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Jak powiedział kiedyś Bismarck, 
umowa z Rosją nie jest warta 
papieru, na którym ją spisano

Wróg u bram
Amerykański generał: Rosja stanowi 
poważne zagrożenie dla Zachodu 
„To Rosja zaatakowała Gruzję i Ukrainę, to Rosja narusza granice powietrzne i 
wodne krajów europejskich […] To Rosja łamie traktat INF, to Rosja ingeruje we 
wszystkie wybory i finansuje ekstremistów, by powodowali problemy. […] To Rosja 
mówi o Danii, Rumunii, Polsce, Szwecji jako o celach nuklearnych. […] To Rosja 
zagraża Zachodowi” – powiedział gen. Frederick B. Hodges, były dowódca Sił 
Zbrojnych USA w Europie, ekspert Centrum Analiz Polityki Europejskiej.

G enerał Ben Hodges w 
wywiadzie udzielonym 
portalowi Apostrophe 
ostrzegł o poważnym 

zagrożeniu ze strony Rosji oraz 
wyjaśnił powody, które skłoniły 
amerykańskiego prezydenta do 
ogłoszenia, że Stany Zjednoczone 
wycofują się z „Układu o całkowitej 
likwidacji pocisków rakietowych 
pośredniego zasięgu” (traktat INF). 

„Rosja od kilku lat łamie ten 
traktat. Nie jest to zaskakujące, 
ponieważ, jak powiedział kiedyś 
Bismarck, umowa z Rosją nie jest 
warta papieru, na którym ją spisa-
no. Chyba że dysponuje się bardzo 
silnym instrumentem, za pomocą 
którego Rosja może zostać zmu-
szona do wypełnienia umów” – po-
wiedział Ben Hodges.

Odpowiadając na pytanie 
dziennikarza o to, czy w Stanach 
Zjednoczonych zdają sobie spra-
wę, że Rosja może wykorzystać 
wycofanie się USA z traktatu INF do 
antyamerykańskiej propagandy, 
generał zaznaczył: „Tak, oczywiście. 

Zwyczajem jest, że [Rosjanie] mó-
wią coś przeciwnego prawdzie”. 
Jednocześnie zauważył, że to nie 
Zachód, lecz Rosja ciągle łamie 
prawo międzynarodowe i prowa-
dzi niezwykle agresywną politykę 
zagraniczną w celu zniszczenia ist-
niejącego porządku światowego. 

„Po pierwsze, kraje europejskie 
są zagrożone z powodu tego, co 
robi Rosja. […] To Rosja zaatakowa-
ła Gruzję i Ukrainę, to Rosja narusza 
granice powietrzne i wodne krajów 
europejskich – tych, które są częścią 
NATO, i innych. To Rosja łamie trak-
tat INF, to Rosja ingeruje we wszyst-
kie wybory i finansuje ekstremistów, 
by powodowali problemy. To tylko 
część polityki odwetowej Rosji, któ-
ra próbuje zniszczyć Unię Europej-
ską i NATO, a także spowodować, by 
Ukraina i Gruzja nigdy nie stały się 
członkami tych organizacji. To Ro-
sja mówi o Danii, Rumunii, Polsce, 
Szwecji jako o celach nuklearnych. 
[…] To Rosja zagraża Zachodowi” – 
zaznaczył generał. 

„Po zakończeniu zimnej wojny 
wszyscy myśleliśmy, że Rosja bę-
dzie partnerem. […] Wtedy armia 
amerykańska prawie całkowicie 
opuściła Europę. Kiedy byłem po-
rucznikiem, mieliśmy prawie 300 
tys. żołnierzy w Europie, a teraz 
mamy ich nie więcej niż 30 tys. 
Ostatnie amerykańskie czołgi wy-
ruszyły do domu, siły powietrzne 
prawie całkowicie się wycofały, 
amerykańskich sił morskich w Eu-
ropie praktycznie nie było. I wielu 

naszych sojuszników również się 
rozbroiło. […] Po rosyjskiej inwazji 
na Ukrainę wszyscy zrozumieli, że 
Rosja jest taka sama jak zawsze. Je-
steśmy więc zmuszeni ponownie 
przetransportować broń, aby chro-
nić sojuszników przed ewentual-
nym rosyjskim atakiem. Najbardziej 
niebezpieczną częścią rosyjskiej 
granicy jest ta między nią a NATO” 
– zaznaczył były szef Sił Zbrojnych 
USA w Europie. 

„Stany Zjednoczone nie mogą 
samodzielnie powstrzymywać Ro-
sji i jednocześnie stawiać oporu 
Chinom. Potrzebujemy stworzenia 
podstaw bezpieczeństwa europej-
skiego, by nasi europejscy part-
nerzy ze stosunkowo niewielkim 
wkładem USA w ciągu najbliższych 
kilku lat byli w stanie przeciwstawić 
się Rosji” – dodał Ben Hodges.

Przypomnijmy, Donald Trump 
ogłosił, że Stany Zjednoczone wy-
cofują się z „Układu o całkowitej 
likwidacji pocisków rakietowych 
pośredniego zasięgu”, ponieważ 
„Rosja naruszyła porozumienie, 
które łamie od wielu lat”. 

Z kolei doradca ds. bezpie-
czeństwa narodowego Białego 
Domu John Bolton w trakcie wizy-
ty na Kremlu zaznaczył, że kwestia 
łamania przez Rosję traktatu INF 
jest od dawna znana i podkreślił, że 
zagrożeniem dla pokoju i bezpie-
czeństwa światowego jest obec-
ność rosyjskich rakiet w Europie, a 
nie fakt, że Stany Zjednoczone wy-
cofują się z traktatu INF.
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Pełzająca agresja 
Rosja jest głównym zagrożeniem dla 
bezpieczeństwa międzynarodowego

Wojny w Syrii i na Ukrainie nie są konfliktami lokalnymi i regionalnymi. Są to 
teatry rosyjskich operacji wojskowych przeciwko Zachodowi.

R osja jest głównym zagro-
żeniem dla bezpieczeń-
stwa międzynarodowego. 
Stało się to jasne po wkro-

czeniu wojsk rosyjskich do Gruzji 
i na Ukrainę – oświadczyło biuro 
prasowe Pentagonu, powołując 
się na słowa przewodniczące-
go kolegium szefów sztabów sił 
zbrojnych USA, generała Josepha 
Dunforda. Stany Zjednoczone 

są zaniepokojone modernizacją 
rosyjskich sił zbrojnych i nie wy-
kluczają, że Moskwa jest gotowa 
wykorzystać swój nowy potencjał 
przeciwko Europie.

29 września podczas konferen-
cji NATO w Brukseli gen. Joseph 
Dunford stwierdził, że Rosja stanowi 
największe zagrożenie na Starym 
Kontynencie, ale Sojusz Północ-
noatlantycki szykuje odpowiednie 

środki, by powstrzymać wschod-
niego sąsiada. „Wystarczy spojrzeć 
na najnowszą historię Rosji i jej in-
westycje wojskowe, aby zrozumieć, 
że jest to zagrożenie dla Europy i nie 
tylko” – powiedział Dunford.

Zdaniem generała Federacja 
Rosyjska zmodernizowała swoją ar-
mię, w tym broń nuklearną i mary-
narkę wojenną, a także opracowała 
narzędzia do prowadzenia wojny 

WOJNA HYBRYDOWA 

Włodzimierz 
Iszczuk,

redaktor
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cybernetycznej i elektronicznej. Do-
dał, że państwa NATO mają prawo 
bronić się bez względu na rodzaj 
inwazji, czy będzie to atak militarny 
czy „niestandardowe operacje”, w 
tym działania informacyjne, przy-
mus ekonomiczny lub wpływ poli-
tyczny. „To wciąż stanowi naruszenie 
suwerenności”.

Przypomnijmy, konflikt zbrojny 
między Rosją a Gruzją rozpoczął 
się 8 sierpnia 2008 roku i trwał do 
12 sierpnia. Po zajęciu części Gruzji 
przez wojska rosyjskie podpisano 
porozumienie o zawieszeniu broni 
z udziałem międzynarodowych me-
diatorów. 

Rosyjska agresja na wschod-
nią Ukrainę zaczęła się w kwietniu 
2014 roku po aneksji Krymu. Wal-
ka prowadzona jest między Siłami 
Zbrojnymi Ukrainy a rosyjskimi ter-
rorystami, prorosyjskimi bojowni-
kami i Siłami Zbrojnymi Federacji 
Rosyjskiej, którzy kontrolują okupo-
waną część obwodów donieckiego 
i ługańskiego.

Jak już wcześniej pisaliśmy, w 
drugiej połowie XX wieku Rosja dą-
żyła do przejęcia kontroli nad całym 
kontynentem eurazjatyckim. Parła 
ku dominacji nad światem. Kon-
flikty na peryferiach Eurazji (Wiet-
nam, Korea, Afganistan) świadczą o 
tym, że gdyby nie starania Stanów 
Zjednoczonych i ich sojuszników 
w rejonie Oceanu Atlantyckiego i 
Spokojnego, Moskwa mogłaby ten 
cel osiągnąć.

Zaraz po II wojnie światowej na 
Kremlu opracowywano plan zajęcia 
całej Europy. Stalinowcy mieli na-
dzieję, że wkrótce będą mogli ob-
myć buty w wodach Atlantyku. Lecz 
NATO na czele z USA nie pozwoliły 
Moskwie opanować bezbronnej 
powojennej Europy.

Klęska w zimnej wojnie za-
wiesiła rosyjską ekspansję na Za-
chód. Właśnie dlatego pułkownik 
KGB Władimir Putin uważa rozpad 
Związku Sowieckiego za „najwięk-
szą katastrofę geopolityczną XX 
wieku”. Przez 25 lat od upadku ko-
munistycznego imperium spadko-
biercy KGB w Rosji przygotowywali 
się do zemsty na znienawidzonych 
Stanach Zjednoczonych. 

Kremlowskiego dyktatora draż-
ni sam fakt, że ktoś uniemożliwia 
rosyjską ekspansję na Zachód. 
Mówi o tym otwarcie. Na przykład 
26 stycznia 2015 roku na spotka-
niu ze studentami w Sankt Pe-
tersburgu stwierdził, że ukraińska 
armia jest „legionem NATO”, który 
stara się „geopolitycznie powstrzy-
mać Rosję”. Freudowska pomyłka 
w wypowiedzi Putina wyraźnie 
wskazuje na jego intencje i plany. 
Oburzenie faktem, że ktoś stara 
się „geopolitycznie powstrzymać 
Rosję”, świadczy o tym, że Moskwa 
szykuje się do ekspansji w kierunku 
zachodnim, że celem Kremla jest 
pełzająca agresja w Europie. Ów 
cel dla rosyjskiego lidera jest na 
tyle oczywisty, że otwarcie wyraża 
poirytowanie faktem, iż suwerenne 
państwa NATO i USA przeszkadza-
ją Rosji we wdrożeniu agresywnej 
polityki. Putin mówił o geopoli-
tycznym powstrzymaniu Rosji, 
jakby nie zdawał sobie sprawy z 
absurdalności swoich roszczeń. W 
jego rozumieniu agresywna, eks-
pansjonistyczna polityka Rosji jest 
normą. Strasznie go irytują wszel-
kie próby powstrzymania jej. 

Tak więc wojny w Syrii i na Ukra-
inie nie są konfliktami lokalnymi i 
regionalnymi. Są to teatry rosyjskich 
operacji wojskowych przeciwko Za-
chodowi.

WOJNA 
już trwa
Ukraiński admirał: 
Eskalacja na 
wodach Morza 
Azowskiego i 
Czarnego to 
pełzająca agresja 
Rosji wobec 
południowej 
flanki NATO

Admirał ukraińskiej marynarki wojennej Serhij 
Hajduk w rozmowie z dziennikarzem stacji inter-
netowej Hromadske Radio zaznaczył, że głównym 
celem rosyjskiej agresji na morzu Azowskim i Czar-
nym jest osłabienie południowej flanki NATO.

„Dla nich głównym argumentem jest chęć 
osłabienia południowej południowej flanki 
NATO. To ich główna strategia geopolityczna” 
– powiedział Hajduk. Zwrócił także uwagę na 
militaryzację Krymu. „W ciągu pięciu lat wojny 
[Rosjanie – red.] faktycznie stworzyli od podstaw 
»rakietową triadę« na Krymie − okręty podwod-
ne, okręty nawodne z bronią rakietową, nabrzeż-
ne bazy lotnictwa − która ma doświadczenie w 
walce w Syrii” – podkreślił admirał.

Z kolei Anna Fotyga, przewodnicząca Podko-
misji Bezpieczeństwa i Obrony (SEDE) w Parlamen-
cie Europejskim, podczas debaty w PE poświęco-
nej sytuacji na Morzu Azowskim, zaznaczyła, że: 
„Agresywna postawa Federacji Rosyjskiej na Morzu 
Azowskim każe nam zwrócić uwagę także na inny 
schemat, który ten kraj wykorzystuje do blokowa-
nia dostępu do terytoriów. Dzieje się tak na Zalewie 
Wiślanym, na polskich wodach terytorialnych”. 

Przewodnicząca SEDE skrytykowała też Ga-
zociąg Północny. „Chciałabym również zwrócić 
uwagę moich kolegów na pełne lub częściowe 
ograniczenie dostępu do portów morskich przez 
Nord Stream 2. Jest to również ważny dodatkowy 
czynnik tego projektu” – powiedziała Anna Fotyga.

Przypomnijmy, 25 listopada 2018 roku w 
rejonie Morza Azowskiego rosyjscy okupanci 
otworzyli ogień i zajęli trzy okręty ukraińskiej 
marynarki wojennej na ukraińskich wodach te-
rytorialnych w pobliżu integralnej części Ukrainy 
– Autonomicznej Republiki Krymu, tymczasowo 
okupowanej przez Rosję.

Redakcja
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Wojny w Syrii i na Ukrainie nie są 
konfliktami lokalnymi i regionalnymi. 
Są to teatry rosyjskich operacji 
wojskowych przeciwko Zachodowi

W pobliżu europejskich granic Kreml 
wznieca płomienie wojen i konfliktów. 
Syria, Ukraina, Mołdawia, Gruzja i 
Azerbejdżan – w tym pasie niestabilności 
Moskwa testuje metody niszczenia 
architektury bezpieczeństwa 
europejskiego i światowego.

Eskalacja na wodach Morza Azowskiego 
i Czarnego to pełzająca agresja Rosji 
wobec południowej flanki НАТО. 
Przypomnijmy, 25.11.2018 r. rosyjscy 
okupanci otworzyli ogień i zajęły trzy 
okręty ukraińskiej marynarki wojennej 
na ukraińskich wodach terytorialnych w 
pobliżu integralnej części Ukrainy – 
Autonomicznej Republiki Krymu, 
tymczasowo okupowanej przez Rosję.

„Agresywna postawa Federacji 
Rosyjskiej na Morzu Azowskim każe 
nam zwrócić uwagę także na inny 
schemat, który ten kraj wykorzystuje do 
blokowania dostępu do terytoriów. 
Dzieje się tak na Zalewie Wiślanym, na 
polskich wodach terytorialnych” 
–twierdzi Anna Fotyga, poseł do 
Parlamentu Europejskiego.

Moskwa boi się powstania Międzymorza. Po 
upadku muru berlińskiego i rozpadzie ZSRS 
Rosja podłożyła szereg geopolitycznych „bomb 
zegarowych” w regionie 
bałtycko-czarnomorskim. Są wśród nich: 
obwód kaliningradzki nad Bałtykiem, 
oderwane od Mołdawii Naddniestrze, 
anektowany ukraiński Krym na Morzu Czarnym 
oraz okupowana część Donbasu na 
południowym wschodzie Ukrainy. Oprócz tego 
Rosja oplotła siecią swoich agentów Białoruś i 
wciągnęła Mińsk do własnego bloku 
militarno-politycznego.

Brytyjski wywiad ostrzega przed działaniami 
Kremla w Libii, gdzie Rosja ma przerzucać 
ostatnio oddziały i uzbrojenie, tworząc tam 
„strategiczny bastion” w walce przeciwko 
Zachodowi. Libia może stać się nową Syrią 
Putina i bazą jego rakiet.

Rosja podkopuje Bałkany. Próba zamachu stanu w 
Czarnogórze, tworzenie prorosyjskich serbskich sił 
paramilitarnych w Bośni i Hercegowinie, napięta sytuacja 
wokół Kosowa są dowodem na to, że Rosja z maniakalnym 
uporem stara się podpalić ten region Europy.
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Wojna 
trwa 
Nie usypiajmy się 
marzeniami o pokoju 

W ojna trwa. Nie usy-
piajmy się marzenia-
mi o pokoju. Jego 
nie ma od czasu ob-

jęcia władzy przez Putina: Czecze-
nia, Gruzja, Ukraina. Cybernetyczna 
wojna każdego dnia, próby prze-
wrotów państwowych, morderstwa 
dokonywane poza granicami Rosji, 
przy użyciu broni chemicznej i sub-
stancji radioaktywnych – pisze na 
portalu Wnet.fm znany dziennikarz 
Paweł Bobołowicz.

Jeszcze wczoraj różni „eksperci” 
mówili o nic nieznaczącym incy-
dencie, niektórzy o „strzelaninie”, 
a niektórzy stawiali tezę, że „mała 
wojenka jest korzystna dla Putina i 
Poroszenki”. Byli też tacy, co uzna-
wali, że dla Polski też może być 
korzystna. Pamiętam wypowiedzi 
ekspertów i uznanych ośrodków 

analitycznych dosłownie na godzi-
ny przed rosyjską aneksją Krymu w 
2014 roku. Główna teza: Putinowi 
się to nie opłaca. Putin tych analiz 
nie czyta i robi swoje. Potem wyra-
żamy zaniepokojenie i organizuje-
my akcje solidarności.

Nikt nie chce wojny. I ostatecz-
nie jak nie dochodzi do realizacji 
najgorszych scenariuszy, to można 
się tylko cieszyć. Ale doświadczenie 
podpowiada, że do nich trzeba się 
przygotowywać, trzeba upublicz-
niać fakty, które przecież zatrważają.

Nikt poważny nie ma wątpli-
wości, że Rosja w każdej chwili 
może dokonać potężnego ude-
rzenia i jest do niego gotowa. 
Nikt poważny nie ma też wątpli-
wości, że my nie jesteśmy jesz-
cze przygotowani do obrony. 
Nie usypiajmy się marzeniami 

o pokoju. Jego nie ma od cza-
su objęcia władzy przez Puti-
na: Czeczenia, Gruzja, Ukraina. 
Cybernetyczna wojna każdego 
dnia, próby przewrotów pań-
stwowych, morderstwa doko-
nywane poza granicami Rosji, 
przy użyciu broni chemicznej i 
substancji radioaktywnych. Taka 
jest rzeczywistość. Wojna trwa, a 
właśnie teraz zaczyna się jej ko-
lejny etap.

Co do zachowania części pol-
skich polityków, publicystów – wy-
starczy poczytać prasę z 1920 roku, 
Nic nowego. Trzeba też pamiętać, 
że wtedy za oddziałami sowieckiej 
armii jechał rząd „polskich” komu-
nistów. Wtedy nie dojechał, ale w 
1944 roku się to udało. Dzisiaj mógł-
bym nawet wskazać chętnych na 
stanowisko premiera takiego rządu.

WOJNA HYBRYDOWA 

Paweł 
Bobołowicz,

dziennikarz Radio 
WNET
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WRÓG U BRAM

Rosja w każdej chwili 
może dokonać potężnego 
uderzenia i jest do niego 
gotowa.

Amerykański generał: 

Ukraińscy 
żołnierze bronią 
nas wszystkich
John Philip Abizaid, emerytowany generał, 
były szef Centralnego Dowództwa Sił 
Zbrojnych USA w latach 2003-2007, 
podczas przemówienia w Nowym Jorku 
powiedział, że wojska ukraińskie strzegą 
pierwszej linii obrony całej cywilizacji 
zachodniej – informuje anglojęzyczny 
tygodnik „KyivPost”.

„Powiem wam, dlaczego powinniście być 
dumni z Sił Zbrojnych Ukrainy – mówił generał 
Abizaid. − Powiem wam, dlaczego powinniście 
je wspierać. Ponieważ one, o ile mi wiadomo, 
są pierwszą linią frontu dla nas wszystkich. A 
wsparcie tej linii frontu nie jest tym, co można 
zrobić, ale co trzeba zrobić”.

Zaznaczył przy tym, że zawsze szanował 
profesjonalizm rosyjskich żołnierzy. „Powiem 
wam też coś, co was zaskoczy − stwierdził. 
− Mam wielki szacunek dla rosyjskich wojsko-
wych, zawsze ich szanowałem. Od samego 
początku, jako młody oficer, przygotowywałem 
się do walki z nimi. Rozumiałem ich dowódców, 
ich broń, ich taktykę, przewidywałem, co zrobią, 
i wiedziałem, że są bardzo profesjonalni, bardzo 
zdolni, bardzo elastyczni. I pokazali, po inwazji 
na Ukrainę, większą elastyczność, którą Zachód 
musi rozpoznać. Musimy zrozumieć, że woj-
na hybrydowa jest nie tylko zagrożeniem dla 
mieszkańców Gruzji, Syrii i narodu ukraińskiego, 
ale może dotrzeć do granic NATO w Estonii, na 
Łotwie, Litwie i w innych miejscach” – ostrzegł 
były szef Centralnego Dowództwa USA.

Według Abizaida to, co Rosjanie robią dzi-
siaj na Ukrainie, to jest taka wojna, która nie 
wymaga użycia podstawowych sił, ale wyko-
rzystuje wszystkie narzędzia wojny z pomocą 
popleczników, wzmacniając je cyberwojną i 
propagandą. Dodał, że w 2014 roku Rosjanie są-
dzili, że będzie to proste zadanie. W tym czasie 

armia ukraińska naprawdę nie była gotowa na 
wojnę, ponieważ była niezorganizowana, bez 
wsparcia politycznego, materialnego, technicz-
nego i medycznego. Ale ogólnie rzecz biorąc, 
Kreml się mylił. 

Amerykański generał uważa, że armia ukra-
ińska jest teraz znacznie silniejsza. „Kiedy przy-
chodzę do OOS [Operacja Sił Połączonych], to już 
nie jest ATO [Operacja Antyterrorystyczna]. Widzę 
młodych, silnych, wykształconych żołnierzy, z któ-
rych niejeden został wyszkolony na Zachodzie. 
Wszyscy walczą samodzielnie, przy minimalnym 
wsparciu ze strony Zachodu, i prowadzą obronę. 
Ale to nie wystarczy. Trzeba ją prowadzić nie tylko 
na obszarze południowo-wschodnim, ale także na 
długiej granicy między Rosją a Ukrainą. I to nie jest 
tylko granica między Rosją i Ukrainą, to także gra-
nica między Białorusią i Ukrainą, Mołdawią i Ukra-
iną, Krymem i Ukrainą. To są te wszystkie miejsca, 
które pokazują, gdzie może się zdarzyć rosyjska 
interwencja zbrojna, a to poważny i złożony pro-
blem militarny. Ale muszę wam powiedzieć, że 
mam zaufanie do ministra obrony i szefa sztabu, 
ponieważ wiem, że oni są patriotami i zapewniają 
przywództwo, które posunie naprzód kraj i ZSU 
[Siły Zbrojne Ukrainy]” – podkreślił amerykański 
generał. 

John Philip Abizaid jest również przekona-
ny, że ukraińskie siły zbrojne podążają ku NATO i 
kiedyś dołączą do Sojuszu.

