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Niepodległość jest dobrem 
nie tylko cennym,  
ale bardzo kosztownym

Testament
Józefa Piłsudskiego 

OTO TESTAMENT 
PIŁSUDSKIEGO DLA 
WSPÓŁCZESNEGO 
POLAKA:

1. My wam wywalczyliśmy nie-
podległość Ojczyzny, a wy będzie-
cie w niej żyć, pracować i rządzić. 
Zapamiętajcie: jeżeli zwrócicie się 
na Wschód, to minimum o jeden 
wiek cofniecie się z kulturą, ekono-
mią itp. Jeżeli zwrócicie się na Za-
chód, minimum o jeden wiek szyb-
ciej Polska będzie się rozwijać.

2. Polacy chcą niepodległości, 
lecz pragnęliby, aby ta niepodle-
gość kosztowała dwa grosze i dwie 
krople krwi. Ale niepodległość jest 
dobrem nie tylko cennym, ale bar-
dzo kosztownym.

3. Mamy Orła Białego, szumiące-
go nad głowami, mamy tysiące po-
wodów, którymi serca nasze cieszyć 
możemy. Lecz uderzmy się w piersi! 
Czy mamy dość wewnętrznej siły? Czy 
dość tej potęgi duszy? Czy mamy dość 
tej potęgi materialnej, aby wytrzymać 
jeszcze próby, które nas czekają?

4. Sąsiedzi nasi, z którymi pra-
gnęliśmy żyć w pokoju i zgodzie, nie 
chcą zapomnieć o wiekowej słabości 
Polski, która tak długo stała otworem 

dla najazdów i była ofiarą narzucania 
jej obcej woli przemocą i siłą.

5. Nie ma Europy sprawiedliwej 
bez Polski niepodległej na jej mapie. 
Polska jest stale oskarżana w innych 
państwach. Jest w tym wyraźna i 
niedwuznaczna chęć posiadania 
w środku Europy państwa, którego 
kosztem można byłoby załatwić 
wszystkie porachunki europejskie. 
Podziwu godne jest stałe zjawisko, 
że te projekty międzynarodowe 
znajdują tak chętne ucho, no i języ-
ki, nie gdzie indziej jak w Polsce.

6. Bez względu na to, jaki będzie 
jej rząd, Rosja będzie zawsze impe-
rialistyczna. Jest to nawet zasadniczy 
rys jej charakteru politycznego. Rosja 
będzie jeszcze długo niebezpiecz-
niejsza niż Niemcy, bo jest mniej ob-
liczalna i mniej zależy od Zachodu.

7. Ja nikomu prawie nie ufam, a 
cóż dopiero Niemcom. Marzeniem 
Niemiec jest doprowadzenie do 
kooperacji z Rosją. Dojście do takiej 
kooperacji byłoby naszą zgubą. Do 
tego dopuścić nie można. Mimo 
ogromnych różnic w systemach i 
kulturze Niemiec i Rosji, trzeba sta-
le pilnować tej sprawy. Na świecie 
powstały już dziwaczniejsze soju-
sze. Jak przeciwdziałać? Gra będzie 
trudna przy paraliżu woli i krótko-
wzroczności Zachodu.

8. Niegdyś spotkaliśmy w Pol-
sce ludzi twierdzących, że służba 
dla Rosji jest równoznaczna ze 
służbą Ojczyźnie.

9. Podczas kryzysów strzeżcie 
się agentur. Agentury jak jakieś 
przekleństwo idą dalej. Spotykam 
świat agentur idący przeciwko nam 

całą siłą, całą parą, starający się nas 
zbrukać. Zwycięstwa nad agentura-
mi nie odnieśliśmy wcale.

10. Złą cechą dotychczasowych 
stosunków w Polsce jest to, że dają 
one siłę wszystkim szujom, nato-
miast nie dają siły państwu. Ci, któ-
rzy myśleli o Niepodległości lub dla 
niej pracowali, znaleźli się w Polsce 
w mniejszości, w myśl demokra-
tycznych zasad zostali przegłoso-
wani przez tych wszystkich, którzy 
w tej pracy dla Niepodległości 
udziału żadnego nie brali.

11. Nie może być litości dla 
złodziejów dobra publicznego w 
Polsce. Należy wytępić w państwie 
złodziejstwo! Żadne zdrowe społe-
czeństwo nie będzie bez zdobycia 
się na czynny opór, aby znosić go-
spodarki bandytów podtrzymywa-
nych przez władze i władze pod-
trzymywane przez bandytów.

12. Idą czasy, których znamie-
niem będzie wyścig pracy. Jest on 
teraz, jak przedtem był wyścig że-
laza, jak przedtem był wyścig krwi. 
Kto do tych zawodów bardziej przy-
gotowany będzie, kto w tym wyści-
gu większe dowody wytrzymałości 
złoży, ten w najbliższych czasach 
będzie zwycięzcą.

13. Być zwyciężonym i nie 
ulec  – to zwycięstwo. Zwyciężyć i 
spocząć na laurach – to klęska.

14. W życiu są rzeczy ważniejsze 
niż samo życie. 

15. Historię swoją piszcie 
sami, bo inaczej napiszą ją za was 
inni i źle.

Cytaty z książki Józefa Szaniawskiego  
pt. „Marszałek Piłsudski  

w obronie Polski i Europy”

Józef Piłsudski już 11 listopada 1918 roku przestrzegał, że „niepodległość nie jest Polakom 
dana raz na zawsze”. Już w listopadzie 1918 roku nazywany był powszechnie „ojcem 
polskiej wolności”, ponieważ nawet jego najwięksi przeciwnicy nie mogli zakwestionować, 
że to on utorował Polakom drogę do 11 listopada. Piłsudski, jak wiadomo, nie pozostawił 
żadnego formalnego testamentu. Z jego myśli, rozkazów, sentencji, publikacji i przemówień 
można jednak wybrać najważniejsze, ponadczasowe myśli, które dla nas, współczesnych, 
są drogowskazem. Tak uczynił Józef Szaniawski, który popełnił najlepsze studium o naszym 
Marszałku pt. „Marszałek Piłsudski w obronie Polski i Europy”.
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Romuald Szeremietiew: 

Józef 
Piłsudski 
jak drogowskaz
Piłsudski był mężem stanu, który wyprzedzał swoją epokę. 
Marszałek starał się zjednać narody będące kiedyś w składzie 
Rzeczypospolitej Obojga Narodów, aby wspólnie z nimi stworzyć 
siłę gwarantującą bezpieczeństwo.

W 1918 roku skry-
stalizował się 
program geopo-
lityczny Piłsud-

skiego dla Europy Środkowo-
-Wschodniej. Miała powstać 
federacja odrodzonej Polski z 
reaktywowanym Wielkim Księ-
stwem Litewskim. Z racji składu 
narodowościowego WKL po-
stulowano utworzenie w nim 
trzech autonomii: białoruskiej 
(Mińsk), litewskiej (Kowno) i 
polskiej ( Wilno). Takie państwo 
miało wejść w związek federa-
cyjny z Polską. Problem oddziel-
ny stanowiła Ukraina, która po 
ostatecznym ustaleniu grani-
cy polsko-ukraińskiej na rzece 
Zbrucz miała być państwem od-
rębnym, ale sojusznikiem Polski. 
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JÓZEF PIŁSUDSKI

ze swym sztabem w Kielcach

Przeciwnikami planów Piłsud-
skiego byli polscy narodowcy (ende-
cy), którzy uważali, że Polacy powin-
ni zająć na wschodzie tylko te ziemie, 
które będzie można spolonizować, 
resztę pozostawiając Rosji. Polska 
miała inkorporować (włączyć) zie-
mie zabużańskie, a nie federować je 
z Polską. Podobny punkt widzenia na 
kształt własnego państwa przyjmo-
wali narodowcy litewscy – zamierzali 
inkorporować największe możliwie 
tereny i lituanizować mieszkającą na 
nich ludność. Jeszcze dalej szli na-
cjonaliści ukraińscy na terenie Galicji 
Wschodniej  – zamierzali zbudować 
tam swoje państwo, po prostu wy-
pędzając Polaków. 

Koncepcji federacyjnej Piłsud-
skiego sprzyjały elity białoruskie, 
które jednak nie miały większego 

wpływu na postawy Białorusinów. 
Nieudana okazała się próba zbu-
dowania niepodległej Ukrainy. Jej 
przywódca, ataman Semen Petlura 
po zawarciu sojuszu z Polską nie 
znalazł szerszego poparcia wśród 
rodaków. Ostateczny cios planom 
Piłsudskiego zadała delegacja pol-
ska negocjująca warunki pokojowe 
z Sowietami w Rydze w 1921 roku. 
Pod wpływem polityków narodo-
wej demokracji (Stanisław Grabski) 
zdecydowano, aby Rosji oddać za-
jęty ponownie przez Wojsko Polskie 
Mińsk i w ten sposób uniemożliwić 
Piłsudskiemu utworzenie ewentual-
nej federacji polsko-białoruskiej.

Pod koniec życia Piłsudski po-
wtarzał, że je przegrał, bowiem nie 
udało mu się zbudować federacji, z 
którą Europa musiałby się liczyć.

Coraz więcej wskazuje na to, że 
realizowany obecnie przez Polskę 
i Chorwację projekt Trójmorza ma 
większe szanse niż zamiar Piłsud-
skiego, zwłaszcza po czerwcowej 
(2017) wizycie prezydenta USA w 
Warszawie. Ale związek ideowy obu 
tych projektów, które skutkowały-
by gwarancją bezpieczeństwa dla 
Europy Środkowo-Wschodniej, jest 
oczywisty. Dlatego miał rację poeta 
Jan Lechoń, gdy pisał: „Ludzie tacy 
jak Józef Piłsudski nie przychodzą 
na świat po to, aby zaświecić jak 
meteor w nocy i zostawić po sobie 
mrok. Dani są narodom jako wiecz-
ne światło, jako drogowskaz (…) i 
właśnie za grobem są ich najwięk-
sze zwycięstwa”. Oby tak się stało w 
przypadku Trójmorza.

Żródło: Facebook
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UKRYTA WOJNA 
DYPLOMACJI
Rosja przygotowuje na Polskę pułapkę?

C zy czeka nas reset z Mo-
skwą? Zdaniem portalu 
Gazeta.ru, Moskwa liczy na 
poprawę relacji z Polską. 

Skąd te wnioski? Z rozczarowania 
Polaków drogą „czysto zachodnią”.

Komentarz na temat Polski, 
Rosji i UE został zamieszczony na 
rosyjskim portalu w sobotę wie-
czorem. Zdaniem Gazety.ru, Unia 
Europejska „coraz częściej zarzuca 
polskim władzom odejście od war-
tości demokratycznych”.

„Wyzywające zachowanie” War-
szawy świadczy o tym, że Polacy 
rozczarowali się „czysto europejską” 
drogą i to może wpłynąć na rela-
cje Polski i Rosji”  – pisze Jekaterina 
Susłowa, a tezę zdradza sam tytuł 
tekstu „Szansa dla Rosji: Polska jest 
zmęczona Europą”.

„Demokratyczne ideały Zjedno-
czonej Europy w Polsce budzą, jeśli 
nie całkowite rozczarowanie, to są 
poddawane w wątpliwość” – mówi 

w rozmowie z portalem Siegiej 
Oznobiszczew, politolog z Instytu-
tu Badań Strategicznych. Jego zda-
niem, nastąpi „pewien odwrót” od 
dotychczasowej drogi, podobnie 
jak stało się w Czechach i na Wę-
grzech. Politolog twierdzi, że można 
mieć nadzieję, iż Federacja Rosyjska 
wykorzysta to w celu uregulowania 
stosunków z Polską.

Oznobiszczew podkreśla, że 
Polska i Rosja są sąsiadami, nie da 
się tego faktu zmienić, stąd też „od-
nawianie więzi” między Moskwą i 
Warszawą ma jego zdaniem sens.

Wielu polityków wciąż naiw-
nie wierzy w możliwość „stop-
niowej normalizacji” stosunków z 
Rosją w przyszłości, – pisze z kolei 
portal Jagiellonia.org.

– Te iluzje są bardzo niebez-
pieczne, gdyż Moskwa rzuciła wy-
zwanie samemu istnieniu cywilizacji 
europejskiej. Dla Moskwy dyploma-
cja zawsze była i będzie narzędziem 

manipulacji, oszustwa i uśpienia 
czujności przeciwnika. Jak to wyraził 
kiedyś Bismarck „Umowa z Rosją nie 
jest warta papieru, na którym ją spi-
sano”. Wszelkie „resety”, normalizacje 
i ocieplenia stosunków z Rosją będą 
tymczasowe. Moskwa nigdy nie po-
rzuca swoich niezdrowych ambicji i 
irracjonalnych roszczeń.

Wszystkim popularyzatorom 
resetu relacji z Rosją warto przy-
pomnieć, że Aleksandr Dugin, naj-
bardziej popularny rosyjski stra-
teg, który według „Foreign Affairs” 
nazywany mózgiem Putina, przez 
cały czas twierdzi, że:

„Na eurazjatyckim kontynencie 
dla Polski miejsca nie ma. […] Ro-
sja w swoim geopolitycznym oraz 
sakralno-geograficznym rozwoju 
nie jest zainteresowana istnieniem 
niepodległego państwa polskiego 
w żadnej postaci. Nie jest też za-
interesowana istnieniem Ukrainy. 
Nie dlatego, że nie lubimy Polaków 

Welcome to Russkiy mir!
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IDEA EUROAZJATYCKA

Moskwa rzuciła wyzwanie 
samemu istnieniu cywilizacji 
europejskiej

czy Ukraińców, ale dlatego, że takie 
są prawa geografii sakralnej i geo-
polityki. […] Rosja musi zniszczyć 
»kordon sanitarny«, utworzony z 
małych, gniewnych i historycznie 
nieodpowiedzialnych narodów i 
państw, z maniakalnymi roszczenia-
mi i niewolniczym uzależnieniem 
od talassokratycznego Zachodu. W 
roli takiego „kordonu sanitarnego” 
tradycyjnie występuje Polska i kraje 
Europy Wschodniej… Zadaniem Eu-
razji jest to, aby ta bariera nie istniała”.

W artykule „Wybawić Europę 
Zachodnią od Wschodniej” Alek-
sander Dugin proponuje zagrać na 
rozbieżnościach między państwa-
mi Unii Europejskiej i zaleca rosyj-
skim dyplomatom przekonywanie 
krajów Europy Zachodniej, przede 
wszystkim Niemiec i Francji, do 
uwolnienia się od amerykańskiej 
dominacji i skończenia z krajami Eu-
ropy Środkowej i Wschodniej.

„My, Rosjanie i Niemcy, nie je-

steśmy zainteresowani istnieniem 
niepodległego państwa polskiego 
w żadnej formie” – podkreślił czoło-
wy ideolog Putina.

„Trzeba zniszczyć kordon sa-
nitarny! Można to zrobić na wiele 
sposobów. Bolszewicy, żeby go 
unicestwić, zawarli niegdyś traktat 
brzeski. Wtedy wiele straciliśmy, ale 
powstała granica rosyjsko-niemiec-
ka. Potem był pakt Ribbentrop-Mo-
łotow, który miał ten sam cel. Wspa-
niały pakt! Gdyby sprawy potoczyły 
się inaczej, razem z Niemcami poko-
nalibyśmy Anglosasów. […] W wiel-
kim starciu cywilizacji atlantyckiej i 
kultury eurazjatyckiej to wszystko, 
co znajduje się między nami – Pol-
ska, Ukraina, Europa Środkowa  – 
musi zniknąć, zostać wchłonięte”.

„Przyjmijcie Rosję do Europy 
wtedy Europa będzie ruską Europą, 
wtedy Rosja skończy z tymi »przyja-
ciółmi« (państwami Europy Środko-
wowschodniej – red.) raz na zawsze. 

Wtedy przyjdzie Rosja i powie: Aha! 
Złapaliście się! Powiemy do nich: 
Chcieliście uciec przed nami, co?”  – 
mówił kpiąco.

Należy podkreślić, że niezdro-
we pomysły Aleksandra Dugina 
zainfekowały całą generalicję i esta-
blishment Rosji. Dugin ma ogrom-
ny wpływ na osoby podejmujące 
decyzje w najważniejszych sferach 
życia politycznego. Rosyjskie elity 
podzielają jego poglądy. Książka 
Dugina pod tytułem „Podstawy geo-
polityki” została opublikowana przy 
wsparciu Wydziału Strategii Akade-
mii Wojskowej Sztabu Generalnego 
Ministerstwa Obrony Federacji Ro-
syjskiej i otrzymała rekomendację, 
jako podręcznik dla tych, którzy po-
dejmują decyzje w najważniejszych 
sferach życia politycznego. Dugin i 
jego zwolennicy w swoich niezdro-
wych roszczeniach, pozostawili w 
tyle Hitlera i Czyngis-Chana.

Jagiellonia.org
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Społeczeństwo obywatelskie na Ukrainie walczy przeciw korupcji, bezprawiu i selektywnej 
sprawiedliwości postsowietskich władz na Ukrainie.

S korumpowany postso-
wiecki aparat administra-
cyjny dokłada wszelkich 
starań, aby utrzymać swój 

monopol na władzę w Ukrainie. 
Właśnie dlatego od kilku lat rządzą-
cy reżim usuwa z organów ścigania 
zespół niezależnych reformatorów 
nie związanych z postsowietskim 
układem, przedstawiciele które-
go są w stanie wyrządzić znaczną 
szkodę korupcyjnemu modelowi 
administracji publicznej.

W dniu 29 marca 2016 r. został 
odwołany niezależny od władz za-
stępca prokuratora generalnego 
Dawid Sakwarelidze. 10 listopada 
2016 r. Prezydent Ukrainy Petro 
Poroszenko odwołał ze stanowi-

ska gubernatora Obwodu ode-
skiego Micheiła Saakaszwilego. 14 
listopada 2016 r. ogłosiła decyzję 
o odejściu z urzędu szef ukraiń-
skiej policji narodowej Chatia De-
kanoidze. Oprócz tego, ukraińskie 
organy ścigania rozpoczęły spra-
wy karne przeciwko szefowi „Cen-
trum przeciwdziałania korupcji” 
Witalijowi Szabuninowi.

Pod koniec listopada 2017 r., 
w trakcie trwających protestów 
antykorupcyjnych, do przestrzeni 
publicznej przedarła się informa-
cja o konfrontacji między Narodo-
wym Biurem Antykorupcyjnym, z 
jednej strony, i Służby Bezpieczeń-
stwa Ukrainy wraz Prokuraturą Ge-
neralną Ukrainy, z drugiej strony.

7 grudnia Rada Najwyższa 
Ukrainy odwołała ze stanowiska 
przewodniczącego parlamentar-
nej komisji ds. walki z korupcją de-
putowanego partii Samopomoc 
Jehora Sobolewa, który był jed-
nym z najbardziej aktywnych lide-
rów ukraińskiej walki z korupcją.

Co więcej, kiedy przywódca 
protestów antykorupcyjnych, Mi-
cheił Saakaszwili, zaczął mówić o 
impeachmentu wobec obecne-
go Prezydenta Ukrainy, władze 
udostępniły informację o opera-
cji specjalnej służb ukraińskich 
i oskarżeniach wobec asystenta 
Saakaszwilego, który niby nego-
cjował o udział w finansowaniu 
protestów oligarchy z otoczenia 

KORUPCJA JEST 
DZIEDZICTWEM 
„RUSSKIEGO MIRU”
Skorumpowany ukraiński układ walczy o przetrwanie

Włodzimierz 
Iszczuk,

redaktor
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W wywiadzie udzielonym francuskiej ga-
zecie Siergiej Pugaczow ocenił obecną 
putinowską Rosję. „Jest to autokratycz-
ny, a raczej totalitarny system rządów. 

Putin skoncentrował w swych rękach nieograniczoną 
władzę i już dawno zrobił z rosyjskich obywateli nie-
wolników, którzy nie mają prawa głosu” − powiedział 

„Putin nie jest przeciwny terroryzmowi. On sam 
rozpoczął wojnę z Ukrainą, do której zostały wciągnię-
te wojska rosyjskie; ten konflikt zabrał już życie ponad 
10 tysięcy osób. To on na siłę przyłączył Krym. W Sy-
rii walczy o to, by prezydent Baszar al-Asad utrzymał 
władzę za wszelką cenę, nawet jeżeli ucierpią cywile, 
organizacje humanitarne, szpitale”  – stwierdził były 
doradca rosyjskiego prezydenta.

Według Pugaczowa utrzymanie sankcji wo-
bec Rosji to bardzo dobra wiadomość, ponieważ 
Putin jest otwarcie nastawiony przeciwko Unii 
Europejskiej. „Jak sądzicie, w jakim celu wtrącił się 
we francuskie wybory, wprost sfinansował Front 
Narodowy Marine Le Pen, co okazało się bezpre-
cedensowym aktem we Francji? Po to, by osłabić 
Unię Europejską” – powiedział gazecie.

„Dziś w Moskwie jest tylko jeden biznesmen: to 
Putin. Z powodu jego agresywnej polityki rosyjska 
gospodarka znajduje się w opłakanym stanie, na po-
ziomie najniższym od czasu upadku ZSRS. W ciągu 
17 lat jego obecności na czele państwa nie ograniczył 
się tylko do uzurpowania władzy politycznej, podpo-
rządkował sobie również całą gospodarkę. Przedsię-
biorstwami branży, które jeszcze funkcjonują – przede 
wszystkim z zakresu wydobycia i przetwórstwa ropy 
naftowej i gazu – Putin podzielił się ze swymi przyja-
ciółmi, głównie funkcjonariuszami KGB, przy czym 
pozostał ich głównym beneficjentem. Tacy opozy-
cjoniści jak Aleksiej Nawalny starają się zagrzać lu-
dzi do walki o ich prawa. Lecz Rosjanie są dalecy od 
tego, by przeciwstawiać się Putinowi”  – stwierdził 
były rosyjski oligarcha.

Źródło: „Le journal du Dimanche”,  
tłum. Jagiellonia.org

PUTIN ZROBIŁ 
Z ROSJAN 
NIEWOLNIKÓW 
Siergiej Pugaczow, były 
rosyjski oligarcha oraz były 
doradca Borysa Jelcyna, a 
następnie Władimira Putina, 
nazywa obecny reżim rosyjski 
„totalitarnym”. Z Pugaczowem 
rozmawiala dziennikarka 
francuskiej gazety „Le Journal du 
Dimanche” Camille Neveux.

Janukowycza Sergija Kurczenki, 
który ukrywa się przed organami 
ścigania Ukrainy na terytorium Fe-
deracji Rosyjskiej.

Ciekawy szczegół, prokurator 
generalny Ukrainy Jurij Łucenko 
przyznał, że w tej operacji uczest-
niczyli agenci SBU z otoczenia 
oligarchy Kurczenki, którzy znaj-
dują się na terytorium Rosji czyli 
w strefie niepodzielnego wpływu 
rosyjskich służb specjalnych. Bar-
dzo interesujące informacje do 
refleksji. A jeśli weźmiemy pod 
uwagę fakt, że Narodowe Biuro 
Antykorupcyjne ma wsparcie Sta-
nów Zjednoczonych, to pojawia 
się bardzo interesująca mozaika 
geopolityczna ukraińskich intryg 
antykorupcyjnych.

I choć masowe protesty, jak 
na Majdanie, w ukraińskim spo-
łeczeństwie są możliwe tylko w 

przypadku jawnej zdrady ukraiń-
skich interesów na rzecz Moskwy, 
ludzie zaczynają zastanawiać się, 
dlaczego ukraińska sprawiedli-
wość ściga tylko wrogów Kremla 
i dlaczego szczerze prorosyjscy 
oligarchowie (Wiktor Medwed-
czuk, Rinat Achmetow, Jurij Boj-
ko, Ołeksandr Wiłkuł) nie są ści-
gani karnie za swoje korupcyjne 
i przestępcze czyny?

Ludzie są oburzeni selektyw-
nością wymiaru sprawiedliwości. 
A jeśli postsowietskie ukraińskie 
władze przynajmniej w celu sa-
mozachowawczym nie rozpocz-
ną reform i zdecydowanej walki 
z korupcją, następnie naród ukra-
iński może ponownie obudzić się 
ze stanu hibernacji. Pytanie tylko, 
jaką cenę Ukraina może zapłacić 
za nowy Majdan w warunkach ro-
syjskiej agresji?



Rosjanie tęsknią 
     za Stalinem

Większość Rosjan 
żałuje upadku 
ZSRR. 
W Sewastopolu 
rosyjscy komuniści 
zaśpiewali 
piosenkę 
«Przywróćmy 
Stalina»

Socjologiczne badania nad «nostalgią za ZSRR» są prowadzone przez 
„Levada-Сenter” corocznie. Większość ludzi żałowała upadku ZSRR 
w 2000 r., kiedy 75% respondentów odpowiedziało «tak». Ankietę 
przeprowadzono na grupie 1600 osób w wieku powyżej 18 lat 
w 137 miejscach na terenie całej Rosji.

Przypomnijmy, że w okupowanym przez Rosję Sewastopolu odbyło się 
uroczyste spotkanie z okazji 138. urodzin krwawego dyktatora Józefa 
Stalina, podczas którego rosyjscy komuniści zaśpiewali piosenkę 
«Przywróćmy Stalina».

CZY JEST CI PRZYKRO Z POWODU 
ROZPADU ZSRR?

TAK NIE NIE WIEM
58% 26% 16%

Większość mieszkańców 
Federacji Rosyjskiej żałuje upadku 
Związku Radzieckiego – wynika z sondażu 
przeprowadzonego przez niezależne 
centrum analityczne «Levada-Сenter».

Większość Rosjan żałuje 
upadku ZSRR. 
W Sewastopolu rosyjscy 
komuniści zaśpiewali 
piosenkę «Przywróćmy 
Stalina»

Pytanie brzmiało następująco: «Czy jest ci przykro 
z powodu rozpadu ZSRR?». 58 procent 
respondentów odpowiedziało «tak», tylko 26 procent 
respondentów stwierdziło, że nie jest im przykro, kolejne 
16 procent nie było w stanie udzielić jednoznacznej odpowiedzi.
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CZERWONA 
ZARAZA
Z powrotem do ZSRS 
W Moskwie postawiono nowe popiersia Lenina i Stalina. 22 września 2017 roku w moskiewskiej „Alei 
Władców” odsłonięto popiersia Lenina, Stalina i innych byłych przywódców czerwonego imperium zła. 

D yrektor naukowy Ro-
syjskiego Towarzystwa 
Wojskowo-Historycz-
nego Michaił Mjagkow 

zaznaczył, że w pobliżu pomników 
mogą odbywać się lekcje historii. 
„Zadaniem tej alei jest pełnienie 
funkcji edukacyjnej. Można tu-
taj prowadzić lekcje otwarte dla 
dzieci. W ten sposób uczniowie 
lub kadeci będą tutaj przychodzić 
i dowiadywać się o jakiejś postaci 
czegoś nowego” – powiedział.

Przypomnijmy, że 80 lat temu, 
11 sierpnia 1937 roku, szef NKWD 
Rosjanin Nikołaj Jeżow podpisał roz-
kaz nr 00485 o rozpoczęciu „operacji 
polskiej”, której celem było wynisz-
czenie osób narodowości polskiej 
będących obywatelami Związku 
Sowieckiego. Rozkaz, przed jego 
wydaniem, zaakceptowało Biuro 
Polityczne Komitetu Centralnego 
WKP(b) z Józefem Stalinem na czele.

„Bardzo dobrze! Kopcie i czyść-
cie nadal ten polsko-szpiegow-

ski brud. Niszczcie go w interesie 
Związku Sowieckiego”  – napisał 
Stalin na raporcie, w którym Jeżow 
poinformował go o pierwszych ma-
sowych aresztowaniach Polaków.

Według badań Wszechrosyj-
skiego Ośrodka Badania Opinii Pu-
blicznej, aż 62 proc. Rosjan uważa, 
że w miejscach publicznych powin-
no się umieszczać znaki upamięt-
niające osiągnięcia Józefa Stalina. W 
szczególności chodzi o tablice pa-
miątkowe, cytaty, popiersia i obrazy. 
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Rosjanie kładli na 
ziemi obrońców 
Grodna i miażdżyli 
ich czołgami
Obrona Grodna przed Armią Czerwoną we 
wrześniu 1939 roku była najzaciętsza i najdłuższa. 
Mieszkańcy stawiali opór Sowietom przez trzy dni. 

O brońcy Grodna i ich losy to 
jedna z białych plam w hi-
storii Polski. W PRL zostali 
skazani na zapomnienie. 

Dziś poznajemy okrutną prawdę dzięki 
relacjom ludzi, którzy przeżyli piekło. 
Los obrońców, a często przypadko-
wych cywilów był tragiczny. Część z 
nich położono na ulicy i zmiażdżono 
czołgami  – tak wspominają świadko-
wie tamtych dni. 

Armia Czerwona nie spodziewała 
się takiego oporu. W Grodnie nie sta-
cjonowały żadne poważne siły, mimo 
to Sowieci musieli długo zmagać się 
z przypadkowymi oddziałami wojska, 
harcerzami, uczniami czy urzędnika-
mi. Ponieśli ciężkie straty, a bitwa na 
ulicach trwała trzy dni (od 20 do 22 
września). Bohaterski opór najpierw 
zaskoczył, a później dodatkowo rozju-
szył najeźdźców.

Oto kilka relacji:
„Wpadli na szatański pomysł. Przy-

wiązali do czołgów polskie dzieci jako 
żywe tarcze. Czyli zrobili dokładnie to, 
co sześć lat później zrobili SS-mani w 
Warszawie”

JERZY KRUSENSTERN 
(ROCZNIK 1924)

„Przeraźliwy zgrzyt ślimaka… 
Czołg staje tuż przede mną. Na łbie 
czołgu rozkrzyżowane dziecko. Krew 
z jego ran płynie strużkami po żela-

zie. Zaczynamy uwalniać skrępowane 
gałganami ramiona. A z czołgu wyska-
kuje czarny tankista, w dłoni trzyma 
brauning, za nim drugi  – grozi nam. 
Widzę tylko oczy dziecka pełne stra-
chu i męki. I widzę, jak uwolnione z 
więzów ramionka wyciągają się do 
nas z bezgraniczną ufnością”.

GRAŻYNA LIPIŃSKA
„To był horror. Jakby miasto zdoby-

ła horda Hunów. Zamordowano wielu 
moich kolegów. Część cywilów poło-
żono na ulicy i zmiażdżono czołgami. 
Kolejnych kilkaset osób rozstrzelano 
pod miastem. W tym wielu uczniów. 
Na miejskim placu leżał »wał zamor-
dowanych«”.

