezpłatnej pomocy 
psychologicznej, pozostającej w zakresie kompetencji wójta, burmistrza lub 
prezydenta miasta gminy właściwej ze względu na miejsce pobytu obywatela 
Ukrainy (Narodowy Fundusz Zdrowia 2022: Komunikat nr 1).

 W ramach kształtowania wieloobszarowych regulacji, obejmujących 
działania pomocowe na rzecz przybyłych ob. Ukrainy zapisy specustawy 
wprowadziły również zmiany zapisów wielu aktów prawnych. Zabezpieczenie 
uchodźców odnosi się jednak przede wszystkim do zapewnienia ich szeroko 
pojętego bezpieczeństwa. Poprzez obserwowane już w pierwszych dniach in-
wazji sytuacje naruszające bezpieczeństwo uchodźców migrujących z Ukra-
iny, zapisy te mają zwiększyć ich ochronę, zarówno przemieszczających się jak  
i przebywających w Polsce. Istotne regulacje - wobec szczególnie narażonych 
kobiet i dzieci w wymiarze przeciwdziałania przestępczości - objęły wprowa-
dzone w Kodeksie karnym zaostrzone kary za najpoważniejsze przestępstwa 
związane z handlem ludźmi zgodnie z treścią art. 72 ustawy z dnia 12 marca 
2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na te-
rytorium tego państwa: Skazując sprawcę, który w czasie trwania konfliktu zbroj-
nego na terytorium Ukrainy popełnił przestępstwo, o którym mowa w: […] 4) 
art. 189a § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny – sąd orzeka karę 
pozbawienia wolności w wysokości od lat 10 do lat 15 albo karę 25 lat pozba-
wienia wolności. W porównaniu do poprzednich regulacji dotyczących tego 
samego przestępstwa handlu ludźmi - Kodeks karny określał karę pozbawienia 
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wolności na czas nie krótszy od lat 3 (Serwis Rzeczypospolitej Polskiej 2022: 
Zaostrzenie kar za handel ludźmi). 

Analiza wybranych sektorów bezpieczeństwa 
Polski

Napływ uchodźców wojennych z Ukrainy do Polski wygenerował po-
trzeby udzielenia pomocy zdecydowanie wykraczającej poza standardowe 
zdolności dla państwa przyjmującego. W ramach dostosowania do nowej 
rzeczywistości niezbędnym wydaje się być zabezpieczenie rynku mieszkanio-
wego, rynku pracy, systemu edukacji, systemu ochrony zdrowia, systemu za-
bezpieczenia społecznego oraz pozostałych branż polskiej gospodarki, w tym 
możliwości wsparcia ze strony wolontariatu polskiego społeczeństwa. Skala 
zjawiska prognozowana przez Inicjatywę Nowa Solidarność wynosi ok. 1,5-
2 mln uchodźców z Ukrainy, którzy w nieodległej perspektywie czasu mają 
możliwość chociażby czasowo pozostać w Polsce, co w efekcie oznaczać może, 
że co dwudziesta osoba w naszym kraju będzie uchodźcą. W fazie początko-
wej adaptacji z uwagi na czas potrzebny do asymilacji i usamodzielnienia się 
w nowym kraju zamieszkania i środowisku - koszty utrzymania uchodźców 
spoczywać będą na organach państwa oraz części polskiego społeczeństwie 
aktywnie zaangażowanej w udzielanie pomocy (Centrum Polityk Publicznych 
2022, s. 6). 

Priorytet właściwie podejmowanych działań pomocowych, oddziały-
wających na wybrane sektory bezpieczeństwa, jest jednym z gwarantów za-
pewnienia stabilności oraz spójności w społeczności przyjmującej uchodźców  
z Ukrainy. Poprzez identyfikację poszczególnych szans, zagrożeń, wyzwań 
oraz ryzyka przy uwzględnieniu wartości stanowiących o istocie państwa  
i zespołu środków zabezpieczających, instrumentarium to może służyć  
w projektowanych działaniach na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa państwa.  
W perspektywie osób migrujących celem poszukiwania ochrony do innego 
kraju, to państwo przyjmujące jako kategoria publiczna, zapewnia warun-
ki umożliwiające bezpieczne funkcjonowania na jego obszarze (Lubomirow 
2014, s. 80). Narzędziem kontrolowania procesu migracyjnego dla zapew-
nienia bezpieczeństwa i porządku publicznego jest polityka migracyjna pań-
stwa oraz wynikające z niej rozwiązania normatywne. Zgodnie z koncepcją 
metodologiczną sektorów bezpieczeństwa wyróżnianych przez przedstawi-
cieli Szkoły Kopenhaskiej, są to: militarny, państwowo, polityczny, społecz-
ny, kulturowy, ekonomiczny oraz ochrony środowiska (Musiał 2018, s. 48).  
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W większości z tych ww. dziedzin oszacowanie czynników kształtujących sy-
tuację wybranych sektorów bezpieczeństwa Polski umożliwia identyfikację 
obszarów problemowych, potrzeb lub zmian w poszczególnych obszarach za-
wartych w poniższej tabeli.

Tabela 1. Czynniki kształtujące wybrane sektory bezpieczeństwa Polski w perspektywie migra-
cji ukraińskich uchodźców wojennych

Sektor
bezpieczeństwa

Szanse Zagrożenia Wyzwania Ryzyko

państwowo- 
polityczny

-rozszerzenie 
perspektywy w 
kształtowaniu po-
lityki zewnętrznej 
i wewnętrznej 
państwa

-kształtowanie 
wspólnego świato-
poglądu w dążeniu 
do osiągnięcia 
zgodnych celów

-osłabienie 
dotychyzaso-wych 
praw obywateli

-występowanie 
skrajnych ideologii

-przeciążenie moż-
liwości pomocy 
socjalnej 

-zagwarantowanie 
rozwiązań prawnych 
regulujących ochronę 
uchodźców

-ochrona przed 
negatywnymi, skraj-
nymi koncepcjami 
ideologicznymi 

-wprowadzenie polity-
ki migracyjnej

-walka z dezinformacją

-występowanie 
grup nacisku 
ekonomicznego 
lub politycznego 
szerzących skrajne 
ideologie

ekonomiczny -pozyskanie 
pracowników o 
różnych, w tym 
szczególnych 
kwalifikacjach

-uzupełnienie luki 
emerytalnej

-nielegalne podej-
mowanie pracy, 
tzw. „szara strefa”

-diagnoza segmentów 
zatrudnienia

-skrócenie procesu no-
stryfikacji dyplomów i 
podjęcia zatrudnienia 
w dziedzinach o szcze-
gólnych potrzebach 
np. służba zdrowia

-kontrola PIP/SG ce-
lem podejmowania le-
galnego zatrudnienia

- pierwszeństwo 
zajmowania przez 
uchodźców miejsc 
pracy na rynku

-wybór atrakcyjnie-
jszychzagranic-
znych rynków 
pracy

społeczno-kul-
turowy

-zrównoważony roz-
wój społeczeństwa 
i funkcjonujących 
w nim jednostek

-ubogacenie 
kulturowe

-konflikty społeczne
-bezrobocie
-ubóstwo
-bezdomność
-patologie społeczne
- występowanie róż-
nic kulturowych

-podziały poprzez 
dysproporcję 
rozwojową

-brak zrozumienia 
komunikatów 
publicznych

-równomierna 
relokacja

-zrównoważone, od-
powiednie zagospo-
darowanie potencjału 
cudzoziemców

-nauka języka
-zrównoważone funk-
cjonowanie różnic 
kulturowych

-zapewnienie zrozu-
miałych komunikatów 
o korzystaniu z urzą-
dzeń publicznych

-rozwarstwienie spo-
łeczne: wykluczenie,
marginalizacja

-osłabienie kultu-
rowej spójności 
wewnętrznej

-nieprzestrzeg-
anie porządku 
publicznego

Źródło: opracowanie własne
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 W każdym z wymienionych powyżej sektorów występujące czynniki 
kształtujące ich sytuację mogą mieć wzajemny wpływ na siebie i tym samym 
zacierać granicę sektorów. Poprzez państwową strukturę zarządzania to sektor 
państwowo-polityczny będzie nadrzędnym i oddziaływającym najmocniej na 
sytuację w innych sektorach, poprzez wpływ decyzji organów państwowych 
związanych z bytem uchodźców na terytorium Polski. Priorytetowym w tej 
dziedzinie jest opracowanie strategii obejmującej długofalowy plan działań 
wobec procesów migracyjnych z uwzględnieniem szczególnej sytuacji uchodź-
ców z Ukrainy. Wobec braku obecnie obowiązującej strategii migracyjnej (po-
mimo tej przygotowanej w 2021 r.) kluczowe jest opracowanie dokumentu 
całościowo i spójnie ujmującego koordynację działań państwa związanych z 
legalną i nielegalną migracją, ochroną cudzoziemców, repatriacją i emigracją 
Polaków (Rzeczypospolita 2021: Prace nad strategią polityki migracyjnej Pol-
ski znów odłożone). Poza wyznaczeniem planu działań uzupełnieniem dla tego 
sektora jest również zabezpieczenie wspólnych interesów organów rządowych 
oraz organizacji pozarządowych. Współpraca ta powinna uwzględniać wyzwa-
nia mogące zachwiać stabilnością sektora i powodować obniżenie zaufania 
społecznego. Istotnym w tej kwestii jest zapewnienie dostępu do rzetelnych 
informacji, jako właściwej reakcji na rosyjską dezinformację. Nie bez znacze-
nia pozostaje obecne pogłębienie tego zjawiska, co perspektywy Polski, która 
od lat jest celem ataków informacyjnych i propagandowych może stanowić 
zagrożenie dla tego sektora. Nasilenie rosyjskich operacji dezinformacyjnych 
mające na celu szerzenie niepewności i strachu polskich obywateli obserwo-
wane było już na początku 2020 r. Wytworzenie chaosu informacyjnego oraz 
podważanie zaufania do władz i służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo 
oraz zdrowie Polaków, w kontekście zarządzania sytuacją pobytu i udzielenia 
wsparcia uchodźcom wojennym ma za zadanie powodować destabilizację sy-
tuacji w kraju (Serwis Rzeczypospolitej Polskiej 2020: Polska na celowniku 
dezinformacji). Zgodnie z M. Bildziukiewicz, będącą szefową unijnej grupy 
ds. walki z dezinformacją od rozpoczęcia działań zbrojnych rozpoczętych w 
lutym 2022 r. ok. 13 tys. przypadków dezinformacji monitorowanych w ra-
mach projektu „EU vs. Disinfo” dotyczyło Ukrainy, następnie Niemiec i - co 
niepokojące - Polski. W ramach monitoringu projektu źródeł w tym okresie 
liczba pojawiającego się w witrynach internetowych słowa „nazizm” wzrosła o 
290 %, co rodzi obawy o możliwość tworzenia sztucznych podziałów, będą-
cych przyczyną do negatywnego nacisku oraz szerzących skrajne ideologie, ob-
liczone na zachodnich jak również rosyjskich odbiorców (Żółciak i in. 2022: 
Zacieranie śladów. Jak ewoluuje dezinformacja od początku wojny). Zjawisko 
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to kontrolowane w ramach unijnych działań pozostaje wyzwaniem, tak samo 
istotnym z perspektywy krajowej. Z krajowego punktu widzenia to świado-
mość obywateli będzie kształtowała kierunek oddziaływania tych informacji. 
Prewencja zastosowana poprzez edukację medialną, już obejmującą młode 
pokolenie, powinna być szeroko dystrybuowana we wszystkich grupach wie-
kowych, by odbiorcy samodzielnie potrafili poddać selekcji dane źródło i nie 
udostępniać dalej informacji mogących mieć negatywne skutki na bezpieczeń-
stwo kraju przyjmującego. 

 Biorąc pod uwagę oddziaływanie samych uchodźców na poszczegól-
ne sektory to ten ekonomiczny oraz społeczno-kulturowy podlegają pełnej 
aktywizacji w obliczu konieczności udzielenia pomocy. Sektor ekonomicz-
ny otwiera możliwość wykorzystania potencjału uchodźców mogących mieć 
pozytywny wpływ na gospodarkę. Proces ten następujący z uwzględnieniem 
perspektywy czasu na aklimatyzację oraz podjęcie legalnej pracy, istotny jest 
zarówno pod kątem oczekiwanej siły wysoko wykwalifikowanych specjalistów, 
jak również niewymagających tego stanowisk. W sytuacji stwarzającej podję-
cie pracy przez osoby zdecydowane pozostać w Polsce, niezbędnym będzie 
pozostawanie pod kontrolą Państwowej Inspekcji Pracy oraz Straży Granicz-
nej w zakresie przestrzegania regulujących ten obszar przepisów. Jak wynika z 
danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej do tej pory zatrudnienie 
w naszym kraju znalazło 69,2 tys. wojennych uchodźców z Ukrainy. Zdecy-
dowaną większość, tj. 47,5% osób zatrudniono do wykonywania prostych 
prac. Niespełna 14,1% osób to robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy, 10,3% 
osób to pracownicy usług i sprzedawcy, 8,5% stanowią pracownicy biurowi, 
a 4% specjaliści (Lega Artis 2022: „Wojenni uchodźcy” złożyli już ponad 
300 tys. wniosków o świadczenie 500 plus). Zatrudnienie w sektorze medycz-
nym nie występuje na tak szeroką skalę, pomimo doniesień medialnych oraz 
wprowadzonych udogodnień. Jest to jednak szczególna dziedzina zabezpie-
czająca ochronę zdrowia. Uzupełnienie przez ukraiński personel medyczny 
stanowić może ułatwienie komunikacyjne w pracy z ukraińskim pacjentem, 
który wymaga leczenia, a obecnie jest również częścią systemu. W tej kwestii 
najważniejsze staje się być bezpieczeństwo pacjentów, tym samym niezbęd-
nym będzie posiadanie umiejętność komunikowania się w języku polskim i 
prowadzenia w nim dokumentacji medycznej.

 W aspekcie społecznym kluczowym pozostaje równomierna relo-
kacja, tak by nie wyczerpać możliwości głównych ośrodków przyjmujących 
uchodźców. Według badania „Uchodźcy z Ukrainy w Polsce” przygotowa-
nego przez Platformę Migracyjną EWL oraz Studium Europy wynika, że 
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większość uchodźców chce mieszkać w większych miastach, tj. 69%, przy 
czym mniejsze miejscowości oraz wsie wybiera tylko ok. 7% ankietowanych 
Ukraińców (Mirowska-Łoskot 2022: Polska - kraj raczej na przeczekanie. 
Większość Ukraińców nie chce zostawać u nas na stałe). Sytuacja ta wynikają-
ca z obaw uchodźców o warunki życia oraz możliwości podjęcia pracy, tworzą 
wyzwanie budowania ich świadomości w lokalnej geopolityce (Pulsar.pl 2022: 
Ukraińcy nie chcą jechać do mniejszych miast, ale tam czeka praca). Stąd tak 
istotne pozostaje w dziedzinach związanych z życiem społecznym kierowanie 
przekazu publicznego w języku zrozumiałym. Podobnie jak przystosowanie 
do korzystania z infrastruktury publicznej poprzez przekaz wszelkich przydat-
nych informacji w języku ukraińskim, aby minimalizować ewentualne naru-
szenia prawa, czy porządku publicznego. 

 W obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego państwa ukraińscy 
uchodźcy wojenni stanowić mogą grupę sprawców lub ofiar przestępczości. 
Zgodnie z danymi przekazanymi przez Państwową Agencję Prasową w okre-
sie niecałego miesiąca od rozpoczęcia rosyjskiej agresji na Ukrainie w Polsce 
96,5% nowych osób zarejestrowanych w bazie PESEL to kobiety i dzieci, a 
po niecałe 3% to seniorzy i mężczyźni w wieku 18-65 lat (PAP 2022: Pół 
miliona numerów dla obywateli Ukrainy). W kontekście wpływu na zagro-
żenia bezpieczeństwa wewnętrznego przez pryzmat sytuacji kryminogennej 
napływ uchodźców wojennych z obszaru objętego konfliktem zbrojnym w 
tak wczesnej fazie nie jest możliwy do oceny. W dalszej perspektywie istnieje 
jednak ryzyko, że brak możliwości samodzielnego zapewnienia potrzeb wła-
snych oraz potomstwa generujące efekt frustracji tych osób może prowadzić 
do naruszeń porządku prawnego i publicznego kraju migracji, mające na celu 
uzyskanie źródeł przychodu materialnego.

  Aktualnym priorytetem możliwym w podejmowanych działaniach, 
jest zatem ograniczenie wiktymizacji uchodźców w Polsce. Występująca po-
trzeba jest szczególna, gdyż kobiety podróżujące samotnie lub mające pod 
opieką dzieci, wraz osobami starszymi w przypadku braku krewnych lub 
znajomych oferujących wsparcie, mogą stać się potencjalnymi ofiarami grup 
przestępczych zajmujących się handlem ludźmi. Uśpienie czujności w per-
spektywie często wielodniowej migracji wraz z niską świadomością możliwych 
zagrożeń w sposób automatyczny, wręcz dla niech niezauważalny powoduje, 
że mogą stać się ofiarami przestępczych grup zorganizowanych. Celem za-
pewnienia optymalnego bezpieczeństwa w szerokim katalogu zagrożeń pozo-
staje konieczność budowania ich świadomości, poprzez zrozumiałe kampa-
nie informacyjne skierowane do uchodźców bezpośrednio po przekroczeniu 
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granicy państwa. Priorytetowe jest również podejmowanie wspólnych działań 
prewencyjnych i pomocowych przez polskie organy państwowe i organizacje 
pozarządowe celem zminimalizowania zjawiska wiktymizacji uchodźców wo-
jennych z Ukrainy.

Odbiór społeczny uchodźców wojennych  
z Ukrainy, jako czynnik kształtujący 
bezpieczeństwo Polski

W funkcjonowaniu powyżej wskazanych sektorów bezpieczeństwa 
istotne pozostają również czynniki kształtujące koszty codziennej eg-
zystencji. Wyłączenie gospodarek Ukrainy, Rosji i częściowo Białorusi  
z międzynarodowych łańcuchów dostaw to problem natury handlo-
wej, utrudniający dotychczasową możliwość zabezpieczania dostaw to-
warów. Aktywny konflikt zbrojny prowadzony w Ukrainie, poprzez ro-
syjską agresję według agencji prasowej Bloomberga, prowadzi do sytuacji,  
w której gospodarstwa domowe będą wydawały coraz większą część swoich 
dochodów na paliwo i ogrzewanie, a tym samym proporcjonalnie będą mia-
ły mniej gotówki na inne towary i usługi (Bloomberg 2022: How War in 
Ukraine Threatens the World’s Economic Recovery). Wysokie koszty od-
czuwalne również dla polskich obywateli, odbierane mogą być jako jeden 
ze skutków wojny na Ukrainie. W sytuacji Polski, jako głównego państwa 
przyjmującego uchodźców ogólne koszty mogą być większe w stosunku do 
tych ponoszonych w realiach przed wybuchem wojny. Wydatki przeznaczo-
ne przez państwo w sytuacji udzielania pomocy socjalnej, w szczególności w 
takiej samej postaci jak dla obywateli polskich mogą prowadzić do kształ-
towania negatywnych nastrojów społecznych. Jak wynika z opublikowanych 
danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - przybyli do Polski Ukraińcy 
w okresie około miesiąca od wybuchu wojny złożyli około 300 tys. wnio-
sków o comiesięczne wsparcie finansowe 500 plus na około 445 tys. dzie-
ci (Money.pl 2022: Blisko 70 tys. uchodźców znalazło już pracę w Pol-
sce). Biorąc pod uwagę badanie przeprowadzone przez Centrum Badania 
Opinii Społecznej w kwestii przyjmowania uchodźców z Ukrainy, w okre-
sie dwóch tygodniu od wybuchu konfliktu Polacy w 94% wyrażali opinię 
o potrzebie przyjmowania uchodźców, w tym 57% w sposób kategoryczny.  
W opozycji było jedynie 3% (CBOS News 2022 10/2022). Badanie to odzwier-
ciedla przychylne nastawienie polskiego społeczeństwa, które wraz z wprowa-
dzonymi regulacjami ze strony państwa przyczyniło się do udzielenia pomocy 
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w zdecydowany i sprawny sposób. W perspektywie nadchodzącego czasu nale-
ży spodziewać się jednak sytuacji, w której może nastąpić społeczne zmęczenie 
materiału i ograniczenie działań pomocowych ze strony rządu, m. in. wypła-
cania świadczeń czasowych, takich jak kwota 40 PLN za zakwaterowanie i wy-
żywienie uchodźców. W ocenie obaw Polaków, zgodnie z raportem Centrum 
Badania Opinii Społecznej w pierwszej dekadzie lutego 2022 r. najwięcej doro-
słych Polaków deklarowało, że w obecnych czasach najbardziej obawia się dro-
żyzny (71%), wojny (70%) i choroby (64%) (CBOS News 7/2022). Wojna 
w Ukrainie i ryzyko jej rozprzestrzenienia na inne kraje mocno zachwiały po-
czuciem bezpieczeństwa Polaków, jednak w perspektywie powszechnego prze-
konania, że filarami bezpieczeństwa kraju są: nowoczesna armia oraz obecność 
w sojuszu militarnym, takim jak NATO, nastroje uległy stabilizacji. Zgodnie 
z wynikami badań Centrum Badania Opinii Społecznej dotyczących bezpie-
czeństwa kraju - udział respondentów wskazujących na nowoczesną armię, 
jako czynnik zdecydowanie poprawiający bezpieczeństwo zwiększył się z 39%  
w 2013 r. do 71% obecnie, zaś wymieniających w tym kontekście obec-
ność w sojuszach militarnych wzrósł jeszcze wyraźniej – z 34% do 71%. 
W tej sytuacji obawy koncentrują się na rosnących kosztach utrzyma-
nia. W dłuższej perspektywie konieczności udzielania pomocy uchodźcom  
z Ukrainy, może prowadzić to do zmniejszenia zaangażowania oraz braku 
spójności interesów, które naturalnie będą obejmować w pierwszej kolejności 
zapewnienie własnych potrzeb. Wzrost liczby uchodźców, którym oferowana 
będzie pomoc ze strony państwa, może powodować odczucie, że są oni trak-
towani priorytetowo. Sytuacja taka generować może negatywne nastawienie 
do uchodźców, będące przyczyną rodzących się konfliktów. Jak wynika ze 
wspomnianych badań - według 55% respondentów do czynników osłabiają-
cych bezpieczeństwo Polski zaliczano występowanie silnych konfliktów spo-
łecznych. Niepokojącym jednak zdaje się być najbardziej, opinia społeczna 
wyrażona przez 13% respondentów dotycząca wielokulturowego, etnicznie 
zróżnicowanego społeczeństwa, jako czynnika zdecydowanie osłabiającego 
bezpieczeństwo państwa. 

Podsumowanie

Konflikt zbrojny trwający w kraju sąsiadującym, to szereg wyzwań, 
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kreujących nową narrację. Budowanie perspektyw i przestrzeni do życia 
uchodźców wojennych z Ukrainy to przede wszystkim zadanie odpowiedzial-
nych za to organów państwa. W perspektywie potrzeby wydłużonych czasowo 
społecznych działań pomocowych - bez odgórnej polityki państwa, istnieje 
ryzyko postrzegania uchodźców jako zagrożenia. W kontekście rosnącej licz-
by przybywających do Polski ukraińskich uchodźców wojennych w obecnych 
regulacjach prawnych istotnym jest opracowanie uniwersalnej polityki pomo-
cowej, zabezpieczającej także sektory bezpieczeństwa Polski. Uregulowania 
prawne obejmować powinny również budowanie wysokiej świadomości po-
tencjalnych, często niedostrzeganych zagrożeń zarówno dla uchodźców, jak  
i polskiego społeczeństwa. Proces asymilacji osób uciekających przed działa-
niami zbrojnymi, celem ochrony życia i zdrowia jest szczególny w wymiarze 
międzynarodowej migracji. Kobiety wraz z dziećmi wymagającymi ich opie-
ki oraz osoby starsze, będący uchodźcami wojennymi z Ukrainy to przede 
wszystkim grupa wymagająca stworzenia dla nich bezpiecznej przestrzeni  
z możliwościami samorozwoju, będącego docelowo pożądaną formą usamo-
dzielnienia się. Jak podkreśla prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej  
J. Piechota wyzwaniem jest ukształtowanie systemu elastycznych form za-
trudnienia, które nie będą odbierane, jako konkurencja dla narodowej siły 
roboczej, a jednocześnie dostosowane do obowiązków opieki nad dziećmi 
czy osobami starszymi (Ratajczak 2022: Pomoc uchodźcom to działania na 
lata). W aspekcie budowania ścieżki kariery zawodowej w Polsce, uchodźcy 
chętni podjąć zatrudnienie muszą być świadomi m.in. rodzajów umów, mi-
nimalnych stawek wynagrodzenia czy należnych świadczeń i urlopów. Jedy-
nym z filarów musi być zrównoważony rozwój, tak by poznać nowe otoczenie  
i możliwości oraz tak by podejmować zatrudnienie zgodnie z przepisami obo-
wiązującego prawa, a dodatkowo czuć się bezpiecznie, przyczyniając się do 
budowania potencjału kraju przyjmującego. 

Poprzez okresowe formy pomocy oraz często szczególne, wysokie kom-
petencje, czy znajomość języków obcych osoby te mogą również poszukiwać 
innych miejsc zamieszkania w Europie Zachodniej, gdzie warunki socjalno 

- bytowe mogą być wyższe. Zgodnie ze statystykami przekazanymi przez plat-
formę migracyjną EWL w Polsce na stałe planuje osiedlić się 7% przyby-
łych Ukraińców, a zaraz po wojnie do kraju chce wrócić 56 % z nich (ewl 
2022: Praca, zatrudnianie cudzoziemców, kadry – tygodniowy przegląd EWL 
(12 – 19 kwietnia 2022). Konstrukcja programów skierowanych do uchodź-
ców wojennych z Ukrainy w aspektach udogodnień i ułatwień powinna więc 
mieć uniwersalny charakter i dotyczyć pomagania jedynie w czasie realnych 
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potrzeb. Prowadzone programy pomocowe powinny przede wszystkim ogra-
niczać możliwości nadużyć oraz zmierzać do zminimalizowania diagnozo-
wanych zagrożeń, tak by nie zachwiać równowagi w sektorach związanych 
z bezpieczeństwem państwa (Mirowska-Łoskot 2022: Polska - kraj raczej na 
przeczekanie. Większość Ukraińców nie chce zostawać u nas na stałe).
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blicznego, [w:] Bezpieczeństwo jako podstawowa potrzeba człowie-
ka, red. K. Flaga- -Gieruszyńska, i in., Gorzów Wielkopolski

Money.pl 
2022 Blisko 70 tys. uchodźców znalazło już pracę w Polsce, https://www.mo-

ney.pl/gospodarka/blisko-70-tys-uchodzcow-znalazlo-juz-prace-w 
-polsce-6758831624669792a.html, (dostęp: 08.05.2022 r.)

Musiał M.
2018 Znaczenie sekurytyzacji i sektorów bezpieczeństwa w ramach krytycz-
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PRAWNE ASPEKTY DZIAŁANIA 
SŁUŻB SPECJALNYCH

Nakreślenie przyczyn powstawania organizmów państwowych oraz wy-
znaczenie podstawowych funkcji, a także roli jaką państwo odgrywa w życiu 
społeczności, stanowi problem poruszany przez przedstawicieli wielu nurtów 
filozoficznych oraz doktryny państwa i prawa. W zależności od panujących  
w określonej epoce dominujących poglądów geneza państwa oraz cel jego 
istnienia przedstawiane były w różnorodny, często kontrowersyjny sposób.  
Thomas Hobbes niejednokrotnie podkreślał, że podstawowym zadaniem 
państwa jest obowiązek zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonującym w nim 
jednostkom. W demokratycznym państwie prawnym bezpieczeństwo jest 
fundamentalną wartością, wpływającą na całokształt stosunków wewnątrzpań-
stwowych. Należy stwierdzić, że bezpieczeństwo stanowi jedną z podstawo-
wych potrzeb człowieka, na zaspokojenie której powinna być ukierunkowana 
działalność państwa i tworzonych przez jego władze instytucji. Zapewnienie 
bezpieczeństwa jednostce stanowi więc jedną z podstawowych funkcji pań-
stwa, która realizowana jest w wymiarze zewnętrznym i wewnętrznym. 

Pojęcie bezpieczeństwa w literaturze nie jest jednak jednoznacznie defi-
niowane. Jest to termin o szerokim zakresie znaczeniowym, który może być 
pojmowany w odmienny sposób w zależności od przyjętego kontekstu. Bez-
pieczeństwo, jako wartość uniwersalna, może być rozumiane w kategoriach 
subiektywnych, opartych o przesłanki związane ze stanem psychicznym cha-
raktertyzującym się spokojem i pewnością oraz w kategorii obiektywnego sta-
nu braku zagrożenia (Korzeniowski, 2012, s. 56). Słownik Języka Polskiego 
definiuje bezpieczeństwo z rozróżnieniem na rozumienie tego pojęcia w kon-
tekście stanu prawnego lub psychicznego, w którym jednostka posiada poczucie 
pewności, oparcia w sprawnie działającym systemie prawnym lub w drugiej osobie. 
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Bezpieczeństwo wewnętrzne można zdefiniować jako „stan rzeczy, zbiór róż-
nego rodzaju okoliczności, zachodzących we wszelkich dziedzinach aktywno-
ści wewnętrznej, charakteryzujący się stabilnością i harmonijnością jego funk-
cjonowania- (a więc) stan i proces zabezpieczenia wartości i interesów państwa 
przed negatywnymi czynnikami wewnątrzpaństwowymi” (Kitler, 2009,  
s. 26). Bezpieczeństwo zewnętrzne oznacza natomiast „stan rzeczy, zbiór róż-
nego rodzaju okoliczności zachodzących w jego otoczeniu (w środowisku mię-
dzynarodowym), charakteryzujący się brakiem negatywnych oddziaływań ze 
strony innych podmiotów, pozwalający na stabilny i harmonijny jego rozwój 
(funkcjonowanie); jest to stan i proces zabezpieczenia wartości i interesów 
państwa przed negatywnymi czynnikami zewnętrznymi” (Kitler, 2009, s. 26). 
Wystąpienie okoliczności powodujących zaburzenie harmonijnego funkcjo-
nowania państwa w wymiarze wewnętrznym, czy też pojawienia się negatyw-
nych oddziaływań w otoczeniu zewnętrznym państwa, powoduje powstanie 
stanu zagrożenia, znamiennego dla utraty stabilności i harmonijnego rozwo-
ju państwa w sferach jego działalności, czy nawet dla utraty prawidłowego 
funkcjonowania państwa w środowisku międzynarodowym. Należy podkre-
ślić, że bezpieczeństwo państwa jest wartością wtórną wobec bezpieczeństwa 
jednostki i grup społecznych oraz podmiotów prawa międzynarodowego. 
Państwo powinno być zdolne do zapewnienia skutecznej ochrony podstawo-
wych wartości uznawanych w społeczeństwie za znamienne. Najważniejszymi 
z nich są zapewnienie integralności terytorialnej, suwerenności, niezależności 
wewnętrznej i zewnętrznej, trwałości ustroju i prawidłowego, niezakłóconego 
funkcjonowania organów i instytucji państwa, a także umożliwienie spokoj-
nego, pozbawionego zagrożeń życia ludności pozostającej pod władztwem 
państwa oraz ochrona podstawowych praw i wolności. 

W celu umożliwienia pełnej i skutecznej realizacji funkcji zewnętrznej  
i wewnętrznej w państwie, tworzone są poszczególne organy i instytucje. Zna-
mienną rolę realizują służby specjalne, będące elementem systemu bezpieczeń-
stwa państwa. Pojęcie służb specjalnych nie zostało jednak wyjaśnione przez 
ustawodawcę w żadnym akcie normatywnym. Brak jednoznacznego wskaza-
nia istoty oraz charakteru służb specjalnych, może prowadzić do problemów 
związanych z rozróżnieniem służb specjalnych od innych instytucji bezpie-
czeństwa. Często bowiem zadania realizowane przez służby i pozostałe or-
gany pełniące funkcje związane z bezpieczeństwem państwa, pokrywają się, 
czy też zmierzają do osiągania tożsamych celów. Badając istotę służb specjal-
nych należy sięgnąć do definicji zawartej w „Słowniku terminów z zakresu 
bezpieczeństwa narodowego”, która wskazuje, że „pojęcie służb specjalnych 
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obejmuje swoim zakresem cywilne i wojskowe służby, których zadaniem jest 
organizacja i prowadzenie działań wywiadowczych i kontrwywiadowczych”. 
Analizując taki sposób wyjaśnienia pojęcia służb specjalnych, należy stwier-
dzić, że głównym czynnikiem rozgraniczającym służby specjalne od innych 
instytucji działających w systemie bezpieczeństwa, jest podejmowanie działań 
o charakterze wywiadowczym i kontrwywiadowczym. Definicję tą uzupeł-
nić należy także poprzez przytoczenie art. 11 ustawy z dnia 24 maja 2002 r.  
o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, który wska-
zuje na podmiotowy zakres definicji służb specjalnych. Zgodnie z brzmieniem 
wspomnianego artykułu służbami specjalnymi są Agencja Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Służba 
Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służba Wywiadu Wojskowego. Zgodnie  
z tezą postawioną przez M. Bożka należy przyjąć, że służbami specjalnymi są 
te służby, które zostały tak określone przez ustawodawcę, a „nazywanie służ-
bami specjalnymi organów państwowych, które nie są określane tym mianem 
w aktach prawnych, jest co najmniej przykładem stosowania niedopuszczalnej 
wykładni rozgrzeszającej w odniesieniu do tzw. Przepisów kompetencyjnych” 
(Bożek i in., 2014, s. 17). Podsumowując, próba skonstruowania ogólnej 
definicji pojęcia „służby specjalne” powinna opierać się przede wszystkim 
na wskazaniu jego podmiotowego zakresu, na który wskazuje ustawodawca. 
Utożsamianie służb specjalnych wyłącznie z służbami, które prowadzą działa-
nia wywiadowcze czy kontrwywiadowcze jest zasadniczym błędem, prowadzą-
cym do pominięcia służb, które takich działań nie podejmują (jako przykład 
należy wskazać Centralne Biuro Antykorupcyjne).

Fot. 1 Podział służb specjalnych w Polsce

Źródło: Opracowanie własne
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Zasadnym wydaje się również przybliżenie pojęć wywiadu i kontrwywia-
du. Wywiad należy rozumieć jako całokształt organów państwowych, których 
działalność skupia się na pozyskiwaniu tajnych informacji wojskowych, poli-
tycznych, gospodarczych związanych z funkcjonowaniem państwa. Mianem 
kontrwywiadu określane będą natomiast wszelkie działania instytucji, któ-
rych celem jest ochrona informacji kluczowych dla zapewnienia wewnętrzne-
go i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa przed działaniami wrogich służb 
wywiadowczych. Działalność kontrwywiadowcza realizowana jest przede 
wszystkim na terytorium państwa, natomiast wywiad działa poza granicami 
kraju. Zasadniczym elementem aktywności służb specjalnych w tym zakre-
sie, będzie pozyskiwanie i analizowanie informacji znamiennych z punktu 
widzenia bezpieczeństwa. Organy wywiadowcze realizują zadania, których 
głównym celem jest gromadzenie i przekazywanie odpowiednim organom in-
formacji, związanych z czynnikami zewnętrznymi, które mogą zagrażać bez-
pieczeństwu państwa. Służby zajmujące się działalnością kontrwywiadowczą 
podejmują natomiast kroki niezbędne do neutralizowania obcej działalności 
wywiadowczej na terenie państwa oraz do ochrony państwa przed praktykami 
szpiegowskimi, sabotażem i innymi działaniami obcych wywiadów. Działa-
nia zarówno wywiadowcze jak i kontrwywiadowcze mają najczęściej charakter 
tajnych operacji specjalnych, oddziałujących na potencjał polityczny, gospo-
darczy, militarny państwa (Hernacka, 2015, s. 167). 

Uprawnienia operacyjne

Działalność służb specjalnych powinna być rozpatrywana wraz ze zwró-
ceniem uwagi na utajniony charakter ich działalności oraz ich rolę informa-
cyjno- wykrywczą (Bożek, 2015, s. 18). Przypisanie służbom specjalnym 
tych cech determinuje sposób ich działania. W literaturze (Paździor, 2013, 
s. 121) wyróżnia się podział na służby informacyjno- wywiadowcze oraz po-
licyjno-prewencyjne. Rozróżnienie to dokonywane jest w oparciu o zakres 
wykonywanych czynności wynikających z delegacji służbowych. Według  
D. Pożarskiego (Pożarski, 2019, s. 226) należy jednak rozszerzyć tą klasyfika-
cję, poprzez stworzenie bardziej szczegółowej charakterystyki, podkreślającej 
relacje służb specjalnych z państwem. Tak skonstruowany podział wyróżniał-
by służby:

• Operacyjno- rozpoznawcze
• Dochodzeniowo- śledcze
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• Analityczno- informacyjne
• Ochronno- obronne
• Prewencyjno- profilaktyczne 

Bez względu na przeważające w doktrynie poglądy, co do podziału służb 
według różnorodnych kategorii, zasadniczym zadaniem realizowanym przez 
te instytucje jest gromadzenie i ochrona informacji najbardziej istotnych 
dla bezpieczeństwa państwa w wymiarze wewnętrznym oraz zewnętrznym,  
a także podejmowanie innych działań prewencyjnych lub ukierunkowanych 
na neutralizację zagrożeń wewnątrzpaństwowych czy mających swoje źródło  
w oddziaływaniach międzynarodowych. Tym, co odróżnia służby specjalne 
od innych instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo narodowe, jest za-
kres uprawnień. Szczególnie istotne są ich predyspozycje do wykonywania 
działań dochodzeniowo- śledczych, analityczno- informacyjnych, kontrol-
nych oraz operacyjno-rozpoznawczych (Pożarski, 2019, s. 226). Wskazane 
pojęcia mają cechy norm ogólnych, które podlegają konkretyzacji w kolej-
nych przepisach ustawowych oraz aktach prawa wewnętrznego. Najważniejsze 
znaczenie przypisuje się czynnościom operacyjno- rozpoznawczym. Wskazuje 
na to sam ustawodawca, który w aktach normatywnych, w pierwszej kolej-
ności wymienia czynności operacyjno- rozpoznawcze, a także wielokrotnie 
posługuje się tym terminem, mimo braku sprecyzowania jego jednoznacznej 
definicji. Aktywność służb specjalnych w sferze operacyjnej opiera się o zasa-
dę niejawności czynności operacyjno- rozpoznawczych, co stanowi przejaw 
ogólnej zasady tajności działania służb. Niejawność prowadzenia działań jest 
kwintesencją aktywności służb specjalnych w systemie bezpieczeństwa pań-
stwa (Bożek, 2015, s. 23). Ujawnienie prowadzonych przez służby operacji, 
czy tożsamości funkcjonariuszy, negatywnie wpłynęłoby na skuteczność re-
alizowanych zadań. Za tajnością działania służb specjalnych przemawia rów-
nież potrzeba ochrony nie tylko interesu publicznego, ale i interesu jednostki. 
Należy więc w pełni zgodzić się z tezą postawioną przez M. Minkinę, zgodnie 
z którą „Służba wywiadu jest tajna ze swojej definicji, ale praca operacyjna 
stanowi jej najtajniejszą część” (Minkina, 2014, s. 118). Niejawny charakter 
działania służb specjalnych stanowi o ich istocie, nie powoduje jednak, że 
służby specjalne działają w sposób bezwzględnie autonomiczny. Nadzór na-
czelnych organów administracji rządowej, kontrola sądowa i parlamentarna 
są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania służb. Tajny charakter pro-
wadzenia działań przez służby, ma więc swoje ograniczenia, które wynikają  
z osadzenia służb specjalnych w rzeczywistości demokratycznego państwa 
prawnego (Chochowski, 2021, s. 141). 
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Uprawnienia operacyjne dotyczą tej sfery kompetencji służb, która 
powiązana jest z uzyskiwaniem informacji o zagrożeniach oraz w celu zwal-
czania przestępstw wymierzonych przeciwko nadrzędnym, uniwersalnym 
wartościom takim jak bezpieczeństwo państwa, porządek konstytucyjny, 
obronność państwa czy interesy ekonomiczne (Bożek, 2015, s. 21). Pozy-
skiwanie informacji o potencjalnych bądź istniejących już zagrożeniach dla 
bezpieczeństwa państwa, może być realizowane również w ramach funkcji 
dochodzeniowo- śledczych jednakże, tylko przy prowadzeniu postępowania 
przygotowawczego. Czynności operacyjno- rozpoznawcze mogą przybierać 
różnorodne formy, które skonkretyzowane są w przepisach konkretnych ak-
tów wewnętrznych mających niejawny charakter. W tym zakresie należy wy-
mienić: wywiad, obserwację, pozyskiwanie informacji czy danych osobowych, 
zakup niejawnie kontrolowany, przesyłka niejawnie kontrolowana, kontrola 
operacyjna w postaci kontroli korespondencji lub zawartości przesyłek, pod-
słuch. Te przykładowe formy operacyjne można zaliczyć to form prostych. 
Formami złożonymi, będą natomiast: inwigilacja, tajne przeszukanie, tajne 
zatrzymanie, gra operacyjna, analiza operacyjna, kombinacja, rozpracowanie 
operacyjne (Pożarski, 2019, s. 227). Uprawnienia do prowadzenia czynności 
operacyjno- rozpoznawczych przysługują nie tylko służbom specjalnym, ale 
również Policji, Straży Granicznej, Wywiadowi Skarbowemu oraz Żandar-
merii Wojskowej. Podmioty te mogą wykonywać czynności operacyjne tylko  
w zakresie przyznanym ustawami, z uwzględnieniem przewidzianych form, 
oraz metod działania. Dodatkowo wszelkie działania operacyjne Agencji 
Wywiadu oraz Służby Wywiadu Wojskowego na terytorium Rzeczpospoli-
tej Polskiej mogą być prowadzone wyłącznie w związku z jej działalnością 
poza granicami państwa, a realizacja czynności operacyjno-rozpoznawczych 
jest dopuszczalna jedynie za pośrednictwem szefa ABW lub szefa SKW (Król, 
2013, s. 282). Kontrolę nad działalnością służb w tym zakresie sprawuje Ko-
legium do Spraw Służb Specjalnych, usytuowane przy Radzie Ministrów oraz 
Sejmowa Komisja do Spraw Służb Specjalnych. Celem takiego ograniczenia  
w korzystaniu z uprawnień operacyjnych, jest wykluczenie zagrożenia nad-
miernej ingerencji w prawa i wolności człowieka i obywatela, w szczególności 
w zakresie zapobiegania naruszeniom prawa do prywatności. Niemożliwym 
jest jednak całkowite wykluczenie zaistnienia naruszeń o wspomnianym cha-
rakterze, ze względu na stale wzrastający zakres uprawnień służb (Król, 2013, 
s. 283) oraz uregulowanie czynności operacyjno- rozpoznawczych w ustawach 
w sposób nie kompleksowy. Prowadzi to do opierania części działań funkcjo-
nariuszy nie bezpośrednio na przepisach ustawowych, ale na zarządzeniach 
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wewnętrznych wydawanych przez szefów służb specjalnych. Taka praktyka 
pogłębia zauważany konflikt między zasadą efektywności działania służb  
w celu zapewnienia bezpieczeństwa państwa, a zasadą humanitaryzmu (Bożek, 
2015, s. 24). 

Charakterystyka zadań  
poszczególnych służb specjalnych 

Analizując organizację, kompetencje i zadania przyznane służbom spe-
cjalnym w Polsce, należy stwierdzić, że stanowią one istotną część admi-
nistracji rządowej. Zarówno wojskowe jak i cywilne służby specjalne mają 
status urzędów administracji rządowej, a ich szefowie działają jako centralne 
organy administracji rządowej (Chochowski, 2021, s. 9). Podkreślenia wy-
maga jednak fakt, że cywilne służby specjalne (ABW, AW i CBA) są służba-
mi pozaresortowymi, niewchodzącymi w skład resortu spraw wewnętrznych,  
a w konsekwencji podlegającymi Prezesowi Rady Ministrów, który sprawuje 
nadzór nad ich działalnością. Odmienną organizacją w tym zakresie cechują 
się służby o charakterze wojskowym (SKW, SWW), które wchodzą w zakres 
resortu obrony narodowej, a zatem podporządkowane są Ministrowi Obrony 
Narodowej. Szefowie służb specjalnych pełnią rolę kierowników urzędów, na 
czele których są usytuowani. Jako centralne organy administracji rządowej 
nie zachowują również pełnej niezależności politycznej na co wpływa ich pod-
porządkowanie Radzie Ministrów, która prowadzi wewnętrzną i zewnętrzną 
politykę państwa. Koniecznym wydaje się więc wprowadzenie regulacji praw-
nych, zabezpieczających funkcjonariuszy i szefów służb specjalnych przed po-
dejmowaniem działań pod wpływem nacisków politycznych. Służby specjalne 
powinny bowiem służyć przede wszystkim społeczeństwu i państwu. 

Jedną z podstawowych zasad w oparciu o którą działają nie tylko służby 
specjalne, ale wszystkie organy i instytucje państwowe, jest zasada legalizmu. 
Na znamienne znaczenie tej zasady wskazuje uwzględnienie jej w Konstytucji 
w art. 7, który stanowi, że „organy władzy publicznej działają na podstawie 
i w granicach prawa”. Wymogiem obligatoryjnym dla funkcjonowania służb 
specjalnych jest więc uwzględnienie form i metod działania w przepisach po-
wszechnie obowiązującego prawa. W polskim porządku prawnym wyróżnia 
się pięć ustaw kompetencyjnych, na podstawie których zostały powołane 
służby specjalne, oraz w których zawarto normy wskazujące na podstawowe 
aspekty działalności tych instytucji, ich zadania, uprawnienia, formy i sposo-
by wykonywania czynności, zakresy współdziałania, a także zakres uprawnień 
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przyznanych funkcjonariuszom (Pożarski, 2019, s. 225). Ustawy te wyzna-
czają ramy kompetencyjne, nakreślające w sposób ogólny, granice prowadze-
nia działalności przez służby specjalne. Uszczegółowienie postanowień wspo-
mnianych ustaw stanowią wewnętrzne akty normatywne, mające najczęściej 
charakter tajnych zarządzeń. 

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego  
i Agencja Wywiadu

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencja Wywiadu są służbami 
specjalnymi o charakterze cywilnym. Podstawę działalności tych instytucji sta-
nowi ustawa z dnia 24 maja 2002 roku o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrz-
nego i Agencji Wywiadu1. Zakres właściwości ABW obejmuje sprawy ochrony 
bezpieczeństwa wewnętrznego państwa oraz jego porządku konstytucyjnego, 
natomiast działalność Agencji Wywiadu ukierunkowana jest na zapewnienie 
bezpieczeństwa w wymiarze zewnętrznym. Jednym z podstawowych celów re-
alizowanych przez te służby jest ochrona bezpieczeństwa państwowego przed 
działaniami stwarzającymi potencjalne zagrożenie dla niepodległości, ustroju 
konstytucyjnego lub podstawowych interesów Rzeczpospolitej Polskiej (Czu-
ryk i in., 2016, s. 100). Katalog zadań przyznanych Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego, ustawodawca zawarł w artykule 5 ustawy o Agencji Bezpie-
czeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu. W tym zakresie wymienia się 
działania ukierunkowane na rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie zagro-
żeń godzących w bezpieczeństwo wewnętrzne państwa oraz porządek konsty-
tucyjny. Szczególne chronionymi wartościami są suwerenność, niepodległość, 
nienaruszalność terytorium państwa oraz jego obronność, czy też pozycja 
międzynarodowa. Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego przyznano również 
uprawnienia związane z prowadzeniem działań prewencyjnych, wykrywczych 
i rozpoznawczych w odniesieniu do określonych typów przestępstw oraz do 
ścigania ich sprawców. Istotną rolę w aktywności ABW odgrywają zadania 
wiążące się z ochroną, analizą i pozyskiwaniem informacji niejawnych w sto-
sunkach międzynarodowych oraz przekazywaniem ich odpowiednim orga-
nom. Dodatkowe uprawnienia Agencja może realizować w oparciu o odręb-
ne ustawy i umowy międzynarodowe. Działalność ABW ma miejsce przede 
wszystkim na terytorium kraju, a działalność poza granicami Rzeczpospoli-
tej Polskiej może być prowadzona tylko w związku z działalnością Agencji 

1 Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wy-
wiadu (Dz.U. 2002 Nr 74 poz. 676
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na terytorium RP, gdy zadania będą wskazywać na ich powiązanie z rozpo-
znawaniem, zapobieganiem i wykrywaniem przestępstw (Laskowski, 2014,  
s. 65). Uprawnienia funkcjonariuszy ABW mają charakter czynności opera-
cyjno- rozpoznawczych i dochodzeniowo- śledczych w celu rozpoznawania  
i wykrywania przestępstw oraz analityczno- informacyjnych w celu uzyski-
wania i przetwarzania informacji. ABW może również wykonywać czynności 
na polecenie sądu lub prokuratora w zakresie określonym w Kodeksie po-
stępowania karnego oraz Kodeksie karnym wykonawczym (Laskowski, 2014,  
s. 65). Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego przyznano szerszy zakres kom-
petencji niż funkcjonariuszom AW. Mają oni prawo do wydawania poleceń, 
legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości, zatrzymania, przeszukania 
osób i pomieszczeń, dokonywania kontroli osobistej, przeglądania zawartości 
bagaży w środkach transportu w razie uzasadnionego podejrzenia popełnienia 
czynu zabronionego pod groźbą kary (Czuryk i in., 2016, s. 102). Czynności 
te wykonywane są w zakresie działalności służby, przy czym wówczas funk-
cjonariuszom przysługują również uprawnienia procesowe Policji. Dodatko-
wymi uprawnieniami przyznanymi członkom służby są: rejestrowanie obrazu 
i dźwięku oraz kontrola operacyjna, zarządzenie niejawnego nadzorowania, 
wytwarzania, przechowywania przedmiotów przestępstwa, w przypadku zaist-
nienia obawy zaistnienia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego.

Agencja Wywiadu, zgodnie z artykułem 6 u.ABW2, prowadzi działalność 
skupiającą się na uzyskiwaniu, analizowaniu, przetwarzaniu i przekazywaniu 
właściwym organom informacji mających istotne znaczenie dla bezpieczeń-
stwa zewnętrznego i pozycji międzynarodowej RP. Agencja Wywiadu rozpo-
znaje i przeciwdziała zagrożeniom zewnętrznym godzącym w bezpieczeństwo, 
obronność, niepodległość i nienaruszalność terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej (Czuryk i in., 2016, s. 101). Ustawodawca przyznaje Agencji Wywiadu 
uprawnienia w zakresie sprawowania ochrony nad zagranicznymi przedstawi-
cielstwami Rzeczpospolitej Polskiej oraz ich pracownikami, przed działalno-
ścią obcych służb specjalnych. Ważną rolę pełnią zadania Agencji Wywiadu 
odnoszące się do rozpoznawania międzynarodowego terroryzmu, ekstremi-
zmu, grup przestępczości zorganizowanej, międzynarodowego obrotu bronią, 
amunicją, materiałami wybuchowymi, bronią masowej zagłady, środkami 
odurzającymi i substancjami psychotropowymi oraz towarami, technologia-
mi i usługami, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo państwa (Czuryk 

2 Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wy-
wiadu, Dz.U. 2002 Nr 74 poz. 676
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i in., 2016, s. 101). Agencja rozpoznaje również i analizuje zagrożenia wystę-
pujące na obszarach napięć, konfliktów i kryzysów międzynarodowych oraz 
podejmuje działania mające na celu eliminację zagrożeń w przypadku uzasad-
nionych obaw o ich negatywny wpływ na bezpieczeństwo państwa. Działal-
ność Agencji Wywiadu realizowana jest więc poza granicami Rzeczpospolitej 
Polskiej, wyjątkowo może być również prowadzona na terenie kraju, jednakże 
jedynie za pośrednictwem Szefa ABW. W granicach swoich zadań funkcjo-
nariusze AW mają prawo do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznaw-
czych i analityczno-informacyjnych (Laskowski, 2014, s. 66). Osoby działają-
ce w strukturach Agencji Wywiadu oraz pracownicy ABW mają uprawnienia 
do żądania niezbędnej pomocy od instytucji i organów państwowych, czy też 
przedsiębiorców i osób fizycznych oraz przysługuje im prawo do stosowania 
środków przymusu bezpośredniego. Szeroki katalog uprawnień przyznanych 
tym służbom znajduje swoje uzasadnienie w specyfice ich działalności ukie-
runkowanej na zapewnienie bezpieczeństwa państwa w wymiarze zewnętrz-
nym i wewnętrznym. Niezbędnym wydaje się stworzenie mechanizmów 
gwarantujących możliwość weryfikacji działań służb przez organy państwowe. 
Najważniejszym problemem w tym zakresie wydaje się zapobieganie naduży-
waniu kompetencji oraz nadmiernej ingerencji w prawa i wolności jednostki. 
Polski porządek prawny przewiduje jednak, jedynie możliwość złożenia za-
żalenia do prokuratora właściwego ze względu na miejsce przeprowadzenia 
czynności, z wyłączeniem zagwarantowania prawa do ochrony sądowej w tym 
zakresie (Czuryk in in., 2016, s. 104).

Służba Kontrwywiadu Wojskowego  
i Służba Wywiadu Wojskowego

Służba Kontrwywiadu Wojskowego i Służba Wywiadu Wojskowego są 
służbami wojskowymi, utworzonymi w 2006 roku, w miejsce Wojskowych 
Służb Informacyjnych. Głównym celem stawianym przed służbami mającymi 
charakter wojskowy jest umacnianie potencjału obronnego państwa, co od-
różnia ten rodzaj służb specjalnych od służb cywilnych. 

Służba Kontrwywiadu Wojskowego jest służbą specjalną właściwą  
w sprawach ochrony przed zagrożeniami obronności państwa o wymia-
rze wewnętrznym. Pełni również zadania, których celem jest zapewnienie 
bezpieczeństwa i zdolności bojowej Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Pol-
skiej oraz innych jednostek organizacyjnych, podlegających ministro-
wi obrony narodowej, który również sprawuje kontrolę nad samą SKW  
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(Pożarski, 2019, s. 235). Podstawowymi zadaniami, przyznanymi Służbie 
Kontrwywiadu przez ustawodawcę są:

• Zwalczanie wybranych przestępstw popełnianych przez żołnierzy 
pełniących czynną służbę wojskową, funkcjonariuszy SKW i SWW 
oraz pracowników Sił Zbrojnych i jednostek MON

• rozpoznawanie, zapobieganie oraz wykrywanie zdarzeń oraz prze-
stępstw o charakterze terrorystycznym godzących w bezpieczeństwo 
potencjału obronnego państwa,

• ochrona informacji niejawnych oraz analiza i przekazywanie ich wła-
ściwym organom

• prowadzenie kontrwywiadu radioelektronicznego oraz przedsię-
wzięć z zakresu ochrony kryptograficznej i kryptoanalizy

• uczestniczenie w planowaniu i przeprowadzaniu kontroli realizacji 
umów międzynarodowych dotyczących rozbrojenia

• ochrona bezpieczeństwa jednostek wojskowych
• ochrona badań naukowych

Funkcjonariusze Służby Kontrwywiadu oraz działający w ramach jej 
struktur żołnierze mają szerokie uprawnienia, typowe nie tylko dla służb spe-
cjalnych ( związane z wykonywaniem czynności operacyjno- rozpoznawczych, 
analityczno- informacyjnych, ochronnych, czy kontrolnych) ale również ty-
powe dla służb policyjnych. Należy nawiązać więc do możliwości zarządzenia 
niejawnej kontroli operacyjnej, której istota wiąże się z kontrolowaniem treści 
korespondencji, czy zawartości przesyłek, pozyskiwaniem informacji i dowo-
dów. W uzasadnionych przepisami ustawowymi przypadkach funkcjonariu-
sze SKW mogą również posłużyć się bronią palną oraz stosować środki przy-
musu bezpośredniego3. Ważnym aspektem działalności SKW jest współpraca 
służby z wieloma instytucjami krajowymi i międzynarodowymi. Funkcjona-
riuszom przysługuje również prawo żądania niezbędnej pomocy od instytucji 
i organów państwowych, samorządowych, a także przedsiębiorców, organiza-
cji społecznych, czy nawet osób fizycznych. Wojskowe służby specjalne nie 
wykonują jednak czynność dochodzeniowo- śledczych. Szczególne znaczenie 
mają uprawnienia funkcjonariuszy w zakresie obserwowania i rejestrowanie 
obrazu zdarzeń w miejscach publicznych, przy użyciu środków technicznych, 
a także możliwość nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów pochodzących  
 

3 Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywia-
du Wojskowego, Dz. U. z 2019 r. poz. 53, 125, art. 28a. 
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z przestępstwa, ulegających przepadkowi lub przedmiotów których posiada-
nie, przewożenie czy obrót są zabronione (Czuryk I in., 2016, s. 113). 