Kyivpost, tłum. Jagiellonia.org
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PO UKRAINIE 
MOŻE BYĆ POLSKA
Generał Roman Polko: „Lech Kaczyński mówił: najpierw 
Gruzja, później Ukraina, później być może Polska”
W programie „O co chodzi” w TVP Info gen. Roman Polko odniósł się do rosyjskiego ataku na ukraińskie okręty 
w Cieśninie Kerczeńskiej. Były dowódca GROM ostrzega przed niebezpiecznym scenariuszem rosyjskiej wojny 
hybrydowej przeciwko Polsce.

Rosyjskiemu przywódcy chodzi 
o budowę postsowieckiego 
imperium

„Do Putina nie przemawia język 
gestów, protesty, noty. Do niego 
przemawia język czynów. Doskona-
le to wiedział śp. prezydent Kaczyń-
ski, kiedy w obliczu podobnej, bez-
precedensowej agresji na Gruzję 
zdołał zebrać prezydentów mniej-
szych państw, które poczuły się 
zagrożone, i w stolicy Gruzji prze-
mówił silnym głosem. Na podobny 
gest powinna dzisiaj się zdobyć UE” 
– zaznaczył były dowódca GROM.

Jaka jest strategia Putina? W 
ocenie generała Polko rosyjskiemu 
przywódcy chodzi o budowę post-
sowieckiego imperium. Co więcej, 
Władimir Putin skutecznie realizuje 
ten cel, a Unia Europejska czy Stany 
Zjednoczone okazują się bezradne 
wobec jego agresywnej polityki. 
Gość TVP Info wskazał, że uderzenie 
w Ukrainę było wręcz przewidywal-
nym krokiem. „Bo przypominam, 
śp. Lech Kaczyński mówił: najpierw 
Gruzja, później Ukraina, później być 
może Polska” – podkreślił generał.

Roman Polko ocenił, że śp. pre-
zydent Kaczyński wiedział dosko-
nale, jak najlepiej przemówić do 
Władimira Putina: nie za pomocą 
protestów czy not, ale… czynów. 
Widać było to chociażby w Gruzji.

Pytany, czy Polska może się bać, 
generał zwrócił uwagę, że polska 
armia jest doświadczona w boju i, 

słysząc opinie, że Rosjanie mogliby 
w trzy dni opanować Warszawę czy 
też w trzy minuty pokonać Polskę, 
zapewnia, że nie jest aż tak źle. 

Gość TVP Info odpowiedział 
również na pytanie dotyczące me-
tod działania Rosji. Jak wskazał, 
Kreml narzuca własną narrację, pod-
grzewa lokalne konflikty i uprzedze-
nia, aby budować nastroje, które 
„tym sputnikom kremlowskim z 
pewnością bardzo by odpowiadały” 
– także w Polsce.

„To jest budowanie konfliktów i 
barier między poszczególnymi pań-
stwami UE i celowo ukierunkowana 
rozmowa nie z Unią jako strukturą tyl-
ko z poszczególnymi państwami. To 
jest rozgrywanie Niemców przeciwko 
Polsce – Nord Stream 1 i Nord Stre-
am 2. Dogadywanie się w kwestiach 
technologicznych z Francją. Szukanie 
wszelkich porozumień, które pozwa-
lają Putinowi, niestety, łamać wszelkie 
embarga, które są nakładane na ten 
kraj w rewanżu za agresywną polity-
kę” – wyliczał generał. 

MOSKWA USIŁUJE 
SKŁÓCIĆ POLSKĘ Z 
UKRAINĄ

Generał Roman Polko, były do-
wódca GROM, specjalnej jednostki 
wojskowej wyspecjalizowanej m.in. 
w działaniach antyterrorystycznych, 
w wywiadzie dla portalu Fronda.pl 
powiedział: „Niestety, w niektórych 
momentach odchodzimy od posta-
wy, jaką reprezentował śp. prezydent 
Lech Kaczyński, i pozwalamy na-
rzucać sobie rosyjską narrację, która 
powoduje, że na wierzch wychodzi 
narracja wręcz wrogości między Pol-
ską a Ukrainą. Rosja cieszy się, gdy w 
Polsce narastają takie nastroje. Na-
tomiast trzeba przypomnieć, że jeśli 

będzie potrzeba »uciszenia« Polski, 
to Kreml nie zawaha się uaktywnić 
na terenie naszej ojczyzny »zielonych 
ludzików« po to, by szerzyli dywersję 
przy zrzuceniu winy na Ukraińców. 
Warto zwrócić uwagę, że tej agresji 
towarzyszy wojna informacyjna, wy-
korzystywanie lokalnych nastrojów, 
emocji społecznych, tylko po to, by z 
łatwością móc narzucić w atakowa-
nych miejscach »sputnikowski« spo-
sób widzenia rzeczywistości”.

Z kolei były szef SBU, były pre-
mier Ukrainy, generał Jewhen Mar-
czuk twierdzi, że Moskwa usiłuje 
skłócić Polskę z Ukrainą. Jak infor-
muje Radio Wolna Europa, zdaniem 
generała Marczuka, który dziś re-
prezentuje Ukrainę w trójstronnej 
grupie kontaktowej ds. rozwiązania 
konfliktu w Donbasie, rosyjskie służ-
by specjalne od długiego czasu do-
kładają wszelkich starań, by pogor-
szyć relacje między Ukrainą i Polską 
oraz sprowokować konflikt między 
Kijowem a Budapesztem.

„Nie mam żadnych wątpliwo-
ści, że nasze problemy z Węgrami 
powstały nie dlatego, że są naszymi 
problemami z Węgrami, nie mamy 
żadnych problemów, ale dlatego, 
że odpowiednia służba Federacji 
Rosyjskiej po prostu skutecznie pra-
cowała [na rzecz sprowokowania 
konfliktu – red.]” – powiedział były 
premier Ukrainy. I dodał, że pod-
burzanie do nienawiści etnicznej 
między Ukraińcami i Polakami jest 
również wynikiem odpowiednich 
wysiłków Rosji. 

Jednocześnie były szef Służby 
Bezpieczeństwa Ukrainy zauważył, 
że czasami wywrotowe działania 
wywiadu innego kraju mogą wyrzą-
dzić państwu jeszcze więcej szkód 
niż bezpośrednia agresja wojskowa.

Źródło: TVP Info, Fronda.pl

WOJNA HYBRYDOWA 
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Moskwa boi się powstania 
Międzymorza. Stworzenie regio-
nalnego sojuszu państw Europy 
Środkowo-Wschodniej oznacza-
łoby kres marzeń o odbudowie 
Imperium Rosyjskiego. Właśnie 
dlatego od ponad dwustu lat bez-
kompromisowo prowadzi geopo-
lityczną wojnę przeciwko naro-
dom dawnej I Rzeczpospolitej.

Rosja ma kolosalne doświad-
czenie w skłócaniu narodów. Jako 
historyczna spadkobierczyni poli-
tyki Bizancjum, po mistrzowsku 
opanowała imperialną zasadę di-
vide et impera, „dziel i rządź”.

Istnieje legenda, która 
mówi, że Juliusz Cezar po pod-

biciu kolejnego narodu powie-
dział do swoich dowódców: 
„Myślicie, że zdobyliśmy ten na-
ród, zająwszy jego terytorium? 
Nie! Zwyciężymy go dopiero 
wtedy, gdy będziemy pisać 
jego historię”. W 1834 roku po 
powstaniu listopadowym Rosja 
wraz z innymi zaborcami za-
częła programowanie fałszywej 
pamięci historycznej narodów 
byłej I Rzeczypospolitej. W tym 
celu została powołana Komisja 
Archeograficzna, która niszczy-
ła, manipulowała i falsyfikowała 
dokumenty historyczne ziem 
Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. 
Wkrótce wszystkie te manipu-

lacje zostały włączone do nauki 
historycznej i systemu oświaty 
Imperium Rosyjskiego.

Rosja dokładała wszelkich sta-
rań, aby narody byłej I Rzeczypo-
spolitej były podzielone kłótnia-
mi i sprzecznościami, aby ruchy 
narodowowyzwoleńcze Polaków, 
Litwinów i Ukraińców pod żad-
nym pozorem nie zjednoczyły się 
w walce z zaborcami. Ukraińskie 
porzekadło mówi, iż „Cudzymi 
rękoma łatwiej zagarniać żarzące 
się węgle”. Szczucie Polaków na 
Ukraińców i Ukraińców na Pola-
ków w ostatnich dwustu latach 
było głównym narzędziem rosyj-
skiej polityki imperialnej.

KOMENTARZ REDAKTORA NACZELNEGO

Włodzimierz 
Iszczuk,

redaktor



/ Popular Science Magazine14

WOJNA HYBRYDOWA 

Wolność słowa czy wolność kłamstwa? 

Orientacja prorosyjska 
jest opcją zdrady

Zauważyłem, że kiedy rosyjskie trolle i pożyteczni idioci słyszą o potępianiu nieodpowiednich 
lub zbrodniczych działań Rosji, to w celu odwrócenia uwagi i zmiany tematu zaczynają 
krzyczeć o Ukrainie (UPAdlinie), USA i Izraelu (USraelu)… Odwracają kota ogonem… I kłamią, 
kłamią, kłamią… Mówią, że jest to wolność słowa i swoboda sumienia!

R osyjskie manipulacje za-
kłamujące rzeczywistość 
w polskojęzycznych sie-
ciach społecznościowych 

wywołują prawdziwą histerię. A to 
stanowi poważne zagrożenie dla 
informacyjnego bezpieczeństwa 
państwa, polskiej racji stanu i in-
teresu narodowego. Podstęp, for-
tel i oszczerstwo nie są wolnością 
słowa, lecz skutecznymi narzę-
dziami bezwstydnej i bezczelnej 

rosyjskiej propagandy. Fake news 
to stały element rosyjskiej wojny 
informacyjnej, skierowanej prze-
ciwko krajom UE i NATO.

Zatem, wolność kłamstwa 
i oszustwa w sieci jest niedo-
puszczalna! Jedynie prawda jest 
ciekawa! A prawda jest taka, że 
Polska w świadomości Rosjan jest 
odwiecznym wrogiem egzysten-
cjalnym. Historyczny spór Polski z 
Rosją to coś więcej niż tylko spór 

geopolityczny, to w istocie spór o 
charakterze cywilizacyjnym.

„Na kontynencie eurazjatyc-
kim dla Polski miejsca nie ma. 
[…] Rosja musi zniszczyć »kordon 
sanitarny«, utworzony z małych, 
gniewnych i historycznie nieodpo-
wiedzialnych narodów i państw, 
z maniakalnymi roszczeniami i 
niewolniczym uzależnieniem od 
talassokratycznego Zachodu. W 
roli takiego »kordonu sanitarne-

Włodzimierz 
Iszczuk,

redaktor
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Polska w świadomości Rosjan 
jest odwiecznym wrogiem 
egzystencjalnym

Ogólnoukraińskie Zjednoczenie „Swoboda” – 
ukraińscy nacjonaliści na usługach Kremla

W sierpniu 2016 roku 
znany dziennikarz 
śledczy portalu 
„Ukraińska Prawda” i 

deputowany Rady Najwyższej Ukra-
iny Sergij Leszczenko podczas kon-
ferencji prasowej w Kijowie pokazał 
dziennikarzom skan jednego z do-
kumentów płatniczych potwierdza-
jących, że lider Ogólnoukraińskiego 
Zjednoczenia „Swoboda” Ołeh Tiah-
nybok otrzymał z „czarnej kasy” Ja-
nukowycza 200 tysięcy tys. dolarów.

Leszczenko wezwał Narodowe 
Biuro Antykorupcyjne Ukrainy do ujaw-
nienia danych, ile razy w dokumentach 
płatniczych Janukowycza wspomnia-
no wymieniono nacjonalistyczną par-
tiję Swoboda. Dodał też, że zgodnie z 
jego informacjami, takie płatności były 
dokonywane wielokrotnie.

Jeszcze wcześniej, w paździer-
niku 2014 roku, lwowski dzienni-
karz Igor Poczynok opublikował 
na łamach gazety „Ekspres” artykuł, 
w którym ujawnił z dowody na to, 

że Ogólnoukraińskie Zjednoczenie 
„Swoboda” jest finansowane przez 
oligarchę Dmytra Firtasza, związa-
nego z Kremlem.

Przypomnijmy, Ogólnoukraińskie 
Zjednoczenie „Swoboda” powstało 13 
października 1991 r. jako Socjal-Naro-
dowa Partia Ukrainy. Nazwa została 
wybrana nie przypadkowo.

Miała się kojarzyć się z hitle-
rowską Niemiecką Partia Partią Ro-
botników (NSDPA). Jednak by móc 
uczestniczyć w wyborach parla-
mentarnych, 14 lutego 2004 r. partia 
została przemianowana na Ogólno-
ukraińskie Zjednoczenie „Swoboda”.

Jak wcześniej informowaliśmy, 
wszystkie nacjonalistyczne orga-
nizacje, ruchy i partie na Ukrainie 
powstały przy udziale i ścisłej kon-
troli KGB. Niestety, wielu oddanych 
patriotów Ukrainy ukraińskich zna-
lazło się pod wpływem tej propa-
gandy. Na początku lat 90. ubiegłe-
go wieku służby specjalne byłego 
ZSRS, aby zdyskredytować Ukrainę 

w oczach Zachodu, promowały w 
strukturach euroatlantyckich jej 
wizerunek, jako kraju rozdartego 
wewnętrznymi sprzecznościami, 
na którego zachodzie dominują 
skrajni „ukraińscy nacjonaliści”, a 
na wschodzie prorosyjscy komu-
niści. Celem tej propagandy było 
straszenie Zachodu państwem 
ukraińskim, zwłaszcza zagrożeniem 
ze strony mitycznych „ukraińskich 
nacjonalistów”. Co więcej, podjęto 
próbę przypięcia etykietki „nacjo-
nalistów” wszystkim bez wyjątku 
członkom partii i ruchów popiera-
jących niepodległość Ukrainy, czyli 
tym, którzy uniemożliwiali rosyjskim 
czekistom odbudowę imperium ro-
syjskiego. Ta polityka nie zadziałała, 
ale agenci KGB zdołali stworzyć po-
tężne i wpływowe nacjonalistyczne 
lobby na Ukrainie, które Moskwa od 
czasu do czasu wykorzystywała, by 
podważyć wiarygodność Ukrainy w 
Polsce i na Zachodzie.

Redakcja

go« tradycyjnie występuje Polska i 
kraje Europy Wschodniej… Zada-
niem Eurazji jest to, aby ta barie-
ra nie istniała. […] My, Rosjanie i 
Niemcy, nie jesteśmy zaintereso-
wani istnieniem niepodległego 
państwa polskiego w żadnej for-
mie. […] Trzeba zlikwidować »kor-
don sanitarny«, zawrzeć »nowy 
pakt Ribbentrop-Mołotow«, aby 
przywrócić bezpośrednią granicę 
między Rosją a Starą Europą, bez 
tych »przyjaciół« (państw Europy 
Środkowowschodniej – red.)” – to 
są cytaty z Aleksandra Dugina, naj-
bardziej popularnego rosyjskiego 
stratega, nazywanego ideologiem 
Kremla. Wypowiedzi człowieka, 
którego strategię od 15 lat skru-
pulatnie wciela w życie cały poli-
tyczny establishment Rosji. 

Warto jeszcze raz przypo-
mnieć, że niezdrowe pomysły 
Aleksandra Dugina zainfekowały 
całą generalicję i establishment 
Rosji. Dugin ma ogromny wpływ 
na osoby podejmujące decyzje w 
najważniejszych sferach życia poli-
tycznego. Rosyjskie elity podzielają 
jego poglądy. Książka Dugina pod 
tytułem „Podstawy geopolityki” 
została opublikowana przy wspar-
ciu Wydziału Strategii Akademii 

Wojskowej Sztabu Generalnego 
Ministerstwa Obrony Federacji Ro-
syjskiej i otrzymała rekomendację, 
jako podręcznik dla tych, którzy 
decydują o losach kraju.

„Trzeba domagać się, aby po ro-
syjsku mówiła nie tylko Ukraina, ale 
też Polska i Rumunia. […] III wojna 
światowa – to najważniejsza decy-
zja. Jestem przekonany, że została 
już podjęta. Co zostanie z krajów 
bałtyckich? Nic nie zostanie. Stacjo-
nują tam samoloty NATO. W Polsce 
jest system obrony przeciwrakieto-
wej. Los krajów bałtyckich i Polski 
jest przesądzony. Zostaną zmiecio-
ne. Nic tam nie pozostanie”.

To nie są brednie człowieka o 
zachwianej psychice. Nie. Wręcz 
przeciwnie, są to pomysły poważ-
nego męża stanu, byłego szefa frak-
cji parlamentarnej, byłego zastępcy 
przewodniczącego Dumy Państwo-
wej Federacji Rosyjskiej. Złośliwi 
powiadają, że w swoim czasie Ży-
rinowski wygłaszał tezy, których ze 
względu na swoje stanowisko nie 
mógł głośno wypowiedzieć pre-
zydent Putin. Mówiąc krótko: „to, 
o czym myślał Putin, o tym mówił 
Żyrinowski”. Żaden Amerykanin lub 
Europejczyk nigdy nic takiego nie 
powiedział! Nigdy!

Dziś zagrożona jest nie tylko 
Ukraina, ale także jej sąsiedzi: Pol-
ska i inne kraje Europy Środkowej i 
Wschodniej, ponieważ odradzają-
cy się imperializm rosyjski zagraża 
bezpieczeństwu całego kontynen-
tu europejskiego. Jeśliby Ukraina 
straciła niepodległość, to następną 
ofiarą − zgodnie z planami impe-
rialistów − w perspektywie średnio-
okresowej mogłaby być Polska. 

Tak więc, szczucie Polaków na 
Ukrainę i Stany Zjednoczone oraz 
popularyzacja opcji prorosyjskiej 
nie mają nic wspólnego z wolno-
ścią słowa i swobodą sumienia, 
ponieważ prorosyjski wariant 
polityki zagranicznej jest opcją 
kapitulacji i przejścia na stronę 
przeciwnika, opcją zdrady stanu 
i wrogości wobec polskiego inte-
resu narodowego. 
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Putin dąży do przejęcia kontroli nad krajami Europy Środkowo-
Wschodniej. Ukryta wojna przeciwko Polsce już trwa.

B yły unijny komisarz ds. 
stosunków zewnętrznych 
Chris Patten w wywiadzie 
dla portugalskiego „Diario 

de Noticias” oświadczył, że rosyjski 
prezydent Władimir Putin wciąż 
dąży do przejęcia kontroli nad kra-
jami Europy Środkowo-Wschodniej 
– informuje portal wPolityce.pl, po-
wołując się na PAP.

„Jego nie interesuje niepodle-
głość państw Europy Środkowo-
-Wschodniej. Uważa, że powinny 
być one związane z Moskwą i z ni-
kim więcej” – zaznaczył Chris Patten.

Brytyjski polityk powiedział, że 
Putin i jego aparat są niełatwym 
partnerem podczas negocjacji. 
Przyznał, że z doświadczenia wie, iż 
należy być wobec nich twardym.

„Jako komisarz unijny miałem 
do czynienia z Putinem dwa lub 
trzy razy: w związku z rozszerze-

niem Unii Europejskiej na wschód, 
z dostępem do obwodu kalinin-
gradzkiego. I jeszcze w związku 
rozszerzeniem umowy handlowej 
UE-Rosja na nowe kraje człon-
kowskie ze wschodu. W tych kwe-
stiach Rosjanie byli bardzo trudni i 
kłamali” – dodał Patten.

Wskazał, że spojrzenie Krem-
la oraz krajów Europy Środkowo-
-Wschodniej i Zachodu na historię 
Rosji jest dziś rozbieżne. „Podczas 
gdy Putin uznaje upadek ZSRS za 
jedną z największych tragedii XX 
wieku, za pozytywne wydarzenie 
uchodzi to w krajach, które uwol-
niły się od Rosji, oraz na Zachodzie, 
gdzie ludzie bali się ataku rakieto-
wego” – stwierdził.

Były komisarz unijny uważa, że 
w ostatnich latach wyczerpały się 
możliwości dialogu Zachodu z Ro-
sją, a próba otrucia podwójnego ro-

syjskiego agenta Siergieja Skripala i 
jego córki dowodzi, z jaką premedy-
tacją działa dziś Moskwa. „Uważam, 
że nie ma alternatywy dla ciężkiej 
ręki wobec Kremla. To nie Europej-
czycy z Zachodu czy Amerykanie 
krążą po Rosji, trując jej miesz-
kańców. To nie Europejczycy czy 
Amerykanie zestrzelili malezyjski 
samolot, napadli na Krym czy stoją 
za konfliktem na wschodzie Ukrainy. 
To Rosjanie” – podkreślił Patten.

Dojście do władzy w UE prawi-
cowych populistów i rewanż sił pro-
rosyjskich na Ukrainie przestaje być 
tylko potencjalnym zagrożeniem, 
ale staje się oczywistym.

Prezydent Rosji Władimir Putin 
prowadzi negocjacje ze Stanami 
Zjednoczonymi w celu rozwiązania 
wszystkich kluczowych kwestii za 
pomocą umowy pakietowej, która 
obejmie również kwestię ukraińską 

WOJNA HYBRYDOWA 
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– pisze Paweł Szuklinow w artykule 
„Po prostu oddajcie nam Ukrainę” 
na portalu Liga.net. „W tej umowie 
powinno być wszystko: interwencja 
rosyjskich służb specjalnych w wy-
borach amerykańskich, odmrożenie 
aktywów rosyjskich oligarchów, zła-
godzenie sankcji, temat Syrii i oczy-
wiście Ukraina”. Powołuje się przy 
tym na swoje źródła wśród wysokich 
rangą dyplomatów uczestniczących 
w negocjacjach. Politycy i dyplo-
maci, z którymi rozmawiał, zgadzają 
się, że wdrażany jest plan niszczenia 
państwa ukraińskiego. Moskwa pla-
nuje zrealizować ten scenariusz za 
pomocą skrajnich populistów w Unii 
Europejskiej, którzy niebawem mogą 
zjednoczyć się i ogłosić wspólny 
front. UE, jak nigdy przedtem, znaj-
duje się na krawędzi przetrwania.

Unia Europejska stoi w obliczu 
nowych trudnych czasów, u progu 
możliwego rozłamu strefy trans-
atlantyckiej solidarności. W 2018 i 
2019 roku w wielu krajach unijnych 
odbędą się wybory. Problemy mogą 
pojawić się w Szwecji i na Łotwie.

Dyplomaci mówią, że w przy-
padku nieszczęśliwego zbiegu 
okoliczności w Europie może po-
wstać „oś ultrapopulistyczna”: we 
Włoszech, w Szwecji, we Francji, w 
Niemczech, Austrii i na Węgrzech. 
Już dzisiaj Włochy mają wicepremie-
ra Salviniego, który zaprzyjaźnił się z 
populistycznym premierem Węgier 
Orbanem. W Austrii, gdzie ostatnio 
na zaproszenie austriackiej minister 
spraw zagranicznych na jej ślubie 
tańczył Putin, prawica i ultraprawica 
sformowały rząd. Sądząc po wyni-
kach najnowszych sondaży, skrajnie 
prawicowi poplecznicy Putina mogą 
dojść do władzy w Szwecji. I tak pod 
protektoratem Moskwy w krajach 
unijnych tworzy się „oś ultrapopuli-
stów”. Wcześniej czy później te kra-
je zaczną działać jako zjednoczony 
front i Europa się zmieni.