JERZY KRUSENSTERN
Na przykład 21 września 1939 

roku zmarł 13-letni obrońca Grodna 
Tadzio Jasiński.  Jeden z najmłod-
szych cywilnych obrońców zaata-
kowanego przez Sowietów miasta, 
schwytany przez żołnierzy Armii 
Czerwonej i przywiązany do pance-
rza czołgu w charakterze „żywej tar-
czy”. Odbity przez Polaków, skonał 
na rękach matki,  która  – jak głoszą 
przekazy  – zdążyła mu powiedzieć: 
„Tadzik , ciesz się! Polska armia wra-
ca! Ułani z chorągwiami! Śpiewają!”.

Jagiellonia.org /  
Niezlomni.com

Liczba sympatyków Stalina 
wśród Rosjan stale rośnie. Jak 
podaje BBC, powołując się na 
wyniki sondażu Centrum Le-
wady, w miarę niezależnego 
ośrodka badania opinii publicz-
nej w Rosji, w marcu 2006 roku 
sekretarza generalnego CK WKP 
(b) z „podziwem”, „szacunkiem” i 
„sympatią” traktowało 37 proc. 
respondentów. 11 lat później, w 
styczniu tego roku, takich osób 
było już 46 proc. 

Sondaż Centrum Lewady 
o postrzeganiu liderów Ro-
sji w różnych okresach histo-
rycznych przeprowadzano w 
dniach 20-23 stycznia 2017 
wśród 1600 pełnoletnich Ro-
sjan w 48 regionach państwa.

Jagiellonia.org

1939WRZESIEŃ
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GEOPOLITYKA
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TAJNA WOJNA
Doktryna generała Gierasimowa
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„Generał w swym artykule »Siła nauki jest w przewidywaniu« przedstawił nową doktrynę 
wojskową, która polega bardziej na zakulisowym wpływaniu na społeczeństwo wroga niż na 
prowadzeniu otwartych działań zbrojnych”, pisze ekspert ds. polityki międzynarodowej Molly K. 
McKew dla Politico.

„Reguły wojny bardzo się zmie-
niły – dzielił się swą teorią rosyjski 
generał.  – Wzrosła rola niewoj-
skowych sposobów osiągnięcia 
celów politycznych i strategicz-
nych, które w wielu przypadkach 
pod względem ich skuteczności 
znacznie przewyższają potęgę 
militarną (…) Takie działania uzu-
pełniane są środkami wojskowy-
mi o ukrytym charakterze”.

Celem konfrontacji jest według 
Gierasimowa osiągnięcie stanu per-
manentnego niepokoju i konfliktów 
wewnątrz atakowanego kraju. 

Doktrynę generała ilustruje w 
praktyce to, co się stało w ostat-
nich latach na Ukrainie. Podczas 
protestów 2014 roku Kreml wspie-
rał ekstremistów po obu stronach: 

zarówno siły prorosyjskie, jak i ukra-
ińskich ultranacjonalistów, po to, by 
podsycić konflikt przed bezprawną 
aneksją Krymu i wojną na wscho-
dzie kraju. Na dodatek prowadzona 
na dużą skalę wojna informacyjna 
wywołała stan dezinformacji, w któ-
rym nikt już nie jest pewien niczyich 
motywów i nikt nie jest do końca 
bohaterem  – a więc powstało śro-
dowisko, nad którym Kreml może 
łatwo sprawować kontrolę. 

„To wizja wojny partyzanckiej, 
z zaangażowaniem hakerów, me-
diów, biznesmenów, przecieków 
informacji, fałszywych wiadomości 
oraz z wykorzystaniem zwykłych i 
asymetrycznych środków militar-
nych – podkreśla Molly K. McKew. – 
Dzięki Internetowi i mediom spo-

łecznościowym możliwe stało się 
to, o czym radzieccy specjaliści od 
wojny psychologicznej mogli tylko 
marzyć  – odziaływanie na politykę 
wewnętrzną wroga tylko za pomo-
cą informacji. Doktryna Gierasimo-
wa rozbudowuje nowe narzędzia, 
dzięki czemu metody niewojskowe 
nie tylko wspomagają działania mi-
litarne, ale stają się podstawowym 
sposobem osiągnięcia zwycięstwa. 
Same stają się działaniami wojenny-
mi” – pisze ekspert.

Molly K. McKew wzywa do 
aktywnego przeciwstawienia się 
zagrożeniu, wzmocnienia obro-
ny i opracowania odpowiednich 
działań. 

Źródło: Politico, 
tłum. Jagiellonia.org

DOKTRYNA
GIERASIMOWA

generała
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WOJNA INFORMACYJNA 
W Rosji utworzono wojska do „operacji informacyjnych”

Rosyjski minister obrony Sier-
giej Szojgu oznajmił, że w 
Rosji utworzono wojska do 
„operacji informacyjnych”. 

Agencje piszą, że po raz pierwszy 
oficjalnie poinformowano o istnie-
niu oddziału do prowadzenia wojny 
informacyjnej.

Szojgu zaprezentował działal-
ność swego resortu na posiedzeniu 
Dumy Państwowej. Zapytany o po-
trzebę odtworzenia instytucji, która 
w przeszłości zajmowała się kontr-
propagandą, oświadczył, że są już 
wojska do operacji informacyjnych.

„Utworzono już wojska opera-
cji informacyjnych, co jest znacz-
nie efektywniejsze i mocniejsze niż 
urząd (istniejący w czasach sowiec-
kich), który nazywano kontrpropa-

gandą” – powiedział Szojgu. Szcze-
gółów na temat nowego rodzaju 
wojsk nie podał. Zaznaczył jednak, 
że „propaganda musi być mądra, 
inteligentna i skuteczna”.

Rosyjski portal RBK cytuje 
przedstawiciela Komitetu Rady Fe-
deracji (wyższej izby parlamentu) 
ds. Obrony i Bezpieczeństwa Franca 
Klincewicza, który powiedział, że 
wojska do operacji informacyjnych 
utworzono w Rosji „niedawno” i że 
informacja na ich temat jest tajna.

Są specjaliści, którzy demaskują 
(zagraniczną) dywersję na elektro-
nicznych, papierowych i telewi-
zyjnych nośnikach  – oświadczył 
Klincewicz. Według niego, drugim 
zadaniem oddziału jest odpieranie 
cyberataków.

Wygrana w wojnie informa-
cyjnej w obecnych realiach świata 
nabiera nierzadko większego zna-
czenia niż zwycięstwo w klasycznej 
wojnie z użyciem broni – tak z kolei 
doniesienie o nowym rodzaju wojsk 
skomentował agencji RIA Nowosti 
były szef rosyjskiego sztabu gene-
ralnego Jurij Bałujewski.

Dziś konfrontacja informacyj-
na wysuwa się na plan pierwszy, 
trwa wojna o umysły i o masową 
świadomość ludzi  – powiedział 
Bałujewski. Jego zdaniem, zwy-
cięstwo w wojnie informacyjnej 
ma „porażający efekt”, bo „para-
liżuje wszystkie organy władzy 
państwa przeciwnika”.

Jagiellonia.org / 
niezalezna.pl

Imperium kłamstwa
Rosyjskie służby specjalne są „mistrzami rozpowszechniania fałszywych informacji. W niektóre 
z fejkowych wiadomości ludzie wierzą dotąd” − pisze Moritz Eichhorn w niemieckim dzienniku 
„Frankfurter Allgemeine Zeitung”.

„Sam termin »fejkowe wia-
domości« pojawił się niedawno. 
Ale ich koncepcja, tzn., że przez 
rozpowszechnienie fałszywych 
informacji można manipulować 
opinią publiczną, jest dobrze zna-
na – pisze autor. – Nowością »fej-
kowych wiadomości« jest tylko to, 
że można je przeczytać w Interne-
cie, a zatem rozpowszechniają się 
szybciej niż fałszywe pogłoski w 
przeszłości”. „Czasami setki tysięcy 
ludzi zdążą przeczytać i uwierzyć 
w kłamstwo z Internetu, zanim 
redaktorzy tradycyjnych mediów 
czy osoby publiczne dowiedzą się 
o nich i zareagują na nie. Ale zwy-
kle bywa już za późno” – podkreśla 
dziennikarz i przypomina przypa-
dek trzynastoletniej Lizy zaginio-
nej w Berlinie na początku ubie-
głego roku. Dziewczynka wróciła 
następnego dnia do domu i po-
wiedziała, że została zgwałcona 
przez uchodźców. Później policja 
dowiodła, że tę noc Niemka po-

chodzenia rosyjskiego spędziła u 
swojego dziewiętnastoletniego 
znajomego. Ale było już za późno. 
Rosyjskie państwowe środki ma-
sowego przekazu oskarżyły rząd 
Niemiec o ukrycie przestępstwa, 
setki tysięcy rosyjskich Niemców 
demonstrowało przed budynkiem 
Urzędu Kanclerza Federalnego, a 
w sprawie interweniował nawet 
szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow  − 
pisze Moritz Eichhorn.

„To tylko jeden z przykładów 
rosyjskiej dezinformacji. (…) Inne 
kraje również to czynią, ale najwięk-
sze sukcesy na tym polu odnoszą 
Rosjanie  – kontynuuje dzienni-
karz. – Rosyjskie służby specjalne o 
wiele łatwiej rozpowszechniają fejki 
w wolnej zachodniej prasie niż za-
chodnie w rosyjskiej z jej cenzurą”. 

Rosyjskie specsłużby nazywają 
takiego rodzaju manipulacje „środ-
kami aktywnymi”. „Dlatego »aktyw-
nymi«, że są one przeciwieństwem 
biernego zbierania informacji. Ce-

lowo wprowadzając ludzi w błąd, 
służby specjalne próbują budować 
wygodną dla nich opinię publiczną 
lub zmienić kierunek polityczny w 
państwach zachodnich”  – dowodzi 
Eichhorn. W „aktywnych kampa-
niach” prawdą manipuluje się jak 
chce, czasem zmieniając tylko nie-
które szczegóły. Ale zawsze chodzi 
o to, by nadać danemu wydarzeniu 
inną przyczynę i kontekst. W rezul-
tacie prawda i fikcja przeplatają się 
i ujawnienie takiego kłamstwa staje 
się bardzo trudnym zadaniem”.

Na przykład dzisiaj wiemy, że 
antyżydowskie „Protokoły mędr-
ców Syjonu” były wynikiem współ-
pracy carskich służb specjalnych i 
organizacji antysemickich. Mimo 
to wciąż liczne grupy wykorzystu-
ją je jako dowód tajnej żydowskiej 
zmowy przeciwko ludzkości − czy-
tamy w dzienniku.

Jagiellonia.org / 
Frankfurter Allgemeine / 

tłum. Irena Rudnicka
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TAJNA WOJNA

III WOJNA 
ŚWIATOWA

W pobliżu ukraińskiej granicy Rosja zaczęła rozmieszczać 
swoje wojska, co może doprowadzić do agresji na dużą 
skalę w Donbasie – powiedział 28 listopada zastępca 
sekretarza Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony 
Ukrainy Aleksander Łytwynienko.

W edług Aleksandra Ły-
twynienki, jeśli Rosja 
nie potrafi odnieść 
sukcesu w kampanii 

destabilizującej, to może powrócić 
do szeroko zakrojonej agresji mili-
tarnej. „Trzeba też skupić szczególną 
uwagę na szybkim rozmieszcze-
niu broni i wojsk na okupowanym 
ukraińskim Krymie, gdzie Rosjanie 
zastosowali strategię A2/AD [anti-
-access/area denial – red.], tj. strate-
gię blokady, dzięki której stworzyli 
strefę całkowicie zamkniętą dla 
operacji powietrznych przeciwnika 
oraz niedostępną dla jego rakiet, co 
jest zbieżne z tradycyjnym rosyjskim 
celem: dominacją w regionie Morza 
Czarnego” – powiedział. 

Federacja Rosyjska przygotowu-
je się do operacji ofensywnej, która 
zostanie skierowana na północną 
flankę krajów Sojuszu Północnoatlan-
tyckiego, czyli na państwa bałtyckie i 
Polskę, stwierdził zastępca dyrektora 
Centrum Badań Wojsk, Konwersji i 
Rozbrojenia Michajło Samuś w ukra-
ińskiej telewizji 5 kanał. Świadczą o 
tym skala i cele rosyjsko-białoruskich 
manewrów Zapad 2017.

Wybitny polski sowietolog i 
działacz ruchu prometejskiego Wło-
dzimierz Bączkowski dowodził, że 
Zachód nie potrafi skutecznie prze-
ciwstawiać się Moskwie, bo błędnie 
uważa ją za podobne do siebie pań-
stwo europejskie.

Według Włodzimierza Bączkow-
skiego, polskiego sowietologa i dzia-
łacza ruchu prometejskiego, Rosja 

jest powierzchownie powleczonym 
europejskością państwem azjatyc-
kim, czerpiącym strategię wojenną 
od Czyngis-chana i Chińczyków. Źró-
dłem siły Moskwy „nie jest normalny 
w warunkach europejskich czynnik 
siły militarnej, lecz głęboka akcja po-
lityczna, nacechowana treścią dywer-
syjną, rozkładową i propagandową”. 
Dopiero gdy podbijane państwo było 
wystarczająco osłabione i niezdolne 
do obrony, następował „tryumfalny 
marsz hordy, która, mordując bez-
bronnych, robi wrażenie surowego, 
klasycznego typu wojska”.

W swoich pracach Bączkowski 
przytaczał książkę „Operacja war-
szawska” carskiego, a później sowiec-
kiego dowódcy Borysa Szaposzniko-
wa, który twierdził, że najważniejsze 
jest, by – zgodnie z rosyjską szkołą – 
wroga „spreparować”, tak, żeby go 
można było „gołymi rękami wziąć” – 
„szapkami zakidat”.

Właśnie ta strategia jest konty-
nuowana przez Moskwę do dziś. Po 
upadku Związku Sowieckiego władze 
Federacji Rosyjskiej zachowały wier-
ność carskiej i bolszewickiej tradycji 
prowadzenia wojny. Przez 25 lat spad-
kobiercy KGB w Rosji powoli, ale sys-
tematycznie przygotowywali się do 
odwetu. Moskwa nieustannie kon-
tynuowała działalność wywrotową 
przeciwko Zachodowi. Zimna wojna 
tak naprawdę nigdy się nie skończyła.

Do realizacji rosyjskiej strate-
gii geopolitycznej zaangażowano 
ogromne środki finansowe, mate-
rialne, instytucjonalne i ludzkie. Na 

Zachodzie pracuje rozbudowana sieć 
agentów wpływu, którzy w interesie 
Rosji (i za rosyjskie pieniądze) sieją 
nienawiść międzyetniczną, wywołują 
spory historyczne oraz terytorialne. 
Coraz mocniej szaleje kremlowska 
propaganda. W celu rozbicia jedności 
Zachodu liczne media, organizacje 
społeczne, partie polityczne i ośrodki 
analityczne szerzą rosyjską propagan-
dę nienawiści, antyliberalizmu, anty-
amerykanizmu, antysemityzmu oraz 
neomarksizmu i nacjonalizmu. „Krem-
lowska armia trolli” atakuje polską sieć. 
Kukiełki Kremla do utraty tchu wybie-
lają Putina i jego agresywną politykę. 
„Rosja nie zagraża. Rosja jest zagro-
żona. Jest nieustanna agresja NATO 
przeciwko Rosji”  – powtarza jak 
mantrę Janusz Korwin-Mikke. Taką 
retorykę słyszymy na co dzień z ust 
polityków, politologów, ekspertów i 
dziennikarzy zjednoczonych wspól-
nym celem: rehabilitacją agresyw-
nej polityki Kremla.

Udział w globalnej gospodar-
ce stworzył Rosji możliwość psucia 

Moskwa przygotowuje się 
do wojny na dużą skalę

Włodzimierz 
Iszczuk,

redaktor
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PUTIN SZYKUJE SIĘ DO 
WOJNY

Agresywna polityka Rosji 
doprowadziła świat na skraj 
przepaści

Europy od wewnątrz. Korzystając 
z zachodniej otwartości, Gazprom 
przekupił całą grupę czołowych eks-
pertów, przedsiębiorców i polityków 
europejskich. Kreml dołożył wszelkich 
starań, żeby Europa stała się bezzęb-
na, bierna i ospała. Ta strategia okazała 
się bardzo skuteczna.

Moskwa kupuje partie i polity-
ków charakteryzujących się nadmia-
rem prowincjonalnej mentalności 
i brakiem strategicznego myślenia. 
Wielbiąc rosyjskiego złotego cielca, 
nie zdają sobie sprawy, że mogą 
się stać następną ofiarą krwawego 
imperium zła. Nie rozumieją, że są 
karmieni do uboju.

Agresywna polityka Rosji dopro-
wadziła świat na skraj przepaści. Mo-
skwa z maniakalnym uporem stara 
się zburzyć powojenny system glo-
balnego bezpieczeństwa, podważyć 
jedność bloku euroatlantyckiego, od-
zyskać kontrolę nad krajami byłego 
obozu socjalistycznego i realizować 
strategię podboju Europy. Jeden z 
najbliższych współpracowników Pu-

tina, sekretarz Rady Bezpieczeństwa 
FR Nikołaj Patruszew 2 stycznia 2016 
roku w wywiadzie udzielonym „Ga-
zecie Rosyjskiej” zagroził: „Doprowa-
dzimy do wojny w Europie Środko-
wo-Wschodniej”. Oświadczył też, że 
wojska rosyjskie przeprowadzą inwa-
zję na państwa bałtyckie. „Zajmiemy 
je całkowicie, szybko i bez żadnych 
strat” – zapowiedział.

Amerykańska agencja anali-
tyczno-wywiadowcza Stratfor, spe-
cjalizująca się w prognozach geo-
politycznych, opublikowała kolejny 
raport, w którym prognozuje, że ma-
newry Zapad 2017 to preludium 
większego konfliktu z NATO.

Według poprzednich szacun-
ków ekspertów, siły zbrojne Rosji są 
przebudowywane, powstają nowe 
oddziały, do 2020 roku zostaną cał-
kowicie przezbrojone i gotowe do 
zmasowanej inwazji na sąsiednie 
kraje. Sądząc po składzie jednostek 
i tworzonej dla nich infrastrukturze, 
planowana głębokość inwazji osią-
gnie 500 km.

Kreml dojrzał do konfliktu glo-
balnego i grozi NATO wojną. Liczy, 
że państwa członkowskie Sojuszu 
Północnoatlantyckiego, obawiając 
się ataku nuklearnego, nie odważą się 
przeciwstawić rosyjskiej agresji w Eu-
ropie Środkowo-Wschodniej. Dlatego 
warto pomyśleć o ewentualnych sce-
nariuszach na najbliższą przyszłość.

„Europa nie ma przyszłości bez 
Ukrainy” – zauważył Timothy Snyder, 
specjalista z zakresu historii Europy 
Środkowej i Wschodniej, profesor Yale 
University. Jeśli społeczność między-
narodowa pozwoli Putinowi zdesta-
bilizować i przejąć kontrolę nad tym 
45-milionowym europejskim krajem, 
to cały system międzynarodowego 
bezpieczeństwa zawali się jak domek 
z kart, a Europa znajdzie się w cieniu 
brutalnego barbarzyńskiego despo-
tyzmu. Imperium zła ponownie wy-
dostanie się z mroku niepamięci, a 
świat pogrąży się w ciemnym okresie 
chaosu, konfliktów oraz poważnych 
wyzwań i zagrożeń dla globalnego 
bezpieczeństwa.
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N ieprzewidywalne czyny 
Putina na arenie mię-
dzynarodowej stają się 
źródłem globalnych za-

grożeń, dlatego wielu analityków 
szuka odpowiedzi na pytania, czego 
chce, o czym marzy i do czego dąży 
rosyjski przywódca. W tym kontek-
ście najbardziej interesująca może 

być jego wizja idealnej przyszłości. 
Aby poznać światopogląd człowie-
ka, warto popatrzeć na to, co czyta. 
Uważnie przyjrzeć się jego ulubio-
nym lekturom, by zrozumieć jego 
priorytety i sposób widzenia świata.

W 2014 roku amerykański ty-
godnik „Newsweek” opublikował 
artykuł „Domowe przyzwyczajenia 

współczesnego dyktatora” („The 
Private Habits of a Latter-Day Dicta-
tor”), zawierający informacje między 
innym o tym, co czyta rosyjski przy-
wódca. Dziennikarz zwrócił szcze-
gólną uwagę na ulubione książki 
Władimira Putina, które dobrze 
pokazują zakres jego zaintereso-
wań. Wśród nich znalazły się prace 

Włodzimierz 
Iszczuk,

redaktor

TRZECIE IMPERIUM
O czym marzy gospodarz Kremla

Rok 2053. Imperium Rosyjskie zajęło całą Europę i rozciąga się od Półwyspu 
Iberyjskiego do Pacyfiku. Reorganizacja świata została zainicjowana przez 
Moskwę. Stało się to możliwe po zdobyciu Ukrainy i Polski w 2019 roku.
Czy to wizja szaleńca? Zobacz co czyta i o czym marzy prezydent Rosji.
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„NOWY WSPANIAŁY 
ŚWIAT” 

Mapa mapa kuli ziemskiej 
według Putina

historyczne o Iwanie IV Groźnym i 
carycy Katarzynie II, wulgarny thril-
ler Zachara Prilepina o konfrontacji 
Czeczenów z milicją oraz powieść 
Michaiła Juriewa „Trzecie Imperium. 
Rosja, która musi być”. Ta ostatnia 
pozycja może się okazać interesują-
ca dla analityków starających się od-
kryć sposób myślenia, światopogląd 
i geopolityczną wizję gospodarza 
Kremla, ponieważ zawiera scenariusz 
polityczny dla Rosji w drugiej poło-
wie XXI wieku. Co ciekawe, książkę 
anonsowano jako proroczy plan, 
który rosyjskie elity muszą koniecz-
nie wdrożyć w przyszłości.

W krótkim opisie powieści czy-
tamy, że „»Trzecie Imperium« jest 
szczegółową wielopoziomową uto-
pią, która przyciąga czytelnika obra-
zem przyszłego świata. To jest książ-
ka-prognoza, książka oczekiwanych 
zmian” i dalej, że „autor książki nie 

jest pisarzem fantastą”, odwrotnie, 
jest poważnym i kompetentnym 
ekspertem i mężem stanu (był do-
radcą rządu Federacji Rosyjskiej w 
randze ministra przemysłu i wice-
przewodniczącym Dumy Państwo-
wej), który przedstawia mroczne 
perspektywy dnia jutrzejszego.

Przyjrzyjmy się treści książki. 
Jest rok 2053. W wyniku globalnych 
wojen na mapie politycznej zosta-
ło tylko pięć stabilnych supermo-
carstw, z których każde jest unikal-
nym typem cywilizacji: Imperium 
Rosyjskie, Federacja Amerykańska, 
Islamski Kalifat, Chiny i Indie. W Mo-
skwie rządzi tyran, opierający się na 
oprycznikach – dominującej kaście 
wojskowej. Imperium Rosyjskie za-
jęło całą Europę i rozciąga się od 
Półwyspu Iberyjskiego do Pacyfiku. 
Reorganizacja świata została zaini-
cjowana przez Moskwę. Co cieka-
we, stało się to możliwe po zdoby-
ciu Ukrainy i Polski w roku 2019.

Obserwując szczegóły rosyjskiej 
inwazji na wschodzie Ukrainy, od-
nosi się wrażenie, że Putin starannie 
powtarza scenariusz z powieści Mi-
chaiła Juriewa. Brakuje w niej chyba 
tylko skrótów DRL i LRL. W powie-
ści, wydanej w 2007 roku, rosyjską 
agresję wywołał kryzys polityczny 
na Ukrainie, który wybuchł po tym, 
kiedy władze w Kijowie zdecydo-
wały się wstąpić do UE i NATO, co 
spowodowało bunt prorosyjskich 
bojowników na południu i wscho-
dzie kraju. Rosja zdecydowała się 
wysłać 80 tys. żołnierzy na pomoc 
rebeliantom i anektowała ziemie 
od Charkowa, Doniecka aż do Ode-
ssy. Następnie zajęła Kazachstan, 
Białoruś, Naddniestrze, Abchazję i 
Osetię Południową. Po kilku latach 
wypowiedziała wszystkie umowy i 
wycofała się z organizacji między-
narodowych, w tym z ONZ.

Parę lat później – pisze Juriew – 
Rosja, osiągnąwszy doskonałość w 
dziedzinie obrony i uzbrojenia, spro-
wokowała krótki konflikt z USA i NATO, 
w którym udowodniła swoją przewa-
gę i zmusiła Stany Zjednoczone do 
strategicznej izolacji. Państwa Europy 
Zachodniej poddały się i w krótkim 
czasie przyłączyły do Rosyjskiego 
Imperium. Lecz nie wszystkie. Wielka 
Brytania, Irlandia, Polska, Środkowo-
-Zachodnia Ukraina i Turcja odrzuciły 
rosyjskie ultimatum i zdecydowały się 
walczyć o wolność do końca.

Zaczęły się ekspansywne woj-
ny. Pierwszą z nich była wojna Rosji 
z Polską i Ukrainą. W jej wyniku siły 
polsko-ukraińskie zostały dosłownie 
zgniecione. Bezwzględni i okrutni 

oprycznicy zgładzili bardzo wielu 
Polaków i Ukraińców. Wojska rosyj-
skie spustoszyły miasta i infrastruk-
turę przeciwnika. W rezultacie tak 
wspaniałe ośrodki jak Warszawa czy 
Kraków zostały mocno zniszczone, a 
Lwów świadomie zrównany z ziemią.

W powieści znajduje się także 
szczegółowy opis podboju Europy 
i brutalnego narzucania narodom 
globalnej rosyjskiej dominacji.

Wydaje się, że właśnie o takiej 
przyszłości Rosji marzy kremlowski 
dyktator i jego zwolennicy, gdyż 
rosyjska polityka nie pozostawia 
wątpliwości, że Putin zastosuje w 
praktyce scenariusz opisany w swo-
jej ulubionej książce.

Należy podkreślić, że powieść 
Michaiła Juriewa jest bardzo po-
pularna wśród rosyjskich elit poli-
tycznych, administracyjnych i woj-
skowych, nie można więc jej uznać 
jedynie za nieszkodliwą fantazję 
autora. Opisaną w niej strategię 
wielu wysokich rangą Rosjan może 
postrzegać jako wskazówki do dzia-
łania, szczegółowy, dobrze przemy-
ślany plan. Wydarzenia na Ukrainie 
dają podstawy do przypuszczeń, 
że Putin działa zgodnie ze scenariu-
szem opisanym w tej książce.

Można wręcz powiedzieć, że 
pomysły przedstawione w powieści 
rosyjskiego wizjonera są matrycą 
współczesnej rosyjskiej świadomo-
ści politycznej.

Niestety, Europa nie rozumie, że 
stoi przed potężnym wyzwaniem, 
ponieważ jest uspokojona rosyjską 
propagandą i ukołysana iluzją wła-
snego bezpieczeństwa. Nadmierna 
biurokracja, przerośnięty pragma-
tyzm i pacyfizm nie sprzyjają właści-
wej ocenie sytuacji. Europejczycy nie 
zdają sobie sprawy, że w Donbasie 
Putin walczy nie tylko przeciwko 
Ukrainie, lecz przeciwko całej Europie.

Wielu europejskich polityków 
wciąż naiwnie wierzy w możliwość 
„stopniowej normalizacji” stosun-
ków z Rosją w przyszłości. Te iluzje 
są bardzo niebezpieczne, gdyż Mo-
skwa rzuciła wyzwanie samemu 
istnieniu cywilizacji europejskiej. 
Dla Moskwy dyplomacja zawsze 
była i będzie narzędziem manipu-
lacji, oszustwa i uśpienia czujności 
przeciwnika. Jak to wyraził kiedyś 
kanclerz Otto von Bismarck, „Umo-
wa z Rosją nie jest warta papieru, 
na którym ją spisano”. Wszelkie re-
sety, normalizacje i ocieplenia sto-
sunków z Rosją będą tymczasowe. 
Moskwa nigdy nie porzuca swoich 
niezdrowych ambicji i irracjonal-
nych roszczeń.
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„Rosyjski car powinien stać się 
carem ogólnoeuropejskim, a tym 
samym odtworzyć Cesarstwo Rzym-
skie i Bizantyjskie. Wyobraźcie sobie 
przyłączenie Europy [do Rosji – red.]. 
(…) Podbijemy wszystko! Przejmie-
my jednocześnie wszystkie europej-
skie wysokie technologie!”.

„Rosjanie zmobilizują się dla 
wielkiego celu. A tym wielkim ce-
lem jest przyłączenie Europy. (…) 
Podobają wam się europejskie tech-
nologie? Weźmy je. (…) To jest pro-
ste, zdobywamy Europę i już mamy 
wszystkie wysokie technologie! (…) 
Zdobycie Europy! Rosyjski car czy 
rosyjski prezydent  – jedyny dla ca-
łej Europy. (…) To jest sedno całego 
imperium, które po prostu przywró-
cimy na swoje miejsce – Europejskie, 
Rzymskie, Greckie, Bizantyjskie Impe-
rium z rosyjskim carem na czele”. (…)

„Przyjmijcie Rosję do Europy, 
wtedy Europa będzie ruską Europą, 
wtedy Rosja skończy z tymi »przyja-

ciółmi« [państwami Europy Środko-
wo-Wschodniej – red.] raz na zawsze. 
To jakieś nieporozumienie, dlaczego 
mamy je znosić! Wtedy przyjdzie 
Rosja i powie: Aha! Złapaliście się! 
Powiemy do nich: Chcieliście uciec 
przed nami, co?”.

„Żadnego PKB nie zamierzamy 
podnosić. Dlatego, że jest nam to 
obojętne. (…) Budujemy imperium. 
Oni budują Unię Europejską, też 
swoiste imperium. Lecz jego pod-
stawy są zbyt kruche. Jeżeli gospo-
darka nie odniesie sukcesu, oni się 
rozsypią. My natomiast powiemy: 
niezależnie od stanu gospodarki, co 
rosyjski (eurazjatycki, europejski, im-
perialny, rzymski) car (nasz rosyjski 
rzymski car) powie  – to będzie! A 
gdzie wy się podziejecie? Gospodar-
ka to dobrze, ale to nie ma znacze-
nia. Nie samym przecież chlebem… 
przypomni car”.

Aleksandr Dugin, najbardziej 
popularny rosyjski strateg, ideolog 

rosyjskiego imperializmu i eurazja-
tyzmu, wieloletni członek Czarnego 
Zakonu SS, jeden z liderów rosyjskie-
go ruchu faszystowskiego, nazywa-
ny ideologiem Putina, człowiek, któ-
rego strategię od 15 lat skrupulatnie 
wciela w życie cały polityczny esta-
blishment współczesnej Rosji.

Niezdrowe pomysły Aleksandra 
Dugina zainfekowały całą generali-
cję i establishment Rosji. Dugin ma 
ogromny wpływ na osoby podej-
mujące decyzje w najważniejszych 
sferach życia politycznego. Rosyjskie 
elity podzielają jego poglądy. Książ-
ka Dugina pod tytułem „Podstawy 
geopolityki” została opublikowana 
przy wsparciu Wydziału Strategii 
Akademii Wojskowej Sztabu Gene-
ralnego Ministerstwa Obrony Fe-
deracji Rosyjskiej i otrzymała reko-
mendację jako podręcznik dla tych, 
którzy podejmują decyzje w najważ-
niejszych sferach życia politycznego.