Zadania z zakresu ochrony bezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej 
przed zagrożeniami zewnętrznymi wykonywane są przez Służbę Wywiadu 
Wojskowego, która swoją działalność realizuje poza granicami państwa. Do 
ustawowych zadań Służby Wywiadu Wojskowego należy:

• uzyskiwanie, gromadzenie, analizowanie, przetwarzanie i przekazy-
wanie właściwym organom informacji mogących mieć istotne zna-
czenie dla bezpieczeństwa potencjału obronnego Rzeczypospolitej 
Polskiej, bezpieczeństwa i zdolności bojowej SZ RP oraz warunków 
realizacji, przez SZ RP, zadań poza granicami państwa.

• rozpoznawanie i przeciwdziałanie militarnym zagrożeniom ze-
wnętrznym godzącym w obronność RP oraz zagrożeniem międzyna-
rodowym terroryzmem

• rozpoznawanie międzynarodowego obrotu bronią, amunicją i ma-
teriałami wybuchowymi oraz towarami, technologiami i usługami 
o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także roz-
poznawanie międzynarodowego obrotu bronią masowej zagłady  
i zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem tej broni oraz środków 
jej przenoszenia

• rozpoznawanie, przeciwdziałanie i zapobieganie zdarzeniom o cha-
rakterze terrorystycznym oraz rozpoznawanie i analizowanie zagro-
żeń występujących w rejonach napięć i konfliktów międzynaro-
dowych, które mogą mieć wpływ na prawidłowe funkcjonowanie 
państwa Polskiego

• prowadzenie wywiadu elektronicznego, kryptoanalizy, kryptografii
• współdziałanie w organizowaniu polskich przedstawicielstw wojsko-

wych za granicą
• uczestniczenie w planowaniu i przeprowadzaniu kontroli realizacji 

umów międzynarodowych dotyczących rozbrojenia

Centralne Biuro Antykorupcyjne

Istota i właściwość, a także rola jaką Centralne Biuro Antykorupcyjne 
odgrywa w systemie bezpieczeństwa państwa ma charakter odmienny od cha-
rakteru pozostałych służb specjalnych. Służba ta, powołana została mocną 
ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. 



119

PRAWNE ASPEKTY DZIAŁANIA SŁUŻB SPECJALNYCH

Ustawodawca powierza tej służbie cywilnej zadania ukierunkowane na zwal-
czanie korupcji w życiu publicznym i gospodarczym, w szczególności w in-
stytucjach państwowych i samorządowych oraz na przeciwdziałanie wszelkiej 
działalności godzącej w interesy ekonomiczne państwa. W aspekcie podmio-
towym działalność CBA będzie dotyczyła zwalczania korupcji w instytu-
cjach państwowych i samorządowych, jednak poddając analizie art. 1 ustawy  
o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym z dnia 9 czerwca 2006 roku, należy 
wrócić uwagę na użycie w tym kontekście wyrażenia „w szczególności”, wska-
zującego na możliwość rozszerzenia zadań CBA również wobec podmiotów 
niepaństwowych. Ustawodawca nadaje również szerokie ramy sferom w które 
CBA może ingerować. Posługując się pojęciami „życie publiczne” oraz „ży-
cie gospodarcze” stwarza szerokie możliwości dla interpretowania tych pojęć  
w poszczególnych sytuacjach. Art. 1 ustawy o nie wskazuje również na ka-
talog instytucji kontrolowanych, w ramach zwalczania działalności godzącej  
w interesy ekonomiczne państwa. Kompetencje CBA nie mają charakteru 
ściśle kontrwywiadowczego czy wywiadowczego, a ukierunkowane są na pro-
wadzenie działań typowo śledczych, podlegających nadzorowi organów pro-
kuratorskich i sądowniczych. Zakwalifikowanie Centralnego Biura Antyko-
rupcyjnego do kategorii służb centralnych wydaje się zabiegiem sprzecznym 
z ogólne przyjętą definicją służb specjalnych, wedle której ich istotę stanowi 
prowadzenie działań wywiadowczych czy kontrwywiadowczych. Podkreśle-
nia wymaga jednak fakt, że katalog realizowanych przez tą instytucję zadań 
ma znamienne znaczenie dla bezpieczeństwa państwa oraz dla prawidłowego 
funkcjonowania potencjału obronnego Rzeczpospolitej Polskiej.

Celem nakreślenie granic, w ramach których Centralne Biuro Antykorup-
cyjne może funkcjonować, prawodawca sformułował definicję legalną korupcji 
oraz działalności godzącej w interesy ekonomiczne państwa. Dla prawidłowe-
go wyjaśnienia kwestii funkcjonowania omawianej instytucji, szczególne zna-
czenie ma pojęcie korupcji. W rozumieniu ustawy korupcją jest obiecywanie, 
proponowanie, wręczanie, żądanie, przyjmowanie przez jakąkolwiek osobę 
(w sposób bezpośredni lub pośredni), jakiejkolwiek nienależnej korzyści ma-
jątkowej, osobistej lub innej, dla niej samej lub jakiejkolwiek innej osoby lub 
przyjmowanie propozycji albo obietnicy takich korzyści w zamian za działanie 
tudzież zaniechanie działania w wykonywaniu funkcji publicznej bądź w toku 
działalności gospodarczej (Pożarski, 2019, s. 232). Ustawa wskazuje również 
podstawowe zadania przynależne Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu. 
Należą do nich przede wszystkim rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie 
enumeratywnie wyliczonych przestępstw. Przestępstwa przeciwko którym CBA 
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prowadzi działalność są penalizowane w ustawach karnych- kodeksowych i po-
zakodeksowych, jednakże aby mogły być przedmiotem działalności tej służby 
cywilnej, muszą pozostawać w związku z korupcją. Nie wystarczy jednak samo 
zaistnienie związku pomiędzy przestępstwem, a korupcją. Koniecznym jest, aby 
dany czyn stanowił jedno z przestępstw wymienionych w art. 2 ust. 1 u.CBA 
(Czuryk i in., 2016, s. 89). 

W zakresie realizowanych przez CBA zadań, wszystkie organy admi-
nistracji rządowej, samorządowej oraz inne instytucje państwowe są zo-
bowiązane do współpracy z omawianą służbą. Funkcjonariusze działający  
w strukturach służby wypełniają zadania operacyjno- rozpoznawcze, docho-
dzeniowo-śledcze, prewencyjne, kontrolne oraz analityczno- informacyjne.  
W zakresie przyznanych im ustawowo kompetencji, funkcjonariusze mają 
prawo do wydawania poleceń określonego zachowania, legitymowania osób 
w celu ustalenie ich tożsamości, zatrzymywania osób, przeszukania osób i po-
mieszczeń, dokonywania kontroli osobistej, przeglądania zawartości bagaży, 
zatrzymywania pojazdów, sprawdzania ładunku w środkach transportu lądo-
wego, morskiego i powietrznego- w przypadku uzasadnionego podejrzenia 
popełnienia przestępstwa lub przestępstwa skarbowego. Ustawa o Central-
nym Biurze Antykorupcyjnym4 określa warunki, które muszą zostać spełnio-
ne w przypadku podjęcia interwencji w przedstawionych formach czynności. 
Ustawodawca zwraca uwagę na cel oraz okoliczności uzasadniające podjęcie 
konkretnych działań. Najważniejszą przesłanką, która musi zostać spełniona 
w każdym przypadku obligatoryjnie jest podejmowanie czynności bezpośred-
nio związanych z wykryciem lub ściganiem przestępstw, przeciwko którym 
działalność prowadzi Centralne Biuro Antykorupcyjne (a więc przestępstw, 
które są bezpośrednio związane z realizacją zadań, podstawionych przed CBA). 

Zagadnienie współpracy międzynarodowej służb 
specjalnych.

Współpraca międzynarodowa między służbami specjalnymi musi odby-
wać się na podstawie i w granicach prawa, na co wskazuje, odnoszona do 
wszystkich organów państwowych, zasada legalizmu i praworządności. Moż-
liwość podjęcia współpracy o charakterze międzynarodowym musi być więc 
przewidziana w odpowiednim akcie prawnym, wyznaczającym dodatkowo 
zakres i warunki takiej współpracy. Podstawę do podjęcia współpracy mogą 

4 Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz.U. 2006 Nr 
104 poz. 708)
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stanowić przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności usta-
wy kompetencyjne. Zgodnie z przedstawionymi założeniami kwestie te zosta-
ły uregulowane w ustawie z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, w art. 8. We wspomnianym prze-
pisie wskazano na materialne przesłanki uzasadniające podjęcie współpracy 
międzynarodowej przez ABW i AW. Współpraca musi być podjęta w celu 
realizacji zadań odpowiedniej służby, w zakresie jej właściwości. Odnosząc 
ten wymóg do istoty właściwości ABW i AW należy stwierdzić, że mogą one 
podejmować współpracę z innymi państwami i służbami innych państw, je-
żeli jest to powiązane odpowiednio z ochroną bezpieczeństwa wewnętrznego 
państwa oraz jego porządku konstytucyjnego lub, w przypadku Agencji Wy-
wiadu, z zapewnieniem bezpieczeństwa zewnętrznego. Przesłankę formalną 
w omawianym przypadku stanowi uzyskanie zgody Prezesa Rady Ministrów, 
która może być udzielona w dowolnej formie. Podobna zgoda wymagana jest 
w przypadku podejmowania współpracy międzynarodowej przez SKW lub 
SWW, jednakże wymogiem obligatoryjnym jest dodatkowo zasięgnięcie opi-
nii Ministra Obrony Narodowej przez Prezesa Rady Ministrów. Analogicz-
nie skonstruowano tryb podejmowania współpracy międzynarodowej przez 
Centralne Biuro Antykorupcyjne, uzależniając ten proces od zgody Prezesa 
Rady Ministrów. Jedyną różnicą w przypadku CBA, jest rozszerzenie katalogu 
podmiotów z którymi współpracować może ta służba. Obok organów i służb 
innych państw wymieniono bowiem organizacje międzynarodowe. Podstawę 
do zawarcia współpracy o charakterze międzynarodowym przez polskie służby 
specjalne, mogą stanowić również umowy międzynarodowe, które zgodnie  
z Konstytucją RP mogą zyskać przymiot źródeł prawa powszechnie obowiązu-
jącego. Szczególne znaczenie w tym aspekcie mają umowy bilateralne, odno-
szące się do współpracy w zakresie zwalczania przestępczości, czy do ochrony 
informacji niejawnych. 

Mimo, że przepisy kompetencyjne umożliwiają podejmowanie współ-
pracy z organizacjami międzynarodowymi tylko Centralnemu Biuru Antyko-
rupcyjnemu, służby specjalne często są angażowane w ten rodzaj współpracy. 
Największe znaczenie w tej kwestii ma specyfika współpracy międzynarodo-
wej między państwami należącymi do NATO czy Unii Europejskiej. W ra-
mach struktury Paktu Północnoatlantyckiego funkcjonują liczne instytucje, 
komitety, angażujące zarówno cywilne jak i wojskowe służby wywiadu i kon-
trwywiadu, takie jak Cywilny oraz Wojskowy Komitet Wywiadowczy NATO, 
Rada Zarządzająca ds. Wywiadu. Zgodnie z postanowieniami Traktatu  
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej jedną z kompetencji dzielonych między 
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Unią, a państwami członkowskimi jest Przestrzeń Wolności, Bezpieczeństwa 
i Sprawiedliwości. Obejmuje ona współpracę w zakresie polityk dotyczących 
kontroli granicznej, azylu i imigracji, współpracę sądową w sprawach cywil-
nych, współpracę wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych oraz współ-
pracę policyjną (Kamiński, 2021, s. 203). Zgodnie z art. 73 TFUE, Państwa 
Członkowskie mogą organizować między sobą i na swoją odpowiedzialność 
uznane przez nie za stosowne formy współpracy i koordynacji między wła-
ściwymi służbami ich administracji odpowiedzialnymi za zapewnienie bez-
pieczeństwa narodowego (Kamiński, 2021, s. 203). Organy Unii dysponują 
również kompetencją do stanowienia norm w odnoszących się do poszczegól-
nych rodzajów przestępstw, których ściganie leży w interesie całej społeczno-
ści międzynarodowej. Znaczna część tych przestępstw znajduje się również 
we właściwości Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która jako organy 
wyspecjalizowany do zapobiegania przestępstwom, ich wykrywania i ściga-
nia (Kamiński, 2021) może uczestniczyć w pewnych elementach współpracy 
policyjnej w Unii Europejskiej. ABW może również współpracować z partne-
rami zagranicznymi będącymi członkami Europolu. Samoistną podstawę do 
współpracy z właściwymi organami i służbami innych państw mogą stanowić 
również decyzje Rady. 

Wzmożona integracja międzynarodowa Rzeczpospolitej ze struktura-
mi międzynarodowymi sprawia, że współpraca polskich służb specjalnych  
z instytucjami organizacji międzynarodowych jest nieunikniona. Jak zauważa 
M. Kamiński „Zasadnym postulatem de lege ferenda wydaje się ustawowe 
uregulowanie możliwości współdziałania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrz-
nego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wy-
wiadu Wojskowego z organizacjami międzynarodowym” (Kamiński, 2021,  
s. 207). Mimo braku takiego uregulowania faktyczna współpraca tego rodzaju 
funkcjonuje w rzeczywistości, stale się pogłębiając. 

Działania służb specjalnych nabierają szczególnego znaczenia wraz ze 
zmianami zachodzącymi we współczesnej rzeczywistości. Postęp technologicz-
ny umożliwia tworzenie nowych narzędzi i metod pozyskiwania i przetwarza-
nia danych i informacji, kluczowych dla zapewnienia bezpieczeństwa. Mimo 
to dotarcie do prawdziwych, zgodnych ze stanem faktycznym informacji staje 
się coraz trudniejsze, ze względu na niezliczone źródła danych, wskazujących 
na często sprzeczne ze sobą, zdeformowane, zmanipulowane i niezgodne  
z prawdą wiadomości. Szczególne zagrożenie nie tylko dla państwa polskiego, 
ale dla całej społeczności międzynarodowej stwarza rozwijająca się dynamicz-
nie rywalizacja o wpływy ekonomiczne i polityczne. Znamienne znaczenie 
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ma w tym zakresie polityka prowadzona przez Federację Rosyjską. Działania 
podejmowane przez ten kraj (agresja na Gruzję, nielegalna aneksja Krymu, 
zbrojna agresja wobec Ukrainy) wskazują na brak poszanowania prawa mię-
dzynarodowego i mają wpływ na zaburzenie systemu bezpieczeństwa nie tylko 
w Europie, ale i w skali światowej. Za niezwykle niebezpieczny uznaje się 
również wzrost prawdopodobieństwa użycia broni jądrowej, zagrożenie terro-
ryzmem, cyberterroryzmem i przestępczością zorganizowaną. 

Zagrożenie zamachami terrorystycznymi w Polsce utrzymuje się na ni-
skim poziomie, a terytorium RP traktowana jest jako cel rezerwowy ewentu-
alnych zamachów. Akty terroru, które odnotowano w Rzeczpospolitej miały 
charakter kryminalny i związane były przede wszystkim z działalnością zorga-
nizowanych grup przestępczych, a nie ugrupowań o charakterze terrorystycz-
nym. Błędem jest natomiast całkowite bagatelizowanie problemu terroryzmu 
w odniesieniu do państwa polskiego. Wysoki poziom zagrożenia terrorystycz-
nego na świecie wpływa również na wzrost niebezpieczeństwa zamachów na 
terytorium Polski. W ostatnich latach Agencja Bezpieczeństwa podejmowała 
liczne działania skoncentrowane na zatrzymywaniu ekstremistów czy osób 
mających powiązania z ISIS. Ważnym aspektem jest wpływ pandemii CO-
VID-19 na zagrożenie terroryzmem. Wprowadzane ograniczenia w odniesie-
niu do przemieszczania się, czy organizowania większych wydarzeń zminima-
lizowały ryzyko ataków. Jednak ogólnoświatowy kryzys ekonomiczny może 
wpływać na eskalację działań propagandowych prowadzonych przez grupy ter-
rorystyczne. Podstawowym filarom demokratycznego państwa prawnego oraz 
interesom gospodarczym państwa zagraża również cyberterroryzm. Zmiany 
stosunków gospodarczych i społecznych, do których przyczyniają się działa-
nia cyberterrorystów, wpływają na pogłębianie się problemów natury admi-
nistracyjnoprawnej, w zakresie stosowania i stanowienia prawa. „Atakowanie” 
systemów komputerowych, celem uzyskania kontroli czy zdobycia cennych 
informacji, negatywnie wpływa na bezpieczeństwo instytucji państwowych 
i finansowych, a także na bezpieczeństwo obywateli. W dobie globalizacji  
i postępującego rozwoju technologii niezbędnym wydaje się znalezienie sku-
tecznych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania i zwalczania cyberterroryzmu. 
W Polsce funkcjonuje wiele instytucji, struktur i programów powołanych do 
walki z omawianym zjawiskiem (Ministerstwo Cyfryzacji, program Naukowej 
Akademickiej Sieci Komputerowej). Zadania w tym zakresie pełnią również 
służby specjalne. W strukturze ABW utworzony został Rządowy Zespół Re-
agowania na Incydenty Komputerowe CERT GOV PL. Głównym zadaniem  
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Zespołu jest kreowanie polityki bezpieczeństwa związanej z ochroną przed 
cyberzagrożeniami.

Służby specjalne pełnią więc niezwykle znamienną rolę w systemie bez-
pieczeństwa państwa. Mimo niekompletnych regulacji prawnych w niektó-
rych obszarach ich działalności, funkcjonowanie służb specjalnych w Rzeczpo-
spolitej stanowi podstawę bezpieczeństwa państwa, w wymiarze zewnętrznym 
i wewnętrznym. 
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Koncepcja bezpieczeństwa 
Republiki Białorusi

Zakończenie zimnej wojny oraz upadek Związku Socjalistycznych Re-
publik Radzieckich postawiły państwa byłego bloku wschodniego przed no-
wymi wyzwaniami i zagrożeniami w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego, 
jak i zewnętrznego. Nowo powstałe państwa Europy Środkowo-Wschodniej 
kierowały swoją drogę ku demokratycznym rządom. Wyjątkiem pozostała 
Republika Białorusi, która w swoją geopolityczną historię łączyła z Rzeczpo-
spolitą Obojga Narodów i Wielkim Księstwem Litewskim, Imperium Rosyj-
skim, czy ZSRR jako Białoruska Socjalistyczna Republika Ludowa (BSRL). 
Współcześnie Białoruś tworzy suwerenne, niepodległe państwo, które wciąż 
tkwi w procesie narodotwórczym, ze względu na podział na część zachodnią, 
która stanowi obszar prozachodni(proeuropejski) oraz wschodnią – teren pro-
rosyjski. Dostrzec można dwie koncepcje postrzegania Białorusi. Pierwsza to 
koncepcja europejska, która wywodzi się z założenia, że kilkuletnia przynależ-
ność zachodniej oraz centralnej Rusi do Litwy i Polski przyczyniła się do euro-
peizacji tych terenów, wobec czego Białoruś należy do cywilizacji zachodniej, 
a nie rosyjskiej. Druga koncepcja natomiast  to koncepcja ruska lub inaczej 
nazywana wschodniosłowiańską. Opiera się ona na dziedzictwie Rusi Kijow-
skiej i zakłada jedność słowiańską, czyli zacieśnienie więzi pomiędzy Białoru-
sią, Ukrainą i Rosją (Wierzbicki, s. 233; Tymanowski, s. 71). 

Obie koncepcje dostrzegalne były podczas kształtowania się niepodle-
głego państwa białoruskiego w latach dziewięćdziesiątych XX wieku. Wów-
czas Białoruś rozpoczęła proces nawiązywania stosunków międzynarodowych, 
budowania własnej polityki zagranicznej oraz bezpieczeństwa. Pierwotnie 
polityka Białorusi zwracała się w stronę zachodu. Kierunek ten zmienił się 
jednak po wygranych wyborach prezydenckich przez Aleksandra Łukaszenkę 
i wprowadzenia władzy dyktatorskiej trwającej do dnia dzisiejszego. Jednak  
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w przypadku Białorusi, tak jak każdego innego państwa, kwestie bezpieczeń-
stwa są istotnym elementem białoruskiej polityki.  

Republika Białorusi jako państwo poradzieckie zobowiązane jest do 
kształtowania polityki bezpieczeństwa w taki sposób, by zapewnić suwe-
renność swojego narodu oraz bezpieczne warunki dla jego funkcjonowania  
i rozwoju. W chwili kiedy państwa europejskie skupiają się na nawiązywaniu 
relacji obronnych z państwami zachodnimi i organizacjami międzynarodo-
wymi takimi jak NATO – Białoruś wciąż utrzymuje bliskie relacje obronne  
z Federacją Rosyjską. Zastanawiające jest czy w chwili konfliktu ukraińsko-

-rosyjskiego białoruskie relacje na płaszczyźnie polityki bezpieczeństwa są wy-
starczające silne? 

Celem poniższego artykułu jest przybliżenie koncepcji bezpieczeństwa 
Białorusi, która od wielu lat opiera się na siłach rosyjskich. Na podstawie 
materiałów źródłowych dostępnych w literaturze przedmiotu, jak również 
obserwacji doniesień medialnych, autor artykułu pragnie przybliżyć uwarun-
kowania bezpieczeństwa Republiki Białorusi, ewolucję koncepcji bezpieczeń-
stwa państwa białoruskiego oraz dokumenty programowe określające politykę 
bezpieczeństwa Białorusi. 

Koncepcja bezpieczeństwa stanowi kompleksowe podejście organów 
państwowych wobec wyzwań oraz zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego 
państwa. Mowa o kwestiach związanych z bezpieczeństwem narodowym Bia-
łorusi zawartych już w Konstytucji Republiki Białorusi. We wstępie ustawa 
zasadnicza zaznacza, że Białoruś dąży do obrony praw i wolności każdego oby-
watela, zachowania zgody obywatelskiej, stabilności podstaw rządów narodu  
i państwa prawa (Конституция Республики Беларусь). 

Szerzej aspekty związane z zakresem bezpieczeństwa narodowego Biało-
rusi określa dokument Koncepcji bezpieczeństwa narodowego Republiki Bia-
łorusi (Концепция национальной безопасности Республики Беларусь), 
który został uchwalony w 2010 roku i wciąż jest aktualny. Akt ten określa 
uwarunkowania współczesnego świata, interesy narodowe Białorusi, zagroże-
nia dla bezpieczeństwa narodowego w aspekcie zewnętrznym jak i wewnętrz-
nym, a także przedstawia cele i zasady zapewnienia bezpieczeństwa narodowe-
go poprzez wskazanie głównych kierunków neutralizacji wewnętrznych źródeł 
zagrożenia oraz ochronę przed zagrożeniami zewnętrznymi bezpieczeństwa 
narodowego i system zarządzania bezpieczeństwem. 

W zakresie bezpieczeństwa narodowego istotny jest fakt, że dokument 
koncepcji bezpieczeństwa narodowego Białorusi zwraca uwagę na głów-
ne tendencje zachodzące we współczesnym świecie.  Białoruś dostrzega, że 
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współcześnie zaszły znaczne zmiany w ładzie międzynarodowym, który z jed-
nobiegunowego przekształcił się w wielobiegunowy, co w opinii państwa bia-
łoruskiego stanowi źródło napięć i rywalizacji między państwa. Jako podsta-
wę tej rywalizacji Białoruś wskazuje dążenie państw do użycia siły, nacisków, 
czerpania korzyści ekonomicznych oraz zasobowych w celu realizacji wła-
snych interesów, a niska skuteczność systemów bezpieczeństwa tych państw 
powoduje pojawienie się tendencji do globalnej niestabilności (Концепция 
национальной безопасности Республики Беларусь). 

Autorzy białoruskiej koncepcji dostrzegają również inne tendencje zacho-
dzące na świecie. Dokument wskazuje na niestabilność gospodarki światowej, 
ewolucje technologiczne, rozwój sfery informacyjnej, a także problemy 
demograficzne i społeczne. 

Koncepcja podkreśla również, że w obliczu zachodzących globalnych 
przemian «Republika Białorusi jest ugruntowanym, niezależnym, suweren-
nym państwem europejskim, które nie należy do żadnego ze światowych 
ośrodków władzy, prowadzi pokojową politykę zagraniczną i dąży do stwo-
rzenia warunków do uzyskania statusu neutralnego. Białoruś ze względu na 
swoje położenie geograficzne i otwartość jest w pełni narażona na wpływ 
większości procesów geopolitycznych zachodzących na świecie» (Концепция 
национальной безопасности Республики Беларусь).

W nawiązaniu do określonej przez koncepcję sytuacji geopolitycznej 
świata, dokument wskazuje na najważniejsze interesy narodowe Białoru-
si. Jako strategiczny interes narodowy białoruska koncepcja bezpieczeństwa 
określa zapewnienie niepodległości, integralności terytorialnej oraz suweren-
ności państwa, nienaruszalności porządku konstytucyjnego, zrównoważony 
rozwój gospodarczy oraz wysoką konkurencyjność białoruskiej gospodarki,  
a także osiągnięcie wysokiego poziomu i jakości życia obywateli (Концепция 
национальной безопасности Республики Беларусь). 

W dalszej treści dokument precyzuje interesy w konkretnych sferach. 
Wyliczana jest sfera polityczna, gdzie najważniejszą kwestią jest przestrzeganie 
konstytucyjnych praw i wolności człowieka, współuczestniczenie w tworzeniu 
wielobiegunowego świata oraz doskonalenie i wzmocnienie mechanizmów 
odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa narodowego; w sferze 
gospodarczej – wzrost gospodarczy i zwiększenie konkurencyjności białoru-
skiej gospodarki, utrzymanie stabilności krajowych systemów finansowych 
oraz osiągnięcie poziomu bezpieczeństwa energetycznego wystarczającego do 
zneutralizowania zewnętrznego uzależnienia od dostaw energetycznych; w sfe-
rze naukowo-technicznej, czyli kształtowanie gospodarki opartej na wiedzy  
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oraz zapewniającej rozwój nauki i techniki, a także rozszerzenie obecności 
Białorusi na światowym rynku produktów intelektualnych sfera społeczna 
to głównie interesy odpowiedzialne za zapewnienie podstawowych potrzeb 
społecznych obywateli; w sferze demograficznej natomiast to zrównoważony 
rozwój narodu białoruskiego, poprawa ogólnego poziomu życia publicznego, 
poprawa ochrony zdrowia oraz optymalizacja procesów migracji wewnętrz-
nych i zewnętrznych, w sferze informacyjnej – realizacja konstytucyjnych 
praw obywateli do otrzymywania prawdziwej i rzetelnej informacji oraz rów-
ny udział Białorusi w światowych stosunkach informacyjnych; sfera wojskowa, 
która bezpośrednio odpowiada za bezpieczeństwo w państwie, jako główny 
interes narodowy określa umocnienie w społeczeństwie poczucia patriotyzmu 
oraz gotowości do obrony interesów narodowych, prowadzenie skutecznego 
odstraszenia strategicznego, którego celem jest utrzymanie pokoju na Białoru-
si, zapewnienie bezpieczeństwa regionalnego oraz ochrona przed zagrożeniem 
użycia sił zbrojnych, w tym punkcie ważne jest podkreślenie przez państwo 
białoruskie konserwatywnego rozwoju i wzmocnienia współpracy wojskowej 
i wojskowo-technicznej z Federacją Rosyjską, a także zwiększenie efektywno-
ści Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym (OBUZ); i ostatnia 
sfera – sfera środowiskowa, w której głównym interesem jest zapewnienie 
obywatelom przyjaznych dla środowiska warunków życia, zrównoważonego 
wsparcia zasobów naturalnych oraz promowanie i utrzymanie globalnej 
oraz regionalnej równowagi ekologicznej (Концепция национальной 
безопасности Республики Беларусь). 

Na podstawie koncepcji bezpieczeństwa narodowego Republika Biało-
rusi w następujący określa stan bezpieczeństwa narodowego: «Na Białorusi 
stworzono niezbędne warunki do zapobiegania lub neutralizacji różnych za-
grożeń dla bezpieczeństwa narodowego. System bezpieczeństwa narodowego 
funkcjonuje stabilnie i zapewnia rozwiązywanie stojących przed nim zadań» 
(Концепция национальной безопасности Республики Беларусь).

Państwo białoruskie podkreśla, że jest aktywnym podmiotem relacji 
międzynarodowych współodpowiedzialnym za bezpieczeństwo międzyna-
rodowe i europejskie. W tym przypadku podkreślić należy, że koncepcja 
bezpieczeństwa zaznacza, iż istotnym czynnikiem międzynarodowym stała 
się wielowektorowa i dynamiczna działalność państwa białoruskiego w po-
lityce zagranicznej. Polityka zagraniczna Białorusi opiera się na wielostron-
nej współpracy z Federacją Rosyjską, ale również z innymi zaprzyjaźnionymi 
państwami, które niegdyś należały do państw byłego związku radzieckie-
go. Dla Białorusi ważny jest również dialog prowadzony z państwami oraz 
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organizacjami zachodnimi, w tym interakcje z Unią Europejska (Концепция 
национальной безопасности Республики Беларусь).  Ważne jest to, że 
w białoruskiej koncepcji bezpieczeństwa wyraźnie zaznaczono, że «obecna 
sytuacja światowa komplikuje prowadzenie niezależnej polityki zagranicznej 
Białorusi» (Концепция национальной безопасности Республики 
Беларусь), po czym wywnioskować można, że właśnie wielobiegunowy cha-
rakter polityki zagranicznej Białorusi jest ważny dla interesów narodowych 
tego państwa. 

W przypadku kwestii militarnych, Białoruś deklaruje, że bezpieczeństwo 
militarne państwa zapewnione jest na wystarczającym poziomie i opiera się 
głównie na metodach politycznych, dyplomatycznych oraz informacyjnych. Siły 
Zbrojne Białorusi natomiast pozostają gwarantem niepodległości, integralności 
terytorialnej oraz suwerenności państwa, a militaryzacja państwa wciąż podda-
wana jest modernizacji w kwestii doskonalenia funkcjonowania sił zbrojnych. 

Koncepcja bezpieczeństwa narodowego Białorusi określa również głów-
ne zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego, które definiuje jako złożone 
oraz wzajemnie powiązane. Jako główne potencjalne lub rzeczywiste zagroże-
nie dla bezpieczeństwa narodowego Białorusi dokument wskazuje naruszenia 
niepodległości, integralności terytorialnej oraz suwerenności państwa, a także 
naruszenie porządku konstytucyjnego Białorusi. Kolejnym głównym zagro-
żeniem jest obawa przed narzuceniem Białorusi kierunku polityki państwa, 
który nie odpowiada białoruskim interesom. Za inne istotne zagrożenia Bia-
łoruś uznaje niewystarczającą konkurencyjność gospodarczą, spadek poziomu 
i jakości życia obywateli, destabilizację krajowych systemów finansowych, 
utratę stabilności waluty krajowej, niemożność spłaty zadłużeń zewnętrznych 
i wewnętrznych, utratę możliwości rozwoju na rynku zagranicznym, brak 
możliwości zagwarantowania dostaw surowców energetycznych, depopulacja, 
wzrost przestępczości. Dopiero w dalszej części jako główne zagrożenia przed-
stawia terroryzm, przejawy ekstremizmu i dyskryminacji rasowej, zamieszki, 
dezorganizację systemu administracji państwowej, katastrofy klimatyczne lub 
epidemie oraz broń masowego rażenia. 

Należy zaznaczyć, że zważywszy na tendencję rozwoju regionu europej-
skiego, państwo białoruskie nie dostrzega zagrożenia militarnego, jednak za-
znacza, że takie zagrożenie wciąż istnieje jako obiektywnie istniejące źródło 
zagrożenia militarnego.

W dalszej treści koncepcji zagrożenia te są szerzej opisane, z podziałem na 
zagrożenia wewnętrzne oraz zewnętrzne, a także z podziałem na wyżej opisane 
już sfery. 
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Wśród działań podejmowanych na rzecz neutralizacji zagrożeń wymienio-
no między innymi prowadzenie wielowektorowej polityki zagranicznej państwa; 
obrona interesów narodowych w ramach organizacji i sojuszy międzynarodo-
wych, w tym o charakterze regionalnym; udzielenie wsparcia ONZ, w tym 
udział w misjach pokojowych; wzmocnienie fundamentów Państwa Związko-
wego Białorusi i Rosji oraz rozwój współpracy strategicznej z Federacją Rosyjską; 
rozwój stosunków współpracy z państwami członkowskimi Unii Europejskiej; 
rozwój dialogu USA na zasadach równoprawności, wzajemnego szacunku oraz 
partnerstwa; przyciągnięcie zewnętrznych inwestycji do Republiki Białorusi. 

Za całokształt polityki bezpieczeństwa Białorusi odpowiada Rada Bezpie-
czeństwa Republiki Białorusi. Jest ona konstytucyjnym, najwyższym kolegial-
nym organem koordynującym oraz politycznym, wykonującym uprawnienia 
głowy państwa w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa narodowego państwa. 

Białoruską Radę Bezpieczeństwa powołuje oraz przewodniczy jej prezy-
dent Białorusi na podstawie artykułu 84. punkcie 27. białoruskiej konstytucji, 
który mówi że «Prezydent Republiki Białorusi (…) tworzy i przewodniczy Ra-
dzie Bezpieczeństwa Republiki Białorusi oraz powołuje i odwołuje sekretarza 
stanu Rady Bezpieczeństwa» (Конституция Республики Беларусь).  

Działalność Rady Bezpieczeństwa określa wspomniana już ustawa zasad-
nicza, ale również ustawy Białorusi, dekrety oraz prezydenckie zarządzenia,  
w tym Koncepcja Bezpieczeństwa Narodowego, ale także umowy międzyna-
rodowe, których Białoruś jest stroną. 

Rada Bezpieczeństwa Narodowego Białorusi odpowiada za całokształt 
polityki wewnętrznej oraz zewnętrznej państwa w zakresie bezpieczeństwa 
narodowego. Rada podejmuje istotne decyzje w kwestiach dotyczących za-
pewnienia bezpieczeństwa politycznego, gospodarczego, naukowego, techno-
logicznego, społecznego, demograficznego, informacyjnego, wojskowego oraz 
ekologicznego państwa i jego obywateli (president.gov.by). 

Szerzej wskazać można, że Rada Bezpieczeństwa określa żywotne interesy 
państwa, identyfikuje realne oraz potencjalne zagrożenia dla bezpieczeństwa, 
ale również opracowuje główne kierunki strategii bezpieczeństwa, organizu-
je system bezpieczeństwa państwa. Rada odpowiada również za przygotowa-
nie wniosków do Prezydenta Białorusi w sprawie podjęcia decyzji z zakre-
su polityki wewnętrznej i zagranicznej w zakresie bezpieczeństwa jednostki, 
społeczeństwa oraz państwa. Organ ten koordynuje także działania innych 
organów państwowych w zakresie przygotowania i realizacji podjętych de-
cyzji z zakresu bezpieczeństwa, a także ocenia efektywność podejmowanych 
prac. Kolejnym zadaniem Rady jest przygotowywanie rozwiązań na wypadek 



133

KONCEPCJA BEZPIECZEŃSTWA REPUBLIKI BIAŁORUSI

wystąpienia sytuacji kryzysowych, opracowywanie regulacji oraz reform poli-
tyki bezpieczeństwa oraz podejmuje współpracę z innymi państwami w zakre-
sie zapewnienia bezpieczeństwa narodowego (president.gov.by).  

Skład Rady Bezpieczeństwa jest mocno rozbudowany, a za ostateczne 
podejmowane decyzje odpowiada sama głowa państwa, natomiast organem 
roboczym jest wspomniany powyżej sekretarz stanu Rady Bezpieczeństwa. 
Odpowiada za wsparcie informacyjne oraz analityczne działań prezydenta 
Białorusi i całej Rady Bezpieczeństwa w zakresie bezpieczeństwa narodowe-
go, a także koordynuje działania organów rządowych odpowiedzialnych za 
opracowanie głównych kierunków strategii bezpieczeństwa narodowego. Po-
nadto sekretarz stanu Rady Bezpieczeństwa odpowiada za działalność komisji 
międzyresortowych funkcjonujących przy Radzie z zakresu bezpieczeństwa  
w sferze gospodarczej, ochrony tajemnicy państwowej, współpracy wojskowo-

-technicznej oraz kontroli eksportu i bezpieczeństwa w sferze informacyjnej 
(president.gov.by).

Pod koniec 2021 roku w polityce bezpieczeństwa Białorusi pojawiły się 
pierwsze informacje na temat aktualizacji białoruskiej koncepcji bezpieczeń-
stwa. Podczas konferencji naukowej pt. Bezpieczeństwo biologiczne Repu-
bliki Białorusi: interesy narodowe, zagrożenia, strategiczne kierunki zaopa-
trzenia, ocena stanu”, która odbyła się 9 grudnia w Mińsku, Sekretarz Stanu 
Rady Bezpieczeństwa Władimir Archakow powiedział o nowych zagrożeniach 
dla bezpieczeństwa narodowego Białorusi. Sekretarz Stanu zwrócił wówczas 
uwagę na pojawienie się «niekontrolowanej działalności badawczej laborato-
riów biologicznych». Mowa tu była przede wszystkim o zagrożeniu wynika-
jącym z prowadzeniu badań patogenów stanowiących szczególne zagrożenie 
dla bezpieczeństwa. Archakow podczas swojego wystąpienia oskarżył Stany 
Zjednoczone o prowadzenie wdrażanie programów biologicznych w różnych 
krajach świata, podczas których prace prowadzone są nad patogenami naj-
groźniejszych chorób zakaźnych ludzi, zwierząt oraz roślin, a wyniki takich 
prac, w opinii białoruskiej Rady Bezpieczeństwa, mogą być wykorzystywane 
do stworzenia nowej generacji broni biologicznej. W związku z powyższych 
zaproponowano usprawnienie systemu monitorowania niebezpiecznych cho-
rób, a w przyszłej aktualizacji Koncepcji Bezpieczeństwa Narodowego Biało-
rusi  wyodrębnienie problemu bezpieczeństwa biologicznego jako odrębnego 
obszaru (www.belta.by). Należy zauważyć, że podejście dotyczące aktualizacji 
koncepcji bezpieczeństwa nastąpiło w okresie pandemii wirusa COVID-19  
i pojawienie się zagrożenia biologicznego w zakresie rozprzestrzeniania się 
chorób zakaźnych uznać można za zasadne.
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Kończąc zachodząca dynamika przemian w geopolitycznej rzeczywisto-
ści Europy Środkowo-Wschodniej, wymaga od Białorusi przeprowadzenia 
aktualizacji koncepcji bezpieczeństwa narodowego państwa i nowego ustruk-
turyzowania zagrożeń występujących zarówno w zakresie bezpieczeństwa we-
wnętrznego oraz zewnętrznego państwa. Białoruś od wielu lat kładzie nacisk 
na zachowanie współpracy z Federacją Rosyjską, stąd wnioskować można że 
przyszłe ewentualne zmiany nie nastąpią w tym zakresie, natomiast obawiać 
się można że w dobie konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, Białoruś za zagroże-
nie uzna państwa zachodnie, do których dotychczas w koncepcji bezpieczeń-
stwa stosowała ostrożne podejście, ale zaznaczano chęć integracji i wspólne-
go rozwoju. W polityce bezpieczeństwa Białorusi istotne jest jednak to aby 
państwo białoruskie zadbało o ochronę własnej suwerenności i niezależności,  
a w ramach pogłębiającej współpracy zagranicznej, między innymi z Federacją 
Rosyjską, zachowało własną autonomię. -
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Wszystkiego najgorszego! 
Zachowania polskich 

użytkowników mediów 
społecznościowych wobec 

agresji Rosji na Ukrainę

Wstęp

Oczywistym jest fakt o tym, że media gwałtownie zmieniły sposób ko-
munikowania człowieka, tym samym kształtując na nowo różne aspekty jego 
życia. Temu  rozwojowi i reorganizacji poddane zostały również same media, 
zwłaszcza te najnowsze, których rola w czasie trwania wojny znacząco przybra-
ła na sile (Karmasin i in. 2013, s. IX). Odnieść to można w szczególnej mierze 
do mediów społecznościowych i rewolucji, którą niewątpliwie stanowią. Po-
przez swój interakcyjny charakter, brak granic czasu i przestrzeni stały się one 
idealnym narzędziem służącym komunikacji, a w sytuacji wojny - nawet broni 

- która jest łatwo dostępna, i co ważne skuteczna. Dodatkowo, media społecz-
nościowe niejako dopełniły internet, czyniąc go jeszcze bardziej globalnym, 
ostatecznie łącząc komunikację indywidualną i masową, czego konsekwencją 
jest między innymi: brak realnych granic konfliktu, globalny i jednocześnie 
osobisty charakter konfliktu, oraz osobiste zaangażowanie w wojnę (Singer, 
Brooking 2019, s. 36,37). Biorąc pod uwagę powyższe, oznacza to, że aktyw-
nymi uczestnikami działań wojennych (w różnych formach) są już nie tylko 
żołnierze czy decydenci polityczni i wojskowi stojący po dwóch stronach ba-
rykady, ale każdy kto dysponuje smartfonem i dostępem do sieci internetowej. 

1 Absolwent



136

KRZYSZTOF MLYCZYŃSKI

Jak wspomniano powyżej, prawie nieograniczony charakter mediów 
społecznościowych jeszcze mocniej związał świat w globalizacyjnej sieci, po-
wodując tym samym zatarcie granicy czasu i przestrzeni. Informacje docie-
rają do człowieka z każdego zakątka świata niemal w tym samym momencie,  
w którym się zdarzyły. To przeładowanie informacyjne sprawia, że media 
zmuszone są dokonywać selekcji wiadomości, tak aby utrzymać zaintere-
sowanie odbiorców. Elisabeth Noelle-Neumann przywołuje za Walterem 
Lippmannem to, co uznawał za wartość informacji, a więc: “jasny stan rzeczy, 
który można przekazać bez sprzeczności, superlatywy, konflikty, zaskoczenie; 
to - z czym człowiek może się identyfikować, a więc bliskość natury teryto-
rialnej lub psychologicznej, oraz to, co ma osobiste znaczenie dla czytelnika”  
(cyt. za Noelle-Neumann 2004: 165). Szczególnie interesujące dla mediów są 
sytuacje kryzysowe i ekstremalne, które angażują emocje odbiorców, ponie-
waż jak twierdzi Judith Butler, informacje dotyczące wojny są “zawsze pro-
wadzone na zmysłowości” człowieka (cyt. za Augustowska, Pietkiewicz 2016: 
79). Przekazy medialne dotyczące wojny potęgowane są przez możliwość 
identyfikacji z ofiarami, na przykład poprzez bliskość terytorialną, podobień-
stwo kultur, czy zbliżone wartości. Uaktywnienie emocji odbiorców może 
powodować stan psychiczny, w którym odczuwają oni tragiczne zdarzenie 
jako osobistą tragedię. Należy pamiętać, że emocje odgrywają ogromną rolę  
w procesie przetwarzania informacji, dlatego też często zdarza się, że jednostka 
podejmuje działanie w oparciu o emocje, a pomija wskazania rozumu (Gole-
man 2012, s. 80). 

Nie bez znaczenia w tym aspekcie pozostaje również sposób w jaki media, 
a co za tym idzie dziennikarze przekazują informacje odnoszące się do wyda-
rzeń ekstremalnych, a które również będą miały wpływ na odbiorców. Obrazy 
wojny, cierpienia, śmierci wzbudzają w człowieku skrajne emocje, które mogą 
wpływać na jego późniejsze zachowania. Dopełnieniem medialnych obrazów 
konfliktów są słowa. Relacje dziennikarzy z miejsc objętych działaniami wo-
jennymi, zamachami terrorystycznymi, czy innymi katastrofami przesiąknięte 
są emocjami. Pozornie, nawet czysta informacja przybiera wówczas charakter 
mocno emocjonalny i odciska piętno w świadomości odbiorców. Jest to zjawi-
sko całkowicie naturalne, które wynika bezpośrednio z tragizmu prezentowa-
nych wydarzeń. Stąd też, dziennikarze powinni być jeszcze bardziej uczuleni 
na staranność opisywanych zdarzeń (por. Akbarzadeh, Smith 2005, s. 37). 

“Badania nad wyobraźnią tłumu [pisał Gustaw Le Bon] wykazały nam, że od-
działuje się na nią zwłaszcza obrazami, jeżeli zaś nie dysponujemy obrazami, 
należy, celem osiągnięcia tego samego skutku użyć odpowiednich słów i haseł” 
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(Le Bon 2020, s. 82). Choć słowa te nie odnoszą się bezpośrednio do mediów, 
tak należy stwierdzić, że wykorzystują one i łączą w sobie obie te formy. Jeśli 
jeszcze mowa jest o sytuacjach, które silnie angażują emocje odbiorców (a taką 
sytuacją niewątpliwie jest wojna) ich siła może być tym bardziej znacząca. Nie 
tylko pobudzają wtedy wyobraźnię człowieka, ale też wpływają na jego zacho-
wania. W przypadku mediów, obraz i słowo oprócz tego, że są niczym innym 
jak sposobem prezentacji informacji o jakimś zdarzeniu stają się jednocześnie 
bodźcem, który angażuje ludzkie uczucia, a także wzbudza zachowanie. Ina-
czej mówiąc, jeżeli przez zachowanie rozumiemy reakcję na jakiś bodziec, tak 
w przypadku przekazów medialnych dotyczących wojny - sama informacja 
jest bodźcem, który wpływa na zachowanie. 

Funkcjonowanie człowieka w świecie opiera się zasadniczo na dwóch 
formach zachowań społecznych, którymi są: zachowania prospołeczne oraz 
zachowania antyspołeczne. Szczególnie istotnym pojęciem związanym z drugą 
kategorią zachowań jest agresja i agresywność, która znalazła liczne interpre-
tacje w literaturze przedmiotu (Małysz 2021, s. 29). O ile w czasach pokoju  
i pozornej normalności zachowania antyspołeczne oraz kierowanie ich w stro-
nę przeciwników jest potępiane i krytykowane, tak w czasach wojny docho-
dzi do swego rodzaju ich przewartościowania. Zachowania te są wtedy częstą 
praktyką, co więcej usprawiedliwioną a nawet pożądaną. Odnosi się to rów-
nież do osób niebezpośrednio objętych konfliktem. Można stwierdzić: C’est 
la guerre. Wojna zmienia zasady gry, reorganizuje rzeczywistość, przekształca i 
definiuje na nowo - człowieka również. Jest sytuacją wyjątkową, ekstremalną, 
która ma ogromne znaczenie. Jak pisze Philip Zimbardo o wpływie sytuacji 
na zachowania społeczne (Zimbardo 2008, s. 232): 

“Chcemy wierzyć w zasadniczą, niezmienną dobroć ludzi, w ich zdol-
ność do opierania się zewnętrznym naciskom, zdolność do racjonalnej 
oceny, a następnie odrzucenia pokus sytuacyjnych. Obdarzamy naturę 
człowieka boskimi przymiotami, łącznie z moralnością i racjonalnością 
(...) Upraszczamy złożoność ludzkiego doświadczenia, wznosząc pozor-
nie nieprzepuszczalną granicę między Dobrem a Złem. Z jednej strony 
jesteśmy My, Nasi Bliscy, Nasze Dzieci; po drugiej stronie tej granicy 
umieszczamy Ich Innych, Ich Innych bliskich, Ich Inne Dzieci”. 

Wyraźnie widoczne jest to w czasie trwania wojny rosyjsko-ukraińskiej. 
Zachowania prospołeczne przejawiane są w głównej mierze w stosunku do 
ofiar i pokrzywdzonych tej wojny, tj. Ukraińców, zaś antyspołeczne w kierun-
ku agresora - Rosjan. Świat współczuje mieszkańcom Ukrainy, identyfikuje 
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się z ofiarami, ze słabszymi i pokrzywdzonymi. Stara się nieść każdą moż-
liwą do zaoferowania pomoc. Współczucie jest reakcją naturalną, sponta-
niczną i niewymuszoną. Jak pisał Jan Jakub Rousseau, jest ono “odruchem 
natury poprzedzającym wszelką refleksję” (cyt. za Pieniążek 2015: 246). Ro-
usseau twierdzi, że wywołane jest ono “odrazą do widoku cierpienia istot 
jemu podobnych” (cyt. za Pieniążek 2015: 246). Obrazy tragedii pobudza-
ją wyobraźnię odbiorców mediów poprzez emocje, przez co łatwiej jest im 
utożsamiać się z ofiarami, ludźmi podobnym nam samym. Z drugiej strony,  
o wiele trudniej jest okazać zrozumienie, a co za tym idzie samo współczucie 
agresorom. Nie są oni podobni do nas, do ludzi, do człowieka i jego wartości. 
Reakcje użytkowników mediów społecznościowych wyraźnie wskazują, że in-
formacje o zniszczeniu kolumny wojsk rosyjskich czy statystyki śmiertelności 
w rosyjskiej armii przyjmowane są z radością. Zauważyć więc można, że do-
chodzi do pewnego zakwestionowania powszechnie przyjętego porządku, do 
jego zmiany i przewartościowania, które z kolei prowadzi do dehumanizacji 
człowieka-przeciwnika. 

Media społecznościowe w trakcie trwania wojny rosyjsko-ukraińskiej 
(jak i w czasie innych konfliktów) stają się przestrzenią, w której doskonale 
widać wyżej wymienione zjawiska. Przez swój globalny i interakcyjny charak-
ter pozwalają na “toczenie własnych bitew” z przeciwnikiem - tych słownych, 
ale również tych, które przeradzają się w czyny w realnym świecie. Są miej-
scem, które pozwala masom manifestować braterstwo z ofiarami oraz wyrażać 
potępienie wobec agresora. Razem z potęgą internetu łączą wszystkich zain-
teresowanych we wspólnej walce po jednej lub po drugiej stronie barykady, 
angażując ich w ten sposób jako pośrednich uczestników wojny. 

Celem niniejszej pracy jest podanie przykładów oraz analiza zachowań, 
które najczęściej prezentują polscy użytkownicy mediów społecznościowych 
wobec rosyjskiej agresji na Ukrainę. Artykuł prezentuje przykłady zachowań, 
jakie można zaobserwować w mediach społecznościowych.

Poprzez obserwację social mediów oraz wykorzystanie, analizę i inter-
pretację informacji ilościowych i jakościowych, a także przy wykorzystaniu 
literatury przedmiotowej i źródłowej możliwe staje się udowodnienie trzech 
najważniejszych twierdzeń, jakie wynikają z niniejszej pracy. Najważniejszym 
z nich jest fakt, iż emocje odgrywają ogromną rolę w zachowaniu użytkowni-
ków social mediów - stanowią jego podstawę. Wiąże się to z przekazami me-
dialnymi na temat wojny, które pobudzają wyobraźnię odbiorców, aktywując 
przy tym stereotypy z emocjonalnym rdzeniem (narzucając jednocześnie my-
ślenie w kategoriach my i oni) a te z kolei prowadzą do aktów dehumanizacji 
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obcego-wroga. Po drugie, social media są łatwo dostępnym i skutecznym na-
rzędziem walki w wojnie informacyjnej i psychologicznej. Po trzecie, w trak-
cie wojny zmienia się przeznaczenie tychże mediów a ich interakcyjny charak-
ter sprzyja organizacji pomocy czy komunikacji wewnątrzgrupowej. Oznacza 
to również, że każda zainteresowana osoba z dostępem do sieci internetowej 
staje się aktywnym uczestnikiem wojny. 

Od stereotypu do dehumanizacji wroga

Pojęcie stereotypu wprowadził Walter Lippmann, który zdefi-
niował go jako “obrazy w naszych głowach” (cyt. za Wrzosek 2019). 
Badacz wskazuje na ścisły związek tego pojęcia z opinią publiczną, 
twierdząc, że rozprzestrzenia się ona właśnie przez nie (stereotypy).  
I jak dodaje Noelle-Neumann: ”odnajduje [Lippmann] najważniej-
szy element opinii publicznej: krystalizację wyobrażeń i poglądów  
w nacechowanym emocjonalnie stereotypie” (Noelle-Neumann 2004, 
s. 162). Lippmann dowodzi, że “obok kultu bohaterów istnieje też eg-
zorcyzmowanie demonów” a mechanizm powstawania obu tych zjawisk 
jest taki sam. Zauważa, że istnieje zjawisko pseudootoczenia, które two-
rzy się pomiędzy człowiekiem a jego najbliższym, realnym otoczeniem  
i zbudowane jest na fundamencie symboli i fikcji, które tworzy sam 
człowiek (Lippmann 2020, s. 11,15). Badacz, zdaje sobie sprawę z faktu, 
iż niemożliwe jest przyswojenie przez człowieka wszystkich informacji, 
jakie do niego docierają. Co więcej, czasem nie jest on w stanie nawet 
dostrzec pojedynczej wiadomości w tłoku ich mnogości. Należy zwró-
cić uwagę, że również nasz mózg nie jest przystosowany do odbierania 
i analizowania wszystkich informacji. Dlatego człowiek musi stosować 
uproszczenia, aby móc odnaleźć się w ogromnej sieci informacyjnej  
i aby mógł funkcjonować w świecie (tamże, s. 16). Stąd można mówić 
o poznawczym charakterze stereotypu, który stanowi pierwszy krok do 
dalszego poznania. Jak pisał Piotr Przybysz: “stereotyp to swego rodza-
ju <<proteza intelektualna>> tworzona w <<poznaniu rzeczywistości 
na skróty>>” (Przybysz 2007, s. 99). Badania nad stereotypem znaj-
dują się w kręgu zainteresowań różnych dziedzin - badań nad komu-
nikacją, historią, kulturą, czy filozofią języka - stąd też można mówić  
o jego interdyscyplinarnym charakterze (Bartmiński 1985).  Stereoty-
py jako obrazy w naszych głowach wyrażać się mogą tylko werbalnie.  
Ich transfer z wyobraźni do rzeczywistości następuje pod postacią języka. 
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Jak pisał Adam Schaff: “stereotypy są zawsze werbalne, gdyż występują 
zawsze jako treść jakiegoś słowa czy wyrazu (...) Zarówno geneza, jak  
i funkcjonowanie stereotypów są ściśle związane z tworami językowymi” 
(Schaff, 1981; cyt. za Bartmiński 1985).