Wszystko to spowodowane 
jest działaniami Rosji w Syrii, któ-
rą reżim Putina całkowicie znisz-
czył, tworząc w niej takie warunki, 
że miliony ludzi musiały stać się 
uchodźcami. Ta fala uchodźców 
zmusza dziś Europejczyków do 
zwrócenia uwagi na populistów, 
którzy obiecują proste rozwiązania 
i normalizację stosunków z Rosją.

Jak będzie wyglądać Europa za 
pięć lub dziesięć lat? Zwłaszcza jeśli 
populiści dojdą do władzy w Niem-
czech – pierwszej gospodarce UE? 
Każdego dnia rośnie tam popularność 
prawicowych radykalistów, otwierając 
w Europie puszkę Pandory. Kiedy Mer-
kel opuści swoj fotel kanclerza, skoń-
czy się era prawdziwej demokracji.

Chaos na Ukrainie pomoże 
Rosji. Praktyka ostatnich stu lat 
państwowości Ukrainy działa na jej 
niekorzyść. Wszystkie scenariusze 
już zdarzały się i Moskwa próbuje je 
tylko powtórzyć, gra na podziałach 
ukraińskiego społeczeństwa.

Wysokiej rangi urzędnik związany 
z dyplomacją, który bierze udział w 
negocjacjach z Rosjanami, twierdzi, 
że: „Putin będzie pracował na rozbicie 
Ukrainy. Zjednoczony i zintegrowany 
kraj nie jest mu do niczego potrzeb-
ny. Nieważne, kto będzie u władzy. 
Oczywiście, będzie zadowolony, jeśli 
ster kraju przejmie posłuszny mu pre-
zydent. Ale to już nie ma zasadnicze-
go znaczenia. Nawet jeśli do władzy 
dojdą Tymoszenko czy Bojko... On, jak 
wcześniej, będzie siać niezgodę mię-
dzy Wschodem i Zachodem, próbu-
jąc zająć Ukrainę po kawałku”.

„Przedstawiciele Moskwy pod-
czas negocjacji w Mińsku potwier-
dzają tę linię – podsumowuje Paweł 
Szuklinow − blokują wszelkie ini-

cjatywy, które mogłyby przywrócić 
realizację umów z Mińska”.

Od czasu aneksji Krymu w 
wielu krajach graniczących z Rosją 
pojawiły się obawy, że spotka je 
podobny los. Jeśli uważnie słuchać 
przemówienia prezydenta Putina, 
ten strach nie wydaje się całkowicie 
bezpodstawny – pisze na łamach 
niemieckiego wydania magazynu 
„Focus” Wilfried Jilge, ekspert ds. 
Rosji, Europy Wschodniej i Azji Środ-
kowej w Centrum Roberta Boscha 
przy Niemieckim Towarzystwie Po-
lityki Zagranicznej.

„Putin koncentruje się na budo-
waniu prestiżu swojej polityki zagra-
nicznej oraz tworzeniu legendy, w 
celu wzmocnienia swej władzy w 
kraju i poza nim. Promując ideę »ru-
skiego świata prawosławnego« poza 
granicami kraju, osłabia niezależność 
państw sąsiednich, zwłaszcza Ukra-
iny, której stabilizacja byłaby dla nie-
go niebezpieczna” – pisze Jilge.

W swoim przemówieniu po-
święconym rocznicy przyłączenia 
Krymu Putin wskazał na Rosję 
jako kraj patronacki dla swoich 
„rodaków”, zwłaszcza z krajów tzw. 
rosyjskiej bliskiej zagranicy, suge-
rując istnienie dużej rosyjskiej cy-
wilizacji, która musi być chroniona 
przed światem zewnętrznym, czyli 
przed Zachodem.

„W tym sensie Putin w swoim 
przemówieniu do narodu posta-
wił znak równości między Związ-
kiem Sowieckim a Rosją sowiecką 
i żałował utraty ludności i teryto-
rium państwa. Przede wszystkim 
jednak zakwestionował legalność 
granic państw, które powstały po 
rozpadzie ZSRS” – wyraził swoje 
obawy Wilfried Jilge.

Teza Putina o tzw. jednym na-
rodzie jest postulatem autorytarno-
-imperialnym i nie ma nic wspólne-
go z nastrojami, które można dziś 
zaobserwować w ukraińskim społe-
czeństwie. Fakt, że Putin powtórzył 
niedawno tę tezę, może oznaczać, 
że Kreml będzie nadal destabilizo-
wał Ukrainę – czytamy w artykule.

„Postępująca dzięki udanym 
reformom integracja Ukrainy ze 
strukturami UE jest nie do zaakcep-
towania dla Moskwy. Ponieważ sta-
bilna, prosperująca, demokratyczna 
Ukraina może stać się atrakcyjnym 
kontrmodelem autokracji Putina 
w oczach niektórych Rosjan i za-
grozić własności skorumpowanych 
oligarchów popierających Kreml” – 
utrzymuje ekspert ds. Rosji, Europy 
Wschodniej i Azji Środkowej.

Redakcja
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„Granica Rosji nie kończy się ni-
gdzie” – powiedział Putin podczas 
ceremonii zorganizowanej przez 
Rosyjskie Towarzystwo Geograficz-
ne 24 listopada 2016 r. Gospodarz 
Kremla do dziś wątpi w to, czy NATO 
zechce umierać za Suwałki. Ukryta 
wojna przeciwko Polsce już trwa.

Moskwa wściekle nienawidzi 
Ameryki, która po II wojnie świa-
towej nie pozwoliła stalinowcom 
podbić całej Europy, stała się lo-
komotywą NATO i w ostatnich 
dziesięcioleciach była gwarantem 
wolności i niepodległości zarówno 
Polski, jak i pozostałych narodów 
Europy. Właśnie dlatego Rosjanie 
tak mocno wspierają zwolenników 
koncepcji izolacjonizmu w USA i na-
stroje antyamerykańskie na całym 
świecie. Jeśli Ameryka wycofa się 
politycznie ze Starego Kontynentu, 
Europę czekają bardzo trudne czasy.

Program minimum rosyjskiej 
strategii geopolitycznej zakłada 
odzyskanie całkowitej kontroli 
nad strefą wpływów Związku So-
wieckiego, czyli dawnym blokiem 
wschodnim. W tym właśnie celu 
Moskwa za wszelką cenę pragnie 
przeszkodzić integracji państw 
międzymorza bałtycko-czarno-
morsko-adriatyckiego. Kreml ma 
wystarczająco dużo instrumentów 
do realizacji tej strategii.

Przez 200 lat Rosja panowała 
w Europie Środkowo-Wschodniej 
za pomocą zasady „dziel i rządź”. 
Głównym jej narzędziem było pod-
burzanie do nienawiści etnicznej. 
Przede wszystkim między Polaka-
mi i Ukraińcami. Skuteczność tego 
narzędzia Moskwa sprawdziła w 
XVIII wieku w przeddzień rozbiorów 
Polski podczas rzezi humańskiej (re-
wolty hajdamackiej) oraz w XX wie-

ku na Wołyniu po wybuchu II wojny 
światowej. Kreml do dziś aktywnie 
korzysta z tego narzędzia. Po mi-
strzowsku, manipulując pamięcią o 
tragicznych wydarzeniach z historii, 
ciągle podżega do konfliktu między 
Polakami i Ukraińcami.

Co więcej, od kilku dekad w Pol-
sce trwa potężna kampania propa-
gandowa na rzecz geopolitycznej 
wizji Romana Dmowskiego, który 
był stanowczym przeciwnikiem idei 
federacyjnej Józefa Piłsudskiego. 
Współcześni zwolennicy Dmow-
skiego oferują podobną opcję po-
lityki zagranicznej, co (tak samo jak 
w czasie IV rozbioru Polski w 1939 
roku) może stanowić poważne za-
grożenie dla polskiej państwowości 
i racji stanu.

Jednocześnie rosyjscy dy-
plomaci od dekady proponują 
niektórym siłom w Polsce udział 

Kreml przygotowuje czarny scenariusz dla Polski
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w rozbiorze Litwy i Ukrainy, czyli 
oferują darmowy ser w pułapce 
na myszy. Mówią: „Oddamy wam 
wasze Wilno i Lwów!” i zacierają 
ręce, licząc na to, że Polacy dadzą 
się złapać w sidła. Dowodem na to 
jest fragment wywiadu, jakiego w 
2013 roku udzielił amerykańskie-
mu portalowi Politico ówczesny 
szef polskiej dyplomacji Rado-
sław Sikorski, w którym ujawnił, 
że w 2008 roku Putin powiedział 
ówczesnemu premierowi Polski 
Donaldowi Tuskowi, iż Ukraina 
to sztuczny kraj, a Lwów jest pol-
skim miastem, i próbował wplątać 
Polskę w inwazję na Ukrainę. Co 
ciekawie, taką samą opinią o Ukra-
inie gospodarz Kremla podzielił 
się w kwietniu 2008 roku z ame-
rykańskim przywódcą George’em 
Bushem podczas dyskusji na za-
mkniętym spotkaniu Rosja-NATO. 

Ale sedno sprawy tkwi w tym, 
że Putin nie zamierza oddać Pola-
kom Lwowa, lecz chce zagarnąć dla 
siebie całą Polskę. Rosyjscy dyplo-

maci ciągle liczą na to, że przyszli 
przywódcy Polski własnoręcznie 
zniszczą możliwość utworzenia 
regionalnego aliansu wojskowo-
-politycznego. Polska jako lider Mię-
dzymorza jest bastionem Europy. 
Rosyjscy imperialiści nie mogą do-
czekać się momentu, gdy zwolenni-
cy geopolitycznej wizji Dmowskie-
go wpadną w pułapkę i otworzą im 
bramy tej fortecy. 

„Na eurazjatyckim kontynencie 
dla Polski nie ma miejsca” – nie-
ustannie powtarza czołowy krem-
lowski ideolog Aleksander Dugin.

Przypomnijmy raz jeszcze, że 
niezdrowe pomysły Dugina zain-
fekowały establishment i korpus 
dyplomatyczny całej Federacji Ro-
syjskiej. Ten strateg ma ogromny 
wpływ na osoby podejmujące de-
cyzje w najważniejszych sferach 
życia politycznego. Rosyjskie elity 
podzielają jego poglądy. Właśnie 
dlatego Kreml nieustannie propa-
guje geopolityczną alternatywę 
dla Europy – ideę utworzenia osi 

geopolitycznej Moskwa-Rzym-Pa-
ryż-Berlin, mającej zbudować pro-
rosyjski sojusz, do którego, zgod-
nie z zamysłem Kremla, powinni 
dołączyć inni przyjaciele Rosji: 
Hiszpania, Węgry, Serbia, Bułgaria 
i Grecja. Ten związek zgodnie z 
oczekiwaniami Moskwy ma do-
konać nowego podziału Starego 
Kontynentu kosztem Polski i in-
nych państw Europy Środkowo-
-Wschodniej.

Argumenty rosyjskich dy-
plomatów (w znakomitym 
tekście zatytułowanym „Wy-
bawić Europę Zachodnią od 
Wschodniej”) trafnie opisuje 
Aleksander Dugin: „Kontynen-
talna Europa zainteresowana 
jest aliansem z Rosją. Zaintere-
sowana jest rosyjskim gazem, 
tym, by jego dostawy nie były 
zagrożone. Europa zaintere-
sowana jest projektem Nord 
Stream. Ale niektóry zaczynają 
przeszkadzać. To jakieś niepo-
rozumienie! Dlaczego mamy 
je znosić? Trzeba zlikwidować 
»kordon sanitarny«, zawrzeć 
»nowy pakt Ribbentrop-Mo-
łotow«, po to, by granica mię-
dzy Rosją a Starą Europą była 
bezpośrednia, bez tych »przy-
jaciół«. W wielkim starciu cy-
wilizacji atlantyckiej i kultury 
eurazjatyckiej to wszystko, co 
znajduje się między nami – Pol-
ska, Ukraina, Europa Środkowa 
– musi zniknąć, zostać wchło-
nięte” – twierdzi z maniakalnym 
uporem kremlowski szaman, 
nazywany ideologiem Putina.

Niestety, nie można wykluczyć, 
iż w pewnych okolicznościach ro-
syjscy dyplomaci będą umieli prze-
konać swoich nadmiernie pragma-
tycznych kolegów z Niemiec, Francji 
i Włoch i doprowadzą do nowego 
podziału Europy. Ten scenariusz jest 
całkiem prawdopodobny, jeśli doj-
dzie do paraliżu NATO i wycofania 
się Ameryki ze Starego Kontynentu. 
Wówczas Rosja będzie miała realną 
szansę zrealizować swoją strategię.

Jeśli państwa Europy Środko-
wo-Wschodniej nie zdołają stwo-
rzyć silnego regionalnego sojuszu 
wojskowo-politycznego, to w nie-
długim czasie mogą się stać łatwym 
łupem dla agresywnego moskiew-
skiego ekspansjonizmu. Z tego 
punktu widzenia geopolityczna 
koncepcja Romana Dmowskiego, 
która stanowczo odrzuca ideę Mię-
dzymorza z udziałem Litwy i Ukra-
iny, to dla polskiej niepodległości 
bomba z opóźnionym zapłonem. 
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Prorosyjska Ukraina
Kreml przygotowuje operację geopolityczną, 
która dla Polski będzie oznaczała katastrofę. 

W żadnym z krajów byłego obozu socjalistycznego nie było tylu agentów 
byłego KGB, jak na Ukrainie.

K reml prowadzi działalność 
wywrotową przeciwko Eu-
ropie Środkowo-Wschodniej 
na dużą skalę i dołoży wszel-

kich starań, aby prorosyjski kandydat 
na stanowisko prezydenta Ukrainy 
wygrał wybory w marcu 2019 roku. 
Poza tym Moskwa instaluje swoich 
agentów we wszystkich bez wyjątku 
instytucjach politycznych tego pań-
stwa, aby przyszła Rada Najwyższa 
nie była w stanie obronić i wzmocnić 

niepodległości Ukrainy. Co więcej, w 
ostatnich latach rosyjskie służby spe-
cjalne zwróciły szczególną uwagę na 
ukraińskie organizacje patriotyczne, 
do których Rosja na masową skalę 
wprowadza swoich agentów.

Praktycznie wszyscy kandydaci 
na prezydenta Ukrainy mają związki 
z Rosją, jej agentami lub siłami pro-
rosyjskimi, ponieważ lwia część klasy 
politycznej Ukrainy powstała w la-
tach 90. ubiegłego wieku pod ścisłą 

kontrolą służb specjalnych będących 
spadkobiercami sowieckiego KGB.

Ten stan rzeczy jest konsekwen-
cją postkolonialnego i postkomuni-
stycznego statusu Ukrainy. Specjalista 
w kwestiach Ukrainy, wykładowca na 
Uniwersytecie Oxfordzkim i główny 
ekspert Centrum Badania Konfliktów 
przy Brytyjskiej Akademii Wojsko-
wej w Londynie James Sherr już w 
2002 roku w wywiadzie dla serwisu 
informacyjnego „Defense-Express” 
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zauważył, że „Ukraina i jej instytucje 
państwowe mogą być infiltrowane 
przez ludzi, których interesy prywat-
ne są sprzeczne z ukraińską racją sta-
nu. Obejmuje to również uzależnienie 
Ukrainy od międzynarodowych struk-
tur byłego Związku Sowieckiego, 
które stosują niejasne i zakamuflo-
wane metody działania, by utrudnić 
integrację Ukrainy z Unią Europejską”. 
A 21 grudnia 2004 roku na łamach 
ukraińskiej gazety „Dzień” powiedział 
jeszcze dosadniej: „Dla Rosji w krajach 
byłego Związku Sowieckiego zimna 
wojna trwa do dziś”. 

Z kolei w sierpniu 2004 roku były 
pułkownik KGB Oleg Gordijewski, 
który w 1985 roku uciekł na Zachód 
i obecnie mieszka w Londynie, w wy-
wiadzie dla BBC stwierdził, że „w Kijo-
wie rezydentura FSB i GRU zatrudnia 
ponad 100 osób”, a wszystkie obwo-
dowe i regionalne departamenty FSB 
w Rosji mają obowiązek rekrutować 
agentów z Ukrainy. Oznacza to na 
przykład, że gdy wpływowy Ukrainiec 
przebywa w podróży służbowej lub 

w sprawach rodzinnych na Syberii, 
ludzie z lokalnej FSB będą go zachę-
cać do współpracy. W ostatnich dzie-
sięcioleciach FSB mogła więc zrekru-
tować tysiące nowych agentów, nie 
licząc tych, którzy współpracowali 
jeszcze z sowieckim KGB.

Gordijewski zauważył także, że „ze 
służby bezpieczeństwa w Kijowie jest 
duży wyciek informacji do Moskwy”. 
Według niego SBU jest na tyle mocno 
powiązana z rosyjskim FSB, że warto 
się przyjrzeć, czyje interesy chroni – 
rosyjskie czy ukraińskie?

I mimo że w ostatnich latach w 
SBU pojawiło się wielu młodych za-
wodowych oficerów, ukraińskich pa-
triotów, wpływ sił prorosyjskich w tej 
służbie pozostaje olbrzymi.

Zresztą zaraz po rewolucji po 
rewolucji pomarańczowej 2005 r. 
rosyjski dysydent z lat 60. Władimir 
Kryłowski na łamach ukraińskiego 
tygodnika „Personał Plus” pisał, że 
„ukraińskie partie, organizacje spo-
łeczne i rządowe (w tym struktury 
władzy wykonawczej i ustawodaw-

czej) są infiltrowane przez agentów 
służb specjalnych, również przez 
»kapusiów«, którzy kiedyś pracowali 
dla KGB. Są ich tysiące! Wśród nich 
są agenci wpływu, którzy aktywnie 
uczestniczą w życiu społecznym 
i politycznym. W razie potrzeby 
mogą inicjować rozłamy w ruchach 
społecznych i partiach politycz-
nych, prowokować kłótnie wśród 
polityków, udając liberałów, mani-
pulować opinią publiczną”. Następ-
ne wydarzenia na ukraińskiej scenie 
politycznej całkowicie potwierdziły 
słowa Kryłowskiego.

Twórca ukraińskiego wywia-
du generał SBU Ołeksandr Skipalski 
twierdzi, że w żadnym z krajów byłe-
go obozu socjalistycznego nie było 
tylu agentów byłego KGB, jak na Ukra-
inie. Rosyjscy lobbyści tacy jak Dmy-
tro Tabacznyk i Wiktor Medwedczuk 
(kolega Putina – red.) mieli ogromny 
wpływ na politykę kadrową ukraiń-
skiego rządu. Działacze ukraińskich 
organizacji niepodległościowych 
zostali wyeliminowani z szeregów 
władzy. Urzędnicy rozumiejący istotę 
narodowych interesów Ukrainy nie 
istnieją. Zostali zniszczeni w zarodku.

Tak więc ukraiński organizm pań-
stwowy został zainfekowany przez 
prorosyjskie kadry i agentów Kremla. 
Dziś są one zorganizowane, zmobi-
lizowane i czekają na powstanie ko-
rzystnych warunków do radykalnej 
zmiany kierunku wektora ukraińskiej 
polityki zagranicznej w stronę Rosji.

Wybory są idealnym czasem 
dla rosyjskich agentów, którzy przy 
aktywnym wsparciu Kremla mogą 
przechwycić władzę w Kijowie. Ro-
sja zaś hojną ręką wydaje olbrzymie 
środki i dokłada wszelkich starań, 
aby prorosyjscy politycy, wrogo na-
stawieni do niepodległości Ukrainy, 
zasiadali w siedzibach ukraińskich 
parlamentarzystów, urzędów pań-
stwowych i prezydenta.

Rosyjska interwencja w wybory 
prezydenckie na Ukrainie stanowi 
wyzwanie dla całego międzynaro-
dowego systemu bezpieczeństwa. 
Jeśli kremlowski scenariusz ingerencji 
Rosji w ukraińskie wybory zakończy 
się sukcesem, będzie to geopolitycz-
na katastrofa w skali europejskiej i 
globalnej. Rosyjski imperializm po-
wstanie z popiołów i niezwłocznie 
zacznie destabilizować całą Europę 
Środkowo-Wschodnią. Kraje bałtyc-
kie, Polska i Rumunia staną się celem 
rosyjskiej agresji i areną intensywnej 
wojny hybrydowej. W przypadku re-
alizacji tego scenariusza cała cywili-
zacja zachodnia stanie nad krawędzią 
przepaści…
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Prorosyjska sieć szykuje 
zamach stanu na Ukrainie?
22 października Służba Bezpieczeństwa Ukrainy zatrzymała biznesmena Tymofija Nahornego. 
Miał go zwerbować rosyjski wywiad, który zlecił mu założenie prorosyjskiej partii. Nowa siła 
polityczna miała wziąć udział w wyborach, lobbować na rzecz interesów Rosji oraz szkodzić 
wejściu Ukrainy do Unii Europejskiej i NATO.

W ydawałoby się, że to 
kolejny sukces ukra-
ińskich służb spe-
cjalnych, skutecznie 

walczących z rosyjską ingerencją 
w sprawy wewnętrzne Ukrainy. 
Jednak nieskrępowana działalność 
wielu innych prorosyjskich partii i 
otwartych lobbystów Moskwy każą 
wątpić w efektywność państwa 
ukraińskiego w tej dziedzinie.

26 października były rosyjski biz-
nesmen Aleksiej Daszutin w wywia-
dzie dla Radia Wolna Europa stwier-
dził, że na Ukrainie działa rosyjska 
sieć przygotowująca zamach stanu 

i oskarżył ukraińskie organy ściga-
nia o bagatelizowanie zagrożeń. „Po 
pierwsze, ujawniłem sieć, tylko wasze 
organy ścigania, niestety, nie są tym 
zainteresowane. Aresztowali trzech, 
zorganizowali konferencję prasową i 
byli bardzo szczęśliwi z tego powodu. 
Jest jednak zupełnie jasne, że ci ludzie 
[…] nie są sami i przyznali się do tego. 
Sam Nahorny mówił o swºich opieku-
nach, mówił, jak został zwerbowany, 
gdzie i komu dostarczał informacje, 
kto go wspierał na Ukrainie… Nikogo 
to nie obchodzi” – powiedział Daszu-
tin, który jest świadkiem w sprawie 
przeciwko zdrajcy.

Co więcej, biznesmen powie-
dział, że Tymofij Nahorny zdradził 
mu plan rosyjskich służb specjal-
nych, według którego zamach 
stanu na Ukrainie będzie finan-
sowany ze środków byłego pre-
zydenta Janukowycza, który pod-
czas Majdanu wywiózł do Rosji 8 
mld dolarów amerykańskich.

Jak już informowaliśmy, o ist-
nieniu rozległej sieci rosyjskich 
agentów na Ukrainie niedawno 
ostrzegał ekspert ds. bezpieczeń-
stwa narodowego, weteran wywia-
du zagranicznego, generał Wasyl 
Bohdan. W wywiadzie udzielonym 
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WYWROTOWA 
DZIAŁALNOŚĆ

Kreml planuje uruchomić 
wielozadaniową operację 
specjalną na wielką skalę w 
celu destabilizacji sytuacji 
na Ukrainie

portalowi Apostrophe stwierdził, 
że Kreml planuje uruchomić wie-
lozadaniową operację specjalną na 
wielką skalę w celu destabilizacji 
sytuacji na Ukrainie, by w trakcie 
następnych wyborów prezydenc-
kich i parlamentarnych w tym 
kraju doprowadzić do władzy siły 
prorosyjskie, a tym samym zmienić 
wektor euroatlantycki w polityce 
zagranicznej Ukrainy na rosyjski. 