Jagiellonia.org

Ideolog Putina: 
СELEM ROSJI JEST 
PRZYŁĄCZENIE EUROPY!

TAJNA WOJNA
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To rosyjska wojna z Ameryką!

Autor artykułu Molly K. McKew 
pisze: „Nikt nie komentuje nowych 
wysiłków Rosji na rzecz zwiększenia 
jej obecności w pobliżu wschodniej 
Ukrainy, eskalowania tam działań wo-
jennych i destabilizowania rządu w 
Kijowie. Nikt nie komentuje tego, w 
jaki sposób Rosja podsyca wojny na 
Bliskim Wschodzie – najpierw fizyczną 
w Syrii, a obecnie dyplomatyczną w 

całym regionie. Jeśli chcecie zobaczyć 
świat, który wyobrażał sobie Władisław 
Surkow, szara eminencja Kremla, kiedy 
opisywał wojnę wszystkich przeciwko 
wszystkim, to obecny chaos na Bliskim 
Wschodzie, w krajach Zatoki Perskiej 
i w Północnej Afryce jest całkiem do-
brym tego przykładem”.

Zdaniem McKewa jest to prze-
orientowanie na dużą skalę, które 
głęboko wpływa na interesy USA i 
które będzie nas kosztować sporo 
krwi i pieniędzy.

„Ale nikt nie komentuje nowe-
go sprzętu i zasobów ludzkich, któ-
re Rosja rozmieściła na wschodnim 

i południowym wybrzeżu Morza 
Śródziemnego czy na jego wschod-
niej i zachodniej granicy. Na nowo 
odzyskana twardość Europy jest 
niezwykle ważna, lecz w nadcho-
dzących latach jej możliwości woj-
skowe będą pozostawały w tyle za 
jej ambicjami. 

Relacje z naszymi prawdziwymi 
sojusznikami pogarszają się, i to nie 
tylko w kwestiach zasadniczych, ale 
także w sprawie zaufania, wymiany 
danych wywiadowczych i funkcjo-
nalności, nawet mimo otwarcia am-
basad i tworzenia stanowisk admi-
nistracyjnych. Ci, którzy pozostają, 
zwłaszcza z Pentagonu i dowództw 
wojskowych  − sekretarz obrony 
James Mattis i dowódcy EUCOM 
(United States European Command, 
Dowództwo Europejskie Stanów 
Zjednoczonych) oraz SOCOM (Uni-
ted States Special Operations Com-
mand, Amerykańskie Dowództwo 
Operacji Specjalnych)  – uspokajają 
Europę przez wizyty i zapewnienia. 
Ale ta dobra robota została zniwe-
czona, kiedy w pierwszym prze-
mówieniu wygłoszonym w nowej 
siedzibie NATO w Brukseli w maju 
2017 roku prezydent nie powiedział 
o artykule 5. Mimo że podczas kon-
ferencji prasowej z prezydentem 
Rumunii potwierdził zobowiązanie 

do zasady wzajemnej obrony człon-
ków Sojuszu, to tym wcześniejszym 
aktem zrujnował całe lata strate-
gicznego planowania NATO”  – za-
znacza autor.

Nawet podczas spotkania z 
szefami państw NATO za zamknię-
tymi drzwiami Trump podobno ani 
razu nie wspomniał o Rosji  – nie 
rozmawiali o jej atakach na na-
szych sojuszników ani o zagroże-
niu z jej strony natowskich granic 
na niebie, morzu i lądzie − twierdzi 
Molly K. McKew. Natomiast zgromił 
sojuszników za to, że nie wydają 
dość na obronę. Być może to nie-
spodzianka dla Białego Domu, ale 
to agresja Rosji, nie zaś strofowanie 
Trumpa skłoniły członków Sojuszu 
do zwiększenia wydatków narodo-
wych na obronę.

„Nawet Putin przyznaje, że za 
atakiem na Amerykę stali »patrio-
tycznie nastawieni« rosyjscy hake-
rzy. Trump jest odizolowany, rządzi 
otoczeniem niczym stalinista lalkarz 
i słusznie uważa, że jest atakowany. 
Ale nawet jeżeli wziąć pod uwagę 
wszystkie wątpliwości dotyczące 
wyborów, jest oczywiste, że nie 
uważa Rosji za zagrożenie” – czyta-
my w artykule.

Źródło: Politico,  
tłum. Jagiellonia.org

Brytyjski wywiad: Rosja jest głównym zagrożeniem
W ciągu ostatnich 20 lat Rosja interweniowała w sprawy swoich sąsiadów, kwestionując 
światowy system bezpieczeństwa, który powstał po 1991 roku.

T akie oświadczenie złożył 
dyrektor generalny bry-
tyjskiej MI-6 (Secret Intelli-
gence Service) Alex Youn-

ger, pisze „The Times”.
„Po krótkim okresie na początku 

lat 90., kiedy Rosja »przyjęła zasady 
gry«, zgadzając się z regułami po-
rządku światowego ustalonymi po 
zakończeniu zimnej wojny, zaczęła 
»fałszować zasady«, udając, że prze-

strzega międzynarodowego prawa, 
jednocześnie otwarcie je łamiąc”  – 
podkreślił Younger.

„Wzmacniając się dzięki 
wzrostowi cen na ropę i kontroli 
Putina nad systemem politycz-
nym, Rosja zakwestionowała 
system bezpieczeństwa, inge-
rując w politykę innych krajów. 
Jednym z powodów tego jest 
»poczucie bezkarności« Kremla, 

którą wywołał sam Zachód swoją 
niechęcią do reagowania na ro-
syjskie prowokacje” – przekonuje 
szef brytyjskiego wywiadu.

Younger wezwał sojuszników 
Wielkiej Brytanii do podjęcia wszel-
kich wysiłków, by stawić czoło Rosji, 
która prowadzi wojnę hybrydową 
przeciw Europie.

„The Times”,  
tłum. Jagiellonia.org

Politico: 
ROSJA PODSYCA WOJNY
Na razie nikt nie stanął na czele wspólnych starań w zakresie zmniejszenia wpływu Rosji w 
Europie, Azji lub na Bliskim Wschodzie, czytamy w artykule „Zapomnijcie o Komi. Prawdziwa 
historia to rosyjska wojna z Ameryką”, który ukazał się w amerykańskim portalu Politico. 
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KOŃ 
TROJAŃSKI
Umowy z Rosją zagrożeniem dla Polski –  

dr Jerzy Targalski

K omentując decyzję UE o do-
finansowaniu programu Pol-
ska-Rosja, dr Jerzy Targalski 
zaznaczył, że rządowe umo-

wy z Rosją zagrożeniem dla Polski.
Szczególnej uwadze czytelni-

ków polecamy fragment rozmowy 
Luizy Dołęgowskiej z dr Targalskim, 
która ujrzała światło dzienne na ła-
mach portalu fronda.pl:

Dr Jerzy Targalski, politolog, 
historyk, publicysta: W tej chwili 
na przykład, na wniosek minister-
stwa rozwoju został zaakceptowany 
projekt dofinansowania polsko-ro-
syjskiej współpracy kulturalnej w 
regionie Warmii i Mazur, Podlasia 
i Pomorza, a to oznacza w prak-
tyce, że za polskie i unijne pienią-
dze Rosjanie otrzymają ogromne 
możliwości infiltracji tego regionu, 
gdzie są bazy NATO, oczywiście pod 
legendą współpracy kulturalnej, 
ekologicznej itp. Bo to, że instytucje 
rosyjskie otwierane na tym obsza-
rze będą miały kadry pochodzące 
wyłącznie z SWR i FSB, to chyba nikt 
nie wątpi, poza ludźmi niedorozwi-
niętymi umysłowo.

Luiza Dołęgowska, fronda.
pl: Współpraca z Rosją to droga, 
jaką proponuje pan marszałek se-
nior K. Morawiecki, który twierdził, 
że z Rosją należy poprawić relacje, a 
na pewno ich nie pogarszać.

Dr Targalski: Jeżeli chodzi 
o Kornela Morawieckiego, to jest 
on najbardziej znanym w Polsce 
zwolennikiem opcji rosyjskiej. To 
nie jest pan Zapałowski, Engel-
gard czy Wielomski, tylko właśnie 
Kornel Morawiecki. I jeśli ktokol-
wiek interesowałby się poglą-
dami Morawieckiego seniora, to 
wiedziałby, że pan Morawiecki 
senior od dawna głosił, że musi-
my współpracować z Rosją, po-
nieważ uzasadnieniem tego jest 
to, że Polacy i Rosjanie są Słowia-
nami, że Polska powinna wpro-
wadzić Rosję do Europy (vide 
wywiad w Radio Wnet). Z tego by 
wynikało, że na przykład Ukraińcy 
żadnymi Słowianami nie są, no bo 
są nimi tylko Rosjanie – to jest ten 
najważniejszy czynnik.

Poza tym twierdził, że Ukraińcy 
zestrzelili malezyjski samolot MH-
17, podczas gdy śledztwo i dowody 
były zupełnie przeciwstawne, że w 
Smoleńsku Rosjanie starali się, ale 
mimo ich wysiłków padliśmy ofiarą 
mgły, a nie żadnych zamachów, no 
i nieustanna propaganda panslawi-
zmu, współpracy z Rosją, z Białoru-
sią Łukaszenki, która występuje tutaj 
jako zastępcza Rosja; powiązania ze 
zwolennikami Dugina na Białoru-
si – to wszystko jest środowisko ide-
ologiczne Kornela Morawieckiego. 

Więc zamiast dywagować  – radzę 
wszystkim, aby posłuchali, co pan 
Kornel Morawiecki mówił i pisał w 
ciągu ostatnich lat.

Przypominam też oczywiście 
całą ideologię, która ma uzasadnić 
wpuszczenie muzułmańskich na-
jeźdźców do Polski, a że ich nazwie-
my inaczej  – np. ”biednymi sierot-
kami”, to inna sprawa. Tylko potem 
okaże się, że te biedne sierotki to 
dwudziestoletni faceci po przygo-
towaniu wojskowym, którzy gwałcą 
Polki i napadają na ludzi na ulicach. 
No ale Polacy nie stawią im oporu, 
bo będą zajęci zwalczaniem agresji 
ukraińskiej, wymyślonej przez Rosję 
i w ten sposób będą się dowar-
tościowywali ”merdając ogonem” 
przed silniejszymi: Komisją Europej-
ską i jej niemieckim zleceniodawcą.

Więc jak Pan mógłby to pod-
sumować?

Po prostu – źle to wszystko wi-
dzę, bo moim zdaniem zaczyna się 
w Polsce budowa bardzo silnej opcji 
rosyjskiej i ustępstwa PiS-u wobec 
Niemiec, czego się spodziewam w 
ciągu najbliższego miesiąca, co spo-
woduje, że jako bunt przeciwko tym 
ustępstwom wyrośnie opcja rosyj-
ska, która pod pretekstem oporu 
przeciwko Niemcom i Unii będzie 
tutaj szermowała porozumieniem z 
Rosją i zerwaniem z Amerykanami, 

Jak informuje portal Kresy24.pl, 41,65 mln euro ze środków Unii 
Europejskiej, przeznaczonych na program Polska-Rosja, trafi do 
beneficjentów z województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego 
i pomorskiego na realizację partnerskich projektów z Obwodem 
Kaliningradzkim. Federacja Rosyjska do programu przystąpiła 26 
grudnia. Budżet programu wynosi 62,47 mln euro, w tym 41,65 
mln euro z funduszy Unii Europejskiej i 20,82 mln euro ze środków 
budżetu Federacji Rosyjskiej.

TAJNA WOJNA
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bo jak wiadomo, jesteśmy teraz pod 
”okupacją amerykańską”, zgodnie z 
tym, co rozmaite rosyjskie ośrodki 
w Polsce głoszą. Sprawę oczywi-
ście jeszcze pogarsza amerykańskie 
poparcie dla roszczeń żydowskich 
nie wobec sprawców ludobójstwa, 
tylko wobec Polaków i innych na-
rodów Międzymorza, gdzie miesz-
kała mniejszość żydowska  – ofiara 
zbrodni niemieckiej. To jest dole-
wanie oliwy do ognia, który zaraz 
wybuchnie i uratuje Rosję.

Czyli prawicowe i patriotycz-
ne organizacje mogą stać się 
obiektem intensywnych zabie-
gów ze strony Rosji?

Już są infiltrowane, a pro-
blem polega na tym, że im się 
daje pole do popisu, do nieskrę-
powanej propagandy interesów 
rosyjskich pod legendą wolności 
słowa, braku cenzury itp., to o to 
chodzi. Dostają pole do działania, 
a jeśli nastąpi kapitulacja PiS-u, 
która będzie nazwana oczywi-
ście silnym oporem, zgodnie z 
zasadami dialektyki – zbuduje ich 
siłę w społeczeństwie polskim. 
Ponieważ opcja rosyjska będzie 
szermowała oporem przeciw na-
jazdowi muzułmańskiemu i dyk-
tatowi niemieckiemu  – to będzie 
legendowało ich sojusz z Rosją. A 
jak widzimy  – rząd właśnie przy-

znał środki na to, żeby za nasze 
pieniądze Rosja mogła infiltrować 
obszary, na których są bazy NATO 
i jest to decyzja ministra rozwoju. 
Na jego wniosek Rada Ministrów 
przyjęła program Polska-Rosja, 
a Federacja Rosyjska do progra-
mu przystąpiła 26 grudnia. Dzięki 
zgodzie rządu 41,6 mln euro za 
środków Unii Europejskiej trafi 
do beneficjentów z województw 
warmińsko-mazurskiego, podla-
skiego i pomorskiego na realizację 
partnerskich projektów z Obwo-
dem Kaliningradzkim. Budżet pro-
gramu wynosi 62,5 mln euro, w 
tym 41,6 mln euro z funduszy Unii 
Europejskiej, a więc również na-
szych, gdyż jesteśmy płatnikiem, a 
20,8 mln euro ze środków budżetu 
Federacji Rosyjskiej.

Co to Pana zdaniem ozna-
cza?

To oznacza tyle, że mamy sfi-
nansowane działalności rosyjskiej V 
kolumny w kluczowych wojewódz-
twach: podlaskim, które graniczy z 
Białorusią łukaszenkowską, gdzie 
jest mniejszość białoruska, warmiń-
sko-mazurskim i pomorskim, gdzie 
jest mniejszość ukraińska  – czyli 
wszystkie trzy województwa, które 
są narażone na agresję ze strony 
Kaliningradu, gdzie Rosja buduje 
swoją V kolumnę, i gdzie święci try-

umf przyjaźń polsko-rosyjska. Przy-
znane pieniądze mają służyć – mię-
dzy innymi – „do promocji kultury 
lokalnej z zachowaniem miejsca 
historycznego” – to znaczy, że będą 
promowana współpraca między 
lokalnymi towarzystwami polskimi, 
obsadzonymi przez prorosyjskie 
PSL i czerwoną nomenklaturę z 
podobnymi towarzystwami w Ka-
liningradzie, obsadzonymi przez 
oficerów SWR-u i FSB.

Czy uznaje to Pan za zagro-
żenie dla nas?

Jeśli chodzi o wojnę hybrydo-
wą, to przypominam, że ona jest 
skuteczna i jakakolwiek wojna 
klasyczna jest niepotrzebna, bo 
sami sobie hodujemy V kolumnę. 
Ciekaw jestem kto personalnie w 
ministerstwie rozwoju wpadł na 
ten genialny pomysł. Order Lenina 
niemiedlenno.

I to miałoby się odbywać za 
nasze pieniądze, unijne i rosyj-
skie?

Tak jest, za nasze, bo my się do 
Unii składamy, więc za nasze, bo 
partycypujemy w tym, płacąc skład-
kę. Przy czym oczywiście pieniądze 
rosyjskie na ten cel są mniejsze, bo 
niby dlaczego Rosja ma prowadzić 
ekspansję za na własny koszt? Niech 
płacą ci, którzy będą ofiarami”.

Źródło: Fronda.pl, Kresy24.pl
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Mowa 
nienawiści
Za rozkręcanie polsko-
ukraińskiej nienawiści są 
odpowiedzialne środowiska 
kresowe, neoendeckie i rosyjska 
agentura – dr Jerzy Targalski

„Granie »kartą ukraińską« źle 
się skończy, jeśli wyborcze apety-
ty wezmą górę. Bez odpowiedniej 
polityki, konflikt polsko-ukraiński 
będzie się zaostrzał, Rosja będzie 
na tym korzystała i w najbliższym 
czasie należy się spodziewać starć 
polsko-ukraińskich w Polsce, ale nie 
wywołanych przez Ukraińców, lecz 
wywołanych przez Polaków. (…) Za 
rozkręcanie tej nienawiści są odpo-
wiedzialne przede wszystkim dwa 
środowiska: kresowe i neoendeckie, 
skrajne oraz rosyjska agentura”  – 
przestrzega publicysta w wywiadzie 
udzielonym Luizie Dołęgowskiej.

Luiza Dołęgowska, fronda.
pl: Czy stosunki polsko-ukraińskie 
mają szanse ulec poprawie, jeśli 
strona ukraińska nie pozwoli na eks-
humacje Polaków pomordowanych 
tam przez UPA?

Jerzy Targalski, politolog, 
doktor nauk humanistycznych: 
Stosunki polsko-ukraińskie nie mają 
żadnych szans na poprawę, ponie-
waż Polacy chcą pewnej „wojny” z 
Ukrainą, tzn. chcą sobie odrobić pew-
ne poczucie przegranej w rywalizacji 
z Niemcami i udowodnić wyższość 

nad Ukrainą. Ale problem jest inny. 
Nie będzie żadnego porozumie-
nia polsko-ukraińskiego, dopóki po 
pierwsze, Polacy nie przyznają, że 
UPA, owszem, dokonała ludobójstwa 
na Wołyniu, ale również walczyła o 
niepodległość Ukrainy przez 15 lat z 
Sowietami, a po drugie, dopóki Ukra-
ińcy nie przyznają, że UPA walczyła 
przez 15 lat z Sowietami o niepodle-
głość Ukrainy, ale wcześniej dokonała 
ludobójstwa na Wołyniu.

I to jest podstawa, ale ponie-
waż ani Polacy, ani Ukraińcy nie 
chcą tego przyznać, więc na płasz-
czyźnie historycznej jest konflikt. 
Na płaszczyźnie politycznej zaś 
konflikt polega na tym, że Ukraińcy 
uważają, iż perspektywicznym so-
jusznikiem, ważniejszym od Polski, 
będą Niemcy. Oczywiście, najważ-
niejszym sojusznikiem dla Ukrainy 
są Stany Zjednoczone i Ukraińcy to 
wiedzą, a tutaj chodzi o sojusznika 
drugiego w kolejności. Owszem, 
Niemcy są sojusznikiem, ale w 
pewnym stopniu ograniczonymi, 
i tylko w danym momencie, a to 
się za chwilę skończy. Natomiast 
Polska jest sojusznikiem perspek-
tywicznym, ponieważ w interesie 

polskim jest Ukraina niezależna od 
Rosji, natomiast w interesie nie-
mieckim jest Ukraina będąca kon-
dominium niemiecko-rosyjskim. Są 
to dwie płaszczyzny konfliktu. 

Kolejna kwestia: w Polsce mamy 
do czynienia z rozkręcaniem na sze-
roką skalę nienawiści do Ukraińców i 
Ukrainy. Za rozkręcanie tej nienawiści 
są odpowiedzialne przede wszystkim 
dwa środowiska: kresowe i neoen-
deckie, skrajne oraz rosyjska agentura. 

Co na to wskazuje?
Wskazuje na to fakt, że akcja 

rosyjskiej agentury oraz środowisk 
kresowych i radykalnie endeckich 
zakończyła się powodzeniem, czego 
dowodem jest to, że każdy polityk i 
każdy dziennikarz, który chce być po-
pularny, zaczyna grać kartą antyukra-
ińską i w tym kontekście trzeba to też 
rozpatrywać. Rozpoczęła się walka 
o głosy wyborcze, o popularność, o 
kasę poprzez eskalację nienawiści do 
Ukrainy. I jeśli minister Waszczykowski 
poczuł, że może być zmieniony na 
swoim stanowisku, to natychmiast 
zagrał kartą ukraińską  – żeby zyskać 
na popularności.

Oczywiście, ze strony ukraińskiej 

TAJNA WOJNA
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działa też agentura rosyjska, czego 
najlepszym przykładem jest organi-
zacja Swoboda. Który z działaczy tej 
organizacji jest agentem rosyjskim, 
a który tylko gra kartą antypolską, 
trudno w tej chwili powiedzieć, na-
tomiast – rzecz jasna – ta próba gra-
nia kartą antypolską, żeby zyskać na 
popularności na Ukrainie jest taka 
sama, jak próba grania kartą anty-
ukraińską, żeby zyskać na popular-
ności w Polsce. Oczywiście, w obu 
przypadkach działa rosyjska agen-
tura, natomiast problem polega na 
czym innym, że nie ma w Polsce siły, 
która by się temu sprzeciwiła.

Czyli polityka w kierunku 
przeciwdziałania eskalacji na-
pięć polsko-ukraińskich nie dzia-
ła pana zdaniem. Jaki może być 
tego powód?

Następuje „ozonizacja” PiS, tzn. 
że działacze PiS coraz bardziej widzą 
w karcie antyukraińskiej środek do 
uzyskania popularności i głosów wy-
borczych – i mam tu na myśli indywi-
dualnych działaczy PiS, a nie PiS jako 
partię. Oczywiście, w tej licytacji, kto 
bardziej Ukraińcom dokopie, PiS jest 
skazane na przegraną, bo ludzie od 
Kukiza, zwłaszcza pan Jakubiak, czy 
skrajnie endeckie ugrupowania lub 
działacze tacy jak Zapałowski i inni 
zawsze przelicytują, bo powiedzą, że 
np. Ukrainę trzeba podzielić między 
Rosję i Polskę, czy że należy zmienić 
granicę, i w ten sposób przelicytują.

To chyba raczej nie zadziała 
na nikogo, komu leży na sercu 
dobro Polski?

Ale rozpoczęła się walka wybor-
cza i warunkiem uzyskania głosów 
wyborczych stała się właśnie nagon-
ka na Ukrainę, za co PiS jest jednym z 
odpowiedzialnych, ponieważ nie pro-
wadziło żadnej sensownej polityki, nie 
starało się położyć kresu antyukraiń-
skim awanturom w Polsce. Co więcej, 
kiedy przy pomocy ukrainożerczych i 
prorosyjskich bojówek neoendeckich 
demontowano pomnik UPA w Hru-
szowicach, to działacz PiS, pan Poręba 
chwalił się, że to jest jego zasługa. Przy 
okazji Hruszowic rozpoczął się wyścig, 
kto ma większe zasługi w zwalczaniu 
UPA. Problem polega na tym, że jeśli 
ktoś podejmuje takie kroki jak sprawa 
w Hruszowicach czy takie jak minister 
Waszczykowski, który chce utworzyć 
listę niewiadomych Ukraińców, którzy 
mieliby przekroczyć polską granicę – 
pewnym osobom nie będzie wolno 
wjechać do Polski i nie wiadomo, w 
oparciu o jakie kryteria, bo te, które on 
wymienia, są bezsensowne i nie do 

zweryfikowania – to w tej sytuacji na-
leży się liczyć z krokami odwetowymi.

To nie jest tak, że Polacy mogą 
wszystko, a Ukraińcy mają milczeć 
i wszystko przyjmować, bo Polacy 
mają rację, bo UPA ich mordowała 
i to UPA dokonała ludobójstwa na 
Wołyniu. Tak nie jest, a jeśli takie de-
cyzje się podejmuje, to trzeba doko-
nać rachunku zysków i strat oraz brać 
pod uwagę to, że mogą być pewne 
kroki odwetowe. Po tym bezsensow-
nym oświadczeniem ministra Wasz-
czykowskiego, które miało na celu 
umocnienie jego pozycji i było roz-
paczliwym głosem ,,zostawcie mnie 
na stanowisku ministra, bo mnie tu 
naród popiera, bo ja Ukraińcom do-
kopię”, można się spodziewać kro-
ków odwetowych ze strony Ukrainy 
i zaostrzenia konfliktu. Będzie on cały 
czas eskalowany, dopóki rząd polski 
nie zacznie prowadzić normalnej 
polityki na odcinku ukraińskim, a nie 
grać kartą antyukraińską i zezwalać na 
to swoim pojedynczym działaczom. 

Czy wobec Ukraińców w Pol-
sce są prowadzone jakieś działa-
nia pozwalające na lepszą koeg-
zystencję polsko-ukraińską?

W Polsce są prawie dwa milio-
ny Ukraińców i ze strony rządu nie 
ma żadnego działania, żebyśmy w 
sensie edukacyjnym się tymi Ukra-
ińcami zajęli i żebyśmy mieli na nich 
wpływ. Za to te prawie dwa milio-
ny Ukraińców zostało powierzone 
opiece „Wybiórczej” i rozmaitych 
instytucji, związanych z „Wybiórczą”, 
a finansowanych oczywiście przez 
rząd polski, co powoduje, że zamiast 
wpływać na rzecz porozumienia 
polsko-ukraińskiego tamte ośrodki 
cały czas mówią o tym, jaki to rząd 
jest antyukraiński. I to jest propagan-
da, która się następnie realizuje. Bo 
z jednej strony mamy propagandę 
antyrządową z ośrodków związa-
nych z „Wybiórczą”, skierowaną na 
Ukraińców, Ukraińcami rząd się nie 
zajmuje, natomiast działacze PiS za-
czynają się licytować z kierunkiem 
neoendeckim o to, kto jest bardziej 
antyukraiński. Chodzi o głosy wy-
borcze  – to jest strach, że opozycja 
nacjonalistyczno-endecka z prawa 
odbierze im głosy wyborców, a inte-
res państwa polskiego nie jest brany 
w ogóle pod uwagę.

Które to podmioty są finan-
sowane według pana przez „Wy-
biórczą”?

One nie są bezpośrednio finanso-
wane przez „GW”, tylko polski rząd je 
finansuje. Media w języku ukraińskim, 

dla Ukraińcow w Polsce  – wszystkie 
są kierowane przez ludzi związanych 
z „Wybiórczą”, przez uczestników mar-
szów KOD itd. A pieniądze są z dotacji 
państwowych. Więc pierwszy krok w 
całej tej sprawie to rozpoczęcie od-
działywania na Ukraińców w Polsce 
poprzez media w języku ukraińskim – 
to jest sprawa najważniejsza. Musimy 
ustalić, czego chcemy od Ukraińców, 
bo jeśli będziemy przygotowywali 
się do wyborów przez eskalację an-
tyukraińskich haseł, to taka polityka 
wschodnia nie ma sensu.

Dlatego uważam, że bez odpo-
wiedniej polityki konflikt polsko-ukra-
iński będzie się zaostrzał. Rosja będzie 
na tym korzystała i w najbliższym 
czasie należy się spodziewać starć 
polsko-ukraińskich w Polsce, ale nie 
wywołanych przez Ukraińców, lecz 

wywołanych przez Polaków. Rząd nie 
będzie temu przeciwdziałał, bojąc się 
utraty głosów wyborczych.

Ale czy to, że Ukraina nie chce 
wyrazić zgody na ekshumacje, 
nie jest skandalem?

To, że nie chce pozwolić na eks-
humacje, jest skandalem, ale to jest 
wynik tego skandalu, którym było 
rozebranie pomnika w Hruszowi-
cach. Podkreślam: nie chodzi o samo 
rozebranie, ale o wykonanie rękami 
antyukraińskich, nacjonalistycznych 
działaczy, do których się jeszcze pan 
Poręba z PiS, europoseł, podpinał. 
Więc jeżeli się nie uruchamia orga-
nów państwowych do takiej akcji, 
podkreślam  – nie są to organy pań-
stwowe i nie ma żadnych rozmów z 
Ukraińcami w tej sprawie, tylko wy-
korzystuje się skrajnie antyukraińskie, 
nacjonalistyczne elementy, przez co 
robi się jeszcze propagandę w spo-
łeczeństwie polskim, a zwłaszcza w 
środowiskach kresowych, i gdy ze 
strachu przed środowiskami kreso-
wymi pozwala się na sianie nienawi-
ści do Ukraińców na szeroką skalę w 
mediach  – to czemu się tu dziwić? 
Ukraińcy mają paść na twarz i prze-
praszać, że żyją?

Luiza Dołęgowska, 
 Wywiad ukazał się pierwotnie  

na portalu Fronda.pl

Akcja rosyjskiej agentury oraz 
środowisk kresowych i radykalnie 
endeckich zakończyła się 
powodzeniem ...
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Polska, jako największy kraj Europy Środkowo-Wschodniej, jest szczególnie narażona na 
ataki hybrydowe. Stąd też zależało nam, by nasi zachodni koledzy dowiedzieli się o sytuacji 
na najważniejszych odcinkach wschodniego frontu wojny dezinformacyjnej – pisze znany 
publicysta Wojciech Mucha na łamach portalu niezalezna.pl. Dziennikarz nazywa stosunki 
polsko-ukraińskie „najcieńszym lodem”, ponieważ one są obszarem, na którym dochodzi do 
największej liczby ataków, hybrydowych incydentów i publikacji nieprawdziwych informacji.

Jedną z dwóch narracji, w której 
obserwujemy zaangażowa-
nie rosyjskiej dezinformacji, 
jest kwestia uchodźców. Nie 

jest tajemnicą, że rząd w Warszawie, 
a także duża część społeczeństwa z 
obawami patrzą na niekontrolowany 
napływ ludności z krajów Bliskiego 
Wschodu i Afryki Północnej. Obawy 
budzą wypadki przedostawania się z 
tymi grupami terrorystów, lub osób 
nieintegrujących się ze społeczeń-
stwami krajów, do których trafiają, ale 
i polityka Zachodu w tej kwestii.

I tu pojawia się problem. Dezin-
formacja rosyjska podsyca te nastroje 
poprzez świadome ukazywanie Eu-
ropy Zachodniej jako upadającej. Z 
drugiej strony ośrodki medialne koja-

rzone z Federacją Rosyjską często ce-
lowo przedstawiają Polskę jako część 
zdrowej Europy Wschodniej, która w 
przeciwieństwie do Zachodu stoi na 
straży tradycji i tożsamości (oczywi-
ście pod namiestnictwem rosyjskim). 
Niestety część mediów w Polsce (za-
pewne chcąc zrównoważyć hurraop-
tymistyczny przekaz) gładko powiela 
tę atrakcyjną publicystycznie narrację, 
uwydatniając kontrasty między Pol-
ską a starą Unią. 