Charakterystyczne dla stereotypu, według Idy Kurcz, jest swego 
rodzaju ubóstwo treści, które w znaczący sposób związane jest z uprosz-
czonym obrazem grupy oraz emocjonalny akcent położony na jego 
rdzeń, który głośno ogłasza “wszyscy są tacy sami” (por. Kurcz 1994, 
Greń i Morawski 2020). Stereotypy, w głównej mierze, nie odnoszą 
się bezpośrednio do nas samych, ale do innych (Olędzki 1998, s. 26). 
Posługujemy się nimi na codzień, często nawet nie zdając sobie z tego 
sprawy. Są wskazówkami, prostymi tworami, gotowymi pojęciami, któ-
re pozwalają powiedzieć coś o obcym, o innym, wpływając przy tym na 
tworzenie się pewnego rodzaju podziału na “my” i “wy”; “my” i “oni”. 
Przypisanie, określenie i identyfikacja własnej grupy jest jednym z pod-
stawowych elementów poznawczej orientacji człowieka w środowisku. 
Zdaje się, że źródeł tego zjawiska można szukać w potrzebie określenia 
grup, które mogły być zagrożeniem, a przed którymi należało zachować 
ostrożność (Citlak 2018, s. 7). Mamy więc do czynienia z polaryzacją 
grupową, która przybiera swego rodzaju pakt obronny przed wrogiem, 
przed obcym, gdzie identyfikacja z poszczególnymi grupami może być 
bardzo silna. O sile i potędze tej identyfikacji świadczyć mogą słowa 
mieszkanki Rosji, która w rozmowie ze swoim przyjacielem (dziennika-
rzem) na temat wojny na Ukrainie, w pewnym momencie powiedziała: 

“chcesz, żebym przyznała, że jestem krwiożerczą suką?! - krzyknęła do 
telefonu. - W porządku, jestem po stronie zabójców! Ale pocieszam się 
tym, że ludzie są po tej stronie razem ze mną. Ja, oczywiście, jestem  
z moimi ludźmi” (źródło: onet.pl, Burtin 2022, publikacja 24.04.2022). 

Pamiętając - jak to już wspomniano wcześniej - o tym że informacja 
staje się bodźcem, który wzbudza zachowanie oraz mając na uwadze werbalny 
charakter stereotypu - stwierdzić należy, że jedną z reakcji użytkowników me-
diów społecznościowych jest właśnie odwoływanie się do stereotypów, które 
wyrażają się słowem. Przez to, że mają one charakter werbalny i naznaczone 
są emocjonalnym rdzeniem są formą zachowania wyrażoną językiem. Komen-
tarze na Facebooku pod postami, odnoszącymi się do dramatu na Ukrainie są 
nimi przepełnione.

“To bydło i swołocz nie zmieniło się od czasów stalina”, “Czy-
li w Rosji od lat nic się nie zmienia, okropni ludzie”, “Dzicz była i 
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będzie, cała Rosja” (źródło: Rzeczpospolita, Onet | Facebook, publikacja 
01.05.2022, 05.04.2022). To tylko przykładowe reakcje użytkowni-
ków na wiadomości o gwałtach dokonywanych przez rosyjskich żołnie-
rzy na mieszkańcach Ukrainy. Nie sposób nie odnieść wrażenia, że ko-
mentarze te nawiązują do przeszłości i do wizerunku czerwonoarmisty  
w świadomości Polaków, jako tego, który jest gwałcicielem, pozbawio-
nym zasad moralnych zwyrodnialcem. Informacje, które w procesie so-
cjalizacji, które poprzez otoczenie, media i inne czynniki docierały do 
świadomości człowieka utarły w nim właśnie taki obraz rosyjskiego żoł-
nierza. “Nic się nie zmieniło od 2 wojny. Dziadek z babcią opowiadali, 
co oni wyprawiali” - pisze jedna z internautek pod artykułem o wielo-
krotnym zgwałceniu kobiety na oczach syna (źródło: Onet | Facebook, 
publikacja 07.04.2022). Charakterystyczna dla stereotypów jest gene-
ralizacja, która polega na przypisaniu pewnych cech całej społeczności. 
Należy zauważyć, że przytoczone wyżej wypowiedzi nie są dokładnie 
sprecyzowane, to znaczy, nie jest wprost określone o kogo chodzi. Kim 
są “oni”? W domyśle odnoszą się bezpośrednio do żołnierzy, którzy 
dokonali tych brutalnych i trzeba to zaznaczyć, barbarzyńskich ak-
tów przemocy, ale odnoszą się również szerzej do całej armii rosyjskiej,  
a nawet całego społeczeństwa. Użycie zaimków “ich”, “oni” narzuca 
bowiem w pewien sposób myślenie o wszystkich, a nie tylko o niektó-
rych. Co więcej, wyraźnie wskazuje podział na grupy: my i oni. 

Pobudzona przez tragiczne informacje, (na które składają się słowa 
i obrazy), wyobraźnia odbiorców zmusza ich do emocjonalnego wyra-
żania swoich poglądów o innym. Oderwane od moralności człowieka 
brutalne akty skierowane przeciw drugiemu człowiekowi wzbudzają 
wstręt wobec tych, którzy ich dokonują. Nie bez znaczenia pozosta-
je w tym aspekcie identyfikacja grupowa. W dwa dni po rozpoczęciu 
wojny agencja 4P przeprowadziła sondaż, w którym aż 89% respon-
dentów wyrażało potępienie ataku Rosji na Ukrainę (źródło: tvn24.
pl, publikacja 01.03.2022). Tak wysoki procent odpowiedzi świadczy  
o tym, że chętniej identyfikujemy się z Ukraińcami, jako ofiarami, niż  
z Rosjanami, jako agresorem. Potwierdzać to zdają się reakcje użytkow-
ników Facebooka na wiadomości o zniszczeniach i śmierci na polu bi-
twy. 25 lutego Rzeczpospolita opublikowała na Facebooku artykuł o stra-
tach armii rosyjskiej. W sumie pod postem użytkownicy zostawili 393 
reakcje (stan na 09.05.2022), z czego 284 aktywności to “Lubię to!”,  
89 “Super”, 11 “Przykro mi”, 4 “Wow”, 2 “Trzymaj się”, 2 “Ha Ha, 
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oraz 1 “Wrr”. Post skomentowano 88 razy, a 16 komentarzy odnosiło 
się bezpośrednio do radości, wyrażających aprobatę dla działań ukra-
ińskiej armii, nakłanianiu do zabijania - na przykład: “Bić Moskala! 
Niech ruskie wracają w workach do domu”, życzących dalszych sukce-
sów w prowadzeniu skutecznych akcji przez Ukraińców. W komenta-
rzach chętnie też odnoszono się w sposób bezpośredni lub pośredni do 
prezydenta Rosji i jego reżimu (13 komentarzy) (źródło: Rzeczpospolita 
| Facebook, publikacja 25.02.2022). W podobny sposób użytkownicy 
reagowali pod innymi postami, które podejmowały temat rosyjskich 
strat. Informacje o zatonięciu krążownika Moskwa pod tekstem Tygo-
dnika Powszechnego z dnia 16 kwietnia wzbudziły reakcje 443 użytkow-
ników (stan na 09.05.2022), z czego: 331 aktywności to reakcja “Lubię 
to!”, 108 “Super”, 3 “Ha Ha” oraz 1 “Trzymaj się” (źródło: Tygodnik 
Powszechny | Facebook, publikacja 16.04.2022) . 

Radość internautów w sytuacji, kiedy mowa jest o rosyjskich stra-
tach, świadczy o tym, że stają oni po stronie Ukrainy i razem z nimi 
cieszą się z porażek przeciwnika, ale też smucą w przypadku własnych 
strat. Angażują się emocjonalnie w wojnę i pośrednio w niej uczestniczą 
poprzez interakcyjny charakter mediów społecznościowych. Opowia-
dając się po jednej stronie tworzą obraz zdehumanizowanego wroga. 
Philip Zimbardo tak pisze o tworzeniu się obrazu wroga: “proces rozpo-
czyna się od stworzenia stereotypowego obrazu innego człowieka, jego 
zdehumanizowanego postrzegania jako bezwartościowego, ale zarazem 
wszechpotężnego Obcego, istoty demonicznej, abstrakcyjnego potwo-
ra, jako fundamentalnego zagrożenia dla czczonych przez nas wartości  
i przekonań” (Zimbardo 2008, s. 33). 

Kierowanie myśli na utarte schematy i proste obrazy innego zaryso-
wane zostały już wcześniej. Wykreowany obraz złego-obcego pobudza 
emocje człowieka i wpływa na proces dehumanizacji. Zdecydowanie 
prościej jest być bezwzględnym wobec osób, których poddajemy temu 
zjawisku, a które polega na odbieraniu drugiemu człowiekowi jego 
człowieczeństwa (Zimbardo 2008, s. 317 i 243). Charakterystyczne dla 
dehumanizacji są zjawiska: infrahumanizacji i dementalizacji, a które 
wynikają z esencjonalnego postrzegania świata. Pierwsze z nich odnosi 
się do swego rodzaju przekonania o tym, że inni, obcy - są mniej ludzcy, 
nie są podobni do nas samych. Uważani są za prymitywnych, za istoty 
podobne zwierzętom, które nie potrafią w podobny sposób odczuwać 
typowych dla człowieka emocji. Dementalizacja natomiast, polega na 
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traktowaniu człowieka jako pozbawionej psychologicznych aspektów 
maszyny, zaprogramowanej na wykonywanie rozkazów. Taka “maszy-
na” pozbawiona jest “sumienia” i nie jest zdolna do autorefleksji. Przez 
to, dehumanizacja obcego-wroga może stawać się usprawiedliwieniem 
własnych aktów brutalizmu, agresji, czy zezwierzęcenia (por. Citlak 
2018, s. 23-25 oraz: Gaunt, Leyens i Demoulin 2002, i Zajonc 2009). 
Philip Zimbardo używając terminologii Martina Bubere’a twierdzi, że 
relacje zdehumanizowane przyjmują formę “Ja-Ono”, ale z czasem owo 

“ja” pod wpływem negatywnych czynników dehumanizacji zmienia tę 
relację w “Ono-Ono”. Takie postrzeganie innego jako podludzi czy 
zwierząt osiąga się m.in. poprzez wykorzystanie etykiet, stereotypów, 
sloganów czy propagandy  (por. Zimbardo 2008 i Bernard, Ottenberg 
i Redl 1968). Można więc stwierdzić, że dehumanizacja ma charakter 
dwukierunkowy. Nie tylko odbieramy człowieczeństwo potencjalnym 
wrogom, obcym i innym, ale również samym sobie - dehumanizacja 
przeciwnika dehumanizuje nas samych. Potwierdzać to zdaje się reakcja 
kobiety na informacje dotyczące rosyjskiego raportu na temat gwał-
tów na Ukrainie. Komentarz brzmi: “Nie chcę pisać czego im życzę, 
bo przekracza to mój szacunek do życia, do drugiego człowieka…cho-
ciaż ci oprawcy nie mają nic wspólnego z człowieczeństwem…Świat 
się przygląda…”. Kobieta nie pisze wprost czego życzy oprawcom, ale 
w domyśle jasne staje się to, że nie jest to nic humanitarnego. Inna 
użytkowniczka pisze: “Aby waszych dziadków czy rodziców tak zabili…
ludobójcy…nikomu się nie życzy śmierci ale wy zdychajcie” (źródło: 
Gazeta Wyborcza | Facebook, publikacja 24.04.2022).

 Zimbardo twierdzi jeszcze, że przygotowany przez niego Stan-
fordzki Eksperyment Więzienny “stworzył ekologię dehumanizacji”. 
Stwierdzić więc można, że również każda wojna stwarza swoją własną 
ekologię dehumanizacji, to znaczy sprzyja szerzeniu się tego zjawiska. 

Widoczne jest to w reakcjach użytkowników mediów społecznościowych, 
którzy często odbierają człowieczeństwo Rosjanom, odpowiedzialnym za bru-
talne czyny. Jednocześnie, usprawiedliwiając lub życząc dalszych militarnych 
sukcesów Ukraińcom (co pokazano w wyżej opisywanych reakcjach internau-
tów na informacje dotyczące śmierci żołnierzy rosyjskich). “Ci gwałciciele to 
bestie a nie ludzie”, “Potwory nie ludzie” “Dzicz ten kraj nie powinien istnieć” 
to tylko niektóre przykłady werbalnych aktów dehumanizacji, które można 
zaobserwować w mediach społecznościowych (źródło: Gazeta Wyborcza | 
Facebook, publikacja 24.04.2022). Określenia “ruska onuca” lub “orki” w 
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odniesieniu do Rosjan, ale również osób mających odmienne zdanie na temat 
wojny, weszły do codziennego języka wielu internautów. Za tymi reakcjami 
idą jeszcze inne zachowania, które można zauważyć - wezwania do wymierze-
nia surowej kary i jej przykłady. “Putina na pal”, “Życzę im najgorszego!!!!!”, 

“Jedyna sprawiedliwość, uciąć fiuta”, “Żeby go rozerwało na strzępy [emotki 
zdenerwowania] co za bestia, krzesło elektryczne to za mało…zbrodniarz”, 

“Sukinsyny żeby ich to samo spotkało” (źródło: Gazeta Wyborcza | Facebo-
ok, publikacja 24.04.2022). To tylko przykładowe reakcje użytkowników na 
zbrodnie rosyjskich żołnierzy. Patrząc na takie komentarze powiedzieć można, 
że dochodzi do pewnej zamiany ról. Użytkownicy z obserwatorów i komen-
tatorów określonej rzeczywistości pod wpływem emocjonalnego charakteru 
informacji przemieniają się w swego rodzaju prokuratorów, którzy wnoszą 
przed nieokreślonym sądem akt oskarżenia, żądając wymierzenia kary. Naj-
częściej tej samej, co wyrządzona krzywda. 

Postrzeganie przez internautów agresji Rosji na Ukrainę jako aktu celo-
wego ludobójstwa ułatwia im wydawanie emocjonalnych i skrajnych sądów 
wobec agresora. Akty dehumanizacji skierowane w kierunku Rosjan - jako 
pozbawionych ludzkiej moralności zwierząt czy nieludzi stają się usprawiedli-
wione, ponieważ jak zauważył Zygmunt Bauman ludobójstwo nie ma w sobie 
nic z symetrii wojny (symetrii: wróg-wróg), dlatego że w przypadku zagłady 
przedmiot eksterminacji jest jasno określony. Stąd, jak pisze socjolog: “Jak-
kolwiek wysilać by wyobraźnię, druga strona jawi się nie jako wróg, lecz jako 
ofiara” (Bauman 1995, s. 70). A jak to już wcześniej zauważono identyfikacja 
z ofiarami jest dużo prostsza ze względu na współczucie jakim człowiek je 
obdarza. 

Przytoczone wyżej zjawiska poparte przykładami wskazują na fakt, iż 
użytkownicy mediów społecznościowych przyjmują określone zachowania, 
które skupiają się wokół i rozpoczynają się od stereotypu a kończą na dehu-
manizacji wroga. Przekazy medialne i docierające do percepcji internautów 
informacje poprzez emocjonalny charakter angażują ich w toczącą się wojnę. 
Podobnie rzecz ma się z memami internetowymi, które stały się nowego ro-
dzaju bronią w walce na informacje i morale.

Memy - oręż wojny psychologicznej

Bez wątpienia stwierdzić można, że memy internetowe stały się nieod-
łącznym i jednym z ważniejszych elementów wojny rosyjsko-ukraińskiej, do 
której przyłączył się cały cyfrowy świat. Traktować je należy jako pewnego 
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rodzaju broń w wojnie psychologicznej, której amunicją jest humor i żart. 
Memy internetowe nie tylko mogą deprecjonować przeciwnika, w zabawny 
sposób go wyśmiewając, ale również stanowią niejako ochronę psychiczną 
przed własnym strachem - wystarczy pomyśleć ile razy trudne dla nas sytuacje 
obróciliśmy w żart lub śmialiśmy się ze stereotypowego obrazu innego. 

Memy internetowe przybierają różne postacie, mogą być formą obrazka, 
hiperłącza, strony internetowej czy słów. Podstawą ich tworzenia są interakcje 
międzyludzkie odwołujące się do kultury lub codzienności (Szulich-Kałuża 
2018). Humorystyczny, prześmiewczy, prosty i schematyczny charakter me-
mów internetowych  pozwala również na odtworzenie panujących w społe-
czeństwie opinii, a także stereotypów, które w nim funkcjonują (Niekrewicz 
2019, s. 35). Odnoszą się one do internetu, ponieważ w nim się replikują, 
przetwarzają i przenoszą. Co ważne, memy internetowe są również nośni-
kami idei. Dlatego “istotnym aspektem pozostaje zatem nie tyle forma dys-
trybucji owych pomysłów, ile cel ich tworzenia (...)” (Kasprowicz 2020: 5).  
P. W. Singer i Emerson T. Brooking tak piszą o memach: “są naczyniami, za 
pośrednictwem których przenoszone są elementy kultury, a także podstawo-
wym instrumentem, za pomocą którego realizowany jest nowy rodzaj wojny” 
(Singer, Brooking 2019: 233). 

Eksperci i badacze wskazują, że odczytywanie znaczeń memów opiera się 
na specjalnym schemacie, który, jak pisze Justyna Szulich-Kałuża: “wprowa-
dza określenie syntagmy znaczeniowej na poziomie konotacyjnym, na którą 
składają się trzy elementy: interpretacyjna gotowość użytkownika memu, aso-
cjacje oparte na skryptach poznawczych odbiorcy oraz polisemiczność - w tym 
przewrotność, ironiczność przekazu” (Szulich-Kałuża 2018: 9, por. Brylska, 
Gackowski 2017: 33).

Istotnym w tym aspekcie jest pojęcie ironii, które przybierając for-
mę gry metajęzykowej ma potężny potencjał konfliktogenny i rewo-
lucyjny. Jej wywrotowy charakter ma moc obalania propagandowych 
haseł czy podważania legitymizacji władzy i autorytetów (Malewska-

-Szałygin 2017, s. 15). Stąd, można stwierdzić, że memy internetowe 
wpisują się  w koncept wojny psychologicznej, gdzie mogą funkcjono-
wać jako broń użyta wobec przeciwnika, wroga, obcego. 

 W trakcie wojny rosyjsko-ukraińskiej ogromna ilość memów 
zalała polskie media społecznościowe. Posługiwanie się memami 
czy reagowanie na nie również zaliczyć należy do kategorii zachowa-
nia, ponieważ jest to reakcja na otaczającą nas aktualną rzeczywistość.  
W perspektywie tejże wojny wskazać można dwie główne kategorie 
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tych konstruktów. Pierwsza z nich odnosi się do Rosjan, jako agresorów 
i charakteryzuje się pogardliwym, prześmiewczym czy dehumanizacyj-
nym do nich stosunkiem. Druga kategoria nawiązuje do Ukraińców i 
ich odwagi, bohaterstwa itp. Wyraźnie więc widać, że w memach urze-
czywistniają się zachowania, które poddano rozważaniom we wcześniej-
szej części pracy (stereotypy, dehumanizacja), a które również mocno 
nawiązują do identyfikacji grupowej. Cechą wspólną dla nich wszyst-
kich jest funkcjonowanie jako tzw. żarty internetowe. Rzeczywistość i 
jej elementy składowe stają się niewyczerpalnymi źródłami pomysłów 
dla tych wirtualnych konstruktów. Co więcej, często sama informacja 
może stać się memem. Przykładem tego jest wiadomość o uprowadze-
niu rosyjskiego czołgu przez ukraińskich Romów. Media powołując się 
na informacje ukraińskiej telewizji powieliły tylko ten przekaz. Nieco-
dzienne zdarzenie przyjęto z ogromnym entuzjazmem i zareagowano 
na nie śmiechem. Nawet prezydent Andrzej Duda odniósł się ironicz-
nie do tego incydentu na Twitterze. Informacja, trzeba przyznać o nie-
codziennym zdarzeniu, sama w sobie brzmiała jak żart, który oparty był 
na stereotypie Roma, ale też rosyjskiej armii - przestarzałej, niekom-
petentnej. Podobny wydźwięk miała informacja o odholowaniu przez 
ukraińskich rolników rosyjskich czołgów. Irracjonalność zdarzenia opi-
sanego przez media sprawiła swego rodzaju przewartościowanie tejże 
rzeczywistości, tej sytuacji w mem. To drugie zdarzenie stało się nawet 
inspiracją do stworzenia gry komputerowej, w której gracze mogą wcie-
lać się w rolę rolnika, którego zadaniem jest kradzież czołgów wroga. 
Podobnych sytuacji było znacznie więcej. Zestawienia subiektywnych 
zabawnych newsów, które pojawiły się w mediach dokonał Marcin 
Morkowski na swoim koncie twitterowym. Opierało się ono na przy-
toczeniu informacji z frontu. Poprzez ironiczne słownictwo w swoich 
postach nadawał im jeszcze mocniejszego charakteru. Do 4 marca 2022 
roku opublikował 45. informacji odnoszących się do porażek rosyjskiej 
armii (źródło: https://twitter.com/morkowsky). Takie działania nie są 
bez znaczenia, są elementem psychologicznej walki, oddziałującej na 
człowieka, której uczestnikiem jest każdy z nas.

Wykorzystywanie memów internetowych w trakcie prowadzonych 
działań wojennych ma ogromne znaczenie psychologiczne, które od-
działuje na człowieka. Morale wojsk, ale też społeczeństwa są jednym 
z ważniejszych elementów towarzyszącym wojnom. Starożytny chiński 
strateg wojenny Sun Zi doskonale zdawał sobie sprawę z istoty tego 
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zjawiska. Proponował on działania, który miały osłabić morale prze-
ciwnika. Jednym z nich jest: “Osłabiajcie wolę walki nieprzyjacielskich 
żołnierzy za pomocą zmysłowej muzyki i piosenek” (cyt. za Zaczyńska-
-Zaczek 2012: 92). Muzyka odgrywa istotną rolę w psychologicznym 
aspekcie wojny. Wystarczy spojrzeć z jaką popularnością nie tylko na 
Ukrainie, ale i na świecie spotkała się piosenka Bayraktar, która była 
odpowiedzią na znakomitą skuteczność tureckich dronów. Znaczenie 
słów Sun Zi nie polega jednak na dosłownej radzie, której udziela, ale 
na jej uniwersalnym przesłaniu - na tym, że strategia walki polega rów-
nież na działaniach odnoszących się do elementów kultury i ich wyko-
rzystywaniu. Mogą być one używane jako swego rodzaju amunicja, któ-
ra godzi przeciwnika równie silnie jak ta bojowa. Stąd też memy - jako 
nośniki idei - uznać należy jako narzędzie i element wojny, który ma na 
celu walkę z przeciwnikiem polegającą na osłabieniu ich morale, przy 
jednoczesnym wspieraniu i podtrzymywaniu morale grupy własnej. Jak 
stwierdza antropolożka kultury, Olga Drenda, w rozmowie z Tygodni-
kiem Powszechnym (publikacja: 14.03.2022):

“Dodatkowo memy z Putinem czy zdjęcia pokazujące rosyjskich żoł-
nierzy, którzy utknęli w windzie, potrafią skutecznie zagłuszać strach  
i mobilizować Ukraińców do obrony ojczyzny, szczególnie przy świa-
domości militarnej przewagi przeciwnika. Aż chce się wykrzyknąć 
za Asteriksem i Obeliksem <<ale głupi Ci Rzymianie!>>, bo dziar-
ska Ukraina może się kojarzyć z komiksową wioską niepokonanych 
Galów”. 

Wykorzystywanie, przetwarzanie, replikacja, ogólnie posługiwanie się 
memami internetowymi przez użytkowników mediów społecznościowych 
sprawia, że aktywnie uczestniczą oni w walce psychologicznej, nawet jeśli 
robią to nieświadomie. Przez ich humorystyczny i ironiczny charakter od-
działuje się na emocje ludzi - deprecjonuje przeciwnika lub afirmuje własną 
grupę, co ma ogromne znaczenie dla morale obu grup. Warto zauważyć, że 
memowy obraz prezydenta Ukrainy jawi się jako bohater - silny odważny, nie-
ustraszony, kiedy obraz prezydenta Rosji przedstawiany jest jako tego, który 
jest tchórzem i nieudolnie prowadzi wojnę. Trzeba pamiętać, że współczesna 
wojna charakteryzuje się wieloaspektowym wymiarem, a toczona przez nas 
wszystkich w cyfrowym świecie wojna memów nie pozostaje bez znaczenia dla 
rzeczywistych działań zbrojnych.
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Interakcja i organizacja  
w mediach społecznościowych  

Media społecznościowe to rodzaj nowych mediów, których podstawą 
są serwisy Web 2.0. Charakterystyczny dla nich jest wysoki stopień interak-
tywności, a istotę ich funkcjonowania stanowi możliwość tworzenia i gene-
rowania treści przez ich użytkowników (Kaplan, Haenlein 2010, s. 60-62). 
Interakcyjny charakter tychże mediów jest nie do przecenienia w czasie trwa-
jącej wojny rosyjsko-ukraińskiej, ponieważ z jednej strony przypominają one 
ogromną, cyfrową i nieograniczoną tablicę ogłoszeń, która wykorzystywana 
jest przez polskich użytkowników jako przestrzeń, gdzie oferowana jest po-
moc ofiarom. Z drugiej strony, media społecznościowe funkcjonują jako broń 
w wojnie informacyjnej, charakteryzującą się dużym zasięgiem, i do której 
może przystąpić każdy zainteresowany. Dodatkowo same media, podejmując 
różnorakie działania stają się uczestnikami tejże walki.

Media społecznościowe mają ogromny potencjał organizacyjny, który 
wynika z ich interakcyjności. Wystarczy spojrzeć na ilość działań podjętych 
na rzecz pomocy Ukraińcom za pomocą tychże właśnie mediów. To w nich 
rozpoczynało się działanie, które potem przenoszone było do rzeczywistości 

- zapoczątkowane działania wirtualne miały swój realny skutek. Szczególnie 
silnie widoczne to było przez pierwsze tygodnie trwania wojny, kiedy “świe-
żość” informacji o wydarzeniach na Ukrainie najsilniej działała na wyobraźnię 
odbiorców. Polacy ochoczo ruszyli na pomoc Ukraińcom. Tylko przez pierw-
szy tydzień działań zbrojnych - w social mediach pojawiło się niemal 900 ty-
sięcy postów, odnoszących się do pomocy Ukrainie, opatrzonych hasztagami: 
#solidarnizukraina, #NAPOMOCUKRAINIE, #PomagamUkrainie, #po-
mocdlaukrainy. Ponad 40% tych publikacji pojawiło się na Facebooku a 38% 
na Twitterze (źródło: wirtualnemedia.pl, publikacja 04.03.2022). Internauci 
natychmiast zareagowali na dramat Ukrainy. Relacje (stories) na Facebooku czy 
Instagramie tworzone przez zwykłych użytkowników przypominały popularne 
seriwsy ogłoszeniowe, w których treści typu: “Szukam mieszkania dla rodziny 
z Ukrainy”, “Szukam pracy dla Pani z Ukrainy”, “Potrzebujemy koców, żyw-
ności długiego terminu” etc. stały się niemal codziennością. Przeciętni użyt-
kownicy wykorzystując interakcyjny charakter mediów społecznościowych  
i możliwości udostępniania przez innych treści, które ogłaszali mogli docierać 
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do wielu odbiorców - nie tylko swoich znajomych czy “followersów”, ale rów-
nież osób, których bezpośrednio nie znały. Można powiedzieć, że działania te 
podejmowane lokalnie miały masowy charakter. Stąd też wysoka efektywność 
tych przedsięwzięć, ponieważ widząc taką relację można odnieść wrażenie, że 
jest skierowana bezpośrednio do każdego z nas. W podobny sposób funk-
cjonowały posty użytkowników, ale i różnego rodzaju organizacji na Facebo-
oku. To właśnie w mediach społecznościowych rozpoczynał się proces zbiórek 
pieniędzy czy żywności, który angażował masy do niesienia pomocy. Przez 
pierwszy miesiąc wojny w serwisie Zrzutka.pl założono ponad 9,5 tysiąca 
zbiorek na pomoc Ukrainie, w których zebrano niemal 40 milionów złotych 
(źródło: wirtualnemedia.pl, publikacja 25.03.2022). Media społecznościowe 
przybrały formę wielkiego i nieograniczonego planera pomocy, przestrzeni, 
w której ta pomoc się rozpoczyna. Jednocześnie obok ich organizacyjnego 
charakteru daje się zauważyć jeszcze ogromny potencjał w budowaniu przez 
nie swego rodzaju zaufania społecznego, którego podstawą jest informacja 
oraz identyfikacja z własną grupą, a poprzez które, i przy wykorzystaniu social 
mediów organizacja protestów staje się dużo prostsza (por. Haciyakupoglu, 
Zhang 2015). Manifestacje przeciwko rosyjskiej agresji i wyrażające poparcie 
dla Ukrainy, do których doszło w wielu polskich miastach swój początek brały 
nie na ulicy, ale właśnie w social mediach. Mając dostęp do internetu nie ist-
nieje sztywna granica odgrywanych przez ludzi ról, łatwo można je zmieniać. 
Nie jesteśmy już tylko obserwatorami, komentatorami rzeczywistości, która 
dzieje się daleko, gdzie indziej, ale aktywnie w niej uczestniczymy poprzez 
interakcyjny charakter tychże mediów jako żołnierze, dziennikarze, wolonta-
riusze, osoby chcące coś zmienić itd. Sebastian Bykowski, prezes Press-Service 
Monitoring Mediów, w komentarzu dla portalu wirtualnemedia.pl na temat 
pomocy Polaków w mediach społecznościowych twierdzi, że “media społecz-
nościowe w kontekście konfliktu w Ukrainie pokazały po raz kolejny „inną 
twarz”. Znamy tę przestrzeń jako tygiel informacji biznesowych, politycznych 
czy rozrywkowych, ale dziś stały się też ogromną platformą do niesienia po-
mocy i przekazywania wiedzy na temat wojny” (źródło: wirtualnemedia.pl, 
publikacja 04.03.2022). 

Zasięgi na temat wojny zwiększane są również przez hasztagi, które tuż 
po wybuchu wojny obiegły świat - #stopwar; #stoprussia; stopputin; #Stand-
WithUkraine - to tylko przykłady niektórych z nich. 

Fenomenem mediów społecznościowych jest swego rodzaju ich trans-
formacja, w zależności od celu, którym mają służyć - zmienia się ich przezna-
czenie. Pozornie trudno zauważyć wartość wykorzystania aplikacji randkowej 
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Tinder podczas wojny, ale wbrew pozorom jest to skuteczne narzędzie infor-
macyjne. Zwłaszcza jeśli dostęp do innych źródeł informacji jest ograniczony 
lub całkowicie zablokowany. Akcja To Russia From Love jest tego doskonałym 
przykładem. Jej twórcami są trzej Polacy, a celem jest przekazywanie praw-
dziwych informacji na temat wojny na Ukrainie Rosjanom. Projekt skiero-
wany jest głównie do użytkowników, korzystających z płatnej wersji aplikacji. 
Zmieniając swoją lokalizację i używając funkcji paszportu użytkownik zamiast 
publikować tradycyjne dane, charakterystyczne dla portalu, może umieszczać 
przygotowaną wcześniej informację na temat prawdziwego obrazu wojny. 
Podobne działanie podjęła słowacka agencja JANDL, która w ten sposób 
chciała ominąć cenzurę Facebooka czy Instagrama w Rosji. Wartością tych 
projektów jest bezpośrednie zaangażowanie użytkowników do walki - każdy 
może pomagać, to nic trudnego. Na podobnych zasadach opierała się akcja 
hakerskiego kolektywu Anonymous. Grupa wezwała do walki informacyjnej 
wszystkich zainteresowanych chęcią dzielenia się prawdą na temat rosyj-
skiej agresji. Działanie było banalnie proste. Wystarczyło otworzyć Google 
Maps, znaleźć dowolny obiekt usługowy w Rosji a w sekcji recenzji ocenić go  
na 5 gwiazdek i napisać prawdę o wojnie (wirtualnemedia.pl, 02.03.2022). 
Takie działanie miało dwie główne zalety. Po pierwsze, prosty, nieskompliko-
wany charakter pomysłu angażował wiele osób, które chciały w jakiś sposób 
aktywnie przyczynić się do pomocy. Po drugie, informacja docierała bezpo-
średnio do adresatów, omijała cenzurowane media rosyjskie. Social media  
z narzędzi służących na co dzień rozrywce czy pomocnych aplikacji stały się 
bronią w wojnie informacyjnej. Istotnym jest też fakt, że same media dołą-
czyły do tej walki. Blokowanie i ograniczanie dostępności profili i kanałów 
rosyjskich mediów w celu zaprzestania szerzenia dezinformacji i propagandy 
czy pomysł aby Facebook tolerował groźby wobec Prezydenta Rosji i armii 
rosyjskiej to tylko niektóre z nich. Współczesna wojna ma charakter wielo-
wymiarowy i angażuje wiele osób, nie tylko tych bezpośrednio dotkniętych 
działaniami zbrojnymi i dramatem jaki się z tym wiąże. Wystarczy spojrzeć 
na zaangażowanie internautów w rozpoczęty w internecie bojkot zachodnich 
firm, które nie opuściły Rosji czy ostrą krytykę FIFA z powodu braku jedno-
znacznego stanowiska wobec Rosji i jej reprezentacji. “Współczesna wojna 
coraz bardziej opiera się na sile operacji internetowych, każdy może walczyć 
online” (Singer, Brooking 2019). 

“TikTok został zaprojektowany na wojnę” - napisał Chris Stokel-Wal-
ker - upatrując przyczyn tego zjawiska w samym projekcie, algorytmach czy 
popularności tego medium w perspektywie działań wojennych na Ukrainie, 
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jednocześnie ostrzegając, że jest to koszmar dla funkcjonowania w nim prawdy 
(źródło: wired.com, Stokel-Walker 2022, publikacja 01.03.2022). Zdaje się, 
że słowa te odnieść można też do innych mediów społecznościowych, ponie-
waż ich przeznaczenie i wykorzystanie zmienia się w sytuacji ekstremalnej. Sta-
ją się one bronią w wojnie informacyjnej i psychologicznej angażując każdego  
z nas. Współcześnie wszyscy jesteśmy uczestnikami globalnej i sieciowej woj-
ny, która odciska w nas swoje piętno.

Zakończenie

Nie ulega wątpliwości, że obrazy wojny, które docierają do świadomo-
ści odbiorców mediów mocno nimi wstrząsają. Obudzona przez informacje 
wrażliwość internautów wzbudza z kolei ich zachowania. Przyjmują one róż-
ne aspekty, z których jednak wymienić można dwie najważniejsze kategorie. 
Pierwsza z nich odnosi się do zachowań prospołecznych, które kierowane są 
pod adresem Ukraińców. Druga z nich to zachowania antyspołeczne, których 
adresatem są Rosjanie. Polacy chętniej identyfikują się z ofiarami i pokrzyw-
dzonymi niż z agresorem. Chęć pomocy i solidarności wobec Ukrainy łączy 
się jednocześnie z niechęcią i agresją do Rosji. Zachowania antyspołeczne kie-
rowane pod adresem Rosjan w mediach społecznościowych przyjmują formę 
werbalnych aktów, opartych na stereotypie wroga, które prowadzą do jego 
dehumanizacji. Związane są one z wulgarnym językiem i postrzeganiem Ro-
sjan jako mniej ludzkich. Widoczne jest to również w memach internetowych 
i prowadzonej w sieci przez internautów wojnie na memy. Emocje odgrywają 
znaczącą rolę w zachowaniach użytkowników social mediów. I to one sta-
nowią podstawę ich reakcji. Interpretacja i analiza komentarzy pod postami 
odnoszącymi się do rosyjskich zbrodni wojennych potwierdza to zjawisko.

 Zachowania prospołeczne wobec Ukrainy najczęściej przybierają for-
mę aktywnych działań, których skutki widać w realnym świecie. Wskazane  
w niniejszej pracy przykłady działalności zwykłych użytkowników, którzy 
wykorzystując interakcyjny charakter mediów społecznościowych organizo-
wali pomoc dla mieszkańców Ukrainy pokazuje moc identyfikacji grupowej.  
Media społecznościowe stają się przestrzenią do niesienia pomocy ofiarom. 
Stają się swego rodzaju narzędziem, które wykorzystywane jest do jej organi-
zacji, a działania podejmowane wirtualnie mają swój realny skutek.

Media społecznościowe odgrywają ogromną rolę w czasie trwania wojny. 
Największą wartością jest ich interakcyjny charakter. Brak granic czasu i prze-
strzeni stwarza ogromne pole do działania. Stają się jednym z ważniejszych 
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elementów współczesnych, wieloaspektowych konfliktów, w których wszyscy 
użytkownicy są ich pośrednimi uczestnikami. Angażują człowieka w cyfrowej  
 
wojnie informacyjnej i psychologicznej.  Są potężną bronią, do której każdy  
z nas ma bezproblemowy dostęp, i której każdy może użyć. 

Celem, który określono na początku niniejszej pracy było “podanie przy-
kładów oraz analiza zachowań, które najczęściej prezentują polscy użytkowni-
cy mediów społecznościowych wobec rosyjskiej agresji na Ukrainę”. Cel ten 
został osiągnięty poprzez analizę, interpretację i podanie konkretnych przykła-
dów zachowań użytkowników mediów społecznościowych, które były przez 
nich najczęściej prezentowane, a które można było zaobserwować w tychże 
właśnie mediach. Przykłady te razem z wykorzystaniem literatury źródło-
wej i przedmiotu pozwoliły udowodnić, że emocje odgrywają ogromną rolę  
w zachowaniach internautów. Pobudzona przez informacje o wojnie wraż-
liwość odbiorców uaktywnia stereotypy, które z kolei prowadzą do aktów 
dehumanizacji przeciwnika. Na podstawie przedstawionych przykładów udo-
wodniono również, że media społecznościowe stanowią istotną broń w wojnie 
informacyjnej i psychologicznej, a interakcyjny charakter tych mediów spra-
wia, że stanowią one doskonałe narzędzie organizacji pomocy w czasie trwania 
konfliktu. Tak więc wszystkie założenia pracy zostały osiągnięte.
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Uprzedmiotowienie czynności 
seksualnych w warunkach 

konfliktu zbrojnego

Wprowadzenie

Bezpieczeństwo jest jedną z najwyżej cenionych i chronionych wartości. 
Obejmuje swym zakresem zaspokojenie potrzeb takich jak: istnienie, prze-
trwanie, całość, tożsamość, niezależność, spokój, posiadanie oraz pewność 
rozwoju (Falecki 2018, s. 67-68). Antonimem bezpieczeństwa jest zagrożenie 
(Falecki 2018, s. 722), które „negatywnie wpływa na podmiot bezpieczeństwa, 
jego wartości i potrzeby, czym wywołuje zaniepokojenie, lęk, a nawet strach 
oraz chęć działania mającego na celu uniknięcie zagrożenia, a przynajmniej 
zmniejszenia jego skutków” (Falecki 2018, s. 726). Jednym z kluczowych za-
grożeń dla szeroko pojętego bezpieczeństwa są konflikty zbrojne (Żakowska 
2018, s. 219). Choć na przestrzeni lat 2005-2021 ich liczba malała, to jed-
nak wciąż utrzymuje się na niepokojącym poziomie – w 2021 r., jak podaje 
Statista Research Department, na całym świecie odnotowano 164 przypadki 
konfliktów z użyciem siły (Statista Research Department 2022). 

Chęć zachowania przejrzystości wywodu nakłada konieczność przy-
bliżenia znaczenia terminu „konflikt zbrojny”. Na potrzeby przedłożonego 
opracowania przyjęto, że konfliktem zbrojnym jest przebiegająca z użyciem sił 
zbrojnych walka stron (niejednokrotnie o różnym statusie prawno-międzyna-
rodowym). By móc mówić o wybuchu konfliktu zbrojnego, winny zaistnieć:

• fakt udziału w konflikcie regularnych oddziałów wojskowych lub 

1 Wydział Nauk Społecznych – Instytut Pedagogiki, Katedra Pedagogiki Chrześcijańskiej  
i Biografistyki Pedagogicznej, ORCID: 0000-0001-7959-5526
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formacji policyjno-wojskowych (z ramienia przynajmniej jednej ze 
stron)

• organizacja i prowadzenie planowych działań (poziom organizacji 
oraz stopień synchronizacji nie muszą być wysokie) przez strony 
konfliktu

• rozpiętość czasowa i chronologia (działania zbrojne muszą się toczyć 
przez pewien czas i tworzyć „chronologię konfliktu”, co z kolei po-
zwoli wyróżnić w jego przebiegu etapy lub fazy)

• wysoka intensywność i wirulencyjność działań zbrojnych (intensyw-
ność działań zbrojnych winna być na tyle wysoka, by nie doszło do 
zakwalifikowania ich jako incydentu; zjadliwość ich prowadzenia 
powinna doprowadzić do większej liczby ofiar) (Jagodziński 2019, 
s. 113-114).

Często występującym równolegle z pojęciem konfliktu zbrojnego termi-
nem jest „wojna”. Naturalnym wydaje się w tym miejscu pytanie o wzajemny 
status tychże. Przedstawiciele różnych dyscyplin, sytuujący swoje naukowe 
dociekania wokół problematyki konfliktów zbrojnych i wojen podkreślają, że 
choć można wykazać wiele cech wspólnych tych zjawisk, to wojna i konflikt 
zbrojny nie są pojęciami synonimicznymi (Zintegrowana Platforma Eduka-
cyjna 2022). Czyniąc starania w kierunku dookreślenia relacji wojna-konflikt 
zbrojny, zastosować należy jedno z dwu podejść – rozszerzające lub zawę-
żające. W tzw. podejściu rozszerzającym wojna rozumiana jest jako „każda 
zorganizowana działalność jednej sformalizowanej (w stopniu większym 
lub mniejszym) grupy społecznej przeciw innej, obliczona na osiągnięcie 
celów politycznych, realizowana przy użyciu przemocy” (Regina-Zacharski 
2014, s. 142). Współcześnie wojna nie toczy się wyłącznie na płaszczyźnie 
militarnej, wśród form nacisku znajdują się również te o charakterze gospo-
darczym („wojna gospodarcza”), celnym („wojna celna”), energetycznym 
(„wojna energetyczna”), cybernetycznym („wojna cybernetyczna”), psycho-
logicznym („wojna psychologiczna”), bądź stanowiące kompilację metod, 
form oraz środków dystynktywnych dla różnorodnych działań konwencjo-
nalnych i pozamilitarnych („wojna hybrydowa”). Zatem w ujęciu rozszerza-
jącym wojna, z racji na swoją wielopłaszczyznowość, stanowić będzie pojęcie 
nadrzędne w stosunku do konfliktu zbrojnego (tutaj: jednego z przejawów 
wojny, utożsamianego wyłącznie z działaniami o charakterze militarnym). 
Tymczasem w podejściu zawężającym wojna jest „szczególną (ekstremal-
ną) formą konfliktu zbrojnego” (Regina-Zacharski 2014, s. 142), konflikt 
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zbrojny jest pojęciem szerszym niż wojna (Krztoń 2013, s. 145). Naukowcy  
z Wydziału Badań nad Pokojem i Konfliktami Uniwersytetu w Uppsali do-
konali podziału konfliktów ze względu na ich intensywność, wyodrębniając 
tym samym:

• konflikt o niskim natężeniu, podczas trwania którego w wyniku 
walk życie straciło co najmniej 25 osób, jednak nie więcej niż 1000

• konflikt o średnim natężeniu, podczas trwania którego w wyniku 
walk życie straciło co najmniej 1000 osób

• wojnę, gdzie na przestrzeni roku w wyniku walk życie straciło co 
najmniej 1000 osób (Regina-Zacharski 2014, s. 146).

Na potrzeby przedłożonego opracowania, dla określenia relacji konflikt 
zbrojny-wojna, przyjęto ujęcie zawężające. Czyniąc osią refleksji reifikację 
czynności seksualnych w rzeczywistości naznaczonej konfliktem zbrojnym, 
mówić się będzie o zachowaniach podejmowanych na terenach, na których 
toczą się walki na płaszczyźnie militarnej (a zatem walki o różnym natężeniu 
użycia sił zbrojnych, gdzie wojna klasyczna jest ich szczególną, najkrwawszą 
pod względem liczby zabitych odmianą). 

Jakiekolwiek działanie pozbawione jasno określonego celu należy uznać 
za bezzasadne (Nowosielski 2016, s. 469), stąd koniecznym w tym miejscu jest 
określenie celu podjętych dociekań (Jeszka 2013, s. 31). Celem niniejszej pra-
cy jest przedstawienie przykładów zdarzeń mających miejsce w czasie trwania 
konfliktu zbrojnego, które to zdarzenia uznać należy za uprzedmiatawiające 
czynności seksualne. Uszczegółowieniem obranego celu badań jest sformuło-
wanie problemu badawczego - zabieg ten umożliwi bowiem dokładniejsze po-
znanie tego, co autor zamierza badać (Łobocki 2000, s. 21). W przedłożonym 
opracowaniu główny problem badawczy sformułowano w postaci pytania: 
Jakie zdarzenia mające miejsce w czasie trwania konfliktu zbrojnego stanowią 
przykład zachowań uprzedmiotowiających czynności seksualne? 

By udzielić odpowiedź na powyższe pytanie, należało pozyskać możliwie 
najbardziej rzetelne informacje źródłowe, wobec czego przyjęto dwie metody 
badawcze - studium dostępnego piśmiennictwa oraz analizę danych zastanych.

Desygnaty czynności seksualnych  
oraz ich prawna reglamentacja

Czyniąc osią refleksji status czynności seksualnych podejmowanych 
w warunkach konfliktu zbrojnego koniecznym jest określenie sposobu 
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rozumienia przedmiotowego zagadnienia. W opracowaniu niniejszym przyję-
to za J. Kowalczyk, że czynnością seksualną jest „każda aktywność wymagająca 
fizycznego zaangażowania organów płciowych lub ich surogatów co najmniej 
jednej osoby/istoty i mająca przynajmniej dla jednego uczestnika tej aktywno-
ści charakter seksualny albo wywołująca taki skutek (np. w formie naruszenia 
czyjejś wolności seksualnej” (Kowalczyk 2020, s. 68). Jak pisze dalej cytowana 
autorka „czynność seksualna może stanowić dobro chronione, będące prawem 
do swobody w kontaktach erotycznych i prywatności ich realizowania. Może 
być również czynem niedozwolonym. Za czyn niedozwolony należy ją uznać, 
gdy narusza czyjąkolwiek wolność seksualną (np. poprzez przymus, groźbę, 
podstęp) lub z natury prawa jest niedopuszczalna (np. czyny pedofilskie, zoo-
filia)” (Kowalczyk 2020, s. 68). Wskazać należy, że „czynność seksualna” jest 
pojęciem ogólnym, zakres którego obejmuje zarówno „obcowanie płciowe” 
jak i „inne czynności seksualne” (Kowalczyk 2020, s. 74). 

Posiłkując się definicją opracowaną przez M. Bielskiego przyjęto, że ob-
cowanie płciowe2 jest taką formą czynności seksualnej „w czasie której do-
chodzi do penetracyjnego zaangażowania żeńskich lub męskich narządów 
płciowych po stronie ofiary lub do penetracyjnego zaangażowania innych 
naturalnych otworów ciała ofiary, które mogą zostać potraktowane jako suro-
gat żeńskich narządów płciowych, niezależnie od płci ofiary. Tak rozumiane 
obcowanie płciowe łączy się ze szczególnym stopniem dolegliwości  fizycznej 
dla ofiary, ze szczególnym stopniem jej traumatyzacji, jak i może skutkować 
szczególnymi następstwami, np. ewentualną ciążą, zarażeniem się choro-
bą weneryczną lub wirusem HIV, a także dolegliwymi uszkodzeniami ciała  
w obrębie sfer intymnych” (Bielski 2008, s. 223). Niezbędnym w tym miejscu 
jest wskazanie sposobu rozumienia stosunku penetracyjnego oraz surogatów 
żeńskich narządów płciowych. Jak pisze cytowany autor, czynność seksualna 
ma charakter penetracyjny w sytuacji, gdy:

2 J. Kowalczyk poczyniła uwagę, że pojęcie „obcowanie płciowe” w tekstach ustawodawczych 
odnosi się wyłącznie do jednej kategorii – traktowane jest jako forma eksploatacji seksualnej. 
Jak pisała dalej, ustawodawca wprowadził pięć typów przestępstw związanych z obcowaniem 
płciowym, tj.: ograniczanie (poprzez stosowanie przemocy, groźby bezprawnej lub podstępu) 
swobody w podejmowaniu decyzji co do kontaktów seksualnych; kontakty seksualne z osoba-
mi małoletnimi; kazirodztwo; obcowanie płciowe z osobami niezdolnymi do samostanowienia  
o sobie (z racji trwałej niemocy intelektualnej bądź okresowych zaburzeń świadomości); ob-
cowanie płciowe będące wynikiem poddania się presji wewnętrznej (np. konieczność zaspo-
kojenia podstawowych potrzeb bytowych) lub zewnętrznej (np. mobbing) (Kowalczyk 2020, 
s. 68-70).
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• łączy się z wprowadzeniem męskich narządów płciowych do żeńskich 
narządów płciowych (klasyczne stosunki heteroseksualne waginalne 
lub stosunki przedsionkowe)

• łączy się z wprowadzeniem męskich narządów płciowych do żeńskich 
lub męskich naturalnych otworów ciała, które są traktowane jako 
surogaty żeńskich narządów płciowych, choćby nie były one do kon-
taktów seksualnych biologicznie przeznaczone (stosunki hetero- lub 
homoseksualne analne lub oralne w formie fellatio)

• łączy się z wprowadzeniem przez sprawcę (kobietę lub mężczyznę) 
innych niż męskie narządy płciowe części ciała do żeńskich narzą-
dów płciowych ofiary (kobiety) lub do naturalnych otworów ciała 
ofiary (kobiety lub mężczyzny), przy czym te ostatnie traktowane są 
jako surogaty żeńskich narządów płciowych, choćby nie były one do 
kontaktów seksualnych biologicznie przeznaczone (np. wkładanie 
palca lub ręki do waginy lub do odbytu)

• łączy się z wprowadzeniem przez sprawcę (kobietę lub mężczyznę) 
przedmiotów martwych mających zastępować męskie narządy płcio-
we do żeńskich narządów płciowych ofiary (kobiety) lub do natural-
nych otworów ciała ofiary (kobiety lub mężczyzny), które traktowane 
są jako surogaty żeńskich narządów płciowych, choćby nie były one 
do kontaktów seksualnych biologicznie przeznaczone (np. wkłada-
nie butelki do waginy lub odbytu). Dla stwierdzenia, iż czynność ma 
charakter penetracyjny bez znaczenia winna być wielkość czy kształt 
użytych do penetracji przedmiotów (Bielski 2008, s. 224-225).

W toku dalszych refleksji M. Bielski stwierdził, iż za surogaty żeńskich 
narządów płciowych uznać należy odbyt (coitus in anum) i otwór gębowy (co-
itus in ore w formie fellatio), gdyż z racji na swoje cechy fizyczne podczas 
kontaktu seksualnego mogą pełnić funkcję podobną do żeńskich narządów 
płciowych. Podkreślił ponadto, że obcowaniem płciowym będzie użycie  
w celu penetracji waginalnej lub analnej innych aniżeli męskie narządy płcio-
we części ciała lub przedmiotów martwych. Charakteru obiektywnie seksual-
nego nie będą miały natomiast zachowania polegające na wprowadzeniu in-
nych niż męskie narządy płciowe części ciała lub przedmiotów martwych do 
otworu gębowego – otwór gębowy można bowiem uznać za surogat żeńskiego 
narządu płciowego wyłącznie w sytuacji stosunku oralnego w formie fellatio. 
Z racji na brak występowania fizycznego podobieństwa do żeńskich narządów  
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płciowych uszu, nosa czy oczu nie można uznać tychże za surogaty (Bielski 
2008, s. 225). 

Przechodząc z kolei do omówienia zakresu desygnatów konceptu „inna 
czynność seksualna” - wszak pojęcie to sytuuje się jako jedno z uszczegóławia-
jących termin „czynność seksualna”- wskazać należy, że nie jest możliwe enu-
meratywne wyliczenie aktywności doń przynależących (Bielski 2008, s. 228). 
Najczęściej wyjaśnienia na poziomie jurysdykcyjnym oraz doktrynalnym 
opierają się na negatywnych i pozytywnych egzemplifikacjach aktów seksu-
alnych wchodzących w zakres pojęcia (Kowalczyk 2020, s. 72). Interpretacje 
egzemplifikacyjne negatywne suponują, iż za inną czynność seksualną uważać 
należy każdą niebędącą obcowaniem płciowym aktywność seksualną lub nie-
penetracyjną formę aktów seksualnych (nawet nie wymagających bezpośred-
niego kontaktu fizycznego pomiędzy ciałem sprawcy i ofiary), z wyłączeniem: 
dotykania piersi kobiety, wymuszenia pocałunku, uszczypnięcia w pośladek, 
złapania za kolano oraz wszelkich form werbalnej lub gestykularnej molestacji 
(Kowalczyk 2020, s. 73). Z kolei wyjaśnienia oparte na pozytywnych egzem-
plifikacjach zwracają uwagę na istnienie pewnych typów zachowań, które to 
zachowania należy kwalifikować jako inną czynność seksualną – są to: doty-
kanie narządów płciowych lub odbytu, wprowadzanie tam różnych przedmio-
tów (Kowalczyk 2020, s. 72), „stosunki oralne w formie cunnilingus, stosunek 
dopachowy (…) stosunek międzyudowy (…) cinepimastria, onanizowanie 
ofiary przez inną osobę, zmuszanie ofiary do onanizowania innej osoby czy 
onanizowania się przez ofiarę, niepenetracyjny kontakt z narządami płciowy-
mi lub odbytem ofiary, dotykanie piersi ofiary oraz wykonywanie wszelkich 
podobnych manipulacji w obrębie sfer intymnych np. przez dotykanie ich 
przedmiotami martwymi” (Bielski 2008, s. 228).

Od zarania cywilizacji czynności seksualne poddawane są nakazom i za-
kazom. Nie istniała i nie istnieje społeczność, w której sfera aktywności sek-
sualnej byłaby wolna od wszelkiej regulacji obyczajowej i prawnej (Filar 2015,  
s. 335). Jednymi z norm regulujących sferę życia seksualnego są normy prawne 

– odnoszą się do tych związanych ze sferą seksu zachowań, które mogą mieć 
znamiona przestępstwa, ale także stoją na straży pewnych uznanych granic,  
w ramach których seksualność może mieć miejsce (Komorowska-Pudło 2013, 
s. 31). Czynione przez A. Wądłowską refleksje na temat wolności seksualnej 
doprowadziły do konkluzji, że „w każdym społeczeństwie, gdzie występowało 
prawo, występowały też przestępstwa seksualne” (Wądłowska 2007, s. 133). 
Wśród przestępstw seksualnych szczególne miejsce zajmuje przestępstwo 
zgwałcenia (Jankowska-Prochot 2020, s. 287).
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Definicja zgwałcenia w polskiej nomenklaturze prawnej, zgodnie z wy-
kładnią art. 197§1 Kodeksu karnego (dalej: kk), oparta jest na zastosowaniu 
znamion przemocy, groźby bezprawnej lub podstępu (Jarocka 2021, s. 45). 
Dwa podstawowe typy zgwałcenia regulowane są przez przepisy zawarte  
w art. 197§1 kk oraz art.197§2 –  §1 stanowi, że zgwałceniem jest zachowanie 
polegające na doprowadzeniu przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem do 
obcowania płciowego, z kolei §2 odnosi się do doprowadzenia przy pomocy 
tych samych środków do poddania się innej czynności seksualnej lub wyko-
nywania tej czynności (Jarocka 2021, s. 46-47). Obok typów podstawowych 
zgwałcenia wyróżnia się również typy kwalifikowane, tj. zgwałcenie zbiorowe, 
zgwałcenie pedofilskie - popełnione na szkodę osoby nie mającej ukończo-
nych lat 15, zgwałcenie kazirodcze popełnione na szkodę wstępnego, zstęp-
nego, przysposobionego, przysposabiającego, brata lub siostry – bez względu 
na wiek ofiary (art.197§3 kk); zgwałcenie ze szczególnym okrucieństwem 
(art. 197§4 kk) (Dziennik Ustaw 2022, poz. 1138). Nieco odmiennie kwestię 
zgwałcenia unormowano w Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy 
wobec kobiet i przemocy domowej – zgodnie z art. 36 zgwałcenie „następuje  
w chwili dokonywania penetracji waginalnej, analnej lub oralnej,  dokonywa-
nia innych czynności seksualnych, nie uzyskawszy wcześniej zgody  pokrzyw-
dzonego, oraz doprowadzenia drugiej osoby, bez jej przyzwolenia, do podjęcia 
czynności o charakterze seksualnym wobec osoby trzeciej. Podstawą owej de-
finicji, opartej na zgodzie dysponenta dobra prawnego, jest teoria autonomii 
seksualnej” (Jarocka 2021, s. 51).