„Wszystkie zasoby rosyjskich 
służb specjalnych i piątej kolum-
ny w postaci odpowiednich sił 
politycznych i środków maso-
wego przekazu, opłacane przez 
Moskwę, są zaangażowane w 
realizację tej strategii” – twierdzi 
generał Wasyl Bohdan. Według 
niego władze w Kijowie próbują 
„zapobiec dojściu do władzy tych, 
którzy mogą ponownie z Ukrainy 
– niezależnej, demokratycznej i 
prawnej – zrobić Małorosję – nie-
wolnika Rosji” – twierdzi generał.

Z kolei eksperci brytyjskiego 
serwisu śledczego Bellingcat, po-
wołując się na swoje źródła w SBU, 
utrzymują, że na Ukrainie już działa 
ogromna sieć agentów rosyjskiego 
wywiadu wojskowego GRU.

Według tajnego źródła Belling-
cat GRU masowo rekrutował eme-
rytów wojskowych z Ukrainy. Ro-
sjanie płacą zdrajcom po 100-200 
dolarów amerykańskich miesięcz-
nie za informacje o szczegółach 
ukraińskiego systemu obronnego, 
o pozycji sił ukraińskich w Don-
basie lub o działaniach koncer-
nu obronnego UkrOboronProm. 
Szczególnie cenni informatorzy 
dostają od Rosji 500 dolarów ame-
rykańskich miesięcznie. 

Wobec tych niepokojących 
stwierdzeń pojawia się pytanie, 
dlaczego ukraińskie służby spe-
cjalne są bierne wobec tak poważ-
nych zagrożeń? Dlaczego jawni 
prorosyjscy oligarchowie: Wiktor 
Medwedczuk, Rinat Achmetow, 
Jurij Bojko czy Ołeksandr Wiłkuł, 
nie są ścigani za swoje wywroto-
we i korupcyjne czyny?

Redaktor naczelna portalu 
LB.ua Sonia Koszkina twierdzi, że 
oficjalny Kijów zawarł tajny układ 
z Kremlem, zgodnie z którym 
władza na Ukrainie zostanie po-
dzielona między przedstawicieli 
obecnej administracji i siły proro-
syjskie. Równowaga sił powinna 

wyglądać tak: Petro Poroszenko – 
prezydent, Jurij Bojko – premier, 
Wiktor Medwedczuk – przewod-
niczący Rady Najwyższej. Według 
dziennikarki prorosyjscy lobbyści 
ze świty Petra Poroszenki prze-
konują go, że Kreml pomoże mu 
utrzymać prezydenturę, ale w za-
mian musi obiecać, że nie będzie 
przeszkadzać siłom prorosyjskim 
powrócić do władzy po wybo-
rach parlamentarnych.

Trudno powiedzieć, czy ta 
wersja jest prawdziwa, ale wyda-
rzenia na Ukrainie świadczą o re-
alności tego scenariusza. Wygląda 
na to, że Petro Poroszenko uwie-
rzył w gwarancję Kremla…

Sytuację pogarsza fakt, że walka 
z korupcją na Ukrainie, którą Zachód 
stara się wspierać, niesie śmiertelne 
zagrożenie dla postsowieckich elit, 
dokładających wszelkich starań, by 
utrzymać swój monopol na władzę 
na Ukrainie. Tolerancyjny dla korup-
cji rosyjski model zarządzania może 
być dla nich bardziej atrakcyjny.

Rewanż sił prorosyjskich na 
Ukrainie przestaje być potencjal-
nym zagrożeniem i staje się oczywi-
stym problemem.
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Żaden z kandydatów w nadchodzących wyborach prezydenckich i 
parlamentarnych na Ukrainie nie może zaoferować zmian jakościowych, 
dlatego Zachód nie powinien teraz opuszczać tego kraju.

Ukraina dokona wyboru 
nowego prezydenta i par-
lamentu w 2019 roku. Od 
niego zależy, czy zostaną 

zablokowane lub nawet zniweczone 
reformy i proces demokratyzacji, za-
początkowane po rewolucji godności.

Według ostatnich sondaży 
szanse na reelekcję obecnego pre-
zydenta Petra Poroszenki są wy-
jątkowo małe. Ale mimo że jest on 
ostro krytykowany przez działaczy 
społeczeństwa obywatelskiego za 
udział w skorumpowanym systemie 
oligarchicznym, który nadal zatruwa 
kraj, potencjalne alternatywy wyda-
ją się jeszcze gorsze – pisze Richard 
Herzinger, korespondent niemiec-

kiego dziennika „Die Welt” specjali-
zujący się w tematyce politycznej i 
społecznej. 

Najbardziej obiecującą kandy-
datkę – Julię Tymoszenko uważa się 
obecnie za nieprzewidywalną po-
pulistkę, która jest gotowa obiecać 
wyborcom złote góry, by powró-
cić do władzy. Ponadto „Die Welt” 
przypomina, że była premier jest 
odpowiedzialna za niepowodzenie 
pierwszych reform po pomarańczo-
wej rewolucji w 2004 roku. Jej zwy-
cięstwo stanie się więc symbolem 
fatalnej powtórki z historii.

Na horyzoncie nie pojawiła się 
jeszcze zorganizowana siła politycz-
na reprezentująca społeczeństwo 

obywatelskie, która mogłaby zastą-
pić starą, zdyskredytowaną kastę 
polityczną. Piosenkarz i działacz 
społeczny Światosław Wakarczuk 
ma licznych wielbicieli, ale jego sta-
nowisko w sprawie kandydowania 
na prezydenta jest zdecydowane. 
Oświadczył, że nie chce być polity-
kiem. Zamiast tego woli być rzecz-
nikiem społecznego niezadowole-
nia wobec tych, którzy są u władzy.

Najbardziej surowi krytycy 
obecnego rządu porównują już 
prezydenturę Poroszenki do pro-
rosyjskiego reżimu Wiktora Janu-
kowycza. Mimo to społeczeństwo 
obywatelskie, które się narodziło 
po Majdanie, nadal jest aktywne i 

WOJNA HYBRYDOWA 
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Byłoby katastrofą, gdyby 
ukraińskie błędy i porażki na 
drodze do Europy zmusiły 
Zachód do uznania, że Ukraina 
nie jest już warta wsparcia.

pewne siebie. I dlatego mimo opo-
ru ze strony struktur oligarchicznych 
pierwsze reformy demokratyzacyj-
ne zostały przeprowadzone. Jako 
przykład gazeta podaje uchwalenie 
ustawy o decentralizacji, która gwa-
rantuje władzom lokalnym pew-
ną autonomię w podejmowaniu 
decyzji. Przywrócono też budżet 
państwa, zreorganizowano niejasny 
system bankowy i ustabilizowano 
walutę. Na Szczycie YES (Yalta Euro-
pean Strategy, Europejska Strategia 
Jałtańska; odbywające się co roku w 
Jałcie forum nieformalnej wymiany 
poglądów między Unią Europejską 
a Ukrainą) ogłoszono, że sąd anty-
korupcyjny zacznie wreszcie działać 
na początku przyszłego roku. Jak na 
razie, Narodowe Biuro Antykorup-
cyjne Ukrainy (NABU) zbiera dowo-
dy przeciwko politykom i urzędni-
kom służby cywilnej, którym mimo 
to nie są stawiane żadne zarzuty.

Gazeta przypomina też o przy-

padkach prześladowania działaczy 
antykorupcyjnych, które w ostat-
nich latach stały się częstsze. Także o 
tym, że Prokuratura Generalna ata-
kuje szefa Biura Antykorupcyjnego. 
Obrońcy praw człowieka obawiają 
się, że obiecany sąd antykorupcyjny 
powstanie, ale nie będzie niezależ-
ny i elity rządzące wykorzystają go 
do prześladowania walczących z 
korupcją, a nie skorumpowanych 
polityków i urzędników państwo-
wych.

Mimo wszystko byłoby kata-
strofą, gdyby ukraińskie błędy i po-
rażki na drodze do Europy zmusiły 
Zachód do uznania, że Ukraina nie 
jest już warta wsparcia. A przecież 
opóźnienia w odbudowie liberal-
nego państwa i społeczeństwa po 
wielu latach funkcjonowania struk-
tur postsowieckich nie powinny 
nikogo dziwić, zważywszy na krótki 
czas, jaki miała − tylko cztery lata. W 
dodatku musi się mierzyć z rosyjską 

agresją na wschodzie kraju. Moskwa 
nie wykazuje najmniejszej chęci 
wypełnienia porozumień z Mińska. 
Zamiast tego atakuje Ukrainę na 
innym froncie, a zachodnia społecz-
ność z jakiegoś powodu tego nie 
zauważa. Rosja zaostrza sytuację na 
południowo-wschodniej Ukrainie 
w pobliżu ważnego portu w Mariu-
polu, atakując ukraińskie okręty na 
Morzu Azowskim.

Walka o terytorium nie tylko 
zmusza Ukrainę do wydawania 
ogromnych środków na obronę, ale 
także staje się pretekstem do dzia-
łań skorumpowanej kliki i jej machi-
nacji. A ci, którzy głośno to krytyku-
ją, nazywani są „zdrajcami”. Zachód 
zamiast łagodzić sankcje wobec 
Kremla, powinien je wzmocnić, aby 
zmusić wojska rosyjskie do osta-
tecznego opuszczenia Ukrainy. Jest 
to potrzebne nie tylko do zapro-
wadzenia pokoju i sprawiedliwości 
w Europie, ale także do stworzenia 
przestrzeni dla Kijowa w sprawie 
odbudowy Ukrainy.

Gazeta zauważa, że mimo iż 
obecny rząd w Kijowie nie budzi za-
ufania, jest on mniejszym złem wo-
bec braku lepszych rozwiązań. Poza 
tym Poroszenko był dość podatny 
na naciski ze strony aktywistów spo-
łeczeństwa obywatelskiego, USA i 
UE, a także międzynarodowych do-
natorów, takich jak MFW.

Na dłuższą metę jednak Ukraina 
będzie potrzebowała nowych przy-
wódców politycznych, wolnych od 
wpływów oligarchicznych. Tylko 
tacy politycy będą mogli stworzyć 
krajowi wiarygodne perspektywy. 
„Die Welt” twierdzi, że na Ukrainie 
można zobaczyć dziś absolutnie 
wszystkie zagrożenia, z którymi bo-
ryka się Europa. Tylko że tu są one 
jeszcze bardziej zintensyfikowane. 
Powrót autorytaryzmu znów stał się 
możliwy. Ale istnieje też potencjał 
do prawdziwego, demokratyczne-
go ożywienia i istotnych komplek-
sowych zmian. Tak więc przyszłość 
wolnej Europy zależy też od tego, 
co dzieje się dzisiaj na Ukrainie.

Die Welt, tłum. Jagiellonia.org

Przyszłość wolnej Europy 
zależy od tego, co dzieje 
się dzisiaj na Ukrainie

Walka o 
Ukrainę
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Nordycka Współpraca Obronna 
(NORDEFCO) wzorcem dla 
państw Międzymorza

Asystent sekretarza stanu USA ds. europejskich i 
euroazjatyckich Wess Mitchell podczas wystąpienia 
w amerykańskim think tanku Heritage Foundation 
powiedział: „Musimy patrzeć na Zachód jak na wspólnotę 
krajów demokratycznych, zjednoczonych przez historię, 
kulturę i wspólnie poniesione ofiary. Niektórzy członkowie 
tej wspólnoty to stare demokracje, niektórzy nie. Niektórzy 
są w Unii Europejskiej albo w NATO, inni nie. Niektórzy 
są słabi, niektórzy silni. Niektórzy są geograficznie na 
uboczu, niektórzy w centrum wydarzeń. Ukraina i Gruzja 
są członkami Zachodu zarówno historycznie, jak i poprzez 
dzisiejsze wybory ich narodów. Wielka Brytania pozostanie 
w sercu Zachodu i po Brexicie. Najważniejsze jest to, by 
istniały również inne niż instytucje czynniki, które nas 
łączą. Instytucje są narzędziem, nie zaś celem”.

W ystąpienie wpływo-
wego amerykań-
skiego urzędnika 
celnie oddaje istotę 

niezbędnych zmian w architektu-
rze bezpieczeństwa europejskiego 
i globalnego w związku z zagro-
żeniami związanymi z nasileniem 
agresywnej polityki Rosji wobec za-
chodnich sąsiadów. Moskwa z ma-
niakalnym uporem stara się zburzyć 
powojenny system bezpieczeństwa 
globalnego, podważyć jedność 
bloku euroatlantyckiego, odzyskać 
kontrolę nad krajami byłego obozu 
socjalistycznego i realizować strate-
gię podboju Europy.

Europa Środkowo-Wschodnia 
jest głównym przedmiotem rosyj-
skich roszczeń, a jednocześnie naj-
ważniejszym bastionem cywilizacji 
zachodniej. Aby zapewnić sobie bez-
pieczeństwo, krajе regionu powinny 
znaleźć formułę współpracy militar-

no-politycznej niezależnie od tego, 
że niektóre są członkami NATO i UE, a 
inne nie. Wszystkie są bowiem wspól-
notą krajów demokratycznych.

Warto po raz kolejny powtó-
rzyć, że sojusze regionalne w żaden 
sposób nie stoją w sprzeczności z 
przynależnością poszczególnych 
państw do organizacji międzynaro-
dowych. Członkostwo w NATO i Unii 
Europejskiej nie wyklucza możliwo-
ści stworzenia bloku regionalnego 
w Europie Środkowo-Wschodniej. 
Odwrotnie! W Skandynawii istnieje 
doskonały przykład takiej koopera-
cji wojskowo-politycznej: Nordycka 
Współpraca Obronna (Nordic De-
fence Cooperation, NORDEFCO). 
Wchodzące w jej skład Norwe-
gia, Dania i Islandia są członkami 
Sojuszu Północnoatlantyckiego, 
podczas gdy Szwecja i Finlandia 
pozostają neutralne. Warto więc 
przyjrzeć się tej inicjatywie.

Nordycka Współpraca Obronna 
została zawiązana w 2009 roku na 
podstawie protokołu podpisanego 
4 listopada w Helsinkach. Scaliła 
istniejące wcześniej struktury: Nor-
dic Armaments Cooperation (NOR-
DAC), Nordic Coordinated Arran-
gement for Military Peace Support 
(NORDCAPS) i Nordic Supportive 
Defence Structures (NORDSUP). Jej 
twórcy wyszli z założenia, że człon-
kowie NORDEFCO mogą wiele 
zyskać dzięki podziałowi kosztów, 
wspólnym decyzjom i działaniom, 
a mianowicie większą skuteczność 
i oszczędność wydatków. Celem 
organizacji jest wzmocnienie zdol-
ności obronnych państw człon-
kowskich, poszukiwanie platform 
współdziałania oraz tworzenie, tam 
gdzie to możliwe, wspólnych roz-
wiązań, np. w formie szkoleń, za-
kupów uzbrojenia czy kooperacyj-
nych programów zbrojeniowych.

W JEDNOŚCI SIŁA 

GEOPOLITYKA

Włodzimierz 
Iszczuk,

redaktor
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Współpraca w ramach NORDEF-
CO nie musi obejmować wszystkich 
krajów członkowskich, od ich de-
cyzji zależy, w których obszarach 
chcą kooperować i w jakim zakre-
sie. Oznacza to, że może być ona 
dwu- lub trójstronna, a pozostali 
partnerzy mogą do niej uzyskać 
dostęp później. Organizacja rozwa-
ża możliwość współpracy z krajami 
nieskandynawskimi w dziedzinach, 
w których istnieje taka potrzeba.

Jednocześnie podkreśla się, że 
NORDEFCO nie jest sojuszem woj-
skowym. Jak czytamy na stronie 
internetowej organizacji: „NORDEF-
CO nie jest alternatywą czy nowym 
sojuszem wojskowym i politycznym 
między narodami i nie pociąga 
za sobą wzajemnych zobowiązań 
obronnych. Wręcz przeciwnie, sta-
nowi uzupełnienie i dopełnienie 
możliwości i sił istniejących euro-
pejskich i euroatlantyckich struktur 

współpracy [krajowych partnerstw 
z ONZ, NATO i UE] i jest skoordyno-
wana z już istniejącymi porozumie-
niami państw skandynawskich”.

Przewodnictwo NORDEFCO jest 
rotacyjne i trwa rok. Współpraca od-
bywa się na poziomie politycznym 
i wojskowym. Na czele organizacji 
stoi Polityczny Komitet Sterujący, w 
skład którego wchodzi wyższe kie-
rownictwo krajów członkowskich. 
Podlega mu Wojskowy Komitet 
Koordynacyjny złożony z oficerów 
reprezentujących szefów sztabów 
państw członkowskich. Nadzoru-
je on pięć obszarów współpracy 
(COPA): rozwój strategiczny, zdol-
ności obronne, zasoby ludzkie i 
edukacja, ćwiczenia oraz szkolenia, 
operacje. Zalecenia zgłoszone przez 
Komitety COPA są podstawą decyzji 
podjętych przez Polityczny Komitet 
Sterujący i Wojskowy Komitet Koor-
dynacyjny.

Oprócz tych obszarów kraje 
skandynawskie koordynują plano-
wanie budżetów obronnych oraz 
wyposażenie armii państw człon-
kowskich w broń i sprzęt wojskowy. 
Ta współpraca pozwoliła im zaosz-
czędzić ponad 60 mln euro.

NORDEFCO stanowi doskonały 
wzorzec dla krajów Europy Środ-
kowo-Wschodniej (Międzymorza) 
w zakresie skutecznej współpracy 
wojskowo-politycznej. Stworzenie 
podobnej międzynarodowej organi-
zacji z udziałem państw Trójmorza i 
krajów GUAM (Gruzja, Ukraina, Azer-
bejdżan i Mołdawia), a w przyszłości 
być może także Białorusi, byłoby 
bardzo cenną inicjatywą w procesie 
budowania architektury bezpieczeń-
stwa europejskiego. W obliczu rosyj-
skiego zagrożenia Zachód powinien 
podjąć wspólny wysiłek, by bronić 
swojego bezpieczeństwa. Siła wol-
nego świata tkwi w jego jedności.

MIĘDZYMORZE

Sojusze regionalne w 
żaden sposób nie stoją w 
sprzeczności z
przynależnością 
poszczególnych 
państw do organizacji 
międzynarodowych. 
Członkostwo w NATO i Unii 
Europejskiej nie wyklucza 
możliwości stworzenia bloku 
regionalnego w Europie 
Środkowo-Wschodniej.
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Czy musimy 
kochać Ukrainę?

Powyższe pytanie powraca 
do mnie uporczywie od 
wielu lat, odkąd jako po-
czątkujący student historii 

na serio zająłem się dwudziesto-
wiecznym wycinkiem wspólnych 
dziejów Polski i Ukrainy. Z domu ro-
dzinnego wyniosłem ową miłość w 
sposób naturalny dzięki wychowa-
niu przez Ojca, piewcy wielonaro-
dowej I Rzeczypospolitej i wielkiego 
wyznawcy „idei jagiellońskiej” oraz 
prometeizmu Piłsudskiego, a jesz-
cze bardziej dzięki podsuwanym 
przezeń lekturom. Wszak w literatu-

rze polskiej Ukraina jest obecna od 
zawsze i to jak! Nasza wielka poezja 
romantyczna nie istniałaby bez sze-
rokich bezkresnych stepów, smęt-
nych dumek i kozackich mołojców 
– wszak mój ukochany Boski Julek 
(do warszawskiego liceum Jego 
imienia miałem zaszczyt chodzić – 
niekiedy…) urodził się w Krzemień-
cu i ukraińska przyroda i mitologia 
wywarła na niego niezatarty wpływ, 
co widać choćby w „Beniowskim”, 
podobnie jak na największego chy-
ba piewcę urody Ukrainy, Antonie-
go Malczewskiego: 

„Ej! Ty na szybkim koniu gdzie 
pędzisz kozacze ? 

(…) Nucąc żałosną dumkę le-
cisz niecierpliwy?”

Ale przecież już wieki wcze-
śniej Ukraina występuje w twór-
czości Sępa-Sarzyńskiego, czy Szy-
mona Szymonowica jako ziemska 
Arcadia, kraina piękna i miłości, 
który to mit powrócił po 1918 r., a 
zwłaszcza po II Wojnie Światowej w 
wydaniu tragicznym, jako tłumiona 
przez komunistyczne władze roz-
pacz i żal po zrujnowanej i utraco-
nej Arcadii kresowej.

Jerzy Lubach,

reżyser i producent 
filmowy
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Nawet oskarżany przez lewa-
ków o krzewienie polskiego im-
perializmu Sienkiewicz nie budzi 
bynajmniej u swych czytelników 
nienawiści do Ukrainy – tu w wyda-
niu kozackim – raczej bolejąc nad 
rodzinnymi swarami, które dopro-
wadziły do tego, że w jego czasach 
oba nasze bratnie narody m. in. 
wskutek owych bratobójczych swa-
rów znalazły się pod panowaniem 
równie obu wrogiej moskiewskiej 
satrapii. Więc – mimo świadomości 
także okrutnych kart naszej wspól-
nej historii – do Ukrainy miałem 
stosunek zdecydowanie przyjazny, 
a już z pewnością nie wrogi.

Tu jednak należy uczynić istotne 
zastrzeżenie, zwłaszcza dla młodsze-
go pokolenia, które nie jest w stanie 
wyobrazić sobie stopnia izolacji, w 
jakim żyły przez dziesiątki lat narody 
ujarzmione przez Związek Sowiecki, 
także Polska. Chodzi o to, że właściwie 
wszystko, co dotyczyło większości 

świata, ale w tym i naszych najbliż-
szych sąsiadów, pozostawało wła-
śnie w sferze mitów, nie dając żadnej 
szansy na skonfrontowanie choćby 
opisanych powyżej romantycznych 
wyobrażeń z rzeczywistością. Weź-
my możliwość odwiedzenia Ukra-
iny – dla normalnego Polaka ona 
realnie nie istniała! Jeśli się nie było 
budowlańcem wznoszącym coś 
tam w Sojuzie lub komsomolcem 
ze  Związku Młodzieży Socjalistycz-
nej, odwiedzającym w nagrodę za 
serwilizm wobec władzy ojczyznę 
światowego proletariatu „pociąga-
mi przyjaźni”, to nie miało się żad-
nych szans, by odwiedzić Lwów, Tal-
linn czy Tbilisi, a choćby i Moskwę. 

Dlatego mój Ojciec nigdy nie 
ujrzał ukochanego dzięki polskiej 
poezji (Lechoń, Hemar) Lwowa, a ja 
odwiedziłem po raz pierwszy Miasto 
Lwa dopiero w 1998 r., gdy rozpoczy-
nałem zdjęcia do filmu dokumental-
nego „Trudne braterstwo” o sojuszu 

Piłsudski-Petlura i jego konsekwen-
cjach. Nieco przedtem poznałem 
pierwszych „żywych” Ukraińców – 
Bohdana Hudzia i Wiktora Hołubkę, 
podówczas młodych doktorów histo-
rii z nowej fali ukraińskich uczonych 
zainteresowanych stosunkami po-
między naszymi narodami w toku 
dziejów i – dzisiaj. I wówczas, dzięki 
wielu wieczorom spędzonym na 
gorących rozmowach z moimi ukra-
ińskimi współscenarzystami, ale i 
wskutek własnych już doświadczeń 
wyniesionych z okresu zdjęciowego 
ustalił się mój stosunek do Ukrainy, 
którym chcę się teraz podzielić z 
czytelnikami portalu Jagiellonia po 
obu stronach granicy.