Warto przy tym pamiętać, że 
Rosja nie ma w Polsce prostego prze-
łożenia na kanały informacji – telewi-
zja RT (dawniej Russia Today) jest w 
Polsce praktycznie nieobecna, stąd 
konieczność budowy innych, często 
partyzanckich środków przekazu 

(poza agencją Sputnik)  – mediów 
społecznościowych i niszowych por-
tali. Niestety pewne wpływy rosyjskie 
widać także w mediach, niezależnie 
od ich linii politycznej. Przykładem 
może być zacytowanie przez jeden 
z portali jako informacji stanowiska 
rosyjskiego ministerstwa obrony. 
Trudno powiedzieć, czy to głupota, 
czy coś więcej. Osobną kwestią jest 
rezonowanie przekazów płynących 
ze Wschodu i nadawanie im niepro-
porcjonalnej rangi.

Ciekawe jest również to, jak pro-
paganda Kremla ukazuje władze w 
Warszawie. Z jednej strony podbija 
krytyczne wobec Unii Europejskiej 
wypowiedzi polskich polityków. Z 
drugiej przestrzega się przed nad-

WOJNA HYBRYDOWA 
Relacje polsko-ukraińskie „najcieńszym lodem”

Wojciech Mucha

Dziennikarz, 
reporter i publicysta 
mediów związanych 
ze Strefą Wolnego 
Słowa
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mierną krytyką Rosji, sugerując rze-
komą „rusofobię” władz i chęć wy-
wołania konfliktu – „parcie do wojny”. 
Widać to w wypowiedziach medial-
nych przedstawicieli rosyjskich władz, 
dyplomatów, ale także mediów, ta-
kich jak nadająca w języku polskim 
agencja Sputnik. Ta ostatnia z lubo-
ścią cytuje nieobecnych w głównym 
nurcie prorosyjskich polityków czyn-
nych jeszcze za czasów ZSRS (przy-
kład Leszka Millera, byłego premiera) 
czy kreowanych na własny użytek 
„pożytecznych idiotów”, lub osoby 
wprost podejrzewane o szpiegostwo 
na rzecz Rosji

(Mateusz Piskorski). Nie ma wy-
padku, by dla Sputnika głównym 
wrogiem nie był szef MON Antoni 
Macierewicz. Nie ma dnia, by szef 
MON nie stał się negatywnym bo-
haterem choć jednego polskoję-
zycznego „artykułu”.

NAJCIEŃSZY LÓD
I wreszcie stosunki polsko-ukra-

ińskie. To one są obszarem, na któ-
rym dochodzi do największej liczby 
ataków, hybrydowych incydentów i 
publikacji nieprawdziwych informa-
cji. Sytuacja uległa drastycznemu 
pogorszeniu po rosyjskiej agresji na 
Ukrainę na przełomie 2013 i 2014 r., 
aneksji Krymu i okupacji Donbasu. 
Rosja jest żywo zainteresowana nie-

dopuszczeniem Ukrainy do struktur 
zachodnich i przemianami demo-
kratycznymi w tym kraju.

W celu destabilizacji stosun-
ków wykorzystuje się niezabliźnione 
krzywdy historyczne. Z oczywistym 
elementem wołyńskiego ludobój-
stwa. Zbrodnia nigdy nie została uka-
rana, a sprawę komplikuje fakt, że 
obecne państwo ukraińskie odwołu-
je się w części swojej polityki histo-
rycznej do nacjonalistycznej pamięci. 
Bierze się to z faktu, że po II wojnie 
światowej oddziały nacjonalistycznej 
Ukraińskiej Powstańczej Armii długie 
lata walczyły z okupacją sowiecką. 
Dzisiejsza Rosja wykorzystuje ten fakt, 
przedstawiając Ukrainę jako bandyc-
kie parapaństwo rządzone przez „na-
zistów”. Odwołuje się też do rzeczywi-
stych problemów w funkcjonowaniu 
wieloetnicznej II RP.

Co więcej, po obu stronach gra-
nicy dochodzi do przemocy symbo-
licznej. Niszczone są przez „nieznanych 
sprawców” miejsca pamięci, cmenta-
rze, dewastowane obiekty konsularne. 
Nigdzie nie schwytano sprawców. Nie 
bez znaczenia jest także dość bezre-
fleksyjna polityka Kijowa, zdającego się 
bagatelizować ten problem, ale także 
fakt, że napięcia stają się paliwem dla 
radykalnych środowisk w Polsce i na 
Ukrainie. Nie miejmy złudzeń  – to 
wymarzone podglebie dla wojny hy-
brydowej. Sprawę komplikuje napływ 
emigrantów zarobkowych z Ukrainy 
(różne szacunki mówią nawet o 2 mln 
osób). Rosja gra więc na skłócenie 
narodów, niedopuszczenie do pojed-
nania, inicjowanie i podgrzewanie ist-
niejących konfliktów, kwestionowanie 
zasadności utrzymywania relacji go-
spodarczych, wojskowych czy wręcz 
dyplomatycznych i społecznych.

STANY, NATO, ENERGIA
USA są postrzegane jako trady-

cyjnie największy sojusznik Polski. Na 
tym wydawałoby się trudnym dla 
ewentualnej dezinformacji i oddziały-
wania hybrydowego terenie również 
dochodzi do wielu działań. Podważa-
ne jest przede wszystkim zaangażo-
wanie Waszyngtonu, kwestionowana 
jest zasadność pogłębiania relacji, 
wreszcie mówi się, że Polska ma być 
„mięsem armatnim Ameryki” na uży-
tek ewentualnej wojny z Rosją. Wiele 
sił i środków idzie także na to, by uka-
zać Polskę jako „poligon doświadczal-
ny”. Jest to jednak wysiłek daremny – 
Polacy widzą obecność wojsk USA i 
wiele innych wymiernych działań.

Podobnie rzecz się ma z NATO. 
Polacy dzięki zmianom strategii Soju-
szu poczuli się bezpiecznie.

Ale realne wzmocnienie flanki 
wschodniej nie mogło ujść uwagi Ro-
sjan. Stąd zauważa się wysiłki Kremla 
na rzecz przedstawienia Sojuszu jako 
„papierowy” (kwestionowanie realno-
ści działań wynikających z artykułu 
5., mówiącego, że członkowie NATO 
powinni zastosować wszelkie środki, 
by uwolnić sojuszników od agresora), 
pokazywanie rzekomej niejednolito-
ści i braku zdolności współdziałania. 
Kontrastowane jest to z ukazywa-
niem rosyjskiej armii jako „potęgi”, 
czego przykładem może być propa-
gandowe wykorzystanie manewrów 
„Zapad-17”, które odbyły się w Rosji i 
na Białorusi przed kilkoma miesiąca-
mi. Dodatkowo każda niesubordy-
nacja, patologia czy incydent w woj-
skach sojuszniczych stacjonujących 
w Europie Środkowej i Wschodniej 
są przedstawiane jako „potężny kry-
zys”. Nie brak też fake newsów, jak te 
mówiące o gwałtach dokonywanych 
przez żołnierzy NATO w krajach bał-
tyckich. Główną narracją jest także ta, 
że „sojusz dąży do wojny”.

Jednak ważnym i niedostrzega-
nym tak często polem dezinformacji 
jest bezpieczeństwo energetycz-
ne. Obecnie nasz kraj jest w dużym 
stopniu uzależniony od dostaw z 
Rosji, a Kreml chce, by tak pozosta-
ło. Stąd dezinformacje (a zapewne i 
inne działania) mające torpedować 
proces dostaw skroplonego gazu 
do nowo otwartego gazoportu w 
Świnoujściu czy podważanie sensu 
budowy Trójmorza, które miałoby 
wzajemnie wspierać się w rozwoju 
infrastruktury wszelkiego typu w 
ramach państwa między Bałtykiem, 
Adriatykiem i Morzem Czarnym.     

Za główne zagrożenia należy 
uznać: próbę destabilizacji Polski 
jako członka Unii Europejskiej oraz 
podsycanie tendencji izolujących 
Warszawę, jako „inną”/„lepszą” (me-
chanizm obserwowany w Wielkiej 
Brytanii przy okazji brexitu) oraz 
podsycanie konfliktu polsko-ukra-
ińskiego. Szczególnie ten drugi 
aspekt przedstawia rzeczywisty 
potencjał do rozwoju niepokoją-
cych zjawisk. W dalszej perspekty-
wie można się spodziewać prób 
torpedowania projektów o charak-
terze gospodarczym (Trójmorze, 
dywersyfikacja dostaw surowców). 
I choć nasi brytyjscy rozmówcy nie 
zawsze byli tym zainteresowani, 
my powinniśmy być. O tym, jak ma 
się sprawa na „froncie zachodnim”, 
już za tydzień.

Artykuł ukazał się pierwotnie 
w sieci społecznościowej Facebook 

oraz na portalu Niezalezna.pl
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Ile kosztuje rosyjska wojna informacyjna?
Rosja prowadzi wojnę infor-

macyjną przeciwko Zachodowi 
na dużą skalę i w istotny sposób 
wpływa na kształtowanie opinii 
publicznej zachodniego świata. A 
zatem jest to poważne zagroże-
nie dla bezpieczeństwa każdego z 
państw UE i NATO. 

W roku 2014 były kongresmen 
Dan Mike złożył sensacyjne oświad-
czenie: „Putin wydał na propagandę 
związaną z dyskredytacją Ukrainy 
ponad 9 mld dolarów”. Zdaniem 
kongresmena prezydent Rosji inwe-

stuje olbrzymie środki w szerzenie 
czarnej propagandy, cynicznych 
manipulacji i jawnego kłamstwa.

Ekspert ds. bezpieczeństwa 
informacyjnego Centrum Badań 
Wojskowo-Politycznych Wiacze-
sław Gusarow, działający w ra-
mach grupy „Opór Informacyjny”, 
opracował raport, w którym pod-
liczył, ile Rosja wydaje rocznie na 
wojnę informacyjną.

Zgodnie z badaniami eksperta 
„Oporu Informacyjnego” okazało 
się, że Federacja Rosyjska co roku 

wydaje na prowadzenie kampanii 
informacyjnej nie mniej niż 3,5 mld 
dolarów USA. Jeżeli wziąć pod uwa-
gę to, że w ciągu ostatnich trzech 
lat rosyjska maszyna informacyjna 
działała na maksymalnych obro-
tach, to staje się zrozumiałe, że 9 
mld dolarów USA, o których mówił 
kongresmen Dan Mike, mogą być 
całkiem realną kwotą w budżecie 
rosyjskiej wojny informacyjnej prze-
ciwko cywilizacji euroatlantyckiej, w 
tym też Ukrainie, która dąży do inte-
gracji z jej strukturami.

CYBERWOJNA
Rosja zmobilizowała elitarne ugrupowanie cyberbandytów

Dziennikarze „The Financial Times” dotarli do kilkunastu specjalistów z USA, Wielkiej Brytanii, 
Izraela i Niemiec, którzy opowiedzieli o działalności hakerskiej grupy APT 28, którą według nich 
zawiaduje Główny Zarząd Wywiadowczy Sztabu Generalnego FR.

„Analiza kryminalistyczna naj-
bardziej znanych włamań w wyko-
naniu tej grupy pokazuje, że APT 28 
działała na przestrzeni co najmniej 
dziesięciu lat, atakując jedne z naj-
ważniejszych pod względem stra-
tegicznym organizacji wojskowych 
i dyplomatycznych na Zachodzie” – 
donosi gazeta.

Hakerzy włamali się na ser-
wery Krajowego Komitetu Partii 
Demokratycznej USA [w czasie 
ostatniej kampanii prezydenc-
kiej  – red.], co w konsekwencji 
doprowadziło do wycieku ty-
sięcy plików dyskredytujących 
Hillary Clinton oraz – w pewnej 
mierze  – podali w wątpliwość 
cały system wyborczy w USA. 

Jak twierdzi starszy analityk w 
branży informatycznej, APT 28 
zdążyło się już włamać na ser-
wery partii politycznych we 
Francji i w Niemczech, gdzie w 
tym roku odbędą się ogólnokra-
jowe wybory.

„Wielu obawia się, że działalność 
grupy jest daleka od zakończenia. 
Cyberataki na NATO w ubiegłym roku 
wzrosły o 60 proc. Ataki przeciwko in-
stytutom UE wzrosły o 20 proc., mówi 
inne poważne źródło w Komisji Euro-
pejskiej” – informuje gazeta.

Jednocześnie Moskwa konse-
kwentnie zaprzecza jej związkom 
z APT 28.

„Zresztą, pytanie kluczowe 
brzmi następująco: dlaczego APT 

28 przeszło od niejawnego, choć 
dającego się przewidzieć, groma-
dzenia danych zwiadowczych do 
ryzykownych operacji zaczepnych, 
dywersji oraz manipulacji?” – zasta-
nawia się autor artykułu w „FT”.

„Służby wywiadowcze nie są 
zgodne w opiniach co do momentu, 
w którym nastąpiła zmiana kursu Ro-
sji w stosunku do Zachodu. Niektóre 
widzą go w rewolucji na kijowskim 
Majdanie w 2014 roku, a następnie 
wtargnięcia [rosyjskich sił – red.] do 
Donbasu, inne widzą trwający dłużej 
proces popadania przez Moskwę w 
paranoję napędzaną nigdy niega-
snącym lękiem przed USA”.

Jagiellonia.org / 
Financial Times
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Zdaniem analityków, powód, dla którego Moskwa wspiera siły neonazistowskie, może wynikać 
z dążenia do radykalizacji polityki niektórych państw sprzyjających ruchom zmilitaryzowanym 
zbliżonym bardziej do pozycji euroazjatyckich niż euroatlantyckich − pisze Monica Perosino, 
dziennikarka „La Stampa”.

Pojawienie się skrajnie prawi-
cowych bojowników zagra-
nicznych „zbiega się z kryzy-
sem na Ukrainie  – wyjaśnił 

autorce Marco Di Liddo, analityk z 
Centrum Badań Międzynarodowych 
w Rzymie. – Konflikt ze względu na 
swój symboliczny ładunek doprowa-
dził do polaryzacji między grupami 
proeuropejskimi i antyproeuropej-
skimi oraz prorosyjskimi i antyrosyj-

skimi i zmobilizował je wokół bie-
gunów politycznych”. Ideologia jest 
tutaj mało ważna. Według analityka 
Putin nie ma nic wspólnego z komu-
nizmem i kulturą lewicową, on jest 
„czerwono-brunatny” i opiera się na 
nacjonalizmie. Dlatego stał się wzor-
cem dla wszystkich skrajnie prawico-
wych ruchów, nawet dla takich zin-
stytucjonalizowanych sił jak Jobbik i 
Front Narodowy.

Oprócz Niemiec, wśród krajów, 
w których neonazizm znalazł podat-
ny grunt, są przede wszystkim pań-
stwa skandynawskie i byłe sowiec-
kie. Popularność rosyjskich obozów 
szkoleniowych gwałtownie rośnie, 
wyjaśnia autorce artykułu Øyvind 
Strømmen, analityk z Oslo, specjali-
zujący się w skrajnych ruchach pra-
wicowych. „Wydaje się, że jesteśmy 
świadkami takiego samego proce-

PROROSYJSCY NAZIŚCI 
grożą bezpieczeństwu europejskiemu

TAJNA WOJNA
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Pożyteczni przyjaciele Putina
Od Gerharda Schrödera do Alfreda Gusenbauera: szef Kremla 
współpracuje z wieloma byłymi politykami europejskimi. 
Po co to Putinowi? – pyta Evelyn Peternel w artykule 
zamieszczonym w portalu austriackiej gazety „Kurier”.

„Tak, oczywiście, jesteśmy przyjaciół-
mi”  − wciąż powtarza Gerhard Schröder 
pytany o Władimira Putina. Lubi opowia-
dać o serdecznych rozmowach z rosyj-
skim prezydentem lub wspólnie spędzo-
nej Wigilii (…) Jednak o tym, co jeszcze 
łączy go z szefem Kremla, mówi już nie tak 
chętnie. Jest powściągliwy, komentując 
swoją pracę w spółce zajmującej się bu-
dową gazociągu Nord Stream (Gazociąg 
Północny). Fakt, że uzgodnił z Putinem 
swój udział w projekcie w 2005 roku  − 
dziesięć dni przed wyborami do Bunde-
stagu, aby niedługo po nich znaleźć się w 
radzie nadzorczej konsorcjum, wówczas 
wielu nieprzyjemnie zaskoczył. Teraz po-
dobną reakcję wywołuje wiadomość, że 
73-letni były kanclerz może znaleźć się 
w zarządzie największej rosyjskiej spółki 
naftowej Rosnieft już jesienią tego roku” − 
czytamy w artykule.

Problemem jest nie tylko to, jak pisze 
autorka publikacji, że Schröder, według 
niektórych danych, będzie zarabiał w kon-
cernie, który wchłonął części koncernu naf-
towego Jukos, należącego do osobistego 
wroga Putina Michaiła Chodorkowskiego, 
do 3 mln euro. „Problem polega na tym, 
że półpaństwowy koncern Rosnieft, któ-
rego prezes Igor Sieczyn należy do grona 
zwierzchników resortu siłowego z najbliż-
szego otoczenia Putina, figuruje na liście 
sankcji UE” − zauważa dziennikarka. Wielu 
obawia się, że „były kanclerz, który nadal 
cieszy się pewnym wpływem w SPD i nie-
ustannie opowiada się za skasowaniem 

antyrosyjskich sankcji, może stać się długą 
ręką Putina w Europie”.

„Metoda pozwalająca przeciągnąć 
na swoją stronę wpływowych byłych 
polityków w celu realizacji rosyjskich in-
teresów otrzymała tutaj wymowną na-
zwę »schröderyzacja«”  – opozycja dość 
często poddaje ją krytyce. W ten sposób 
w spółce budującej Gazociąg Północny 
uczestniczy były premier Finlandii Paavo 
Lipponen, a George Robertson, w prze-
szłości sekretarz generalny NATO, pracuje 
w rosyjskiej kompanii naftowej TNK-BP. 
„Lobbystów w putinowskich projektach” 
swego czasu zdemaskował w wywiadzie 
zacięty wróg szefa Kremla Borys Niem-
cow” − pisze Peternel.

„On (Gerhard Schröder – red.) nie jest 
żadnym lobbystą  − mówi były kanclerz 
Austrii Alfred Gusenbauer, który od wiosny 
tego roku obejmuje stanowisko w radzie 
nadzorczej Instytutu DOC − Dialog Cywili-
zacji, rosyjskiego think tanku z siedzibą w 
Berlinie. Jego dyrektor, były prezes spółki 
Koleje Rosyjskie Władimir Jakunin nie tylko 
od dawna jest sprzymierzeńcem Putina, 
ale również znajomym Gusenbauera”. „Zna-
my się już od ponad 10 lat” − zauważył w 
rozmowie z „Kurierem” były kanclerz Austrii. 
Gusenbauer nie rozumie zarzutów wobec 
Instytutu DOC, że rzekomo jest częścią „hy-
brydowej wojny przeciwko Zachodowi”. 
Jak twierdzi były polityk, nikt mu nie dyktu-
je, co i kiedy ma robić.

Źródło: kurier.at, 
tłum. Jagiellonia.org

su, który można było obserwować 
w czasie wojny na Bałkanach. Tam 
w latach 90. XX wieku szkolono 
skrajnych bojowników prawico-
wych, dzisiaj takim poligonem jest 
Ukraina. To idealne miejsce dla 
skandynawskich neonazistów, pra-
gnących wzmocnić sprawność i po-
prawić przygotowanie. Wielu z ich 
wyjechało walczyć do Syrii w sze-
regach Kurdów” – twierdzi ekspert. 
Według Strømmena potencjał 
przemocy jest ogromny: „Liczby na 
razie nie są duże, lecz przeszkoleni 
na Ukrainie bojownicy wracają do 
swoich krajów z ogromnym do-
świadczeniem wojskowym”.

22 lipca zostali oskarżeni o pró-
bę zabójstwa i przestępstwa na tle 
nienawiści dwaj mężczyźni, którzy 
wyposażeni w ładunki wybucho-
we własnej roboty zaatakowali 
ośrodek dla osób ubiegających 
się o azyl polityczny. Przestępcy 
byli przedstawicielami Svenska 
Motståndsrörelsen, szwedzkiego 
ruchu oporu, założonego w latach 
1990 przez kilku członków ugrupo-
wania terrorystycznego Biały Aryj-
ski Opór. Jak wynika z orzeczenia 
sądu, pisze Perosino, „dwaj oskar-
żeni nie działali spontanicznie, ale 
zostali przygotowani. Obaj byli w 
Rosji, w obozie szkoleniowym pro-
wadzonym przez wojskowych, któ-
rzy walczyli w szeregach rosyjskich 
separatystów na Ukrainie”.

„Z podobnym scenariuszem 
mamy do czynienia w przypadku 
węgierskiej grupy neonazistowskiej 
Maggyar Arcvonal, zmilitaryzowa-
nego ruchu negacjonistycznego, 
który szerzy nienawiść wobec Ży-
dów i gejów. Pół roku temu grupie 
tej skonfiskowano arsenał zawiera-
jący bomby własnej roboty i karabi-
ny maszynowe oraz zestaw symboli 
nazistowskich, w tym swastyk – in-
formuje autorka artykułu. – I w tym 
przypadku broń prowadzi prosto 
do prorosyjskich najemników”.

„Obawy analityków i wywiadu 
europejskiego, które pojawiły się 
po wybuchu w kwietniu 2014 roku 
konfliktu na Ukrainie, sprawdziły się. 
W ciągu niespełna dwóch lat na-
pędzana kryzysem gospodarczym, 
dżihadyjskim terroryzmem i stra-
chem przed imigrantami zachodnia 
sieć neonazistowska w końcu zro-
biła ten »jakościowy skok«, którego 
tak się obawiano, i przeszła do dzia-
łań zbrojnych i zorganizowanego 
szkolenia wojskowego” – pisze Mo-
nica Perosino.

Źródło: La Stampa,  
tłum. Jagiellonia.org
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ISLAMIŚCI  
Z ŁUBIANKI
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Ion Mihai Pacepa, najwyższy rangą oficer wywiadu bloku wschodniego, który uciekł na Zachód, 
w książce „Dezinformacja” (Disinformation) napisał, że przyczyny islamskiego terroryzmu kryją 
się w tajnej operacji KGB z lat 70. – donosi angielski dziennik „Daily Mail”.

S tojący na czele KGB w la-
tach 1967-1982 Jurij An-
dropow wysyłał do krajów 
muzułmańskich setki agen-

tów i tysiące egzemplarzy literatury 
propagandowej, żeby zaszkodzić 
USA i Izraelowi. Dezinformacyjna 
maszyna Andropowa działała przez 
całą dobę, przekonując państwa 
islamskie, że Izrael i Stany Zjedno-
czone chcą podporządkować syjo-
nizmowi cały glob. Dla Andropowa 
świat islamu był szalką Petriego, w 
której KGB mogło wyhodować z 
bakterii marksizmu-leninizmu wiru-
sa nienawiści wobec Ameryki. 

Andropow stanął na czele KGB 
niespełna trzy tygodnie przed wybu-
chem wojny sześciodniowej [stoczo-
nej od 5 do 10 czerwca 1967 między 
Izraelem a Jordanią, Egiptem i Syrią – 
red.], w której sojusznicy ZSRS – Syria 
i Egipt  – doznali poniżającej klęski. 
Wówczas przyszły sekretarz general-
ny postanowił zemścić się, przygoto-
wując palestyńskich terrorystów do 
porwania samolotów izraelskich linii 
lotniczych El Al i organizowania ata-
ków terrorystycznych w Jerozolimie. 
To Andropow był pierwszym, który 
polecił przetłumaczyć na język arab-
ski „Protokoły mędrców Syjonu”  – 

propagandową fałszywkę [opisującą 
rzekome plany osiągnięcia przez 
Żydów globalnej dominacji  – red.], 
przygotowaną przez agentów tajnej 
policji Rosji, którzy pracowali w Pary-
żu pod koniec XIX wieku.

Przed swoją ucieczką do Sta-
nów Zjednoczonych w roku 1978 i 
otrzymaniem tam azylu polityczne-
go Pacepa stał na czele Służby Wy-
wiady Zagranicznego (DIE) Rumunii 
i brał aktywny udział w projekcie 
andropowskim. W swej książce 
„Dezinformacja” pisze, że „Protokoły” 
stały się podstawą hitlerowskiej pro-
pagandy antysemickiej. KGB rozpo-

ISLAMIŚCI  
Z ŁUBIANKI
Fundamenty pod islamski terroryzm kładło KGB
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wszechniło tysiące egzemplarzy tej 
fałszywki w krajach muzułmańskich 
w latach 70. Jak wspomina, w 1972 
roku jego agencja DIE otrzymała od 
KGB arabskie tłumaczenie „Protoko-
łów” i „dokument” udowadniający, 
że USA to państwo syjonistyczne. 
Zadaniem Pacepy było tajne roz-
powszechnianie propagandowych 
materiałów w krajach arabskich. 

Pacepa pisze też, że podczas 
jego spotkań z kolegami z węgier-
skich i bułgarskich służb specjal-
nych dowiedział się, iż oni również 
rozpowszechniali materiały pro-
pagandowe w krajach muzułmań-
skich. Ponadto twierdzi, że w czasie 
jego pracy w rumuńskim wywiadzie 
KGB odpowiadało za 11 ataków ter-
rorystycznych na terenie Izraela, w 
tym za atak na lotnisku „Ben Turion” 
30 maja 1972 roku, w którym zginę-
ły 22 osoby, a 76 zostało rannych, 
oraz eksplozje na placu Syjonu 4 lip-
ca 1975 roku w Jerozolimie, których 
bilans to 15 zabitych i 64 rannych.

CYTAT Z KSIĄŻKI 
„DEZINFORMACJA”:

We wrześniu 2011 roku, w 
przeddzień powrotu Putina, stary 
żołnierz zimnej wojny Mahmoud 
Abbas znalazł się na pierwszym 
planie. Przy pełnych zachwytu okla-
skach Zgromadzenia Ogólnego 
ONZ Abbas przekazał „swój” wnio-
sek o uznanie granic Państwa Pale-
styńskiego, ustanowionych przed 
rokiem 1967.

Kilka postaci życia politycz-
nego okazało sympatię wobec 
„niezależnej” decyzji Abbasa. Jed-
nak mało kto wie, że Organizacja 
Wyzwolenia Palestyny została 
utworzona i finansowana przez 
KGB. Mało kto wie, że Moskiewski 
Instytut Orientalistyki, gdzie Ab-
bas kształtował się politycznie, w 
tamtych czasach był nieoficjalnie 
podporządkowany KGB i tylko pro-
tegowani przez KGB cudzoziemcy 
mogli dostać się tam na studia.

Niewiele osób również wie, że 
promotorem rozprawy habilitacyj-
nej Abbasa był oficer KGB Jewgienij 
Primakow (wkrótce został szefem 
wywiadu w „demokratycznej” Rosji), 
który wówczas był również doradcą 
Saddama Husajna. Mało kto zauwa-
żył, że rozprawa habilitacyjna Abbasa 
(pt. „Tajna łączność między nazistami 
a przywódcami ruchu syjonistycz-
nego”) całkowicie zaprzeczała Holo-
kaustowi, twierdząc, że naziści zabili 
tylko „kilka tysięcy Żydów”.

Jagiellonia.org/ Daily Mail/ 
tłum. Irena Rudnicka

Były oficer FSB: 
Rosja przerzuca do Europy 
szpiegów udających uchodźców

Federalna Służba Bezpieczeństwa 
regularnie wysyła do Europy swoich 
szpiegów pod przykrywką czeczeńskich 
uchodźców, wyposażając ich w fałszywe 
dokumenty, wynika z materiału niemiec-
kiego dziennika „Die Welt”, który cytuje 
byłego pułkownika FSB, dezertera z Ro-
sji – podaje portal kresy24.pl.

„Udało nam się przerzucić do Europy 
swoich szpiegów przebranych za migran-
tów. O rezultatach operacji został poin-
formowany prezydent Putin i zatwierdził 
je”  – powiedział były wysoki rangą ofi-
cer FSB, który w filmie dokumentalnym 
„Zimna wojna Putina” wyemitowanym 
w niemieckiej telewizji publicznej ZDF 8 
lutego przedstawia się jako Igor.

Uciekinier służył w Rosji w randze 
pułkownika FSB jako szef wydziału do 
walki z terroryzmem oraz zwalczania 
ekstremizmu politycznego, co zostało 
potwierdzone na podstawie zdjęcia 
grupowego, do którego pozuje „wier-
chuszka” służb specjalnych, wśród 
nich  – Igor. Były pułkownik uciekł z 
Moskwy pod koniec 2012 roku, po kon-
flikcie z przełożonymi. Reżyser filmu 
spotykał się z nim w różnych krajach i 
nagrał łącznie 15 godzin materiału.

Jak powiedział „Igor”, FSB już od 
2002 roku „wyposażała Czeczeńców w 
fałszywe dokumenty świadczące o ich 
prześladowaniu w ojczyźnie, dlatego 
otrzymywali oni azyl w Europie”. Z po-
mocą tych „politycznie prześladowa-

nych” Czeczenów „rosyjskim służbom 
specjalnym udało się stworzyć w Euro-
pie bardzo realną sieć agentów”.

„Integrując się ze społecznością mu-
zułmańską w Niemczech, Wielkiej Bryta-
nii i Francji, stale ją infiltrują, a gdy będą 
potrzebni do tego, by wywrzeć wpływ 
na sytuację polityczną w interesie Krem-
la, agenci rozpoczną swoją pracę. Co do 
tego nie mam wątpliwości” – powiedział 
Igor, ukrywający się przed długim ramie-
niem Kremla w Europie.

Fakt ten potwierdza przewodniczący 
czeczeńskiego stowarzyszenia kulturalne-
go w Kilonii (Niemcy) Timur Dugazajew, 
który również udzielił wywiadu ZDF. Za-
przeczył on, że współpracuje ze służbami 
specjalnymi, ale przyznał, że obserwował 
swoich rodaków i przekazywał o nich infor-
macje kierownictwu czeczeńskiemu.

Według „Igora”, wszyscy ci agenci 
„szpiegują krytyków reżimu i potencjal-
nych islamistów”.

Tymczasem szef niemieckiego kontr-
wywiadu Hans-Georg Maassen idzie da-
lej. Twierdzi, że „FSB celowo promuje na-
pływ radykalnych islamistów do Niemiec 
w celu destabilizacji sytuacji w kraju”. 
Niemieckie służby wywiadowcze, dodaje 
„Die Welt”, „już od dawna podejrzewa-
ją, że zwiększony napływ czeczeńskich 
uchodźców to celowa, zaplanowana 
operacja”.

Jagiellonia.org/ Kresy24.pl

Ukraina przekazała Zgromadzeniu 
Parlamentarnemu NATO raport o związkach 
Federacji Rosyjskiej z ISIS i Hamasem

W czasie posiedzenia wiosennej sesji 
Zgromadzenia Parlamentarnego NATO w 
Tbilisi przedstawiciele Ukrainy przekazali wice-
przewodniczącej Międzyparlamentarnej Rady 
Ukraina-NATO Rasie Juknevičienė i członkom 
delegacji narodowych raport o związkach Fe-
deracji Rosyjskiej z organizacjami terrorystycz-
nymi na Bliskim Wschodzi i w Azji Środkowej. 