Gwałt jest przestępstwem dokonywanym zarówno w czasie pokoju, jak 
i podczas trwania konfliktu. Dlatego też dalsza część opracowania w znacznej 
mierze poświęcona zostanie problemowi gwałtów dokonywanych w rzeczywi-
stości naznaczonej konfliktem zbrojnym.

Status czynności seksualnych podejmowanych  
w warunkach konfliktu zbrojnego

Funkcjonowanie w rzeczywistości naznaczonej konfliktem zbroj-
nym narusza poczucie bezpieczeństwa i skłania do podejmowania zacho-
wań ukierunkowanych na uniknięcie zagrożenia lub zminimalizowanie 
jego skutków. Założono więc, że wola przetrwania może sprzyjać tak dra-
matycznym decyzjom, jak choćby podejmowanie czynności seksualnych 
w zamian za darowanie życia czy otrzymanie żywności, lekarstw. Nierzadkimi 
są również sytuacje kiedy to agresorzy dopuszczają się gwałtów na ludności  
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z zajmowanych terenów po to, by zaakcentować swoją przewagę, dominację. 
W realia konfliktu zbrojnego wpisana jest również tzw. pozorna kolaboracja, 
kiedy to kobieta lub mężczyzna związani z obszarem atakowanym wchodzą 
w relację intymną z przedstawicielami strony przeciwnej. W tym kontekście 
utrzymywanie kontaktów seksualnych stwarza pozory lojalności, co sprzyja 
pozyskiwaniu informacji pozwalających pokonać przeciwnika. 

Seksualność zarysowana na tle konfliktu zbrojnego kojarzona jest naj-
częściej z przemocą seksualną (Ostrowska 2018, s. 105). Ów problem stał się 
przedmiotem naukowej eksploracji dopiero w latach 90. XX w. (Ołtarzewska 
2009, s. 54), co może rodzić błędne przekonanie jakoby zjawisko było swo-
istym novum. Nic bardziej mylnego – przemoc seksualna jest częścią kon-
fliktów zbrojnych od zarania dziejów, walczący bowiem od najdawniejszych 
czasów nie tylko okradali przeciwników, ale również torturowali i gwałcili 
(Nijakowski 2021, s. 21). O historycznej nierozłączności wojny i przemocy 
seksualnej świadczyć może choćby wzmianka ze Starego Testamentu – w do-
bie walk pomiędzy plemionami Izraelitów pogwałcenie nietykalności cielesnej 
kobiet wroga było czymś zupełnie naturalnym, wynikającym z prawa zwy-
cięzcy do szeroko pojętego łupu, najbardziej oczywistą demonstracją sukcesu 
(Ołtarzewska 2009, s. 54). Odejście od tej retoryki następowało nadzwyczaj 
powoli, dopiero w XX w. w społecznej świadomości zaczął upowszechniać się 
pogląd, że dokonywanie gwałtów na wojnie jest zachowaniem patologicznym 
(Nijakowski 2021, s. 21). 

Niemniej historia najnowsza dostarcza dowodów na to, że i we współ-
czesnych konfliktach nie stroni się od urągających ludzkiej godności praktyk. 
I tak np. demonstracje przeciwników Kaddafiego, jakie rozpoczęły się w Libii 
na początku 2011 r., bardzo szybko przerodziły się w krwawą walkę, w której 
jedną z częściej stosowanych metod były gwałty dokonywane na ludności dru-
giej ze stron konfliktu. Choć wśród ofiar dominowały kobiety, gwałt jako na-
rzędzie tortur i poniżenia stosowano także wobec mężczyzn. Jeden z poszko-
dowanych opisywał, że oprawcy „używali wysokiego napięcia. Powiesili (…) 
za ręce w górze. Gwałcili (…) jakimś drewnianym kijem, butelkami i bronią. 
Używali lufy kałasznikowa. Strzelali, żeby lufa była gorąca a potem wkłada-
li do (…) odbytu” (Zarzycka 2011). S. Sergewa w toku przeprowadzonych  
w maju 2011 r. niezależnych badań w obozach na granicy libijsko-egipskiej  
i libijsko-tunezyjskiej wśród uchodźców obojga płci dowiodła, że bardzo nie-
liczna grupa ofiar decyduje się mówić o tym co je spotkało. Spośród 50-ty-
sięcznej populacji badanych jedynie 295 kobiet przyznało, że zostały zgwał-
cone. Wysoce prawdopodobnym jest, że milczenie ma związek ze strachem 



165

UPRZEDMIOTOWIENIE CZYNNOŚCI SEKSUALNYCH...

przed ostracyzmem ze strony tradycyjnego libijskiego społeczeństwa. Akt 
gwałtu nie sprowadza się tutaj wyłącznie do aktu seksualnego, ale pociąga za 
sobą szereg skomplikowanych społecznych zależności. Uszczerbku psychicz-
nego i fizycznego doznaje zgwałcona kobieta, zaś jej bracia, mąż, zięciowie, 
ojciec, teść tracą zaufanie społeczne. Gwałcąc kobietę oprawcy osłabiają całą 
rodzinę (Zarzycka 2011). 

Analogicznych, tożsamych z pierwotnym pojmowaniem przemocy sek-
sualnej w realiach konfliktu zbrojnego motywów postępowania oprawców 
upatrywać należy w sytuacji jaka miała miejsce w 2014 r., kiedy to oddziały 
tzw. Państwa Islamskiego dokonywały czystek etnicznych wśród jazydzkiej 
ludności cywilnej. Szacunkowe dane mówią, że pojmanych zostało około  
50 tys. osób, z czego około 1,6 tys. stracono na miejscu. Spośród wszystkich 
schwytanych jazydzkich kobiet i dziewcząt aż 20% zostało przydzielonych bo-
jownikom jako podatek od łupów wojennych (Tomaszewska, Tomaszewska 
2020, s. 135). Jazydki, które trafiły do niewoli, traktowane były przedmio-
towo – bojownicy Państwa Islamskiego handlowali nimi, przekazywali sobie  
w darze, kobiety były całkowicie zdane na wolę właściciela, który mógł z nimi 
zrobić co zechciał, były brutalnie, wielokrotnie (w tym zbiorowo) gwałcone 
(Tomaszewska, Tomaszewska 2020, s. 138).

Gwałty wojenne traktowano jako rodzaj broni, symboliczne pokonanie 
przeciwnika poprzez naznaczenie ciał kobiet, które stanowiły trofea (Ostrow-
ska 2021, s. 41-42). Instytucja gwałtu jako nagrody dominowała wśród form 
przemocy stosowanych przez Armię Czerwoną względem niemieckich kobiet. 
Podczas ofensywy w latach 1944-1945 Sowieci zgwałcili około 1,9 mln kobiet 
w różnym wieku – począwszy od dziewczynek, a kończąc na kobietach w za-
awansowanym wieku. Stan zwłok ofiar sugerował, że przed śmiercią były one 
gwałcone i torturowane, zaś ich ciała po śmierci zbezczeszczono (np. umiesz-
czając w pochwie stylisko od wideł do siana lub drewniany kołek) (Nijakow-
ski 2021, s. 22).

Zdaniem niemieckiej historyk R. Mühlhäuser w Związku Radzieckim 
przemoc seksualna ze strony niemieckich żołnierzy nie była wyjątkiem. Żoł-
nierze wojska niemieckiego indywidualnie i grupowo zmuszali kobiety i męż-
czyzn do zdjęcia odzieży, a następnie poddawali ich seksualnym torturom  
i gwałcili. Podobnym zachowań dopuszczali się względem mieszkańców Pol-
ski – okupanci, również cywilni, wykorzystywali swoją władzę i szantażowali 
kobiety oraz mężczyzn, przymuszając ich tym samym do poddania się czyn-
nościom seksualnym (Röger 2015, s. 44).
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Obserwacja wydarzeń rozgrywających się na przestrzeni ostatnich miesię-
cy na terytorium Ukrainy prowadzi do nad wyraz przygnębiającej konstatacji 

– międzynarodowe prawo humanitarne regulujące najważniejsze zagadnienia 
związane z ochroną ludności cywilnej w trakcie konfliktu zbrojnego po raz 
kolejny zostało ostentacyjnie zignorowane przez najeźdźców. Do uruchomio-
nego przez biuro Rzecznika Praw Człowieka oraz UNICEF telefonu zaufa-
nia wpłynęło (stan na 27 kwietnia 2022, czyli nieco ponad dwa miesiące od 
rozpoczęcia wojny na Ukrainie) ponad 400 zgłoszeń dotyczących gwałtów 
dokonanych przez rosyjskich żołnierzy na zamieszkujących podkijowskie te-
reny cywilach (Piotrowska 2022). Ofiarami padały kobiety i mężczyźni, dzie-
ci, dorośli i osoby starsze. W Izumie 9-letnie dziewczynki, trojaczki, zostały 
zgwałcone przez Rosjan na oczach matki. Inna kobieta zgłosiła za pomocą te-
lefonicznej linii pomocy psychologicznej, że jej dziewięciomiesięczna córecz-
ka została zgwałcona. Dwuletnia dziewczynka, która padła ofiarą bestialstwa 
Rosjan, przeżyła. Tyle szczęścia nie miał roczny chłopiec – nie przeżył napaści. 
Gwałcono również osoby starsze – skrzywdzeni zostali dwaj mężczyźni w wie-
ku 67 i 78 lat (Pacholczyk 2022). W obwodzie chersońskim rosyjscy żołnie-
rze zgwałcili 18-letnią ciężarną dziewczynę oraz 78-letnią kobietę (kresy24.pl 
2022). Bestialstwo oprawców doskonale obrazują doniesienia z Buczy i Irpie-
nia: 14-letnia dziewczynka, skrzywdzona przez pięciu okupantów, w wyniku 
gwałtu zaszła w ciążę; 11-letniego chłopca zgwałcono na oczach matki (którą 
przywiązano do krzesła i zmuszono do patrzenia na cierpienie syna); 20-letnia 
kobieta padła ofiarą zbiorowego gwałtu ze szczególnym okrucieństwem (Chu-
dy 2022); jedna z relacji mówi o 25 dziewczętach i kobietach w wieku 14-24 
lata, które trzymano w piwnicy w Buczy i gwałcono je, dziewięć z nich zaszło 
w ciążę (Sikorski 2022) – oprawcy mówili dziewczętom, że zgwałcą je do tego 
stopnia, iż nie będą chciały kontaktów seksualnych z żadnym mężczyzną, że 
robią to po to, by nie rodziły ukraińskich dzieci (Zbroja 2022). W Irpieniu 
trzech Rosjan na oczach 17-latki pobiło i zgwałciło ze szczególnym okrucień-
stwem jej matkę i młodszą siostrę. Ofiary zmarły, zaś będąca świadkiem tych 
zdarzeń pozostała przy życiu nastolatka, wskutek doznanego szoku cztery dni 
spędziła w domu, w którym znajdowały się zwłoki matki i siostry (Onet 2022). 
Równie wstrząsające informacje napływały z miejscowości Ołeksandriwka  
w obwodzie chersońskim na południu Ukrainy (wieś tę, mając na względzie 
seksualne okrucieństwo Rosjan, określono mianem „nowej Buczy”) - trzyletni 
chłopiec zmarł po zgwałceniu przez Rosjan, sześciomiesięczna dziewczynka 
została zgwałcona łyżeczką do herbaty, dziewięciomiesięczna dziewczynka zo-
stała zgwałcona świeczką, roczny chłopiec zmarł po zgwałceniu przez pięciu 
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Rosjan, zmarły też dwuletnie bliźnięta (Kozłowski 2022). Na niechlubnych 
kartach historii zapisała się również sytuacja, która miała miejsce w Mariupo-
lu, w marcu br.- rosyjscy okupanci na zmianę gwałcili kobietę przez kilka dni 
na oczach jej sześcioletniego syna; w wyniku odniesionych obrażeń kobieta 
zmarła, zaś jej syn osiwiał (Rycko 2022). Dopuszczano się również tak ha-
niebnych praktyk jak np. porwania żon ukraińskich wojskowych, dokonywa-
nie nań przez kilka dni brutalnych gwałtów, a następnie pozbawianie życia 
poprzez publiczne powieszenie (Bagińska 2022).

W kontekście omawianego zagadnienia interesującego spostrzeżenia do-
konał L.M. Nijakowski. Zwrócił on uwagę na fakt, iż dokonywanie przez 
okupantów gwałtów, choć ukierunkowane przede wszystkim na zaakcentowa-
nie nadrzędności, władzy, przewagi, podkreślenie statusu zwycięzcy, miało też 
drugi cel – wzmacnianie relacji w żołnierskiej grupie i ukonstytuowanie swo-
jej męskości. Cytowany autor konstatował, że „socjalizacyjno-konstytutywne” 
ujęcie gwałtu mogło nakładać się z pojmowaniem gwałtu jako nagrody, mo-
gło i funkcjonowało również niezależnie. Współtowarzysz nie mógł zrezygno-
wać z udziału w gwałcie, i to nie tylko dlatego, że jako współwinny gwaran-
tował w oczach pozostałych żołnierzy zachowanie tajemnicy. Musiał bowiem 
potwierdzić swą nieustanną gotowość i zdolność do penetracji kobiety. Dla 
młodych żołnierzy były to niejednokrotnie formy inicjacji zapewniającej im 
wspólnotę z oddziałem. Wiele relacji pokazuje, że gwałty takie postrzegane 
były jako przymus, od którego żołnierze, chcąc zadowolić kolegów i nie na-
razić się na alienację, nie mogli się uchylić. Kobieta stanowiła więc swoiste 
medium komunikacji między nimi, zaś gwałt był zadaniem do wykonania,  
a nie sposobem zaspokojenia potrzeb żołnierza (Nijakowski 2021, s. 24).

Funkcjonowanie w rzeczywistości naznaczonej konfliktem zbrojnym 
narusza poczucie bezpieczeństwa i skłania do podejmowania zachowań ukie-
runkowanych na zminimalizowanie skutków zagrożenia. Wola przetrwania 
może zatem sprzyjać tak dramatycznym decyzjom, jak choćby podejmowa-
nie czynności seksualnych w zamian za otrzymanie żywności czy podstawo-
wych przedmiotów użytku codziennego, ochronę. W ten sposób zachowywali 
się np. piple, czyli młodzi chłopcy, więźniowie, pełniący funkcję służących 
obozowych funkcyjnych (kapo, blokowego). W wielu przypadkach w zakres 
obowiązków służącego wchodziły czynności seksualne, dzięki czemu chłopiec 
otrzymywał wyższe racje żywnościowe oraz zwiększały się jego szanse na przeży-
cie. Gdyby taki chłopiec został przez swojego protektora odprawiony, czekała 
go pewna śmierć (Ostrowska 2020, s. 79-80). Jak pisze J. Ostrowska „szybko 
zrozumieli, że bez swoich funkcyjnych przyjaciół i ich paczek żywnościowych 
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musieliby głodować i pracować tak ciężko, jak reszta więźniów” (Ostrowska 
2020, s. 83). Głód i rozpaczliwe próby przetrwania za wszelką cenę popychały 
w ramiona oprawców również kobiety. Jak opisywała A. Polcz „(…) przy-
jął mnie serdecznie, dostałam dobrą kolację (…) Powiedział, że jeśli zostanę 
na noc, da mi pół świniaka” (Polcz 2018, s. 112). A. Ślósarska, podejmując 
kwestię funkcjonowania kobiet w getcie, pisała wręcz, że głód kazał kobietom 
oddawać się za kawałek chleba (Ślósarska 2015, s. 374). Czyniły to „przez (…) 
lęk śmierci, przez głód życia i użycia na progu czyhającego grobu, zapomnie-
nia o rzeczywistości, przez instynkt ucieczki przed zarazą, przed tą lub inną 
formą śmierci głodowej” (Ślósarska 2015, s. 374). Seks był jedną ze strategii 
przetrwania – w „ekstremalnych warunkach getta jedzenie było towarem de-
ficytowym, a ciało stawało się walutą. Kobiety, sprzedając siebie, starały się 
«kupić» kolejny dzień życia” (Ślósarska 2015, s. 375).  Z punktu widzenia 
człowieka współczesnego opisane powyżej zachowania można by określić mia-
nem „prostytucji przetrwania”, dochodziło bowiem do podejmowania stosun-
ków za przyjęciem gratyfikacji (w tym wypadku jedzenia). Pisząca te słowa nie 
czuje się jednak upoważniona do oceny postępowania ludzi, którzy znaleźli się 
w tak dramatycznej sytuacji. Nie ma i pewnie nigdy nie będzie jednoznacznej 
odpowiedzi na pytanie, jak daleko można posunąć się, by w tak szczególnych 
warunkach zapewnić sobie podstawowe rzeczy umożliwiające przetrwanie.

W XIX w. K. von Clausewitz sformułował następującą myśl: „wojna jest 
niczym innym jak kontynuacją polityki innymi środkami”. Sukcesów na polu 
walki nie odnosi się wyłącznie dzięki sile militarnej armii, ale również dzięki 
staraniom służb specjalnych (Misiuk 2016, s. 9). 

Nawiązywanie intymnych relacji jedną  
z form pozyskiwania informacji  
przez służby wywiadowcze 

Wywiad i kontrwywiad są instytucjami dostarczającymi informacji pozy-
skanych w taki sposób, w jaki inne agendy rządowe nie są w stanie pozyskać 
(Żebrowski et.al. 1999, s. 13). Działalność kontrwywiadowcza polega min. na 
przeniknięciu w struktury obcego wywiadu tzw. kreta, który neutralizuje lub 
pozyskuje w ten sposób dla własnej działalności wywiadowczej służby strony 
przeciwnej. Dzięki takim poczynaniom zakamuflowanego agenta możliwa 
jest ochrona reprezentowanych przezeń struktur przed szpiegostwem, sabota-
żem i innymi działaniami obcego wywiadu (Chochowski 2021, s. 135-136). 
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Zwykło się przyjmować, że wojna i konflikty zbrojne są domeną męż-
czyzn. Prawdopodobnie z tego też powodu przez długi czas panował pogląd, 
iż działalność wywiadowcza również winna być sprawowana wyłącznie przez 
przezeń (Słowiński 2018). F. Touhy był zdania, że kobiety nie mogły równać 
się z mężczyznami w tak poważnych i trudnych przedsięwzięciach, bowiem 
brakowało im cierpliwości, metodycznego przygotowania, odpowiednich 
kwalifikacji i wykształcenia, wytrwałości,  dyskrecji (Touhy 1923, s. 14). Uwa-
żał, że choć nie były najzręczniejszymi to jednak najbardziej wzbudzającymi 
sensację szpiegami (Touhy 1923, s. 18). Tymczasem już w średniowiecznej 
Japonii do roli szpiegów nader często angażowano kobiety, które wykorzy-
stując swoje wdzięki i męską doń słabość, wpływały na podejmowane decyzje 
polityczne i militarne (Chochowski 2021, s. 30). W profesji szpiega uroda  
i seksapil są najważniejszymi atutami przemawiającymi na korzyść kobiet. Nie 
od dziś bowiem wiadomo, że informacje łatwiej jest pozyskać kobiecie od 
mężczyzny aniżeli odwrotnie (Słowiński 2018). 

W historii najnowszej wystąpiło wiele podobnych sytuacji - seksu jako 
narzędzia pozyskiwania tajnych informacji prawdopodobnie jako pierwsi uży-
li Niemcy. W 1939 r. W. Schellenberg, ówczesny kierownik pionu gesta-
powskiego kontrwywiadu, z polecenia przełożonych utworzył zakamuflowa-
ny dom publiczny „Salon Kitty”, który odwiedzały najważniejsze osobistości 
państw neutralnych oraz zaprzyjaźnionych z Rzeszą. Dyskretnie rozmieszczo-
ne magnetofony rejestrowały przebieg spotkań i rozmów gości z przeszkolo-
nymi kobietami (Larecki 2006). Na kartach polskiej historii zaś zapisała się  
A. Thorpe Pack, która w 1937 r. w Warszawie uwiodła urzędnika MSZ. Miała 
ona również przekazać Anglikom pierwsze informacje o trwających pracach 
nad rozszyfrowaniem Enigmy. W 1941 r. Amerykanka podjęła w Waszyngto-
nie stałą współpracę z MI6, brała udział w misji wykradzenia szyfrów włoskiej 
marynarki wojennej i kodów używanych przez Vichy.  Podobnymi metodami 
posługiwał się J. Sosnowski, który dzięki nawiązaniu bliskich relacji z miesz-
kankami Berlina zdobył dla Oddziału II Sztabu Generalnego niezwykle cenne 
informacje o stanie i planach Reichswehry (Długosz 2019). Sztukę wyko-
rzystywania seksu do gromadzenia informacji doskonale opanowało również 
KGB. I tak np. J. Symonds, zadaniem którego było nawiązywanie intymnych 
relacji z żonami i córkami oficerów CIA oraz innych wpływowych zachodnich 
urzędników, w ciągu ośmiu lat pracy dla KGB uwiódł kilkadziesiąt kobiet 
(Ostrowski 2010). 

Jak podkreśla P. Słowiński, starannie przygotowane „sekspułapki” „mają-
ce na celu uzyskanie kompromitujących informacji, stosowane są także przez 
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współczesne służby specjalne. Korzystają z nich wszystkie wywiady i kontrwy-
wiady świata. Z całą bezwzględnością oraz cynicznym lekceważeniem uczuć  
i emocji tych, którzy znaleźli się w polu ich zainteresowania” (Słowiński 2018).

Zakończenie

Celem opracowania zatytułowanego Uprzedmiotowienie czynności sek-
sualnych w warunkach konfliktu zbrojnego uczyniono przedstawienie przykła-
dów zdarzeń mających miejsce w czasie trwania konfliktu zbrojnego, które 
to zdarzenia uznać należy za uprzedmiatawiające czynności seksualne. Dążąc 
do uszczegółowienia obranego celu badań sformułowano problem badawczy, 
który przybrał postać pytania o treści: Jakie zdarzenia mające miejsce w czasie 
trwania konfliktu zbrojnego stanowią przykład zachowań uprzedmiotawiają-
cych czynności seksualne? 

Czyniąc starania w kierunku udzielenia odpowiedzi na sformułowany 
problem badawczy podjąć należy dwie kwestie, tj. ustalić na czym polega hu-
manizacja, by następnie móc zdefiniować pojęcie dehumanizacji (i odnieść je 
do zawartego w tytule komponentu „uprzedmiotowienie”). Zgonie z definicją 
zawartą w Słowniku języka polskiego PWN istotą humanizacji jest dostosowa-
nie jakiejś dziedziny życia do potrzeb i możliwości człowieka, zgodnie z zasa-
dami humanizmu3 (Słownik języka polskiego PWN 2022). M. Cypryańska  
i A. Jaskółowska zaś piszą, że humanizacja jest przypisywaniem człowieczeń-
stwa (Cypryańska, Jaskółowska 2015, s. 383). Człowieczeństwo jest konstruk-
tem dalece złożonym i wielowymiarowym. Jest uznawane za wartość skupiają-
cą w sobie cechy konstytuujące człowieka jako istotę gatunkową. Przyjmuje się, 
że zasadniczymi wyróżnikami człowieczeństwa są: życie intelektualne (zdol-
ność do operatywnego myślenia; działalność świadoma, wolna i celowa, ukie-
runkowana na życie z drugim człowiekiem, funkcjonowanie we wspólnocie), 
życie emocjonalne (emocje pierwotne – np. strach, gniew, wstręt, smutek, 
akceptacja, zadowolenie - występują zarówno w świecie ludzi, jak i zwierząt,  
z kolei zdolność do odczuwania emocji wtórnych – np. miłość, duma, euforia, 
wstyd, poczucie winy, zażenowanie, zazdrość, nienawiść, litość - jest właściwa 
wyłącznie człowiekowi) oraz postawa moralna (rozumiana jako trwały sposób 
zachowania się oraz sposób oceny – w kontekście przyjętych w danej kulturze 
i na danym obszarze norm i wartości - konsekwencji zachowania własnego  

3 Za Wielkim słownikiem języka polskiego przyjęto, że humanizm jest wywodzącym się z epoki 
odrodzenia myślowym i kulturalnym prądem, sytuującym w centrum zainteresowania człowie-
ka (jako najwyższą wartość) i jego życie (https://wsjp.pl/haslo/do_druku/10932/humanizm). 
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i innych osób) (Gajda 2003, s. 575-580). Stan lub proces, w którym neguje 
się człowieczeństwo innej osoby (lub grupy) określa się mianem dehumaniza-
cji (Domagała 2021, s. 453). 

Dehumanizacja, tworząc przekonanie o zawieszeniu moralności (sta-
nowiącej fenomen relacji międzyludzkich), utwierdza w przeświadczeniu  
o dopuszczalności i zasadności stosowania przemocy oraz podejmowania agre-
sywnych kroków względem jednostki bądź grupy uznawanej za wrogą (Bar-

-Tal 2000, s. 122). Opierając się na ustaleniach Ch. Volpato wyróżniono 
dwa typy dehumanizacji – wyraźną (jawną) oraz subtelną. Spośród rodzajów 
dehumanizacji jawnej wyodrębniono zaś: animalizację, demonizację, biologi-
zację, mechanizację, uprzedmiotowienie oraz dehumanizację poprzez niedo-
strzeganie (Wincław 2016, s. 96-102). Mając na uwadze zakres tematyczny 
niniejszego opracowania, omówiona zostanie jedna ze strategii dehumanizacji 
jawnej – uprzedmiotowienie.

Zdaniem cytowanej uprzednio Ch. Volpato w historii filozofii uprzed-
miotowienie zostało opisane trzykrotnie, poprzez odmienne paradygma-
ty. Jako pierwszy kwestię tę podjął E. Kant – w dziele Ugruntowanie meta-
fizyki obyczajów określenia „uprzedmiotowienie” użył dla opisania zjawiska 
sprowadzania drugiego człowieka do czystego obiektu seksualnego. Z kolei  
K. Marks poczynił refleksję na temat zjawiska uprzedmiotowienia w Ręko-
pisach ekonomiczno-filozoficznych (gdzie analizował kwestię alienacji pracow-
nika w systemie kapitalistycznym). Współcześnie kwestię uprzedmiotowiają-
cego stosunku do drugiego człowieka często podejmuje nurt feministyczny, 
przedstawiciele którego stoją na stanowisku, iż „uprzedmiotowienie polega 
na daleko idącym zredukowaniu drugiego człowieka poprzez oddzielenie jego 
aspektu seksualności od reszty jej osobowości i traktowanie tejże seksualności 
czysto instrumentalnie” (Wincław 2016, s. 102). Według M.C. Nussbaum 
istnieje siedem możliwych sposobów traktowania człowieka jako przedmiotu 
(uprzedmiotowienia):

• instrumentalność, czyli traktowanie osoby jako narzędzia do realiza-
cji swoich celów

• odmowa autonomii, tj. negowanie niezależności i zdolności do 
samostanowienia

• bezwładność – traktowanie osoby jako pozbawionej sprawczości,  
a nawet aktywności

• wymienność, czyli uznanie możliwości zamiany osoby na inny obiekt
• naruszalność – uznanie osoby jako pozbawionej integralnych granic 

lub przypisując sobie prawo do ich naruszania
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• własność, ujmowaną jako postrzeganie osoby w kategoriach własno-
ści, czegoś, co może być kupione, sprzedane

• odmowa podmiotowości, czyli ignorowanie doświadczeń i odczuć 
osoby (Skibińska, Wiśniewska-Nogaj 2022, s. 27). 

Integralną częścią osobowości każdego człowieka jest seksualność, któ-
rej pełen rozwój zależy od zaspokojenia podstawowych ludzkich potrzeb, ta-
kich jak pragnienie obcowania, intymności, ekspresji uczuć, czułości i miłości 
(Tritt 2007, s. 49). Stąd, jak zauważył U. Beer, wynika powinność do dążenia 
ku humanizacji własnej seksualności, włączeniu jej we własną osobowość, do-
pasowaniu się do niej i adaptacji jej do siebie „by w końcu stanowiły jedność, 
by były jednym i tym samym” (Beer 1991, s. 25). Zachowania seksualne 
i ich ekspresja są bowiem z jednej strony wyrazem najbardziej podstawo-
wych, uwarunkowanych ewolucyjnie potrzeb popędowych, z drugiej strony 
zaś - w przypadku człowieka - aktywność seksualna często powiązana jest  
z kwestią nawiązywania i utrzymywania relacji interpersonalnych (Trzęsow-
ska-Greszta, Szymczyk 2014, s. 128). Na humanistyczny i prospołeczny kon-
tekst seksualności uwagę zwracał również A. Kępiński pisząc, że seksualność 
jest realizacją ludzkiej tęsknoty za wyjściem poza granice własnej płciowości 
i indywidualności i za złączeniem się z otaczającym światem (Waszyńska 2014, 
s. 64); wpisana jest weń integracja z postawami i uczuciami życzliwości, mi-
łości, sympatii, oddania, ofiary, odpowiedzialności (Augustyn 1994, s. 32). 

W kontekście przyjętej jako obszar zainteresowania przedłożonego opra-
cowania problematyki nasuwa się pytanie o możliwość realizacji powyższych, 
ze wszech miar szlachetnych i słusznych postulatów, w rzeczywistości nazna-
czonej konfliktem zbrojnym. Czy można spodziewać się, że konieczność funk-
cjonowania na obszarze, na którym toczą się walki, nie wpłynie na jakość 
relacji międzyludzkich, zwłaszcza na płaszczyźnie seksualnej? Piśmiennictwo 
dostarcza w tym względzie niepozostawiających złudzeń informacji – pod-
czas konfliktu zanikają wszelkie zahamowania podyktowane obowiązkiem 
przestrzegania norm (przede wszystkim prawnych i moralnych), istnieje mi-
nimalne prawdopodobieństwo ustalenia przez pokrzywdzonych lub świad-
ków zdarzenia tożsamości oprawców (Ołtarzewska 2009, s. 58), a biologicz-
ne przetrwanie staje się źródłem największego wysiłku (Bazuń 2017, s. 106). 
Wszystko to przesuwa intymność i seksualność ze sfery sacrum do profanum. 

Wybuch konfliktu zbrojnego uniemożliwia funkcjonowanie na zasadach 
analogicznych jak w czasie pokoju. Zmiany nie omijają żadnej sfery życia, 
nawet seksualnej. Zebrany materiał pozwolił piszącej te słowa na konstatację, 
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iż mogącymi stanowić egzemplifikacje zachowań uprzedmiotawiających czyn-
ności seksualne zdarzeniami mającymi miejsce w czasie trwania konfliktu 
zbrojnego są: dokonywanie zgwałceń, świadczenie usług seksualnych wyni-
kające z deprywacji dostępu do żywności oraz chęci utrzymania się przy ży-
ciu, seksszpiegostwo. Ponieważ niezwykle ważną własnością przekonań jest 
uzasadnienie (Ziobrowski 2017, s. 114), przytoczone zostaną argumenty 
świadczące o trafności powyższego sformułowania.

We wcześniejszym fragmencie opracowania poczyniona została uwaga, że 
istnieje siedem możliwych sposobów uprzedmiotowienia człowieka, tj. instru-
mentalność, odmowa autonomii, bezwładność, wymienność, naruszalność, 
własność oraz odmowa podmiotowości. Skoro seksualność winna pozostawać 
w symbiozie z życiem osobowym, przyjęto ową kategoryzację jako wiodącą  
w procesie dowodzenia dehumanizacji poszczególnych czynności seksualnych.

Seksualność zarysowana na tle konfliktu zbrojnego kojarzona jest naj-
częściej z przemocą seksualną. Intencją gwałtów, o których pisano uprzednio, 
nie była przede wszystkim potrzeba rozładowania napięcia seksualnego (choć  
w niektórych przypadkach sprawcy rzeczywiście realizowali w ten sposób 
swoje dewiacyjne preferencje seksualne), motywy sprawców w zdecydowanej 
większości przypadków miały charakter pozaseksualny. Dokonywanie prze-
mocy seksualnej:

• było narzędziem tortur i upokorzenia (co wyczerpuje znamiona kry-
teriów instrumentalności, odmowy autonomii, bezwładności, na-
ruszalności) – w tym wypadku: chcąc poniżyć ofiary, brutalnie je 
gwałcono; sprawcy przypisywali sobie prawo do decydowania o losie 
i cielesności ofiar, ignorując ich prawo do samostanowienia (zna-
miona kryterium odmowy podmiotowości)

• stanowiło rodzaj broni, symboliczne przypieczętowanie zwycięstwa 
(kryterium instrumentalności)

• służyło podkreśleniu nadrzędności oprawców oraz osłabieniu po-
zycji pokrzywdzonych w lokalnej strukturze społecznej (znamiona 
kryteriów bezwładności, naruszalności, podmiotowości)

• stanowiło podatek od łupów wojennych (kryteria instrumentalności, 
odmowy podmiotowości), prezent, nagrodę (kryteria własności, wy-
mienności, odmowy podmiotowości)

• miało również charakter narodowościowo-demograficzny – chodzi-
ło o tzw. „zanieczyszczenie krwi” społeczności atakowanej, bowiem  
w wyniku gwałtu mogło zostać poczęte dziecko, biologicznym ojcem 
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którego był sprawca napaści i który w ten sposób symbolicznie trwa-
le „przypieczętowywał” swoją obecność na danym terenie (znamiona 
kryteriów instrumentalności, odmowy autonomii i podmiotowości, 
bezwładności, naruszalności); narodowościowo-demograficzne tło 
dokonywanych gwałtów ujawniało się również w sytuacjach, kiedy 
kobiety wykorzystywano skrajnie brutalnie po to, by w wyniku do-
znanych obrażeń zostały trwale bezpłodne, tudzież, z racji doznanej 
traumy, nigdy nie zdecydowały się na zajście w ciążę – w percepcji 
sprawców miało to sprzyjać zmniejszeniu i osłabieniu populacji stro-
ny przeciwnej

• było sposobem rozładowania napięcia, możliwością realizacji swoich 
dewiacyjnych potrzeb erotycznych (kryterium instrumentalności)

• miało charakter socjalizacyjno-konstytutywny (potwierdzenie przy-
należności do grupy żołnierzy, lojalności), dowodziło seksualnej wi-
talności (nieustannej gotowości i zdolności do penetracji) – w tych 
przypadkach można mówić o samouprzedmiotowieniu seksualnym, 
autoinstrumentalizacji, dewaluacji własnej seksualności. Opraw-
cy sprowadzali własne ciało wyłącznie do materii, widzialnego dla 
współtowarzyszy instrumentarium służącego wykazaniu solidarności, 
permanentnej sprawności seksualnej (postrzeganej jako konstytuują-
cą mężczyznę).

Kolejnym mającym miejsce w czasie trwania konfliktu zbrojnego zda-
rzeniem, które uznano za przykład zachowania dehumanizującego czynno-
ści seksualne było świadczenie usług seksualnych ujmowane w kategoriach 
strategii przetrwania. Choć w niektórych opracowaniach używano sformuło-
wań „prostytucja głodowa” lub „prostytucja przetrwania” to pisząca te słowa 
odstąpiła od ich opercjonalizacji, uznając je za stygmatyzujące osoby, które  
w drastycznych okolicznościach konfliktu zdecydowały się na świadczenie 
usług seksualnych – nie czyniły tego bowiem z subiektywnego poczucia nie-
dostatku. Nie będąc w posiadaniu jakichkolwiek dóbr materialnych, które 
mogliby spieniężyć lub wymienić na dodatkową rację żywności, tudzież któ-
rymi można by było przekupić, by odsunąć od siebie bezpośrednie zagrożenie 
dla życia i zdrowia, ludzie decydowali się sięgnąć po to, co było dlań na tam-
tą chwilę dostępne. Nie mając innego sposobu na przetrwanie, czynili - nie  
z własnej woli, a z racji czynników zewnętrznych - ze swojego ciała obiekt, zaś 
z seksu walutę, którą płacili za chwilową choćby poprawę swojego losu. 
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Choć konflikt zbrojny to przede wszystkim działania o charakterze mili-
tarnym, równie istotnymi dla jego przebiegu są poczynania służb wywiadow-
czych. Końcowy rezultat każdego przedsięwzięcia warunkowany jest bowiem 
rozlicznymi czynnikami, spośród których istotną pozycję zajmuje posiadanie 
informacji. W tym kontekście można mówić o istnieniu swoistej triady: po-
trzebujący informacji-posiadający informację-informacja. By zdobyć informa-
cję, zainteresowany winien nawiązać relację z osobą, która jest w posiadaniu 
pożądanych danych. Niekiedy wspomniana relacja przybiera charakter ero-
tyczny. Uwodzenie jest najbardziej efektywnym środkiem w pracy wywiadow-
czej. B. Kovalsky stwierdził dosadnie, że „jeśli mamy kogoś (…) podniecone-
go, komu mózg zalały endorfiny… Taka osoba przed, w trakcie i po stosunku 
sypie jak z nut. Zresztą wyciąganie największych tajemnic od decydentów  
w trakcie łóżkowych wygibasów było stosowane od dawien dawna” (Kowal-
sky, Pyzia 2019). Nietrudno tutaj o dostrzeżenie symptomów dehumaniza-
cji relacji seksualnej. Ciało agenta staje się narzędziem, dzięki atrakcyjności  
i sprawności którego uwodzi drugą stronę. Manipulowana w ten sposób oso-
ba, będąca w przeświadczeniu o słuszności, naturalności swojego zachowania, 
wyjawia wszelkie informacje. Erotyczny kontekst (starannie przygotowany, 
zaaranżowany na podstawie uprzednio zgromadzonych o obiekcie informa-
cji, zwłaszcza o jego słabościach, niezaspokojonych potrzebach) obliczony 
jest wyłącznie na korzyść uwodzącego i jego zleceniodawcy. Zainteresowanie 
inwigilowanym kończy się w momencie wyczerpania jego przydatności dla 
sprawy, nikt nie liczy się z jego późniejszymi odczuciami. Seks służy nie tyl-
ko zdobywaniu informacji, ale również osłabianiu pozycji strony przeciwnej. 
Grożenie ujawnieniem treści o charakterze erotycznym z udziałem szantażo-
wanego jest doskonałym narzędziem ograniczania jego zdolności do samosta-
nowienia oraz sposobem wpływania na podejmowane przezeń decyzje.

Reasumując, w przytoczonych powyżej sytuacjach czynności seksualne 
zostawały odarte z przymiotów takich jak dobrowolność, empatia, bezinte-
resowność, czułość, szacunek. Stawały się narzędziem, bronią, prezentem, 
obiektem, walutą. Stanowiły sposób przetrwania, metodę pracy, formę wy-
wierania nacisku, obliczone były na korzyść.

Poczynione tutaj refleksje nie wyczerpały przedmiotowego zagadnienia, 
nie sposób było to uczynić w tak krótkim opracowaniu. Podjęta problematy-
ka, z uwagi na swoją doniosłość, winna pozostać w żywym zainteresowaniu 
oraz stać się przedmiotem pogłębionej analizy naukowej. 



176

MAGDALENA WÓJCIK

Bibliografia

Augustyn J. 
1994 Wychowanie do integracji seksualnej, Kraków.

Bar-Tal D. 
2000 Shared Beliefs in Society: Social Psychological Analysis, London.

Bagińska S. 
2022 Ukraina. Odnaleziono ciała małych dzieci ze śladami gwałtu i tortur, 

Ukraina. Odnaleziono ciała małych dzieci ze śladami gwałtu i tortur 
- WP Wiadomości (dostęp: 01.07.2022).

Bazuń D. 
2017 Czynniki przetrwania na zesłaniu – na przykładzie matek Sybiraczek, 

„Relacje. Studia z nauk społecznych”, nr 4.

Beer U. 
1991 A jednak miłość, Wrocław.

Bielski M. 
2008 Wykładnia znamion „obcowanie płciowe” i „inna czynność seksualna” 

w doktrynie i orzecznictwie sądowym, „Czasopismo Prawa Karnego  
i Nauk Penalnych”, nr 1.

Chochwski K. 
2021 Służby specjalne w Polsce, Sofia.

Chudy B. 
2022 „14-latka zgwałcona przez pięciu okupantów, teraz jest w ciąży".  

Rosjanie gwałcili nawet dzieci, Rosjanie gwałcili dzieci w Ukra-
inie. "14-latka zgwałcona przez pięciu okupantów, teraz jest w ciąży"  
| Wiadomości Radio ZET (dostęp: 01.07.2022).

Cypryańska M., Jaskółowska A. 
2015 Humanizacja Ja – nowe ujęcie w kontekście analizy zniekształceń  

w bezpośrednich sądach porównawczych, „Psychologia Społeczna”,  
nr 4(35).

Długosz J.M. 
2019 Historia jakiej nie znacie: seks w czasie zimnej wojny, „Polityka”,  

nr 34.



177

UPRZEDMIOTOWIENIE CZYNNOŚCI SEKSUALNYCH...

Domagała A.
2021 Dehumanizacja w komentarzach internetowych w polskich porta-

lach informacyjnych. Identyfikacja i klasyfikacja zjawiska na przy-
kładzie odbioru Fransa Timmermansa, „Zarządzanie Mediami”, nr 
9(3).

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 2022, Obwieszczenie Marszałka 
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 2022 r. w spra-
wie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks karny, Obwiesz-
czenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwiet-
nia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks 
karny (dostęp: 01.07.2022).

Falecki J. 
2018 Bezpieczeństwo, w: Vademecum bezpieczeństwa, red. O. Wasiuta, 

et. al., Kraków.

Falecki J.
2018 Zagrożenia, w: Vademecum bezpieczeństwa, red. O. Wasiuta, et. al., 

Kraków.

Filar M. 
2015 Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, w: Pod-

stawy seksuologii, red. Z. Lew-Starowicz, V. Skrzypulec, Warszawa.

Gajda J. 
2003 Człowieczeństwo, w: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. Tom 

I, red. T. Pilch, Warszawa.

Gwałty i tortury. Bestialstwa żołnierzy rosyjskich w Ukrainie, Ukraina. Gwał-
ty i tortury. Kolejne bestialstwa żołnierzy rosyjskich - Wiadomości 
(onet.pl) (dostęp; 01.07.2022).

Jagodziński B. 
2019 Rola wojsk specjalnych w konfliktach zbrojnych w XX i XXI wieku, 

„Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego”, nr 20.

Jarocka M. 
2021 Definicja zgwałcenia jako jabłko niezgody w polskim systemie praw-

nym, „Studia Iuridica Toruniensia”, nr 28.

Jeszka A.M. 
2013 Problemy badawcze i hipotezy w naukach o zarządzaniu, „Organiza-

cja i Kierowanie”, nr 5.



178

MAGDALENA WÓJCIK

Komorowska-Pudło M. 
2013 Seksualność młodzieży przełomu XX i XXI wieku, Kraków.

Kowalczyk J. 
2020 O nieujednoliconej semantyce terminów czynność seksualna, inna 

czynność seksualna i obcowanie płciowe w dyskursie prawnym, „Po-
radnik Językowy”, nr 7.

Kowalsky B., Pyzia K. 
2019 Ile oni wiedzą o Tobie? Szpiedzy i podsłuchy w Polsce, Warszawa.

Kozłowski P. 
2022 Gwałty na małych dzieciach. Wstrząsające doniesienia z "nowej 

Buczy", Gwałty na małych dzieciach. Wstrząsające doniesienia z 
"nowej Buczy" - Dziennik.pl, (dostęp: 01.07.2022).

Krztoń W. 
2013 Wojna i konflikt zbrojny – przemiany, „Obronność - Zeszyty Na-

ukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Na-
rodowej”, nr 1(5).

Larecki J. 
2006, Ze szpiegiem w łóżku, https://www.kobieta.pl/artykul/ze-szpiegiem 

-w-lozku (dostęp: 03.04.2022).

Łobocki M. 
2000 Metody i techniki badań pedagogicznych, Kraków.

Misiuk A. 
2016 Służby wywiadu i kontrwywiadu II Rzeczypospolitej, Warszawa.

Nijakowski L.M. 
2021 Gwałt jako instytucja w czasie wojen i ludobójstw, „Narracje o Za-

gładzie”, nr 1(7).

Nowosielski St. 
2016 Cele w badaniach naukowych z zakresu zarządzania. Aspekty me-

todologiczne, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we 
Wrocławiu. Sieci międzyorganizacyjne, procesy i projekty w erze 
paradoksów”, nr 421.

Ołtarzewska M. 
2009 Przemoc seksualna w konflikcie zbrojnym: charakterystyka zjawiska  

i penalizacja zbrodni, „Sprawy Międzynarodowe”, nr 2.



179

UPRZEDMIOTOWIENIE CZYNNOŚCI SEKSUALNYCH...

Ostrowska J. 
2018 Przemoc seksualna w okresie II Wojny Światowej – nowe per-

spektywy badawcze, w: Żydzi polscy w oczach historyków: tom 
dedykowany pamięci Profesora Józefa A. Gierowskiego, red. A. Kaź-
mierczak, A. Maślak-Maciejewska, Kraków.

Ostrowska J. 
2020 „Panienki”, „szwungi”, „fajfusy”, „laleczki”. O przemocy seksualnej 

wobec mężczyzn w obozach koncentracyjnych, „Teksty Drugie”, nr 
3. 

Ostrowska J. 
2021 „Lepiej nie mówić” Milczenie ofiar gwałtów wojennych z okresu 

drugiej wojny światowej w relacjach świadkiń, „Narracje o Zagła-
dzie”, nr 1(7).

Ostrowski R. 
2010 Seks, szpiedzy i wielka polityka, Seks, szpiedzy i wielka polityka | W 

szponach kruków i jaskółek - Polityka.pl (dostęp: 01.07.2022).

Pacholczyk N. 
2022 Rosjanie rozmawiają o kolejnych zbrodniach. „Kazali patrzeć matce, jak 

czterech żołnierzy gwałci 8-latkę”, https://l.facebook.com/l.php?u=ht-
tps%3A%2F%2Fwww.google.com%2Famp%2Fs%2Fwiadomosci.
gazeta.pl%2Fwiadomosci%2F7%2C114881%2C28491410%-
2Crosjanie-mowia-o-kolejnych-zbrodniach-kazali-patrzec-matce.
amp%3Ffbclid%3DIwAR2IwQludDrHPKtjhNlIzeOrlfhSrtGA-
wEwN1vE0AbovepZEXNFEWEKeiyQ&h=AT39lSJJsUp4QJGj-
btaCEHVT4ufYl3TPaeMy6DzIeLdS1d4lgGZdnTI63AefwscVfZ-
0JG6NfBax2Y42_gwMgC2lUXkmlbSHvzWnckNy1q8D2Zi-
7LotzMOE44M9mDJKPhTtmBPw (dostęp: 01.07.2022).

Piotrowska A
2022 Co najmniej 400 rosyjskich gwałtów. "Bardzo często robili to na 

oczach bliskich ofiar", Co najmniej 400 rosyjskich gwałtów. "Bar-
dzo często robili to na oczach bliskich ofiar" | Echo Dnia (dostęp: 
01.07.2022).

Polcz A. 
2018 Kobieta na linii frontu, „Karta”, nr 95.



180

MAGDALENA WÓJCIK

Regina-Zacharski J. 
2014 Wojna w świecie współczesnym. Uczestnicy. Cele. Modele. Teorie, 

Łódź.

Röger M. 
2015 Okupacja i płeć – nowe perspektywy badań okupacji niemieckiej w 

Polsce, „Pamięć i Sprawiedliwość”, nr 2(26).

Rycko K. 
2022 Gwałt: Wojenne piekło kobiet, także w Ukrainie, Gwałt: Wojenne 

piekło kobiet, także w Ukrainie (vogue.pl) (dostęp: 01.07.2022).

Sikorski K. 
2022 Podziemne sale tortur, masowe gwałty i wywózki Ukraińców do Ro-

sji. Świat nie odpuści zbrodniarzom, Podziemne sale tortur, masowe 
gwałty i wywózki Ukraińców do Rosji. Świat nie odpuści zbrodnia-
rzom | Polska Times (dostęp: 18.07.2022).

Skibińska M., Wiśniewska-Nogaj L. 
2022 Problem uprzedmiotowienia w przekazach medialnych w kontek-

ście wybranych aspektów psychospołecznego funkcjonowania mło-
dych kobiet, „Forum Oświatowe”, nr 1(67).

Słowiński P. 
2018 Kobiety wywiadu, Warszawa

Statista Research Department, https://www.statista.com/statistics/262935/
conflicts-worldwide-by-intensity/ (dostęp: 01.07.2022).

Ślósarska A. 
2015 Życie pod grozą RKM-u”. Role społeczne kobiety w warunkach getta,  

w: Żydzi Wschodniej Polski. Seria III: Kobieta żydowska, red. A. 
Janicka et.al., Białystok.

Tomaszewska P., Tomaszewska S. 
2020 Przemoc seksualna jako broń w konfliktach zbrojnych na przykła-

dzie działań Państwa Islamskiego wobec Jazydek, „Nowa Polityka 
Wschodnia”, nr 2(25).

Touhy F. 
1923 Tajemnice szpiegostwa podczas wojny światowej 1914-1918, 

Warszawa.



181

UPRZEDMIOTOWIENIE CZYNNOŚCI SEKSUALNYCH...

Tritt J.R. 
2007 Różnorodność ludzkiej seksualności w kontekście Deklaracji Praw 

Seksualnych Człowieka, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Peda-
gogiki i Administracji w Poznaniu”, nr 3.

Trzęsowska-Greszta E., Szymczyk B. 
2014 Styl przywiązania a seksualność człowieka w świetle najnowszych ba-

dań, „Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio”, nr 4(20).

Waszyńska K. 
2014 Seksualność człowieka w aspekcie historycznym, [w]: Przemiany 

seksualności w społeczeństwie współczesnym. Teoria i rzeczywistość, 
red. Z. Lew-Starowicz, K. Waszyńska, Poznań.

Wądłowska A. 
2007 Wolność seksualna jako przedmiot ochrony prawnokarnej, „Proku-

ratura i Prawo”, nr 4.

Wincław D. 
2016 Obcy czy po prostu Inny? Wybrane etyczne aspekty dehumanizacji, 

„Kultura i Wartości”, nr 19.

Zarzycka D. 
2011 Libia: gwałt jako broń, http://bliskiwschod.pl/2011/09/libia-gwalt 

-jako-bron/ (dostęp: 01.07.2022).

Zbroja M. 
2022 Wojna na Ukrainie. Rosjanie gwałcili, żeby "nie rodziły ukraińskich 

dzieci". Tragiczne doniesienia z Buczy, Wojna na Ukrainie. Rosja-
nie gwałcili, żeby "nie rodziły ukraińskich dzieci". Tragiczne donie-
sienia z Buczy | Polska Times (dostęp: 01.07.2022).

Zintegrowana Platforma Edukacyjna, Zagrożenia w czasie wojny - Zintegro-
wana Platforma Edukacyjna (zpe.gov.pl) (dostęp: 01.07.2022).

Ziobrowski J. 
2017 Uzasadnienie przekonań, „Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria”,  

nr 1(101).

Zwyrodnialcy. Rosyjscy żołdacy masowo gwałcą ukraińskie dzieci i staruszki. Mają 
przyzwolenie, https://kresy24.pl/zwyrodnialcy-rosyjscy-zoldacy-ma 
sowo-gwalca-ukrainskie-dzieci-i-staruszki-maja-przyzwolenie-18/ 
(dostęp: 01.07.2022).



182

MAGDALENA WÓJCIK

Żakowska M. 
2018 Konflikt zbrojny jako element edukacji dla bezpieczeństwa – dyle-

maty definicyjne, [w]: Edukacja dla bezpieczeństwa. Współczesne 
kategorie, red.I. Urych, Warszawa.

Żebrowski A. et.al. 
1999 Rola służb specjalnych w siłach zbrojnych, Kraków.

https://sjp.pwn.pl/slowniki/humanizacja.html (dostęp: 01.07.2022)

https://wsjp.pl/haslo/do_druku/10932/humanizm (dostęp: 01.07.2022).



183

Marcin Wasilewski1

absolwent Uniwersytet Opolski

Korpus Ochrony Pogranicza  
na Kresach Wschodnich,  

pomiędzy oddziaływaniem 
społeczno-ekonomicznym 

a polonizacją

Problematyka Korpusu Ochrony Pogranicza przez długie lata była tema-
tem mocno marginalizowanym i dopiero po 1990 r. sytuacja uległa zmianie. 
Zmienił się też i sposób narracji, z generalnie nieprzychylnego, przykłado-
wo w ujęciu roli pacyfikacyjnej (zob. np. Sawoniewski 1974; Tomaszewski 
1985, s. 114), stał się on jednoznacznie pozytywny. Trafnie zresztą odnotował 
Przemysław Kalwara, iż: „Wizerunek Wojska Polskiego zmieniał się na prze-
strzeni lat, wpływ na to miały: sytuacja polityczna, aktualnie panujące nurty 
w sztuce, czy też odległość w czasie od rzeczy minionych, zatarcie w pamięci, 
mitologizowanie wydarzeń oraz subiektywna wizja autora” (Kalwara 2020,  
s. 97). Wobec powyższego zamierzeniem autora stała się próba swoistego pod-
sumowania, a jednocześnie dokonania rzeczywistej oceny rezultatów działań 
tejże formacji, powiązanych z wpływem na sytuację społeczno-ekonomiczną 
na Kresach w latach 1924-1939. 

Granica polsko-radziecka  
i utworzenie Korpusu Ochrony Pogranicza

Ogólny zasięg terytorialny granic odrodzonej po pierwszej wojnie świa-
towej Polski został nakreślony w latach 1919-1922. Nowy kształt zachodnich 
i południowych granic Rzeczypospolitej, w związku z podpisaniem traktatów 

1 Doktor
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pokojowych w Wersalu oraz w Saint Germaine, wytyczyli zwycięscy alianci, 
zaś przebieg wschodniej granicy ustalono nieco później. Stało się to po prawie 
dwuletniej walce (1919-1920) z radziecką Rosją oraz długich rozmowach po-
kojowych zakończonych ostatecznie w marcu 1921 roku w Rydze. 

Należy wyraźnie zaznaczyć, że granica polsko-radziecka stanowiła w la-
tach 1921-1939 również granicę dwóch całkowicie odmiennych systemów 
społeczno-politycznych. Odnotowywane trudności w ochronie granicy dzie-
lącej ZSRR od Kresów Wschodnich II RP wynikały z wielu różnych przyczyn. 
Po pierwsze, granica ta była łatwa do nielegalnego przekroczenia, tylko około 
15% jej długości stanowiły przeszkody naturalne w postaci np. rzek (Jabło-
nowski 2005, s. 29). Po drugie, na niższą efektywność działań wpłynęła także 
wielonarodowa struktura oraz zacofanie gospodarcze regionu, które pod wie-
loma względami nadawało mu specyficzny charakter (Kirwiel 2012, s. 181-
193; Kouli 2015, s. 151–156). Warto wspomnieć, że zamieszkujące te tereny, 
w sposób zwarty, mniejszości narodowe: litewska i białoruska oraz, największa 
z nich, mniejszość ukraińska, w przeważającej mierze niechętnie podchodziły 
do polskich rządów (Chałupczak, Browarek 1998, s. 83-91, 113-119, 216-
218 i inne; Tomaszewski 1985, s. 52-120). 