Moi współpracownicy – Bohdan 
i Wiktor, którzy w trakcie wypracowy-
wania naszego prywatnego „trudne-
go braterstwa” stali się moimi przy-
jaciółmi, mówili dobrze po polsku i 
znali porządnie polską historię oraz 
literaturę, ja zaś poza obrazem Ukra-
iny ukształtowanym przez naszych 
romantyków znałem jedynie Szew-
czenkę i wielbiłem Kociubińskiego 
(bo jakoś do dziś nie mogę za pisarza 
ukraińskiego uznać Gogola). Co do 
wiedzy historycznej, zwłaszcza doty-
czącej okresu, któremu był poświęco-
ny nasz film, mogliśmy konkurować, 
gdyż jednak nawet w peerelu dużo 
więcej można się było dowiedzieć o 
Piłsudskim i Petlurze niż w zmasakro-
wanej i zsowietyzowanej po II Wojnie 
Światowej Ukrainie. 

Więc najpierw owe doświad-
czenia własne – materialnego i du-
chowego spustoszenia po dekadach 
komunizmu, przerażające „drogi” z 
iście symbolicznym brakiem dro-
gowskazów przez dziesiątki kilome-
trów, zapuszczony, prowincjonalny 
Lwów, a w głębi kraju i w stolicy (!) - 
wszechobecny język rosyjski zamiast 
ojczystej mowy, w państwowych 
archiwach opisy materiałów po rosyj-
sku, typu: „Faszystskij diktator Polszy 
Jozef Piłsudskij”, a Petlura figurujący 
pod fiszką: „Biełyje kontrrewolucjo-
nery”… Mało zachęcające. A jedno-
cześnie – powszechna życzliwość 
zwykłych ludzi, brak jakichkolwiek 
resentymentów pod adresem Polski 
i Polaków, odruchy budzącego się 
zainteresowania prawdziwą historią 
swego kraju – potajemnie wskaza-
ne ekipie zdjęciowej biurko Petlury 
przez dyrektora muzeum w Winnicy, 
nieliczne jeszcze tablice upamiętnia-
jące rząd URL, niezaspokajane przez 
władze zainteresowanie okresem 
pierwszej niepodległości Ukrainy. 
Tak powstawał film, który miał być w 
naszym wspólnym zamierzeniu prze-
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Nie musimy Ukrainy kochać, 
by twardo stać po jej stronie w 
każdym konflikcie z Rosją

łomem w świadomości i Polaków, i 
Ukraińców, uczciwie pokazując blaski 
i cienie wspólnej próby wybicia się na 
niepodległość w okresie 1918-1921, 
z której tylko Polska wyszła w miarę 
zwycięsko... 

I początkowo wydawało się, że 
istotnie nasz film może stać się za-
czynem poważniejszej szerokiej dys-
kusji w obu krajach, prowadzącej do 
refleksji nad przyczyną klęski sojuszu 
polsko-ukraińskiego z lat dwudzie-
stych ubiegłego wieku, a zatem do 
świadomego podjęcia tej idei w no-
wych, znacznie bardziej sprzyjających 
warunkach. Rządzący wówczas spryt-
ni byli aparatczycy partii komunistycz-
nych – Kwaśniewski i Kuczma – zręcz-
nie wykorzystali tytuł naszego filmu 
do promowania rzekomej bliskiej i 
„braterskiej” już nie w sowieckim stylu 
współpracy między naszymi krajami, 
zwłaszcza w dziedzinie energetyki i 
militarnej, co w teorii powinno nam 
pozwolić uwolnić się od dyktatu Mo-
skwy. W teorii. Nie zrealizowano sztan-
darowego projektu rurociągu Ode-
ssa-Brody-Płock, którym miała płynąć 
azerbejdżańska ropa z gruzińskiego 
portu Poti, utworzona z pompą uni-
katowa, bo jedyna wspólna członka 
NATO (Polski) i kraju postsowieckiego 
jednostka wojskowa – Batalion Polsko-
-Ukraiński – została całkowicie zmar-
nowana przez wysłanie na całe lata do 
policyjnej brudnej roboty w Kosowie, 
a wszystkie naprawdę trudne strony 
naszego braterstwa – jak faktyczny 
rozbiór Ukrainy w wyniku haniebne-
go Pokoju Ryskiego czy straszliwa rzeź 
wołyńska – były wstydliwie upychane 
w kąt historii.

Ale pozory umieli zawodowi apa-
ratczycy stwarzać świetnie – przecież 
braterstwo jest „trudne”, a my tyle robi-
my. Premiera naszego filmu odbyła się 
w Kijowie w historycznym budynku 
Rady, a towarzyszyło jej otwarcie w ku-
luarach wielkiej wystawy fotograficz-
nej autorstwa mojego i pułkownika 
Tadeusza Krząstka, mego wieloletnie-
go konsultanta do spraw wojskowych 
w filmach dokumentalnych, przyjacie-
la, znawcy tematyki ukraińskiej, dziś ce-
nionego wykładowcy Studium Europy 

Wschodniej Uniwersytetu Warszaw-
skiego. Gdy film się skończył napcha-
na wysokiej rangi oficjelami ukraiński-
mi sala po dobrej minucie głuchego 
milczenia wybuchła owacjami… Po-
jechaliśmy do studia TV 1+1, gdzie 
mieliśmy wystąpić na żywo w ciągu 20 
minut, ale na wieść o filmie dzwonili 
ludzie z całej Ukrainy wyrażając radość, 
że „wreszcie się o tym mówi” i w rezul-
tacie audycja trwała niemal godzinę, 
budząc nadzieję na prawdziwą pol-
sko-ukraińską dyskusję, na stworzenie 
nowego, owszem, trudnego – ale bra-
terstwa, jak mawialiśmy sobie w cięż-
kich chwilach z Bohdanem Hudziem.

Rok później nadzieje na to pod-
trzymała wielka konferencja nauko-
wa w tymże budynku Rady, w której 
udział po raz pierwszy wzięli wszyscy 
wybitni historycy ukraińscy z emigra-
cji, a z Polski m. in. dr Andrzej Nowak. 
Otwierały się archiwa komunistycznej 
bezpieki, korygowano czarny mit o 
„pogromach żydowskich Petlury”, i w 
owej chwili wydawał się on świetnym 
kandydatem na bohatera narodowe-
go Ukrainy – niezłomny wódz w polu, 
bojowy publicysta na emigracji, mę-
czennik sprawy ukraińskiej, ofiara so-
wieckiego terroru oczerniona przed 
opinią światową przez bolszewickich 
agentów i pożytecznych idiotów z 
Zachodu…

Tak się nie stało. Nie przeoraliśmy 
świadomości większości naszych 
współrodaków, wsparcie z Polski 
dla rewolucji godności na Majdanie 
skończyło się woltą Juszczenki – od-
wołaniem się nie do tradycji Petlury 
i URL, ale Bandery i OUN-UPA oraz 
antyukraińskim knuciem rosyjskiej V 
kolumny w Polsce często skrywającej 
się pod „kresowymi” resentymentami.

Analiza sytuacji obecnej wyma-
gałaby odrębnego artykułu, nato-
miast wracając do tytułowego pyta-
nia, chcę w świetle tych minionych 
20 lat moich doświadczeń stwierdzić 
jasno i wyraźnie – nie, nie musimy 
Ukrainy kochać, by twardo stać po jej 
stronie w każdym konflikcie z Rosją, 
bo taki jest po prostu nasz podsta-
wowy interes narodowy. A już tym 
bardziej w sytuacji otwartej agresji 
rosyjskiej na naszego sąsiada. Naczel-
nik Państwa Józef Piłsudski chyba nie 
pałał jakąś szczególną miłością do 
Ukrainy (wszak Jego serce było na 
Litwie i dziś tam spoczywa w ukocha-
nym Wilnie), a jednak nie żałował krwi 
polskiego żołnierza w odwojowywa-
niu tejże Ukrainy z rąk Rosji, obojęt-
nie - białej czy czerwonej. W swoich 
wypowiedziach na ten temat Piłsud-
ski był brutalnie szczery, w r. 1920 po 
zajęciu Kijowa mówił w wywiadzie 

dla brytyjskiej gazety „Daily News”: 
„Co do polityki ukraińskiej, to jest to 
eksperyment. Skoro ja jestem tym, 
który Polskę wciągnął w to przedsię-
wzięcie, to mogę powiedzieć, że daję 
teraz Ukraińcom możliwości. Jeśli im 
się uda, to się uda. Są dwa sposoby, 
by nauczyć ludzi pływania. (…) Wolę 
sposób rzucania ich na głęboką wodę 
i zmuszania ich, by pływali. To właśnie 
robię z Ukraińcami.” 

Dziś sami Ukraińcy rzucili się na 
głęboką wodę i nie mają innego 
wyjścia niż dopłynięcie do brzegu 
prawdziwej niepodległości i suwe-
renności, czyli obronienie i gruntow-
ne przebudowanie swego państwa. 
We własnym interesie my Polacy 
powinniśmy im w tym pomóc tyle, 
ile możemy. Będąc przekonanym o 
słuszności słynnej formuły Marszałka: 
„Romantyzm celów – pozytywizm 
środków”, możemy marzyć o brater-
stwie, choćby i trudnym, ale mimo 
wszelakich rzeczywistych trudności 
powinniśmy bezwzględnie wspierać 
wszystkie rozsądne i zgodne z pra-
wem międzynarodowym działania 
Ukrainy. Nie na wszystko mamy siły. 
Nie uznajemy i nie możemy nigdy 
uznać aneksji Krymu przez Rosję, ale 
„na Krym mogą sobie Ukraińcy iść 
sami” - to Naczelnik Państwa Piłsudski 
po wspólnym zajęciu Kijowa w maju 
1920. Nie mieszamy się do spraw 
wewnętrznych Ukrainy: chcą mieć 
za bohatera Banderę i Szuchewycza 
zamiast Petlury i Bezruczki – ich spra-
wa. Chcą być raz na zawsze niezależni 
od Rosyjskiego Imperium, które bez 
Ukrainy stanie się na powrót prowin-
cjonalną Moskowią – o, to nasza jak 
najbardziej sprawa i trzeba w tym do-
pomóc w miarę naszych sił.

Wreszcie bez wszelkiego kręce-
nia wyznam, że pokochałem Ukrainę, 
jej przepiękną i tak zróżnicowaną 
przyrodę, wspaniałe zabytki naszej 
wspólnej przeszłości z czasów chwały 
Rzeczypospolitej, ale i żywych ludzi, 
Ukraińców i żyjących pośród nich od 
wieków naszych rodaków, których 
Moskale wszelkiej barwy nie zdążyli 
do cna wytępić, więc losy jednych 
i drugich nie mogą mi być obojęt-
ne. Lwów rozkwitł pięknie i choć nie 
jest dziś polski jak niegdyś, bliższy 
jest memu sercu od uroków Paryża. 
Dopóki więc Cmentarz Orląt sąsiado-
wać będzie w pokoju z Cmentarzem 
Strzelców Siczowych, a Wojsko Pol-
skie będzie oddawało co roku honory 
pochowanym na Cmentarzu Wol-
skim w Warszawie generałom, ofice-
rom i żołnierzom Symona Petlury bę-
dzie trwało nasze braterstwo. Trudne, 
ale braterstwo.

GEOPOLITYKA
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Europę 
zaleją hordy 
uchodźców?
Ofensywa marionetek 
Putina w syryjskiej 
prowincji Idlib 
sprowokuje nową falę 
migracji do Europy
Wojna wywołana przez Putina w Syrii uderzyła rykoszetem 
w Europę. Setki tysięcy uchodźców są wynikiem 
barbarzyńskich bombardowań syryjskich miast przez 
rosyjskie lotnictwo. Fale uchodźców spowodowały 
poważny kryzys w Unii Europejskiej i stały się przyczyną 
rosnącej popularności skrajnie prawicowych populistów, 
którzy działają w interesie agresywnej Rosji.

N ie jest tajemnicą, że 
uchodźcy stali się narzę-
dziem rosyjskiej wojny 
hybrydowej przeciwko 

Europie. Przypomnijmy, według 
oświadczeń wysokich urzędników 
NATO Rosja „używa uchodźców 
jako żywej broni przeciwko Euro-
pie”. Mówił o tym jeszcze w mar-
cu 2016 roku sekretarz generalny 
Sojuszu Jens Stoltenberg. Z kolei 
nieżyjący już amerykański senator 
John McCain w ostrym przemówie-
niu wygłoszonym na Konferencji 
Bezpieczeństwa w Monachium (13 
lutego 2016 roku) ocenił, że dykta-
tor Władimir Putin chce „zaognić 
konflikt uchodźczy i wykorzystać go 
jako broń do podziału przymierza 
transatlantyckiego, a tym samym 

podkopać europejski projekt”. Do-
dał także, że „apetyt Putina rośnie w 
miarę jedzenia”.

Ofensywa marionetek Putina w 
syryjskiej prowincji Idlib sprowokuje 
nową falę uchodźców próbujących 
dostać się do Europy i nowy poważ-
ny kryzys w UE. Dlatego bezczelne 
działania przywódców Rosji, Iranu i 
ich stronników w Syrii stanowią po-
ważne zagrożenie dla bezpieczeń-
stwa europejskiego i globalnego.

Prowincja Idlib na północnym 
zachodzie Syrii jest jedną z czte-
rech stref deeskalacji uzgodnionych 
przez Rosję, Turcję i Iran podczas 
szczytu w Astanie w Kazachstanie. 
W 2018 roku sprzymierzeńcy Putina 
z Asadem na czele stopniowo za-
częli odzyskiwać kontrolę nad tym 

terytorium. Scenariusz był iden-
tyczny z działaniami w innych pro-
winacjach: wojska irańsko-syryjskie 
oblegały przyczółki kontrolowane 
przez siły antyrządowe, a rosyjskie 
lotnictwo całkowicie niszczyło sy-
ryjskie miasta.

Wyjątkowość prowincji Idlib 
wyraża się w tym, że po zdobyciu 
stref deeskalacji we Wschodniej 
Gucie i w prowincji Dara jednostki 
wojskowe opozycji, które zgodziły 
się na rozejm, zostały wysłane wraz 
z rodzinami właśnie do niej. W ten 
sposób prowincja Idlib stała się po-
tężnym bastionem syryjskich sił an-
tyasadowskich.

Obecnie zamieszkuje ją około 3 
mln ludzi. Liczebność oddziałów de-
mokratycznej syryjskiej opozycji sza-

WOJNA CYWILIZACJI
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cuje się na 85-100 tys. osób. Oprócz 
tego w prowincji przebywa 50-60 tys. 
radykalnych islamistów z organizacji 
Dżabhat an-Nusra, którzy również 
walczą z Asadem, ale przez większość 
krajów, w tym zachodnich, są uzna-
wani za terrorystów. Gdyby doszło 
do ofensywy sił rządowych, w działa-
niach zbrojnych będzie więc uczest-
niczyć około 600 tys. bojowników, po 
300 tys. po każdej stronie.

Igor Semywołos z Centrum Ba-
dań Bliskowschodnich w Kijowie w 
rozmowie z dziennikarzami portalu 
Apostrophe na temat Syrii stwier-
dził: „Sytuacja jest bardzo skompli-
kowana. Problem polega nie na 
tym, że armia syryjska zaatakuje 
Idlib, ale na tym, że bastion opozy-
cji może zdobyć jedynie za pomo-

cą masowych bombardowań. Co 
więcej, w wyniku wojny syryjskiej 
wiele obiektów jest ulokowanych 
w pomieszczeniach podziemnych, 
charakterystycznych dla miast na 
Bliskim Wschodzie. Dlatego można 
zakładać, że analogicznie jak we 
Wschodniej Gucie Syryjczycy wyko-
rzystają broń chemiczną (chlor), by 
zasiać panikę i zmusić rebeliantów 
do poddania się”. 

Kiedy w prowincji rozpocznie 
się ofensywa, setki tysięcy uchodź-
ców, nie mając już dokąd uciekać, 
ruszą przez Turcję do Europy. Sza-
cuje się, że będzie to od 250 tys. do 
miliona osób. Jeśli Zachód razem z 
USA nie powstrzyma rzezi w pro-
wincji Idlib, Europę zaleją rzesze 
uchodźców, wśród których będą 

też tysiące radykalnych islamistów. 
Tego właśnie chce Putin, który spro-
wokował wojnę w Syrii i wciąż do-
lewa oliwy do ognia. Wojna w Syrii 
to jego wojna przeciwko wszystkim 
narodom Europy.

Na razie prezydent Turcji 
Erdoğan zmusił Putina do po-
wstrzymania zaplanowanej ofensy-
wy. Działał stanowczo i odważnie, a 
Putin, który rozumie tylko język siły, 
zaakceptował twardą postawę An-
kary i zrobił krok wstecz. Ale nikt nie 
wie, jak długo potrwa zawieszenie 
ofensywy marionetek Putina. Baszar 
al-Asad twierdzi, że ma zdecydo-
waną wolę przejęcia kontroli nad 
całym terytorium kraju. Zagrożenie 
nową inwazją uchodźców na Euro-
pę wciąż istnieje.

KRYZYS MIGRACYJNY  
W EUROPIE

Setki tysięcy uchodźców są 
wynikiem barbarzyńskich 
bombardowań syryjskich 
miast przez rosyjskie 
lotnictwo.



/ Popular Science Magazine34

Nowa 
wojna na 
Bałkanach?
Putin przy pomocy islamistów z ISIS 
chce rozpętać wojnę na Bałkanach! 
Niepokojąca prognoza
Koordynator grupy Opór Informacyjny, deputowany Rady 
Najwyższej, pułkownik Dmytro Tymczuk na swoim profilu 
na Facebooku podzielił się niepokojącą prognozą w sprawie 
ewentualnych wywrotowych działań prezydenta Rosji na 
kontynencie europejskim.

W edług płk. Dmytra 
Tymczuka Moskwa 
zaczyna realizować 
scenariusz bardzo 

podobny do tego sprzed wpro-
wadzenia wojsk rosyjskich do Sy-
rii trzy lata temu. Przypomnijmy, 
wówczas zwrócił się o to do Pu-
tina syryjski prezydent Baszar al-
-Asad. Czy teraz prezydent Serbii 
poprosi dyktatora Rosji, by wpro-
wadził swe wojska na Bałkany?

Ekspert przypomina, że „po tym, 
jak Amerykanie rozbili rosyjsko-sy-
ryjski projekt ISIS”, rosyjscy propa-
gandyści (w czasie, gdy wysłannicy 
szefa Republiki Czeczeńskiej Ram-
zana Kadyrowa ewakuowali się z 
Państwa Islamskiego) krzyczeli, że 
jednym z kierunków ucieczki islami-
stów z ISIS będą Bałkany.

Scenariusz jest dość pro-
sty: Moskwa może zainicjować 
w paru miejscach na Bałkanach 
(wszędzie z czynnikiem muzuł-

mańskim) nowy konflikt (lub kilka 
konfliktów), np. serbsko-kosowski, 
oraz zacząć popychać Republikę 
Serbską do wyjścia z Bośni i Her-
cegowiny, udzielając Belgradowi 
pomocy wojskowej przeciwko Ko-
sowu – pisze ukraiński parlamen-
tarzysta.

Warto tu przypomnieć, że w 
2017 roku prezydent Republiki 
Serbskiej w Bośni i Hercegowinie 
Milorad Dodik stwierdził, że dla 
bośniackich Serbów lepiej by było 
stworzyć jednolite państwo, w 
którym znalazłaby się Serbia oraz 
serbskie terytoria w Kosowie.

Zdaniem płk. Tymczuka desta-
bilizacja południa Europy pomoże 
Moskwie odwrócić uwagę USA 
i UE od wydarzeń na Ukrainie i 
innych zbrodni Kremla popełnia-
nych na całym świecie. Oprócz 
tego umożliwi podjęcie dalszych 
działań wywrotowych, mających 
nie dopuścić do integracji krajów 
bałkańskich z UE i NATO. A jeśli 
chodzi o Ukrainę, stworzy szansę 
na uruchomienie jednoczesnych 
działań destabilizacyjnych w kilku 
ukraińskich regionach (na połu-
dniu, wschodzie i zachodzie kraju).

O możliwości takiego scena-
riusza grupa Opór Informacyjny 
pisała już rok temu: „analitycy mó-
wią teraz całkiem sporo o nowym 
źródle napięć, do których może 
dojść na Bałkanach w niedale-

kiej przyszłości, gdzie problemy 
etniczne mogą przerodzić się, 
oczywiście dzięki Kremlowi i jego 
V kolumnie, w konflikt chrześcijań-
sko-muzułmański, dokąd Moskwa 
wprowadzi terrorystów z Państwa 
Islamskiego”.

Oświadczenia, które wprost 
projektują ten konflikt, wydają ro-
syjskie służby specjalne.

W tym kontekście warto przy-
wołać raport szefa Centrum Anty-
terrorystycznego WNP, generała 
pułkownika Andrieja Nowikowa, 
w którym oprócz Pakistanu wy-
mienił Bałkany. „Większość bojow-
ników terrorystycznych powróci 
do swoich krajów lub wyruszy do 
innych krajów. […] Badania poka-
zują, że szlak na Bałkany jest szcze-
gólnie popularny” – powiedział 
rosyjski generał. 

Według płk. Tymczuka nie-
którzy rosyjscy eksperci skomen-
towali wypowiedź Nowikowa 

Putin wraz ze swoimi 
marionetkami z Państwa 
Islamskiego chce rozpętać nową 
wojnę na południu kontynentu 
europejskiego

WOJNA CYWILIZACJI
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następująco: „Na Bałkanach ist-
nieją całe enklawy radykalnych 
islamistów. Większość z nich jest 
w Bośni. Wielu »wojowników dżi-
hadu« przybyło tam w latach 90., 
by walczyć, i tam pozostali. Trochę 
mniej było ich w Kosowie i Mace-
donii − na obszarach zamieszki-
wanych przez Albańczyków. Całe 
wioski »wahhabitów« są w Serbii, 
Bułgarii, Macedonii, Czarnogórze 
i oczywiście w Bośni i Albanii. Na 
Bałkanach, geograficznie leżących 
między Bliskim Wschodem a Eu-
ropą Zachodnią, łatwiej jest się 
zgubić. Dogodne są zwłaszcza Ko-
sowo i Bośnia, gdzie praktycznie 
panuje anarchia administracyjna. 
Tam łatwiej się ukryć, zmieszać z 
tłumem. A w innych krajach regio-
nu służby bezpieczeństwa nie są 
najsilniejsze”.

Jak przypomina koordynator 
grupy Opór Informacyjny, w 2016 
roku podczas wizyty rosyjskiego 

wicepremiera Dmitrija Rogozina w 
Serbii, pokazał on Vojislavowi Še-
šeljowi kilka kart ze zdjęciami Kry-
mu zaanektowanego przez wojska 
rosyjskie, zaznaczając, że chciałby 
otrzymać prezent z rąk lidera serb-
skich radykałów […] symbolizujący 
powrót Kosowa do Serbii.

Jak gdyby przystępując do 
realizacji zadeklarowanego planu, 
w grudniu 2016 roku przywódca 
bośniackich Serbów Milorad Do-
dik ogłosił przeprowadzenie re-
ferendum w sprawie oderwania 
Republiki Serbskiej od Bośni i Her-
cegowiny, a w styczniu 2017 roku 
doszło do konfrontacji serbskich 
władz z kosowskimi Albańczyka-
mi na tle incydentu z pociągiem z 
Belgradu. Otóż 14 stycznia pociąg 
relacji Belgrad-Mitrovica, który 
inaugurował wznowione po 18 
latach połączenie między Serbią i 
Kosowem, nie został wpuszczony 
przez Albańczyków. Nie spodo-

bało im się, że wagony były po-
malowane w kolorach serbskiej 
flagi, a umieszczone na nich hasło 
„Kosowo to Serbia”, napisane w 21 
językach, uznali za prowokacyjne.