Informację na ten temat zamieściła 
na swoim profilu na Facebooku prze-
wodnicząca ukraińskiej delegacji w ZP 
NATO Iryna Friz. Jak napisała, dokument 
zawiera fakty oraz analizę sposobów 
komunikacji, wsparcia i koordynowania 
działań między Federacją Rosyjską i ISIS, 
Talibanem, Hamasem, Hezbollahem i in-
nymi tego rodzaju podmiotami.

Friz poinformowała również, że 
w swojej prezentacji dotyczącej Rosji 
Juknevičienė wyraziła zrozumienie dla 
stanowiska Ukrainy co do zakazu trans-
misji rosyjskich kanałów telewizyjnych 
oraz nie ukrywała zdziwienia obecnością 
rosyjskich kanałów telewizyjnych, takich 
jak RT, w hotelach w Europie.

„Rasa porównała przy tym rosyjską 
telewizję do papierosów. Jak słusznie za-
uważyła, w Europie można kupić papie-
rosy, ale na paczce jest ostrzeżenie. Tak 
samo kanały rosyjskie mogą być oznako-
wane” – napisała przewodnicząca ukraiń-
skiej delegacji.

Źródło: Facebook, 
tłum. Jagiellonia.org
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Rosja pragnie zemsty za klęskę w zimnej wojnie. Dąży do globalnego podziału 
świata. Sieje niezgodę i wywołuje antyamerykańskie nastroje. Sprowadza na złą 
drogę elity państw europejskich. Stara się budować oś Moskwa – Paryż – Berlin. 
Podważa jedność euroatlantycką i przygotowuje armię do militarnej konfrontacji z 
Zachodem. To nie jest teoria spiskowa, lecz rzeczywistość dzisiejszej polityki Kremla, 
który ponownie dąży do przejęcia nowych ziem pod władzę „cara moskiewskiego”.

Włodzimierz 
Iszczuk,

redaktor

Bałtycko-czarnomorska 
SZACHOWNICA

Strategia przetrwania 
w warunkach rosyjskiej 

wojny hybrydowej

W pobliżu europej-
skich granic Kreml 
wznieca płomienie 
wojen i konfliktów. 

Syria, Ukraina, Mołdawia, Gruzja i 
Azerbejdżan  – w tym pasie niesta-
bilności Moskwa testuje metody 
niszczenia architektury bezpieczeń-
stwa europejskiego i światowego.

Bezwstydna propaganda, inge-
rencja w amerykańskie wybory, próba 

zamachu stanu w Czarnogórze, wspar-
cie zamieszek w Katalonii oraz dolewa-
nie oliwy do ognia polsko-niemieckich 
i polsko-ukraińskich sporów historycz-
nych – Putin dokłada wszelkich starań, 
aby zniszczyć militarną i polityczną 
jedność Zachodu. Jednocześnie Kreml 
usiłuje za wszelką cenę uniemożliwić 
stworzenie sojuszu państw Między-
morza, zdolnego do powstrzymania 
rosyjskiej ekspansji na Zachód. 

UKRYTA WOJNA PRZECIW 
MIĘDZYMORZU

Moskwa boi się powstania Mię-
dzymorza. Stworzenie regionalnego 
sojuszu państw Europy Środkowo-
-Wschodniej oznaczałoby kres marzeń 
o odbudowie Imperium Rosyjskiego. 
Właśnie dlatego Rosja od ponad dwu-
stu lat bezkompromisowo prowadzi 
geopolityczną wojnę przeciwko naro-
dom dawnej I Rzeczpospolitej.
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Wojna hybrydowa wciąż trwa. 
Po upadku muru berlińskiego i roz-
padzie ZSRS Rosja podłożyła szereg 
geopolitycznych „bomb zegaro-
wych” w regionie bałtycko-czarno-
morskim. Są wśród nich: obwód 
kaliningradzki nad Bałtykiem, ode-
rwane od Mołdawii Naddniestrze, 
anektowany ukraiński Krym na 
Morzu Czarnym oraz okupowana 
część Donbasu na południowym 
wschodzie Ukrainy. Oprócz tego 
Rosja oplotła siecią swoich agen-
tów Białoruś i wciągnęła Mińsk do 
własnego bloku militarno-politycz-
nego. W rezultacie Polska i kraje 
bałtyckie stały się najbardziej zagro-
żonymi państwami Europy Środko-
wo-Wschodniej.

Prywatna agencja wywiadu 
Stratfor, nazywana „cieniem CIA”, 

opublikowała raport, w którym 
zwraca uwagę na to, że: „Kraje bał-
tyckie i Polska są otwarte dla Rosji. 
[…] Kraje te nie są bezpieczne, w 
dużym stopniu z powodu siły woj-
skowej Rosji, o czym świadczy hi-
storia rosyjskiej okupacji trwającej 
od XVIII do XX wieku”.

Znany amerykański historyk Ti-
mothy Snyder w książce „Skrwawio-
ne ziemie. Europa między Hitlerem 
a Stalinem” opisał obszar, na którym 
w pierwszej połowie ubiegłego stu-
lecia dokonano najstraszniejszego 
ludobójstwa narodów Europy. Na-
ukowiec zwraca uwagę na fakt, że 
„Obszar skrwawionych ziem w cało-
ści pokrywa się z terytorium dawnej 
Rzeczypospolitej”.

Po rozpadzie Związku Sowiec-
kiego wydawało się, że czasy te na-

leżą już do ponurej przeszłości, ale 
wraz z dojściem do władzy pułkow-
nika KGB Władimira Putina Moskwa 
ponownie powróciła do tradycyjnej 
polityki imperialnej.

DZIEL I RZĄDŹ
Moskwa ma kolosalne do-

świadczenie w skłócaniu narodów 
byłej I Rzeczpospolitej. Jako histo-
ryczny spadkobierca polityki Bizan-
cjum po mistrzowsku opanowała 
imperialną zasadę divide et impe-
ra – „dziel i rządź”.

Istnieje legenda, że Juliusz Ce-
zar po podbiciu kolejnego narodu 
powiedział do swoich dowódców: 
„Myślicie, że zdobyliśmy ten naród, 
zająwszy jego terytorium? Nie! Zwy-
ciężymy go dopiero wtedy, gdy bę-
dziemy pisać jego historię”. W 1834 
roku po powstaniu listopadowym 
Rosja wraz z innymi zaborcami zaję-
ła się fałszywym programowaniem 
pamięci historycznej narodów by-
łej I Rzeczypospolitej. W tym celu 
została powołana Komisja Arche-
ograficzna, która niszczyła, manipu-
lowała i falsyfikowała dokumenty 
historyczne ziem Najjaśniejszej Rze-
czypospolitej. Wkrótce wszystkie te 
manipulacje zostały włączone do 
nauki historycznej i systemu oświa-
ty Imperium Rosyjskiego.

Rosja dołożyła wszelkich starań, 
aby narody byłej I Rzeczypospolitej 
były podzielone kłótniami i sprzecz-
nościami, aby narodowowyzwoleń-
cze ruchy Polaków, Litwinów i Ukra-
ińców pod żadnym pozorem nie 
zjednoczyły się w walce z zaborca-
mi. Ukraińskie porzekadło mówi, iż 
„Cudzymi rękoma łatwiej zagarniać 
żarzące się węgle”. Szczucie Pola-
ków na Ukraińców i Ukraińców na 
Polaków w ciągu ostatnich dwustu 
lat było głównym narzędziem rosyj-
skiej imperialnej polityki. Taka poli-
tyka szybko wydała owoce.

PUŁAPKA DMOWSKIEGO
W przeddzień I wojny świato-

wej carska Rosja postanowiła wyko-
rzystać polskie atuty. Uzasadniając 
swoje rabunkowe plany i preten-
sje terytorialne, dążyła do zajęcia 
wszystkich polskich ziem na za-
chodzie. Aby wciągnąć Polaków w 
geopolityczne awantury Sankt Pe-
tersburga, rozpuszczono pogłoski, 
jakoby car po wojnie miał przyznać 
Polsce autonomię w granicach im-
perium rosyjskiego.

Roman Dmowski, carski wier-
nopoddańczy poseł do Dumy Pań-
stwowej Imperium Rosyjskiego, 
stał się ważnym instrumentem ro-



/ Popular Science Magazine44

syjskiej dyplomacji. Błyskotliwy pu-
blicysta Dmowski w odróżnieniu 
od rosyjskojęzycznego Piłsudskie-
go pięknie władał językiem pol-
skim i świetnie rozumiał psychikę 
przeciętnych Polaków. Jego teksty 
i przemowy były słodkie jak miód. 
Ale był w nich antypolski jad…

Dmowski był adwokatem im-
perialnej Rosji i działał w jej inte-
resie. Nastawiał Polaków przeciw 
Ukraińcom. Przeciwstawiał się 
zjednoczeniu narodów byłej I 
Rzeczpospolitej w walce przeciw-
ko wspólnemu wrogowi. W swo-
jej pracy „Kwestia ukraińska” bez 
uzasadnienia próbował przeko-
nać Polaków, iż jakoby głównym 
zagrożeniem dla Polski nie była 
agresywna Rosja, ale przymierze 
Niemiec z Ukrainą. I to po trzech 
rozbiorach Polski, inicjowanych 
właśnie przez Rosję w porozu-
mieniu z Niemcami!

To znaczy, zamiast jedno-
czyć narody I Rzeczypospolitej do 
wspólnej walki przeciwko wspól-
nym wrogom  – niemieckiemu i 
rosyjskiemu zaborcy, Dmowski 
stanął po stronie despotycznego 
imperium, które było głównym ini-
cjatorem podziałów Polski!

To właśnie prorosyjska polity-
ka Dmowskiego i powstałej z jego 
inicjatywy endecji pozostawiła na 
pastwę bolszewickiej Rosji Pola-
ków ze Wschodu, przeszkodziła 
Piłsudskiemu w stworzeniu silnego 
geopolitycznego sojuszu państw 
bałtycko-czarnomorsko-adriatyc-
kiego międzymorza oraz stworzyła 
przesłanki dla polsko-ukraińskiego 
konfliktu na Kresach południowo-
-wschodnich.

BANDERA I WOŁYŃSKI 
WĘZEŁ GORDYJSKI

Ukraińska tożsamość i świado-
mość narodowa po rozbiorach I 
Rzeczypospolitej w znacznej mie-
rze była zniekształcana pod ukie-
runkowanym wpływem państw 
zaborczych  – Rosji i Austrii. W ХІХ 
wieku reżim carski w czasie powsta-
nia listopadowego i styczniowego 
obiecał Ukraińcom ożywić kozacką 
wolność i umiejętnie przekierował 
ich patriotyzm na antypolski tor.

Habsburgowie austriaccy we 
Wschodniej Galicji, wykorzystując 
Ukraińców, dążyli do stworzenia 
przeciwwagi dla polskiej dominacji 
i pomagali swoim agentom służą-
cym w austriackiej armii stać się 
ukraińską elitą (greckokatolickimi 
księżmi i nauczycielami) we wsiach 
Królestwa Galicji i Lodomerii.

W przededniu I wojny świato-
wej rząd austro-węgierski zamierzał 
wykorzystać galicyjskich Ukraińców 
do uzasadnienia swoich roszczeń 
terytorialnych wobec całej Ukrainy. 
W sierpniu 1914 roku metropolita 
Andrzej Szeptycki przedstawił Mi-
nisterstwu Spraw Zagranicznych 
Аustrii koncepcję organizacji władzy 
państwowej na Ukrainie, na czele z 
hetmanem z austriackiej rodziny ce-
sarskiej. Wkrótce arcyksiążę Wilhelm 
Franz von Habsburg-Lothringen 
stanął na czele Legionu Ukraińskich 
Strzelców Siczowych. Po porażce 
państw centralnych w I wojnie świa-
towej weterani tego legionu stali się 
zalążkiem Ukraińskiej Organizacji 
Wojskowej (UWO) i Organizacji Ukra-
ińskich Nacjonalistów (OUN).

W okresie międzywojennym 
spadkobierca imperium carskiego – 
stalinowsko-bolszewicka Rosja, infil-
trował swoich agentów w szeregach 
OUN i likwidował przywódców orga-
nizacji (Коnowalca, Baranowskiegо, 
Ściborskiego i Senykа), którzy przez 
długi czas uniemożliwiali wywoła-
nie konfliktu polsko-ukraińskiego na 
południowym wschodzie II Rzeczpo-
spolitej. W rezultacie OUN podzieliła 
się na dwie frakcje, z których jedna 
OUN (b) podczas II wojny światowej 
przejęła dowództwo Ukraińskiej Po-
wstańczej Armii i na krótko przed 
przybyciem wojsk rosyjsko-bolsze-
wickich w interesie stalinowskiej 
Rosji zorganizowała czystki etnicz-
ne Polaków na Wołyniu i w Galicji 
Wschodniej.

Historia dzieli narody. Trumny 
Dmowskiego i Bandery utrudnia-
ją utworzenie mocnego sojuszu 
geopolitycznego, niezbędnego dla 
przetrwania niepodległej Polski, 
Ukrainy, Litwy i innych narodów by-
łej I Rzeczpospolitej.

Dmowskiego i Bandery nie da 
się wyrzucić z historii. Historii nie 
można zmienić, ale należy wycią-
gnąć z niej wnioski. Przeszłość nie 
powinna przeszkadzać przyszłości. 
Pamięć historyczna nie powinna 
generować nowych konfliktów. Pol-
sce i Ukrainie potrzebna jest współ-
praca, a nie historyczne spory.

STRATEGIA PRZETRWANIA
Identyfikacja zagrożenia okazu-

je się sprawą pierwszoplanową w 
strategii przetrwania. Co się stanie, 
jeśli Rosji uda się przejąć projekt 
Międzymorza i skierować go prze-
ciwko euroatlantyckiej jedności? Co 
będzie, jeśli NATO i Unia Europejska 
się rozpadną? Co się wydarzy, jeśli w 
USA zwyciężą izolacjoniści?

Geopolityczna strategia Ro-
mana Dmowskiego to prorosyjska 
koncepcja, która niesie poważne 
zagrożenie polskiej niepodległości 
i jej bezpieczeństwa. Trzeba raz na 
zawsze zdać sobie sprawę z tego, 
że geopolityczne interesy Rosji 
i Niemiec są identyczne. Nie ma 
żadnego wyboru między Moskwą 
a Berlinem – to odwieczni partne-
rzy i sojusznicy przeciwko Polsce, 
Litwie, Ukrainie i państwom regio-
nu. Oś Moskwa  – Paryż  – Berlin, 
którą starają się zbudować rosyj-
scy dyplomaci, to realne zagroże-
nie bezpieczeństwa państw Euro-
py Środkowo-Wschodniej.

GEOPOLITYKA
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Dlatego aby przetrwać w 
warunkach rosyjskiej agresji, ko-
nieczne jest, wbrew wszystkim 
prowokacjom i historycznym 
sprzecznościom, zjednoczenie 
wysiłków, wzmocnienie jedności 
transatlantyckiej, włączenie no-
wych członków do zbiorowego 
bezpieczeństwa NATO i stworzenie 
nowych sojuszy regionalnych. Mo-
skwa i Berlin nie powinny decydo-
wać o losie niezależnych państw 
centralnej i wschodniej Europy!

Właśnie dlatego, nie poddając 
się prowokacjom i próbom zasia-
nia niezgody na bazie historii i re-
ligii, musimy spokojnie, planowo 

i pewnie wzmacniać partnerstwo 
ze Stanami Zjednoczonymi i Wiel-
ką Brytanią, a także stworzyć nową 
strategię bezpieczeństwa regional-
nego między Morzem Adriatyckim, 
Bałtyckim, Czarnym i Kaspijskim.

Polska, Litwa i Ukraina mogą 
wystąpić z inicjatywą utworzenia 
unii regionalnej wzorowanej na 
historycznym dziedzictwie I Rze-
czypospolitej. Do antyimperialnej 
konstrukcji geopolitycznej oprócz 
krajów wschodniej flanki NATO 
koniecznie trzeba włączyć Szwe-
cję i kraje Nordyckiej Współpracy 
Obronnej (Nordic Defence Coope-
ration – NORDEFCO), Ukrainę wraz 

z krajami Kaukazu i grupą regional-
ną GUAM (Gruzja, Ukraina, Azerbej-
dżan i Mołdawia), a także Turcję, 
która staje się regionalnym liderem 
w regionie Morza Czarnego. Tylko 
wspólne i skoordynowane wysiłki 
takich regionalnych liderów, jak 
Polska, Ukraina, Szwecja i Turcja 
stworzą potężną geopolityczną 
konstrukcję, która na zawsze po-
wstrzyma rosyjski ekspansjonizm, 
a w przyszłości pomoże zniewo-
lonym narodom północnej Eurazji 
uzyskać wolność i niezależność.

Artykuł ukazał się 15 listopada 
2017 roku na łamach portalu 

Jagiellonia.org
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Kiedy Rosja dokona inwazji na państwa bałtyckie, polskie miasto 
Gdańsk stanie się kluczowe dla odpowiedzi NATO – pisze dr Jerry 
Hendrix na łamach National Review.

W ładimir Putin rozgry-
wa szeroko zakrojo-
ną partię szachów z 
NATO. Jego następ-

nym krokiem będzie zaatakowanie 
krajów bałtyckich  – twierdzi ame-
rykański ekspert wojskowy dr Jerry 
Hendrix. – Kiedy tak się stanie, Stany 
Zjednoczone będą musiały szyb-
ko przerzucić swoje siły zbrojne do 
Europy przez Polskę, aby zapobiec 
matowi. Proszę zauważyć, że użyłem 
słowa „kiedy”, a nie „jeśli” Putin zaata-
kuje państwa bałtyckie. Jest oczywi-
ste, że jego wielka strategia odbu-
dowy rosyjskiego imperium polega 
na odzyskaniu państw buforowych i 
graniu na paranoi rosyjskiego społe-
czeństwa dotyczącej zabezpieczenia 
się przed najazdem. Jest również ja-
sne, biorąc pod uwagę ogłoszony już 
przez niego zamiar ubiegania się o 
kolejną kadencję, że może sobie po-
zwolić na cierpliwość.

Na razie Putin zrobił wszystko 
co mógł, aby zbliżyć się do celu i nie 
sprowokować reakcji NATO. Rozpętał 
wojnę z Zachodem w przestrzeni cy-
bernetycznej, gospodarczej i militar-
nej. Nie jest jasne, czy użyje tej samej 
taktyki do bezpośredniego ataku na 
NATO, czy jedynie przełoży zwrot-
nicę i wykorzysta wielkie manewry 
rosyjskiej armii, takie jak tegoroczny 

„Zapad 17” [w 2017 r.], aby z marszu 
rozpocząć operacje wojskowe. W każ-
dym razie, kiedy podejmie ten krok, 
państwa członkowskie NATO będą 
miały problem z odpowiedzią. 

Sojusz Północnoatlantycki przez 
ponad pokolenie nie inwestował 
należycie we własną obronność. 
Dzisiaj wiele krajów, czy to na mocy 
decyzji wewnętrznych, czy w odpo-
wiedzi na apele prezydenta Donalda 
Trumpa przeznacza więcej środków 
na obronę, ale fakt, że przez bardzo 
długi czas wydawały na nią zbyt 
mało, uniemożliwi im szybkie od-
zyskanie gotowości bojowej. Wiele 
krajów całkowicie wyeliminowało 
całe segmenty swoich sił zbrojnych, 
od czołgów przez okręty podwod-
ne po samoloty patrolowe do ich 
zwalczania. Wiele krajów NATO nie 
ma już przemysłu obronnego, a te, 
które go posiadają, nie produkują 
nowoczesnej broni pozwalającej 
im prowadzić działania wojenne na 
współczesnym polu walki i odnosić 
w nich zwycięstwa.

Ponadto Stany Zjednoczone, naj-
silniejszy członek NATO, w ostatnich 
latach stopniowo wycofywały swoje 
wojska z Europy, stacjonujące tam na 
stałe. Pod koniec zimnej wojny Stany 
Zjednoczone miały na Starym Kon-
tynencie 4 000 czołgów i ponad 300 
000 żołnierzy. W roku 2013, na począt-
ku drugiej kadencji prezydenta Barac-
ka Obamy, ostatnie amerykańskie 
czołgi opuściły Europę i zostały na 
statkach wywiezione do USA. Pod ko-
niec kadencji Obamy, po bezprawnej 
aneksji Krymu przez Rosję i wybuchu 
wojny na wschodzie Ukrainy, podję-
to decyzję o wysłaniu amerykańskiej 

brygady pancernej do Europy na za-
sadzie rotacyjnej, ale nadal żadna nie 
stacjonuje na kontynencie na stałe. 

Widać więc wyraźnie, że kiedy 
Putin napadnie na państwa bałtyckie, 
USA będą musiały szybko sprowadzić 
swoje siły pancerne, jak również od-
działy wojsk lądowych przez Atlantyk 
do Europy. Polska będzie idealnym 
miejscem do ich rozmieszczenia, 
biorąc pod uwagę fakt posiadania 
przez nią głębokowodnego portu w 
Gdańsku oraz bliskość frontu bałtyc-
kiego. Jest jednak jeden problem: w 
tej chwili USA nie mogą w ten sposób 
wysłać swoich wojsk do Polski. 

Rosja po upadku sowieckiego 
imperium zachowała obwód kali-
ningradzki odcięty od reszty swo-
jego terytorium wąskim trójkątem 
terenu między Polską a Litwą. W 
tamtejszej bazie wojskowej Putin 
zainstalował środki izolowania pola 
walki, czyli kompleks określany jako 
Anti-Access/Area Denial (A2/AD), 
nazywany też strategią blokady do-
stępu lub obronną bańką. Obejmuje 
on nowoczesne rakiety ziemia-po-
wietrze S-400 – do obrony przeciw-
lotniczej  – oraz rakiety balistyczne 
ziemia-ziemia Iskander. System ten 

W grze w szachy z Putinem 
Gdańsk będzie królową

SCENARIUSZ 
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Kiedy Putin rozpocznie inwazję 
NATO będzie musiał szybko 
zareagować.

Dr Jerry Hendrix,
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jest w stanie zneutralizować jednost-
ki lądowe i powietrzne NATO, a także 
uniemożliwić wpłynięcie okrętów 
na Morze Bałtyckie poza obszar Ko-
penhagi, a więc z dala od Gdańska 
i jego portu przeładunkowego. Ta 
okoliczność  – w przypadku konflik-
tu – zmusiłaby USA do przeniesienia 
jednostek pancernych do Francji lub 
Belgii, a następnie ich załadunku na 
wagony kolejowe i transportu przez 
cały kontynent, co potrwałoby kilka 
tygodni, podczas których oddziały 
Putina mogłyby zająć dogodne po-
zycje i ustanowić nowe status quo w 
regionie, jak to miało miejsce na Kry-
mie. Jeśli NATO i Stany Zjednoczone 
chcą skutecznie odeprzeć atak Rosji, 
muszą zaplanować zneutralizowanie 
strategii blokady dostępu stworzo-
nej w Kaliningradzie.

Można to osiągnąć jedynie za 
pomocą „niebieskich” pocisków zdol-
nych do zmasowanego uderzenia 
na Kaliningrad, zmuszając wojska 
rosyjskie do zużycia swych zdolności 
i odpalenia pocisków „czerwonych” 
szybciej niż będą w stanie uzupełnić 
swoje rezerwy. Te „niebieskie” poci-
ski mogłyby być odpalane z małych 
zwrotnych łodzi rakietowych, które 

z łatwością mogą poruszać się po 
upstrzonym wyspami północnym 
Bałtyku, albo wystrzeliwane z ma-
łych okrętów podwodnych wypo-
sażonych w wyrzutnie rakiet, które 
bezpiecznie będą działać na wodach 
tego płytkiego morza, lub być prze-
noszone przez najnowocześniejsze 
samoloty piątej generacji zdolne 
do unikania systemu S-400 i dzia-
łania wewnątrz obronnej bańki. 
Jeśli Kaliningrad zostanie zneutra-
lizowany, siły sprzymierzone będą 
w stanie przeładować jednostki 
pancerne oraz zaopatrzenie i żoł-
nierzy w porcie gdańskim, który 
stałby się wówczas kluczowy dla 
sukcesu operacji NATO.

Gdańsk jako przemysłowy port 
przeładunkowy nadaje się do tego 
celu znakomicie. Jest w nim wiele 
nabrzeży i dźwigów, które codziennie 
przeładowują setki ton towarów kie-
rowanych na rynek europejski. Dzięki 
nim amerykańskie statki miałyby czas 
na szybkie przyjęcie, rozładowanie i 
opuszczenie portu, zanimby Kalinin-
grad odzyskał siły. Gdańsk znajduje 
się także w bliskim sąsiedztwie Litwy, 
Łotwy i Estonii, co pozwoliłoby ame-
rykańskim oddziałom lądowym na 

natychmiastowe osiągnięcie strate-
gicznych celów. Zachowanie dostępu 
do państw bałtyckich i dużych por-
tów Polski powinno pozostać jednym 
z najważniejszych priorytetów NATO 
w przypadku wojny z Rosją.

Kiedy Putin rozpocznie inwa-
zję  – a niewątpliwie zamierza to 
zrobić – NATO będzie musiał szybko 
zareagować, aby uniemożliwić mu 
zdobycie przyczółka w krajach bałtyc-
kich i uczynić jego zdobycie faktem 
dokonanym. W Europie Północnej 
Kaliningrad i Gdańsk stały się dwiema 
królowymi na szachownicy. Sojusz 
musi być przygotowane do obrony 
swojej królowej i wyeliminowania 
królowej Putina.

Dr Jerry Hendrix jest emeryto-
wanym kapitanem Marynarki Wo-
jennej Stanów Zjednoczonych, hi-
storykiem, starszym pracownikiem 
i dyrektorem Programu Strategii i 
Sił Obronnych w waszyngtońskim 
Center for a New American Securi-
ty. Jego tekst ukazał się w „National 
Review”, amerykańskim konserwa-
tywnym dwutygodniku opinii, 20 
grudnia 2017 roku.

Źródło: National Review,
tłum. Włodzimierz Iszczuk

ROSJA SZYKUJE SIĘ  
DO WOJNY 

Władimir Putin rozgrywa 
szeroko zakrojoną partię 
szachów z NATO. Jego 
następnym krokiem będzie 
zaatakowanie krajów 
bałtyckich.
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Ihor Mazur: 
„Kiedy my, Polacy i 
Ukraińcy, jesteśmy razem, 
to stanowimy siłę!”

MIĘDZYMORZE

Polecamy Państwa uwadze wywiad z Ihorem Mazurem, porucznikiem ukraińskiej armii, 
gorącym orędownikiem idei Międzymorza, który definiuje się jako ukraiński nacjonalista, a 
jednocześnie składa kwiaty pod pomnikiem ofiar UPA w Warszawie.

Dominik Szczęsny-Kosta-
necki: Określa się pan jako ukra-
iński nacjonalista, a jednocześnie 
przyjaciel Polaków. Dla wielu osób 
w naszym kraju nie da się logicznie 
połączyć tych dwóch rzeczy.

Ihor Mazur: Jestem patriotą. U 
steru władzy w Polsce też znajdują się 
patrioci. Co nas różni? Historia naszych 
narodów oraz rosyjska propaganda, 
której twórcy pragną nas skłócić. A kie-
dy Ukraińcy występują przeciw Pola-
kom albo Polacy przeciw Ukraińcom, to 
wygrywa na tym Moskwa, która znowu 
chce stać się wielkim imperium. Nie-
stety, władze Niemiec, Włoch, Francji, 
Holandii czasem pomagają w tym Pu-
tinowi. Tym, czego Rosja obawia się naj-
bardziej, jest ukraińsko-polska przyjaźń!

Jest pan zaangażowany w 
promocję idei Międzymorza. 

Pojęcie to bywa definiowanie 
różnie. Czym jest Międzymorze 
dla porucznika Ihora Mazura?

Jestem z wykształcenia na-
uczycielem historii. Uczyłem o 
czasach I Rzeczypospolitej, kiedy 
my, Ukraińcy, my Polacy, i my, 
Litwini, byliśmy silni, bo byliśmy 
równi. Nie było dominacji. I po-
konywaliśmy Moskali, Turków i 
Niemców. Działo się tak dlatego, 
że byliśmy bratnimi narodami, 
a nasi królowie i książęta razem 
szli przeciw wrogowi. Ile razy 
Ukraińcy z Polakami palili Mo-
skwę? Pięknie gorzało to wrogie 
gniazdo! I oto dzisiaj, jeśli Pol-
sce i Ukrainie uda się zawrzeć 
geopolityczny, ekonomiczny i 
wojskowy sojusz, to w Europie 
Wschodniej będziemy mogli 
wspólnie dominować. Litwa, Es-

tonia i Gruzja przyłączą się do 
nas z uwagi na rosyjskie zagroże-
nie. Oczywiście do tego docho-
dzi Rumunia, Chorwacja, Węgry, 
Czarnogóra…, ale Międzymorze 
jest niemożliwe bez polsko-ukra-
ińskiej przyjaźni.

Ani w Polsce, ani na Ukra-
inie nikt nie rodzi się z kon-
cepcją Międzymorza w głowie. 
Jaka była pańska droga dojścia 
do tej idei? Czy momentem 
przełomowym była agresja Ro-
sji na Gruzję?

Tak. Ale nie ta z roku 2008, ale 
z 1992. A to dlatego, że już wtedy 
Rosja wyszczerzyła zęby  – 25 lat 
temu w Abchazji i Osetii Rosjanie 
rozpoczęli wojnę za swoje nowe 
imperium, za „russkij mir”. Tam dzia-
ło się dokładnie to, co teraz w Don-
basie. Ja wówczas, w trzeciej deka-
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dzie życia, walczyłem za Gruzję, bo 
zdawałem sobie sprawę, że później 
wróg wtargnie na Ukrainę. Dzisiaj 
frontu antyrosyjskiego na odcinku 
europejskim broni właśnie Ukraina. 
Międzymorze jest tą siłą, która może 
się przeciwstawić Rosji i zwyciężyć. 
Kiedy państwa rozpostarte między 
Morzem Bałtyckim, Czarnym i Ad-
riatyckim zjednoczą się, to razem 
będzie nas ponad 150 milionów. 
Pomogą nam Stany Zjednoczone 
i Anglia. Niemcy z Francuzami też 
będą zmuszone z nami rozmawiać, 
jak z równymi. A jeśli do tego zre-
alizujemy projekty ekonomiczne, 
na przykład handlowy z Chinami, 
z zastosowaniem nowych techno-
logii i z wykorzystaniem Nowego 
Jedwabnego Szlaku, to „Stara Eu-
ropa” i USA uznają nas za równo-
rzędnych partnerów. Przez to Ro-
sja skręci się ze złości. 