Pierwsze polskie formacje graniczne na wschodnich rubieżach, takie jak 
Bataliony Celne (powstałe w 1921 r.), Straż Graniczna (1922 r.), Policja Pań-
stwowa (Graniczna) (1923 r.), napotkały liczne problemy związane z ochroną 
granicy. Prawdopodobnie najbardziej bolesnym z nich był brak dostatecznej 
infrastruktury oraz nie najlepsza obsada kadrowa.

Napięta sytuacja na Kresach Wschodnich spowodowała zdecydowaną 
reakcję rządu Władysława Grabskiego, który opowiedział się za utworze-
niem specjalnego wojskowego korpusu granicznego dla Kresów Wschodnich 
(Jabłonowski 2005, s. 12-20; O niepodległą i granice, tom 4, Korpus Ochro-
ny Pogranicza 1924-1939 2001, s. 16-21).

Proces formowania KOP został przeprowadzony w trzech etapach,  
w latach 1924-1927 (Prochwicz 2003, s. 22-30; Jabłonowski 2003, s. 55). 
W okresie tym powstały: 1. brygada w Zdołbunowie, 2. brygada w Barano-
wiczach i 3. brygada w Wilejce, 4. brygada w Czortkowie, 5. brygada w Ła-
chwie i 6. brygada dyslokowana w Wilnie. Ostatecznie, w celu wzmocnienia 
tych brygad, utworzono jeszcze pięć dodatkowych batalionów rezerwowych. 
Oddziały KOP stacjonowały na obszarze od Suwałk, przez granice: litewską, 
łotewską i rosyjską, aż do fragmentu granicy rumuńskiej – szerokość pasa 
granicznego wynosiła 30 km.
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Głównym zadaniem KOP, podległego Ministerstwu Spraw Wewnętrz-
nych oraz Ministerstwu Spraw Wojskowych, była przede wszystkim ochrona 
granicy, urządzeń granicznych, zapewnienie spokoju (w tym także pod wzglę-
dem politycznym) (Instrukcja służby Korpusu Ochrony Pogranicza 2010,  
s. 36-39). Bardziej elastyczna i profesjonalna organizacja służby, szczególnie 
w porównaniu z wcześniejszymi formacjami, okazała się w praktyce znacznie 
efektywniejsza. Taki stan rzeczy utrzymał się aż do 1939 r.

Korpus Ochrony Pogranicza  
na Kresach Wschodnich w latach 1924-1939 
a kwestia oddziaływania ekonomicznego, 
społecznego i narodowościowego 

Podkreślić należy mocno, że pojawienie się na Kresach oddziałów KOP 
wyraźnie wpłynęło na całokształt warunków życia na tym obszarze, który 
stanowił niejako „zaścianek” II Rzeczypospolitej, na co zwrócił też uwagę  
w 1933 r. późniejszy wicepremier Eugeniusz Kwiatkowski (Kwiatkowski 
1989, s. 258-267 i inne). W znacznym stopniu ograniczało to także możli-
wości i wskazywało kierunki pracy oświatowo-propagandowej, jak zauważyli 
sami żołnierze na łamach Biuletynu Oświatowo-Propagandowego KOP: „Wo-
bec takiego prymitywu życia mieszkańców i ich bezradności organizacyjnej 
przystąpiliśmy do planowej akcji społecznej z następującymi zadaniami:  
I. Wpłynąć na poprawę bytu mieszkańców, II. Podnieść ich uświadomienie 
obywatelskie, III. Organizować im godziwe rozrywki kulturalne i sportowe”.  
I choć wskazywano na duże sukcesy w ciągu ostatnich czterech lat, to klu-
czowe mogło być tu podejście, gdyż jednocześnie stwierdzono, że „Plan swój 
realizujemy w taki sposób, aby ludność nie odczuwała oddziaływania na nią, 
ulegając jednak przeobrażeniom na lepsze” (Danecki 1937, s. 1).

Przede wszystkim trzeba uwypuklić, że sama obecność w miasteczku 
kompanii czy batalionu KOP powodowała znaczącą poprawę koniunktury 
gospodarczej. Stacjonowanie wojska generowało popyt na produkty spożyw-
cze pierwszej potrzeby czy nawet towary uznawane za bardziej luksusowe,  
a także w pewnym stopniu również na wynajem nieruchomości. W przypad-
ku miejscowości Husiatyn, gdzie znajdowały się dwie kompanie, odnotowa-
no, że „panowie oficerowie i podoficerowie zostawiają w mieście miesięcznie 
około 6000 złotych za różne towary pobrane u kupców […]. To robi pokaźną 
cyfrę i pokaźny kapitał obrotowy […] gdyby KOP zlikwidował swoje pla-
cówki, Husiatyń stałby się miastem nędzarzy i wykolejeńców materialnych 
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i moralnych” (Kresy w oczach oficerów KOP 2005, s. 254-255). Trudno 
tutaj o dokładne dane, lecz czynsze płacone przez KOP, w odniesieniu do 
budżetu na lata 1939/40, miały wynosić dotychczas 400 tysięcy złotych, a cały 
budżet miałby zamykać się sumą 37 milionów złotych, czyli był to budżet wy-
bitnie wegetacyjny, w większości wydatkowany na, stale ograniczane, koszty 
stałe: pensje, wyżywienie, utrzymanie budynków, stanu technicznego broni  
i umundurowania (O niepodległą i granice 2001, s. 544-553).

Pojawienie się oddziałów KOP nie pozostało też bez wpływu na popra-
wę, zwykle bardzo słabej, infrastruktury na terenach przygranicznych. Dla 
przykładu w 1935 r., mimo blisko piętnastu lat pokojowego rozwoju Polski, 
ilość dróg o nawierzchni twardej na 100 km² wynosiła na Ziemiach Wschod-
nich tylko 9,2 km, podczas gdy w całej Polsce było to 15 km (Rühle 1938, 
s. 14). W świetle Jednodniówek KOP można przytoczyć, że w 1928 r. łączna 
rozpiętość wybudowanych przez KOP mostów wyniosła 2341 m, a długość 
grobli 8729 m, zaś w 1929 r. już odpowiednio 3071 i 10229 m (Korpus 
Ochrony Pogranicza. Jednodniówki w zbiorach Centralnej Biblioteki Wo-
jskowej 2006, s. 201). Jednakże, według Marka Jabłonowskiego, w oparciu 
o relacje prasowe, w samym 1928 r. na terenie stacjonowania 15. batalionu 
zbudowano 5 mostów (najdłuższy miał 1275 m) oraz usypano groblę o dłu-
gości 11 km, która w takim stanie rzeczy byłaby dłuższa, aniżeli wynikałoby 
to z zestawienia opublikowanego w Jednodniówce, dotyczącego całorocznego 
dorobku wszystkich batalionów (Jabłonowski 2003, s. 142). Pomijając kwe-
stię różnicy w danych, trzeba zauważyć, że poprawa stanu infrastruktury mia-
ła istotne znaczenie militarne, ale również czyniła dogodniejszym transport 
towarów, a tym samym wspierała handel. Był to także sukces propagandowy 

„znaczący więcej niż stosy bibuły komunistycznej” (O niepodległą i granice 
2001, s. 482). Przy czym, jak zapisali sami oficerowie KOP, także samorząd 
lokalny miał duży udział w poprawie infrastruktury: „samorząd z każdym ro-
kiem coś poprawia lub nowe drogi buduje” (Kresy w oczach 2005, s. 162).  
W kontekście rozpatrywania zagadnienia infrastruktury, trzeba też wspomnieć 
i o ciekawych wnioskach Heleny Postawki-Lech, która omawiając budynki 
wznoszone przez KOP zauważa, że „wszystkie projekty zostały utrzymane  
w tradycyjnej stylistyce [...]. Może to świadczyć o jeszcze jednej funkcji KOP, 
a mianowicie zadaniu polonizacyjnym jednostki, czego zresztą nie ukrywano” 
(Postawka-Lech 2015, s. 341). 

Przy oddziałach powstawały również spółdzielnie wojskowe prowadzące 
działalność handlową, w ich władzach często zasiadali niżsi stopniem żołnierze 
KOP. Działalność taka z jednej strony wynikała z chęci podniesienia poziomu 



187

KORPUS OCHRONY POGRANICZA NA KRESACH WSCHODNICH... 

gospodarczego zacofanych obszarów, z drugiej zaś strony, prócz produktów 
spożywczych, można było nabyć tam niedostępne na lokalnym rynku bardziej 
luksusowe towary. Ponadto, jak odnotowano w ówczesnych dokumentach, 
zazwyczaj oferowane produkty były dostępne „po cenach normalnych” (Kresy 
w oczach 2005, s. 46). Niejednokrotnie takie spółdzielnie przynosiły znaczne 
dochody, ta w Iwieńcu w 1935 roku dała zysk w wysokości ponad 8000 zło-
tych (Głowiński 2009, s. 102-103).

Udział żołnierzy w życiu społeczności był niewątpliwie istotny, począw-
szy od wspierania mieszkańców w razie klęsk żywiołowych, po stałe udziela-
nie pomocy lekarskiej, a nawet doraźne akcje dokarmiania ludności. Ogó-
łem, zimą 1937 r., z dodatkowych posiłków korzystało około 7000 dzieci 
(Dominiczak 1992, s. 161), co wymownie świadczy o skali udzielonej po-
mocy i równocześnie o skali potrzeb. Niestety brak jest tutaj dokładnych da-
nych statystycznych, lecz w 1938 r. w prasie wojskowej pisano o około 270 
wspartych przez KOP szkołach w formie ich budowy, doposażenia czy doży-
wiania („Polska Zbrojna” 1938 nr 120, s. 1). Dodać jednak wypadałoby, że 
nie było to działanie całkowicie bezinteresowne, pozbawione ukrytego celu, 
gdyż mowa tu szkołach polskich. Jak słusznie zauważa Urszula Wróblewska, 
uchwalona w 1924 r. „ustawa oświatowa była uważana za narzędzie asymilacji 
społeczności niepolskiej, głównie słowiańskiej, i zakładała likwidację szkolnic-
twa mniejszościowego. Utrakwizacja przyczyniła się do zmniejszenia szkolnic-
twa ukraińskiego, które przekształcono na dwujęzyczne, gdzie nauczali polscy 
nauczyciele, ponieważ reforma szkolna z 1932 roku likwidowała dawne se-
minaria nauczycielskie na rzecz liceów pedagogicznych z polskim językiem 
nauczania” (Wróblewska 2011, s. 116).

Równie ważna co wspomniane dożywianie dzieci, szczególnie z per-
spektywy lokalnej ludności, była pomoc medyczna udzielana mieszkańcom 
pogranicza, ponieważ tereny ochraniane przez KOP należały do najbardziej 
zacofanych i przy tym komunikacyjnie niedostępnych. Nierzadko to właśnie 
lekarz wojskowy był najbliżej lub posiadał odpowiedni sprzęt zabiegowy oraz 
niezbędne leki. Prawdopodobnie nie było to równoznaczne z „całkowitą opie-
ką lekarską nad ludnością cywilną, od pomocy ginekologiczno-położniczej, 
poprzez pediatryczną, internistyczną i chirurgiczną, aż po masowe prowadze-
nie szczepień ochronnych i zwalczanie chorób zakaźnych oraz elementarną 
oświatę zdrowotną”, jak optymistycznie opisał to Józef Knap (Knap 2007,  
s. 190). Nierealność takich nazbyt pochlebnych twierdzeń wynika chociażby 
z braku środków materialnych w posiadaniu KOP, ale z całą pewnością nie-
jedna osoba zawdzięczała zdrowie, a może nawet życie, właśnie wojskowemu 
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lekarzowi. Bywało, jak wspomina Stefan Fluderski, że pomoc np. „ciężko  
i niebezpiecznie chorej kobiecie okazała się tak szybko skuteczna, że kobieta 
ta nie miała słów podzięki, błogosławiąc lekarza przed całą wsią” (Fluderski 
1938, s. 256), co w sposób oczywisty budowało sympatię, jeżeli nie dla całej 
polskiej państwowości, to przynajmniej w stosunku do samego KOP, ułatwia-
jąc tym samym służbę żołnierzy. 

Nie można zapomnieć jednak, że działania tego typu wcale nie były tak 
wielkoduszne, gdyż dowództwo KOP nakazywało organom granicznym, aże-
by umiejętnie planowały pracę społeczną w terenie. Ta zorganizowana praca 
miała wzbudzić wśród ludności pogranicza poczucie konieczności współpracy 
z jednostkami KOP oraz zagwarantować rezultaty propagandowe. Zauważył 
to również Janusz Odziemkowski, który odnotował, że celami KOP było 
nie tylko podnoszenie poziomu gospodarczego i kulturalnego ludności, ale 
też „upowszechnianie wśród mniejszości narodowych kultury polskiej i wiary  
w potęgę państwa” (Odziemkowski 1996, s. 192). Do katalogu poodejmo-
wanych akcji należała ponadto pomoc żołnierzy w budowie mostów, dróg,  
w gaszeniu pożarów czy w razie wystąpienia powodzi (Łach 2018, s. 96). 
Podobnie swoją służbę zapamiętał Jan Grochowski, który odnotował, że: 

„Oprócz szkolenia żołnierzy, druga część pododdziału pracowała na rzecz 
społeczeństwa. Brała udział w pracach podczas wydobywania części metalo-
wych z wysadzonych mostów z okresu I wojny światowej oraz pozatapianych 
drzew dębowych z Wilejki. W 1937 roku budowaliśmy baraki dla organizacji 

„Strzelec” w Brasławiu nad jeziorem Drywiaty. W 1938 pomagaliśmy przy 
organizacji Krajowej Wystawy Rolniczej. […] Pomagaliśmy również w budo-
wie i utrzymaniu dróg, gasiliśmy pożary a w czasie żniw pracowaliśmy razem  
z rolnikami przy zbieraniu plonów” (Grochowski 2001, s. 102).

Warto jednak wysłuchać też opinii, niejako z drugiej strony, którą wyra-
ził Adam Dobroński, pisząc co prawda o mniejszości białoruskiej, lecz doty-
czy to niewątpliwie też mniejszości ukraińskiej. Okazuje się, że podejmowane 
działania na tle gospodarczym miały także swoje negatywne rezultaty. Otóż 

„aktywna postawa liderów polskich prowadziła de facto do powiększenia się 
dysproporcji pomiędzy stanem wsi polskich i białoruskich” przez co w jego 
ocenie „pogorszyły się warunki życia we wioskach białoruskich, co jeszcze 
bardziej antagonizowało obywateli ziem wschodnich II Rzeczypospolitej”  
(Dobroński 2005, s. 135). 

Należałoby przyjąć, że prawdopodobnie przedstawiciele mniejszości na-
rodowych jednak również odnosili korzyści ekonomiczne z obecności oddzia-
łów wojskowych w okolicy, lecz poza podstawowym zadaniem, jakim była 
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ochrona granicy, przed KOP postawiono ważną misję oddziaływania spo-
łecznego i etnicznego na ludność pogranicza. Zagadnienie to zostało szerzej 
nakreślone w Wytycznych do pracy społecznej z 1937 r., w których zalecano, 
aby „otoczyć opieką ludność narodowości polskiej i utrzymać ją w pełnej 
świadomości narodowo-państwowej; dążyć do przywrócenia świadomości 
narodowo-państwowej tej ludności, która kiedyś była polska, a tylko wsku-
tek wynarodowienia przez zaborców zatraciła swą świadomość narodową”  
(O niepodległą i granice 2001, s. 486-492). 

Niewątpliwie sama już obecność oddziałów KOP w okolicy miała 
wpływ na wzrost popularności i znajomości języka polskiego wśród tamtej-
szych mieszkańców. Częste kontakty z żołnierzami, zwykle pochodzącymi  
z zachodnich regionów Polski, wymuszały w pewnej mierze taki właśnie roz-
wój wypadków. Nie wolno jednak przeceniać wpływu lokalnego oddziaływa-
nia. Czym innym jest bowiem nauczenie się polskich odpowiedników ukra-
ińskich czy białoruskich zwrotów i słów, a czym innym faktyczne poznanie 
obcego języka lub choćby rozbudzenie zainteresowania nim. W rozważaniach 
tych należy również uwzględnić ogólny spadek wskaźnika analfabetyzmu  
w II RP, z 33,1% w 1921 r. do 23,1% w 1931 r., oraz odnotować, iż spadek 
ten był najbardziej widoczny na Kresach Wschodnich (Mały Rocznik Staty-
styczny 1938, s. 28).

W krzewieniu oświaty na Kresach i jednocześnie w oddziaływaniu naro-
dowościowym miały pomóc własne biblioteczki KOP, księgozbiory te były 
udostępniane także ludności cywilnej. Tymczasem w świetle danych pocho-
dzących z przełomu 1925/26 roku wynika, że z biblioteczki 13. batalionu 
korzystało zaledwie 26 osób, w przypadku 21. batalionu było to 41 cywilów, 
natomiast w 15. batalionie odnotowano 50 czytelników (Korpus Ochrony 
Pogranicza 2006, s. 75). Z czasem grono osób korzystających rosło, co było 
też powiązane z instytucjonalnym zwalczaniem analfabetyzmu i rozbudo-
wą sieci bibliotecznej. W latach trzydziestych KOP posiadał 30 centralnych 
bibliotek baonu oraz dodatkowo 660 mniejszych punktów bibliotecznych,  
z których dla przykładu w 1936 r. skorzystało łącznie 100 tysięcy czytelników 
wojskowych i 20 tysięcy cywilnych (Głowiński 2009, s. 98-99). Liczby te 
wydawać się mogą znacznymi, lecz w praktyce pokazują one, że książki nie 
cieszyły się żywym zainteresowaniem cywilnego czytelnika. Prawdopodob-
nie był to w równych częściach wynik wysokiego analfabetyzmu na wsiach, 
doboru tematycznego proponowanych tytułów oraz niechęci do publikacji 
w języku polskim wśród kresowych mniejszości. Podobne poglądy prezen-
tował „Wiarus”, który w artykule zatytułowanym Organizujemy bezpłatne 
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propagandowo-wychowawcze przedstawienia dla ludu, w rubryce poświęconej 
KOP, podkreślając znaczenie przedstawień teatralnych, odnotował również, 
że „Oddziaływanie teatru na masy jest o wiele skuteczniejsze, niż, powiedz-
my, biblioteki. Bardzo mało mamy ludzi na wsi, którzyby korzystać z książ-
ki umieli, a jeszcze mniej, którzyby chcieli z niej korzystać” („Wiarus” 1935  
nr 35, s. 845).

W obszarze zainteresowania Korpusu Ochrony Pogranicza znajdowało 
się także harcerstwo polskie oraz organizacje paramilitarne. Żołnierze udo-
stępniali harcerzom np. świetlice, wyposażenie niezbędne w szkoleniu oraz 
pomagali w organizacji letnich obozów. Przykładowo w 1925 r. wzięło w nich 
udział 386 harcerzy, a w 1928 r. już 3279 osoby (Korpus Ochrony Pogranicza. 
W czwartą rocznicę objęcia służby na granicach Rzeczypospolitej 1927-1928 
1928, s. 35). Również i „Krakusi” byli często powiązani na terenach wschod-
nich ze szwadronami KOP (Kęsik 1998, s. 94; Kościński 2003, s. 18-19). 
Poparciu, udzielanemu przez wojsko, przyświecał dwoisty cel: z jednej strony 
prowadzenie działalności wychowawczej (dodać trzeba, iż stopień oddziały-
wania był zróżnicowany i dostosowany do wieku członków), z drugiej zaś 
propagowanie idei PW, czyli Przysposobienia Wojskowego. Warto zaznaczyć 
w tym miejscu, iż od czerwca 1929 roku obowiązywało zarządzenie Ministra 
Spraw Wewnętrznych, dot. organizacji cyklicznych konferencji KOP, poli-
cji i administracji, w celu wymiany doświadczeń i koordynacji działań, które 
podkreślało, że w obszarze działań kulturalno-oświatowych to właśnie przy-
sposobienie wojskowe i wychowanie fizyczne powinny mieć priorytet (Babula 
2000, s. 9). 

Nieco inną kwestią, istotną i wartą zasygnalizowana w tym miejscu, była 
rzeczywista skuteczność realizowanych przedsięwzięć. Zachowały się bowiem 
sygnały o wątpliwych efektach tych programów i pozostałych nadal poważ-
nych brakach edukacyjnych wśród podopiecznych. Przykładowo wymienić 
można, że junacy szkoleni w ramach Przysposobienia Wojskowego na tere-
nie PW Brygady „Nowogródek” w 1936 r. udzielając odpowiedzi na zadane 
pytania, podczas przeglądu inspekcyjnego, byli przekonani, że prezydentem 
Rzeczypospolitej jest obecnie Tadeusz Rejtan, natomiast generał Edward Śmi-
gły-Rydz miał być komendantem Policji Państwowej. Rzecz jasna, iż odpo-
wiedzi te nie spotkały się z aprobatą prowadzącego przegląd (O niepodległą  
i granice 2001, s. 325-326). Podobnego zdania, co do skuteczności wskaza-
nych działań, jest i Marek Jabłonowski, który uważa, że wychowanie oby-
watelskie, jakie na Kresach prowadzono, począwszy od oddziałów „Strzelczy-
ka” aż po rezerwistów, dawało „niewielkie rezultaty. Głównie dlatego, że do 
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oddziałów przyjmowano tylko Polaków, a ponadto Ukraińcy mieli własne or-
ganizacje” (Jabłonowski 2003, s. 136-137). Dodać tu trzeba, że o ile KOP był 
skłonny zaakceptować prowadzenie zajęć wychowania fizycznego przez ukra-
ińskie towarzystwo Łuh, to jednak dotyczyło to tylko obszarów poza pasem 
granicznym, gdzie wnioskowano o likwidację tejże organizacji (O niepodległą 
i granice 2001, s. 345). Ponadto, mając na myśli głównie województwo sta-
nisławowskie, dostrzegano konieczność ograniczenia działalności Łuhu, gdyż 
jego komórki mogłyby stanowić przeszkodę np. w „odruszczaniu szlachty”  
(O niepodległą i granice 2001, s. 413).

Współpraca KOP z oddziałami PW uwidaczniała się również przy ob-
chodach różnego rodzaju oficjalnych rocznic i świąt. Wypada nadmienić, że 
władze państwowe, dbając o prawidłowość działań edukacyjno-wychowaw-
czych, wyznaczyły także listę świąt, które należało obchodzić we wszystkich 
oddziałach formacji. Wśród takich uroczystych okazji znalazły się między in-
nymi: Powstanie styczniowe - 22.01, imieniny Prezydenta Rzeczypospolitej 

- 1.02, imieniny Marszałka E. Śmigłego-Rydza - 18.03, Uroczystość Imienin 
Marszałka Jozefa Piłsudskiego - 19.03, Rocznica Konstytucji 3 maja - 3.05, 
Rocznica śmierci I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego - 12.05, Rozpoczę-
cie walki zbrojnej o niepodległość - 6.08, Święto żołnierza - 15.08, Świę-
to Niepodległości - 11.11 czy Rocznica Powstania Listopadowego - 29.11  
(O niepodległą i granice 2001, s. 603). Starannie przygotowywanym wyda-
rzeniem, na które zalecano też zaprosić osoby cywilne, było również święto 
samego KOP (Święto Korpusu Ochrony Pogranicza [materiały do obchodu] 
1936).

Obchody takie, jak dla przykładu w 1929 r. imieniny marszałka Pił-
sudskiego w Dawidgródku, Łużkach, Iwieńcu, Żytyniu i innych garnizonach, 
uświetniano poprzez przemarsz, głównymi ulicami miasta, oddziałów KOP 
ze śpiewem i pochodniami, iluminacjami budynków, uroczystymi akademia-
mi, przedstawieniami amatorskiego teatru istniejącego przy danym batalionie 
(często przy oddziałach KOP funkcjonowały i takie zespoły). Organizowano 
także zabawy taneczne oraz uroczyste nabożeństwa (ASG, 542/39, Sprawozda-
nia z uroczystości obchodu imienin marszałka Józefa Piłsudskiego: pismo  
st. wachm. Biela z 23 marca 1929 r., pismo st. wachm. Dula z 21 marca 1929 r., 
pismo wachm. Kwiatosa z 21 marca 1929 r., pismo st. wachm. Ścisłows-
kiego z dnia 20 marca 1929 r.; zob. też np. Stefański 2018 - opisy obchodów  
w batalionie KOP w Sienkiewiczach).

Można przypuszczać, że celebrowanie tych świąt nie zawsze cieszyło 
się żywym zainteresowaniem przedstawicieli mniejszości narodowych i tak 
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też w istocie było. Informacje o takich przypadkach zachowały się również  
w dokumentach wywiadu KOP, wystarczy przywołać, iż podczas obchodów 
pierwszej rocznicy śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego w Krzemieńcu od-
notowano, że: „Udział w uroczystości wzięło tylko społeczeństwo polskie […] 
Społeczeństwo ukraińskie, pomimo szumnie reklamowanej przez wojewodę 
Józewskiego polityki pojednawczej uroczystość tę wyraźnie zbojkotowało”  
(O niepodległą i granice 2001, s. 344). 

Prawdopodobnie niektórzy spośród dowódców, już w 1927 r., snuli 
plany rozwiązania zauważonych problemów poprzez wymuszenia na miesz-
kańcach szacunku wobec RP. Wniosek taki wydaje się zasadny, ponieważ  
w świetle, zachowanego w materiałach KOP, rozkazu Ministra Spraw Woj-
skowych z 1927 r., żądania wojska wobec władz administracyjnych, w sprawie 
wyegzekwowania od ludności szacunku wobec znaków państwowych, „nie 
mogą być uwzględnione wobec braku jakichkolwiek norm prawnych” (ASG 
541/40, Rozkaz Dzienny KOP 156/27, z dnia 20 grudnia 1927 r.).

 Nie można w tym miejscu zapomnieć również i o zadaniach KOP zwią-
zanych z pomocą w utrzymywaniu porządku publicznego, czyli udziałem  
w różnego rodzaju zadaniach asystencyjnych, czy w obserwacji nastrojów 
miejscowej ludności oraz gromadzeniu wiadomości wywiadowczych na jej te-
mat, także z wykorzystaniem agentów (Prochwicz 2003, s. 26-27). Służba asy-
stencyjna polegała przede wszystkim na udzieleniu pomocy władzom admini-
stracyjnym przez oddziały wojskowe w przypadku konieczności zapewnienia 
porządku publicznego (Instrukcja służby 2010, s. 92). W praktyce oznaczało 
to skierowanie i zakwaterowanie na pewien czas oddziałów wojskowych na 
obszarach objętych niepokojami. Przykładowo, największa taka akcja miała 
miejsce w 1938 r., kiedy to w rejon Jasła zostało wysłane zgrupowanie szwa-
dronów kawalerii KOP. W ocenie dowodzącego zgrupowaniem ppłk. Grot-

-Sosińskiego charakterystyczna dla obszaru działania była bieda oraz pozytyw-
ny stosunek do wojska, w przeciwieństwie do chłodnego stosunku względem 
administracji państwowej (O niepodległą i granice 2001, s. 529-532).

Jak już zasygnalizowano, w obszarze zainteresowania KOP była również 
działalność wywiadowcza w kierunku mniejszości narodowych, toteż ko-
mentując sytuację w czerwcu 1936 r., szef wywiadu KOP, major Tadeusz 
Skinder odnotował, że: „szerokie masy ludności ukraińskiej nie uznają żad-
nej ugody, a wręcz przeciwnie, występują coraz agresywniej. Z drugiej strony 
organa policji, nastawione na hasło pacyfikacji, w każdym wypadku terroru 
ukraińskiego starają się doszukać zemsty osobistej i możliwie sprawę zatuszo-
wać” (O niepodległą i granice 2001, s. 337). Podobne wnioski o negatywnym 
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stosunku mniejszości ukraińskiej formułowano już wcześniej, np. w 1928 r. 
na terenie 4. Brygady KOP, co wynika między innymi z treści części II - kon-
trwywiadowczej kwartalnych komunikatów informacyjnych (ASG 541/105 
Komunikaty za I-V kwartał 1928 r.).

Rok 1939  
w aspekcie skuteczności oddziaływania KOP

KOP, jako formacja o charakterze wojskowym, był uwzględniany również 
w kolejnych polskich planach wojennych i mobilizacyjnych. Wystarczy tutaj 
zasygnalizować tylko, że oprócz dowództw i innych pododdziałów, na potrze-
by walk obronnych w 1939 r., zmobilizował on 13 pułków piechoty oraz jeden 
pułk kawalerii, co w bardzo istotny sposób osłabiło jego własne możliwości 
realizacji fundamentalnego zadania, czyli ochrony granicy (Jabłonowski 2003, 
s. 57-60; Prochwicz 1994, s. 10; Grobelski 2012/2013, s. 277-279). 

Równocześnie jednak zauważyć trzeba, że w wąskim pasie przygranicz-
nym, szerokości 30 km, natężenie jednostek KOP było większe i bardziej rów-
nomierne niż na pozostałych obszarach II RP, co nieco tonowało nastroje 
(zob. np. Kresy w oczach 2005, s. 65-66). Jednakże wraz z dezorganizacją 
administracji i zarazem przybliżaniem się frontu, nastawienie kresowej lud-
ności stawało się coraz bardziej radykalne. Na terenie województw wschod-
nich dochodziło również do niepokojących incydentów, jak np. zajęcie Stryja 
przez uzbrojonych Ukraińców, w nocy z 12 na 13 września (Włodarkiewicz 
2008, s. 373-374). 

Słabość oddziałów KOP, wywołana przez przerzucenie większości jedno-
stek wojskowych na front wojny polsko-niemieckiej, spowodowała, że Armia 
Czerwona wkraczająca 17 września na terytorium II RP napotkała w zasadzie 
tylko niewielki i krótkotrwały opór oddziałów KOP. Takie właśnie opóźnia-
jące zadanie przewidziano dla tej formacji granicznej, w ocenie Rajmunda 
Szubańskiego, miała ona tylko spowalniać i rozpoznawać natarcie ze wschodu 
przez pierwsze 2-6 dni wojny (Szubański 1994, s. 70-72). 

W praktyce oznacza to, że o ile po 17 września lojalność wobec RP 
mniejszości narodowych uległa dalszemu pogorszeniu i rosła liczba wystą-
pień, to jednak biorąc pod uwagę obszary oddziaływania KOP, prześledze-
nie tych zmian nastrojów społecznych okazuje się niemożliwe, gdyż w więk-
szości przypadków w ciągu 1-3 dni walk pokojowe garnizony KOP zostały 
zajęte przez jednostki Armii Czerwonej (Grzelak 2012, s. 199-274). Mimo 
wszystko w relacjach żołnierzy KOP i ich rodzin pojawiają się wzmianki, że 
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„ludność białoruska zaczęła na naszych oczach rabować nasze mieszkanie, bijąc 
się nawet między sobą o znalezione przedmioty i ubrania. […] chłopi biało-
ruscy przychodzili pod dom i krzyczeli, że trzeba nas zarżnąć” (cyt. Dąbrows-
ka 2000, s. 64-65; zob. też Oni strzegli granic II Rzeczypospolitej. Relacje  
i wspomnienia 2002, s. 338). W niektórych przypadkach, jak np. w Łunińcu, 
nie kończyło się tylko na groźbach (Przybysz 2000, s. 13-17). Można przyjąć, 
że pewien udział miała w tym również i propaganda wkraczających oddziałów 
Armii Czerwonej, niejednokrotnie witanych kwiatami, która to wzywała do 
walki z kapitalistami i polskimi panami (Wierzbicki 2007, s. 46-47; zob. np. 
Szawłowski 1995, t. 2, s. 202-203). Bez wątpienia sytuacja nie wszędzie była 
jednakowa, ale wydaje się, że znacznie większą agresją wobec Polaków wyka-
zywali się Ukraińcy aniżeli Białorusini (Szawłowski 1995, t. 1, s. 351).

Podsumowanie

Pomijając faktyczne sukcesy związane z zadaniem głównym forma-
cji, czyli ochroną granicy państwowej, niełatwo jest ocenić działalność KOP  
w sposób bezdyskusyjnie pozytywny. Wypada w tym miejscu zgodzić się  
z Adamem Dobrońskim, który konstatuje, że o ile w okresie Rzeczypospoli-
tej Ludowej był KOP przedstawiany jako narzędzie polonizacji, to po 1990 
roku rozpoczęło się tworzenie jego białej legendy, która choć w większej części 
jest uzasadniona, to nie może być jednak rozpatrywana całkowicie oddziel-
nie od polityki państwa wobec mniejszości (Dobroński 2005, s. 125-126). 
Przykładem takiego nieco zbyt jednostronnego poglądu może być chociażby 
stwierdzenie Barbary Tarkowskiej, że „mieszkańcy strefy granicznej […] prze-
konali się, że wojsko KOP […] wszystkim pomaga, niezależnie od wyznania, 
pochodzenia, biednym, bogatym, Polakom, Ukraińcom, Rumunom, Żydom, 
Grekom […]” (Tarkowska 2007, s. 28). Bardziej zdystansowane stanowisko 
zajmuje natomiast Henryk Dominiczak, jeden z pierwszych badaczy tematy-
ki KOP, który odnotował „Analizując współpracę KOP z ludnością rubieży 
wschodnich nie można zapominać, iż jej celem była m.in. polonizacja tych 
obszarów”. Oceniając zaś całokształt starań formacji w okresie międzywojen-
nym, podkreślił on brak wystarczających danych, lecz zastrzegł zarazem co do 
efektów wspomnianych działań, iż: „wydaje się jednak, że były one mierne” 
(Dominiczak 1992, s. 161). 

W przekonaniu autora konkluzja Henryka Dominiczaka, nawet po-
mimo istnienia nowszych badań, jest nadal twierdzeniem bliskim prawdy. 
Współcześni naukowcy w dużym stopniu skupiają się w swoich analizach na 
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materiałach wytworzonych przez KOP, jego gazetkach, raportach, zestawie-
niach, a więc źródłach raczej jednostronnych, tym samym oparta na nich nar-
racja zostaje w pewnym stopniu pozbawiona szerszego kontekstu, co niestety 
wnosi relatywnie niewiele dalszych argumentów w dyskusji i utrudnia ocenę 
skali osiągnięć KOP na polu społecznym.

Warto przytoczyć wszakże i oceny innych autorów, przykładowo Artur 
Ochał, w monografii poświęconej Brygadzie KOP „Grodno”, bardzo szcze-
gółowo analizuje działalność kulturalno-społeczną tej jednostki (Ochał 2017,  
s. 437-538). W swojej pracy sygnalizuje on jednak, iż „akcja kulturalno-

-oświatowa […] była sukcesem jedynie połowicznym”, a przeszkodą okazały 
się kwestie ekonomiczne (Ochał 2017, s. 471-472, cyt. s. 606). Nieco ostroż-
niej formułuje natomiast swoje konkluzje Marek Stefański, pisząc: „Trudno 
jednak stwierdzić, czy obchody te [świąt państwowych i wojskowych - MW] 
przyniosły zamierzony efekt propagandowy w odniesieniu do lokalnej społec-
zności zamieszkującej wschodnie pogranicze kraju” (Stefański 2018, s. 166).

To, że wielokierunkowe oddziaływanie KOP na Kresach rzeczywi-
ście miało miejsce jest kwestią bezdyskusyjną, ale należy przyjąć, iż jedynie  
w stosunku do ludności polskiej było ono naprawdę skuteczne, w sensie roz-
budzenia czy wzmocnienia uczuć narodowych. Wydaje się, że w przypadku 
mniejszości narodowych wpływy ekonomiczne, chyba najbardziej istotne, czy 
też wpływy kulturowe KOP były jednak zbyt słabe dla faktycznej poprawy sy-
tuacji materialnej i zarazem dla dobrowolnego pozyskania tychże grup. Ana-
logicznie przedstawiało się to i w dziedzinie przymusowej polonizacji, gdyż  
i tu nacisk wywierany przez KOP okazywał się niewystarczający. Niewątpli-
wie było to również wynikiem błędnych decyzji politycznych podejmowa-
nych w Warszawie. W efekcie dorobek działalności społeczno-ekonomicznej 
KOP na Kresach składa się niejako z sumy drobnych sukcesów, które jednak 
do 1939 r. nie zmieniły w znaczącym stopniu niekorzystnego dla Polski obra-
zu tych ziem, zacofanych ekonomicznie i relatywnie słabo związanych z II RP. 
Wrzesień 1939 r. unaocznił, że eliminacja czynnika stabilizującego, w postaci 
uzbrojonych oddziałów stacjonujących na pograniczu, zlikwidowała niemal  
w całości również i cały dorobek KOP. 
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Marek Kania 
Straż miejska w Żywcu

STRAŻ MIEJSKA POMOCĄ 
DLA MIESZKANCÓW

Wstęp

Celem niniejszej pracy jest zaprezentowanie oraz omówienie instytucji 
straży miejskiej w systemie bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce, 
tym bardziej, że obecnie brak jest opracowań na ten temat, a straże istnieją 
w Polsce już od ponad 15 lat. Problematykę tą przedstawiam na przykładzie 
Straży Miejskiej w Żywcu, która jest jednostką o długoletnim doświadczeniu 
z doskonałym rozpoznaniem środowiskowych.

Prace wykonano w oparciu o zasadnicze źródła prawa (ustawy, rozpo-
rządzenia) i akty prawa lokalnego (uchwały Rady Miejskiej w Żywcu) oraz 
wartościowej literatury.

W moim przekonaniu praca ta ma walor praktyczny i stanowi dobre źró-
dło informacyjne oraz merytoryczne do dalszych badań naukowych, dyskusji 
na temat miejsca i roli Straży Miejskiej w obecnej, społecznej i samorządowej 
rzeczywistości.

STATUS PRAWNY STRAŻY GMINNYCH

Aktami prawnymi regulującymi działania straży miejskiej w Żywcu są:

1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych (Dz. U. z 
2014 r., poz. 486), 

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie szkolenia podstawowego 
strażników gminnych (miejskich) (Dz. U.  Nr 220, poz. 1731),
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3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  
z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie trybu sprawowania nadzoru 
nad działalnością straży gminnych (miejskich) (Dz. U. Nr 220, poz. 
1733),

4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  
z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie form współpracy straży 
gminnej (miejskiej) z Policją oraz sposobu informowania wojewody 
o tej współpracy (Dz. U. Nr 220, poz. 1732),

5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  
z dni 17 listopada 2003 roku w sprawie wykroczeń, za które strażni-
cy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze 
mandatu karnego (Dz. U. Nr 208, poz. 2026 z późn. zm.),

6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  
z dni 18 lipca 2008 roku w sprawie kontroli ruchu drogowego  
(Dz. U. Nr 132, poz. 841 z późn. zm.),

7. Zarządzenie Burmistrza Nr 1 z 1991 roku w sprawie powołania Stra-
ży Miejskiej w Żywcu,

8. Uchwała o zakazie biwakowania Nr XXIX/248/2008 w sprawie 
zatwierdzenia zarządzenia Nr 77/2008 Burmistrza miasta Żywca  
z dnia 1 sierpnia 2008 roku, dotyczącego zakazu biwakowania na 
terenie miasta, za wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych,

9. Uchwała o materiałach pirotechnicznych w sprawie ograniczeń  
w używaniu i handlu materiałami pirotechnicznymi na terenie mia-
sta Żywca.

Do 1998 roku podstawowym aktem prawnym regulującym działalność 
straży miejskiej była ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (Dz. U.  
z 2015 r., poz. 21). W pierwotnej wersji, czyli przed nowelizacją ustawy o Po-
licji z dnia 21 lipca 1995 roku zapis ustawowy był bardzo ubogi i lakoniczny. 
Obejmował jedynie jeden rozdział, a regulacja opierała się głownie na odesła-
niu do przepisów o Policji.

Jednakże ustawa dała możliwość tworzenia straży miejskich, które miały 
być w pełni finansowane z budżetów gminnych i wykonujące czynności ad-
ministracyjne i porządkowe. Z tejże ustawy można wywnioskować, iż straże 
miejskie miały być bardziej instytucją samorządową niż policyjną. 

W 1995 roku nastąpiła nowelizacja ustawy o Policji, a wraz z nią rozbu-
dowane zostały przepisy o strażach miejskich. Dotychczasowy rozdział czwar-
ty otrzymał nowy tytuł  i treść,  a w porównaniu z pierwotną wersją, zmiany 
dotyczyły:
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• Możliwości tworzenia straży, które rozciągnięto na gminy nie mają-
ce statusu miasta,

• Wskazań, że straż gminną (miejską) tworzy rada gminy w drodze 
uchwały (a nie burmistrz lub prezydent miasta),

• Kompetencji do porozumienia w sprawie utworzenia straży, które 
przeniesiono ze szczebla ministra na szczebel komendanta woje-
wódzkiego policji,

• Uznania, że statut nadaje rada gminy (a nie burmistrz lub prezydent 
miasta), przy czym utrzymano instytucję porozumienia z ministrem,

• Stworzenia podstawy prawnej do ustalania statutu wzorcowego,  
z której MSW skorzystało w zarządzeniu z 6 września 1996 roku,

• Uściśleń zakresu działania straży oraz rodzajów środków przymusu 
bezpośredniego, które mogą być stosowane przez funkcjonariuszy 
straży miejskich,

• Nadania funkcjonariuszom uprawnień procesowych w postępowa-
niu w sprawach o wykroczenie: oskarżanie przed kolegium i doko-
nywanie czynności sprawdzających, w których straż miejska złożyła 
wniosek o ukaranie,

• Uznania funkcjonariuszy straż miejskich za pracowników samorzą-
dowych i przyznanie im ochrony przysługującym funkcjonariuszom 
publicznym.

Od pierwszego stycznia 1998 roku obowiązuje ustawa z dnia 29 sierpnia 
1997 roku o strażach gminnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 486), która w sposób 
całościowy reguluje funkcjonowanie straży miejskich, rezygnując w ten spo-
sób z zapisów o Policji. 

Ustawa składa się z czterech następujących rozdziałów:

• Rozdział 1. Przepisy ogólne   
• Rozdział 2. Organizacja, zadania i zakres uprawnień straży
• Rozdział 3. Uprawnienia i obowiązki strażników
• Rozdział 4. Zmiany w przepisach obowiązujących oraz przepisy 

końcowe

W przepisach ogólnych ustawodawca zawarł normy prawne dotyczące 
calu powołania straży i jej roli: do ochrony porządku publicznego na terenie 
gminy może być utworzona samorządowa umundurowana formacja – straż 
gminna, zwana dalej „strażą”. Straż pełni służebną rolę wobec społeczności 
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lokalnej, wykonując swe zadania z poszanowaniem godności i praw obywateli1. 
Rozdział drugi określa organizację straży i kierownictwo, nadzór, zadania, 

a także wymienia do jakiego zachowania strażnik miejski ma prawo w związku 
z wykonywanymi przez siebie zadaniami. Straż jest jednostką organizacyjną 
gminy. Strażą kieruje Komendant powoływany i odwoływany przez zarząd 
gminy po zasięgnięciu opinii terytorialnie komendanta wojewódzkiego Po-
licji. Przełożonym Komendanta jest wójt, burmistrz (prezydent miasta). Ko-
mendant straży wykonuje swoje zadania przy pomocy Komendy Straży. Nad-
zór nad działalnością straży sprawuje zarząd gminy, a w zakresie fachowym 

– Komendant Główny Policji poprzez właściwego terytorialnie komendanta 
wojewódzkiego policji. Straż wykonuje zadania w zakresie ochrony porządku 
publicznego wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego. 

Do zadań straży należą w szczególności:

• Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
• Czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie 

określonym w przepisach o ruchu drogowym,
• Współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania ży-

cia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych  
i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,

• Zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podob-
nego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed 
dostępem osób postronnych lub zniszczenie śladów i dowodów, do 
momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę 
możliwości, świadków zdarzenia,

• Ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
• Współdziałania z organizatorami i innymi służbami w ochronie po-

rządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
• Doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca 

zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do 
zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach 
zagrażających im życiu lub zdrowiu, albo zagrażają życiu i zdrowiu 
innych osób, 

• Informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, 
a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu 
zapobieganie popełnianiu przestępstw  i wykroczeń oraz zjawiskom 

1  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (t.j.: Dz. U. z 1997 r. Nr 123, poz. 
779).
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kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami pań-
stwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,

• Konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub war-
tości pieniężnych dla potrzeb gminy2.

W rozdziale trzecim ustawodawca zawarł przede wszystkim katalog środ-
ków przymusu bezpośredniego oraz zasady i warunki ich zastosowania. Wy-
mienione zostały kryteria, jakie musi spełniać kandydat do pracy w straży, 
aby stać się strażnikiem miejskim, a także określono formę poszczególnych 
etapów zatrudnienia. Strażnik może stosować środki przymusu bezpośrednie-
go wobec osób uniemożliwiających wykonanie przez niego zadań określonych 
w ustawie. 

Środkami przymusu bezpośredniego, o których mowa w ust. 1, są:

• Siła fizyczna w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych 
technik obrony,

• Kajdanki,
• Pałki obronne wielofunkcyjne,
• Psy obronne,
• Paralizatory elektryczne,
• Broń gazowa i ręczne miotacze gazu.

Strażnik może stosować jedynie środki o których mowa w ust. 2, od-
powiadające potrzebom wynikającym z istniejącej sytuacji i niezbędne do 
osiągnięcia podporządkowania się wydanym poleceniom. Środki, o których 
mowa w ust. 2, powinny być stosowane w sposób możliwie najmniej narusza-
jący dobra osobiste osoby, w stosunku do której zostały podjęte. Użycie środ-
ków, o których mowa w ust. 2, może nastąpić przy odpowiednim zachowaniu 
przepisów o Policji.  

Strażnik podczas wykonywania czynności służbowych jest obowiązany 
nosić legitymację, umundurowanie służbowe, znak identyfikacyjny oraz em-
blemat gminy. 

Strażnikiem może zostać osoba, która:

• Posiada obywatelstwo polskie, 
• Ukończyła 21 lat,
• Korzysta z pełni praw publicznych, 
• Posiada co najmniej wykształcenie średnie,

2 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (t.j.: Dz. U. z 1997 r. Nr 123, poz. 
779).
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• Cieszy się nienaganną opinią,
• Jest sprawna pod względem fizycznym i psychicznym,
• Nie była karana sądownie, 
• Ma uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Strażnika zatrudnia się na czas określony nie dłuższy niż 12 miesięcy,  
w ramach którego odbywa on przeszkolenie podstawowe. Zatrudnienie straż-
nika na czas nieokreślony może nastąpić po ukończeniu przez niego z wy-
nikiem pozytywnym przeszkolenia podstawowego. W uzasadnionych przy-
padkach można odstąpić od zatrudnienia strażnika na czas określony, jeżeli 
posiada odpowiednie przygotowanie do pracy w straży. 

Do obowiązków strażnika należy:

• Przestrzeganie prawa, rzetelne, bezstronne i terminowe wykonywa-
nie poleceń przełożonych,

• Poszanowanie powagi, honoru, godności obywateli i własnej,
• Zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej,
• Podejmowanie interwencji w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia 

lub mienia, a także w przypadku naruszania dóbr osobistych ludzi,
• Zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, 

przełożonymi, podwładnymi oraz współpracownikami,
• Stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
• Zachowanie się z godnością w czasie pracy i poza nią.

Strażnik nie może bez zezwolenia komendanta podejmować innego za-
jęcia zarobkowego3. 

STAROSTA ORAZ WOJEWODA W SYSTEMIE 
BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

Na każdym szczeblu administracji publicznej w państwie określony został 
jednoznacznie organ administracji ogólnej odpowiedzialny za rezultat działań 
w sferze bezpieczeństwa i porządku publicznego. Władze administracji ogól-
nej mogą wykonywać zarówno organy samorządu terytorialnego jak i admini-
stracji rządowej. Organy te powinny również przejmować odpowiedzialność 
za wyniki działania zespolonej administracji w sytuacjach kryzysowych.

3  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (t.j.: Dz. U. z 1997 r. Nr 123, poz. 
779).
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Starosta jest kierownikiem starostwa powiatowego i jednostek organiza-
cyjnych powiatu. W powiecie organy zespolone działają we własnym imieniu 
a kompetencje organów powiatu względem organów administracji zespolonej 
ściśle wyznaczają ustawy.

Zakres zadań i kompetencji organów powiatu określają ustawy ustro-
jowe szczególne. Do katalogu zadań własnych należą sprawy o charakterze 
ponadgminnym związane z:

• Bezpieczeństwem publicznym i porządkiem,
• Ochroną przeciwpowodziową, przeciwpożarową i zapobieganiem 

innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz 
środowiska,

• Obronnością.

Dotyczą one głownie bezpieczeństwa wewnętrznego, tj. powszechne-
go i publicznego. Jedynie zadanie związane z obszarem obronności wiąże się  
z bezpieczeństwem narodowym. Starosta w zakresie bezpieczeństwa i porządku 
publicznego jest organem administracji publicznej i ponosi odpowiedzialność 
za skutki działań własnych, a także powiatowych służb (inspekcji, straży), nad 
którymi sprawuje zwierzchnictwo. Jest organem o kompetencji ogólnej oraz 
szczególnej w ramach administracji zespolonej (Gierszewski.2013, s. 154, 155).  

Za istotny element zwierzchnictwa i zespolenia administracji na szczeblu 
powiatu należy uznać uzyskanie przez starostę wpływu na obsadę stanowisk 
powiatowych komendantów (Policji i Państwowej Straży Pożarnej) oraz in-
spektora nadzoru budowlanego, poprzez różne formy:

• Komendanta powiatowego (miejskiego) Policji powołuje i odwołuje 
Komendant Wojewódzki Policji po zasięgnięciu opinii starosty,

• Komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożar-
nej powołuje i odwołuje Komendant Wojewódzki Państwowej Stra-
ży Pożarnej w porozumieniu    ze starostą,

• Powiatowego inspektora nadzoru budowlanego powołuje starosta 
spośród co najmniej trzech kandydatów wskazanych przez woje-
wódzkiego inspektora nadzoru budowlanego. Starosta odwołuje 
powiatowego inspektora nadzoru budowlanego w uzgodnieniu  
z wojewódzkim inspektorem nadzoru budowlanego albo na wniosek 
wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego.

Ustawa o samorządzie powiatowym – obok dotychczas omówionych 
kompetencji starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, 
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inspekcjami i strażami (dotyczących wpływu na obsadę stanowisk), przewi-
duje różnego rodzaju instrumenty służące koordynacji tych służb i okreso-
wej ocenie ich działalności. Do tego rodzaju uprawnień należy zaliczyć za-
twierdzanie przez starostę programów działania powiatowych służb, inspekcji  
i straży, których kierownicy mają obowiązek przełożenia staroście i radzie po-
wiatu informacji o swojej działalności jak również informacji o stanie porząd-
ku i bezpieczeństwa publicznego. Zgodnie z postanowieniami szczegółowe 
informacje powinny być przekładane raz na rok.

W razie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego lub niebezpiecznego za-
kłócania porządku publicznego, raz na rok sprawozdania są składane przez 
komendantów Policji, i muszą być złożone także na żądanie odpowiednich 
organów.

Do uprawnień starosty względem Policji należy między innymi:

• Zatwierdzanie programów działania, 
• Uzgadnianie wspólnych działań tych jednostek na terenie powiatu  

i kierowanie ich działaniami (w sytuacjach szczególnych),
• Zlecanie przeprowadzenia kontroli w uzasadnionych przypadkach.

Oprócz tego, na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy o Policji, starosta „może 
żądać od właściwego komendanta Policji przywrócenia stanu zgodnego z po-
rządkiem prawnym lub podjęcia działań zapobiegających naruszeniu prawa, a 
także zmierzających do usunięcia zagrożenia bezpieczeństwa i porządku pu-
blicznego” (Gierszewski 2013, s. 158).  

Starosta uprawniony jest także do uzgadniania wspólnych działań jedno-
stek odpowiedzianych za bezpieczeństwo publiczne na obszarze powiatu oraz 
kierowanie w sytuacjach szczególnych wspólnymi działaniami tych jednostek. 
Wskazane przepisy są rozwinięciem i uzupełnieniem zwierzchnictwa organu 
administracji publicznej i znajdują swoje urzeczywistnienie w szczególności 
w stanach faktycznych regulowanych przez ustawę z dnia 18 kwietnia 2002 
roku o stanie klęski żywiołowej gdzie starosta jest wskazany jako podmiot kie-
rujący działaniami prowadzonymi w celu zapobiegania skutkom klęsk żywio-
łowych lub ich usunięcia. Ponadto kompetencją wynikającą z postanowień 
ustawy o samorządzie powiatowym, jaka przysługuje staroście, jest zlecenie  
w uzasadnionych przypadkach przeprowadzenia kontroli.

W stanach bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa staroście przysłu-
guje uprawienie do wydawania komendantom i powiatowemu inspektorowi 
nadzoru budowlanego polecenia podjęcia działań zmierzających do usunię-
cie zaistniałych zagrożeń. Takie polecenie nie może dotyczyć wykonywania 
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konkretnych czynności służbowych ani określać sposobu ich wykonania. 
Starosta ponosi wyłączną odpowiedzialność za wydanie polecenia (żądania) 
z zastrzeżeniem, że sposób jego wykonania odpowiada właściwemu powiato-
wemu komendantowi lub inspektorowi. 

Szczególnego znaczenia w sferze ochrony bezpieczeństwa i porządku 
publicznego nabiera pozycja wojewody jako koordynatora wszystkich dzia-
łań podejmowanych przez organy administracji publicznej na obszarze wo-
jewództwa. Z tego względu zarówno przepisy ustrojowe jak i przepisy ustaw 
szczególnych przewidują stosowanie przez wojewodę narzędzi koordynacyj-
nych i nadzorczych pozwalających na sprawne wykonywanie przez wojewodę 
zadań z zakresu utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Kwestie współdziałania wszystkich jednostek administracji publicznej 
z obszaru województwa w sytuacjach nadzwyczajnych regulowane są przede 
wszystkim przez ustawę o administracji rządowej w województwie, która 
mówi że wojewoda zapewnia współdziałanie wszystkich jednostek organi-
zacyjnych administracji rządowej i samorządowej, i kieruje ich działalnością  
w zakresie zapobiegania zagrożeniu życia, zdrowia lub mienia oraz zagroże-
niom środowiska, bezpieczeństwa państwa i utrzymania porządku publiczne-
go, ochrony praw obywatelskich, a także zapobiegania klęskom żywiołowym  
i innym nadzwyczajnym zagrożeniom oraz zwalczania i usuwania ich skutków 
na zasadach określonych w ustawach.