W tym samym czasie rosyjskie 
media zaczęły przygotowywać 
opinię publiczną, informując o 
tłumach radykalnych islamistów, 
zaprawionych w walkach w Iraku 
i Syrii, zalewających Bośnię i Her-
cegowinę, a także Kosowo. Auto-
rzy niektórych artykułów wprost 
zapowiadali nadchodzącą wojnę 
na Bałkanach, z góry obarczając 
winą za nią islamistów z tzw. Pań-
stwa Islamskiego. 

Wszystko to pokazuje, że Putin 
wraz ze swoimi marionetkami z 
Państwa Islamskiego chce rozpę-
tać nową wojnę na południu kon-
tynentu europejskiego. 

Dmytro Tymczuk
Źródło Facebook, 

tłum. Jagiellonia.org

MOSKWA PODKOPUJE 
BAŁKANY

Rosyjskie media zaczęły 
przygotowywać opinię 
publiczną, informując 
o tłumach radykalnych 
islamistów, zaprawionych 
w walkach w Iraku i Syrii, 
zalewających Bośnię i 
Hercegowinę, a także 
Kosowo
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Państwo Islamskie 
pomaga Putinowi w 
walce z Zachodem 

Wielokrotnie pisaliśmy o olbrzymim wpływie Moskwy na ruchy radykalnych 
islamistów i terrorystów na łamach naszego portalu. W poprzednim materiale 
na ten temat była mowa o tym, że Kreml dokłada wszelkich starań, by przy 
pomocy radykalnych islamistów rozpętać wojnę na Bałkanach. Istnieje 
niebezpieczeństwo, że w pewnych okolicznościach na południu Europy może 
wybuchnąć nowa wojna, podczas której Kreml spróbuje wykorzystać czynnik 
islamski, w tym terrorystów z Państwa Islamskiego, którzy ostatnio masowo 
opuszczają Syrię oraz Irak i rozprzestrzeniają się po całym świecie, głównie 
w Europie. Stanowi to poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa wszystkich 
krajów europejskich. 
Dlatego należy dokładnie przyjrzeć się pochodzeniu Państwa Islamskiego, a 
także uświadomić sobie, jak ogromny wpływ na decyzje tej niebezpiecznej 
organizacji terrorystycznej ma Kreml. W tym celu przetłumaczyliśmy tekst 
narracji z filmu dokumentalnego przygotowanego przez dziennikarzy 
ukraińskiej telewizji ICTV, który gorąco polecamy naszym Czytelnikom!

WOJNA CYWILIZACJI
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CO ROSJANIE ROBIĄ W SYRII?

Czerwiec 2015. W tureckim mieście Kilis została za-
trzymana Rosjanka Warwara Karaułowa, 19-letnia stu-
dentka Wydziału Filozofii Moskiewskiego Uniwersytetu 
Państwowego im. M. Łomonosowa, która w towarzy-
stwie 13 rodaków próbowała przekroczyć granicę syryj-
ską, by przyłączyć się do organizacji terrorystycznej ISIS 
(Państwo Islamskie). Po deportacji do ojczyzny młoda 
moskwianka zmieniła imię i nazwisko na Aleksandra 
Iwanowa i zaczęła rekrutować rodaków na wojnę po 
stronie terrorystów.

Według ekspertów w szeregach Państwa Islamskie-
go walczy około 7 tys. Rosjan, w tym około 2,5 tys. zawo-
dowych wojskowych.

Said 
Ismagiłow, 
mufti z Muzułmańskiej  
Rady Ukrainy „Umma”: 

„Większość z tych osób ma 
doświadczenie w prowadzeniu 
operacji bojowych, w 
rzeczywistości odgrywają rolę 
instruktorów”.

Eksperci są przekonani, że główna organizacja terro-
rystyczna świata – Państwo Islamskie, przeciwko które-
mu Moskwa rzekomo prowadzi wojnę, w rzeczywistości 
zostało stworzone w wyniku działań rosyjskich służb 
specjalnych.

Siergiej 
Daniłow 
ekspert Centrum  
Badań Bliskiego Wschodu: 

„Rosja ma, jak to mówią w 
żargonie czekistów, »pozycję« 
w ISIS. Nie ma wątpliwości, 
że Państwo Islamskie jest 
infiltrowane przez ludzi, którzy 
współpracują ze służbami 
specjalnymi Federacji Rosyjskiej”.

JAK ZACZĘŁA SIĘ WOJNA W SYRII?
Początek 2011 roku. W północnej Afryce odbyła się fala 

masowych demonstracji, zwanych Arabską Wiosną. Obywa-
tele protestowali przeciwko tyranii dyktatorskich reżimów.

Sejran 
Arifow,
islamolog, prezes Ogólnoukraińskiej 
Organizacji Społecznej „Alraid”:

„Więzienia były przepełnione. 
Nie było wolności słowa. Nie było 
wyborów”.

29 stycznia prorosyjski prezydent Egiptu Husni Mu-
barak pod naciskiem obywateli zrzekł się stanowiska, a 
po trzech tygodniach rozpoczęły się protesty ludności 
przeciwko despotii dwóch następnych sprzymierzeń-
ców Kremla, dyktatorów Libii i Syrii Muammara Kadda-
fiego i Baszara al-Asada.

Sejran 
Arifow,
islamolog, prezes Ogólnoukraińskiej 
Organizacji Społecznej „Alraid”:

„Związek Sowiecki uzbroił ich i 
wspierał we wszystkim. W latach 
80. miała miejsce próba obalenia 
dyktatora, ale Hafiz al-Asad 
[ojciec Baszara al-Asada] stłumił 
powstanie sunnickie. Dziesiątki 
tysięcy ludzi zostało zabitych”.

Podczas Arabskiej Wiosny tysiące syryjskich obywa-
teli wyszło na ulice Damaszku, domagając się zmian.

Falach 
Swidan,
uchodźca z Syrii:

„Ludzie krzyczeli: «Wolność! 
Wolność!». I nic więcej. 
Oczekiwaliśmy przynajmniej 
minimalnej wolności. Chcieliśmy 
usunięcia kilku polityków i tajnej 
policji, która stale kontroluje ludzi”.

By zachować władzę, Baszar al-Asad użył siły prze-
ciwko demonstrantom, ale przyniosło to odwrotny 
skutek do zamierzonego i dyktator w końcu stracił 
kontrolę nad krajem. Chcąc zachować wpływy w tym 
strategicznie ważnym regionie, Moskwa zastosowała 
na Bliskim Wschodzie technologię tzw. kontrolowa-
nego chaosu. Zgodnie z planami Kremla, fanatycy i 
terroryści mieli przejąć kontrolę nad krajem i ogłosić 
powstanie nowej władzy, a w rzeczywistości pota-
jemnie wykonywać rozkazy i instrukcje starego reżi-
mu, z którym rzekomo walczyli.

Taras 
Czornowił, 
ukraiński polityk, politolog: 

„Główne grupy islamistyczne i 
sam kurs radykalnego islamizmu 
powstały przy bezpośrednim 
udziale Służby Wywiadu 
Zagranicznego Primakowa 
[Jewgienija, naczelnika I 
Zarządu Głównego KGB ZSRS]. 
W kierownictwie Państwa 
Islamskiego jest sporo Rosjan, 
którzy twierdzą, że są przeciwko 
Putinowi, ale w rzeczywistości są 
jego agentami”.

W ciągu następnych dziewięciu miesięcy na teryto-
rium sąsiadującego z Syrią Iraku dokonano setek krwa-
wych zamachów terrorystycznych, za które odpowie-
dzialność ponoszą bojownicy mało znanej organizacji 
terrorystycznej – Państwa Islamskiego. Terroryści dekla-
rują zamiar podbicia wszystkich terytoriów, na których 
żyją muzułmanie, i zjednoczenia okupowanych ziem w 
tzw. Kalifacie, supermocarstwie, na czele którego stanie 
namiestnik Allacha na Ziemi.
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Mykoła 
Małomuż, 
były szef Służby  
Wywiadu Zagranicznego Ukrainy:

„Mają wielką koncepcję 
dominacji nad całym światem, 
najpierw na terytorium Bliskiego 
i Środkowego Wschodu i Afryki 
Północnej, potem w Europie, a 
następnie na Kaukazie i dalej we 
wszystkich kierunkach”.

KTO WŁAŚCIWIE PROWADZI 
TERRORYSTÓW?

Najbardziej zaskakujące jest to, że Państwo Islamskie 
zostało stworzone przez ludzi, którzy nie mieli związku z 
religią, są to byli oficerowie rosyjskich, syryjskich i irac-
kich służb specjalnych. Łączy ich tylko jedno: pragnienie 
łatwych pieniędzy i wspólna sowiecka przeszłość.

Sejran 
Arifow,
islamolog, prezes Ogólnoukraińskiej 
Organizacji Społecznej „Alraid”:

 „Funkcjonariusze irackich i 
syryjskich służb specjalnych 
w taki czy inny sposób 
uczestniczyli w formowaniu 
Państwa Islamskiego. Ale jeśli 
mówimy o rosyjskich służbach 
specjalnych, ich agenci masowo 
dołączają do ISIS”.

23 lipca 2013 roku terroryści zaatakowali więzienie 
Abu Ghraib pod Bagdadem, które było fortecą nie do 
zdobycia, strzeżoną przez ponad tysiąc uzbrojonych 
ludzi. Zamachowiec-samobójca wjechał w główną bra-
mę, a bojownicy wysadzili 12 ciężarówek wypełnionych 
materiałami wybuchowymi. W wyniku tego ataku po-
nad 500 fanatykom dżihadu udało się uciec z więzienia.

Sejran 
Arifow,
islamolog, prezes Ogólnoukraińskiej 
Organizacji Społecznej „Alraid”:

 „To jedno z najbardziej 
chronionych więzień na 
świecie. Osadzono w nim ludzi 
uważanych za niebezpiecznych 
terrorystów. I w jakiś sposób w 
ciągu jednego dnia setki z nich 
uciekły, wstąpiły do Państwa 
Islamskiego i dość szybko zajęły 
tam wysokie stanowiska”.

Ale główne funkcje w organach zarządzających 
Państwem Islamskim pełnią obywatele Rosji.

W czerwcu 2013 roku terroryści zamordowali fran-
cuskiego zakonnika, franciszkanina François Murada, 
który próbował chronić zakonnice przed przemocą 
terrorystów (agencje donosiły, że ze względu na jego 
rzekomą współpracę z al-Asadem – red.). W chwili, gdy 
mordercy obcinali mu głowę, jeden z terrorystów mó-

wiący po rosyjsku zażądał, aby reszta widzów nie zasła-
niała mu widoku egzekucji.

Według ekspertów większość Rosjan walczących po 
stronie ISIS to kaukascy bojownicy, których Kreml uważa 
za zagrożenie dla własnych interesów.

W 2011 roku w kilku wioskach południowego Da-
gestanu odbyła się masowa rekrutacja młodych ludzi w 
szeregi bojowników Państwa Islamskiego.

Taras 
Czornowił, 
ukraiński polityk, politolog: 

„Młodzi ludzie w wieku 
poborowym zaczęli masowo 
gromadzić się, aby udać się do 
Syrii i wesprzeć Państwo Islamskie 
w Syrii oraz Iraku. Dagestan to 
dla Rosji straszne zagrożenie. 
Znacznie większe niż Czeczenia. 
Nowa wojna na Kaukazie 
rozpocznie się nie w Czeczenii, ale 
w Dagestanie”.

Rosyjskie władze chcą pozbyć się z kraju jak naj-
więcej osób gotowych wziąć udział w dżihadzie. Myślą: 
niech islamiści jadą na Bliski Wschód i zabijają się na-
wzajem – twierdzi Igor Semywołos, dyrektor Centrum 
Badań Bliskowschodnich w Kijowie.

Kiedy starszy wioski Novosasitli przypadkiem do-
wiedział się, że jego bratanek chce dołączyć do terrory-
stów, siłą zabrał mu paszport. Jednak po trzech dniach 
do krewnych dotarła wiadomość, że młodzieniec z gru-
pą przyjaciół wyjechał do Iraku z nowym paszportem. 
Dokument wykonano ekspresowo.

Taras 
Czornowił, 
ukraiński polityk, politolog: 

„Możecie sobie wyobrazić 
Dagestan, który dla Rosji jest 
beczką prochu, gdzie osobie 
podejrzanej błyskawicznie 
wyrabiają dowód osobisty i 
paszport zagraniczny, aby mogła 
przystąpić do wojny w szeregach 
terrorystów ISIS?”.

Siergiej 
Daniłow 
ekspert Centrum  
Badań Bliskiego Wschodu: 

„Udokumentowano, że służby 
specjalne Federacji Rosyjskiej 
pomagały w wyjazdach 
islamistów z Północnego Kaukazu 
do Syrii: wystawiały im paszporty 
zagraniczne i otworzyły dla nich 
korytarze przez Turcję”.

Ale to nie jedyny fakt, który zadziwia ekspertów. Czy 
można sobie wyobrazić, że niedoświadczone nastolatki 
praktycznie bez oporu zajmują Mosul, drugie największe 
po Bagdadzie miasto Iraku. Co więcej, dziwnym zbiegiem 
okoliczności tuż przed tym władze irackie sprowadziły do 

WOJNA HYBRYDOWA 
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baz wojskowych nowoczesną broń, w tym 2300 samocho-
dów terenowych Humvee odpornych na wybuchy min.

Sejran 
Arifow,
islamolog, prezes Ogólnoukraińskiej 
Organizacji Społecznej „Alraid”:

„Armia iracka wycofała się bez 
walki i poddała im cały region z 
wielką stolicą prowincji, w której 
były magazyny pełne broni. Całe 
to »przedstawienie« zostało 
zainscenizowane: niby Państwo 
Islamskie zdobyło jakąś tam bazę, 
magazyny pełne broni i proszę, 
islamiści mają już amunicję i 
wszystko, czego potrzebują”.

W rękach kremlowskich „kieszonkowych terrorystów” 
znalazły się pola naftowe, przynoszące 2 mln dolarów 
amerykańskich dziennie, a także Narodowy Bank Iraku, w 
którym w momencie przejęcia było 425 mln dolarów. To w 
pewnym sensie była zapłata za usługi terrorystów, którzy 
pomogli reżimowi al-Asada zachować władzę.

DLACZEGO KREML POTAJEMNIE 
WSPÓŁPRACUJE Z PAŃSTWEM ISLAMSKIM?

Taras 
Czornowił, 
ukraiński polityk, politolog: 

„Mówią, że są przeciwko Putinowi, a 
w rzeczywistości są jego agentami”.

Falach 
Swidan,
uchodźca z Syrii:

„Najemnicy z Rosji, Iraku, Libanu, 
Afganistanu, Kurdystanu walczą 
przeciwko nam. Walczą za pieniądze, 
które idą od prezydenta al-Asada”.

Aby przywrócić dyktaturę w miastach wyzwolo-
nych przez syryjskich powstańców, reżim al-Asada 
stosuje ten sam uniwersalny scenariusz: na początku 
rosyjskie lotnictwo pod płaszczykiem walki z terro-
rystami bombarduje spokojne miasta kontrolowane 
przez opozycję, następnie wpadają tam bojownicy 
Państwa Islamskiego, którzy dokonują grabieży, a 
potem dobrowolnie oddają je reżimowi al-Asada, 
przeciwko któremu rzekomo walczą.

Sejran 
Arifow,
islamolog, prezes Ogólnoukraińskiej 
Organizacji Społecznej „Alraid”:

„Siły Państwa Islamskiego 
bezpośrednio koordynują swoje 
działania z rosyjskim lotnictwem 
i asadowskimi formacjami 
zbrojnymi, praktycznie razem 
przeprowadzają operacje bojowe 
przeciwko antyasadowskim 
syryjskim siłom opozycyjnym”.

W maju 2015 roku bojownicy ISIS zdobyli starożytne mia-
sto syryjskie Palmyra, wpisane na listę światowego dziedzictwa 
UNESCO. Wysadzili liczący ponad 2 tysiące lat łuk triumfalny z 
czasów rzymskich i dwie starożytne świątynie z II wieku p.n.e.

Sejran 
Arifow,
islamolog, prezes Ogólnoukraińskiej 
Organizacji Społecznej „Alraid”:

„Państwo Islamskie przejęło to 
miasto od opozycji, a następnie 
opuściło i miasto ponownie 
znalazło się pod kontrolą al-Asada”. 

Bandyci oferują trzy opcje wyboru dla nie-muzuł-
mańskich obywateli: złożyć hołd, nawrócić się na islam 
lub zostać straconym.

JAKĄ CENĘ PŁACĄ SYRYJCZYCY ZA 
GEOPOLITYCZNE INTERESY KREMLA?

Po wycofaniu się islamistów śmiertelnie przerażeni 
mieszkańcy Palmyry zgadzają się nadal znosić reżim al-
-Asada, ponieważ na tle terroru i bombardowań zwykła 
dyktatura wydaje im się mniejszym złem.

Ale za przyjaźń al-Asada z Kremlem Syryjczycy płacą 
wygórowaną cenę.

Sejran Arifow,
islamolog, prezes Ogólnoukraińskiej 
Organizacji Społecznej „Alraid”:

„Miasta popadają w ruinę, są 
masowo bombardowane. 400 
tysięcy Syryjczyków zostało zabitych. 
Ponad połowa mieszkańców 
kraju to uchodźcy, reszta żyje w 
nieludzkich warunkach. Nękają ich 
codziennie naloty”.

Falach Swidan,
uchodźca z Syrii:

„Wystarczy spojrzeć na to, co 
zrobili z syryjskimi dziećmi, 
syryjskimi kobietami, syryjskimi 
starszymi ludźmi, takimi jak ja. Po 
co zabijać dzieci? Co one zrobiły? 
Po co niszczyć szkoły i domy 
rakietami? Zniszczyli wszystko”.

Państwa koalicji antyterrorystycznej również zauwa-
żyły brudną grę Kremla. W październiku 2016 roku sekre-
tarz stanu USA John Kerry oskarżył Moskwę i Damaszek 
o terror wobec pokojowej ludności syryjskiej. 

John Kerry
Ówczesny Sekretarz Stanu USA

„Rosja i reżim Kremla powinny 
dać światu proste wyjaśnienie. 
Dlaczego ciągle bombardują 
szpitale, dzieci i kobiety?” 

Wysoki rangą urzędnik amerykański oświadczył, 
że działania Kremla na rzecz wsparcia reżimu Asada w 
przyszłości mogą zostać uznane za zbrodnie wojenne.

Secret Front, Telewizja ISTV, tłum. Jagiellonia.or
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Z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości 5 października na 
Uniwersytecie Państwowym im. Iwana Franki w Żytomierzu odbył się wernisaż 
wystawy „Polskie drogi do niepodległości” oraz V Międzynarodowa Polsko-
Ukraińska Konferencja Naukowa zorganizowana przez Zjednoczenie Szlachty 
Polskiej na Żytomierszczyźnie we współpracy z Wydziałem Historycznym uczelni. 

Spotkanie zaszczyciła swo-
ją obecnością wicekonsul 
Konsulatu Generalnego RP 
ds. polityczno-ekonomicz-

nych w Winnicy Agnieszka Góralska. 
Otwierając wystawę, współ-

przewodnicząca komitetu orga-
nizacyjnego konferencji, prezes 
Natalia Kostecka-Iszczuk zwróciła 
szczególną uwagę na fakt, że od-
rodzenie niepodległej Polski stało 
się możliwe nie tylko na skutek 
nowego porządku na świecie 
ukształtowanego na mocy trakta-
tu wersalskiego po zakończeniu I 
wojny światowej, ale także dzięki 
ofiarnej walce i wytrwałej pracy 
wielu pokoleń polskich patriotów, 
zwłaszcza bohaterów konfederacji 

barskiej, insurekcji kościuszkow-
skiej, Legionów Polskich i Księstwa 
Warszawskiego, powstańców listo-
padowych i styczniowych oraz le-
gionistów Józefa Piłsudskiego.

Z kolei wicekonsul Agniesz-
ka Góralska powiedziała, że kiedy 
była na Syberii, zaskoczyły ją opo-
wieści rdzennych mieszkańców 
tych ziem, którzy przywoływali hi-
storie powtarzane w ich rodzinach 
od pokoleń o Polakach zesłanych 
na Wschód po powstaniach w XIX 
wieku. Mówili, że ci Polacy mie-
li gorący, południowy charakter. 
„Na początku zastanawiałam się, 
dlaczego Polacy na Syberii mieli 
charakter południowy? I wtedy 
przypomniałam sobie, że w po-

wstaniu listopadowym i stycznio-
wym uczestniczyło bardzo dużo 
Polaków mieszkających na tych 
ziemiach [ziemiach obecnej Ukra-
iny – red.]” – powiedziała Agniesz-
ka Góralska. Tak więc historia 
polskich walk narodowowyzwo-
leńczych jest także historią Żyto-
mierza i jego okolic, nie jest obca 
temu regionowi.

Naukowcy przybyli na konfe-
rencję z różnych ośrodków z całej 
Ukrainy omówili kwestie polskiego 
ruchu narodowowyzwoleńczego i 
procesu odzyskiwania polskiej nie-
podległości w trakcie formowania 
nowego ładu politycznego w Eu-
ropie i na świecie po zakończeniu 
I wojny światowej. Interesujący i 

Konferencja naukowa i prezentacja wystawy w Żytomierzu
100-LECIE NIEPODLEGŁOŚCI 
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szczegółowy wykład na temat pol-
skiej pomocy wojskowej dla armii 
Ukraińskiej Republiki Ludowej w 
czasie obowiązywania umowy 
warszawskiej z 1920 roku wygłosił 
dr Andrij Rukkas z Katedry Historii 
Słowian Kijowskiego Uniwersytetu 
Narodowego im. Tarasa Szewczenki.

Bardzo ciekawą i burzliwą dys-
kusję wywołał temat pamięci hi-
storycznej i polityki historycznej. 
Znaczący udział w tej debacie mieli 
profesorowie z Narodowej Akade-
mii Nauk Ukrainy: Jurij Szapował i 
Gieorgij Kasjanow oraz prof. Łeonid 
Zaszkilniak z Instytutu Ukraino-
znawstwa im. Iwana Krypjakewy-
cza Narodowej Akademii Naukwe 
Lwowie. Prof. Zaszkilniak wystąpił 
z fundamentalnym raportem do-
tyczącym filozoficznych i politycz-
nych aspektów pamięci historycz-
nej i polityki historycznej. Odbyła 
się także prezentacja nowej książki 
prof. Kasjanowa pod tytułem „Past 
Continuous: Polityka historyczna w 

latach 1980-2000. Ukraina i sąsiedzi”.
Redaktor naczelny portalu Ja-

giellonia.org i czasopisma „Głos Po-
lonii” Włodzimierz Iszczuk zwrócił 
uwagę, że wobec geopolitycznych 
uwarunkowań Europy Środkowo-
-Wschodniej oraz toczącej się woj-
ny hybrydowej lekkie, instrumen-
talne i koniunkturalne podejście 
do tworzenia polityki i pamięci hi-
storycznej może doprowadzić do 
bardzo smutnych konsekwencji dla 
racji stanu i interesu narodowego 
państw regionu. „We współczesnym 
świecie informacja staje się bronią. 
W warunkach trwającej nowocze-
snej wojny hybrydowej nieodpo-
wiednia polityka historyczna ma 
potężny i niebezpieczny potencjał 
wybuchowy” – podkreślił Włodzi-
mierz Iszczuk.