Teraz pytanie trudniejsze, 
ale muszę je zadać. Z czego, 
pana zdaniem, wynika popular-
ność Stepana Bandery na Ukra-
inie? Czy nie ma w tym obcej 
inspiracji?

Polakom trudno zrozumieć, ale 
tak jest, że Bandera jest dla ukraiń-
skich nacjonalistów symbolem wal-
ki ze Związkiem Sowieckim i Rosją. 
To komuniści nazywali wszystkich 
ukraińskich nacjonalistów bande-
rowcami. Dzisiaj również czerwono-
-czarne flagi na Majdanie oznaczają: 
Kijów przeciw Moskwie. A Rosja-
nie, zorientowawszy się, że Polska 
bardziej od innych pomaga naszej 
rewolucji, poczęli odwoływać się 
do historii krwawych, ukraińsko-
-polskich konfrontacji. I tutaj FSB 
dopracowało się tymczasowego 
sukcesu. I rzeczywiście, podnosząc 
temat wołyńskiej tragedii z 1943 
roku, polskie społeczeństwo zaczę-
ło generalnie odnosić się wrogo do 
Ukraińców, a w szczególności do 
ukraińskich nacjonalistów. Również 
na Ukrainie spotkamy różne partie 
i różnych historyków, którzy zaczęli 
krzyczeć o przelanej przez Polaków 
ukraińskiej krwi, o polskiej zdradzie 
pryncypiów, na których ufundo-
wana była I Rzeczpospolita, co do-
prowadziło do Chmielnicczyzny, o 
ugodzie ryskiej 1921 roku, na mocy 
której Polska i Związek Sowiecki 
podzieliły Ukrainę, o polonizacji i 
przymusowym katolicyzowaniu, o 
akcjach odwetowych i akcji „Wisła”. 
I to było w naszej wspólnej historii. 
Ale dzisiaj powinniśmy modlić się za 
dusze niewinnie zamordowanych i 
zakatowanych na Wołyniu i na Pod-

karpaciu. Powiedzieć  – tak właśnie 
było. Wyrazić skruchę i mieć nadzie-
ję, że to się nie powtórzy. Nasze nie-
szczęście ma nas pojednać. Tak jak 
w sowieckich obozach pojednało 
żołnierzy Armii Krajowej i UPA. Bo 
kiedy my, Polacy i Ukraińcy, jeste-
śmy razem, to stanowimy siłę! My i 
Putinowi staniemy kością w gardle 
i zniszczymy w Niemcach pragnie-
nie poszukiwania nowego Hitlera. 
I tak, niczym dwaj rycerze, sta-
niemy od morza do morza. A po 
rozpadzie Rosji, zaczniemy ekono-
micznie rozkwitać, bo dwa nasze 
państwa mają bardzo dogodne, 
strategiczne położenie.

Na moment przed rocznicą 
krwawej niedzieli pan i pańscy 
koledzy złożyli kwiaty pod po-
mnikiem rzezi wołyńskiej. Jak 
pan podchodzi do sprawy tam-
tej zbrodni? Jak można rozbroić 
tę bombę podłożoną pod sto-
sunkami polsko-ukraińskimi?

Jesteśmy ludźmi i w każdym 
z nas jest dusza, cząstka boskości. 
Musimy walczyć o pokój i w pierw-
szej kolejności o pokój w naszych 
duszach. Dzisiaj jest już bardzo nie-
wielu świadków wołyńskiej tragedii, 
ale my wierzymy ich opowieściom. 
Ukraińscy nacjonaliści wiedzą, że 
wtedy lała się krew niewinnych pol-
skich dzieci, kobiet i starców. Strach 
przed śmiercią wyganiał Polaków 
z Wołynia. Dlatego my, oficerowie 
UNSO, złożyliśmy kwiaty pod po-
mnikiem ofiar UPA, pochyliliśmy 
głowy i pomodliliśmy się do Boga 
za dusze niewinnych ofiar. Chcemy 
stawiać krzyże w miejscach tych 
krwawych wydarzeń, a nasi przy-
jaciele w Polsce postawią krzyże 
tam, gdzie płonęły ukraińskie wio-
ski i ginęli niewinni Ukraińcy. Wiem, 
że Ukraińcy i Polacy byli razem na 
Majdanie, by pomagać naszej ar-
mii i że są Polacy walczący przeciw 
Moskwie. Za Ukrainę i za Polskę. To 
ważne, bo po nas na celowniku je-
steście wy, Polacy.

Nosi pan nazwisko Mazur. 
W dawnej polszczyźnie to sło-
wo oznaczało etnicznego Po-
laka. W pana przypadku co to 
imię mówi?

Pochodzę z Podola, a tam Ma-
zurów jest bardzo wielu. Jesteśmy 
tak samo zacięci, jak Mazurzy w Pol-
sce. Też mamy swój honor. 

Tak w ogóle jestem przekona-
ny, że tam, gdzie u Ukraińca płynie 
i ukraińska, i polska krew, to jest 
to dobry znak, że rozumiemy za-

równo nasze czarne dni, jak i dni 
naszych wspólnych zwycięstw. 
Zacznijmy działać we wspólnym 
interesie, wtedy będziemy silni, 
a Moskwa będzie się nas oba-
wiać tak, jak to miało miejsce w 
XV, XVI i XVII wieku. Chodzi o to, 
aby odnowiła się nasza wspólna, 
równoprawna Rzeczpospolita.

Panie poruczniku, niektó-
re siły w Polsce chcą zohydzić 
Ukrainę w oczach społeczeń-
stwa poprzez skojarzenie puczu 
przeciwko legalnie wybranemu 
rządowi z kijowskim Majdanem. 
Wykorzystano do tego Fundację 
„Otwarty Dialog”, której przed-
stawiciele chętnie posługiwali 
się symboliką zaczerpniętą z 
rewolucji godności. Jak pan sko-
mentuje takie działania – może-
my je chyba nazwać grami ope-
racyjnymi? Jak się przeciwko 
temu bronić?

Rosja prowadzi wojnę hybrydo-
wą nie tylko przeciw Ukrainie, ale i 
przeciw Polsce. Chodzi o wywołanie 
wrogości między naszymi bratnimi 
narodami, a także o walkę z patrio-
tycznie nastawioną polską władzą. 
Oczyszczenie różnych struktur wła-
dzy z wrogich, prokomunistycznych 
agentów jest tym, co powinno się 
zrobić u was i u nas. Dzisiaj to są 
agenci Rosji, ale ich dzieje sięgają 
jeszcze czasów KGB. Teraz mówi się 
o Lechu Wałęsie, który był agentem 
KGB, mówi się o Tusku, który opo-
wiadał o smoleńskiej tragedii, jak 
o wypadku, jak o pomyłce kontro-
lerów, nie zaś jak o zabójstwie do-
konanym z rozkazu Putina na setce 
przedstawicieli polskiej elity władzy. 
Z kolei ślad niemiecki był widoczny 
w fałszywym „polskim Majdanie”. 
Ale Niemcy robią interesy z Gaz-
promem i również w ich kierow-
nictwie niektórzy współpracują z 
FSB. Oni są zainteresowani budową 
Południowego Potoku (Gazociągu 
Południowego), który uderzałby w 
gospodarkę Ukrainy oraz byłby nie-
wygodny dla Polski. Bardzo dobrze 
widać, kto stoi za tymi akcjami! 

A jeśli chodzi o wasze sądow-
nictwo, że odniosę się i do tej kwe-
stii, to trzeba ja oczyścić niczym 
stajnię Augiasza ze starej, proko-
munistycznej, prorosyjskiej zarazy. 
Ja i moi koledzy z UNSO popieramy 
waszą walkę.

Rozmawiał  
Dominik Szczęsny-Kostanecki,  

redaktor naczelny kresy24.pl
Wywiad pierwotnie ukazał się 

na portalu kresy24.pl
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HISTORIAARCHITEKTURA 
BEZPIECZEŃSTWA

UE i NATO nie prze-
widują rozszerze-
nia w najbliższych 
latach, jednak 

muszą wymyślić sposób na to, jak 
zintegrować Ukrainę, Gruzję i Moł-
dawię z europejskim systemem 
bezpieczeństwa.

W najbliższych latach wojna w 
Donbasie może toczyć się tak samo 
ospale jak dziś, równie dobrze jed-
nak Moskwa może się zdecydować 
na zwiększenie agresji przeciwko 
Ukrainie. Trudno przewidzieć, co do-
kładnie się wydarzy. „Wszystko zależy 
od geopolityki i tego, czego zażyczy 
sobie sam Władimir Putin” – powie-
dział kanadyjski ekspert w zakresie 
bezpieczeństwa Igor Kozak, który 
odwiedził linię frontu w czerwcu.

Rosja intensywnie wzmacnia 
swój potencjał wojskowy i infra-
strukturę wzdłuż granicy ukraińskiej, 
budując kolej z Żurawki do Millero-
wa. Pozwoli to szybko przerzucać 
wojska w regionie w przypadku 
ofensywy. Znany rosyjski ekspert 
wojskowy Paweł Fielszenchauer 
zapowiedział atak Rosji na Gruzję 
w 2008 roku. Obecnie ostrzega, że 
rozmieszczenie rosyjskich wojsk 
wzdłuż granicy może się okazać 
przygotowaniem do otwartej inwa-
zji na Ukrainę kontynentalną. Pisze o 
tym w artykule dla amerykańskiego 
think tanku Atlantic Council ekspert 
Andreas Umland. 

Powodem wzmożenia agresji 
może być próba połączenia oku-
powanych terenów w Donbasie z 
Krymem wzdłuż wybrzeża Morza 
Azowskiego. Ten cel może stać się 
szczególnie ważny dla Rosji w sy-
tuacji, gdy budowa mostu nad Cie-
śniną Kerczeńską nie powiedzie się. 
A w takim przypadku aneksja Kry-
mu może zostać zakwestionowa-
na przez rosyjskie społeczeństwo, 
które zacznie wyrażać niezadowo-
lenie z działań Putina, ocenianych 
jako zbyt kosztowne. Wzmocnienie 
agresji przeciwko Ukrainie może 
zacząć się od prowokacji, która 
usprawiedliwi ofensywę.

Ponieważ zbliżają się wybory 
prezydenckie w Rosji, Putin może 
uznać, że nowe podboje wojskowe 
mogą być dla niego korzystne przed 
głosowaniem. I wojna na dużą skalę 
mocno uderzy w system bezpie-
czeństwa Europy, zwiększając na-
pływ uchodźców do UE.

Biorąc pod uwagę te wszystkie 
czynniki, ożywienie rozmów w forma-
cie normandzkim z udziałem Ukrainy, 
Niemiec, Francji i Rosji stanie się prio-
rytetem. 14 czerwca sekretarz stanu 
Rex Tillerson zasugerował, że Stany 
Zjednoczone mogą przestać nalegać 
na realizację porozumień mińskich i 
zechcą zachować elastyczność. Jed-
nak takie podejście może być błęd-
ne, jeśli Stany Zjednoczone zostaną 
pochłonięte przez wewnętrzne spory 

polityczne w najbliższej przyszłości. 
Pewne zwycięstwo we Francji Em-
manuela Macrona i jego zespołu 
oraz bardzo prawdopodobne Angeli 
Merkel po wrześniowych wyborach 
w Niemczech czynią kontynuację 
mińskiego procesu najlepszym spo-
sobem, aby posuwać się do przodu. 
Ostatnie ostre wypowiedzi Merkel 
i Macrona wobec Kremla wskazują 
na to, że jedność francusko-nie-
miecka zostanie zachowana, a na-
wet się wzmocni.

Państwa członkowskie UE z Euro-
py Środkowej i Wschodniej są bardzo 
zainteresowane deeskalacją napięć 
na wschodzie Ukrainy. Dlatego Unia 
powinna zasygnalizować Kremlowi, 
że wprowadzi ostrzejsze sankcje, jeśli 
Rosja zdecyduje się posunąć w głąb 
Ukrainy lub jeżeli sytuacja w Don-
basie będzie napięta. Bruksela musi 
pokazać Moskwie swą gotowość 
nie tylko do nałożenia ograniczeń 
eksportowych, ale również do wpro-
wadzenia szerokiego embarga na ro-
syjskie nośniki energii, które są dostar-
czane przez rosyjskie rurociągi do UE. 
Jednocześnie państwa europejskie 
zarówno w UE, jak i poza nią powinny 
podejmować bardziej zdecydowane 
indywidualne działania przeciwko 
wybranym członkom rosyjskiej elity 
politycznej i gospodarczej.

Umland zaznacza, że Zachód 
będzie musiał również poważnie 
zastanowić się nad powołaniem 

Zachód powinien włączyć 
Ukrainę do systemu 
bezpieczeństwa w 
Europie – Atlantic Council
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dodatkowych struktur bezpie-
czeństwa dla Europy Wschodniej, 
zwłaszcza Mołdawii, Ukrainy i Gruzji. 
Poważne zaniedbanie w postso-
wieckich stosunkach międzyna-
rodowych jest główną przyczyną 
obecnego kryzysu w szarej strefie 
geopolitycznej. Bez komplekso-
wego rozwiązania problemów 
bezpieczeństwa w Kiszyniowie, 
Kijowie i Tbilisi nie może być trwa-
łej stabilności, trwałego pokoju ani 
dobrobytu gospodarczego wzdłuż 
wschodnich granic UE i NATO. Jed-
nak mało prawdopodobne jest, aby 
te dwie organizacje rozszerzyły się 
w najbliższych kilku latach.

Dlatego Bruksela, Waszyngton, 
Berlin, Paryż, Warszawa i Londyn 
powinny znaleźć alternatywne spo-
soby zapewnienia przynajmniej włą-
czenia Mołdawii, Gruzji i Ukrainy do 
europejskiego systemu bezpieczeń-
stwa. Zdaniem Umlanda modelem 
możliwego rozwiązania może stać 
się Porozumienie o strategicznym 
partnerstwie i wzajemnej pomo-
cy między Turcją i Azerbejdżanem 
podpisane w 2010 roku. W artykule 
2 tego dokumentu zawartego mię-
dzy członkiem NATO a państwem 
Partnerstwa Wschodniego obie 
strony zgodziły się udzielać sobie 
„szybkiej” pomocy w przypadku 
zbrojnego ataku strony trzeciej „z 
użyciem wszystkich środków i zdol-
ności wojskowych”. NATO mogłoby 
zasygnalizować swoim wschodnim 
państwom członkowskim, że mogą 
swobodnie podejmować podobne 
zobowiązania wobec Ukrainy, Moł-
dawii i Gruzji, jeśli tego chcą.

W ten sposób mogłaby po-
wstać nowa wielostronna koali-
cja bezpieczeństwa w Europie 
Wschodniej, podobna do Między-
morza, które Polska proponowała 
po I wojnie światowej. W interesie 
narodowym wszystkich państw za-
chodnich leży bowiem przesyłanie 
wyraźniejszych i odważniejszych 
sygnałów do Moskwy.

Wcześniej portal Politico zamie-
ścił informację o tym, że w NATO 
oświadczono o zaniepokojeniu w 
związku ze wzrostem potencjału 
wojskowego Rosji. Według szefa 
Komitetu Wojskowego NATO gene-
rała Petra Pavela Sojusz nie zna do-
kładnych zamiarów Moskwy, jednak 
jej działania każą mu się niepokoić. 
Dodał również, że zauważa znaczącą 
modernizację rosyjskiej armii.

Na jednym z posiedzeń NATO 
Rosję i Iran nazwano głównymi za-
grożeniami.

Tłum. Jagiellonia.org

Były sekretarz generalny 
NATO: Nadszedł czas, by 
pokrzyżować plany Kremla
Minęły trzy lata od zajęcia przez Rosję Krymu i rozpętania 
wojny na wschodzie Ukrainy. Nic nie wskazuje na to, by 
miała się skończyć w najbliższym czasie. Wojska rosyjskie 
okopują się lub nacierają. Odpowiedź Europy nie zmienia 
ich taktyki. Potrzebne są więc świeże pomysły na to, jak 
powstrzymać walkę i położyć kres zabijaniu. O tym na 
łamach „Financial Times” pisze były sekretarz generalny 
NATO Anders Fogh Rasmussen. 

Zdaniem Rasmussena Rosja prowa-
dzi przeciwko Zachodowi „zimną wojnę 
na wyczerpanie”. Taktyka Moskwy polega 
na tym, żeby zniszczyć jedność trans-
atlantycką, zwłaszcza w odniesieniu do 
utrzymania sankcji.

„W ostatnich tygodniach zacząłem się 
obawiać, że Władimir Putin może osią-
gnąć sukces. I jeżeli mu się uda, konse-
kwencje będą tragiczne”  – ostrzega były 
sekretarz generalny NATO.

Nadszedł czas, by pokrzyżować plany 
Kremla. Mimo początkowych sukcesów 
polityki restrykcji – osłabienie rosyjskiej go-
spodarki, zatrzymanie przesuwania się sił ro-
syjskich na zachód − dziś widać, że sankcje 
nie zmusiły Moskwy do zaprzestania działań 
wojennych w Donbasie i ataków cyberne-
tycznych. Dlatego należy podnieść cenę, 
jaką zapłaci Kreml za swoją agresję.

Tym kierował się amerykański Kongres, 
gdy pod koniec lipca niemal jednogłośnie 

zatwierdził ustawę wprowadzającą za-
ostrzenie restrykcji wobec Rosji. 

Według Rasmussena decyzja Kongresu 
powinna zostać powitana z radością, bo nie-
sie przewidywalność transatlantyckich działań 
wobec Rosji. Tymczasem nie spotkała się z 
aprobatą Brukseli. Niektóre kraje unijne zaczę-
ły ją krytykować. Minister spraw zagranicznych 
Niemiec i kanclerz Austrii na wspólnej konfe-
rencji prasowej zakwestionowali „skuteczność 
naszego wspólnego stanowiska w sprawie 
konfliktu na Ukrainie” – napisał Rasmussen.

„Zamiast podważać sankcje Europej-
czycy powinni je wzmocnić i przedłużyć 
o rok, a nie o pół roku. UE i USA mają jed-
nakowe cele w zakresie bezpieczeństwa w 
Europie Środkowo-Wschodniej i normaliza-
cji relacji z Rosją. Te cele nie powinny paść 
ofiarą różnych interesów ekonomicznych” – 
podkreślił były sekretarz generalny NATO. 

Źródło: „The Financial Times”, 
tłum. Jagiellonia.org

USA wskazują swoich 
największych wrogów

Federacja Rosyjska i Chińska Republika 
Ludowa są nazywane głównym zagroże-
niem dla Stanów Zjednoczonych Ameryki 
na arenie polityki zagranicznej.

Jest to określone w zaktualizowanej 
amerykańskiej strategii bezpieczeństwa 
narodowego, opublikowanej dzisiaj na 
stronie internetowej Białego Domu. Doku-
ment zawiera 68 stron i został podpisany 
przez prezydenta USA Donalda Trumpa.

„Chiny i Rosja rzucają wyzwanie 
amerykańskiej potędze i interesom. Są 
zdeterminowani, aby rozbudowywać 
swoje siły zbrojne i monitorować in-
formacje, aby tłumić społeczeństwo i 
zwiększać wpływy”  – mówi dokument. 
Strategia stwierdza, że rozwój nowocze-

snej broni rosyjskiej i chińskiej stanowi 
zagrożenie dla infrastruktury krytycznej 
Stanów Zjednoczonych. Wśród zagro-
żeń wymienia się także Koreę Północną 
i Iran, które poprzez próby destabilizacji 
regionów stwarzają zagrożenia dla USA 
i ich sojuszników.

Ponadto zagrożenie pochodzi od ter-
rorystów-dżihadystów i międzynarodo-
wych organizacji przestępczych. „Chociaż 
problemy te różnią się naturą i wielkością, 
są zasadniczo takie same dla wszystkich, 
którzy cenią sobie wolność”, mówi doku-
ment. Zgodnie ze strategią zagrożenia te 
wymagają od USA ponownego przemy-
ślenia polityki z ostatnich dwóch dekad.

Jagiellonia.org
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POLSKIMI ŚLADAMI NA PODOLU…



Popular Science Magazine / 53



/ Popular Science Magazine54

DZIEŃ PIERWSZY. 
KAMIENIEC PODOLSKI

W Kamieńcu Podolskim osad-
nictwo istniało już od początku Rusi 
Kijowskiej, na co wskazują pozo-
stałości grodu z IX-XI wieku. W XIII 
wieku należał on do Księstwa Ha-
licko-Włodzimierskiego, następnie 
tereny te opanowali Tatarzy, a od 
połowy XIV wieku znalazły się w po-
siadaniu Wielkiego Księstwa Litew-
skiego  – rodu Koriatowiczów, Świ-
drygiełły, brata Władysława Jagiełły, 
oraz księcia Witolda. Od 1434 roku 
Podole wraz Kamieńcem Podolskim 
zostało formalnie przyłączone do 
Korony Królestwa Polskiego.

Po przyjeździe do Kamieńca 
zjedliśmy obfity obiad i ruszyliśmy 
na zwiedzanie miasta z przewodni-
kiem. Zaczęliśmy od Starego Miasta, 

gdzie zobaczyliśmy most Nowopla-
nowski, Basztę Batorego, Wietrzną 
Bramę, katolicką katedrę św. św. 
Piotra i Pawła oraz minaret (pozosta-
łość po meczecie), pomniki Jerzego 
Wołodyjowskiego i Jana Pawła II, Ry-
nek Polski, ratusz, Studnię Ormiań-
ską, dawny kościół Franciszkanów, 
kościół i klasztor Dominikanów, 
dzielnicę ormiańską z wieżą ko-
ścioła św. Mikołaja, kościółkiem pw. 
Zwiastowania (obecnie cerkiew św. 
Mikołaja), Rynkiem Ormiańskim i or-
miańskim domem handlowym. Od-
wiedziliśmy też budynek ruskiego 
magistratu, kościół Trynitarzy pw. 
św. Trójcy, Wielki Szaniec lub Bastion 
Ormiański, bramę miejską i stary 
most. W twierdzy kamienieckiej 
zwiedziliśmy: Stary Zamek, bastion 
św. Anny, baszty: Nową Wschod-

nią, Lanckorońską, Komendancką, 
Różankę, Tęczyńską, Lacką, Kołpak 
oraz Papieską i Wielką Zachodnią, 
której wewnętrzna ściana łączy się 
z Basztą Denną. Obejrzeliśmy rów-
nież Nowy Zamek z dwoma półba-
stionami, umocnieniami ziemnymi, 
suchą fosą i kamiennymi wałami 
oraz Zespół Bramy Ruskiej. 

Po powrocie mieliśmy czas na 
zakwaterowanie i pyszną kolację 
oraz na superlekcję historii z samym 
księdzem Romanem (kto to jest?).

Wycieczka odbywała się w ję-
zyku polskim. Uczniowie chodzili 
szlakami bitew i wydarzeń histo-
rycznych. Nie można nie docenić 
walorów wychowawczych tego 
doświadczenia, ponieważ umożli-
wiło im ono poznanie historii i wła-
snej tożsamości. 
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POLSKIMI ŚLADAMI 
NA PODOLU… 

Kamieniec Podolski, Chocim, Okopy Świętej Trójcy

21 października 2017 roku młodzież z żytomierskiej Szkoły Wiedzy 
o Polsce wraz z Natalią Kostecką-Iszczuk, nauczycielem historii 
Robertem Stepaniukiem i opiekunami wybrali się na wycieczkę 
edukacyjno-historyczną do Kamieńca Podolskiego, Chocimia i 
Okopów Świętej Trójcy.

DZIEŃ DRUGI. CHOCIM I 
OKOPY ŚW. TRÓJCY

W katedrze Świętych Aposto-
łów Piotra i Pawła uczniowie mieli 
możliwość wziąć udział w mszy 
św. w języku polskim, co też było 
bardzo istotne z punktu widzenia 
pamięci o własnych korzeniach i 
religii przodków.

Chocim – pierwszy gród istniał 
już w X wieku, od XIII wieku stanął tu 
murowany zamek, który w XV wieku 
stał się przedmiotem sporów i walk 
między Polską, Mołdawią, a następ-
nie Turcją. Najważniejsze wydarze-
nia w historii Chocimia to dwie zwy-
cięskie bitwy Polaków z Turkami: w 
1621 i 1673 roku. Chocimską fortecę 
rozbudowano w wiekach od XV do 
XVII. Składa się z: Nowej Twierdzy 
(wały ziemne, kamienne mury z sze-

ścioma wielobocznymi bastionami 
z początku XVIII w.) oraz Starego 
Zamku z II połowy XV wieku (wielki 
donżon i cztery baszty, drewniana 
kładka, sucha fosa, dziedziniec zam-
kowy, studnia, koszary z XVI w. i ka-
plica zamkowa z XV w.).

Twierdza była areną ważnych 
bitew. Dzieci mogły na własne 
oczy zobaczyć miejsca, gdzie 
ich przodkowie wykazali się mę-
stwem i miłością ojczyzny. Historia 
z podręczników ożyła. 

Dalszy ciąg zwiedzania objął 
przejazd przez Okopy Świętej Trójcy, 
warowną twierdzę z XVII-XVIII wieku 
zbudowaną na polecenie Jana III 
Sobieskiego w 1692 roku. Twierdza 
położona jest na wąskim przesmyku 
między Zbruczem a Dniestrem, do 
dziś zachowały się Brama Lwowska 

i Brama Kamieniecka, Baszta Puła-
skiego i kościółek św. Trójcy.

Te dwa dni zostaną w naszej 
pamięci na długo. Gdy wyjeżdżali-
śmy, ogarnął nas smutek, bo nikt nie 
chciał opuszczać tak szybko tych hi-
storycznych miejsc pamięci. Atmos-
fera panująca podczas wycieczki 
była fantastyczna. W drodze powrot-
nej do Żytomierza, rozmawialiśmy i 
dzieliliśmy się wrażeniami. Teraz ła-
twiej będzie zapamiętać ważne daty, 
zdarzenia i losy wybitnych postaci. 

Projekt został współfinansowa-
ny w ramach sprawowania opieki 
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
nad Polonią i Polakami za granicą 
za pośrednictwem Fundacji „Pomoc 
Polakom na Wschodzie”.

Robert Stepaniuk, nauczyciel 
historii, kierowany przez ORPEG
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W Żytomierzu odbyła się ІV Coroczna Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Polska-Ukraina: 
wspólne drogi do wolności. Międzymorze: retrospektywa i perspektywa”.

7 listopada Żytomierski Uni-
wersytet Państwowy im. 
Iwana Franki gościł uczestni-
ków konferencji poświęco-

nej historii stosunków polsko-ukraiń-
skich oraz zagadnieniom geopolityki 
w regionie bałtycko-czarnomorskim. 
Takie wydarzenie nie jest czymś no-
wym dla Żytomierza, ponieważ tutaj 
mieszka największe skupisko Pola-
ków na Ukrainie.

Coroczna dyskusja akademicka 
odbywa się w ramach długotermi-
nowego projektu „Historia jednoczy 
narody”, w trakcie którego udało się 
zorganizować w Żytomierzu szereg 

ogólnokrajowych i międzynarodo-
wych konferencji naukowych, przy 
aktywnym udziale Związku Szlachty 
Polskiej na Żytomierszczyźnie. Idea 
i temat konferencji powstały cztery 
lata temu z inspiracji Włodzimierza 
Iszczuka, redaktora naczelnego cza-
sopisma naukowo-popularnego 
„Głos Polonii” oraz portalu społeczno -
politycznego jagiellonia.org.

Uczestników spotkania  – na-
ukowców z Kijowa, Krakowa, Lwo-
wa, Żytomierza, Równego, Ka-
mieńca Podolskiego i Krzywego 
Rogu  – przywitali prorektor ŻUP 
Natalia Sejko, pierwszy zastępca Ży-

tomierskiej Rady Obwodowej Sergij 
Kramarenko oraz gość honorowy – 
kierownik Konsulatu Generalnego 
RP w Winnicy Wojciech Mrozowski.

Prezes organizacji społecznej 
Związku Szlachty Polskiej na Żyto-
mierszczyźnie Natalia Kostecka-Isz-
czuk, zwracając się do zebranych, 
zauważyła, że „oblicze wspólcze-
snego świata szybko się zmienia. 
Od czasu aneksji Krymu stosunki 
międzynarodowe znajdują się w 
stanie turbulencji. Europa przeżywa 
kryzys instytucjonalny, demogra-
ficzny i światopoglądowy. W USA 
rosną nastroje izolacjonistyczne. 

BUDOWAĆ MOSTY Z 
MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI

IMPREZY POLONIJNE
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Kreml podważa fundamenty prawa 
międzynarodowego, pragnie zmie-
nić ład światowy i zbudować oś 
Moskwa-Paryż-Berlin. Co się stanie, 
gdy USA wycofają się z polityki eu-
ropejskiej? Co się stanie ze słabymi 
i rozdzielonymi państwami Europy 
Środkowo-Wschodniej?” – zapytała. 
„By przeciwdziałać współczesnym 
zagrożeniom, państwa Między-
morza mogą wystąpić z inicjatywą 
utworzenia unii regionalnej, wzo-
rowanej na historycznym dziedzic-
twie I Rzeczypospolitej” – zauważyła 
prezes Związku Szlachty Polskiej.

Bardzo ciekawy raport zatytu-
łowany „Aneksja Krymu zagroże-
niem dla bezpieczeństwa pomostu 
bałtycko-czarnomorskiego” przed-
stawiła dr Eugenia Goriunowa z 
Wydziału Historycznego i Filozo-
ficznego Tawrijskiego Uniwersytetu 
Narodowego im. W. Wiernadskiego 
(Kijów). Interesujące było studium 
Wiktorii Węgierskiej pt. „Imperium 
oraz nowoczesne projekty pań-
stwowe w praktykach kartogra-
ficznych XV-XIX wieku”. Badaczka 
zauważyła, że kartografia zawsze 
była wykorzystywana jako narzę-
dzie propagandy dla uzasadnienia 
zapędów imperialnych oraz uspra-
wiedliwienia wojen i okupacji.

W ramach konferencji odbyła 
się też prezentacja publikacji po-
pularno-naukowych: monografii 
autorstwa zespołu historyków z 
ŻUP pt. „Zarys historii Żytomierz-
czyzny 1 połowy XX wieku” oraz 
zbioru osobistych relacji naocz-
nych świadków zatytułowanego 
„Majdan w pierwszej osobie”. 

Od 1999 roku przy wsparciu 
finansowym Związku Szlachty Pol-
skiej na Żytomierszczyźnie Wydział 
Historyczny Żytomierskiego Uni-
wersytetu Państwowego im. Iwana 
Franki corocznie wydaje czasopi-
smo naukowe pt. „Intermarium”.

Majdan, rewolucja godności to 
nasza historia współczesna i dobrze, 
że wyniki jej badania są prezento-
wane na takich forach naukowych, 
jak żytomierska konferencja. Na 
Ukrainie i w Polsce, w krajach, któ-
re mają wspólną przeszłość, trzeba 
budować wspólną przyszłość. Od 
aktywności wszystkich ludzi dobrej 
woli zależy, jaki będzie dzień jutrzej-
szy obu narodów.