Wojewoda posiada również uprawienia koordynacyjno-nadzorcze  
w stosunku do organów administracji nie zespolonej, wynikające z realizo-
wanej funkcji przedstawiciela Rady Ministrów na obszarze województwa, jak 
również szczególne uprawienia wynikające z regulacji ustawowej dotyczące 
zarządzania kryzysowego4. Jest to działanie organów administracji publicznej 
w sytuacjach zagrożeń bezpieczeństwa narodowego, które nie spełniają jeszcze 
przesłanki do wprowadzenia stanów nadzwyczajnych określonych w Kon-
stytucji RP. Obejmuje ono elementy zapobiegania sytuacjom kryzysowym, 
przejmowania nad nimi kontroli, reagowania, przywracania stanu pierwot-
nego. Jest to również kontrolowanie „infrastruktury krytycznej”, tj. obiektów  
i urządzeń zabezpieczających prawidłowe funkcjonowanie obszaru wojewódz-
twa. Wojewoda odpowiada także za tzw. planowanie cywilne oznaczające 
całokształt działań planistycznych (w tym plany reagowania kryzysowego) 
i programowych, mających na celu optymalne wykorzystanie sił i środków 

4 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j.: Dz. U. 2007 r. Nr 89, 
poz. 590).
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dostępnych na terenie województwa dla wykorzystanie go w sytuacjach kry-
zysowych i nadzwyczajnych, a nawet wojny i przygotowania przejmowania 
nad nimi kontroli, reagowania w sytuacjach kryzysowych, a także odtwarzania 
zniszczonej i zużytej infrastruktury. Ma on również za zadanie wykorzysta-
nie Sił Zbrojnych RP do realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,  
a także wspomaganie ich w realizacji ich zadań (Gierszewski. 2013, s. 146, 
147).   

Wojewoda może wydać, w zakresie wykonywania funkcji przedstawi-
ciela Rady Ministrów polecenia obowiązujące wszystkie organy administra-
cji rządowej, a w sytuacjach nadzwyczajnych obowiązujące również ograny 
samorządu terytorialnego. O wydanych poleceniach wojewoda niezwłocznie 
informuje właściwego ministra. Polecenia te nie mogą dotyczyć jednak roz-
strzygnięć co do istoty sprawy załatwianej w drodze decyzji administracyjnej. 
Ponadto w sytuacjach nadzwyczajnych, wojewodzie przysługuje, niezależnie 
od uprawnień wynikających z odrębnych przepisów, uprawnienie do żądania 
wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec każdego pracownika rządo-
wej administracji niezespolonej i pracownika samorządowego, który dopuścił 
się naruszenia prawa.

Wojewoda ma wiele zadań, często wykraczających poza zadania komórki 
właściwej w sprawach zarządzania kryzysowego, co oznacza, że w ich realizacji 
muszą brać udział wszystkie wydziały urzędu wojewódzkiego, a także zespo-
lone służby, inspekcje i straże, wojewódzkie zespoły zarządzania kryzysowego 
(WZZK), wojewódzkie centra zarządzania kryzysowego (WCZK) oraz wy-
dział zarządzania kryzysowego w urzędzie wojewódzkim (WZK) (Gierszewski 
2013, s. 148).  

Przedstawiając uprawnienia wojewody w zakresie bezpieczeństwa i po-
rządku publicznego, należy również wskazać na prawo wojewody do wyda-
wania przepisów porządkowych, będących przepisami prawa miejscowego. 
Zgodnie z art. 60 ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w wojewódz-
twie, wojewoda może wydawać rozporządzenia porządkowe w zakresie nieure-
gulowanym w ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących 

– jeżeli jest to niezbędne do ochrony życia, zdrowia lub mienia oraz zapewnie-
nia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego. Rozporządzenia takie 
ustanawiają na czas określony zakazy i nakazy określonego w nich zachowania 
się, mogą też nakładać na obywateli danego terenu świadczenia o charakte-
rze osobistym i rzeczowym. Za naruszenie przepisów w nich zawartych mogą 
przewidywać kary grzywny, wymierzane w trybie i na zasadach określonych 
w prawie o wykroczeniach. Rozporządzenia te są niezwłocznie przekazywane 
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Prezesowi Rady Ministrów, marszałkowi województwa, starostom, prezyden-
tom miast, burmistrzom i wójtom, na których terenie działania rozporządze-
nia ma być stosowane (Pieprzny 2014, s. 84).

Uprawnienia wojewody w sprawach związanych w ochroną bezpieczeń-
stwa i porządku publicznego, można podzielić na:

• Uprawnienia w stosunku do organów rządowej administracji zespo-
lonej, wynikające głownie z funkcji zwierzchnika tej administracji  
i funkcji przedstawiciela Rady Ministrów na obszarze województwa,

• Uprawnienia w stosunku do organów rządowej administracji nieze-
spolonej, wynikające z funkcji przedstawiciela Rady Ministrów na 
obszarze województwa,

• Uprawnienia do podejmowania środków prawnych wynikających  
z funkcji wykonawczych,

• Uprawnienia szczególne wynikające z ustawy o zarządzaniu kryzyso-
wym (Pieprzny 2014, s. 84).  

STRUKTURA ORGANIZACYJNA STRAŻY MIEJSKIEJ

Zgodnie z zapisem ustawy o strażach gminnych straż z mocy ustawy jest 
jednostką organizacyjną gminy, a tylko w szczególnie uzasadnionych przypad-
kach może być umiejscowiona w strukturach urzędu.

W praktyce na decyzję o tym składa się kilka czynników:

• Możliwości finansowe gminy,  
• Liczba etatów przyznawanych straży przez radę gminy,
• Warunki lokalowe,
• Zadania wyznaczone straży przez gminę.

Czynniki te mogą wystąpić łącznie bądź niezależnie od siebie. Gmina 
(rada gminy) podejmując decyzję w formie uchwały o powołaniu do życia 
straży musi wziąć pod uwagę koszty z tym związane. Koszty te obejmują nie 
tylko wynagrodzenie zatrudnionych strażników, świadczenia socjalne, ale tak-
że utrzymanie siedziby straży, zakup wyposażenia i sprzętu oraz koszty ich 
eksploatacji, umundurowanie strażników i wiele innych.

Gmina musi być pewna jaką część swojego budżetu rocznie może prze-
znaczyć na funkcjonowanie straży. W zależności od tej kwoty podejmuje 
także decyzję o ilości etatów przeznaczonych dla straży. Liczba zatrudnionych 
strażników to także wynik zakresu zadań, jakie mają być realizowane przez 
straż w celu utrzymania porządku publicznego. Występuje zatem zależność 
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– im więcej zadań tym liczniejsza straż miejska, lepiej wyszkolona i lepiej wy-
posażona. Natomiast im liczniejsza tym większe zapotrzebowanie lokalowe. 
Nasuwa się zatem wniosek, że tylko bogate gminy tworzące liczne etatowo 
straże powołują je jako jednostki organizacyjne gminy.

Z praktyki wynika jednak, iż zazwyczaj jednostkami takimi są straże za-
trudniające ponad 30 osób. Stan osobowy straży miejskiej w Żywcu na rok 
2021 to 20 funkcjonariuszy, dwóch operatorów monitoringu oraz jedno sta-
nowisko administracyjne. 

Z posiadania przez straż statusu jednostki organizacyjnej gminy wyni-
kają określone konsekwencje. Pierwszą z nich jest fakt, iż komendant straży 
miejskiej jest pracodawcą, w myśl prawa pracy, w stosunku do zatrudnionych 
w straży osób, czyli nawiązuje z nimi stosunek pracy, ustawia wysokość wyna-
grodzenia za pracę, jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo oraz higienę pracy 
i inne, wynikające z obowiązujących przepisów prawa. Komendant odpowie-
dzialny jest także za organizację pracy straży i efektywne wykonywanie przez 
nią zadań wynikających z ustaw oraz przepisów prawa miejscowego. Komen-
dant wykonuje swoje zadania przy pomocy komendy straży. 

W ustawie o strażach gminnych z dnia 29 sierpnia 1997 r. w art. 8 ust. 1 
nie określono niestety czym jest komenda straży, zatem zwyczajowo przyjmu-
ję się, że w skład komendy wchodzą komendant straży i jego zastępcy. 

Dlatego też struktura organizacyjna została podzielona na dwa piony:

• Administracyjny – podległy zastępcy komendanta ds. 
administracyjnych,

• Operacyjny – podległy zastępcy ds. operacyjnych.

W pierwszym pionie skupiona została cała obsługa administracyjna stra-
ży, czyli kadry, księgowość, rozliczanie mandatów, zaopatrzenie, magazyn, 
prawnicy, itp. W pionie tym zatrudnione są osoby posiadające odpowied-
nie przygotowanie merytoryczne bez obowiązku posiadania przez nie statusu 
strażnika, który wiąże się z ukończeniem przeszkolenia podstawowego (naby-
cie kwalifikacji i umiejętności zawodowych) oraz nabyciem praw i obowiąz-
ków wynikających z ustawy o strażach gminnych.

Natomiast w pionie operacyjnym zatrudniane są osoby na stanowisku 
strażnika miejskiego. Pion ten jest bezpośrednim wykonawcą zadań nakła-
danych przez staż zarówno przez ustawę o strażach gminnych jak i inne akty 
prawne. 

Istotnym elementem działania straży jako jednostki organizacyjnej gmi-
ny jest fakt posiadania własnego budżetu, czyli określonej rocznie kwoty. 
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Komendant sam podejmuje decyzję co do sposobu wydatkowania tych pie-
niędzy (na przykład na inwestycje) przedstawiając burmistrzowi, prezydento-
wi miasta (przynajmniej raz w roku) rozliczenie wraz z uzasadnieniem co do 
podjętych decyzji finansowych. 

Straż miejska jako jednostka organizacyjna gminy posiada pewną samo-
dzielność w decydowaniu co do sposobu i form działania jak również może 
modyfikować swoje funkcjonowanie w zależności od potrzeb i oczekiwań 
społecznych.

W strukturze gminy znajdują się najczęściej straże małe, szczególnie te, 
które liczą od kilku do kilkunastu etapów. Funkcjonują one na zasadzie wy-
działu referatu bądź też samodzielnych stanowisk w urzędzie gminy. Siedzibą 
straży w strukturach organizacyjnych umiejscowionej w urzędzie jest zazwy-
czaj urząd gminy, straż korzysta także z urządzeń technicznych będących na 
wyposażeniu urzędu (np. fax, telefon, ksero, komputer). Bieżącą obsługę ad-
ministracyjną prowadzą odpowiednie merytorycznie komórki organizacyjne 
urzędu gminy, wskutek czego straż zajmuje się tylko działalnością operacyjną. 
Komendant straży oraz wszyscy podlegli mu pracownicy zatrudniani są przez 
burmistrza (prezydenta miasta), który jest dla nich pracodawcą w rozumieniu 
przepisów prawa pracy. Komendant pełniąc swoją funkcję piastuje stanowi-
sko naczelnika wydziału, kierownika referatu bądź też inspektora     w urzędzie 
gminy. Działalność straży finansowana jest z ogólnego budżetu gminy bez wy-
dzielania szczególnej części na jej potrzeby. W tym zakresie straż traktowana 
jest na równi z innymi komórkami administracyjnymi urzędu. Komendant 
wnioskuje o zakup niezbędnych środków, ale decyzje podejmuje burmistrz 
(prezydent miasta). Będąc w strukturze urzędu gminy straż miejska pozbawio-
na jest pewnej samodzielności w podejmowaniu decyzji co do sposobu i form 
realizacji nałożonych zadań.

Od 1 lutego 2015 roku Straż Miejska w Żywcu funkcjonuje w systemie 
dwuzmianowym. Oznacza to, że jej zadania w nocy przejmie policja. Straż-
ników żywieckich będzie można spotkać na ulicach pomiędzy godziną 7:00, 
a 23:00. Natomiast wszystkie interwencje po tej godzinie będą przekazywa-
ne funkcjonariuszom policji. Dzwoniąc pod numer straży (33 861 39 29)  
w godzinach od 23:00 do 7:00 rozmowa zostanie automatycznie przekiero-
wana na Policję. Burmistrz miasta Żywca Antoni Szlagor jest przekonany, że 
takie zmiany wyjdą wszystkim na dobre, a przy okazji skończą się preten-
sje mieszkańców, że straż miejska nie robi nic w nocy, jak można było usły-
szeć przed zmianą. Teraz zamiast dublowania się z zdaniami policji strażnicy 
przede wszystkim maja skupić się na pilnowaniu czystości na terenie miasta, 
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sprawdzaniu czy właściciele sprzątają po swoich czworonogach,  a także ści-
ganiu osób, które palą w domowych piecach śmieci. W tym sezonie strażnicy 
szczególnie mocno mają być uczuleni na kwestię palenia śmieci. Najpierw 
mają pouczać mieszkańców, ale kiedy ktoś nie dostosuje się do przepisów, 
zastosują kary administracyjne.

Powoływanie straży miejskiej nie jest obligatoryjne. Gmina może utwo-
rzyć straż w dowolnym momencie, jak również może zrezygnować z niej, czyli 
rozwiązać.

Straż ma wykonywać przed wszystkim zadanie własne gminy polegające 
na ochronie porządku publicznego na jej terenie, jak również może wykony-
wać niektóre zadania zlecone gminie przed administracje rządową.
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STANOWISKO POLSKICH WŁADZ 
INSUREKCYJNYCH WOBEC DYPLOMACJI 

PRUS, CZYLI POLSKIE RACHUBY  
NA PRUSKĄ NEUTRALNOŚĆ PODCZAS 

POWSTANIA KOŚCIUSZKOWSKIEGO

Polityka Polski zawsze polegała na poszukiwaniu oparcia w jednym  
z trzech ościennych dworów, co umożliwiałoby podjęcie walki z dwo-
ma pozostałymi

(Ludwik Buchholtz)

Obowiązuję samego Ciebie, abyś pod największym sekretem insynu-
ował Buchholtzowi, aby dał Dwór jego pokój naszym granicom, a my 
go ruszać nie będziemy, i powiedz mu, iż tylko wojna jemu wydana 
dla polityki.

(Tadeusz Kościuszko)

Powstanie kościuszkowskie stanowiło rozpaczliwą próbę wyrwania się 
Polaków spod zaborczych dążeń mocarstw ościennych. Skierowane prze-
ciwko Rosji, wkrótce musiało rozpocząć walkę na drugim froncie przeciwko 
Prusom, kiedy zawiodły próby dyplomatycznego zneutralizowania państwa 
Hohenzollernów. Już podczas sejmu grodzieńskiego w 1793 roku decydu-
jącą rolę odegrała polityka Prus wobec Polski. Wszak zamiar drugiego roz-
bioru Rzeczpospolitej Obojga Narodów wyszedł od strony Prus. Po klęsce, 
którą poniosły Prusy jesienią 1792 roku wraz z koalicją państw walczących  
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w wojnie z rewolucyjną Francją, podjęły one starania o otrzymanie wyna-
grodzenia kosztem polskich ziem, w zamian za pozostanie w antyfrancu-
skim aliansie. Wówczas też poseł pruski w Polsce Ludwig Buchholtz odegrał  
w Grodnie ważną rolę, kiedy zażądał delegacji do traktatów grodzieńskich. 
Miejsce Polski w polityce pruskiej 1794 roku było określone aktualnymi po-
trzebami berlińskiego dworu, a wyznaczały je założenia pruskiej polityki tery-
torialnej. W tym bowiem okresie przyczyniły się Prusy w poważnym stopniu 
do klęski insurekcji kościuszkowskiej. Ich polityczna i militarna ingerencja 
hamowała pierwszy rozmach powstania, tym samym wspomagając rosyjskie 
roszczenia względem Polski. 

Aby uniknąć nieporozumień na temat znaczenia słowa polityka, zachodzi 
konieczność uściślenia tego terminu. Ponieważ niniejszy artykuł nie stanowi 
przybliżenia działań militarnych Prus na ziemiach Rzeczpospolitej, a jedynie 
działania dyplomatyczne, jakie podjęło to państwo w celu stłumienia polskiej 
insurekcji, a także stosunek władz insurekcyjnych do państwa Hohenzoller-
nów. Jak wiadomo słowo „polityka” może posiadać kilka znaczeń. Z definicji, 
polityka danego kraju, to przede wszystkim działalność władz państwowych, 
czy też rządu, dotycząca spraw wewnętrznych państwa lub jego stosunków  
z innymi krajami. Polityka wyznacza cele i zadania takiej działalności oraz me-
tody jej realizacji. Może również, w znaczeniu bardziej potocznym, oznaczać 
sprytne i przemyślane działania dla osiągnięcia określonych celów. Polityka 
zagraniczna danego państwa działa głównie przez dyplomację, jako formę 
kontaktów między państwami. Dyplomacja jest instrumentem za pomocą 
którego państwo wyraża i prowadzi swą politykę zagraniczną w stosunkach 
zewnętrznych. Przez wieki była postrzegana tak samo. Dyplomacja Prus 
względem Polski u schyłku XVIII wieku realizowana była poprzez pruskich 
dyplomatów na dworze w Warszawie. 

Dyplomacja Prus, będąca orężem polityki zagranicznej państwa pruskie-
go, wobec działań insurekcyjnych w 1794 roku, stanowi złożone zjawisko  
i żeby je lepiej zrozumieć należy przybliżyć i przeanalizować stanowisko 
polskich władz powstańczych względem Prus. Szczególnie należy wnikli-
wie spojrzeć na pierwszy etapie powstania kościuszkowskiego oraz na wa-
runki, jakie wpłynęły na zachowanie się Polaków i ich stosunek do polityki 
Hohenzollernów. 

W historiografii niejednokrotnie zwracano uwagę na to, że Naczelnik 
powstania, Tadeusz Kościuszko od razu zamierzał wystąpić zbrojnie prze-
ciwko Prusom. We wrześniu 1793 roku mówił, iż uderzy na Piotrków, na 
wojska Joachima Heinricha von Möllendorffa, oczyszczając Wielkopolskę  
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z Prusaków. T. Kościuszko miał tak powiedzieć podczas planowania zbrojne-
go powstania już w 1793 roku: „Ja sam uderzę na Möllendorffa z wojskiem, 
które jest między Warszawą a Krakowem, a oczyściwszy Wielkopolskę, zwró-
cę się ku Warszawie”1. Zamiar ten jednak nie został zrealizowany, z kilku 
powodów. Najważniejszym z nich był fakt, iż T. Kościuszko zdawał sobie 
sprawę, że powstanie jest niedostatecznie przygotowane zbrojnie, co uniemoż-
liwiało podjęcie walki na dwa lub nawet na trzy fronty. Po drugie, termin 
powstania został przesunięty i stracono okazję do podjęcia walki na terenie 
drugiego zaboru pruskiego. Skupiono się wówczas na walce przeciwko su-
premacji rosyjskiej. Być może, gdyby podjęto również działania zbrojne wo-
bec Prus w pierwszych dniach powstania, insurekcja kościuszkowska miałaby 
większe szanse powodzenia. Przemawiają za tym między innymi fakty zwią-
zane z wojną Prus z rewolucyjną Francją. Większość wojsk pruskich skoncen-
trowana była na froncie zachodnim, gdzie Prusy toczyły wojnę z Francją, a na 
terenie nowego zaboru (drugiego) wojska pruskie pozostawały w małej ilości. 
Natomiast Rosjanie umocnili swoimi oddziałami Warszawę. Potem nastąpiła 
redukcja polskiego wojska, której tak bardzo obawiał się Osip Igelström, po-
seł nadzwyczajny i minister pełnomocny Rosji w Rzeczypospolitej. W osta-
teczności spowodowało to wypracowanie nowego planu przez T. Kościusz-
kę, który zakładał, że powstanie powinno najpierw wybuchnąć w Krakowie,  
a następnie odciąć siły rosyjskie od zaangażowania ich na dalszych terenach 
Rzeczpospolitej. Zakładano, że dojdzie do wybuchu paniki wśród Rosjan, co 
w konsekwencji spowodowałoby odciągnięcie ich od Warszawy i pozwoliło 
powstańcom na opanowanie stolicy2.

Polityka T. Kościuszki, jako Naczelnika powstania, wobec państwa pru-
skiego w początkowym etapie powstania nakazywała porozumienie władz 
powstańczych z posłem pełnomocnym Prus Ludwikiem Buchholtzem i prze-
kazanie mu, aby król pruski odstąpił od granic Rzeczpospolitej, gdyż woj-
na Prusom nie została wypowiedziana3. W związku z tym Naczelnik, 1 maja 
1974 roku, dał odpowiednie wytyczne prezydentowi Warszawy, Ignacemu 
Wyssogocie-Zakrzewskiemu, pisząc: „Obowiązuję samego Ciebie, abyś pod 
największym sekretem insynuował Buchholtzowi, aby dał Dwór jego pokój 
naszym granicom, a my go ruszać nie będziemy, i powiedz mu, iż tylko wojna 
jemu wydana dla polityki”4. Pod żadnym pozorem nie należało dopuścić do 

1 Skałkowski 1925, s. 3.
2 Skałkowski 1925, s. 3–5.
3 Skałkowski 1925, s. 10.
4 Cyt. za Skałkowski 1925, s. 10. Por. Muszyńska-Zygmańska 1947, s. 32–33.
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wyjazdu posła pruskiego L. Buchholtza poza granice Rzeczpospolitej. Władze 
insurekcyjne zdawały sobie wówczas sprawę, że byłaby to ewidentna klęska 
polskiej dyplomacji, a nawet jej częściowa kompromitacja, która w głównej 
mierze rzutowałaby na politykę zagraniczną Rzeczpospolitej Obojga Naro-
dów. Wychodzono z założenia, że pozostałe kraje europejskie, nieprzychylnie 
mogły patrzeć na insurekcyjną Polskę, porównując ją do rewolucyjnej Fran-
cji. Obawiano się opinii, według której, mogły dziać się w Rzeczpospolitej 
rzeczy niecywilizowane, skoro na drogę ucieczki wstępują posłowie obcych 
mocarstw. 

Od samego początku T. Kościuszko dawał zarządzenia i rozkazy prezy-
dentowi I. Zakrzewskiemu, w których instruował go, aby kontaktował się jak 
najczęściej z pruskim posłem, L. Buchholtzem. Te kontakty miały na celu 
podkreślanie faktu, iż Polska nie ma zamiaru występować przeciwko Prusom, 
zarówno na dworach europejskich, jak i tym bardziej militarnie. W tym celu 
wysłano nawet Waleriana (Walerego) Wiktoryna Dzieduszyckiego, agenta  
T. Kościuszki na rozmowy, w których miał zapewnić, iż wojska pruskie nie 
będą atakowane, w zamian za co strona polska liczy na pruską neutralność 
i przychylność5. L. Buchholtz stwierdził wówczas, że nie może wypowiadać 
się na tematy związane z insurekcją, bez wcześniejszej konsultacji z królem 
pruskim. Dzisiaj już wiemy, że L. Buchholtz po wybuchu powstania ko-
ściuszkowskiego, otrzymał oficjalny nakaz opuszczenia Polski, ale wiadomo 
również, że tajnym rozkazem, wydanym przez króla pruskiego – Fryderyka 
Wilhelma II, miał pozostawać w Polsce. Według wytycznych króla pruskiego, 
L. Buchholtz miał pozostać w Warszawie, na tyle długo, aby uśpić czujność 
Polaków, łudząc ich pruską neutralnością. Rozkaz ten był wydany z pełną 
premedytacją, gdyż w tym czasie Prusy mogły się należycie uzbroić i podjąć 
odpowiednie działania w związku z ingerencją w sprawy polskie6. Oficjalnie 
jednak L. Buchholtz, pozostał w Warszawie do 23 czerwca 1974 r., nie prze-
stając oficjalnie utyskiwać na łamanie prawa międzynarodowego i bezprawne 
przetrzymywanie go w Polsce.

Dwudniowe starcia w Warszawie, podczas tzw. insurekcji warszawskiej 
(17–19 kwietnia 1794), przyniosły rozbicie rosyjskiego garnizonu. Dodatko-
wo powołano nowe władze, czyli Radę Zastępczą Tymczasową (RZT), której 
organem wykonawczym był Magistrat Miasta Wolnego Warszawy, a prezy-
dentem został I. Zakrzewski7. Te dwudniowe walki w stolicy Polski, przynio-

5 Reychman 1946, nr 9, s. 726.
6 Próchnik 1947, s. 119.
7 Szczegółowo biografię I. Zakrzewskiego omawia: Zahorski 1979.
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sły spore konsekwencje na arenie międzynarodowej. RZT sprawowała władzę 
w Warszawie do 27 maja 1794 roku, kiedy to przekazała ją Radzie Najwyższej 
Narodowej (RNN). Ta druga wydała szereg ustaw i rezolucji pośrednio lub 
bezpośrednio związanych z Prusami. Między innymi rezolucję związaną ze 
zdrajcami, którzy uczestniczyli w sprzedaży Polski podczas ostatniego sejmu 
I Rzeczpospolitej w Grodnie. Według owej rezolucji karą śmierci i konfiskatą 
majątku mieli zostać ukarani Polacy, którzy proponowali rozbiór oraz ci, co 
za nim głosowali, a także wszyscy, którymi wysługiwali się, od 17 czerwca 
do 23 czerwca 1793 roku, takie państwa jak Rosja i Prusy. Owa rezolucja 
była tłumaczona przez władze powstańcze, jako odwet za grabieże, których 
dokonywali Prusacy na Polakach. RNN wydała również rezolucję, nakazują-
cą branie w depozyt składów kompani pruskiej z całym handlem i składami 
solnymi8. Nie ulega wątpliwości, że RNN kierowała polityką mającą bardziej 
na uwadze Prusy, niż Rosję. Oficjalnie zarówno RZT i RNN prowadziły ko-
respondencję dyplomatyczną z L. Buchholtzem, zachowując pozorny pokój  
z Prusami. Wiadomo, że I. Zakrzewski – przewodniczący RZT, miał również 
swój punkt widzenia na plany powstańcze. Otóż popierał on ideę walki na 
froncie w Prusach Południowych, wskazując na niski stan liczebny wojska 
pruskiego w tej prowincji, a także na to, że przybyli doń delegaci z Wielkopol-
ski, z szambelanem Egidiuszem Moskorzewskim na czele, z planem powstania. 
I. Zakrzewski pisał w związku z tym do T. Kościuszki. Ten jednak s nie zde-
cydował się wówczas na pomoc Wielkopolanom. Dodatkowo zmiana władz  
w Warszawie, spowodowała problem z wydawaniem paszportów, co negatyw-
nie wpłynęło na stosunki polsko-pruskie.

Nowe władze powstania kościuszkowskiego, czyli RNN, należy podzie-
lić na dwa skrzydła: prawicowe i lewicowe. Każde z nich miało inny punk 
widzenia na dalsze stosunki dyplomatyczne z Prusami. Prawicowe skrzydło 
insurekcji składało się głównie z zamożniej szlachty i bogatego mieszczaństwa. 
Polityka, którą przedstawiało, dążyła do zachowania neutralności wobec Prus, 
ale w takim stopniu, aby spowodowało to odejście od wpływów Rosji. Przy-
jazne ustosunkowanie Polaków wobec Prus i Austrii miało na celu ogranicze-
nie rozmiarów powstania kościuszkowskiego, którego wybuch mógł rozlać się 
po ziemiach całej Rzeczpospolitej. Chciano by powstanie nie ogarnęło całego 
kraju, aby nie włączyły się do niego rzesze chłopów, a przede wszystkim sku-
piło się na walce z caratem, zachowując przyjazne stosunki z Austrią i Prusami. 
Natomiast strona lewicowa dążyła do rozpoczęcia powstania na wszystkich 

8 Najwięcej Pruskiej Kompani Solnej można znaleźć w: Gaziński 2007, s. 171 i nn.
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możliwych frontach, trzech państw zaborczych9, obejmując swoim zasięgiem 
oczywiście zabór pruski. 

Na uwagę w tym momencie zasługują rozmowy polsko-pruskie to-
czone pomiędzy Aktem Krakowskim w marcu 1794 roku, a końcem maja 
1794 roku. Zwrócił na nie uwagę już Emil Kipa10, wzorując się na jednej 
z pierwszych biografii T. Kościuszki pióra Tadeusza Korzona11. Zadał on 
wówczas pytanie, dlaczego od Aktu Krakowskiego, w którym zostało skryty-
kowane państwo pruskie za swoje wiarołomstwo, przy następnych odezwach 
nie wspominano Prus w ogóle. Czy rzeczywiście miały miejsce jakieś rozmo-
wy? Jeżeli tak, to co miały na celu, skoro w maju król pruski Fryderyk Wil-
helm II, wydał manifest zapowiadający walkę z powstaniem? To, że rozmowy 
miały miejsce w Warszawie nie pozostawia cienia wątpliwości, ponieważ tam 
miało siedzibę poselstwo pruskie. W jakim stopniu i czego dotyczyły? Na to 
pytanie w większości odpowiada nam lektura korespondencji dyplomatycz-
nej z tamtego okresu. Przetłumaczona korespondencja między posłem pru-
skim, a Fryderykiem Wilhelmem II udziela odpowiedzi na powyższe pytania.  
L. Buchholtz był bezpośrednim świadkiem wydarzeń insurekcyjnych i jako 
jedyny mógł podjąć rozmowy w imieniu króla pruskiego. Wynika z tego, że 
rzeczywiście rozmawiał on z niektórymi osobami związanymi z insurekcją. 
Musiał to robić, po pierwsze, dlatego, że starał się o paszporty, po drugie pro-
tokół dyplomatyczny skłaniał do tego, aby przyjmować poselstwa. Mogło to 
wyglądać na poważne rozmowy i układy12, które jak się okazało, nie pociągły 
za sobą jakichkolwiek konsekwencji. Można zauważyć, że poseł pruski realizo-
wał polecenia Fryderyka Wilhelma II. Wydaje się jednak słuszne stwierdzenie, 
że przeciąganie ujawnienia prawdziwej postawy dworu berlińskiego względem 
Polski miało na celu również zyskanie na czasie, aby wojskowe oddziały pru-
skie mogły ulec wzmocnieniu. 

Po insurekcji warszawskiej i ustaniu walk, L. Buchholtz chciał od razu 
opuścić stolicę Polski. Obawiał się on szczególnie o swoją osobę, wszakże pod-
czas dwudniowych starć z Rosjanami musiał ukrywać się w pałacu elektora sa-
skiego. Dlatego bezpośrednio po tych wydarzeniach zwrócił się do króla Sta-
nisława Augusta Poniatowskiego, omijając nowopowstałą władzę, czyli RZT13. 
Poseł pruski zwrócił się do króla polskiego, aż trzy razy, z prośbą o wydanie 

9 Topolski 1954, s. 65.
10 Kipa 1959, s. 56–65.
11 Korzon 1894, s. 309.
12 Kipa, dz. cyt., s. 56.
13 Zrobił to celowo, gdyż rozkazy rządu w Berlinie jasno mówiły, że należy unikać rozmów  
z nowopowstałym rządem w Warszawie, aby nie narazić się na opinię sprzyjaniu rewolucji.
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paszportów i oficjalne eskortowanie do granicy z Prusami. Pierwszy raz wy-
stosował swoją prośbę w dniu 19 kwietnia. Król polski odesłał jego korespon-
dencję do RZT, która oczywiście mogła wydać mu paszporty, ale nie mogła 
zapewnić eskorty. Stanisław August Poniatowski zanotował, iż 19 kwietnia: 

„Komendant Mokronowski powiedział, że mocnej eskorty dać Buchholtzowi 
nie wystarczy, a bez mocnej nie może ręczyć za bezpieczeństwo Buchholtza. 
Trzeba poczekać kilka dni, uspokoją się wówczas umysły”14.

23 kwietnia I. Zakrzewski wysyłał notę cyrkularną do poselstw zagranicz-
nych mających swoją siedzibę w Warszawie. Władze insurekcyjne zdecydowa-
ły wówczas, aby wysłać ją wszystkim ministrom cudzoziemskim, za wyjątkiem 
L. Buchholtza. Dlaczego? Możliwe dlatego, że chciał on wyjechać z Polski,  
a może, dlatego, żeby poprowadzić z nim rozmowy i uzyskać informacje, od-
nośnie planów Prus. Możliwe, że powodem był fakt, iż w Warszawie, w tym 
samym czasie, dochodziło do wystąpień przeciw Prusom, podczas których 
wypominano wiarołomstwo Prusaków i negowano przymierze z 1790 roku15. 
Ostatecznie, 24 kwietnia, wydano notyfikację L. Buchholtzowi16. Na notę tę 
poseł pruski nie udzielił odpowiedzi. Ponowił tylko prośbę o wyjazd „jako 
odwołany do króla swego”17. Na te kolejne żądanie L. Buchholtza rada stwier-
dziła, że należy poczekać na decyzje T. Kościuszki18.

Jak wiadomo, już w początkach powstania Naczelnik Kościuszko, dał 
zalecenia I. Zakrzewskiemu, który przekazał je W. Dzieduszyckiemu, by ten 
zaczął pertraktować w imieniu T. Kościuszki, „aby dwór jego [berliński] dał 
pokój naszym granicom, a my go ruszać nie będziemy”. L. Buchholtzowi Na-
czelnik powiedział, iż wojna Królowi Pruskiemu wydana tylko dla polityki19. 
T. Kościuszko, dając takie rozkazy nakazał pertraktować i prowadzić roz-
mowy z L. Buchholtzem. Wówczas też udał się W. Dzieduszycki do posel-
stwa pruskiego i rozpoczął dyplomatyczne zabiegi. Tłumacząc Prusakowi,  
że T. Kościuszko dał rozkaz, aby nie atakować „wojsk pruskich, spodziewa-
jąc się wzajemności od Króla Jejmości Pruskiego”20. Poza tym władze polskie 

14 Rękopisy Królestwa Polskiego w AGAD (AKP) 325, k. 30; k. 32 (dalej AKP).
15 Dzwonkowski, Wstęp do tomu I Akty Powstania Kościuszki (APK), s. XXIII.
16 APK, t. II, s. 303; APK, t. II, s. 295;
17 Biblioteka Czartoryskich, sygn. 1984, s. 795.
18 Gomulski 1983, s. 84.
19 Por. Raport traktowania z j. panem L. Buchholtzem, posłem pruskim, z powodu ekspedycji 
Najw. Naczelnika do j. p. prezydenta I. Zakrzewskiego tudzież rozkazu danego p. L. Buchholtzowi 
do wyjazdu z Warszawy, [w:] E. Kipa, dz. cyt., s. 57.
20 Tamże, s. 57–58; Por. L. Buchholtz do Fryderyka Wilhelma II, Warszawa 2 maja 1794 r., 
nr 29,  [w:] L. Buchholtz, Relacje posła pruskiego Ludwiga Buchholtza z Warszawy, Łowicza i 
Wrocławia o insurekcji kościuszkowskiej. Z francuskiego wydał, wstępem i przypisami opatrzył 
H. Kocój, Kraków 2004, s. 144.
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liczyly, że Prusy nie będą dawać żadnego schronienia wojskom moskiewskim. 
L. Buchholtz, oświadczył, że wyśle kuriera z pismem do swojego króla, co też 
zrobił. Wysłał taki raport 2 maja 1794 roku, po uprzednim zweryfikowaniu 
go przez W. Dzieduszyckiego i I. Zakrzewskiego.21 Najbliższa depesza, która 
nadeszła od króla pruskiego datowana była na 30 kwietnia i miała przyjść 
do Warszawy w dniu 5 maja. Skierowana była do Wydziału Dyplomatycz-
nego, gdzie nie wiedziano komu i jak ją przekazać. Ostatecznie – jak podaje 
L. Buchholtz – stamtąd dostarczono ją przez chorążego wielkiego koronnego 
i byłego posła Rzeczpospolitej na dworze rosyjskim – Antoniego Augustyna 
Deboliego oraz Eliasza Aloego (d’Aloy prawdopodobnie agenta rosyjskiego22) 
i W. Dzieduszyckiego do L. Buchholtza, dopiero 7 maja. Wówczas też po-
seł pruski odczytał ją na głos. Król pruski Fryderyk Wilhelm II informował 
L. Buchholtza, że biorąc pod uwagę wydarzenia z 17 kwietnia (insurekcja 
warszawska), powinien on wraz z żoną, resztą pruskiej delegacji i całością ar-
chiwum pruskiego wyjechać z Warszawy do Poznania23 i tam oczekiwać dal-
szych instrukcji z dworu w Berlinie. Polacy proponowali, aby poseł pruski 
pozostał w stolicy Polski, ponieważ królowi pruskiemu nie było wiadomo 
jeszcze o rozmowach podjętych z L. Buchholtzem24. Oczywiście, całość za-
chowań L. Buchholtza była celowa i zamierzona, a depesza ta została specjal-
nie przepuszczona przez Prusaków. Miało to uświadomić Polakom, że to na 
co liczyli, czyli na zachowanie spokojnych stosunków z Prusami nie będzie 
możliwe. Mówiono L. Buchholtzowi, żeby tłumaczył w Berlinie, iż depesza, 
którą wysłał, była posłana jeszcze przed rozpoczęciem negocjacji. Wówczas też 
zaczęły się rozmowy między rządem polskim a L. Buchholtzem, który wska-
zywał na niejasną konieczność wysyłania dalszej korespondencji z Łowicza,  

21 Tamże, s. 144–146.
22 Tamże, s. 153 (przyp. nr 1). E. Aloe był sekretarzem legacji polskiej w Berlinie. Por.  
B. Dembiński, Polska na przełomie, Warszawa, Lwów, Poznań 1913, s. 221–222, 295–296.
23 Król pruski podaje, aby udał się L. Buchholtza do Poznania i tam dalej oczekiwał wytycznych, 
a nie do Łowicza, pat.: Fryderyk Wilhelm II do L. Buchholtza, Berlin 30 kwietnia 1794 r., 
nr 22, [w:] Relacje posła pruskiego…, s. 273–274. Tak samo podaje L. Buchholtz, opisując 
sytuację, która wówczas zaistniała. Podaje, że następnego dnia, czyli 7 maja, przybył do niego 
Dzieduszycki, który zaproponował mu, że może też uda się z nim do Poznania, podając pretekst 
– według L. Buchholtza, ze chce odwiedzić chorego brata w Poznaniu, pat. L. Buchholtz do 
Fryderyka Wilhelma II, Warszawa 8 maja 1794 r., nr 31, [w:] Relacje posła pruskiego…, s. 152. 
Natomiast zarówno E. Kipa, jak i J. Reychman, podają, wzorując się na Raporcie traktowania 
z j. panem L. Buchholtzem…, że miał się udać do Łowicza, pat. E. Kipa, dz. cyt., s. 58;  
J. Reychman, Prusy…, 762–763.
24 Raport traktowania z j. panem Buchholtzem, posłem pruskim, z powodu ekspedycji Najw. 
Naczelnika do j. p. prezydenta Zakrzewskiego tudzież rozkazu danego p. Buchholtzowi do wyjazdu 
z Warszawy, [w:] E. Kipa, Rozmowy polsko-pruskie w Warszawie w roku 1794 [w:] „Studia  
i Szkice Historyczne”, Wrocław 1959, s. 58–59.
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a nie z Warszawy25. Łowicz należał do Prus, więc udając się tam poseł pruski 
czułby się dużo bardziej bezpieczniej niż w ogarniętym wojną kraju, jaką była 
według niego Rzeczpospolita26. Chcąc przyspieszyć swój wyjazd, bez więk-
szych następstw, spotkał się w dniu 6 maja, z W. Dzieduszyckim, któremu 
zaproponował wspólną podróż na dwór berliński w celu omówienia założeń 
dyplomatycznych, gdyby Dzieduszycki odmówił, Buchholtz zaproponował, 
aby wyznaczono jakiegoś innego polskiego delegata. W. Dzieduszycki chętnie 
przystał na tą propozycją pisząc w związku z tym do T. Kościuszki27. 

Według raportu, L. Buchholtz zgadzał się, żeby ktoś z nim jechał jako 
„delegowany do Króla Jmci Pruskiego od rządu aktualnego, który miałby 
wszelkie względy i zabezpieczenia dla siebie, tudzież wolność wyprawiania 
sztafet i kurierów”28. Jednak pisząc do króla pruskiego donosił, że rozmawiał 
w cztery oczy z W. Dzieduszyckim i zaproponował mu wyjazd, ale nie jako 
reprezentanta Rady, lecz jako byłego pisarza wielkiego litewskiego. Podał rów-
nież L. Buchholtz, że W. Dzieduszycki posunął się, aż na tyle daleko, że to 
on zaproponował, ażeby mógł mu towarzyszyć29. Powiedział W. Dzieduszyc-
kiemu, aby ten nie występował w imieniu władzy, której on (L. Buchholtz) 
nie uznaje. Prawdopodobnie to W. Dzieduszycki wyszedł z tą inicjatywą, tak 
jak podaje L. Buchholtz. Dodatkowo ten ostatni tłumaczył się z tego kró-
lowi pruskiemu, żeby ów nie zarzucił mu, iż poseł pruski podejmuje takie 
rozmowy, informując, że nie są one zobowiązujące. Zdawać by się mogło, że 
poseł pruski postępował cynicznie wobec Polaków, należy wziąć jednak pod 
uwagę, że wypełniał jedynie nakazy swojego władcy. Na uwagę zasługuje fakt, 
że poseł pruski, obawiał się, iż kiedy jego plany zostaną poznane i nie będzie 
cienia nadziei na pomoc pruską, wówczas, może to doprowadzić do podob-
nych okrucieństw względem Prusaków, jakie miały miejsce podczas insurek-
cji warszawskiej30. Kolejne listy nadsyłane z Berlina, rzeczowo zalecały, aby  
L. Buchholtz nie podejmował żadnych rozmów, ponieważ dwór berliński oba-
wiał się, że władze polskie zaczną sądzić, że są legalne i uznawane w Prusach. 
Minister spraw zagranicznych Prus P. K. Alvensleben uważał, że L. Buchholtz  
 

25 J. Reychman, Prusy…, s. 763.
26 L. Buchholtz do Fryderyka Wilhelma II, Warszawa 19 kwietnia 1794 r., nr 25, [w:] Relacje 
posła pruskiego…, s. 135.
27 W. Dzwonkowski, Przyjaciel ludzkości. Warszawa wiosną 1794 roku, Warszawa 1912, s. 36.
28 Raport traktowania…, s. 59.
29 L. Buchholtz do Fryderyka Wilhelma II, Warszawa 8 maja 1794 r., nr 31, [w:] Relacje posła 
pruskiego…, s. 152–153.
30 Tamże, s. 153.
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nie powinien nawet rozmawiać z W. Dzieduszyckim i wycofać się z rozmów, 
dopóki nie otrzyma paszportów31. 

Nie ulega wątpliwości, że rozmowy z posłem pruskim były prowadzone. 
Nowe władze insurekcyjne podjęły próbę dialogu z przedstawicielami pań-
stwa, na którego polityce im niewątpliwie zależało. Miały one na celu pozna-
nie stanowiska Prus, a także stanowiły odpowiedź, w jakim stopniu można 
było liczyć na pruską przychylność. Należy dodać, że początku I. Zakrzewski  
i W. Dzieduszycki byli łudzeni przez L. Buchholtza możliwością neutralno-
ści naszego zachodniego sąsiada. Dzisiaj dziwi zbytnia ufność Polaków, po-
seł pruski wszak ostentacyjnie dawał do zrozumienia, iż nie uznaje władz 
powstańczych. Dodatkowo rozmowy, jak się okazało, nie przyniosły zysku 
Polakom. Zresztą z czasem przejrzano politykę pruską w Warszawie, jednak 
nie posiadając ostatecznych decyzji od Naczelnika, przedłużano wydanie pasz-
portów i pobyt L. Buchholtza w stolicy32. L. Buchholtzowi zależało również 
na współdziałaniu z Rosjanami, tak jak zalecał mu to król pruski. Pomimo 
przejściowych sukcesów powstańców nad Moskalami, poseł pruski wiedział, 
że zwycięstwa te są tylko chwilowe. Według niego Rosjanie prędzej czy póź-
niej zwrócą się o pomoc do Prus33.

Ignacy Potocki, stojący we władzach powstania kościuszkowskiego na 
czele ministerstwa spraw zagranicznych34, przyjechał do Polski na wezwanie 
T. Kościuszki z Drezna i 14 kwietnia był już w Krakowie35, a 24 maja dotarł 
do Warszawy. 18 kwietnia minister spraw zagranicznych Prus P. K. Alvens-
leben zwrócił się do L. Buchholtza, aby ten stwierdził, czy osoby: I. Potoc-
ki, a także H. Kołłątaj i J. Zajączek powiązane są ze spiskiem w Warszawie.  
P. K Alvensleben obawiał się już wtedy możliwości wybuchu powstania na 
Litwie36, które mogło według niego odciągnąć Rosję od współpracy z Prusami. 

31 GStA PK, Rep. 9, nr 27–1, vol. II, Alvensleben do Fryderyka Wilhelma II, Berlin 8 maja 
1794, s. 210.
32 E. Kipa, dz. cyt., s. 64.
33 L. Buchholtz do Fryderyka Wilhelma II, Warszawa 8 maja 1794 r., nr 31, [w:] Relacje posła 
pruskiego…, s. 152–153.
34 Wydział Interesów Zagranicznych – jeden z 8 wydziałów RNN, na jego czele stanął Ignacy 
I. Potocki. Pozostałe siedem, to: Wydział Porządku – zarządzany przez Alojzego Sulistrowski, 
Wydział Bezpieczeństwa – przez Tomasza Wawrzeckiego (w rzeczywistości zastępcą był Michał 
Kochanowski), Wydział Sprawiedliwości – Franciszek Myszkowski (w rzeczywistości zastępca 
Józef Szymanowski), Wydział Skarbu – ks. Hugo Kołłątaj, Wydział Żywności – Ignacy 
Wyssogota I. Zakrzewski, Wydział Potrzeb Wojskowych –  gen. mjr Stanisław Wielowieyski  
(w rzeczywistości zastępca Tadeusz Matuszewicz), Wydział Instrukcji Narodowej – Jan Jaśkiewicz 
(w rzeczywistości zastępca ks. Franciszek Ksawery Dmochowski, później Tadeusz Mostowski).
35 Z. Janeczek, Ignacy Potocki 1750–1809, Katowice 1992, s. 203.
36 GStA PK Rep. 96, 158 F, Vol. II, 1794, Alvensleben do L. Buchholtza, Berlin 18 kwietnia 
1794 r., s. 167.
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Całość ciężaru związanego z tłumieniem insurekcji według dworu w Berlinie 
spadłaby wówczas na państwo pruskie37. 

I. Potocki przybywszy do Warszawy, osobiście również rozpoczął roz-
mowy z L. Buchholtzem38. Jednak i one nie przyniosły żadnych efektów. 
Wówczas już L. Buchholtz nie ukrywał oficjalnego stanowiska Prus. Powie-
dział I. Potockiemu, że stolica na pewno zostanie zdobyta, na co I. Potocki 
odpowiedział, że jeśli Warszawa zostanie zdobyta, to wszyscy patrioci zginą,  
a wtedy nikt nie powstrzyma pospólstwa i wymorduje ono Rosjan i Polaków 

– zdrajców, przebywających w aresztach39. Dla samego I. Potockiego musia-
ła ta rozmowa zadziałać otrzeźwiająco, wszak to właśnie I. Potocki wierzył  
w neutralność Prus w 1792 roku, kiedy nic nie zapowiadało, że wojska pruskie 
przyjdą na pomoc wojskom rosyjskim40. Król pruski oceniał I. Potockiego, 
jako bardzo inteligentną i zdolną osobę, aczkolwiek według Fryderyka Wil-
helma II „cechy charakteru [Potockiego] zawiodły go wielokrotnie”41. Oprócz 
tego, wspomnianą wyżej propozycję złożoną przez W. Dzieduszyckiego, aby 
wyjechał wraz z L. Buchholtzem do Berlina, król pruski uznał za „prymitywną 
pułapkę”, która ma na celu skłócenie Prus z Rosją42. Bardzo istotny i jakże 
proroczy fakt, który zauważył wówczas król pruski Fryderyk Wilhelm II, za-
myka się w dwóch zdaniach i nie pozostawia komentarza: „Polacy, bowiem 
zdają sobie sprawę, iż zostaną pokonani przez połączone armie obu państw, 
dlatego też starają się pozbyć jednego przeciwnika, by móc skierować cały 
impet przeciwko drugiemu. Oczywiście potem mogą zmienić front zależnie 
od okoliczności”43. Pisał te słowa tego samego dnia, którego wydał manifest 
wypowiadający wojnę powstaniu kościuszkowskiemu.

W Warszawie, jeszcze w marcu 1794, tuż przed wybuchem powstania, 
mówiono, że Prusy zaręczyły Polsce przez L. Buchholtza na piśmie, iż pozo-
staną neutralne44. Również podobne obietnice miał czynić Polakom były am-
basador pruski Girolamo Lucchesini45. Natomiast I. Zakrzewski miał pokazać 
posłowi pruskiemu L. Buchholzowi dokumenty, które ukazywały dwuznaczną 

37 Tamże.
38 Z. Janeczek, Ignacy Potocki…, s. 196 i nn.
39 L. Buchholtz do Fryderyka Wilhelma II, Łowicz, 15 lipca 1794 r., nr 49, [w:] Relacje posła 
pruskiego…, s. 193.
40 B. Dembiński, Misja Ignacego Potockiego w Berlinie w 1792 roku, Lwów 1939, s. 18.
41 Fryderyk Wilhelm II do L. Buchholtza, Berlin 21 lipca 1794 r., nr 37, [w:] Relacje posła 
pruskiego…, s. 288.
42 Fryderyk Wilhelm II do L. Buchholtza, Berlin 16 maja 1794 r., nr 26, [w:] Relacje posła 
pruskiego…, s. 278.
43 Tamże.
44 J. Reychman, Prusy…., s. 761–762.
45 W latach 1789–1792 był ambasadorem Królestwa Prus w Warszawie.
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politykę Rosji w stosunku do Prus. Najbardziej jednak intryguje dokument, 
który miał jakoby przedstawić władzom w Warszawie L. Buchholtz. Jeżeli taki 
istniał rzeczywiście, co wydaje się mało prawdopodobne46, bo władca Prus od 
początku dawał do zrozumienia, żeby jego poseł nie prowadził jakichkolwiek 
rozmów z władzami insurekcyjnymi w Polsce, tylko jak najszybciej wyjechał. 
Jeżeli złożył taką deklarację L. Buchholtz, to musiałaby zostać ona gdzieś  
w polskim archiwum. Czy mógł pokazać ów dokument, ale nie pozostawił 
go władzom w Warszawie? Tego nie wiemy, gdyż przed wyjazdem z polskiej 
stolicy poseł pruski spalił zawartość pruskiego archiwum. Trafnie zauważa 
Tadeusz Korzon, a w ślad za nim idzie Henryk Kocój, twierdząc, że „trzeba by 
ten dokument widzieć i czytać, żeby twierdzenie takie do historii krytycznej 
wprowadzić”47. 

Bez wątpienia od początku Prusy wiedziały, że nie podejmą żadnych 
rozmów, aby nie narażać się Rosji. Polska w 1794 roku była dla nich za sła-
bym przeciwnikiem. Korespondencja z Fryderykiem Wilhelmem II, o której 
nie wiedzieli polscy patrioci, wskazuje, iż przetrzymywanie pruskiego posła  
w Polsce było królowi pruskiemu na rękę. Wszakże mógł być na bieżąco in-
formowany o sytuacji w Polsce, mógł dawać zapewnienia Polakom o swo-
jej neutralności poprzez swojego przedstawiciela w Warszawie. Swoją dro-
gą świadczyło to przy okazji o kompletnej dezorientacji polityki polskiej.  
30 kwietnia dotarła do Warszawy wiadomość z Berlina od polskiego rezyden-
ta na dworze berlińskim – Bernarda Zabłockiego, że jeżeli nie zostanie wyda-
ny paszport L. Buchholtzowi i nie wyjedzie on bez problemów z Warszawy, 
wówczas Fryderyk Wilhelm II, będzie musiał zatrzymać na czas nieokreślony 
B. Zabłockiego w stolicy Prus48. 2 maja B. Zabłocki napisał list do króla pol-
skiego Stanisława Augusta, do listu tego została dołączona deklaracja podpisa-
na przez   P. K. Alvenslebena i Finckensteina, w której prosili „Króla Polskie-
go, aby P. de Buchholtz mógł swobodnie wyjechać z Warszawy”, dodatkowo 
napisali, że uprzedzili oni B. Zabłockiego, że też nie będzie mógł odjechać 
z Berlina „dopóki Buchholtz nie będzie mógł wyjechać” z polskiej stolicy49. 

46 Biorąc jednak pod uwagę, że Fryderyk Wilhelm II kazał L. Buchholtzowi oczekującemu 
na paszport, stwarzać pozory neutralności, można się zastanowić, czy dokument ten nie został 
przygotowany i pokazany polskim władzom. Natomiast mógł zaginąć lub L. Buchholtz spalił 
go wraz z zawartością archiwum przed swoim wyjazdem z Warszawy.
47 T. Korzon, dz. cyt., s. 363–364; Por. H. Kocój, Prusy wobec powstania kościuszkowskiego 
w świetle korespondencji posła pruskiego w Warszawie Ludwiga Buchholtza z ministrem spraw 
zagranicznych Prus P. K. Alvenslebenem, [w:] „Studia Slavo-Germanica”, t. XII, Poznań 1984, s. 68.
48 Fryderyk Wilhelm II do L. Buchholtza, Berlin 30 kwietnia 1794 r., nr 22, [w:] Relacje posła 
pruskiego…, s. 274; „Korespondent Narodowy i Zagraniczny”, 1794 r., nr 66, s. 524–525.
49 AKP, 323, k. 111.
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Zagrożono B. Zabłockiemu nawet w Berlinie, że jeżeli spróbuje opuścić swój 
„posterunek”, to zostanie on potraktowany, jak L. Buchholtz w Warszawie50. 
Najwidoczniej zaszantażowano B. Zabłockiego, który nie był świadomy do 
końca, co się dzieje, albo co grozi posłowi pruskiemu w stolicy Polski. Dodat-
kowo, chcąc „uwolnić” L. Buchholtza z Polski, wysuwano nawet propozycję 
zatrzymania Zabiełły51 i księżnej stolnickiej Czartoryskiej, którzy mieli prze-
jeżdżać przez Śląsk. W związku, z czym stanowiliby oni, jako ważne postacie 
życia publicznego w Polsce, wartościowych zakładników. Wówczas Prusy, w 
ramach wymiany, z powodzeniem przeprowadziliby ewakuację L. Buchhol-
tza z Warszawy52. Według wytycznych Fryderyka Wilhelma II, L. Buchholtz 
starając się o paszporty, miał przy okazji sporządzić i wysłać mu szyfrem, listę 
mieszkańców Prus Południowych, którzy poparli polskie powstanie53. 

L. Buchholtz, obawiał się najbardziej polskich jakobinów, którzy na wzór 
francuski mogliby dopuścić się pogwałcenia wszelkich praw międzynarodo-
wych. W związku z czym groźbą i prośbą domagał się możliwości wyjazdu, 
straszył Polaków, że wyjedzie siłą, a gdyby nawet został zatrzymany, to i tak 
będzie głośno protestował. Oczywiście starano się go uspokoić z racji tego, że 
czekano na decyzje T. Kościuszki, dotyczącą wydania paszportów. Z polece-
nia I. Zakrzewskiego przybyła do posła pruskiego delegacja z W. Dzieduszyc-
kim, Tadeuszem Antonim Mostowskim (radcą Wydziału Dyplomatycznego 
RZT, później w RNN był zastępcą radcy w Wydziale Instrukcji) i A. Debolim 
(także członkiem RNN). Poinformowali oni posła pruskiego, że oficjalnie wy-
słano kuriera do T. Kościuszki, aby udzielił odpowiedzi, gdy ona przyjdzie, 
wówczas zostaną wydane paszporty L. Buchholtzowi. Poza tym powiedziano 
mu, że jak będzie chciał wyjechać, to nikt go siłą nie będzie zatrzymywał54.