Odpowiadając na refleksję i 
pytania redaktora Iszczuka, prof. 
Kasjanow ostro skrytykował błędną 
i fatalną – z jego punktu widzenia – 
politykę historyczną Ukraińskiego 

Instytutu Pamięci Narodowej, która 
dzieli ukraińskie społeczeństwo i 
poważnie szkodzi relacjom polsko-
-ukraińskim.

Po zakończeniu prac pięciu 
sekcji i dyskusji panelowej odby-
ła się prezentacja filmu prof. Jurija 
Szapowała i Iryny Szatochinej pod 
tytułem „Jerzy Giedroyć. Magiczna 
siła słowa”. 

„Przez kilka godzin 5 październi-
ka 2018 r. Żytomierski Uniwersytet 
Państwowy im. Iwana Franki stał się 
kluczową platformą intelektualną 
kraju” – powiedziała po konferencji 
prof. Wiktoria Węgierska, będąca 
jednym z głównych współorgani-
zatorów corocznych polsko-ukraiń-
skich spotkań naukowych w Żyto-
mierzu.

Konferencja odbyła się przy 
wsparciu finansowym Senatu RP za 
pośrednictwem Fundacji „Pomoc 
Polakom na Wschodzie”.

Redakcja, zdjęcia: Andrij 
Magalecki i Dmitry Husarkin
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Za wolność naszą i waszą! 

16 listopada na Wydziale Historycznym Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki 
odbyła się międzynarodowa Konferencja Naukowa „Polska-Ukraina: Za wolność naszą i waszą! Do 100-lecia 
odzyskania niepodległości obu narodów i 98. rocznicy umowy warszawskiej”.

Inicjatorem wydarzenia była 
Organizacja Społeczna Zjedno-
czenie Szlachty Polskiej na Ży-
tomierszczyźnie przy wsparciu 

Senatu RP, Fundacji „Pomoc Pola-
kom na Wschodzie” oraz Instytutu 
Polskiego w Kijowie.

„Chcemy skupić uwagę na 
tych kartach historii, które niosą 
pozytywne przykłady współpracy 
polsko-ukraińskiej” – wyjaśnił w 
rozmowie z dziennikarzami Pol-
skiego Radia i PAP Włodzimierz 
Iszczuk, redaktor naczelny portalu 
Jagiellonia.org i wiceprezes Zjed-
noczenia Szlachty Polskiej na Ży-
tomierszczyźnie, która zainicjowała 
tę konferencję.

„Celem tego spotkania jest 
przede wszystkim ukazanie part-
nerowi ukraińskiemu, jaki poten-
cjał generuje współpraca z pol-
skim sojusznikiem, na przykładzie 
tego, co działo się w przeszłości” 

– powiedział w wywiadzie dla PAP 
i Polskiego Radia dyrektor Instytutu 
Polskiego w Kijowie Bartosz Musia-
łowicz, jeden ze współorganizato-
rów konferencji.

Uczestników i gości konferen-
cji powitał ambasador Rzeczypo-
spolitej Polskiej na Ukrainie Jan 
Piekło. „Częścią historii polskich 
walk niepodległościowych jest hi-
storia współpracy militarnej Pola-
ków i Ukraińców – zaznaczył. – Na 
przykład, pakt Piłsudski-Petlura był 
momentem, kiedy wspólnie bro-
niliśmy naszej i waszej wolności. 
Gdybyśmy w owym czasie potra-
fili zrealizować koncepcję geopo-
lityczną Marszałka i stworzyć silny 
sojusz państw Międzymorza, może 
nie doszłoby do II wojny świato-
wej, w trakcie której kraje byłej I 
Rzeczypospolitej stały się skrwa-
wionymi ziemiami. Niestety, nie 
wszystko poszło tak, jak chcieliśmy. 

Ale dziś Ukraina podpisała umowę 
stowarzyszeniową z UE, otrzymała 
ruch bezwizowy i stała się częścią 
wspólnej przestrzeni europejskiej. 
Możemy więc powiedzieć, że 
obecnie wdrażamy idee Petlury i 
Piłsudskiego w innych formatach” – 
podkreślił ambasador RP w Kijowie.

Z kolei prof. Petro Bech, pro-
rektor Uniwersytetu Narodowego 
im. Tarasa Szewczenki ds. współ-
pracy międzynarodowej, zauwa-
żył: „Musimy pamiętać, że sto lat 
temu nasi ówcześni przywódcy 
mieli świadomość, że tylko w so-
juszu odniesiemy zwycięstwo. 
Jest to dobra lekcja dla obecnych 
przywódców, by jednoczyć się i 
przyjaźnić, a nie szukać różnic”.

W podobnym tonie wypowie-
działa się Natalia Kostecka-Iszczuk, 
prezes Zjednoczenia Szlachty Pol-
skiej, która w imieniu inicjatorów 
i współorganizatorów konferencji 

Międzynarodowa konferencja naukowa w Kijowie
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podkreśliła: „Mimo trudnych stron 
wspólnej historii, w stosunkach 
polsko-ukraińskich dominuje po-
zytywne doświadczenie i przykła-
dy godne naśladowania w przy-
szłości. 450 lat wspólnej historii w 
przeważającej części były historią 
wspólnych osiągnięć i zwycięstw. 
Właśnie na tych pozytywnych 
stronach relacji polsko-ukraińskich 
musimy skupiać uwagę history-
ków, polityków i opinii publicznej”.

Podczas konferencji omówiono 
kwestie współpracy polsko-ukra-
ińskiej podczas obowiązywania 
umowy warszawskiej 1920 roku, 
wyprawy kijowskiej i wojny polsko-
-bolszewickiej. Odbyła się również 
prezentacja książki „Polsko-ukraiń-
ska współpraca wojskowa na prze-
strzeni dziejów”.

W bardzo ciekawej dyskusji 
uczestniczyli znani naukowcy z 
Polski i Ukrainy: prof. Janusz Od-

ziemkowski z Uniwersytetu Kardy-
nała Stefana Wyszyńskiego w War-
szawie, prof. Waldemar Rezmer z 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu, prof. Piotr Szlanta z 
Instytutu Historycznego Uniwer-
sytetu Warszawskiego, dr Andrij 
Rukkas z Kijowskiego Uniwersyte-
tu Narodowego im. T.Szewczenki, 
prof. Ihor Sribniak z Kijowskiego 
Uniwersytetu im. Borysa Hrin-
czenka, dr Artem Papakin z Kijow-
skiego Uniwersytetu Narodowego 
im. Tarasa Szewczenki oraz Wasyl 
Pawłow, przedstawiciel Depar-
tamentu Edukacji Wojskowo-Pa-
triotycznej Sztabu Generalnego 
Ukrainy i doradca zastępcy szefa 
Administracji Prezydenta Ukrainy.

W trakcie debaty prof. Ihor 
Sribniak zwrócił się do przedsta-
wiciela Sztabu Generalnego z pro-
pozycją godnego uhonorowania 
polskich żołnierzy walczących o 

wolność Polski i Ukrainy podczas 
wyprawy kijowskiej w 1920 roku. 
Wasyl Pawłow obiecał, że jeszcze 
tego samego dnia przekaże swo-
im zwierzchnikom tę propozycję. 
Oprócz tego ukraińscy naukowcy 
zaproponowali, by zwrócić się do 
władz z prośbą o to, aby dołożyły 
wszelkich starań w sprawie odna-
lezienia i uporządkowania mogił 
polskich żołnierzy, którzy oddali 
swe życie podczas walk o wolność 
Polski i Ukrainy w 1920 roku.

Tak więc konferencja będzie 
miała konkretny i praktyczny wy-
miar, ponieważ jej inicjatorzy ze 
Zjednoczenia Szlachty Polskiej wraz 
z naukowcami wystosują wkrótce 
apel do prezydenta i władz ukraiń-
skich z konkretnymi propozycjami 
uhonorowania polskich żołnierzy 
walczących o wolność Polski i Ukra-
iny wiosną i latem 1920 roku.

Zdjęcia Dmytro Husarkin
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NIEPODLEGŁOŚĆ I PAMIĘĆ

10 listopada w Domu Kultury odbyła się uroczysta gala przygotowana przez 
Związek Szlachty Polskiej, na którą przybyli laureaci Konkursu „Niepodległość 
i Pamięć”, ogłoszonego przez Fundację Wolność i Demokracja w ramach 
projektu „Dla Niepodległości”. 

Gości przywitała prezes 
Natalia Kostecka-Iszczuk. 
Przeczytała też list, który 
do zebranych skierował 

prezes Fundacji Wolność i Demokra-
cja Robert Czyżewski. Następnie au-
torzy prac konkursowych –zeszytów 
prezentujących rodzinną przeszłość 
– rozmawiali przy stole, przytaczając 
fragmenty swoich wywiadów. 

Na konkurs napłynęły 72 prace 
z Kijowa, Nowogrodu Wołyńskiego, 
Korostyszewa i Żytomierza. Wszyst-

kie zasługują na uwagę. Przedsta-
wiają historię polskich rodzin, za-
mieszkujących od wieków Ukrainę. 
Opowieściom towarzyszą fotogra-
fie, mapy, odtworzone w postaci 
drzewa genealogicznego rodowo-
dy, m.in. rodzin szlacheckich. 

Wyniki konkursu ogłosiła Teresa 
Cwalina, nauczycielka skierowana 
do pracy dydaktycznej przez OR-
PEG. Nagrodę specjalną przyznano 
Szkółce przy Zgromadzeniu Sióstr 
Misjonarek Apostolstwa Katolickie-

go w Korostyszewie. Pierwszą na-
grodę otrzymały siostry Anastazja 
i Anna Wachowskie (Korostyszew), 
drugą Juliana Iszczuk (Żytomierz), 
trzecią Switłana Szewczenko (Ki-
jów). Wyróżniono autorów 24 prac.

Projekt został współfinansowa-
ny w ramach sprawowania opieki 
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
nad Polonią i Polakami za granicą za 
pośrednictwem Fundacji Wolność i 
Demokracja.

Teresa Cwalina

Żytomierska Gala Konkursu
100. ROCZNICA NIEPODLEGŁOŚCI
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STACJA NIEPODLEGŁOŚĆ 

Społeczność Szkoły Wiedzy o Polsce zaprosiła do wspólnych obchodów 
Narodowego Święta Niepodległości uczniów Szkoły nr 6. W auli odbyła się 
uroczysta lekcja polskiego, w której wzięły udział klasy z językiem polskim. 

Najpierw jednak uczniowie 
obejrzeli wystawę poświę-
coną drodze Polski do nie-
podległości. Przypomniała 

ona, że Polacy – walcząc i modląc się 
o wolność – przeżywali smutne i ra-
dosne chwile. Mówiono o tym, zatrzy-
mując się – tak jak w długiej podróży 
– na kolejnych przystankach. Na Stacji 
Niepodległość powitała wszystkich 
Natalia Kostecka-Iszczuk, dyrektor 
Szkoły Wiedzy o Polsce. Następnie Te-
resa Cwalina, polonistka skierowana 
do pracy dydaktycznej na Ukrainie 
przez ORPEG, poprowadziła lekcję. 

Odśpiewano uroczyście pol-
ski hymn i, nawiązując do depeszy 

Józefa Piłsudskiego z 16 listopada 
1918 roku informującej świat, że 
Polska jest wolna, wysłano posłań-
ców z telegramem do wszystkich 
klas szkoły. W depeszy napisano: 
„Szanowni Państwo, Nauczyciele i 
Uczniowie! Za trzy dni, 11 listopada 
2018 roku, Polska obchodzić będzie 
100-lecie odzyskania niepodległo-
ści. Z tej okazji już dziś o godz. 11.11 
we wszystkich szkołach na całym 
świecie, gdzie są lekcje języka pol-
skiego, uroczystym odśpiewaniem 
hymnu »Jeszcze Polska nie zginęła« 
rozpoczyna się świętowanie.

Takie uroczystości, poświęco-
ne 100-leciu niepodległości Polski, 

odbywają się teraz na Ukrainie w 
35 miejscach. 11 listopada br. o 
godzinie 12.00 podczas oficjalnych 
obchodów święta w Warszawie na 
placu Józefa Piłsudskiego do hym-
nu państwowego staną przedsta-
wiciele władz państwowych Polski. 
O tej samej godzinie stacje radiowe 
w całej Polsce wyemitują hymn, tak 
by każdy mógł się przyłączyć do 
wspólnego śpiewania.

Świętując w naszej szkole, my, 
uczniowie klas z mową polską i 
Szkoły Wiedzy o Polsce, dołączamy 
do tych wszystkich, którzy cieszą się 
z Polakami, i dzielimy się z Wami tą 
wiadomością”.

100-lecie wolnej Polski
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Stoisko niepodległościowe w Żytomierzu
11 listopada w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości w Żytomierskiej Bibliotece 
Obwodowej w ramach projektu Fundacji Wolność i Demokracja „Dla Niepodległości” została 
otwarta – w obecności konsula generalnego RP w Winnicy Damiana Ciarcińskiego – wystawa 
historyczna „Polskie drogi do Niepodległości”, przygotowana przez Związek Szlachty Polskiej.

W wernisażu wzięli 
udział uczniowie 
Szkoły Wiedzy o Pol-
sce wraz z rodzicami 

oraz zaproszeni goście. Spotkanie 
rozpoczęła prezes Natalia Kostecka-
-Iszczuk. Witając zebranych, wyraziła 
radość płynącą ze wspólnego świę-
towania w tak zacnym gronie.

Do wystawy nawiązał w swo-
im wystąpieniu konsul generalny, 
zwracając uwagę na trafność jej 
tytułu: „Do niepodległości Polski – 
powiedział – wiodło wiele dróg”. 
Zwrócił też uwagę na umiejsco-
wienie wystawy, która sąsiaduje z 

fotografiami obrazującymi walkę o 
wolność Ukrainy.

O idei wystawy mówił Andrzej 
Racilewicz, doktor nauk historycz-
nych z Żytomierskiego Uniwersytetu 
Państwowego im. Iwana Franki. Wi-
ceprezes Związku Polaków na Ukra-
inie Natalia Szumlańska oraz Teresa 
Cwalina, nauczycielka skierowana 
do pracy dydaktycznej przez ORPEG, 
przekazały życzenia z okazji Narodo-
wego Święta Niepodległości.

Występ Polskiego Chóru Kame-
ralnego im. Juliusza Zarębskiego 
pod kierownictwem Jana Krasow-
skiego, który wykonał wiązankę 

pieśni patriotycznych, zakończył 
oficjalną część uroczystości. Od 
podania – ku uciesze nie tylko naj-
młodszych uczestników spotkania 
– świętomarcińskich rogali zaczęła 
się biesiada. Załączone fotografie 
świadczą o tym, że świętowano jak 
przystało na ten piękny jubileusz 
niepodległości Polski.

Projekt został współfinansowa-
ny w ramach sprawowania opieki 
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
nad Polonią i Polakami za granicą za 
pośrednictwem #FundacjiWolno-
śćiDemokracja.

Zdjęcia Dmytro Husarkin

Świętujemy na wystawie

POLSKIE DROGI DO 
NIEPODLEGŁOŚCI
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W szkole Wiedzy o Polsce 
DZIEŃ EDUKACJI

13 października cała szkolna społeczność hucznie obchodziła Dzień Edukacji 
Narodowej. Była okazja, by porozmawiać o tym, dlaczego szkoła jest 
przyjemna i potrzebna. Było też dużo śmiechu i dobrej zabawy.

W radosnym święto-
waniu Dnia Edukacji 
Narodowej uczest-
niczyli wszyscy 

uczniowie Szkoły Wiedzy o Polsce 
w Żytomierzu oraz ich rodzice. 
Przybyli usiedli przy szkolnych 
stolikach, na których znalazły się 
przyniesione z domu wypieki. Przy-
pomniano genezę święta. Mówio-
no o Komisji Edukacji Narodowej. 
Podziękowano, oczywiście, dyrek-
tor Natalii Kosteckiej-Iszczuk za jej 
trud i zaangażowanie w codzienne 
życie szkolne. Winszowano Teresie 
Cwalinie, nauczycielce skierowa-
nej do pracy dydaktycznej przez 
ORPEG. Gratulowano uczniom, bo 
starają się ze wszystkich sił uczest-
niczyć w zajęciach (a po lekcjach 

nie jest łatwo jeszcze się uczyć), i 
ich rodzicom, którzy wspierają nie 
tylko swoje dzieci, ale zawsze są 
gotowi pomóc w szkole. Podkre-
ślono znaczenie domu w edukacji 
patriotycznej. Uczestnikom kon-
kursu „Zapomniane. Odzyskane. 
Polska pamięć pokoleń”, zorga-
nizowanego przez Fundację Wol-
ność i Demokracja, wręczono listy 
gratulacyjne. Otrzymali je: Angelina 
Bondarczuk, Katarzyna Zamkowa, 
Witalina Pikowska, Olga Gorbienko, 
Juliana Iszczuk, Albina Dmytrewycz, 
Walerja Dmytruk, Wadim Bileusz, Je-
gor Jerefiejew i Antonij Leus. 

Wielokrotnie podkreślano, że 
Dzień Edukacji Narodowej jest świę-
tem nie tylko nauczycieli, ale całej 
społeczności szkolnej. 

W jednodniówce „Mam COŚ 
do powiedzenia”, wydanej z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej, znalazły 
się myśli o szkole zapisane w „Prawi-
dłach życia” Janusza Korczaka. Prze-
czytane głośno fragmenty stanowi-
ły czytelną dla wszystkich pochwałę 
szkolnej instytucji. 

„W domu myślą i zajmują się 
różnymi sprawami – przypomniano 
za Korczakiem – w domu pokoje 
i sprzęty są dla wszystkich, szkoła 
myśli tylko o uczniu: każda sala, każ-
da ławka, każdy kącik jest właśnie 
dla ucznia. Cały czas szkolny na-
uczyciela dla ucznia. Nie słyszy się 
tu przykrego: – Nie mam czasu. Nie 
wiem. Daj mi spokój. Nie zawracaj 
głowy. Jesteś za mały. 

Po drugie, szkoła porządkuje 

IMPREZY POLONIJNE
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dzień, wie się, co będzie, dokąd iść, 
co robić. Ma się plan, każda godzina 
na coś przeznaczona. Nie nudzi się, 
nawet śpieszyć się trzeba”. 

Było też o lekcjach, które zawsze 
są przygodą: „Wchodzi nauczyciel. 
Niby się wie, jaka pierwsza lekcja, 
ale zawsze czekają niespodzianki, 
dokładnie nie wiadomo, co będzie 
akurat dzisiaj. Czasem przedmiot 
nie bardzo ciekawy, a właśnie dziś 
było przyjemnie.

Czy nauczyciel wywoła do ta-
blicy, czy będzie w dobrym, czy 
złym humorze, czy pochwali, czy 
zgani, czy gniewać się będzie na 
wszystkich, czy na jednego, i na 
kogo? Kto będzie odpowiadał, 
czy umie, czy nie? Jeżeli odpo-
wiada dobry uczeń, przyjemnie 

posłuchać, czasem ciekawiej na-
wet, gdy leniuch albo łobuz wy-
wołany, może powie coś śmiesz-
nego. Zaraz w klasie gwar, wesoło 
wszystkim się robi. Raz uważa 
się więcej, raz mniej. Ale nikt nie 
przeszkadza myśleć i budzi się 
w głowie wspomnienie, pytanie, 
jakiś pomysł wypłynie. Czasem 
nawet przyjemnie siedzieć sobie 
cicho i nie myśleć o niczym.

I dzwonek – i tak co godzi-
na. Raz wcześniej, raz później 
kończy się szkoła. Dziś był dzień 
trudniejszy, za to na jutro mniej 
zadano albo jutro będzie inny 
przedmiot, albo nauczyciel, któ-
rego się lubi. Ważne, że się wie, 
co będzie, ale niezupełnie: coś 
może być troszkę inaczej. I koń-

czy się jeden dzień roboczy, zbli-
ża się dzień odpoczynku”.

Spotkanie przy szkolnym stoli-
ku było prawdziwą biesiadą: rozma-
wiano i jedzono, śpiewano i tańczo-
no i było dużo śmiechu. Wiadomo: 
szkoła to ważna sprawa, przyjemna i 
pożyteczna, więc jak tu hucznie nie 
świętować.

Szkoła Wiedzy o Polsce jest 
wspierana przez Fundację Wolność i 
Demokracja w ramach projektu „Bia-
ło-czerwone ABC. Dofinansowanie 
wydarzeń uzupełniających edukację 
polską i o Polsce na Ukrainie” współ-
finansowanego ze środków Senatu 
RP w ramach zadań publicznych w 
zakresie opieki nad Polonią i Polaka-
mi za granicą w 2018 r.

Zdjęcia Dmytro Husarkin
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Polskie lato 

Dziesięcioro uczniów ze Szkoły Wiedzy o Polsce odpoczywało i uczyło się na 
obozie zorganizowanym przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie”, 
którego celem było pogłębienie wiedzy o Polsce i poprawienie znajomości 
języka polskiego.

Jastrzębia Góra przez 14 dni 
gościła młodzież polskiego 
pochodzenia z Ukrainy i Biało-
rusi w wieku od 12 do 16 lat. 

Szerokie złote plaże i strome zbocza 
klifowe stwarzały idealne warun-
ki do wypoczynku. Fantastyczna 
pogoda sprzyjała zabawom nad 
brzegiem morza, kąpielom mor-
skim oraz rozgrywkom sportowym. 
Ponadto młodzież uczestniczyła w 
quizach, konkursach, dyskotekach i 
wspólnych ogniskach. A także poje-
chała na wycieczkę do Trójmiasta, tj. 
Gdańska, Sopotu i Gdyni. 

Pobyt nad morzem nie ograni-
czał się jednak wyłącznie do wypo-
czynku – uczniowie mieli sporo okazji 
do nauki. Wakacyjne studiowanie to 
bowiem idealny sposób podniesie-
nia swoich umiejętności językowych. 
Pedagodzy i wychowawcy tak dopa-
sowali metody pracy, by nauka języka 
była inspirująca, ciekawa i wesoła. Tak 
więc przez dwa tygodnie pod czuj-
nym okiem doświadczonych nauczy-
cielek, które potrafią zmotywować do 
nauki –Magdaleny Kaczmarek, Barba-
ry Stępniak i Magdaleny Nagórskiej 
młodzież poznawała nowe słowa, 

pisała po polsku, opowiadała o tra-
dycjach polskich, rysowała, oglądała 
filmy i omawiała je. 

Program wypoczynku i edukacji 
pozwolił uczestnikom obozu spę-
dzić niezapomniany czas wakacyj-
nej przygody. Zadbano również o 
ich komfort i bezpieczeństwo. 

Fundacja „Pomoc Polakom na 
Wschodzie” i Szkoła Języków Ob-
cych „Lektor” znakomicie zorganizo-
wały obóz, który w perfekcyjny spo-
sób pomógł połączyć przyjemne z 
pożytecznym, czyli wypoczynek z 
efektywną nauką języka polskiego!

IMPREZY POLONIJNE
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Lekcje historii pod 
otwartym niebem

Czy można nauczyć się historii albo gramatyki na świeżym powietrzu? Albo 
poprawić mówienie, spacerując ulicami słynnych miast i wiosek? A dlaczego nie?