Projekt został współfinansowa-
ny w ramach sprawowania opieki 
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
nad Polonią i Polakami za granicą 
za pośrednictwem Fundacji „Pomoc 
Polakom na Wschodzie”.

Maryna Hrycka-Annenkowa
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Ja – lider! 
Warsztaty umiejętności 
liderskich w Teresinie

Działacze Związku Szlachty Polskiej na Żytomierszczyźnie uczestniczyli w projekcie „Szkoła 
lidera polonijnego. Ja – Lider”, zorganizowanym przez Fundację Wolność i Demokracja. 

W ciągu dziewięciu 
dni, od 25 lipca do 3 
sierpnia, członkowie 
polskich organizacji 

społecznych z Ukrainy, Białorusi, Li-
twy i Łotwy w niewielkiej miejsco-
wości pod Warszawą brali udział w 
warsztatach liderskich. W trakcie 
zajęć dowiadywali się, jak zapewnić 
skuteczną komunikację i zorgani-
zować efektywny zespół, na czym 
polega rola lidera w grupie, co to 
znaczy motywowanie do działania, 
poznawali elementy asertywnego 
reagowania na sytuacje trudne, 
uczyli się, jak zarządzać projektem 
społecznym. Młodzi działacze opa-

nowywali też zasady poprawnej 
polszczyzny, polskiej etykiety języ-
kowej, przyswajali sobie podsta-
wowe słownictwo użyteczne w 
codziennych sytuacjach komunika-
cyjnych oraz uczyli się historii Polski.

WRAŻENIA UCZESTNIKÓW 
PROJEKTU

Alla Kostecka
członek Związku Szlachty na 

Żytomierszczyźnie
– Po przyjeździe na miejsce 

uczestniczyliśmy w zabawach, które 
miały na celu przełamanie lodów, 
poznanie się, ćwiczenia pamięci 
oraz uwagi. W ciągu kolejnych dni 

warsztatów mieliśmy naprawdę 
ciekawe zajęcia z kompetencji li-
derskich i społecznych prowadzone 
przez Zbigniewa Żuka, trenera lide-
rów, na których uczyliśmy się dzia-
łać jako spójny zespół, dowiedzie-
liśmy się, na czym polega różnica 
między liderem a szefem, jakie role 
w grupie odgrywają poszczególni 
członkowie oraz jak lider może mo-
tywować różnych ludzi do działania.

Oleksij Łobuniec
członek Związku Szlachty na 

Żytomierszczyźnie
– Po przyjeździe do Teresina 

wzięliśmy udział w zajęciach służą-
cych wzajemnemu poznaniu się, 
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ponieważ na szkolenie przyjechało 
50 osób z Ukrainy, Białorusi, Litwy 
i Łotwy. Zajęcia prowadziła firma 
„Mówiący Kij”. Zorganizowała je na 
świeżym powietrzu w aktywny i do-
syć wesoły sposób, dlatego chętnie 
graliśmy w gry rozwijające uwagę i 
pamięć, chociaż byliśmy naprawdę 
zmęczeni po długiej drodze. Na-
stępne dwa dni mieliśmy zajęcia 
prowadzone przez Zbigniewa Żuka.

Później rozpoczęły się warszta-
ty z Karoliną Orłowską, ekspertem 
w zakresie tworzenia i zarządzania 
projektami, na których pracowa-
liśmy w swoich grupach nad wła-
snymi miniprojektami. Gotowe 
prezentowaliśmy w ostatnim dniu. 
Na miniprojekty dostaliśmy dofi-
nansowanie i będziemy je realizo-
wać w Żytomierzu. 

Nie zabrakło również zwie-
dzania i atrakcji, z których naj-
bardziej zapamiętaliśmy termy 
w Mszczonowie, kościół i klasz-
tor w Niepokalanowie, majątek 
i ogród rodu Radziwiłów, a także 
zwiedzanie Senatu RP, Starego 
Miasta i Muzeum Powstania War-
szawskiego w Warszawie.

Do domu wracaliśmy pełni po-
zytywnych wrażeń, nowych znajo-
mości i pewni tego, że wierząc w 
siebie, wszystko da się zrobić.

Projekt był współfinanso-
wany w ramach sprawowania 
opieki Senatu Rzeczypospolitej 
Polskiej nad Polonią i Polakami 
za granicą w 2017 roku.

Uczestnicy projektu  
„Szkoła lidera polonijnego 

„Ja – Lider”

Znać własną 
historię
11 listopada 2017 roku w 
Żytomierzu w Obwodowej 
Bibliotece Naukowej im. Olega 
Olżycza odbył się I etap II 
Olimpiady Historii Polski na 
Ukrainie. Przez półtorej godziny 
21 uczniów klas X, XI i XII 
sprawdzało swą znajomość 
dziejów Polski. 

Olimpiada Historii Polski odbywała się równo-
cześnie w 11 miastach na Ukrainie: w Czerniow-
cach, Chmielnickim, we Lwowie, w Łucku, Kijo-
wie, Charkowie, Winnicy, Równem, Żytomierzu, 
Odessie oraz Iwano-Frankiwsku. Do Żytomierza 
młodzież przyjechała z Nowogrodu Wołyńskiego, 
Emilczyna, Berdyczowa i Korostenia. Uczniowie 
rozpoczęli wypełniać testy po uprzednim zare-
jestrowaniu się. Test został ukończony 15 minut 
przed regulaminowym czasem. 

Po trudnych i stresujących chwilach uczestni-
cy olimpiady zostali poczęstowani wykwintnym 
posiłkiem, a następnie wzięli udział w obchodach 
99. rocznicy Narodowego Święta Niepodległości 
Polski, przygotowanych przez młodzież ze Szkoły 
Wiedzy o Polsce działającej przy Związku Szlachty 
Polskiej na Żytomierszczyźnie.

Przewodniczącą komisji została Natalia Kostec-
ka-Iszczuk, prezes Zjednoczenia Szlachty Polskiej, 
sekretarzami: Helena Wołkiwska i Robert Stepaniuk.

Z wynikami olimpiady można się zapoznawać 
od 15 grudnia na stronie internetowej Fundacji 
Wolność i Demokracja.

Głównym celem olimpiady jest podniesienie 
świadomości historycznej wśród młodzieży pol-
skiej na Kresach. Do wygrania, poza nagrodami 
rzeczowymi, są miejsca na dziennych studiach hi-
storycznych i pokrewnych im kierunkach humani-
stycznych na polskich uniwersytetach bez składa-
nia egzaminów wstępnych i niezależnie od wyniku 
matury, a także stypendia.

Olimpiada składa się z trzech etapów: szkolne-
go, okręgowego i centralnego. Etapy: okręgowy i 
centralny odbędą się w II semestrze roku szkolne-
go 2017/2018. O miejscu i terminie ich organizacji 
Komitet Główny Olimpiady będzie informować na 
bieżąco – z odpowiednim wyprzedzeniem.

Organizatorami ogólnokrajowej Olimpiady 
Historii Polski dla młodzieży szkolnej są Fun-
dacja Wolność i Demokracja we współpracy z 
Polskim Towarzystwem Historycznym. Projekt 
jest współfinansowany w ramach sprawowania 
opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Po-
lonią i Polakami za granicą.

Robert Stepaniuk, nauczyciel historii skiero-
wany przez ORPEG do Żytomierza
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NARODOWE CZYTANIE 
„Wesela” w Żytomierzu
2 września 2017 roku miasto dołączyło do ponad 2 tys. miejscowości w 26 krajach, w których 
odbyło się Narodowe Czytanie zainaugurowane przez prezydenta RP Andrzeja Dudę i jego 
małżonkę Agatę Kornhauser-Dudę w Ogrodzie Saskim w Warszawie.

L ekturą tegorocznej akcji 
(odbywającej się po raz szó-
sty) był dramat narodowy 
Stanisława Wyspiańskiego 

„Wesele”. W Żytomierzu czytali go 
członkowie miejscowego Klubu 
„Gazety Polskiej” i Związku Szlachty 
Polskiej. Wszyscy uczestnicy Naro-
dowego Czytania mieli wspaniałą 
okazję wejść na chwilę do piękne-

go świata wielkiej polskiej literatu-
ry. Impreza przebiegała w ciepłej i 
miłej atmosferze.

Przypomnijmy, że dramat Wy-
spiańskiego powstał na kanwie au-
tentycznego wydarzenia  – wesela 
poety i dramaturga Lucjana Rydla z 
Jadwigą Mikołajczykówną, chłopką 
z podkrakowskich Bronowic. Wy-
spiański, który już wtedy był znanym 

krakowskim artystą, został na nie za-
proszony. Prapremiera sztuki odbyła 
się w marcu 1901 roku w Teatrze 
Miejskim w Krakowie. W tym samym 
roku w Krakowie „Wesele” zostało 
opublikowane po raz pierwszy. Dra-
mat Wyspiańskiego został dotych-
czas przetłumaczony na ponad 10 
języków. W języku polskim ukazało 
się ponad 120 wydań „Wesela”.
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Spotkanie klubów 

„GAZETY 
POLSKIEJ”

W dniach 16-18 czerwca 2017 roku w Centralnym Ośrodku Sportu – Ośrodku Przygotowań 
Olimpijskich w Spale odbył się XII Zjazd Klubów „Gazety Polskiej”. Uczestniczyło w nim ponad 
1000 osób z kraju i z zagranicy. Głównym punktem wydarzenia było spotkanie z prezydentem 
Andrzejem Dudą.

J ak podkreślił prezydent, spo-
tkania z klubami „GP” to spo-
tkania, „po których chce się 
służyć ojczyźnie”.  – To jest 

rzeczywiście taki dzień, w którym 
ja się cieszę, że po raz kolejny mogę 
tutaj być z waszym środowiskiem i 
po to, żeby powiedzieć: dziękuję, bo 
mam takie poczucie, że to jest przede 
wszystkim mój obowiązek jako prezy-
denta RP – mówił Andrzej Duda.

Prezydent stwierdził podczas 
wystąpienia, że jeśli społeczeństwo 
obywatelskie to są ludzie, którzy 
gromadzą się po to, żeby myśleć 
o poważnych sprawach ojczyzny, 
dyskutować, debatować, to są nim 
obecni na spotkaniu członkowie 
klubów „Gazety Polskiej”.

– To państwo jesteście społe-
czeństwem obywatelskim – podkre-
ślił. – Za to ogromnie dziękuję. Ja nie 
wiem, czy ci przedstawiciele liberal-
nej lewicy, którzy do tego nawoływali, 
chcieli właśnie, żeby tak społeczeń-
stwo obywatelskie w ich rozumieniu 
wyglądało, ale mam nadzieję, że tak – 
powiedział. – Bo właśnie tak w moim 
przekonaniu społeczeństwo obywa-
telskie powinno wyglądać.

Prezydent zaznaczył, że w spotka-
niach klubów „Gazety Polskiej” uczest-
niczy po raz piąty.

– Z radością przyjechałem do 
was, dlatego że to są zawsze bardzo 
miłe spotkania, to są takie spotka-
nia, po których rzeczywiście chce 
się służyć ojczyźnie i po których 

człowiek ma taki dodatkowy do tej 
służby zapał – stwierdził prezydent.

Podczas zjazdu głos zabrali 
również szef gabinetu prezydenta 
Krzysztof Szczerski, szefowie MON i 
MSWiA Antoni Macierewicz i Mariusz 
Błaszczak oraz wiceprzewodniczący 
Parlamentu Europejskiego Ryszard 
Czarnecki. Gościem zjazdu był wice-
premier Mateusz Morawiecki. Odczy-
tano listy od premier Beaty Szydło i 
prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

– To największy zjazd klubów 
„GP” w historii. Pokazuje, że ruchy 
obywatelskie są dziś jeszcze bardziej 
potrzebne i są podstawą dialogu wła-
dzy ze społeczeństwem  – zaznaczył 
Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny 
„Gazety Polskiej”.
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Uczestniczyliśmy 
w zjeździe klubów 
„Gazety Polskiej”

Spotkanie klubów „Gazety 
Polskiej” odbywa się co roku. 
Organizatorem głównym przed-
sięwzięcia jest Fundacja Klubów 
„Gazety Polskiej”, współorgani-
zatorem – Klub „Gazety Polskiej” 
w Piotrkowie Trybunalskim z 
władzami Beatą i Waldemarem 
Dróżdżami. Sponsor główny 
to „Gazeta Polska”. Partnerami 
wspierającymi są „Gazeta Pol-
ska Codziennie”, Kapsch Tele-
matic Services, polski operator 
elektronicznego systemu po-
boru opłat, PZL-Świdnik, polski 
producent śmigłowców, Polska 
Agencja Żeglugi Powietrznej 
(PAŻP), Totalizator Sportowy, 
partner panelu dyskusyjnego 
pt. „Innowacje – przyszłość pol-
skiej gospodarki?” oraz Cryp-
tomind SA, polska firma, która 
oferuje rozwiązania w zakresie 
cyberbezpieczeństwa. Patron 
medialny: Niezalezna.pl.
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Prezentacja książki Tomasza 
Sakiewicza w Żytomierzu
15 grudnia 2017 roku w sali konferencyjnej Żytomierskiego Uniwersytetu Państwowego im. I. 
Franki odbyła się prezentacja książki Tomasza Sakiewicza pt. „Testament I Rzeczypospolitej: 
kulisy śmierci Lecha Kaczyńskiego”, która ukazała się również po ukraińsku. Obecni byli 
wykładowcy ŻUP, historycy, studenci oraz przedstawiciele Polonii Żytomierszczyzny: prezes 
Związku Szlachty Polskiej na Żytomierszczyźnie Natalia Kostecka-Iszczuk oraz redaktor 
naczelny pisma „Głos Połonii” Włodzimierz Iszczuk. 

TESTAMENT 
I Rzeczypospolitej
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P rowadząca prezentację 
zachęciła obecnych do ży-
wej dyskusji i zadawania 
pytań oraz podkreśliła, że 

takie wydarzenia są bardzo ważne, 
jeśli ich celem jest podtrzymanie i 
wzmocnienie relacji między Polską 
a Ukrainą. Prorektor ŻUP prof. Nata-
lia Sejko życzyła wszystkim owocnej 
debaty. 

Książka Tomasza Sakiewicza 
ukazuje ideę niezależnego od Rosji 
państwa polskiego, która przyświe-
cała działalności tragicznie zmarłego 
prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. 
Autor na kartach swojej publikacji 
pokazuje śp. prezydenta jako konty-
nuatora tradycji I i II Rzeczypospolitej. 
Przekładu na język ukraiński dokonał 
prof. Bohdana Hud’, historyk i polito-
log z Uniwersytetu im. Iwana Franki 
we Lwowie.

„Główną ideą tej książki jest pro-
mowanie idei jagiellońskiej, która sta-
ła się popularna w XIX wieku. Część 
współczesnych polskich polityków 
orientuje się właśnie na nią. Na czym 
polega? W tej idei Polska pretenduje 
do roli lidera krajów wschodnioeuro-
pejskich i występuje w roli inicjatora 
nowego zjednoczenia na zasadach 

federacyjnych. W idealnym warian-
cie sojusz ów miałby funkcjonować 
na zasadzie równoprawności, wie-
lokulturowości i wieloetniczności. W 
polskiej klasie politycznej obserwuje 
się konflikt między zwolennikami 
idei jagiellońskiej i idei piastowskiej. 
Różnica między nimi polega na tym, 
że zwolennicy koncepcji piastowskiej 
stoją na stanowisku, iż państwo pol-
skie powinno być państwem mono-
etnicznym, w którym nie ma miejsca 
dla przedstawicieli innych narodowo-
ści, jeśliby chcieli realizować swoje 
interesy”  – stwierdziła doktor nauk 
historycznych Wiktoria Węgierska. 

Redaktor naczelny Tomasz Sakie-
wicz powiedział:

„W Żytomierzu jestem po raz 
trzeci. Pierwszy raz byłem z pierw-
szym wydaniem książki. Drugi raz 
kilka miesięcy temu, odsłanialiśmy 
tutaj tablicę Lecha Kaczyńskiego. 
Dla nas to bardzo ważne wydarze-
nie. Ta książka została dedykowana 
Lechowi Kaczyńskiemu, dlatego że 
on był realizatorem polityki porozu-
mienia narodów Europy Środkowej 
i mam wrażenie, że wśród przyczyn 
jego śmierci była właśnie ta polityka, 
że dlatego musiał zginąć, ponieważ 
Rosjanie obawiali się doprowadzenia 
do porozumienia narodów w Euro-
pie Środkowej” – zaznaczył.

Książka powstała z cyklu wy-
kładów, które redaktor Sakiewicz 
wygłosił 4-5 lat temu, jeszcze przed 
wybuchem wojny ukraińsko-rosyj-
skiej. „Zauważyliśmy wtedy bardzo 
wzmożoną aktywność służb i lob-
bystów rosyjskich w Polsce, którzy 
próbowali budować wizję polskie-
go patriotyzmu oddzielonego od 
realnej polskiej historii, czyli od 
wspólnej historii polsko-ukraińskiej, 
polsko-litewskiej, konfrontacyjnego 
wobec tych narodów.

To nie był nowy pomysł, bo 
pierwszy raz taka idea powstała w 
XIX wieku. Próbowano stworzyć tak 
zwany patriotyzm piastowski, który 
nie istniał, jako kontrast do patrio-
tyzmu jagiellońskiego, który jest 
nieprawdziwy, ponieważ cała wizja 
nazywana jagiellońską powstała za 
czasów późnych Piastów. I to o tym 
też piszę w książce. Ale taką operację 
przeprowadzono i ona była dosyć 
skuteczna, żeby pokazać, iż Polska 
to jest kraj, który istnieje bez innych 
narodów. I na tym najbardziej zale-
żało służbom rosyjskim i różnym po-
żytecznym durniom, którzy chcieli 
podjąć ten wątek.

To nie oznacza, że myśmy zapo-
minali o realnych urazach i realnych 

ranach zadanych sobie. »Gazeta 
Polska« była patronem obchodów 
60-lecia masakry na Wołyniu, ale 
wtedy ci, którzy dzisiaj przypomnie-
li sobie o Wołyniu, w ogóle nie byli 
tym zainteresowani. Nas najbardziej 
przeraża to, że oni sobie przypo-
mnieli wtedy, kiedy to było wygod-
ne dla Rosjan. Myśmy o tym pamię-
tali zawsze. I wiedzieliśmy, że trzeba 
pamiętać o tamtej ofierze Polaków, 
ale też o tych Ukraińcach, którzy zgi-
nęli, ratując Polaków, bo około tysią-
ca Ukraińców ratowało Polaków w 
czasie tej masakry.

Natomiast dzisiaj wszelkie rany 
zadane we współczesnej historii są 
bardzo mocno wykorzystywane w 
grze rosyjskich służb i przeciwko Pol-
sce, i przeciwko Ukrainie. […] Kiedy 
wybuchła wojna ukraińsko-rosyjska, 
postanowiłem to sfinalizować w po-
staci książki” – podkreślił.

W dyskusji uczestniczyli studen-
ci, wykładowcy, w tym prof. Natalia 
Sejko, prof. Wiktoria Węgierska, prof. 
Iwan Jarmoszyk oraz redaktor na-
czelny portalu jagiellonia.org i cza-
sopisma „Głos Polonii” Włodzimierz 
Iszczuk, wiceprzewodniczący Klubu 
„Gazety Polskiej” w Żytomierzu.

W wywiadzie udzielonym ukraiń-
skim dziennikarzom Włodzimierz Isz-
czuk powiedział o głównej idei książki 
Tomasza Sakiewicza, zwłaszcza zaak-
centował, że: „W tej książce jest mowa 
o wspólnej przestrzeni cywilizacyjnej, 
w której współistniały narody I Rze-
czypospolitej, w tym naród znany 
obecnie jako ukraiński. Mowa jest o 
wspólnej historii, wspólnych zdoby-
czach i sukcesach, o tym, że była to 
cywilizacja wolności i demokracji, że 
właśnie tutaj, na tych terenach, na na-
szych ziemiach zrodziły się podwaliny 
współczesnego świata i cywilizacji 
europejskiej, pierwsza próba stworze-
nia ówczesnej Unii Europejskiej, która 
realizowała się po II wojnie światowej 
w Europie Zachodniej i faktycznie w 
tej Unii są kontynuowane tradycje I 
Rzeczypospolitej. 

Popularyzując tę książkę, zwra-
camy się przede wszystkim do mło-
dzieży. Szczególnej aktualności ta 
książka nabiera dla naukowców i 
dla młodzieży. Młodzież, studenci 
są naszą przyszłością, przyszłą elitą. 
To są ci, którzy będą podejmować 
decyzje, a także kształtować politykę 
tego państwa i wpływać na procesy 
państwowotwórcze, a także na opi-
nię społeczną. Dlatego staramy się 
dotrzeć do młodzieży i naukowców 
z tymi ideami, które uważamy za 
obiektywne” – podkreślił Iszczuk.
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Biało-czerwone chorągiewki i symboliczne przesłanie: Kocham Polskę. I Ty ją kochaj. 25 sierpnia 
około godz. 13 do Żytomierza przybyli szczególni goście – uczestnicy XVII Rajdu Katyńskiego.

KOCHAM POLSKĘ! 
I TY JĄ KOCHAJ!
XVII Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński w Żytomierzu

M iędzynarodowy Mo-
tocyklowy Rajd Ka-
tyński dociera do 
miejsc związanych 

ze zbrodnią katyńską. Jego trasa 
wiedzie przez Białoruś − Kuropaty 
pod Mińskiem, Rosję − Las Katyń-
ski pod Smoleńskiem, Miednoje 
pod Twerem, i Ukrainę – Piatichat-
ki pod Charkowem, Bykownia pod 
Kijowem, czyli miejsca związane 
z decyzją z 5 marca 1940 roku, na 
mocy której siły bezpieczeństwa 
Związku Sowieckiego rozstrzelały 
wiosną 1940 roku blisko 22 tysiące 
obywateli Polski.

Każdego roku Rajd dociera rów-
nież do Moskwy, gdzie zapadały 
decyzje, które pozostawiły tragiczny 
ślad w historii państwa polskiego. 

Rajd jest także wyprawą na 
Kresy Rzeczypospolitej, dlatego 
na jego trasie są Wilno, Lwów, Bar, 
Winnica, Kamieniec Podolski, Cho-
cim oraz wiele innych miejscowo-
ści związanych z historią Polski. 

Do Żytomierza 17 rajdowców 
przyjechało z Bykowni. Wizyta roz-
poczęła się od złożenia kwiatów i 
zapalenia zniczy pod pomnikiem 
papieża Jana Pawła II, który stanął 
w październiku 2011 roku przed 
katedrą św. Zofii. Wydarzenie swo-
ją obecnością zaszczycił konsul KG 
RP w Winnicy Wojciech Mrozow-
ski. Przed wejściem do katedry 
zgromadziła się Polonia Żytomie-
rza, by powitać uczestników rajdu. 
Motocykliści wspólnie z dziećmi 
uczęszczającymi na zajęcia z ję-

zyka polskiego i miejscową spo-
łecznością polską pomodlili się w 
katedrze i zaśpiewali „Rotę”, a także 
„Barkę” – ukochaną pieśń św. Jana 
Pawła II. Po modłach i wspólnym 
śpiewie uczestnicy spotkania wy-
mienili mocne uściski.

Następnie udali się pod tablicę 
pamiątkową ku czci prezydenta 
Polski Lecha Kaczyńskiego, która 
została odsłonięta 20 maja 2017 
roku przez ministra z Kancelarii Pre-
zydenta RP Adama Kwiatkowskie-
go, wicemarszałka Sejmu Ryszarda 
Terleckiego i wicepremiera Ukrainy 
Hennadija Zubko. Po zapaleniu zni-
czy i złożeniu kwiatów wszyscy ze-
brani zaśpiewali hymn Polski.

Jeden z uczestników rajdu za-
uważył: „Jesteśmy tutaj, aby poka-
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zać, że pamiętamy o tych Polakach, 
który żyją tutaj, w tej części Europy, 
którzy tu zostali lub ich przywie-
ziono. Kupiłem motocykl, żeby 
jeździć po miejscach związanych 
ze zbrodnią katyńską, żeby odwie-
dzać te miejsca”.

Po oddaniu hołdu prezyden-
towi Polski motocykliści wyruszyli 
na Cmentarz Polski, jedną z naj-
większych nekropolii katolickich 
położonych na dawnych Kresach 
Wschodnich Rzeczypospolitej. Od-
wiedzili tam grób rodziców wybit-
nego pianisty i męża stanu Ignace-
go Jana Paderewskiego.

Mówi Katarzyna Wróblewska, 
wiceprezes Stowarzyszenia Mię-
dzynarodowy Motocyklowy Rajd 
Katyński: „Jadę po raz dziesiąty, je-
stem przygotowana przez Wiktora 
[Wiktora Węgrzyna, pomysłodaw-
cy i wieloletniego organizatora Raj-
dów Katyńskich, zmarłego w stycz-

niu 2017 roku], aby kontynuować 
jego misję, jego dzieło. Teraz zgod-
nie z tym testamentem jedziemy 
tutaj, aby spotkać się z Polakami, 
żeby wspólnie się pomodlić za nas, 
za Polaków, którzy tu ochronili swój 
język, swoją tradycję. Uczymy się 
od nich patriotyzmu i tego, jak być 
dumnym ze swojej ojczyzny”. 

Stowarzyszenie Międzynaro-
dowy Motocyklowy Rajd Katyński 
ma na celu organizowanie rajdów 
motocyklowych do miejsc mordu 
i pochówku bohaterów polskich 
gdziekolwiek się one znajdują, po-
pularyzację prawdy historycznej o 
zagładzie polskich patriotów, któ-
rzy zostali zamordowani za wier-
ność swojej ojczyźnie. Głównymi 
celami stowarzyszenia jest pod-
trzymywanie tradycji narodowych, 
a także udzielanie pomocy Pola-
kom na Wschodzie. 

Kristina Bej dla Głosu Polonii
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Polskie kwiaty  
Zwiagielszczyzny
III Festiwal Kultury Polskiej w Nowogrodzie Wołyńskim

N a widowni zasiedli zna-
mienici goście, m.in. 
konsul RP w Winnicy 
Urszula Filipkowska, re-

prezentujący Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych RP Piotr Zmyślony, 
pracownik Konsulatu Generalnego 
RP w Winnicy Mirosław Straziński, 
prezes Fundacji „In Blesset Art.”, 
ikonograf i wolontariusz 30 Sa-
modzielnej Brygady Zmechanizo-
wanej z Nowogrodu Wołyńskiego 
Hubert Kampa, prezes Zjednocze-
nia Szlachty Polskiej na Żytomiersz-
czyźnie Natalia Kostecka-Iszczuk, 
redaktor naczelny Polskiego Cen-
trum Medialnego „Głos Polonii” 

oraz portalu jagiellonia.pl Włodzi-
mierz Iszczuk, zastępca naczelnika 
Wydziału Kultury Lesia Adamowicz 
oraz wicedyrektor Szkoły Sztuk 
Pięknych Helena Bilawska.

Koncert otworzyła zastępca 
burmistrza Nowogrodu Wołyń-
skiego Oksana Gwozdenko, która 
powitała obecnych słowami: „Taki 
festiwal pomaga zanurzyć się w 
aktywne życie Polonii Nowogro-
du Wołyńskiego”. 

Na festiwalowej scenie zapre-
zentowały się miejscowe zespoły 
taneczne: Dziecięcy Zespół Ludowy 
„Wesełka” pod kierunkiem Katarzy-
ny Rudakowej, Dziecięcy Zespół 

„Pierwiosnek” pod kierunkiem Swie-
tłany Switelskiej-Dirko i Ludowy 
Zespół Pieśni i Tańca „Polesie” pod 
kierunkiem Artura Dirko. Jako gość 
specjalny wystąpił Zespół Parafial-
nej Szkoły Tańca przy Sanktuarium 
Matki Bożej Fatimskiej w Dowbyszu 
pod kierunkiem Diany Musatowej. 

Publiczność wysłuchała pięk-
nych polskich piosenek i wierszy. 
Uczniowie szkółki sobotnio-nie-
dzielnej recytowali wiersze autor-
stwa Jadwigi Jakubowskiej, a zespół 
Czarne Jagódki zaśpiewał ładne 
dziecięce piosenki. Kiedy zabrzmia-
ła pieśń poświęcona obrońcom 
Ukrainy, cała sala wstała. 

5 listopada w Nowogrodzie Wołyńskim odbył się III Festiwal Kultury Polskiej pt. „Polskie kwiaty 
Zwiagielszczyzny”, zorganizowany przez Polskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe im. 
Juliana Lublińskiego.

IMPREZY POLONIJNE
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Aktywny udział w koncercie 
wzięli uczniowie, nauczyciele oraz 
zespoły ze Szkoły Sztuk Pięknych. Naj-
młodszymi uczestnikami byli wycho-
wankowie Świetlicy przy kościele pw. 
Podwyższenia Krzyża Świętego.

Jak powiedziała nam jedna ze 
słuchaczek: „Taki festiwal wnosi róż-
norodność w życie naszego miasta, 
ponieważ jest ono małe i takiego 
rodzaju wydarzenia są bardzo rzad-
kie. Można wzbogacić się duchowo 
i dowiedzieć się wiele nowego”. 

Program został przygotowany 
przez pedagogów i wychowanków 
Szkoły Sztuk Pięknych z Nowogrodu 
Wołyńskiego i polskiej Szkoły im. Lu-
blińskiego. Celem festiwalu jest pro-
mowanie talentów przede wszyst-
kim z Nowogrodu Wołyńskiego. 

Impreza odbywa się z inicjatywy 
założycielki Stowarzyszenia Kultural-
no-Oświatowego im. Juliana Lubliń-
skiego, nieżyjącej już Jadwigi Jaku-
bowskiej. Jej pomysł wsparły Senat 
RP oraz Fundacja „Pomoc Polakom 
na Wschodzie”, dzięki czemu miesz-
kańcy Nowogrodu Wołyńskiego już 
trzeci raz z rzędu mogli uczestniczyć 
w święcie polskiej kultury. Pamięć o 
inicjatorce trwa, dlatego przed roz-
poczęciem festiwalu grób Jadwigi 
Jakubowskiej odwiedzili jej wnuczka 
Wiktoria Szewczenko oraz przedsta-
wiciele Zjednoczenia Szlachty Pol-
skiej na Żytomierszczyźnie i Konsula-
tu RP Polski w Winnicy. 

„Dla nas to bardzo ważny festi-
wal. Poprzez tańce, piosenki uczy-
my się języka polskiego, staramy się 
pokazać tę kulturę ludziom innych 
narodowości. Dla dzieci to nauka 
przez zabawę. A dla wszystkich in-
nych możliwość przebywania w 
atmosferze braterstwa i jedności” – 
powiedziała Wiktoria Szewczenko.