50 GStA PK, Rep. 9, nr 27–1, vol. II, Alvensleben do Fryderyka Wilhelma II, Berlin, 25 maja 
1794 r., s. 251.
51 Zapewne chodzi o gen. lejtn. Michała Zabiełło. W trakcie wojny polsko-rosyjskiej  
w 1792 roku, był wodzem naczelnym wojsk litewskich po odwołaniu Józefa Judyckiego. 
Po przystąpieniu króla polskiego do konfederacji targowickiej demonstracyjnie złożył dymi 
sję. Nie mógł to być Józef Zabiełło – hetman polny litewski, gdyż ten został powieszony 
publicznie w Warszawie 9 maja 1794.
52 “Mais puisque nous venons de transmettre au minister d’état comte de Hoym l’ordre de faire 
saisir le sieur de Zabiello et la princesse stolnick Czartorinska ou ces qu’ils tentent effectivment le 
passage par la Silésie, il nous semble qu’une fois muni de ces deux ôtages importants, on pourrait 
s’en prévaloir avec d’autant plus de succès pour effectuer le depart du sieur de L. Buchholtz”, GStA 
PK, Rep. 9, nr 27–1, vol. II, Alvensleben do Fryderyka Wilhelma II, Berlin, 25 maja 1794 r., 
s. 251.
53 Fryderyk Wilhelm II do L. Buchholtza, Berlin 9 maja 1794, nr 24, [w:] Relacje posła 
pruskiego…, s. 276–277.
54 L. Buchholtz do Fryderyka Wilhelma II, Warszawa, 8 maja 1794, nr 31, [w:] Relacje posła 
pruskiego…, s. 152. W. Tokarz, Żołnierze kościuszkowscy, Kraków 1915, s. 46–49.



234

MONIKA BANACH-KOKOSZKA

Berlin miał już swoje plany w związku z wyjazdem L. Buchholtza. Na 
berlińskim dworze, na czele z P. K Alvenslebenem uważano, że należy jak 
najszybciej ewakuować L. Buchholtza z ogarniętego rewoltą kraju55. Mini-
ster spraw zagranicznych Prus sądził, że jeżeli poseł pruski nadal będzie tam 
przebywał (czyli po wydarzeniach 17 i 18 kwietnia), wówczas może to zostać 
źle odebrane przez Rosję, albo co gorsza ludność Warszawy może wyrządzić 
mu krzywdę. Oprócz tego, P. K Alvenslebena zdenerwowały doniesienia  
o nowych władzach i fakt, że zostały anulowane postanowienia sejmu gro-
dzieńskiego56. Fryderyk Wilhelm II nakazywał swojemu posłowi prowadzić 
delikatne rokowania, które dawałyby mu czas na wzmocnienie i koncentrację 
swoich wojsk na granicy, na ziemiach drugiego zaboru i w okolicy Często-
chowy. P. K. Alvensleben podobnie, jak król pruski, nakazał L. Buchhol-
tzowi, aby nie podejmował żadnych rozmów z RZT, ani z RNN, ponieważ 
mogło to wzbudzić podejrzenia Rosji i wskazywać na uznanie nowych władz  
w Rzeczpospolitej57. Dlatego L. Buchholtz przebywał w Warszawie aż do  
23 czerwca, prowadząc dwuznaczną politykę, depeszował do Fryderyka  
Wilhelma II i przekazywał mu wiadomości, mogące pomóc Prusakom w dzia-
łaniach przeciw insurekcji.

Na dwór berliński dotarły wiadomości, że L. Buchholtz zaproponował 
księciu Czartoryskiemu towarzyszenie mu aż do Poznania. P. K. Alvensle-
ben pisał do Fryderyka Wilhelma II: „Pan L. Buchholtz niepewny jeszcze czy 
otrzyma paszporty od generała Kościuszki, chełpi się, że otrzyma je dając księ-
ciu Czartoryskiemu pozwolenie towarzyszenia mu do Poznania”58. Wówczas 
P. K Alvensleben stwierdził, że na pewno nie zaszkodziłoby to interesom króla 
pruskiego i jeżeli wyjazd posła pruskiego ma równać się wyjazdowi księcia 
Czartoryskiego, to powinno się do tego dopuścić, a kiedy przekroczone zo-
staną granice, należałoby go niezwłocznie wydalić z terytorium państwa pru-
skiego, bez podejmowania żadnych negocjacji59. Podobnie należało postąpić  
z W. Dzieduszyckim. 

Na uwagę zasługuje stosunek do powstania ministra spraw zagranicz-
nych Prus – P. K Alvenslebena, który od początku dążył do ścisłej współpracy 

55 GStA PK, Rep. 9, nr 27–1, vol. II, Alvensleben do Fryderyka Wilhelma II, Berlin,  
29 kwietnia 1794 r., s. 182–183.
56 Tamże.
57 GStA PK, Rep. 48 M., nr 23, Alvensleben do L. Buchholtza, Berlin 4 maja 1794 r., s. 206–
207; Por. tamże, nr 29, Alvensleben do L. Buchholtza, Berlin 13 czerwca 1794 r., s. 287.
58 GStA PK, Rep. 96, 160 F, Alvensleben do Fryderyka Wilhelma II, Berlin, 14 maja 1794 
r., s. 171–172.
59 Tamże.
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z Rosją i był gorącym orędownikiem, nawet militarnego, uspokojenia sytu-
acji w Rzeczpospolitej. Kiedy dowiedział się od L. Buchholtza o śmiałej pro-
pozycji władz w Polsce, dotyczącej zachowania neutralności Prus, nie krył 
swojego oburzenia. Uważał, że takie propozycje stanowią zasadzkę, mająca 
na celu skłócenie Prus z Rosją, czego konsekwencją byłoby „rzucenie się w ob-
jęcia” Rosji, aby wspólnie z nią podjąć działania przeciwko Prusom60. 16 maja  
(w dzień ogłoszenia wojny Prus z powstaniem kościuszkowskim) P. K. Alvens-
leben, kolejny raz zakazał L. Buchholtzowi rozmów z władzami polskimi,  
a także z W. Dzieduszyckim, gdyż według pruskiego ministra spraw zagra-
nicznych o losie Polski mają ostatecznie zdecydować siły Rosji i Prus61. 

W Polsce liczono na to, że L. Buchholtz mógłby stać się rzecznikiem 
między powstańcami a dworem petersburskim62. Dlatego chciano przetrzy-
mać go w stolicy jak najdłużej, chociaż współpraca między dwoma zaborcami 
nie układała się najlepiej. Pomimo tego, że L. Buchholtz niejednokrotnie był 
krytykowany przez polską historiografię, nie można mu odmówić sprytnej 
polityki. Wspaniale reprezentował swój kraj. Dawał zapewnienia polskim dy-
plomatom, m.in.: W. Dzieduszyckiemu, że Prusy bez wątpienia pozostaną 
neutralne, usprawiedliwiając niegodny sejm w Grodnie, jakoby Prusy obecnie 
wyrzekły się jego postanowień. Natomiast swojemu władcy depeszował do 
Berlina, aby współdziałać z Rosją w celu jak najszybszego, kolejnego rozbio-
ru Rzeczpospolitej. L. Buchholtz grał na zwłokę, pomimo tego, że obawiał 
się zdemaskowania i działalności polskich jakobinów. Jednak, gdy zauważył,  
że właściwie nic mu nie grozi, a B. Zabłocki jest tego gwarantem, zaczął 
znowu łudzić W. Dzieduszyckiego wysłaniem legata do Berlina i zapewniał  
o bezpieczeństwie ze strony Prus63. Z czasem, kiedy zobaczył, że bez problemu 
może otrzymać paszport, zaczął prowadzić politykę uległości względem Polski. 
Nęcił Polaków swoją osobą, która to miałaby zapewnić neutralność Królestwa 
Prus i stanowić ambasadorstwo polskie przy królu pruskim. 

Kiedy L. Buchholtz przebywał w Warszawie mydląc oczy polskiej dyplo-
macji, król pruski powziął już odpowiednie kroki, mające zrealizować jego pla-
ny, trzymane w tajemnicy, chociaż przeciekały one do publicznej wiadomości 

– między innymi w Wiedniu przekazywali je pruscy kurierzy. Wiadomości te 

60 GStA PK, Rep. 9, nr 27–1, vol. II, Alvensleben do Fryderyka Wilhelma II, Berlin 8 maja 
1794, s. 210.
61 GStA PK, Rep. 48 M. nr 26, Alvensleben do L. Buchholtza, Berlin 16 maja 1794 r., s. 233;
62 Najprawdopodobniej niektórzy z powstańców, już wtedy liczyli, na objęcie polskiego 
tronu przez Wielkiego Księcia Konstantego, o czym wiedział lub czego domyślał się wówczas  
L. Buchholtz. 
63 J. Reychman,, Prusy..., s. 764. 
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urastały do rangi plotki, według której Prusacy, pod wodzą Fryderyka Wilhel-
ma II, wkroczą do Polski w dwóch kolumnach. Każda z kolumn miała mieć 
osobne pole działania, pierwsza kolumna winna połączyć się z oddziałami ro-
syjskimi i wspólnie podejść pod Warszawę, druga miała skierować swe siły 
bezpośrednio przeciw T. Kościuszce i ostatecznie się z nim rozprawić, całość 
działań należało zakończyć w sześć tygodni64. 

23 kwietnia i 13 maja Fryderyk Wilhelm II wydał edykty nakazujące 
powrót Polaków, poddanych pruskich do Prus. W odpowiedzi na to, tuż po 
bitwie pod Szczekocinami, podczas której Prusy oficjalnie odsłoniły swe obli-
cze, 12 czerwca Rada Najwyższa Narodowa wydała proklamację Do obywate-
lów prowincji Wielkopolskiej65, wzywającą do formowania oddziałów powstań-
czych i podporządkowania się polskim władzom. Silne garnizony stacjonujące 
w Prusach Południowych uniemożliwiły jednak wybuch otwartych walk.  
Organizowano więc dezercję żołnierzy polskiego pochodzenia z armii pruskiej. 
W odezwie tej wypominano wiarołomstwo dworu berlińskiego. Proklama-
cja podkreślała obowiązek Polaków, mieszkających na terenie Prus względem  
Ojczyzny. Apelowała, aby mieszkańcy Wielkopolski dołączali się do powsta-
nia i nie podporządkowali się Prusom. Ostra w słowach, oskarżała dwór ber-
liński o wszelkie niegodziwości, przypominała Polakom o ich ojczyźnie, obwi-
niała Prusy o chciwość. Zabory ukazywała jako bezprawne, a postanowienia 
sejmu grodzieńskiego, ratyfikujące drugi rozbiór Polski, za nielegalne. Polacy, 
którzy przebywali pod pruskim panowaniem, powinni uznawać tylko polski 
rząd, czyli władze powstańcze, co automatycznie zwalniało ich z pruskich na-
kazów i obwieszczeń. Zaś ci, którzy słuchaliby pruskich zaleceń, uznani będą 
za zdrajców66. Ostatecznie zachęcała do przyłączenia się do insurekcji. Zanie-
pokoiło to Fryderyka Wilhelma II, który nakazał komendantowi Poznania 
płk. Philipowi Georgowi Dietherdtowi, aby ten utrzymał porządek i nie do-
puścił do żadnych zgromadzeń, szczególnie szlachty w Prusach Południowych, 
a wszelkich podejrzanych aresztował. Król pruski kazał tłumić wszelki opór 
siłą. Później to wszystko zostało wykorzystane przez Berlin, jako oficjalna de-
klaracja wojenna Polski. Tym sposobem po części sami Polacy przekreślili 
szanse na pruską neutralność. Proklamacja z 12 czerwca została ogłoszona 
w Warszawie. Niestety jeszcze wówczas za tą odezwą nie poszły żadne czyny, 
pomimo najlepszych okoliczności do wybuchu powstania w Wielkopolsce. 

64 Tamże, s. 110.
65 APK, t. I, s. 296–298; Bibl. Ossol., 4205/III, s. 87. 
66 „Korespondent Krajowy i Zagraniczny” 1794 r., nr 51, s. 1156.
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Prusy doprowadzając do końca koncentrację swoich wojsk w dniu  
10 maja przekroczyły, w pięciu kolumnach i w sile 11 tysięcy żołnierzy, granicę 
Polski67. Cztery dni później minister spraw zagranicznych Prus P. K. Alvensle-
ben apelował do Fryderyka Wilhelma II, zgodnie z wolą cesarzowej Katarzyny 
II, jak i byłego posła pruskiego w Polsce i Paryżu Bernharda Wilhelma Goltza 
(przebywającego wówczas w Wiedniu), by ten wpłynął na Austrię, jak również 
i na Saksonię68, aby buntownicy (powstańcy) nie mogli znaleźć tam azylu po-
litycznego69. P. K. Alvensleben wyrażał zadowolenie, że król pruski wyprzedził 
w tym pomyśle Katarzynę II, czego nie omieszkał przekazać jej poseł pruski  
w Petersburgu – M. M. Alopeus. Król pruski sam pisał do L. H. Goltza, obu-
rzając się na postawę Austrii, która nie wiedziała jakie kroki ma wówczas podjąć. 
Poza tym P. K. Alvensleben naciskał na M. M. Alopeusa, aby ten oficjalnie 
powiedział, jakie stanowisko ma zająć Rosja, w celu zapobieżenia zamieszkom. 
Już wtedy Prusy zaczęły traktować sprawę insurekcji, jako wspólne przedsię-
wzięcie ich i Rosji. Poza tym P. K. Alvensleben, jako doświadczony polityk, 
poinformował króla pruskiego, że należałoby, prowadząc rozmowy z posłem ro-
syjskim, ograniczyć się do ogólnikowych wypowiedzi. Podobnie należało czynić 
w korespondencji do L. H. Goltza, aż do czasu, kiedy będzie już odpowiednio 
przygotowana współpraca między generałami pruskimi a rosyjskimi70. 

W marcu i kwietniu, a nawet w początkach maja, przesunięcia się wojsk 
pruskich nie wskazywały na fakt pomocy Rosjanom, co też zmyliło m. in.  

67 Z. Góralski, Austria a trzeci rozbiór Polski, Warszawa 1979, s. 110.
68 Na dworze w Berlinie uważano, że Saksonia częściowo sprzyja powstańcom, bo tworzy 
dla nich schronienie i pozwala, aby tam spiskowali. Chociaż do końca tak nie było. Według 
króla pruskiego należało zniszczyć azyl i miejsce spisków powstańców. W tym celu upoważnił 
ministrów gabinetu, aby podjęli odpowiednie kroki i poinstruowali ambasadora pruskiego  
w Dreźnie, by wspólnie z posłem rosyjskim przedstawił wszystko elektorowi saskiemu. 
Należało wpłynąć i doprowadzić do tego, aby w Saksonii, żaden emigrant z Polski, powiązany 
z powstaniem oraz ci, którzy uciekli przed karą za udział w powstaniu, nie doznał jakiejkolwiek 
opieki, GStA PK, Rep. 96, 160 F,, Fryderyk Wilhelm II do Ministrów Gabinetu, Berlin,  
15 maja  1794 r., s. 178; Tamże, Alvensleben do Alopeusa, Berlin 21 maja 1794 r., s. 179–180. 
Stosunek Saksonii do Polski w 1794 roku, nie był przychylny, co odzwierciedla postawa posła 
saskiego w randze chargé d’affaires Jana Jakuba Patza, Z okien ambasady saskiej, Warszawa  
w 1794 roku w świetle relacji dyplomatycznych przedstawiciela Saksonii w Polsce, wyd.  
L. Libiszowska, H. Kocój, Warszawa 1969. Podobnie negatywne relacje Saksonii były wobec 
Konstytucji 3 maja. Nie omieszkał się do tego przyczynić poseł saski w okresie reform Sejmu 
czteroletniego Franciszek Essen. Depesze z tego okresu zostały przetłumaczone, wydane  
i opatrzone wstępem, pat. H. Kocój, Konstytucja 3 Maja w relacjach posła saskiego Franciszka 
Essena, Kraków 2002 r.; Tenże, Elektor saski Fryderyk August III wobec Konstytucji 3 Maja, 
Kraków 1999.
69 GStA PK, Rep. 96, 160 F, Alvensleben do Fryderyka Wilhelma II, Berlin, 14 maja 1794 r., 
s. 171–172.
70 GStA PK, Rep. 96, 160 F, Alvensleben do Fryderyka Wilhelma II, Berlin, 14 maja 1794 r., 
 s. 171–172.
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I. Potockiego. Jednak i tym razem oczekiwanie Polaków na pruską neutral-
ność zawiodło. Prusy zdawały sobie sprawę, że jeszcze nie mogą podjąć walki 
zbrojnej w tym pierwszym okresie, sam G. Lucchesini przebywając wówczas 
w Wiedniu proponował I. Potockiemu, że może uda się powrócić do poli-
tyki z 1790 roku71. Były to jednak czcze zapewnienia, aby jeszcze na chwilę 
zmylić polską dyplomację. Sam I. Potocki liczył, że może nie dojdzie do kon-
fliktu zbrojnego z Prusami, albo uda się go przesunąć. Wybuch powstania 
stał się niewątpliwie zaskoczeniem dla Prus. T. Kościuszko próbował uderzyć 
na J. H. v. Möllendorffa, jednak uświadomił sobie, że powstanie jest niedo-
statecznie przygotowane. Z punktu widzenia Rzeczpospolitej był to jednak 
dobry moment do rozpoczęcia powstania, wszak mała liczba wojsk pruskich 
rozmieszczonych na terenach drugiego zaboru oraz większość armii pruskiej 
tocząca wojnę z Francją, na zachodzie Europy, powodowało, że potem już nie 
nadarzyła się taka okazja. T. Kościuszko zaprzestał jednak planów związanych 
z walką na dwóch frontach. Swoich emisariuszy, których wysłał w wojewódz-
twa: łęczyckie, kaliskie, poznańskie i sieradzkie na razie powstrzymał przed 
wywołaniem lokalnej insurekcji, gdyż ich praca na niewiele się zdała72. Od tej 
pory T. Kościuszko zaczął robić wszystko, aby do wojny z Prusami nie doszło. 
W tym celu należało przychylnie nastawić do polskiej sprawy L. Buchholtza. 
Niestety te zabiegi na nic się zdały. Dzięki polityce L. Buchholtza i jego umie-
jętnej grze w polskiej stolicy, została uśpiona czujność dowództwa polskiego, 
dodatkowo połączona ze słabym wywiadem. Rola posła pruskiego doprowa-
dziła w pośredni sposób do pruskiego zwycięstwa pod Szczekocinami. Pomi-
mo tego w Rzeczpospolitej do końca nie wierzono w pruską interwencję73.

Na dworze w Berlinie zdawano sobie sprawę z trudnego położenia wojsk 
rosyjskich w Polsce, w związku, z czym postanowiono to świadomie wykorzy-
stać. Oczywiście Rosja nie była dla Prus odpowiednim partnerem, ale Prusacy 
nie mogli sobie pozwolić na utracenie możliwości zdobycia nowych nabytków 
terytorialnych. Prusy biernie obserwowały kompromitację wojsk rosyjskich 
podczas insurekcji warszawskiej. Bezpośrednio po tych wydarzeniach dwór 
berliński podjął decyzję o mobilizacji i zdecydował się wystawić przeciwko 
powstaniu około 50 tysięcy żołnierzy (64 bataliony i 8,5 tysiąca kawalerii)74. 
Dla umocnienia kordonu na linii: Kłajpeda-Krzeszowice – 16 batalionów na 
lewym brzegu Wisły, 13 batalionów w Prusach Południowych (na lewym 

71 Z. Góralski, Austria a trzeci rozbiór…, s. 109
72 A. Skałkowski, J. H. Dąbrowski…, s. 6 i nn. 
73 B. Limanowski, Historia ruchu społecznego w drugiej połowie XVIII wieku, Lwów 1888, s. 389.
74 S. Herbst, Z dziejów wojskowych powstania kościuszkowskiego 1794, Warszawa 1983, s. 130.



239

STANOWISKO POLSKICH WŁADZ INSUREKCYJNYCH...

brzegu 7,5 batalionów). Natomiast w rejonie Częstochowy miało stacjono-
wać 21 batalionów „z zadaniem zaczepnego wystąpienia przeciw Kościuszce  
i zajęcia Krakowa”75. Dla porównania: 1 marca na terytorium Rzeczpospolitej 
stacjonowało 11 pruskich batalionów i 18 szwadronów, razem to około 8000 
ludzi, rozmieszczonych w dwóch rzutach: pierwszy wzdłuż linii Płock, Łowicz, 
Piotrków, Radomsko, Częstochowa, drugi: linia Toruń, Poznań, Leszno.  
20 marca, zmobilizowano dodatkowo 14 500 „bagnetów i szabel”76. Nato-
miast 1 czerwca siły pruskie wynosiły 50 batalionów i 102 szwadrony, co da-
wało 50 000 ludzi77. Polacy sądzili, że Prusy zmobilizują góra 20 000 wojska78. 
Ostatecznie wojska pruskie, bez oficjalnego wypowiedzenia wojny, wkroczy-
ły 8 maja w granice Rzeczpospolitej. Doszło wówczas do pierwszych starć 
oddziałów pruskich z polskim79. Rozkazy Fryderyka Wilhelma II z kwietnia 
nakazywały dowódcom pruskim w granicach Rzeczpospolitej pełną gotowość 
do wystąpienia, a termin wkroczenia wyznaczały na dzień 8 maja. Dowódcą 
wojsk pruskich na zachód od Wisły został gen. lejtn. Franciszek Favrat. Mia-
nowany na to stanowisko 18 kwietnia, dotarł do Częstochowy, gdzie miał 
kierować mobilizacją i rozdzieleniem koncentracji armii pruskiej80. Celem 
pruskim było zajęcie Krakowa. 

16 maja król pruski wydał manifest ogłaszający wojnę z powstaniem 
kościuszkowskim81. W manifeście tym informował, że wszakże po objęciu 
rządów na nowych ziemiach przyniósł szczęśliwość i spokojność. Ubolewał,  
że rewolucja w Polsce wybuchła w celu ostatecznego pogrzebania kraju.  
W manifeście stwierdzał, że Antonii Madaliński wraz z brygadą, wypowie-
dział posłuszeństwo Rzeczpospolitej, oraz że zamiast złożyć broń „przeciwko 
własnej ją obrócili Ojczyźnie”. Rozpoczynając wojnę domową, pogwałcono 
oficjalnie pruskie terytorium. W związku z czym Prusom nie pozostało nic in-
nego niż wzmocnienie granicy „częścią dla zasłonienia krajów naszych od dal-
szych najazdów, częścią dla położenia tamy rozlewowi niewypowiedzianych 
nieszczęść i gwałtowności”. Manifest ten zwracał się również do żołnierzy pru-
skich różnych stopni, którzy w różnych okolicznościach znaleźli się w służbie 

75 Tamże, s. 130.
76 W. Tokarz, Marsz Madalińskiego, [w:] „Przegląd Wiedzy Historycznej”, R. II, 1925, s. 161–162. 
77 S. Herbst, Z dziejów wojskowych…, s. 129.
78 W. Tokarz, Marsz Madalińskiego…, s., 161.
79 Z. Walter-Janke, Bitwa pod Szczekocinami 6.VI.1794, [w:] „Studia i Materiały do Historii 
Wojskowości”, t. VIII, cz. 1, Warszawa 1962, s. 157.
80 Szczegółowo o rozmieszczeniu i operacjach wojsk pruskich w Rzeczpospolitej po 8 maja 
1794 roku pisze S. Herbst, Z dziejów wojskowych…, s. 130 i n.
81 Całość manifestu przytacza: „Dziennik Patriotycznych polityków” Lwów, 20 czerwca 1794 r.,  
nr 66. 



240

MONIKA BANACH-KOKOSZKA

polskiej82, aby odchodzili ze służby w wojsku Rzeczpospolitej83. Następnie 
wysłał 11 000 żołnierzy pod dowództwem gen. F. Favrata w celu zajęcia Kra-
kowa. Operacje F. Favrata w okolicach Miechowa, Wolbromia i Skały nie 
przyniosły efektów84. W Krakowie nastąpiła panika i powołano „obronę po-
spolitą”. Wówczas nie doszło do opanowania tego miasta przez Prusaków. Był 
to swoisty wyścig z Austrią, która wtedy nie mogła sobie pozwolić na konflikt 
z powstaniem, ponieważ cały swój potencjał militarny miała zaangażowany 
przeciwko Francji. Bezpośrednią przyczyną zajęcia Krakowa była bitwa pod 
Szczekocinami, którą postanowiono wykorzystać w celu opanowania dawnej 
piastowskiej stolicy, wysyłając dwa bataliony piechoty i pięć szwadronów jaz-
dy, na czele których stanął gen. Karol Fryderyk Elsner. 

Króla pruskiego oburzała postawa T. Kościuszki, który domagał się od 
Prus zachowania neutralności. Według Fryderyka Wilhelma II – on jako 
władca Prus podejmie kroki, które będzie uważał za stosowne i lojalne wobec 
swojego sprawdzonego sojusznika – Rosji85. W tym momencie Polska sta-
nęła na przegranej pozycji. Fryderyk Wilhelm II zwrócił dodatkowo uwagę 
na zachowanie się Stanisława Augusta Poniatowskiego, który początkowo nie 
poparł insurekcji86, obawiając się, że jest ona wzorowana na rewolucji fran-
cuskiej. Ostatecznie jednak, widząc sytuację w stolicy, król polski oficjalnie 
pogodził się w dniu 29 maja z wybuchem insurekcji, co też oburzyło posła 
pruskiego i Fryderyka Wilhelma II. Gazeta „Berliner Zeitung” w numerze  
33 i 37 podawała, że król polski uciekł do klasztoru, gdzie przebywa pod 
eskortą 500 Moskali. Natomiast według tej gazety w Wilnie w ogóle nie do-
szło do żadnego aktu powstania, zaś sam A. Madaliński, jak pisano w numerze 
38, miał ukraść kasę powstańczą i uciec na Węgry. Te wiadomości docierające 

82 W maju do oddziałów polskich zgłaszali się również dezerterzy pruscy. Zalecono wówczas, 
aby każdemu dezerterowi pruskiemu dawano po 2 czerwone złote i „ich jako kanonistów do 
regimentów przystawiały”, „Korespondent Krajowy i Zagraniczny”, 27 maja 1794 r., nr 42,  
s. 916.
83 Tamże.
84 S. Herbst, Z dziejów wojskowych…, s. 131–132.
85 Fryderyk Wilhelm II do Caesara, Berlin 20 maja 1794 r., nr 36, [w:] Powstanie kościuszkowskie 
w świetle korespondencji posłów pruskich z Wiednia Lucchesiniego i Caesara…, s.208.
86 H. Kocój, Francja wobec powstania kościuszkowskiego w świetle dyplomatów pruskich, Kraków 
2005, s. 326–343.
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do Polski oburzyły polską opinię publiczną87. Uwidacznia to, jaką negatywną 
opinię o Polsce i Polakach budowano w Berlinie. Nie powinno to dziwić, 
gdyż była to gazeta, która zaczęła być w pewnym stopniu cenzurowana przez 
dwór berliński. Król pruski uważał na samym początku, że Stanisław August 
prowadzi specyficzną grę. Z jednej strony robi z siebie ofiarę i nie chce wypaść 
źle na arenie międzynarodowej, jako ten, który macza palce w kontaktach  
z rewolucjonistami, a z drugiej wie, że nowa władza nie jest mu przychylna88. 

Pozostając przy temacie akcesu Stanisława Augusta do powstania, należy 
zwrócić uwagę na dyplomatów innych państw i ich stosunek względem Rady 
Najwyższej Narodowej. Na większą konstatację zasługuje Szwecja, pomimo 
tego, że jej udział w powstaniu kościuszkowskim stanowi osobny problem89. 
Nie był przychylny Szwecji, tak jak i Rosji, również król pruski Fryderyk Wil-
helm II. Kiedy dowiedział się, że Rada Najwyższa Narodowa zawiadomiła 
korpus dyplomatyczny w Warszawie notą okólną (29 maja), iż RNN została 
właśnie utworzona i że król Stanisław August zgłosił do niej akces, oburzył 
się na postawę posła szwedzkiego w Warszawie Johana Tolla, który przyjął 
ową notę. J. Toll przebywając w Warszawie, nie otrzymał odpowiednich dy-
rektyw związanych z postępowaniem wobec powstańczej Polski. Polecono 
mu, aby nie rozdrażniał stosunków z Rosją oraz by wspólnie z nią nie dopu-
ścił do wybuchu rewolucji na wzór francuski. Drugi rozbiór Polski był dla  
J. Tolla niezrozumiały, nigdy też nie poparł sejmu w Grodnie, uważając go za 
niepotrzebny90. 

87 „Korespondent Krajowy i Zagraniczny”, 20 maja 1794 r., Dodatek do nr 40, s. 878; Artykuł 
zatytułowany „Na Gazetę Berlińską” ukazał się również w „Korespondencie…”, Por. tamże,  
27 maja 1794 r., nr 42, s. 921–923. Prasa pruska i niemiecka wobec insurekcji kościuszkowskiej, 
została już szczegółowo opracowana przez Jacka Schmidta. Pat. J. Schmidt, Niemiecka opinia publiczna 
wobec powstania kościuszkowskiego…, Tenże, Insurekcja kościuszkowska w niemieckiej literaturze i 
opinii publicznej, [w:] Zwycięstwo czy klęska, pod red.: H. Kocója, Katowice 1984, s. 201–223. 

88 Fryderyk Wilhelm II do L. Buchholtza, Berlin 4 maja 1794 r., nr 23, [w:] Relacje posła 
pruskiego…,  s. 276.
89 Misja polska w Szwecji i jej zabiegi dyplomatyczne w omawianym okresie zostały 
opracowane przez Z. Anusika, Misja polska w Sztokholmie w latach 1789–1795, Łódź 1993. 
Natomiast nieco jaśniejsze światło na obraz insurekcji kościuszkowskiej rzucają wydane 
raporty posła szwedzkiego w Polsce Johana Christophera Tolla, które pisał do regenta Szwecji 
księcia Karola Supermańskiego i kanclerza Fredrika Sparrego. Pat. Johan Christopher Toll, 
Powstanie kościuszkowskie w świetle korespondencji posła szwedzkiego w Warszawie. Raporty J. Ch. 
Tolla do regenta Szwecji księcia Karola Supermańskiego i kanclerza Fredrika Sparrego (styczeń-
sierpień 1794 r.), Z rękopisu przełożyła, wstępem i przypisami opatrzyła Leokadia Postén, 
Warszawa–Kraków 1989. Na temat stosunków polsko-szwedzkich w omawianym okresie, por.  
W. Konopczyński, Polska a Szwecja. Od pokoju oliwskiego do upadku Rzeczpospolitej 1660–
1795, Warszawa 1924.
90 Tamże, s. 67.
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L. Buchholtz nie poparł noty z 29 maja mówiącej o utworzeniu RNN 
i nie miał zamiaru na nią odpowiadać poprzez oficjalną notę skierowaną do 
I. Potockiego91. Notę, którą otrzymał tylko „awizował biletem”92. Dla posła 
pruskiego, nota z 29 maja, była kolejną przyczyną, aby ostatecznie wydostać 
się z Warszawy93. Jednak niektórzy dyplomaci przebywający w Warszawie, 
nadal zastanawiali się, co robić, a inni na nią ogólnie odpowiedzieli94. Nawet 
zrobił to poseł austriacki Benedykt de Caché. Dla króla pruskiego oznaczało 
to błąd, który może zostać odebrany jako „milczące uznanie nowego rządu”95. 
I. Potocki, który zawiadomił o powołaniu RNN korpus dyplomatyczny, oczy-
wiście zapewnił, że nowa władza nigdy nie zezwoli na wprowadzenie zasad 
jakobińskich w Polsce96. L. Buchholtz, który nie chciał odpowiedzieć na tą 
notę, odpowiednio został oceniony przez posła szwedzkiego: „Kiedy korpus 
dyplomatyczny wczoraj dyskutował nad poprzednio wymienioną notą, poseł 
pruski wyraził swoje życzenie aby nikt nie odpowiedział na notę pisemnie, za-
nim nie otrzymamy wyraźnej decyzji w tej sprawie od naszych dworów. Kiedy 
na to się nie zgodzono, wyjaśnił, że nie może brać udziału w naszych naradach, 
ponieważ oczekuje tylko na paszport i faktycznie nie pełni już żadnej funkcji 
dyplomatycznej. Potem, w poufnej rozmowie wyraził się, iż dobrze przewi-
dział, że nie tak prędko, jak sobie życzył zostanie wolny od stanowiska związa-
nego ze sprawami polskimi”97. Co się zaś tyczy posła szwedzkiego, wyraził on 
zadowolenie z treści okólnika i nawet pokazał władzom polskim kopię tekstu 

91 „Potocki otrzymał więc „bilet JP de Buchholtz z dnia 31 maja konfidencjonalnie pisany 
odpowiadający interimalnie na odebraną awizację dnia 29 tegóż miesiąca” Należy sądzić,  
ze przez interminalnie Potocki rozumiał, iż Buchholtz odebrał tylko notę cyrkularną, 
bez przyjęcia do wiadomości zawiadomienia o utworzeniu Rady Najwyższej. Buchholtz 
nie ograniczył się do tej awizacji, lecz – wedle relacji Potockiego tym bilecie – zwrócił się  
z rekwizycją o przyspieszenie ekspedycji paszportów do wyjazdu jego podług specyfikacji 
pojazdu in annexu przyłączonych”. Cyt. za. E. Gomulski, dz. cyt., s. 85. 
92 Takie zachowanie było niewłaściwe, awizowało się biletami bardzo banalne sprawy. W takiej 
sytuacji, kiedy władze dostarczały tak ważne urzędowe pismo, należało odpowiedzieć również 
notą urzędową. Niewłaściwe było również żądanie paszportów tak doniosłej chwili. Tamże,  
s. 86.
93 L. Buchholtz do Fryderyka Wilhelma II, Warszawa 31 maja 1794 r., nr 37, [w:] Relacje posła 
pruskiego…, s.166.
94 Toll podaje, że cały korpus dyplomatyczny, oprócz L. Buchholtza odpowiedział na pisemną 
notę RNN, J. Ch. Toll do Karola Supermańskiego, Warszawa 31 maja 1794 r., nr 36, [w:] 
Powstanie kościuszkowskie w świetle korespondencji posła szwedzkiego…, s. 139.
95 Fryderyk Wilhelm II do L. H. Goltza, Berlin 13 czerwca 1794 r., nr 36, [w:] Prusy wobec 
powstania kościuszkowskiego. Na podstawie korespondencji Fryderyka Wilhelma z posłem pruskim 
w Petersburgu Leopoldem Heinrichem Goltzem (depesze z Berlina do Petersburga i z Petersburga 
do Berlina z 1794 roku), wyd. H. Kocój, Kraków 2002, s. 71.
96 J. Ch. Toll do Karola Sudermańskiego, Warszawa 31 maja 1794 r., nr 36, [w:] Powstanie 
kościuszkowskie w świetle korespondencji posła szwedzkiego…, s. 137.
97 Tamże, s. 139.
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umowy zawartej w Kopenhadze między Szwecją a Danią98. „Taka decyzja bar-
dzo spodobała się przywódcom powstania, którzy dokładają wielu starań, by 
wydostać się z trudnej sytuacji i czepiają się kruchej gałęzi drzewa wolności”99. 
Przykre stwierdzenie uzmysławia, że sprawie polskiej, spośród dyplomatów 
przebywających w Warszawie, najbardziej przychylny był poseł szwedzki oraz 
w mniejszym stopniu i angielski – William Gardiner. 

J. Toll nie omieszkał donieść, że L. Buchholtz pokazał mu otrzymane 
30 maja depesze od P. K. Alvenslebena i Karla Wilhelma Finck von Finc-
kensteina100 w których informowali L. Buchholtza, iż nie mogą dać mu spe-
cjalnych instrukcji, zanim nie znajdzie się on u boku Fryderyka Wilhelma II.  
J. Toll uważał, że pewnie, dlatego tak piszą, aby mógł donieść swojemu wład-
cy o sprawach, o których nie mógł przekazać w swojej korespondencji. Po-
seł szwedzki uważał też, że dla Polski najkorzystniejszy będzie wyjazd pana  
L. Buchholtza z Warszawy. Dla J. Tolla pokazanie depesz od pruskich mi-
nistrów było prowokacją ze strony L. Buchholtza, który chciał zbadać, na 
ile Szwecja jest zainteresowana sprawami polskimi. Liczył również, że może 
wstawi się za nim u władz powstańczych, aby szybciej otrzymać paszporty101.

Rosja, która z samej natury położenia geograficznego i zaszłości histo-
rycznych, nie była przychylna Szwecji, nie chciała zadrażniać stosunków z tym 
państwem. Dostrzegał to poseł pruski w Petersburgu. Obawiał się Szwecji 
również Fryderyk Wilhelm II. Według doniesień L. H. Goltza dwór szwedzki 
wiedział, że Rosja jest w trudnej sytuacji w związku z wybuchem insurekcji  
w Polsce, a według Szwecji, Prusy z premedytacją zaogniają stosunki w Polsce. 
Król pruski poinformował L. H. Goltza, że w Sztokholmie rozważana jest 
myśl o odwołaniu posła szwedzkiego z Petersburga Curta Bogislausa Ludwiga 
Christoffera von Stedingka102. Władca Prus obawiał się, że może dojść do 

98 J. Ch. Toll do Fryderyka Sparrego, Warszawa 4 czerwca 1794 r., [w:] Powstanie 
kościuszkowskie w świetle korespondencji posła szwedzkiego…, s. 145. Był to traktat zawarty  
29 marca, dotyczył zachowania neutralności między Danią a Szwecją. Całość traktatu przytacza: 

„Gazeta Narodowa Wileńska”, 11 maja 1794 r., nr 3. 
99 Fryderyk Wilhelm II do L. H. Goltza, Berlin 13 czerwca 1794 r., nr 36, [w:] Prusy wobec 
powstania kościuszkowskiego. Na podstawie korespondencji Fryderyka Wilhelma z posłem pruskim 
w Petersburgu Leopoldem Heinrichem Goltzem…, s. 71.
100 Karl Wilhelm Finck von Finckenstein (ur. 11 II 1714 r.; zm. 3 I 1800 r.) Był pruskim 
ministrem i dyplomatą na dworze Fryderyka Wielkiego. Ceniony również przez Fryderyka 
Wilhelma II. W 1947 roku był posłem pełnomocnym Prus na dworze w Petersburgu.
101 J. Ch. Toll do Karola Supermańskiego, Warszawa 31 maja 1794 r., nr 36, [w:] Powstanie 
kościuszkowskie w świetle korespondencji posła szwedzkiego…, s. 139–140.
102 Fryderyk Wilhelm II do L. H. Goltza, Berlin 24 czerwca 1794 r., nr 39, [w:] Prusy wobec 
powstania kościuszkowskiego. Na podstawie korespondencji Fryderyka Wilhelma z posłem pruskim 
w Petersburgu Leopoldem Heinrichem Goltzem…, s. 76. Władca Prus się mylił, gdyż Stedingk 
pozostał posłem w Rosji aż do 1808 roku.
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wojny między Rosją a Szwecją, aczkolwiek według niego rosyjskie działania 
militarne są tylko pewną propagandą, bo Katarzyna II nie może sobie pozwo-
lić na kolejną wojnę ze Szwecją103. Najbardziej zaskakuje jednak wiadomość, 
zresztą nieprawdziwa, która wyszła od strony Prus, informująca, że armia li-
tewska we wrześniu miała otrzymać od Szwecji 200 armat i 10 000 flint104.

Na koniec należy również poruszyć problem Gdańska w 1794 roku. 
Plany powstańcze zakładały, że mieszkańcy tego miasta pomogą insurekcji. 
Gdańsk znalazł się po II rozbiorze w obrębie państwa pruskiego. Sprawa tego 
miasta pojawiła się już w 1789 roku, kiedy jeszcze należało ono do Rzeczpo-
spolitej. Do poselstwa polskiego w Berlinie dochodziły wówczas skargi Gdań-
ska na władze pruskie. Alarmowano, że Prusacy rozpoczęli rozbudowę fortyfi-
kacji Neufahrwasser105. Ówczesny minister spraw zagranicznych Prus,  Ewald 
von Hertzberg odpowiedział, że nie ma podstaw by sadzić, iż skierowane  
są przeciwko Polsce106.

Pierwotne plany powstania zakładały, że mieszkańcy miasta wspomogą 
insurekcję. Założono, że powstanie obejmie ziemie pruskie. Józef Wybicki 
ogłosił wówczas odezwę Do mieszkańców Prus Wschodnich i Zachodnich. Ode-
zwa ta miała na celu wzbudzenie w mieszkańcach patriotycznej postawy i przy-
wrócenie temu terenowi więzi z Polską. Zwrócono uwagę, że tak naprawdę, 
to „chytrość i przewrotność domu brandenburskiego omyliła tak słodkie dla 
obydwu narodów nadzieje. Niewdzięczny ten dom usuwając się od obowiąz-
ków winnych Rzeczpospolitej Polskiej stał się z czasem swojej dobrodziejki 
nieprzyjacielem”107. Odezwa przypominała rok 1466, kiedy zawarto między 
narodami przymierze. „Poznajcie próżną ambicyę i chciwość Wilhelma, który 
trwoni majątki wasze, a krew synów i braci waszych nie wstydzi się za pienią-
dze przedawać. Patrzcie, co was kosztuje nierozsądna wojna z Francyą”108. 

W Gdańsku podczas insurekcji zakazano czytania polskich gazet, jed-
nak część jego mieszkańców nie zwracała uwagi na owe nakazy publicznie 

103 Fryderyk Wilhelm II do L. H. Goltza, Berlin 27 czerwca 1794 r., nr 41, [w:] Prusy wobec 
powstania kościuszkowskiego. Na podstawie korespondencji Fryderyka Wilhelma z posłem pruskim 
w Petersburgu Leopoldem Heinrichem Goltzem…, s. 78.
104 „Gazeta Wolna Warszawska”, 11 października 1794 r., nr 49.
105 Obecnie: Nowy Port (kaszubskie: Fôrwôter, niem.: Neufahrwasser) – dzielnica Gdańska 
położona przy ujściu Martwej Wisły (odcinek Wisły Leniwki po przebudowie koryta rzeki  
w latach: 1890–1895). Graniczy od zachodu z Brzeźnem, od południa z Letnicą. 
106 J. Dutkiewicz, Sprawa Gdańska w dobie Sejmu Czteroletniego w oświetleniu korespondencji 
dyplomatycznej pruskiej, [w:] „Zapiski Towarzystwa Naukowego w Toruniu”, t. XX, z. 1–4, 
Toruń 1955, s. 348; M. Kucharski, Działalność dyplomacji polskiej w Berlinie w latach 1788–
1792, Katowice 2000, s. 76.
107 APK, t. II, s. 232. Całość odezwy: APK, t. II, s. 230–232.
108 Tamże, s. 230–231.



245

STANOWISKO POLSKICH WŁADZ INSUREKCYJNYCH...

je łamiąc109. Poza tym umocniono Gdańsk i 8 marca 1794 roku zamknięto 
miasto, dlatego aby „dać poznać Warszawie, iż Gdańsk, tak wewnątrz jak i 
na zewnątrz nie zasypia na bezpieczeństwo swoje”110. Obiecywano również 
nagrody tym, którzy zaczną wydawać polskich szpiegów. Pomimo tego na 
początku czerwca przybito na gdańskim ratuszu taki wiersz:

„In Pohlen ist jetz Freyheeit…
Już Wolna Polska, zgodą, miłością całęże!
Lecz Panowie Prusacy – istni to złodzieje!
Boże! Tylko nas wspomóż w sposób jaki taki!
Przysięgamy: że wytniemy wszystkie Prusaki”111.

Dzisiaj może zaskakiwać nas brak realizmu w zachowaniu się polskich 
władz w stosunku do Prus. Można to nazwać naiwnością, złudzeniami, czy 
użyć jeszcze innych określeń. W Polsce liczono na pruską neutralność, przy 
okazji licząc na pomoc Turcji lub Szwecji. Zwracał na to uwagę L. Buchholtz, 
pisząc: „Nowy rząd liczy na poparcie dworu wiedeńskiego, na skuteczność 
zabiegów Descorchesa w Konstantynopolu, a także na korzystne następstwa 
aliansu między Szwecja a Danią”112. Nie wszyscy Polacy wiedzieli, że należało 
liczyć wówczas na samych siebie, a nie próżno oczekiwać na pomoc innych. 
Zwracał na to uwagę H. Kołłątaj kilka miesięcy wcześniej: „Próżne gadaniny, 
lekkomyślny i przemijający zapał, oglądanie się na kogoś trzeciego na nic się 
nie zdadzą. Zapał powinien być stały. Oglądać się nie można tylko na siebie 
samych. Okoliczności nie opuszczać, gdy się okaże. Bez przyjaznych okolicz-
ności nic płocho nie przedsiębrać, przedsiębranych układów bez rozsądnego 
wyrachowania do skutku nie przywodzić”113.

 Ostatecznie sytuacja posła pruskiego, liczącego na wydanie paszpor-
tów, gardzącego nowymi polskimi władzami, zmieniła się diametralnie, „gdy 
dwór berliński, łamiąc zawarte przymierze z Polską, rozpoczął otwartą wojnę 
z narodem polskim, jak to określano w Warszawie w czerwcu 1794 roku”114.

W historii panuje opinia, że wraz z 6 czerwca 1794 roku Prusy,  
a przede wszystkim król pruski, ujawniły swoje prawdziwe zamiary wobec 

109 Tamże, 10 czerwca 1794 r., nr 46, s. 1045.
110 Tamże.
111 „Korespondent Krajowy i Zagraniczny”, 7 czerwca 1794 r., nr 45, s. 1006–1007.
112 L. Buchholtz do Fryderyka Wilhelma II, Warszawa 19 maja 1794 r., nr 34, [w:] Relacje 
posła pruskiego…, s. 159.
113 Hugo Kołłątaj do Barssa z dn. 6 grudnia 1793 r., [w:] Listy Hugona Kołłątaja pisane  
z emigracyi w r. 1792, 1793 i 1794 . Dwa tomy w jednym zebrał Lucyan Siemieński, Poznań 
1872 s. 174.
114 E. Gomulski, dz. cyt., s. 86.
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Rzeczpospolitej. Pomimo tego, że dzisiaj już wiemy, że na dworze w Berlinie 
zdecydowano już wcześniej o współdziałaniu z państwem rosyjskim. T. Ko-
ściuszko nie spodziewał się jednak tak szybkiej współpracy Prus z rosyjskimi 
oddziałami. 

Wiele rzeczy negatywnych można powiedzieć o królu pruskim. Nie wol-
no mu odmówić jednak tego, że zdawał sobie bardzo dobrze sprawę z ówcze-
snej sytuacji. Wiedział, że nie może zlekceważyć Polaków, skoro powstańcy 
mogli zgromadzić pod swymi sztandarami kilkanaście tysięcy żołnierzy, czy 
też pozyskać chłopów do powstania. Wiedział, że wojska insurekcyjne nie 
stanowiły słabej siły militarnej. Wystąpił więc od razu z propozycją współdzia-
łania oddziałów pruskich z Rosjanami. Wiedział, że insurekcję trzeba stłumić  
i to jak najszybciej – siłą115. Już w maju 1794 roku Fryderyk Wilhelm II 
wyraził zgodę na propozycję Katarzyny II na zajęcie części Polski oraz za-
bezpieczenie lewego brzegu Wisły, co mogło doprowadzić do przekroczenia 
przez wojsko pruskie Wisły i podjęcia dalszych działania116. Decydując się na 
wkroczenie na terytorium Rzeczpospolitej podczas powstania kościuszkow-
skiego, dwór berliński po cichu liczył na ujawnienia prawdziwych planów Ro-
sji. Wojska pruskie przebywając na terytorium Polski zdawały sobie sprawę, 
że łatwiej będzie pertraktować z Rosją, czy też ewentualnie z Austrią, w razie 
nowego rozbioru, kontrolując poczynania Rosji. Poza tym królowi pruskiemu 
wydawało się, że wkroczenie do Rzeczpospolitej nie będzie stwarzało żadnych 
problemów, jednak postawa ludności polskiej ujawniła wrogie zachowanie 
względem Prusaków117.

Źródło insurekcji kościuszkowskiej widziały Prusy w marnym funkcjo-
nowaniu politycznym Rosji w Rzeczpospolitej, a przede wszystkim w polity-
ce O. Igelströma, czyniąc go odpowiedzialnym za wybuch powstania. Rosja  
w początku powstania posiadała zbyt słabe siły, aby samotnie stłumić je bez 
osłabiania tureckiego frontu, a kiedy wybuchła insurekcja w Wilnie musiała 
osłaniać Litwę. Wówczas Rosjanie rozpoczęli starania o oddanie Warszawy 
Prusakom i o współdziałanie z nimi w celu wspólnego zdławienia insurekcji.  
Roku 1974 był rokiem niewątpliwie tragicznym w dziejach Rzeczpospolitej, 
który ujawnił politykę wzajemnej współpracy Rosji i Prus, mającej na celu 

115 Fryderyk Wilhelm II do Luchhesiniego, Berlin 21 kwietnia 1794 r., nr 27, [w:] Powstanie 
kościuszkowskie w świetle korespondencji posłów pruskich z Wiednia G. Lucchesiniego i Caesara…,   
s. 199. 
116 GStA PK, Rep. 96, 160 F, Fryderyk Wilhelm II do Ministrów Gabinetu, Poznań 20 maja 
1794 r., s. 170.
117 GStA PK, Archiwum Domowe, Rep. 48 M, nr 86, Fryderyk Wilhelm II do hrabiny 
Lichtenau, 1 czerwca 1794 rok.
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zniszczenie Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Dyplomacja pruska okazała się 
na tyle silna, aby działać przeciwko Polsce i rebelii w niej rozpoczętej, nie 
tylko poprzez posła w Warszawie, ale również w Petersburgu, Stambule czy  
w Wiedniu – największym skupisku, według Prus, polskich agentów. 

Udział Prus w powstaniu kościuszkowskim nie pozostał bez echa na cały 
XIX wiek. Negatywny obraz Prusaka ukształtował się po ostatnim rozbiorze 
Polski. Przyczynienie się Prus do upadku Rzeczpospolitej spowodowało po-
strzeganie przez Polaków Prusaków, jako narodu perfidnego i wyrachowane-
go. Z czasem taki pogląd przeniesiono na całość narodu niemieckiego. Zresztą 
określenie Prusak w Polsce dość często odnoszono do wszystkich mieszkań-
ców „królestwa pruskiego, bez względu na narodowość”118. Dodatkowo takie 
spojrzenie zaostrzyło się po kongresie wiedeńskim119. W opinii większości na-
rodu polskiego wizerunek Prusaka przedstawiał się: ”jako lichwiarza, który 
dochodził do majątku każdym sposobem, łamał wszystkie przysięgi, zabierał 
Polakom ziemie i inne dobra materialne, szydził z praw, zobowiązań, wartości 
ogólnoludzkich”120.

Reasumując polityka dworu pruskiego, która poprzez działalność dyplo-
matyczną, w okresie kilku miesięcy dążyła na terenie państwa polskiego do 
zagarnięcia nowych terenów, została w pełni zrealizowana. Dyplomacji pol-
skiej, pomimo starań, nie udało się zrealizować planów względem Prus. Dla 
berlińskiego dworu bardziej atrakcyjnym sojusznikiem była Rosja, niesłaba 
Polska, szczególnie po przegranej w 1792 roku. Zamiast wyciągnąć wnioski  
z niezrealizowanego przymierza z 1790 roku, Polska nadal liczyła na przychyl-
ność polityki dworu berlińskiego. Los Polski był już przesądzony. Realizując 
Akt Krakowski nie sposób było nie podjąć walki na dwa fronty. Prusy prędzej 
czy później dowiedziawszy się o wydarzeniach z 24 marca, podjęłyby i tak 
odpowiednie kroki w celu zabezpieczenia swoich granic, co też im się udało.

118 W. Wrzesiński, Sąsiad. Czy wróg? Ze studiów nad kształtowaniem się Niemca w Polsce  
w latach 1795–1939, Wrocław 1992, s. 23–24.
119 Tamże, s. 26.
120 Tamże, s. 18.
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Pokolenie Z w obliczu otwartego 
konfliktu zbrojnego

Wstęp

Większość czytelników z chwilą urodzenia stała się obywatelami Rze-
czypospolitej Polskiej. Część uzyskała status obywatela na mocy naturalizacji, 
pozostali natomiast stali się obywatelami na mocy innych sposobów nabycia 
obywatelstwa polskiego. Wszystkie te grupy łączy jeden, niezmienny mia-
nownik, który towarzyszył statusowi obywatela od zamierzchłych czasów – 
określony w art. 85 Konstytucji RP obowiązek obrony ojczyzny (Konstytucja 
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 
z późn. zm.).

Do lutego 2022 roku znaczna część Polaków nie dokonywała rozważań 
nad tym obowiązkiem, ponieważ nowoczesna Europa jawiła się jako teren 
wiecznego pokoju. Za sprawą rosyjskiej agresji na Ukrainę, po kilkudziesięciu 
latach stabilnej sytuacji geopolitycznej na kontynencie, doszło do rozpoczęcia 
otwartego konfliktu zbrojnego. Konflikt ten w sposób doniosły wywarł nacisk 
na sytuację w Polsce.

Kryzys ujawnił się nie tylko w sposobie myślenia Polaków o obronie oj-
czyzny. Polska przyjęła setki tysięcy uchodźców, a temat wojny za wschodnią 
granicą stał się jednym z najważniejszych pozycji w debacie publicznej. Po-
nownej rewizji został poddany system obrony Rzeczypospolitej, którego pod-
stawy zostały uregulowane w ustawie z 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny 
(Ustawa z 11.03.2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655), dalej u.o.o.).

1 ORCID 0000-0003-1592-5930
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Ustawa rozpoczyna się preambułą, w której wskazuje się jej podstawowy 
cel. Stworzona została „w trosce o bezpieczeństwo ojczyzny, kierując się kon-
stytucyjnym obowiązkiem jej obrony nałożonym na każdego obywatela Rze-
czypospolitej Polskiej oraz pragnąc zagwarantować wszystkim, którzy realizują 
ten obowiązek, jak najlepsze warunki, w szczególności żołnierzom, którzy peł-
nią służbę wojskową dla dobra Rzeczypospolitej Polskiej, a od których służba 
ta wymaga zdyscyplinowania, lojalności i poświęcenia”.

Podstawowe pytanie jakie należy sobie zadać w stanie realnie toczą-
cej się wojny za naszą wschodnią granicą odnosi się do celów i idei za jakie 
ustrojodawca nakłada obowiązek służby wojskowej. Nie sposób nie odczuć, że  
w nowoczesnym świecie będą one odmienne od tych prezentowanych około  
100 lat temu. Należy rozważyć zatem na jaką skalę patriotyzm uległ zmianie 
i czy obywatel, który uchybia obowiązkowi obrony może zostać z automatu 
pozbawiony przymiotu patrioty.

Rozważań nie sposób oprzeć wyłącznie na podstawowych ramach praw-
nych. Przede wszystkim należy toczyć dyskusję w oparciu o argumenty spo-
łeczne. Tylko tak skonstruowana debata, na którą składają się koncepcje  
z różnych dziedzin życia, będzie mogła warunkować udzielenie prawidłowych 
wniosków o realnym zakresie obowiązku obrony kraju należącego do struk-
tur Unii Europejskiej w XXI wieku. Ze względu na rozległość podejmowanej 
tematyki w artykule przedstawiono ujęcie patriotyzmu z perspektywy war-
tości ważnych dla najmłodszego pokolenia Polaków. Rozważania skupiono 
na ideałach kluczowych dla tak zwanego pokolenia Z (pokolenie/generacja  
Z lub C (od ang. connected – ciągłej obecności w sieci) i postmilenialsi to gru-
pa najmłodszych dorosłych urodzonych po 1995 roku - Całek 2021, s.105),  
a więc - tolerancji, równości płci oraz wolności sumienia i poglądów.

W pierwszej kolejności należy jednak rozpocząć od przedstawienia pod-
stawowych regulacji prawa powszechnie obowiązującego na terenie kraju  
w zakresie obronności.