W łaśnie taką wspania-
łą okazję otrzymały 
dzieci polskiego po-
chodzenia ze Szkoły 

Wiedzy o Polsce działającej przy 
Zjednoczeniu Szlachty Polskiej na 
Żytomierszczyźnie uczestniczące 
w obozie zorganizowanym od 18 
czerwca do 1 lipca na terenie Sank-
tuarium Nawiedzenia Najświętszej 
Maryi Panny w Bołszowcach. Obóz 
odbył się dzięki staraniom Wiesła-
wy Holik, emerytowanej nauczy-
cielki historii z Gliwic (Polska), przy 
wsparciu Senatu Rzeczypospolitej 
Polskiej.

DOTKNĄĆ ŻYWEJ HISTORII
Dzieciaki nie miały czasu się 

nudzić. Co dwa dni uczestniczyły 
w bardzo ciekawych wycieczkach 
do historycznych miejsc Galicji 
Wschodniej. Dzięki temu zapoznały 
się z historią Lwowa, Stanisławowa, 
Jazłowca, Halicza, Kamieńca Podol-
skiego, Chocimia, Okopów Świętej 
Trójcy, zamku w Świrzu oraz innych 
słynnych obiektów znajdujących się 
na dawnych polskich kresach połu-
dniowo-wschodnich.

Dać uczniom wiedzę to jedno, ale 
nauczyć ich historii kraju przodków, 
rozmiłować w ich języku i kulturze jest 
dużo trudniejsze. Najskuteczniejszą 
metodą osiągnięcia tego celu są wy-
cieczki, ponieważ ręce mogą dotknąć 
żywej historii, a oczy widzą wszyst-
ko, o czym mówiono niedawno na 
lekcjach i czytano w książkach. Na 
dodatek wspólne oglądanie filmów 
takich jak „Pan Wołodyjowski” również 
pomaga wyobrazić sobie wydarzenia, 
które odbywały się w odległym cza-
sie. Te niezatarte wrażenia i przeżycia 
są zapamiętane na całe życie.

GDZIE DZIECI, TAM SĄ 
ZABAWY!

Zabaw na obozie nie brakowa-
ło. Konkurs na ładny pokój, śpie-
wy, tańce, recytacja wierszy, quizy, 
igrzyska sportowe – wszystko to 
służyło budowaniu wspólnoty oraz 
rozrywce. Ale nie zapomniano też 
o wierze. Dzieci codziennie i oczy-
wiście w niedzielę – dzień Pański 
uczestniczyły w nabożeństwach. 
Także w niedzielę 24 czerwca razem 
z dziećmi z różnych zakątków Ukra-
iny wzięły udział w mszy św. w miej-

scu szczególnym, jakim jest kościół 
pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi 
Panny w Bołszowcach.

SANKTUARIUM W 
BOŁSZOWCACH

Kościół zbudowano w 1624 roku 
z fundacji hetmana Marcina Kaza-
nowskiego. W czasie I wojny świa-
towej został poważnie zniszczony. 
Odbudowany w II RP po II wojnie 
światowej i wysiedleniu ludności 
polskiej władze sowieckie go za-
mknęły. W czasach ZSRS w kościele 
znajdował się skład zboża i nawo-
zów sztucznych, stajnia dla bydła 
oraz chlew. W latach 90. XX wieku 
katolicy odzyskali budynek, który w 
2001 roku w stanie ruiny trafił w ręce 
ojców franciszkanów. Dzięki finanso-
waniu z budżetu państwa polskiego 
kościół został wyremontowany i dziś 
znów służy chwale Bożej.

Odbudowę kościoła udało się zre-
alizować dzięki Wiesławie Holik, która 
mocno zaangażowała się w odrodze-
nia Sanktuarium Nawiedzenia Naj-
świętszej Maryi Panny w Bołszowcach.

Redakcja, Maryna Grytska 
Annenkowa, Natalia Iszczuk

Lato z plecakiem. 
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WARSZTATY  
W PORONINIE
Na zaproszenie Fundacji Wolność i Demokracja prezesi oraz działacze społeczni 
organizacji polskich z różnych miast Ukrainy uczestniczyli w warsztatach 
edukacyjno-integracyjnych, które odbyły się w dniach 17-27 sierpnia w 
Poroninie w ramach projektu „Szkoła Polonijnego Lidera. Ja − Lider”.

W Tatrzańskim Gościń-
cu na delegacje z 
Ukrainy czekali Pa-
weł i Aneta Macie-

jewscy, przedstawiciele firmy „Mó-
wiący Kij”. Państwo Paweł i Aneta 
cały czas opiekowali się gośćmi, ko-
ordynowali przygotowane dla nich 
zajęcia i atrakcje, towarzyszyli im w 
imprezach i wycieczkach oraz zara-
żali wszystkich własną aktywnością.

Warsztaty z zarządzania projek-
tami poprowadziła Karolina Orłow-
ska. Ich uczestnicy mieli możliwość 
dowiedzieć się, jak się pisze projek-
ty, jak się je realizuje i rozlicza. Dzięki 
połączeniu wykładu z ćwiczeniami 
praktycznymi poszerzyli wiedzę na 
ten temat oraz uzyskali odpowiedzi 
na swoje pytania.

Druga część warsztatów była 
skierowana na formowanie cech 
lidera. Od pierwszej chwili spotka-

nia z trenerem Zbigniwem Żukiem 
uczestnicy zostali mocno zainspi-
rowani i włączeni w proces anali-
zy. Trener opowiadał o rzeczach i 
problemach, z którymi działacze 
społeczni spotykają się na co dzień, 
oraz o tym, w jaki sposób mogą 
wzmocnić swoje słabe strony.

Nie zabrakło i atrakcji. Na wy-
cieczce do Zakopanego uczest-
nicy projektu odwiedzili Muzeum 
Tatrzańskie, spacerowali uliczkami 
miasta oraz próbowali miejsco-
wych specjałów, przede wszystkim 
oscypka wędzonego z żurawiną. 
Niezapomniane wrażenia zrobiło 
na nich opactwo Benedyktynów w 
Tyńcu. Bawili się jak dzieci w parku 
wodnym Terma Bania, sprawdza-
li własne możliwości fizyczne w 
górach, podziwiając niesamowite 
krajobrazy. Zapoznali się z tajnikami 
przygotowania oscypka w góral-

skiej bacówce. Odwiedzili Pieniń-
ski Park Narodowy, płynąc tratwą 
flisacką po Dunajcu przez Przełom 
Pieniński.

Wielką przyjemnością dla 
uczestników był przyjazd do 
ośrodka prezesa Zarządu Funda-
cji Wolność i Demokracja Roberta 
Czyżewskiego, sekretarz Zarządu 
Lilii Luboniewicz oraz koordyna-
tora projektu Łazarza Kapaona. Na 
wszystkich czekała niespodzianka 
– kolacja ze Zbójnikiem!

Msza Święta w oprawie góral-
skiej umożliwiła zapoznanie się z 
tradycjami regionu.

Projekt był współfinansowany 
w ramach sprawowania opieki Se-
natu Rzeczypospolitej Polskiej nad 
Polonią i Polakami za granicą za 
pośrednictwem Fundacji Wolność i 
Demokracja w 2018 roku.

Natalia Kostecka-Iszczuk



Popular Science Magazine / 57



/ Popular Science Magazine58

Narodowe czytanie 
2018 „po domowemu”

Już po raz trzeci Związek Szlachty Polskiej na Żytomierszczyźnie zaprosił na Narodowe 
Czytanie. Odbyło się 8 września w żytomierskiej kawiarni Teretenia. Do wspólnego stołu 
zasiedli uczniowie Szkoły Wiedzy o Polsce i ich rodzice, powitani domowym zwyczajem już w 
drzwiach przez prezes Natalię Kostecką-Iszczuk.

„Zebraliśmy się dzisiaj – powie-
działa prezes w słowie wstępnym 
– aby w łączności z Polakami na 
całym świecie wziąć do ręki polską 
książkę, otworzyć na stronie tytu-
łowej i zacząć lekturę. W roku jubi-
leuszowym, w którym świętujemy 
100. rocznicę odzyskania przez 
Polskę niepodległości, czytamy 
nie tylko jeden wybrany utwór – w 
tym roku »Przedwiośnie« Stefana 
Żeromskiego, ale możemy sięgnąć 

po 44 teksty polskiej literatury pa-
triotycznej, które umieszczono w 
»Antologii niepodległości«. »Pieśń 
o domu« Marii Konopnickiej, roz-
poczynająca nasze spotkanie, też 
znajduje się w tym zbiorze. »An-
tologię niepodległości« otwie-
ra – co dla nas, zebranych w tym 
miejscu, nieopodal domu, gdzie 
mieszkał kiedyś Józef Kraszew-
ski, jest ważne – fragment »Starej 
baśni«. Jesteśmy dumni, że wśród 

wybranych książek znalazła się i 
ta, napisana przez pisarza tak nam 
bliskiego. Potraktujmy ten fakt 
jako symboliczne oddanie hołdu 
wszystkim Polakom z Żytomiersz-
czyzny – uznanie ich patriotycznej 
postawy i umiłowania polskiej hi-
storii. I dlatego Narodowe Czyta-
nie 2018 w Żytomierzu otwieramy 
lekturą »Starej baśni«. Uczniowie 
Szkoły Wiedzy o Polsce przypo-
mną postać legendarnego Piasta”.

IMPREZY POLONIJNE
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Po przeczytaniu fragmen-
tów „Starej baśni” wysłuchano 
opowieści o szklanych domach 
z „Przedwiośnia” Stefana Że-
romskiego. Teresa Cwalina, na-
uczycielka skierowana do pra-
cy dydaktycznej przez ORPEG, 
przedstawiła tematykę powieści 
i jej bohaterów. Następnie w po-
stać Seweryna Baryki wcielił się 
Włodzimierz Iszczuk, rolę jego 
syna – Cezarego zagrał Nikita 
Tulczyński.

Na słuchaczach duże wrażenie 
zrobiły słowa z rozmowy Baryków, 
które padły po stwierdzeniu przez 
Cezarego, że „łotra w ludzkości trze-
ba najprzód wygubić, a dopiero 

później budować normalne życie”:
– Któż to wie, kto wśród nas jest 

łotr, a kto sprawiedliwy.
– To wiadomo aż nadto dobrze. 

Łotra w człowieku trzeba siłą wydu-
sić, a gdy się nie poddaje – zabić!

– Nie zabijaj! Syneczku! Nie za-
bijaj!

– Złe na świecie trzeba zabijać. 
Zabijamy padalce, żmije, wilki, wszy.

– Najprzód nie bardzo dobrze 
wiemy, co jest złe, a co na pewno 
dobre. Potem – jedyne, co z zabija-
nia wynika, to zbrodnia zabójstwa. 
Zabijanie jest zgoła niepotrzebne. 
Szkoda na to czasu i zdrowia duszy 
ludzkiej. Wystarcza najzupełniej bu-
dowanie życia nowego. Budować 

od nowa, od samego początku, od 
gliny ziemnej i głęboko płynącej, 
ziemnej, czystej wody”.

Szkoła Wiedzy o Polsce jest 
wspierana przez Fundację Wolność 
i Demokracja w ramach projektu 
„Biało-czerwone ABC. Dofinanso-
wanie wydarzeń uzupełniających 
edukację polską i o Polsce na Ukra-
inie” współfinansowanego ze środ-
ków Senatu RP w ramach zadań 
publicznych w zakresie opieki nad 
Polonią i Polakami za granicą w 
2018 r.

Teresa Cwalina, 
nauczycielka skierowana do 

pracy dydaktycznej przez ORPEG, 
zdjęcia Dmytro Husarkin
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Witaj szkoło!

1 września o godz. 15.00 zabrzmiał pierwszy dzwonek w Szkole Wiedzy o 
Polsce, prowadzonej przez Związek Szlachty Polskiej na Żytomierszczyźnie.

Uczniów i rodziców powi-
tała prezes ZSP Natalia 
Kostecka-Iszczuk, dyrektor 
szkoły. Inaugurując nowy 

rok szkolny, przedstawiła zaplano-
wane działania, podkreślając ich 
związek z obchodami 100. rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepodle-
głości. „W tym roku jubileuszowym 
– mówiła – proponując lekcje języ-
ka polskiego, chcemy dalej rozwijać 
zainteresowanie Polską, jej kulturą 
i historią. Zaprosiliśmy do naszej 

szkoły polonistkę, panią Teresę Cwa-
linę, delegowaną przez ORPEG”. 

Prezes przekazała również życze-
nia z Polski na nowy rok szkolny od 
dyrektor ORPEG Anny Radeckiej i za-
prosiła na pierwszą lekcję polskiego. 
Uczestniczyli w niej wszyscy obecni 
na uroczystości. W zabawie z lite-
rami, rysując je i pisząc, każdy mógł 
się wykazać znajomością abecadła i 
zostać nagrodzony za swoją pracę.

Szkoła Wiedzy o Polsce jest 
wspierana przez Fundację Wolność 

i Demokracja w ramach projektu 
„Biało-czerwone ABC. Dofinanso-
wanie wydarzeń uzupełniających 
edukację polską i o Polsce na Ukra-
inie” współfinansowanego ze środ-
ków Senatu RP w ramach zadań 
publicznych w zakresie opieki nad 
Polonią i Polakami za granicą w 
2018 r. 

Teresa Cwalina, 
nauczycielka skierowana do 

pracy dydaktycznej przez ORPEG,
zdjęcia Dmytro Husarkin
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Szkolimy się, bawimy się!
9 września w Żytomierzu odbyły się II warsztaty zorganizowane w ramach 
projektu „Innowacyjne Centra Aktywności Lokalnej. Wspomaganie rozwoju 
mniejszości polskiej na Ukrainie”. 

W warsztatach wzię-
ły udział zespoły z 
trzech środowisk po-
lonijnych na Ukrainie: 

z Żytomierza (Szkoła Wiedzy o Pol-
sce działająca przy Związku Szlachty 
Polskiej), Nowogrodu Wołyńskiego 

(Szkoła Sobotnio-Niedzielna im. J. 
Lublińskiego działająca przy Stowa-
rzyszeniu Kulturalno-Oświatowym 
im. J. Słowackiego) i Choroszewa 
(Polska Szkółka działająca przy Kul-
turalno-Oświatowym Związku Pola-
ków im. Władysława Reymonta).

Projekt był współfinanso-
wany w ramach sprawowania 
opieki Senatu Rzeczypospolitej 
Polskiej nad Polonią i Polakami 
za granicą za pośrednictwem 
Fundacji Wolność i Demokracja 
w 2018 roku.
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Piknik w 
Żytomierzu
1 października przed siedzibą 
Szkoły Wiedzy o Polsce można 
było się przekonać, jak znajomość 
języków pozwala odnaleźć się w 
świecie i w jaki sposób można 
ciekawie uczyć się języka obcego. 

Na pikniku „Język otwiera świat” zorganizowanym 
z okazji Europejskiego Dnia Języków było kolo-
rowo i gwarnie. Mówiono po ukraińsku, polsku i 
angielsku, pisano alfabetem łacińskim, cyrylicą 

i pismem Braille’a – po ukraińsku i po polsku. Były konkur-
sy językowe, indywidualnie i w zespołach rozwiązywano 
zagadki i krzyżówki, układano słowa z rozsypanych liter, a 
pisząc alfabetem Braille’a, używano kasztanów jako brajlow-
skich punktów. Zabawy pismem punktowym miały też za 
zadanie przybliżyć postać współautorki polskiej wersji alfa-
betu Braille’a – Róży Czackiej, polskiej zakonnicy, późniejszej 
matki Elżbiety Czackiej, która lata I wojny światowej spędziła 
w Żytomierzem, o czym przypomina tablica pamiątkowa 
umieszczona przy wejściu do miejscowego kościoła pod 
wezwaniem św. Jana z Dukli. 

W zabawach uczestniczyli nie tylko młodsi i starsi 
uczniowie Szkoły Wiedzy o Polsce, ale także osoby, któ-
re przypadkiem znalazły się na placu, bo właśnie tamtędy 
przechodziły, i to, co się działo, na tyle je zainteresowało, że 
zatrzymały się. Na dłużej przystawali też rodzice odbierający 
swoje dzieci po lekcjach. 

Z okazji Europejskiego Dnia Języka wydano jednod-
niówkę „Mamy COŚ do powiedzenia”, m.in. przedstawiającą 
korzyści, jakie niesie wielojęzyczność, i zachęcającą do na-
uki języka polskiego jako drugiego języka. Uczniowie Szkoły 
Wiedzy o Polsce napisali o swojej motywacji do nauki: cie-
kawi nas świat i chcemy dowiedzieć się też więcej o Polsce i 
Polakach, chcemy mieć kontakt z polskimi kolegami, kiedyś 
tam studiować.

Piknik „Język otwiera świat” stanowił finał działań reali-
zowanych w obrębie projektu „Innowacyjne Centra Aktyw-
ności Lokalnej. Wspomaganie rozwoju mniejszości polskiej 
na Ukrainie”, współfinansowanego przez Senat Rzeczypo-
spolitej Polskiej w ramach sprawowania opieki nad Polonią 
i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i 
Demokracja.

Język 
otwiera 
świat
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Początek zmagań uczestników III 

24 listopada o godz. 11 w Obwodowej Bibliotece w Żytomierzu rozpoczęła się 
– podobnie jak w 10 innych ukraińskich miastach – trzecia edycja Olimpiady 
Historii Polski na Wschodzie. 

Olimpiada jest trzyetapo-
wa. Do I etapu przystąpiło 
17 uczniów z Żytomierza, 
Nowej Borowej i Kore-

stenia. Przez 90 minut rozwiązywali 
zadania testowe, sprawdzające znajo-
mość historii Polski i źródeł historycz-

nych, które ją poświadczają. Pytano o 
daty, testowano umiejętność czyta-
nia map, obrazów i fotografii. 

Wyniki I etapu zostaną ogłoszone 
na stronie www.wid.org.pl przed 15 
grudnia wraz z listą uczniów zakwali-
fikowanych do II etapu olimpiady.

Organizatorem Olimpiady 
Historii Polski są Fundacja Wol-
ność i Demokracja oraz Polskie 
Towarzystwo Historyczne, orga-
nizatorem lokalnym w Żytomie-
rzu − Związek Szlachty Polskiej.

Zdjęcia Dmytro Husarkin

na Wschodzie
Olimpiady Historii Polski 

IMPREZY POLONIJNE
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Pierniki od 
Świętego Mikołaja

W Szkole Wiedzy o Polsce odbyły się warsztaty z dekorowania pierniczków. 
Przed uczniami stanęło odpowiedzialne zadanie, bo świąteczne wypieki miały 
być ozdobą domowych choinek.

W arsztaty z dekoro-
wania pierników 
były prezentem 
dla uczniów szko-

ły od Świętego Mikołaja. Przyszli 
prawie wszyscy, młodsi i starsi, 
i każdy znalazł dla siebie miej-
sce w klasie, co nie było proste, 
bo pojawili się w jednym czasie 
uczniowie pracujący na co dzień 
w różnych grupach i dniach. Pro-
wadzącą warsztaty Alinę Jerofie-
jewą musiały wesprzeć starsze 

dziewczęta. To one pokazywały 
młodszym koleżankom i kole-
gom, jak kłaść glazurę na piernik, 
jak można potem go ozdobić. 

Czuło się niezwykłą atmosfe-
rę przedświątecznych przygoto-
wań. Każdy bardzo się starał wy-
konać swoje zadanie jak najlepiej 
i pewno dlatego powstały bardzo 
piękne kolorowe choinki, bomb-
ki, gwiazdki i serca, a wszystkie z 
piernika. Zawisną na domowych 
choinkach, jeśli tylko uda się au-

torom tych słodkich prac nie ulec 
pokusie ich zjedzenia.

Szkoła Wiedzy o Polsce jest 
wspierana przez Fundację Wol-
ność i Demokracja w ramach 
projektu „Biało-czerwone ABC. 
Dofinansowanie wydarzeń uzu-
pełniających edukację polską i o 
Polsce na Ukrainie” współfinan-
sowanego ze środków Senatu RP 
w ramach zadań publicznych w 
zakresie opieki nad Polonią i Pola-
kami za granicą w 2018 r.
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T radycyjnie już przed świętami 
Bożego Narodzenia spotyka-
my się przy szkolnym wigi-
lijnym stole, by podzielić się 

opłatkiem i kolędować. W tym roku, 19 
grudnia, zgromadziliśmy się wszyscy – 
uczniowie, rodzice i grono bliskich nam 
osób – w Domu Kultury Ukraińskiej. 
Zabrzmiały dźwięki kolędy „Cicha noc”. 
Pięknie zagrana na bandurze przez Ju-
lianę Iszczuk oddała niezwykłość nocy 
bożonarodzeniowej i wprowadziła 
świąteczny nastrój. Zapłonęły też cztery 
adwentowe świece, symbolizujące za-
kończenie czasu oczekiwania na Boże 
Narodzenie. Pani Prezes Natalia Ko-
stecka- Iszczuk przewitała zebranych. 
Zjawili się pierwsi kolędnicy z gwiazdą 
– Jan Didkowski i Igor Jerofiejew, któ-
rym towarzyszyły piękne anioły – Olga 
Samuń i Maria Wyszniewska . Życzyli: 
świąt radosnych, przeżyć wzniosłych, 
w zdrowiu, szczęściu i miłości. Kolędo-
wał też Nazar Bedrycz ze swoją grupą. 
Śpiewano kolędy polskie i ukraińskie. O 
opłatku i zwyczaju dzielenia się opłat-
kiem opowiedziała Pani Teresa Cwali-
na, nauczycielka skierowana do pracy 
w Żytomierzu przez ORPEG. Z Panią 
Prezes przeczytały również fragment 
Ewangelii św. Łukasza, mówiący o na-
rodzinach Jezusa. Następnie łamano 
się opłatkiem i częstowano wigilijnymi 
potrawami.

Można było też obejrzeć świątecz-
ne kartki, wykonane przez uczniów na 
grudniowy konkurs i wyrazić swoją opi-
nię o pracy, słodko nagradzając autora. 
Każdy twórca kartki mógł więc poznać, 
ilu osobom spodobała się jego kartka.

Życząc, by święta radością wypeł-
niły dom, a Nowy Rok dodał blasku 
nadchodzącym dniom, pożegnano 
się. Było to ostatnie wspólne spotka-
nie w 2018 roku.

Szkoła Wiedzy o Polsce jest wspie-
rana przez Fundację Wolność i Demo-
kracja w ramach projektu „Biało-czer-
wone ABC. Dofinansowanie wydarzeń 
uzupełniających edukację polską i o 
Polsce na Ukrainie” współfinansowane-
go ze środków Senatu RP w ramach za-
dań publicznych w zakresie opieki nad 
Polonią i Polakami za granicą w 2018 r.

Teresa Cwalina, 
nauczycielka skierowana  

do pracy dydaktycznej przez 
ORPEG,

zdjęcia Dmytro Husarkin

NASZE 
SPOTKANIE 
WIGILIJNE





Polskojęzyczna telewizja w Żytomierzu
Polskie Centrum Medialne, działające przy Zjednoczeniu Szlachty Polskiej na Żytomierszczyźnie regularnie 
prezentuje w polskojęzycznej TV wiadomości o życiu Polaków z byłych Kresów I Rzeczypospolitej oraz reportaże 
o polskim dziedzictwie i zabytkach na ziemiach byłych Kresów, przede wszystkim z Żytomierza, Wołynia 
Wschodniego, obwodu kijowskiego i całej Ukrainy.