Ramy prawne obowiązku obrony RP

Podstawowym przepisem, jak już akcentowano, który przyświeca tema-
tyce obowiązku obrony jest art. 85 Konstytucji RP. W pierwszym ustępie tego 
artykułu ustrojodawca nakłada na obywatela polskiego, jeden z nielicznych 
konstytucyjnych obowiązków. Jak słusznie podnosi się w doktrynie obowią-
zek obrony jest nakazem o charakterze powszechnym.
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Obowiązek obrony nie został ograniczony wyłącznie do nakazu typowo le-
galistycznego. Przyświeca mu również walor moralny, patriotyczny oraz etyczny 
(Florczak-Wątor 2021, art. 85). ”Ojczyzna”, pisana z wielkiej litery, ma znaczenie 
nie tyle jako kraj pochodzenia, ale jako wyodrębnione i niezależne terytorium, z 
którym obywatel jest silnie związany, również pod kątem emocjonalnym (Dzia-
łocha, Łukaszczuk 2016, art. 85). Istotnie to nie sam związek osoby fizycznej  
z państwem relacją prawną obywatelstwa, ma stać za aktualizowaniem się 
obowiązku obrony. Emocjonalne przywiązanie i troska o byt RP, która okre-
ślona została w art. 82 Konstytucji RP ma stanowić asumpt do moralnego  
i etycznego obowiązku jej obrony.

Rozważania dotyczące pozaprawnego wymiaru obowiązku obrony nie 
powinny być pomijane w jego wykładni. Właściwe zrozumienie intencji jakie 
stoją za prawidłowym zapewnieniem bezpieczeństwa państwa można otrzy-
mać jedynie za pomocą nałożenia obowiązku, który jest egzekwowalny, a więc 
który nie będzie przez obywateli postrzegany jako niesłuszny, niepotrzebny,  
i od którego spełnienia obywatele będą się uchylać. 

Wywodząc normę z art. 85 ust. 1 Konstytucji RP należy wziąć pod uwagę 
art. 1 ustawy zasadniczej, który określa, że Rzeczpospolita Polska jest dobrem 
wspólnym, a więc podzielaną przez wszystkich wartością. Silne związanie  
z państwem powinno być przede wszystkim wynikiem dobrze działającego 
aparatu państwa. Organy władzy publicznej powinny zatem podejmować 
działania budzące zaufanie w oczach suwerena. Nie sprowadza się to do kon-
kluzji, że w obliczu wartości obrony ojczyzny, organy państwa powinny podej-
mować wyłącznie działania, które podobają się całemu społeczeństwu. Wręcz 
przeciwnie – budzące zaufanie państwo to organy działające dla dobra ogółu, 
które nie może z istoty rzeczy być akceptowalne przez wszystkich obywateli.

W dalszych jednostkach redakcyjnych art. 85 Konstytucji RP ustrojo-
dawca przewidział, że obowiązek obrony, mimo generalnego charakteru, może 
doznawać modyfikacji. Nie sposób zatem zdefiniować czym precyzyjnie jest 
obowiązek obrony. Oczywistym jest, że za podstawową formę realizacji tego 
obowiązku powszechnie uznamy służbę wojskową. Jednak należy zauważyć, 
że jednostka której przekonania religijne lub wyznawane zasady moralne nie 
pozwalają na odbywanie służby wojskowej, może być zobowiązana do służby 
zastępczej na zasadach określonych w ustawie. Przedmiotowego wyłączenia nie 
należy traktować jednak jako publicznego prawa podmiotowego (Florczak-

-Wątor 2021, art. 85), a wyłącznie jako uprawnienie do wnioskowania o skie-
rowanie do służby zastępczej, które będzie rozpatrywane przez właściwy organ.
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Konstytucja zakreśla zatem wyłącznie normę ogólną dotyczącą obowiąz-
ku obrony. Do szczegółowych regulacji dochodzi w ustawie.

Od 29 listopada 1967 roku do 23 kwietnia 2022 roku podstawową usta-
wą wypełniającą delegację z art. 85 Konstytucji RP była ustawa z 21 listopada 
1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Ustawa 
z 21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej 
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 372 z późn. zm.), dalej u.p.o.o.r.p.). To na jej pod-
stawie obywatele polscy byli zobligowani do odbywania tak zwanej zasadni-
czej służby wojskowej. Obowiązek ten został zawieszony za sprawą nowelizacji 
ustawy z 2019 roku, a w miejsce odbywanej służby została stworzona instytu-
cja kwalifikacji wojskowej. Istotne rozważania o charakterze tego obowiązku 
w związku z ograniczeniem go prawie wyłącznie do mężczyzn zostaną podjęte 
w kolejnej części artykułu.

Sejm RP 11 marca 2022 roku, w trakcie trwającego konfliktu zbrojnego 
w Europie, uchwalił ustawę o obronie Ojczyzny. Zgodnie z art. 824 ustawa 
weszła w życie po upływie trzydziestodniowego vacatio legis, a więc 23 kwiet-
nia 2022 roku.

W zakresie obowiązków obywatela dotyczących obronności kraju nowa 
ustawa nie dokonała rewolucyjnych zmian. Nadal został utrzymany obowią-
zek kwalifikacji wojskowej, który jak dotychczas został silnie ograniczony do 
mężczyzn i określonej grupy kobiet, spełniających wymagania ustawy.

Co istotne w art. 3 ust. 1 u.o.o. określono generalną zasadę, że obowiąz-
kowi obrony Ojczyzny podlegają obywatele polscy zdolni ze względu na wiek 
i stan zdrowia do wykonywania tego obowiązku. Z obowiązku zostali jednak 
zwolnieni obywatele będący równocześnie obywatelami innego państwa, z za-
strzeżeniem, że zamieszkują oni poza granicami kraju.

Ustawodawca skonkretyzował również co rozumie pod pojęciem obo-
wiązku obrony. W wyliczeniu z art. 3 ust. 2 u.o.o. podkreślono podstawową 
formę spełnienia obowiązku z art. 85 Konstytucji, a więc pełnienie służby 
wojskowej. Uzupełniająco określono, że w ramach obowiązku obrony obywa-
tele są zobowiązani do wykonywania innych obowiązków i świadczeń na rzecz 
obronności kraju. Jak słusznie zatem podkreśla się w doktrynie „powinność 
obrony ojczyzny jest wydatnie szersza treściowo aniżeli jeden z jej aspektów, 
jakim jest odbywanie służby wojskowej” (Kozłowski 2020, s. 196-214).

W toku analizy pod względem społecznym i prawnym poddane zostaną  
wyłącznie dwa obowiązki – obowiązek poddania się kwalifikacji wojskowej 
oraz obowiązek pełnienia służby wojskowej.
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Ocena obowiązków nałożonych ustawą

Jak silnie akcentuje się w rozporządzeniu programowym dla szkół pod-
stawowych (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14.02.2017 r. 
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podsta-
wy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla 
uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym 
lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształ-
cenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształ-
cenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356 z późn. zm.)) „na 
plan pierwszy na każdym etapie edukacyjnym w szkole podstawowej po-
winno wysuwać się kształtowanie i rozwijanie postawy patriotycznej, przy 
jednoczesnym poszanowaniu dla dorobku innych narodów”. Już od najmłod-
szych lat państwo, działające poprzez swoje organy, podejmuje kroki w celu 
budowania tożsamości narodowej i kształtowania nastrojów patriotycznych 
wśród uczniów.

Podstawa programowa nauczania w szkole podstawowej opiera się na 
zwracaniu szczególnej uwagi na wartości jakimi są m.in. ojczyzna, naród, pań-
stwo, symbole państwowe, patriotyzm, pamięć historyczna, odwaga, tożsa-
mość (Podstawa programowa dla nauczania przedmiotu historia w szkołach 
podstawowych). Wartości te odnajdujemy nie tylko w wytycznych dla na-
uczania takich przedmiotów jak historia. Są one wskazywane jako niezwykle 
istotne również dla nauczania innych przedmiotów, choć często bywają okre-
ślane w sposób synonimczny. W podstawie programowej dla nauczania edu-
kacji dla bezpieczeństwa wskazano, że „w trakcie nauczania przedmiotu nale-
ży koncentrować się znaczeniu, jakie w rozwoju młodzieży ma wychowanie 
mające na celu kształtowanie postawy patriotycznej oraz poczucia odpowie-
dzialności za dorobek minionych pokoleń”. Dlaszy etap edukacji w szkołach 
średnich również opiera się na powielaniu powyższych wartości w podstawie 
programowej.

Szczególnym nakierowaniem na patriotyzm i „kształtowanie postaw 
obronnych” charakteryzują się oddziały, w których realizuje się program przy-
gotowania wojskowego. Zgodnie z art. 18 ust. 6 ustawy prawo oświatowe 
(Ustawa z 14.12.2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082  
z późn. zm.) Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem wła-
ściwym do spraw oświaty i wychowania określa, w drodze rozporządzenia pro-
gram szkolenia realizowany w takim oddziale, mając na uwadze przygotowa-
nie do podjęcia służby wojskowej oraz rozwijanie umiejętności przydatnych 
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w służbie wojskowej.
Młode pokolenie Polaków przechodzi zatem proces dydaktyczny, w któ-

rym nie tylko uzyskuje wiadomości o faktach historycznych i dziejach państwa, 
ale podczas którego zwraca się bardzo silnie uwagę na tożsamość państwową.

W dobie rozwiniętego globalizmu trudno jednak nie zauważyć, że młodzi 
Polacy często weryfikują przekazywane w szkole wartości w innych źródłach. 
Wielokrotnie wynikiem tej analizy jest podważanie wartości patriotyzmu  
i odcięcie się od tożsamości obywatela.

Czasem pojęcie patriotyzmu sprowadza się do uznania tej postawy za 
skrajnie prawicową, niemal utożsamianą z nacjonalizmem. Pokolenie Z ce-
chuje silna polaryzacja poglądów i wartości politycznych, religijnych i spo-
łecznych. Jednakże pokolenie młodych wyraźnie częściej identyfikuje się  
z wartościami takimi jak tolerancja i równość (Raport British Council 2021). 
Przyjrzeć się zatem należy jak kształtuje się obowiązek kwalifikacji i służby 
wojskowej pod tym względem.

Zgodnie z art. 2 pkt 14 u.o.o. przez kwalifikację wojskową należy rozu-
mieć proces ukierunkowany na określenie zdolności do pełnienia służby woj-
skowej. Rozwinięcie szeregu regulacji odnoszących się do przeprowadzania 
kwalifikacji wojskowej znajdują się w dziale VI u.o.o.

Z punktu widzenia wartości równości płci wartym rozważenia jest art. 
59 i 60 u.o.o. W pierwszym z nich określono podstawowy zakres podmio-
towy obywateli, którzy są zobowiązani do stawienia się do kwalifikacji. Są 
nimi mężczyźni, którzy w danym roku kalendarzowym kończą 19 lat życia. 
W art. 59 ust. 5 u.o.o. kobiety zostały zaliczone do grupy ochotników, wobec 
których obowiązek kwalifikacji się nie aktualizuje. Wyjątkiem pozostaje tutaj 
art. 60 ust. 1 u.o.o., który zakłada, że „kobiety posiadające kwalifikacje przy-
datne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania 
tych kwalifikacji, które w danym roku szkolnym lub akademickim kończą na-
ukę, albo będące studentkami lub absolwentkami szkół wyższych, mogą być 
poddane obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej, poczynając od 
dnia 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym kończą 19 lat życia.”.

Dla prawidłowego przebiegu kwalifikacji wojskowej obowiązek stawie-
nia się został poddany sankcją za jego niewykonanie. Ustawodawca w art. 54 
ust. 8 przewidział, że „w przypadku niezgłoszenia się bez uzasadnionej przy-
czyny do rejestracji osoby podlegającej temu obowiązkowi wójt (burmistrz, 
prezydent miasta) nakłada na tę osobę grzywnę w celu przymuszenia albo 
zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do urzędu gminy, w try-
bie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.”. Dodatkowo 
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osoba, która niepoddała się obowiązkowi kwalifikacji wojskowej w danym 
roku kalendarzowym będzie, na mocy art. 59 ust. 4 u.o.o., podlegała obowiąz-
kowi stawienia się do ukończenia 60 roku życia, chyba, że uczyni to wcześniej.

Ustawodawca przewidział zatem niezwykle ingerującą w swobody oby-
watelskie sankcję za naruszenie obowiązku stawienia się do kwalifikacji woj-
skowej. Wartym zaakcentowania jest, że przymusowe doprowadzenie przez 
Policję jest w istocie pozbawieniem wolności osoby, która uchybiła obowiąz-
kowi. Ingerencja w konstytucyjne prawo z art. 41 ust. 1 Konstytucji RP na-
stępuje poprzez zarządzenie przymusowego doprowadzenia przez właściwe-
go wójta, a więc organ administracji publicznej. Należy uznać, że tak daleko 
idące uprawnienie może zostać uznane za wydane z przekroczeniem zasady 
proporcjonalności, którą w tym przypadku statuuje konstytucyjną wolność 
obywatela. Obowiązek kwalifikacji wojskowej został zatem pozbawiony sta-
tusu lex imperfecta, a więc możemy poddać go dalszej analizie w kontekście 
naruszenia zasady równości.

Jak wynika z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP wszyscy są równi wobec prawa 
oraz mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Jak słusznie 
wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 13 kwietnia 2021 roku 

- „z zasady równości, wyrażonej w art. 32 ust. 1 Konstytucji RP, wynika na-
kaz jednakowego traktowania podmiotów prawa w obrębie określonej klasy 
(kategorii). Zasada równości polega na tym, że wszystkie podmioty prawa cha-
rakteryzujące się w równym stopniu daną cechą istotną (relewantną) powinny 
być traktowane równo, a więc według jednakowej miary, bez zróżnicowań 
zarówno dyskryminujących jak i faworyzujących.” (Wyrok NSA z 13.04.2021 
r., I GSK 3329/18, LEX nr 3185176).

Niewątpliwie zarówno kobiety i mężczyźni charakteryzują się w takim 
samym stopniu istotną cechą, która z punktu widzenia obowiązku obrony 
ma znaczenia. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni są obywatelami. Właśnie 
ta cecha sprawia, że powinni być oni traktowani w kontekście obowiązku 
stawienia się do kwalifikacji wojskowej w sposób tożsamy. Nakaz równego 
traktowania obejmuje również Sejm i Senat jako organy władzy publicznej 
sprawujące władzę ustawodawczą.

Trudnym do znalezienia jest również argument przemawiający za ra-
cjonalnością ograniczenia obowiązku z działu VI u.o.o. prawie wyłącznie do 
mężczyzn. Kwalifikacja wojskowa jest elementem służącym poprawnemu 
wykonania obowiązku obrony ojczyzny, jako metoda na określanie przydat-
ności poszczególnych obywateli dla sił zbrojnych. Skoro zatem w Konsty-
tucji RP obowiązkiem obrony zostali obciążeni wszyscy obywatele, a nawet 
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ustawodawca powiela tę prawdę w art. 3 ust. 1 u.o.o., nie czyniąc dywer-
syfikacji ze względu na płeć, to na próżno szukać uzasadnienia dla regulacji 
wynikającej z art. 59 ust. 1 u.o.o.

W tym miejscu rozważań należy zwrócić uwagę, że dla młodego pokole-
nia, które silnie gloryfikuje zasadę równości płci, jej rażące naruszenie w art. 
59 ust. 1 u.o.o. może wpływać na sprzeciw co do respektowania obowiązku 
kwalifikacji wojskowej i oceny jego zasadności.

Podstawowym sposobem spełnienia obowiązku obrony, jak już wspo-
mniano, jest odbycie służby wojskowej. W tym kontekście ustawodawca uży-
wa przede wszystkim rozróżnienia na wiek i stan zdrowia. Wydaje się, że tak 
ukształtowane przesłanki są jak najbardziej zrozumiałe w kontekście istoty 
obowiązku obrony ojczyzny. 

Dodatkowym wyłączeniem spod obowiązku obrony jest regulacja art. 5 
ust. 3 u.o.o. Jest to jednak wyłącznie zakresowe, dotyczące określonego prze-
działu czasowego. W przedmiotowym kontekście poprzednia ustawa nasu-
wała wątpliwości co do zasadności ograniczenia tego lex speciali wyłącznie do 
kobiet w zakresie nieobowiązującego już art. 58 ust. 3 u.p.o.o.r.p. Jakkol-
wiek zrozumiałym była i wciąż pozostaje konieczność zapewnienia opieki nad 
dziećmi w okresie wczesnego rozwoju przez matkę, tak możliwość opieki na 
dziećmi powyżej lat 8, osobami chorymi, czy osobami niepełnosprawnymi nie 
powinna być ograniczony wyłącznie dla kobiet. Rodziło to poważne obawy  
o możliwość właściwej opieki nad osobami, które były wymienione w poprzed-
niej ustawie, a których jedynym i samodzielnym opiekunem jest mężczyzna  
w wieku poborowym. W tym zakresie ustawodawca dopuszczał się wątpliwe-
mu rozróżnieniu obywateli przez wzgląd na płeć, które mogło rodzić zastrze-
żenia dotyczące naruszenia zasady równości.

Aktualnie treść art. 5 ust. 3 u.o.o. istotnie zmieniła dotychczas obowią-
zujące przepisy. W pierwszej kolejności ustawodawca zastąpił zwrot „kobiety” 
sformułowaniem „osoby”. Sprawia to, że katalog wyłączeń spod obowiązku 
służby wojskowej nie rodzi już wątpliwości co do jego zgodności z konstytu-
cyjnymi wartościami. Ponadto zdecydowano się na wydłużenie wieku dzieci, 
które podlegają opiece z 16 do 18 lat.

Dowodem na niespójny charakter przepisów u.o.o. jest art. 50 ust. 6, 
który statuuje zasadę podlegania obowiązkowi służby wojskowej na zasadach 
ogólnych dla kobiet, które poddały się kwalifikacji wojskowej. Skoro art. 5 
u.o.o. już wyliczył krąg osób podlegających służbie wojskowej i w sposób 
szczególny wskazał określone grupy obywateli, jako wyłączone spod tego obo-
wiązku, to przepis art. 50 ust. 6 u.o.o. jest sprzeczny z jego regulacją. Twórcy 
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u.o.o. w sposób niespójny regulują obowiązek służby wojskowej, co stanowi 
naruszenie zasady racjonalnego ustawodawcy i podważa zaufanie obywateli 
do państwa.

Wykazano zatem szereg niezgodności nałożonych obowiązków z równo-
ścią płci. Dla pokolenia Z równie istotnymi wartościami są również tolerancja 
i zakaz dyskryminacji. W tym zakresie należy stwierdzić, że zarówno komen-
towana ustawa, jak i organizacja polskich sił zbrojnych realizują konstytucyj-
ne zasady.

Możliwość służby w wojsku nie została ograniczona ze względu na wy-
znawane poglądy, orientację seksualną, stan cywilny czy inne kwantyfikato-
ry, które mogłyby rodzić obawy dotyczące dyskryminacji określonych grup 
obywateli.

Warto również zwrócić uwagę na ilość wniosków, jakie wpływają do 
Rzecznika Praw Obywatelskich w zakresie odbywających się komisji lekar-
skich oraz poboru do zasadniczej służby wojskowej. Dane dotyczące tej ka-
tegorii spraw zostały zamieszczone poniżej. Tabela została sporządzona na 
podstawie informacji uzyskanych z Biura Rzecznika Praw Obywatelskiej,  
a wytworzonych przez Centrum Informacji Statystycznej w tamtejszym biu-
rze. Dane mają wyłącznie charakter poglądowy.

Kategoria spraw 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Suma

Pobór do zasadniczej 
służby wojskowej 1 3 1 0 2 1 4 4 16

Komisje lekarskie 1 7 4 0 0 0 2 1 15

Jak wynika z przedstawionej analizy obydwie kategorie spraw stają się 
przedmiotem zainteresowania Rzecznika Praw Obywatelskich (dalej RPO)  
z podobną częstotliwością. Sprawy te, zgodnie z uzyskaną informacją nie sta-
nowiły przyczyny skierowania przez RPO żadnych wystąpień generalnych  
w latach 2014-2022. Nie sposób ocenić ile z przedstawionych spraw zostało 
zainicjowanych przez grupę najmłodszych obywateli. Wskazać jednak można, 
że corocznie sprawy z zakresu obrony ojczyzny stanowią przedmiot zaintereso-
wań organu stojącego na straży praw i wolności obywatelskich. Argumentem 
potwierdzającym tę tezę jest również wyodrębnienie w Biurze RPO Wydziału 
do spraw Żołnierzy i Funkcjonariuszy (https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/
struktura-biura, [dostęp 30.04.2022 r.]).

Reasumując ustawodawca regulując obowiązek obrony ojczyzny 
istotnie naruszył jedną z podstawowych wartości jaką jest zarówno dla 
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demokratycznego państwa prawa, jak i dla najmłodszych obywateli równość 
pomiędzy kobietą a mężczyzną.

Obowiązek obrony a regulacje o charakterze 
ponadnarodowym

Obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej został wpisany w konsty-
tucyjny katalog, co determinuje jego prymat w stosunku do aktów prawa 
niższego rzędu. Należy jednak poczynić refleksję, że ogólna regulacja ustrojo-
wa w ustawie zasadniczej podlega wykładni, którą nie sposób przeprowadzać  
z pominięciem aktów prawa międzynarodowego, w szczególności prawa Unii 
Europejskiej.

Ważnym elementem z punktu widzenia pokolenia Z jest możliwość dy-
wersyfikacji kształtowania obowiązków służby wojskowej ze względu na wiek 
oraz orientację seksualną.

Jak słusznie stwierdził Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 25 listopada 
2003 roku, sygn. akt K 37/02, ciężary związane z obowiązkiem obrony mu-
szą być rozkładane proporcjonalnie i nie mogą być przerzucane wyłącznie na 
określoną grupę społeczną (Wyrok TK z 25.11.2003 r., K 37/02, OTK-A 
2003, nr 9, poz. 96). Jest to słuszne podejście, które jednak napotyka wiele da-
leko idących rozwinięć. Część przedstawicieli doktryny twierdzi, że wiek, płeć 
czy stan zdrowia mogą zostać uznane za kryteria uzasadniające rozróżnienie 
formy realizacji tego obowiązku (Florczak-Wątor 2021, art. 85).

Rozszerzenie ograniczeń odnosi się nie do zwolnienia od obowiązku 
obrony określonej grupy obywateli (takie należałoby uznać za niezgodne  
z Konstytucją), ale dotyczy poszczególnych form realizacji tego obowiązku. 
Jakkolwiek wiek i stan zdrowia należy uznać za w pełni uzasadnione kwanty-
fikatory dla zobligowania do na przykład odbycia służby zasadniczej, tak płeć 
wydaje się nieuzasadnioną próbą wyłączenia kobiet spod realizacji określo-
nych obowiązków.

XXI wiek to czas, w którym demokratyczne państwa prawa mają trakto-
wać w sposób równy swoich obywateli. Równość płci jest bowiem wyznacz-
nikiem sprawiedliwie działającego państwa, a także normą, którą pokolenia 
najmłodszych Polaków kierują się od urodzenia.

Zasada równości wobec prawa została również wyrażona w art. 20  
i 21 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej (Dz. U. UE. C. z 2007 r.  
Nr 303, str. 1 z późn. zm., dalej KPP). Zasada ta zaliczana jest do zasad ogól-
nych prawa Unii Europejskiej, a więc z punktu widzenia systemu prawa jest 
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samodzielną częścią prawa pierwotnego. Obowiązku traktowania wszystkich 
równo przez organy władzy publicznej państw członkowskich nie należy ogra-
niczać wyłącznie do regulacji przyznających określone uprawnienia. Prawo 
unijne „wymaga, aby porównywalne sytuacje nie były traktowane w odmien-
ny sposób, a różnica traktowania jest uzasadniona, jeśli jest ona oparta na 
kryterium obiektywnym i racjonalnym, czyli w sytuacji, gdy pozostaje ona  
w związku z dopuszczalnym prawnie celem realizowanym przez sporne prze-
pisy oraz gdy różnica ta jest proporcjonalna do celu realizowanego za pomocą 
danego traktowania.” (Domańska, Hauser, Talaga 2017, s. 59-6). Powyższe 
zatem można przenieść na grunt prowadzonej analizy.

Nie sposób uznać, że obarczenie większymi obowiązkami mężczyzn 
(kwalifikacja wojskowa) jest na gruncie KPP akceptowalne. Jak już wskazywa-
no trudnym jest odnalezienie w podstawach działania ustawodawcy jakichkol-
wiek cech obiektywizmu i racjonalności.

Co istotne na płaszczyźnie podejmowanej analizy to fakt, że zakres zasto-
sowania KPP został ograniczony. Zgodnie z art. 51 ust. 1 KPP postanowienia 
karty mają zastosowanie do państw członkowskich wyłącznie w kwestiach, 
gdy stosują one prawo Unii. Jak stwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej w wyroku z 26 lutego 2013 roku „w istocie prawa podstawowe 
chronione w porządku prawnym Unii znajdują zastosowanie we wszystkich 
sytuacjach podlegających prawu Unii, ale nie poza takimi sytuacjami” (Wy-
rok TS z 26.02.2013 r., C-617/10, Aklagaren v. Hans Akerberg Fransson, 
ZOTSiS 2013, nr 2, poz. I-105).

Kompetencje Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie spraw obronności na-
leżą do kategorii tak zwanych kompetencji własnych państwa członkowskiego. 
Zatem KPP nie będzie miała, na gruncie większościowego podejścia, zastoso-
wania do nakładania obowiązków z pogwałceniem zasad równości. 

Słusznie wskazał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w spra-
wie Alexandra Dory’ego, że ograniczenie obowiązkowej służby wojskowej do 
mężczyzn powoduje zazwyczaj dla zainteresowanych opóźnienie w przebiegu 
ich kariery zawodowej. Jednakże jest to nieuchronnaa konsekwencjaa wyboru 
dokonanego przez państwo członkowskie w przedmiocie organizacji sił zbroj-
nych i nie prowadzi do tego, że wybór ten jest objęty zakresem zastosowania 
prawa Unii. W rezultacie występowanie niekorzystnych następstw, jeśli cho-
dzi o dostęp do zatrudnienia, nie może skutkować, bez wkroczenia w zakres 
jego kompetencji (Wyrok TS z 11.03.2003 r., C-186/01, Alexander Dory  
v. Bundesrepublik Deutschland, LEX nr 153943).
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W przypadku dalszego rozwoju kompetencji Unii Europejskiej w za-
kresie spraw bezpieczeństwa i wspólnej polityki zagranicznej istotnie pogląd 
ten ulegnie zmianie. Zatem dalsza federalizacja struktury europejskiej będzie 
skutkowała przyjęciem istotnych zmian w zakresie między innymi obowiązku 
kwalifikacji wojskowej, którym obarczono w większości mężczyzn.

Istotnie sytuacja ulega również zmianie, gdy regulacje u.o.o. wykluczały-
by pewną grupę obywateli z możliwości zawodowej służby wojskowej. W ta-
kiej sytuacji rozważalibyśmy naruszenie prawa Unii w kontekście uprawnień, 
a nie obowiązku. Aktualizowałby się również pogląd dotyczący stosowania do 
uprawnień kryteriów antydyskryminacyjnych, a także nakazu poszanowania 
tolerancji.

Jakkolwiek regulacje ustrojowe nie ulegają szybkim zmianom, tak po-
dejście przedstawicieli doktryny i praktyki powinno być nastawione na zmia-
nę uwzględniającą bieżącą sytuację polityczną i społeczną. Pokolenie Z może 
odczuwać niesprawiedliwość ze strony aparatu władzy, ze względu na nakła-
danie obowiązku kwalifikacji wojskowej wyłącznie na mężczyzn. Problem ten 
jest zauważany w innych krajach, gdzie równość płci stają się wartością im-
plementowaną na płaszczyźnie obowiązku obrony. Dla przykładu w Izraelu 
obowiązkowej służbie wojskowej podlegają zarówno mężczyźni, jak i kobiety. 
Objęcie obowiązkiem obu płci wynika ze zmian zachodzących w społeczeń-
stwie izraelskim (Pogońska-Pol 2018, s. 199). Podobne zmiany czekają rów-
nież kraje wspólnoty europejskiej, a to ze względu na zmianę poglądów społe-
czeństwa, które możemy dostrzec na grupie najmłodszych obywateli.

Podsumowanie

Podstawowym obowiązkiem w zakresie realizacji obowiązku obrony oj-
czyzny jest obowiązek odbywania służby wojskowej. Ma on swoje umocowa-
nie bezpośrednio w art. 85 ust. 2 Konstytucji RP. Na gruncie Konstytucji nie 
jest dopuszczalne zastąpienie powszechnego obowiązku obrony ojczyzny obo-
wiązkiem podmiotowo zawężonym do określonej grupy osób. Konstytucja 
nie ogranicza zatem obowiązku obrony tylko do mężczyzn. Zdaniem jednak 
RPO ograniczony krąg osobowy obowiązywania może się odnosić do bliżej 
określonej formy (rodzaju) wykonywania powszechnego obowiązku obrony 
(na podstawie korespondencji autora z biurem RPO). 

Należy jednak zauważyć, że zarówno ustawowa regulacja służby woj-
skowej, jak i inne obowiązki nakładane przez wzgląd na konstytucyjny obo-
wiązek obrony ojczyzny, jak na przykład kwalifikacja wojskowa, stają się  
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przedmiotem oceny co do ich zgodności z wartościami, które kreuje ustawa 
zasadnicza.

Ustawowe obowiązki obrony powinny być zatem oceniane przez wzgląd 
na wartości istotne dla pokolenia Z takie jak równość płci, tolerancja i zakaz 
dyskryminacji. W kontekście takiej oceny należy uznać, że działania ustawo-
dawcy nie w pełni realizują oczekiwania zgodności z art. 32 Konstytucji RP. 
Taki wniosek sprawia, że obowiązek obrony ojczyzny staje się niejako przy-
musem obrony kraju w niezgodzie z konstytucyjną wartością i osoby sprzeci-
wiające się naruszeniu równości stawia przed ewentualnym wyborem słuszno-
ści dla posłuchu normie.

Należy również poczynić rozważania nad rozszerzeniem katalogu moż-
liwych form służby zastępczej. Nowoczesny patriotyzm, szczególnie bliski 
pokoleniu Z, to patriotyzm z nastawieniem na pacyfistyczne poglądy. Możli-
wym zatem powinno być odbycie służby zasadniczej w zgodzie z wyrażanymi 
poglądami, ale stroniąc od użycia przemocy. Takie stanowisko przyczyniłoby 
się do propagowania patriotyzmu nie jako gotowości „oddania życia” za byt 
ojczyzny, ale jako przywiązanie do państwa, które w sposób uczciwy i rzetelny 
zapewnia warunki funkcjonowania dla milionów Polaków.

Zasadnym jest zatem, dla pokolenia Z, które potencjalnie może stanąć  
w obliczu otwartego konfliktu zbrojnego, dopracowania przepisów u.o.o., aby 
w pełni realizowały one zasadę równości płci. Nieodzownym wydaje się rów-
nież zredefiniowanie patriotyzmu i jego rozumienia zarówno w debacie pu-
blicznej, jak również w działalności edukacyjnej i wychowawczej szkół.
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Łukasz Henk
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie 

Przebóstwiająca rola Kościoła 
w De civitate Dei św. Augustyna 

z Hippony teologiczną 
odpowiedzią na kryzys wojenny

Wstęp

Celem niniejszego artykułu jest odpowiedź na pytanie: Dlaczego prze-
bóstwiająca rola Kościoła, którą ukazał w De civitate Dei (O Państwie Bożym)  
św. Augustyn z Hippony, stanowi teologiczną odpowiedź na kryzys wojenny? 
To pytanie wydaje się nabierać na aktualności także współcześnie, gdyż  
i dzisiaj dochodzi do wielu konfliktów zbrojnych, powodujących cierpienie 
rzeszy istnień ludzkich. Ten artykuł ma także na celu ukazać spojrzenie św. 
Augustyna z Hippony na kryzys wojenny w wymienionym przedtem dziele. 
Te rozważania prezentują więc stanowisko teologiczne na problem kryzysu 
wojennego. Wynika stąd, iż w tym artykule pominę odniesienia do konkret-
nych współczesnych państw. Pomoże to zachować naukową bezstronność  
i apolityczność, a przez to dojść do poznania prawdy objawionej, zawartej  
w tym przypadku w De civitate Dei św. Augustyna.

 Człowiek od wieków zadaje sobie pytanie unde malum? Skąd zło? Autor 
natchniony w Księdze Rodzaju podejmuje próbę odpowiedzi na to pytanie, 
ukazując, iż dramat ludzkości (w czym przejawia się także fakt istnienia zja-
wiska wojny – kryzys wojenny) rozpoczął się w chwili złamania Bożego na-
kazu, będącego wynikiem braku zaufania stworzenia wobec swojego Stwórcy  
(Rdz 3-4). Bóg obdarzył człowieka szczęściem, przede wszystkim relacją  
z Samym sobą. Zadbał On o to, by człowiekowi niczego nie brakowało. Bóg 
postawił jednak warunek, by pierwsi rodzice nie spożyli owocu z „drzewa  
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w środku ogrodu” (Rdz ), Drzewa Poznania Dobra i Zła. Szatan, którego 
symbolizuje wąż w Księdze Rodzaju miał wyrzec słowa, które można przeczy-
tać w Wulgacie: „Eritis sicut dii” (Rdz 3,5), „Będziecie jako bogowie” (tamże). 
Człowiek od dawna pragnął czegoś „więcej”, pragnął wznieść się do sfery sa-
crum dosł. „być jak Bóg”. Świadczą o tym rozliczne religie, obrzędy, misteria. 
Innymi słowy: człowiek od pradawnych czasów pragnął być przebóstwiony. 
Na tę pokusę w Księdze Rodzaju odpowiada św. Augustyn z Hippony: „Bo-
wiem stworzeni bogowie (…) są bogami przez uczestnictwo w prawdziwym 
Bogu” (Augustyn, De civitate Dei 14.13). 

Człowiek zapomina o tym, co otrzymał od swojego Stwórcy. Szuka 
szczęścia poza Nim, czyli grzeszy. Skutkiem grzechu pierworodnego, ciążą-
cego nad potomstwem Adama i Ewy – mówiąc dosłownie – są cierpienia, 
choroby, wojny, nieprzyjemność i trud wynikły z pracy itd. (Rdz 3) Obecnie 
człowiek zna te aspekty swojego bytowania. Jednak pyta on: jakie jest reme-
dium na te wszystkie nieszczęścia, a przede wszystkim na kryzys wojenny? 
Poprzez „kryzys wojenny” w tym artykule rozumiem przede wszystkim cier-
pienie spowodowane działaniami militarnymi, prowadzonymi przez przywód-
ców państwowych, często będącym stosunkiem jednego państwa do drugiego. 
Podążając tokiem tych rozważań, nasuwają się m. in. takie pytania: skoro woj-
na rodzi cierpienie, to zapewne jest czymś złym, a zatem pytamy, czy może 
przynosić jakieś dobre owoce? Czy w ogóle możemy mówić o wojnie jako  
o czymś dobrym bądź o tzw. wojnie sprawiedliwej? (Borutka, 2008:216) Czy 
tak może być pojmowana obrona przed agresorem i czy wówczas można do-
puścić działania wojenne? A może sama wojna ma odwzorowanie w życiu 
duchowym – walka duchowa (Scupoli)? Może można mówić o walce dwóch 
Państw: Państwa Bożego, civitas Dei oraz Państwa ziemskiego? Czy jest ona 
czymś koniecznym? Czy walka o cnotę, życie w przyjaźni z Bogiem, odzyska-
nie utraconego w Raju szczęścia jest czymś dobrym? Niewątpliwie odpowiedź 
na te pytania znał św. Augustyn z Hippony, żyjący na przełomie IV i V w. 
Dzięki niemu możliwe jest poznanie prawdy, o czym zaświadczają ojcowie 
soborowi zebrani na Vaticanum II. Ojciec Stanisław Celestyn Napiórkowski 
OFMConv w publikacji Jak uprawiać teologię stwierdza, odnosząc się do wska-
zań soborowych, iż teologię należy uprawiać wpierw znajdując „tematy biblij-
ne”, wskazujące na pewne prawdy wiary, a także poznając ich interpretację, 
którą ułożyli Ojcowie Kościoła, zarówno Wschodniego, jak i Zachodniego 
(S. C. Napiórkowski, 1996:69-70; Majewski, 2005:130-131). W te założenia 
soborowe wpisuje się nauczanie św. Augustyna, biskupa Hippony jako Ojca 
Kościoła Zachodniego. Ten święty także w swojej myśli teologicznej zawarł 
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„tematy biblijne”, w co się m. in. wpisuje rozważanie o upadku człowieka,  
a także jego konsekwencjach, ukazane chociażby w dziele, O Państwie Bożym 
(Augustyn, De civitate Dei, 13).

Ratunkiem na taki stan jest właśnie przebóstwienie człowieka po grze-
chu pierworodnym. Ksiądz Augustyn Eckmann w swojej publikacji, Przebó-
stwienie człowieka w pismach wczesnochrześcijańskich, odwołując się do teologii 
Orygenesa i św. Augustyna, zwraca uwagę na to, że „człowiek nigdy nie po-
przestanie na tym, by stawać się jedynie człowiekiem – on chce być „homo 
deificatus” (człowiekiem przebóstwionym), ale nie może stać się „Deus” (Bo-
giem). Chociaż wierzący, którzy trwają w Ciele Chrystusa, mogą być nazwani 
Chrystusem na podstawie jedności z Nim, to jednak nie może być mowy  
o identyfikacji między Chrystusem a nimi”. (Eckmann, 2003:234-235). 

„Przebóstwienie” stanowi tutaj słowo-klucz. Zostanie ono wyjaśnione  
w dalszej części tych rozważań. Każdy wierzący ma swoją rolę w dziele zbaw-
czym. Jednak to Chrystus jest Głową, a my, wierzący członkami tegoż Ciała.  
To w Kościele jako mistycznym Ciele Chrystusa może dojść do pełni uzdro-
wienia ze skutków grzechu pierworodnego, w tym z tragizmu wojny i pozna-
nia w pełni tego zjawiska. 

Niniejszy artykuł podzieliłem na kilka podrozdziałów, które pomogą po-
znać odpowiedź na postawione na początku pytanie. Na początku zreferuję 
osobę, dzieło, a także kontekst życia biskupa z Hippony. W kolejnym opiszę 
znaczenie terminu przebóstwienie w Piśmie Świętym. Następnie przedstawię 
znaczenie terminu technicznego w patrystyce, czyli czasach Ojców Kościoła. 
Nie zabraknie też opisu, odnoszącego się do podobieństw i różnic między 
Kościołem a Państwem Bożym, civitas Dei, czy obecności kryzysu wojennego 
w Państwie ziemskim, civitas terrena. Ponadto omówię również wojnę dwóch 
Państw: Bożego i ziemskiego oraz przebóstwienie w Państwie Bożym. Roz-
ważania podsumuję zreferowaniem problemu tzw. bellum iustitium (wojny 
sprawiedliwej), przedstawiając rozwój myśli o niej od Augustyna poprzez To-
masza do współczesnego nauczania Kościoła, głównie opierając się na Kate-
chizmie Kościoła Katolickiego.  

Osoba i dzieło św. Augustyna

Co do lat życia św. Augustyna, późniejszego biskupa Hippony biografo-
wie są zgodni. Urodził on się 13 XI 354 r. w Tagaście, a zmarł w Hipponie  
28 sierpnia 430 r. (Misiurek, 1985: 1087; Kołosowski 1994: 176). Wśród chrze-
ścijan krąży pogłoska, iż św. Augustyn miał się nawrócić na chrześcijaństwo 
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po życiu w grzechu. Ks. Tadeusz Kołosowski SDB zauważył, iż tak naprawdę 
św. Augustyn miał doświadczyć wielu nawróceń w swoim życiu (Kołosowski 
1994: 176). Św. Augustyn był teologiem, filozofem, biskupem Hippony, re-
torem etc., a przede wszystkim chrześcijaninem. 

Jednym z jego dzieł, które poruszają tematykę Państwa Bożego  jest wła-
śnie dzieło O Państwie Bożym ( po łac. De civitate Dei). Porusza w nim św. Au-
gustyn koncepcję dwóch państw: państwa Bożego i państwa ziemskiego. Inna 
jest celowość każdego z nich. Państwo Boże zdąża ku Bogu, państwo ziemskie 
jest pod władzą szatana. Żyjąc na ziemi, człowiek musi wybierać pomiędzy 
tymi „państwami”, pomiędzy dobrem a złem. De civitate Dei powstawało 
znacznie dłużej niż planował Augustyn, bo około piętnaście lat (Kornatowski, 
1977: 27) Według Jana Kornatowskiego w 409 r. miało dojść do oblężenia 
Rzymu przez Wizygotów. To wtedy przyjaciel Augustyna, Marceli, namówił 
późniejszego świętego do napisania tego dzieła – „O Państwie Bożym”. Do 
ponownego najazdu dochodzi w 412 r. (Kornatowski 1977: 23) 

To wtedy rodzi się też idea Kościoła jako tego, które realizuje w sobie 
Państwo Boże. W pełni natomiast ukaże się ono dopiero w czasach eschatolo-
gicznych – wizja uszczęśliwiająca (Augustyn De civitate Dei XXX).

Przebóstwienie w Piśmie Świętym

Ks. Augustyn Eckmann stwierdził, iż „w Piśmie Świętym nie występu-
je samo pojęcie przebóstwienia, ale można odnaleźć myśli, które do niego 
prowadzą”. (Eckmann, 2003:25). W tym podrozdziale podejmę więc próbę 
zdefiniowania przebóstwienia przy pomocy przesłanek, które odnajdujemy  
w Starym i Nowym Przymierzu.

 W Starym Testamencie można odnaleźć przesłanki przebóstwienia  
w dziele stwórczym Boga oraz tego, że człowiek jest obrazem swojego Stwórcy, 
a także w historii miłości miłosiernej Boga do rodzaju ludzkiego. (Tamże)  
W Księdze Rodzaju Bóg przedstawiony jest jako ten, który „stwarza” (Eckmann, 
2003:26). Powołuje on do życia. Stwarza on także człowieka jako mężczyznę 
oraz niewiastę i w tym powinien człowiek odnaleźć swoje powołanie do prze-
bóstwienia. Imago Dei przejawia się w życiu człowieka, bo to Bóg czyni czło-
wieka na swój „obraz i podobieństwo” (Tamże). „The Orthodox Christian 
tradition sees the expression „Let us” as an early revelation of the Trinitarian 
nature of God” (Thomas, 2007:95). Stephen Thomas w publikacji pt. Deifi-
cation in the Eastern Orthodox Tradition. A Biblical Perspective twierdzi, że 
greccy Ojcowie Kościoła interpretując Rdz 1, 26, uważali, iż słownictwo „let 
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us”, czyli dosłownie „Uczyńmy na nasze podobieństwo” (Rdz 1, 26), nadawa-
li temu „nasze” znaczenie boskie, czyli wręcz dostrzegali w tym cytacie z Pisma 
Świętego trynitarną naturę zgodnie z zasadą „Novum Testamentum in Vetere 
latet, Vetus in Novo patet.” , „Nowy Testament w Starym się zawiera, Stary 
przed Nowym stoi otworem” (Augustyn). Wynika stąd, że to Bóg stwarzając 
człowieka na „obraz” swojej natury czyni go homo deificatus. (Eckmann) Do 
tragicznej sytuacji dojdzie później, gdy pierwsi rodzice posłuchają podszeptów 
złego ducha, zapragną być przebóstwieni, zapominając, że takimi już stwo-
rzył ich Bóg. Nawet zapragną być „Deus”, Bogiem. (Eckmann) To błędne 
pragnienie będzie miało również miejsce, gdy Kain zabije Abla, co stanie się 
typem każdej wojny i walk oraz gniewu, braku miłości między ludźmi.  

Ksiądz Eckmann w omawianej publikacji odnajduje także ślady prze-
bóstwienia w miłości miłosiernej Boga. Warto tu wspomnieć chociażby  
o fragmencie z Księgi Ozeasza, który był prorokiem, porównujący Boga do 
opiekującego się dzieckiem rodzica, co wynika z miłości Bożej. (Oz 11, 1.4; 
Eckmann, 2003:32) Jahwe opiekuje się Izraelem, pociągał Izraelitów „ludz-
kimi więzami, a były to więzy miłości” (Oz 11, 4) Podobny motyw można 
odnaleźć w psalmach jak np. „ Czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz, i syn 
człowieczy, że się nim zajmujesz”. (Ps 8, 5; Eckmann 2003: 26) 

Inne „tematy biblijne” poza stworzeniem oraz miłością miłosierną Boga, 
które możemy odnaleźć w Starym Testamencie odnośnie przebóstwienia, to 
przymierze i chwała. We wspomnianym powyżej Psalmie 8  można dalej prze-
czytać: „ Uczyniłeś go nieco mniejszym od istot niebieskich, chwałą i czcią 
go uwieńczyłeś” (Ps 8, 6) We wspomnianym fragmencie z Pisma Świętego 
należy zwrócić uwagę na dwa jego aspekty. Po pierwsze kluczowe wydaje się 
tu być rozumienie sformułowania „istot niebieskich”, które Biblia Tysiąclecia 
tłumaczy jako „od Boga” lub „od aniołów”. Wskazuje to na miejsce człowieka 
w hierarchii stwórczej, gdzie na samym szczycie według tego tekstu znajduje 
się Bóg, potem aniołowie i dopiero człowiek – „niewiele mniejszy” (Ps 8, 6). 
Porównywanie człowieka przebóstwionego do aniołów będzie miało miejsce 
szczególnie w teologii św. Augustyna, ale o tym w dalszej sekcji rozważań. Po 
drugie, ważne wydaje się być twierdzenie, głoszące, iż człowiek został otoczony 
chwałą (tamże; Eckmann 2003:26-27). Ponadto autor natchniony wspomina 
w Starym Testamencie także o przymierzu. Najpierw ma miejsce przymierze 
noachickie, potem z Abrahamem, z Mojżeszem, w Sychem, czy przymierze, 
które głoszą prorocy między Bogiem a ludźmi, kładąc nacisk głównie na miłość 
i zachowywanie Bożego prawa(na potrzeby niniejszego artykułu pozwolę sobie 
jedynie wspomnieć o tych rodzajach przymierza) (Eckmann 2003: 30-38)
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Swoją pełnię przymierza zawarte między Bogiem a ludźmi w czasach 
Starego Testamentu nabierają swoją pełnię w Nowym Testamencie, Nowym 
Przymierzu, czyli osobie i dziele Jezusa Chrystusa. Czym jest przebóstwienie 
w Piśmie Świętym, czy w ogóle w chrześcijaństwie, doskonale tę prawdę ujął 
ks. Augustyn Eckmann: „Przebóstwienie chrześcijan polega na udziale w ży-
ciu Ojca i Syna, na wspólnocie z Osobami Trójcy Świętej”. (Eckmann 2003: 
58) Istotne dla tych rozważań wydają się być szczególnie dwa teksty Pisma 
Świętego (Nowego Testamentu), gdzie można odnaleźć przesłanki o przebó-
stwieniu, które stały się później inspiracją dla Ojców Kościoła, czy innych 
pisarzy i autorów chrześcijańskich. W Drugim Liście Świętego Piotra Apostoła 
czytamy: „Tak samo Boska Jego moc udzieliła nam tego wszystkiego, co się 
odnosi do życia i pobożności, przez poznanie Tego, który powołał nas swoją 
chwałą i doskonałością. Przez nie zostały nam udzielone drogocenne i najwięk-
sze obietnice, abyście się dzięki nim stali uczestnikami Boskiej natury, skoro 
wyrwaliście się z zepsucia [wywołanego] na świecie żądzą”. (2 P 1, 3-4) „Stać 
się uczestnikami Boskiej natury” (2 P 1, 4) – te słowa pozostaną na długo w 
pamięci wyznawców Chrystusa. Jezus Chrystus ukazał też swoje przebóstwio-
ne człowieczeństwo uczniom m. in. podczas Przemienienia na Górze Tabor. 
Objawił tam swoją chwałę. Ukazali się też mu Mojżesz i Eliasz. „Obecność  
Mojżesza i Eliasza w czasie tego wydarzenia ma wskazywać na wstępowanie 
ku Bogu. Symbolizowane jest ono również przez samo miejsce, a mianowi-
cie wysoką górę. Trzej apostołowie, którzy zobaczyli przemienionego Jezusa, 
doświadczyli obecności Światła jaśniejącego z Jego oblicza. Objawienie Bo-
żego Światła na górze Tabor było zapowiedzią „Światła Zmartwychwstania” 
oraz „języków ognia” w dniu Pięćdziesiątnicy. Przemienienie Jezusa można 
traktować jako model przemiany każdego chrześcijanina.” (Leśniewski, 2021: 
197-198). Ks. Eckmann zaś wspomina o tym fragmencie przy opisywaniu 
perykopy o „dobrym łotrze”, przestępcy, który się nawrócił przed śmiercią, 
widząc umierającego Jezusa. 

Podsumowując ten podrozdział warto odnieść się do słów ks. Eckmanna, 
który odnalazł związek nauki o przebóstwieniu z nauką o visio beatifica u św. 
Tomasza z Akwinu: „ „Widzieć Boga” oznacza w języku biblijnym osobisty 
z Nim kontakt, wyraża bezpośrednią z Nim relację – bez żadnego zewnętrz-
nego pośrednictwa”. (Eckmann, 2003: 61). Na tym polega przebóstwienie  
w Piśmie Świętym – „na relacji” (Eckmann).
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Przebóstwienie u Ojców Kościoła 

Sentencją wiodącą w tej części rozważań jest tzw. złota reguła soteriologii 
patrystycznej, która brzmi: „Po to Bóg stał się człowiekiem, aby człowieka 
uczynić Bogiem” (Naumowicz, 2000: 17). Najczęściej tę regułę przypisuje się 
św. Ireneuszowi z Lyonu, a po nim św. Atanazemu Wielkiemu (Naumowicz). 
Informuje ona o tym, iż przebóstwienie ma związek z tajemnicą Wcielenia. 
Bóg się „uczłowiecza”, dzięki czemu człowiek może dosł. „stać się Bożym”.

W niniejszej sekcji ograniczę się do wspomnienia o łacińskich Ojcach 
Kościoła, którzy mieli swój wkład w rozwój doktryny o przebóstwieniu, 
gdyż św. Augustyn z Hippony, któremu poświęcony jest niniejszy artykuł 
też był autorem zachodnim. U Ojców Kościoła widać szczególnie tę cechę 
Vaticanum II, czyli ubiblijnienie poprzez znajdowanie „tematów biblijnych”. 
I tak Tertulian, pisarz chrześcijański z II/III w., rozwinął w swojej teologii 
myśl zaczerpniętą z Księgi Psalmów: „Ja rzekłem: jesteście bogami i wszyscy –  
synami Najwyższego”. (Ps 82/81; Eckmann, 2003: 102-103). Ks. Augustyn 
Eckmann komentuje, że dzięki wierze stajemy się dziećmi Bożymi – tu: „sy-
nami Najwyższego”. (Eckmann; 2003: 103) 

Św. Ambroży zaś dostrzega związek przebóstwienia z uświęceniem, bycia 
podobnym do anioła, „oglądaniem boskiego majestatu” (Eckmann 2003: 
106), „participatio”, czyli uczestnictwem w Słowie. (Eckmann 2003: 106)

Przebóstwienie w dziele O Państwie Bożym

Na szczególną uwagę w tym dziele św. Augustyna szczególnie zasługują 
dwa fragmenty. Pierwszy z nich brzmi następująco: „Inna to bowiem rzecz 
być Bogiem, a inna być uczestnikiem Boga. Bóg z natury nie może grzeszyć, 
natomiast uczestnik Boga od Niego właśnie otrzymuje to, iż nie może grze-
szyć” (Augustyn, De civitate Dei 22.30. 3). To Bóg jest tym, który ratuje od 
grzechu. To On może jedynie przebóstwić, a zatem sprawić, że ludzie zrezy-
gnują z grzechu wojny.

Drugi fragment zaś brzmi następująco: „Zatem diabeł nie zniewoliłby 
człowieka objawionym i jawnym grzechem, gdy został uczyniony, ponieważ 
Bóg zabronił stawać się [takim, jak Bóg], gdyby ten (człowiek) natychmiast 
nie zaczął podobać się sobie. Bowiem stąd i wabił jak zostało powiedziane: 
Będziecie jako bogowie (Rdz 3, 5). Dlatego lepiej mogą być najwyższą i rze-
czywistą zasadą trwając przez posłuszeństwo, nie swoją zasadą, mającą istnieć  
w sobie przez pychę.” (Augustyn, De civitate Dei 14. 13) W niniejszym 
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cytacie „stawanie się jak Bóg” zostało odwrócone na znaczeniu, które wpierw 
nadał Stwórca człowiekowi w raju. Przyczyną nieszczęścia ludzkiego jest ego-
izm i pycha – „podobanie się sobie” (Augustyn, De civitate Dei 14.13).

Problem bellum iustitium

W ostatnim podrozdziale warto podjąć problem tzw. wojny sprawiedli-
wej. KKK wzywa do unikania wojny, do zaprzestania gromadzenia arsenału 
przez państwa. W jednym z punktów podaje Katechizm warunki prowadzenia 
wojny jako obrony przed agresorem. Są to m. in. : długa i „poważna szkoda”, 

„kres wojny jest nierealny lub nieskuteczny”,  wiadomo, że akcja militarna od-
niesie sukces. Ponadto, jeśli użyte przedsięwzięcia wojenne spowodują większą 
stratę, „większe zło”, należy wówczas z niego zrezygnować. (KKK 2302-2317)

Warto się jeszcze przyjrzeć warunkom tzw. wojny sprawiedliwej, któ-
re podaje św. Tomasz z Akwinu (1225-1274) w swojej Sumie teologicznej: 
władza książęca (auctoritas principis), słuszność sprawy (causa iusta) i uczciwy 
zamiar (intentio recta). (STh II-II, q. 40 a. 1). „Władza książęca” oznacza pra-
wowitą władzę, „słuszność sprawy” pomszczenie zła, krzywdy etc., „uczciwy 
zamiar” wyraża „dla poparcia dobra lub uniknięcia zła” (STh II-II q. 40 a. 1)

Podsumowanie

Według św. Augustyna z Hippony remedium na kryzys wojenny jest 
przebóstwienie, polegające na pozwoleniu, by Bóg działał w życiu człowieka. 
To działa osiąga swój wymiar wspólnotowy (unikanie wojny). Przyczyną 
ludzkiego nieszczęścia jest grzech. Problem rozpoczął się już w raju, gdy 
pierwsi rodzice zgrzeszyli. Chcieli być „jak bogowie” (Rdz 3, 5). Posłuchali oni 
podszeptów złego ducha, którego autor natchniony przedstawił pod postacią 
węża. Pismo Święte pełne jest przykładów prób przebóstwienia człowieka 
przez Stwórcę. Często człowiek jednak odwraca się od Boga, wybierając zło 
i w konsekwencji augustynowe civitas terrena. Ważne jest to, by troszczyć 
się o pokój, unikać zła. Jednak nie da się całkowicie uniknąć wojny. Nawet 
sfera duchowa przesiąknięta jest i dobrem, i złem: Państwem Bożym i Pań-
stwem ziemskim. Człowiek musi wybierać. Współczesne nauczanie Kościoła, 
zaczerpnięte od św. Augustyna i Tomasza ukazuje, że dopóki żyjemy na zie-
mi, niebezpieczeństwo wojny zawsze jest realne. Jeśli nie możemy jej uniknąć, 
wybierzmy Państwo Boże i społeczność, która reprezentuje tę rzeczywistość,  
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by w konsekwencji „uczestniczyć w Boskiej naturze” (2 P 1, 4), będąc podob-
nym do Boga (imago Dei), ciesząc się także „visio beatifica”. 
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