Festiwal Kultury Polskiej zo-
stał współfinansowany w ramach 
sprawowania opieki Senatu Rze-
czypospolitej Polskiej nad Polonią i 
Polakami za granicą za pośrednic-
twem Fundacji „Pomoc Polakom na 
Wschodzie” oraz objęty patronatem 
honorowym przez Konsulat Gene-
ralny Rzeczypospolitej Polskiej w 
Winnicy i Fundację „Pomoc Polakom 
na Wschodzie”. Partnerami naszego 
przedsięwzięcia były: Fundacja „In 
Blesset Art” oraz Szkoła Sztuk Pięk-
nych m. Nowogrodu Wołyńskiego. 
Pomoc wolontariacką przy organi-
zacji festiwalu okazał garnizon woj-
skowy w Nowogrodzie Wołyńskim.

Wiktoria Szewczenko, 
prezes Polskiego Stowarzyszenia 

Kulturalno-Oświatowego 
im. J. Lublińskiego
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Wystawa w Nowogrodzie Wołyńskim

28 listopada 2017 roku w Muzeum Krajoznawczym odbył się wernisaż wystawy o rodzinie 
Ulmów, mieszkańców podkarpackiej wsi, zamordowanej przez Niemców za pomoc Żydom.

W ystawa jest poświęco-
na Józefowi i Wiktorii 
Ulmom ze wsi Mar-
kowa koło Łańcuta na 

Podkarpaciu, którzy podczas II wojny 
światowej ukrywali Żydów. 24 marca 
1944 roku niemieccy żandarmi zamor-
dowali Józefa Ulmę i będącą w ostat-
nim miesiącu ciąży jego żonę Wiktorię 
wraz z szóstką ich dzieci (najstarsze mia-
ło osiem lat) oraz ośmiorgiem ukrywa-
nych przez nich Żydów z rodzin Szallów 
i Goldmanów, łącznie 17 osób. 

W liczącej ok. 4,5 tys. mieszkań-
ców Markowej Ulmowie nie byli 
jedyną rodziną pomagającą Żydom. 
W innych chłopskich domach też 
ukrywano Żydów. We wsi przeżyło 
wojnę co najmniej 20 z nich. 

Wystawa prezentuje fotografie 
oraz dokumenty ilustrujące życie 
codzienne bohaterskiej rodziny 
oraz życie polskiej i żydowskiej spo-
łeczności w tej wiosce. Przedstawio-
ne zostały także realia okupacji nie-
mieckiej w Polsce, podczas której za 
pomoc Żydom groziła kara śmierci.

Ekspozycję otworzył kierownik 
Konsulatu Generalnego RP w Win-
nicy Wojciech Mrozowski. „Ideą tej 
wystawy jest ukazanie prawdziwej 
i zarazem tragicznej historii. Ona 
pokazuje, jak wysoką cenę musieli 
płacić ludzie w czasie II wojny świa-
towej za niesienie pomocy innym. 
Rodzina Ulmów jest symbolem lu-
dzi odważnych, którzy nie bali się 
ratować innych” – powiedział.

Za swą postawę w roku 1995 
Ulmowie otrzymali tytuł Sprawie-
dliwych wśród Narodów Świata 
przyznawany przez Instytut Yad 
Vashem w Jerozolimie. Tytułem 
tym zostało wyróżnionych ponad 
6 tys. Polaków, najwięcej spo-
śród ponad 26 tysięcy osób z 51 
państw (stan na luty 2016).

W otwarciu ekspozycji wzię-
li udział przedstawiciele władz 
lokalnych: zastępca burmistrza 
miasta Oksana Gwozdenko i za-
stępca kierownika Wydziału Kul-
tury Lesia Adamowicz, prezesi i 
członkowie polskich organizacji z 
Nowogrodu Wołyńskiego i Żyto-
mierza, reprezentanci wspólnoty 
żydowskiej i dziennikarze.

SAMARYTANIE 
Z MARKOWEJ

IMPREZY POLONIJNE
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Wystawę zamykają dokumenty 
z procesu beatyfikacyjnego rodziny 
Ulmów oraz dyplom przyznający 
Wiktorii i Józefowi tytuł Sprawiedli-
wych wśród Narodów Świata.

W marcu 2016 roku w Marko-
wej staraniem autora wystawy dr. 
Mateusza Szpytmy, wiceprezesa 
IPN, zostało otwarte Muzeum Po-
laków Ratujących Żydów podczas 
II wojny światowej im. Rodziny 
Ulmów. Są tam zebrane dokumen-
ty z historii życia Żydów i Polaków 
w Markowej oraz niemieckiej oku-
pacji ziem polskich. 

Wystawa powstała w tym sa-
mym czasie z okazji otwarcia mu-
zeum. Ma kilkanaście wersji języko-
wych i pokazywana była dotąd w 
kilkudziesięciu miejscach na sześciu 
kontynentach. 

Ofiara rodziny Ulmów nie była 
daremna. Dzięki takim jak oni prze-
żyły dziesiątki tysięcy niewinnych 
ludzi. Ulmowie i wszyscy inni ratu-
jący Żydów dali świadectwo temu, 
że człowiek w imię miłości bliźniego 
jest gotów poświęcić własne życie.

Czasy się zmieniają, świadków 
tych strasznych wydarzeń jest coraz 
mniej, ale młode pokolenie musi 
wiedzieć i pamiętać, czym była oku-
pacja i na czym polegały bohater-
skie czyny zwykłych ludzi, dla któ-
rych ważne było pomaganie innym.

Dyrektorka Muzeum Krajoznaw-
czego w wywiadzie powiedziała, 
że wystawa prezentuje prostych 
ludzi. I to oni właśnie realizowali 
najważniejszą zasadę życia zawartą 
w Ewangelii św. Łukasza „Będziesz 
miłował Pana Boga swego, a bliźnie-
go – jak siebie samego”. Do I wojny 
światowej w Nowogrodzie Wołyń-
skim ponad 50 proc. mieszkańców 
stanowili Żydzi. Wszyscy żyli w 
zgodzie i poszanowaniu różnorod-
ności. Wojna to zmieniła.

Organizatorem ekspozycji był 
Konsulat Generalny Rzeczypospo-
litej Polskiej w Winnicy, współorga-
nizatorami Polskie Stowarzyszenie 
Kulturalno-Oświatowe im. J. Lubliń-
skiego oraz Muzeum Krajoznawcze 
w Nowogrodzie Wołyńskim. Wysta-
wę przygotował krakowski oddział 
Instytutu Pamięci Narodowej oraz 
Urząd Marszałkowski Województwa 
Podkarpackiego. 

Partnerami medialnymi wysta-
wy były Polskie Centrum Medialne 
na Żytomierszczyźnie „Głos Polonii” 
oraz gazeta informacyjna „Czas plus”.

Wiktoria Szewczenko, prezes 
Polskiego Stowarzyszenia Kultu-

ralno-Oświatowego 
im. J. Lublińskiego
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19 listopada 2017 roku w Obwodowej Filharmonii im. S. Richtera Teatr Polski im. J.I. 
Kraszewskiego wystawił II część „Dziadów” Adama Mickiewicza.

W ten wieczór sala fil-
harmonii była wy-
pełniona po brzegi. 
Na spektakl tłumnie 

przybyli przedstawiciele organiza-
cji polskich, nauczyciele, młodzież 
szkolna i duchowieństwo. Wśród 
widzów nie zabrakło gości hono-
rowych. Na widowni zasiadł m.in. 
reprezentujący Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych RP Piotr Zmyślony.

Gra aktorów była rewelacyjna. 
Uczniowie Szkółki Sobotnio-Nie-
dzielnej im. J. Jakubowskiej, którzy 

przyjechali z Nowogrodu Wołyń-
skiego na zaproszenie kierownika 
artystycznego teatru Mikołaja War-
fołomiejewa, byli zachwyceni 
przedstawieniem i nagrodzili arty-
stów długimi i gorącymi oklaskami.

Pytany o wrażenia kapelan Pola-
ków Żytomierszczyzny Ryszard Kara-
puda powiedział: „Bardzo się cieszę, 
że mogę uczestniczyć w tym spek-
taklu. Tym bardziej w takim miejscu, 
wszak dyrektorem tego teatru był 
Józef Ignacy Kraszewski. Chciałbym 
przypomnieć, że tutaj, w Żytomie-

rzu, jest Cmentarz Polski, gdzie są 
pochowani wybitni Polacy: Zaręb-
ski, Moniuszko, Paderewski, biskupi, 
arcybiskupi... I ta właśnie sceneria 
przypominała mi cmentarz, miejsce, 
do którego wchodzimy w sposób 
szczególny, bo to są nasze korzenie”.

I dodał: „Człowiek ma wiele tę-
sknot, pragnień, które tylko Pan 
Bóg jest w stanie ukoić przez swają 
miłość. Dlatego sztuka Adama Mic-
kiewicza »Dziady« przypomina nam 
o ludzkim życiu. Mówi o tym, że je-
steśmy pielgrzymami na tej ziemi, że 

DZIADY II
Odrodzony teatr 
Kraszewskiego 
zatriumfował w 
Żytomierzu
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przechodzimy przez nasze życie i że 
kiedyś to życie się skończy. Mówi o 
litości, współczuciu, o tym, że powin-
niśmy żyć tak, aby życie miało sens 
i żeby ono się spełniło. Mieć miłość 
do Pana Boga i drugiego człowieka”.

Dzięki dofinansowaniu śród-
rocznej działalności Szkółki Sobot-
nio-Niedzielnej im. J. Jakubowskiej 
przez Fundację Wolność i Demokra-
cja w ramach projektu „Biało-czerwo-
ne ABC” jej uczniowie mogli wziąć 
udział w tak ważnym dla nas, Pola-
ków, i zarazem pięknym wydarzeniu.

II część „Dziadów” powstała w la-
tach 1820- 1821 w Kownie. Jej akcja 
toczy się w Dzień Zaduszny w nocy 
w kaplicy, dokąd przyszli ludzie z 

pobliskiej wsi. Zebrani wzywają ko-
lejno dusze czyśćcowe, aby w jakiś 
sposób ulżyć ich cierpieniom. 

Teatr Polski w Żytomierzu jest 
jedną z najstarszych scen na Ukrainie. 
Został reaktywowany w 2008 roku z 
inicjatywy m.in. Mikołaja Warfołomie-
jewa. Inicjatorzy nawiązali do trady-
cji teatralnych z roku 1856, kiedy to 
dyrektorem miejscowego teatru był 
Jan Ignacy Kraszewski. W zespole ak-
torskim obok zawodowych aktorów 
są pracownicy Teatru Muzyczno-Dra-
matycznego im. I. Koczergi i studenci.

Wiktoria Szewczenko,  
prezes Polskiego Stowarzyszenia 

Kulturalno-Oświatowego  
im. J. Lublińskiego
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Dzieci z Szkoły Wiedzy o Polsce działającej przy Związku Szlachty Polskiej na 
Żytomierszczyźnie świętowały 150-lecie urodzin Józefa Piłsudskiego.

Pamiętając o związkach Józefa 
Piłsudskiego z Żytomierzem 
i roli, jaką odegrał w walce o 
wolność Ukrainy, uczniowie 

Szkoły Wiedzy o Polsce działającej 
przy Związku Szlachty Polskiej na Ży-
tomierszczyźnie oddali mu hołd i zło-
żyli kwiaty pod tablicą upamiętniają-
cą Marszałka i sojusz Orła z Tryzubem. 

Następnie wspólnie z rodzica-
mi oraz nauczycielami wysłuchali 
krótkiego wykładu Roberta Stepa-
niuka, nauczyciela historii (ORPEG). 
W wydarzeniu wzięła udział prezes 
Zjednoczenia Szlachty Polskiej na 
Żytomierszczyźnie Natalia Kostecka-
-Iszczuk, rodzice i około 40 uczniów.

KIM BYŁ?
Józef Piłsudski to jeden z twórców 

polskiej niepodległości. 11 listopada 
1918 roku to jemu Rada Regencyjna 
Królestwa Polskiego powołana przez 
cesarstwa Niemiec i Austro-Węgier 
przekazała władzę wojskową i naczel-
ne dowództwo podległych jej wojsk 
polskich. Tego samego dnia Niemcy 
podpisały zawieszenie broni kończą-

ce I wojnę światową. Po ponad 120 la-
tach Polska odzyskała niepodległość.

PAMIĘĆ NIE ZGINIE!
Polacy i Ukraińcy powinni pamię-

tać motto „Za wolność waszą i naszą!”, 
które brzmiało w czasie powstania 
styczniowego, wyprawy kijowskiej w 
1920 roku i podczas rewolucji god-
ności na Majdanie zimą 2013 roku. Z 
tymi słowami 25 kwietnia 1920 roku 
połączone wojska polsko-ukraińskie 
pod dowództwem Marszałka Józefa 
Piłsudskiego zaatakowały bolszewi-
ków na całym froncie ukraińskim. 26 
kwietnia zajęły Żytomierz. Tam Pił-
sudski wziął udział w obchodach 129. 
rocznicy Konstytucji 3 maja. Na głów-
nym placu miasta Marszałek wygłosił 
odezwę do „Do wszystkich mieszkań-
ców Ukrainy”, w której stwierdzał, że 
celem wkroczenia wojsk polskich na 
Ukrainę jest wyzwolenie od obcych 
najeźdźców.

Teraz trzeba sobie przypomnieć 
te wydarzenia, żeby znów bronić cy-
wilizacji europejskiej w walce z euro-
azjatyckimi hordami. 

Polska uczciła swego bohatera. 
5 grudnia, w 150. rocznicę urodzin 
Marszałka, w Sejmie odbyło się 
zwołane przez Prezydenta RP Zgro-
madzenie Narodowe, a w miejscu 
urodzenia Józefa Piłsudskiego w 
Zułowie oraz przy grobie matki i 
serca syna na wileńskiej Rossie spo-
tkali się przedstawiciele organizacji 
kombatanckich i patriotycznych 
z całej Polski. W ten symboliczny 
sposób rozpoczęte zostały obcho-
dy 100-lecia odzyskania przez Pol-
skę niepodległości.

PATRZYMY W PRZYSZŁOŚĆ
Piłsudski jest ojcem polskiej nie-

podległości. W 1920 roku podał po-
mocną dłoń Ukraińcom walczącym 
o wolność własnego kraju. Właśnie 
dlatego 5 grudnia jest świętem obu 
narodów, które teraz stoją w obronie 
wolności i niepodległości państw 
cywilizacji europejskiej, wolności we 
wspólnej rodzinie narodów Unii Eu-
ropiejskiej. 

Maryna Hrytska-Annenkova, 
Robert Stepaniuk

KWIATY DLA MARSZAŁKA 
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„Podnieś rękę, Boże Dziecię, 
błogosław Ojczyznę miłą...”

WIGILIA 2017

17 grudnia 2017 roku odbyło się spotkanie opłatkowe w Domu Kultury w Żytomierzu. Imprezę 
wsparły finansowo Senat RP oraz Fundacja Wolność i Demokracja. 

P rzy wigilijnym stole za-
siedli zaproszeni przez 
prezes Zjednoczenia 
Szlachty Polskiej na Żyto-

mierszczyźnie Natalię Kostecką-
-Iszczuk uczniowie i nauczycie-
le Szkoły Wiedzy o Polsce oraz 
młodzież, dzieci i liczni goście. 
W świąteczny nastrój wprowa-
dził zebranych Chór Kameralny 
im. Juliusza Zarębskiego pod kie-

rownictwem mistrza Iwana Kra-
sowskiego (istnieje od 1997 roku 
przy Koledżu Kultury i Sztuki im. I. 
Ogienki), który wykonał wiele ko-
lęd polskich oraz z innych krajów. 
Kolędy w języku ukraińskim śpie-
wali już wszyscy razem. 

Po odczytaniu fragmentu 
Ewangelii św. Łukasza o narodzeniu 
Jezusa Chrystusa wszyscy dzielili się 
opłatkiem i składali sobie życzenia. 

Na stole wigilijnym nie zabrakło 
pysznych przysmaków przygoto-
wanych według starych receptur. 
Dzieczom najbardziej smakowały 
makowce oraz ciasteczka. Obecni 
mieli okazję do miłych rozmów przy 
kawie, a najmłodsi mogli robić świą-
teczne ozdoby.

Mamy nadzieję, że spotkania 
opłatkowe polskiej społeczności 
staną się już tradycją.
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EMIGRACYJNE 
TRENDY 

Według estymacji Pew Research Center, które na podstawie danych z biura ONZ opracowali 
eksperci, z Polski wyemigrowało ponad 3,5 mln osób, reprezentujących 8 % populacji. Co 
siódma osoba przyznaje, że wyemigrowała z Polski choćby na krótki czas. Według danych 
GUS co najmniej 70% społeczeństwa ma członka rodziny przebywającego za granicą. Czy 
emigracja dalej jest atrakcyjna? Czego można się spodziewać w krajach, które uznawane są 
za najpopularniejsze kierunki polskiej emigracji?

NORWEGIA, CZYLI 
SAMOTNICY

Atrakcyjna ze względu na zarob-
ki, które przekraczają krajową średnią 
pensję nawet sześciokrotnie. Norwe-
ska Polonia chwali sobie zarówno za-
robki, jak i zaplecze socjalne. Nie jest 
tajemnicą, że nawet na podstawo-
wych stanowiskach można prowa-
dzić godne życie, w firmach panuje 
wysoka kultura pracy i można wieść 
spokojniejszy tryb życia. Polacy są w 
Norwegii najliczniejszą grupą emi-
grantów, przeważają wśród niej oso-
by z wyższych wykształceniem i zdo-
brą znajomością języków obcych. 
Dla Norwegów ważną wartością jest 

rodzina. W związku z tym w kraju ist-
nieje szereg udogodnień dla rodzin, 
w tym dodatki finansowe, np. wy-
płacane w okresie wakacyjnym. Po-
lacy chwalą sobie także uprzejmość 
Norwegów, którzy aż w nadmiarze 
używają słów: proszę i dziękuję. Są 
także minusy życia w krainie renife-
rów i fiordów. Polacy podkreślają, 
że tęsknią za dobrym jedzeniem, 
szczególnie importowanym, bo-
wiem Norwedzy półki zaopatrują 
głównie w swoje produkty. Narze-
kają także na zwyczaje Norwegów, 
którzy są znani z samotnictwa. Nie 
jest powszechne spotykanie się w 
pubach czy na prywatkach, trudno 

poznać nowe osoby i prowadzić ży-
cie towarzyskie. 

NIEMCY, CZYLI ORDNUNG 
MUSS SEIN!

Najpopularniejszy kierunek 
emigracji Polaków: według danych 
statystycznych ten kraj wybrało w 
ostatnich latach ponad 41% emi-
grantów. Polacy chętnie wyjeż-
dżają do Niemiec ze względu na 
ich położenie geograficzne. Bliska 
odległość od miejsca zamieszka-
nia jest czynnikiem, który zachęca 
osoby chcące być w stałym kon-
takcie z krajem. Średnie zarobki w 
Niemczech to około 2000 euro na 

2017
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miesiąc. W Niemczech praktycznie 
nie występuje problem tzw. umów 
śmieciowych, do posiadania umów 
o pracę przyznaje się 72% wszyst-
kich pracujących. Niemcy plasują 
się w czołówce krajów, do których 
najchętniej emigrują Polacy, choć 
od czasów przyjęcia uchodźców 
popularność tego kierunku znacz-
nie spadła. Polacy obawiają się 
głównie terrorystów. 

WIELKA BRYTANIA 
POLAKAMI STOI

Pomimo Brexitu wciąż pozosta-
je atrakcyjnym kierunkiem polskich 
ekspatów. Cenimy naszą wspólną 
historię, język angielski natomiast 
kojarzymy najczęściej w wielkimi 
twórcami literatury tj. Williamem 
Szekspirem czy Josephem Conra-
dem, który, jak się okazuje, był także 
Polakiem. Angielskiej mowy uczymy 
się chętnie i szybko. W niektórych 
rejonach znajomość języka nie jest 
nawet potrzebna, bowiem język 
polski jest drugim co do popularno-

ści językiem mówionym w Wielkiej 
Brytanii. Polskie dzielnice, zakłady 
usługowe, sklepy oraz firmy, gdzie 
mówi się głównie po polsku, są 
powszechne, podobnie jak polska 
obsługa w niemal każdym lokalu 
usługowym czy sklepie. Jednakże 
od czasów referendum emigracja 
do Wielkiej Brytanii stała się mniej 
popularna, wręcz wielu Polaków 
deklaruje chęć powrotu do Polski 
lub zmiany miejsca zamieszkania w 
innych państwach w obrębie Unii. 
Europejskiej. W Wielkiej Brytanii w 
2014 roku przebywało ponad 720 
tys. Polaków. Dziś dane szacunkowe 
mówią o ponad milionie naszych 
obywateli, z czego część posiada już 
podwójne obywatelstwo. Na przy-
słowiowy start emigrant zazwyczaj 
potrzebuje około 2000 funtów jeśli 
jest w stanie mieszkać w wielooso-
bowym mieszkaniu np. w Londynie. 
To kwota, która zagwarantuje jedy-
nie pokrycie czynszu za dzielony z 
kimś pokój, ewentualną kaucję, wy-
żywienie oraz przejazdy. Koszty życia 

w Wielkiej Brytanii mogą zaskoczyć. 
Najdroższe zawsze jest mieszkanie, 
ale nie należy zapominać np. o trans-
porcie publicznym, który kosztuje 
przeciętnego obywatela nawet do 
kilku tysięcy funtów rocznie. 

CZECHY, CZYLI PEPICZKI 
GÓRĄ

„Najmodniejszy” kierunek 
2017 roku, szczególnie dla po-
czątkujących przedsiębiorców. 
Poziom bezrobocia w Czechach 
jest niższy nawet niż w Niem-
czech, gdzie sięga zaledwie 4%, 
a działalność gospodarczą można 
założyć tu bardzo łatwo. Dodat-
kowo w Czechach można zaosz-
czędzić na podatkach i opłatach 
ubezpieczeniowych, które są nie-
mal o połowę niższe niż w Polsce. 
Pracę znajdą tu głównie pracow-
nicy branży motoryzacyjnej (np. 
w zakładach produkcyjnych Sko-
dy) oraz sektora produkcyjnego, 
ślusarze, spawacze, operatorzy 
wózków widłowych, monterzy, 



/ Popular Science Magazine80

ŚWIAT POLONII

lakiernicy oraz specjaliści branży 
IT (programiści, administratorzy 
sieci, baz danych czy analitycy). 
To także kierunek, o którym mogą 
pomyśleć pracownicy marke-
tingu czy branży hotelarskiej. 
Średnia pensja krajowa to około 
4000 zł plus darmowe vouchery 
na posiłki podczas pracy. Polacy 
doceniają podobieństwo kulturo-
we naszych narodów, z rozrzew-
nieniem wspominając przygody 
Rumburaka czy Krecika, zajadając 
knedliczki z kapustą. 

HOLANDIA ZWANA 
HOLENDROWNIĄ

112 tys. Polaków wybrało Ho-
landię na swój kraj zamieszkania – 
podają dane statystyczne GUS-u 
z 2015 roku. Niemal każdy chwali 
kraj za otwartość, wartości rodzin-
ne oraz piękno. Jednak podobnie, 
jak w przypadku Niemiec i Francji, 
warto znać języki przekraczając 
granice Holandii. Niemal każda 
agencja pracy przeprowadza na 
wstępie test z języka angielskiego, 
w ten sposób oceniając zdolność 
Polaka do pracy. Mieszkanie w 
Holandii to wydatek 600-800 euro 
przy zarobkach średnio na pozio-
mie 1500 euro. Jak podaje portal 
nasza-holandia.pl na start warto 
mieć 2500 euro na mieszkanie, 
kaucję oraz podstawowe jedzenie 
i paliwo. To coraz popularniejszy 
kierunek polskiej emigracji. W 
niektórych regionach można już 
zobaczyć wiele napisów w języ-
ku polskim. Popularna jest praca 
na kwiatowych farmach, w sekto-
rze budowlanym, przetwórstwie 
owocowo-warzywnym, czy w 
stoczniach.

FRANCJA I BELGIA DLA 
WYBRANYCH

Romantyczny Paryż czy ma-
lownicza Prowansja kuszą pięk-
nem, dobrą kuchnią, ale też ofer-
tą pracy dla specjalistów branży 
budowlanej. Potrzebni są wszyscy, 
od cieśli do dekarza  – jak podaje 
raport o migracji zarobkowej Pola-
ków z 2016 roku sporządzony przez 
Work Service. Artur Ragan, ekspert 
serwisu dodaje, że pracownicy 
fizyczni są także pożądani w kra-
ju czekolady i frytek. Belgia może 
być atrakcyjnym kierunkiem nie 
tylko dla europarlamentarzystów, 
ale także dla spawaczy, rolników 
czy pracowników branży hotelar-
skiej. Jednakże warto dodać, że od 
pracowników zazwyczaj wymaga 
się znajomości języka francuskie-

go. Bez znajomości języka pracę 
we Francji natomiast mogą łatwo 
znaleźć pracownicy sezonowi. Dla-
tego co roku na farmach, sadach i 
polach można spotkać wielu pra-
cowników z Polski. 

Co zaskakuje Polaków najbar-
dziej? Francuzi są stosunkowo le-
niwi, nie znają języków obcych, za 
to kraj zachwyca różnorodnością 
architektury i faktem, że Francuzi 
od 12 do 13.30 podczas przerwy w 
pracy tłumnie wylegają do licznych 
knajpek, kawiarenek i lokali. Francja 
to nie tylko kraina bagietek, serów i 
wina. To także raj dla rowerzystów. 
Na wielbicieli jednośladów czeka 
tu świetna infrastruktura rowerowa. 
Ewenementem jest brak papiero-
sów w sklepach, są dostępne je-
dynie w specjalnych kafejkach czy 
punktach ku temu przeznaczonych. 
We Francji bardzo powszechne jest 

płacenie czekami oraz stałe zlece-
nia bankowe, którymi opłaca się 
rachunki za mieszkanie, prąd, czy 
ubezpieczenie samochodu. 

AMERICAN DREAM,  
CZYLI USA

Wciąż mimo obietnic kolejnych 
polityków, do kraju hamburgerów, 
marząc o karierze w Hollywood czy 
szalonej przygodzie w Las Vegas, 
wciąż potrzebujemy wiz. Zanim 
zaczniesz żyć niczym gwiazda Hol-
lywood musisz zdobyć wizę. Naj-
częściej jednak Polak trafia na ame-
rykańską ziemię z wizą turystyczną i 
dopiero z czasem próbuje załatwić 
formalności dotyczące legalizacji 
swojego pobytu. Zakładając jednak, 
że masz wizę, pracę najłatwiej znaj-
dziesz w przemyśle budowlanym, 
jako au pair, przy sprzątaniu, jako 
kierowca lub prostą pracę biurową. 
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Średnia stawka godzinowa docho-
dzi do 10 dolarów za godzinę i różni 
się w zależności od regionu. Jak przy-
znają Polacy w USA, z podstawowej 
pensji każdy jest w stanie utrzymać 
dom, kupić jedzenie, wyjechać na 
wakacje, kupić konsolę do gry i pójść 
do kosmetyczki. Jednak bez wizy 
imigracyjnej nie jest łatwo ją zdobyć. 
Co prawda rząd nie deportuje każ-
dego nielegalnego emigranta, który 
nie posiada ubezpieczenia, pod wa-
runkiem że płaci on podatki. Jednak 
nie każda firma zatrudnia bez nu-
meru ubezpieczenia. W USA łatwiej 
niż o pracę jest o prawo jazdy, które 
można dostać po 10 minutowym 
teście praktycznym i prostym teore-
tycznym. Jeśli chodzi o polonię, jak 
czytamy na stronie dziennikzwiaz-
kowy.com - jest bardzo aktywna, wi-
doczna w biznesie, ale też podzielo-
na i nieobecna np. w polityce. 

ZWYKLE CHODZI O … 
PIENIĄDZE

Warto dodać, że najwię-
cej Polaków opuściło ojczyznę 
zaraz po dołączeniu Polski do 
Unii Europejskiej jako powód 
emigracji najczęściej wskazując  
warunki ekonomiczne w Pol-
sce, w szczególności brak pra-
cy, bądź niskie zarobki. Od cza-
su przystąpienia Polski do UE, 
Polacy mieszkający poza grani-
cami ojczyzny, z samej Europy 
przelali około 140 miliardów 
złotych na różne cele. Część 
emigrantów spłaca w Polsce 
kredyty, inni wspierają swoich 
bliskich, jeszcze inni przesyłają 
płatności firmom, z którymi ro-
bią interesy. Polacy regularnie 
zasilają polską gospodarkę, za-
równo jako odbiorcy towarów 

eksportowanych, jak i poprzez 
prowadzenie biznesów między 
krajami Europy. Dla porównania 
tylko w 2014 roku cudzoziemcy 
przekazali z Polski ponad 1,5 
mld  euro, z czego 80% prze-
lewów zostało wykonanych na 
teren Ukrainy. Polacy często 
korzystają z rozwiązań firm 
typu FinTech. Szanując każde 
zarobione euro, dolara czy fun-
ta, często wykorzystują szybkie 
i tanie przelewy internetowe, 
które gwarantują o wiele niższy 
koszt przesłania pieniędzy niż 
tradycyjne banki. Oszczędność 
jest więc w tym przypadku 
niezwykle ważnym czynnikiem 
decydującym o wyborze formy 
przesłania zarobionych pie-
niędzy. Jedną z firm, które ro-
zumieją potrzeby Polaków jest 
TransferGo. Została ona zało-
żona przez litewskich emigran-
tów, którzy nie chcieli płacić 
ogromnych prowizji za przele-
wy i tracić na kursach między-
bankowych. „To szczególnie ko-
rzystne rozwiązanie dla małych 
i średnich przedsiębiorców oraz 
osób, które regularnie przelewają 
większe kwoty pomiędzy 45 kra-
jami”  – mówi Magdalena Gołę-
biewska, Country Manager Trans-
ferGo. Usługi firmy są bowiem 
dostępne we wszystkich krajach, 
gdzie znajduje się najwięcej Po-
laków. Nie każdy jednak wie, że 
przelew nie tylko jest tańszy lub 
w przypadku promocji nawet 
bezpłatny, ale także bardzo szyb-
ki. Osoba, która spodziewa się 
pieniędzy może je otrzymać już 
w ciągu pół godziny, a nie kilku 
dni jak w przypadku tradycyjnych 
przelewów bankowych! To nie-
zwykle korzystne rozwiązanie dla 
kupujących za granicą, chcących 
zasilić konta bliskich czy płacą-
cych kredyty np. hipoteczne. 

Tendencję spadkową w emi-
gracji zanotowano dopiero w 
zeszłym roku. Według statystyk 
GUS-u, ponad 1500 osób więcej 
wróciło z emigracji niż się na nią 
udało. Jednak wielu z nas pozo-
stanie już poza granicami kraju, 
ponieważ cenimy sobie standard 
życia, jaki zapewnia nam nowe 
miejsce. Zżyliśmy się z jego kultu-
rą, wartościami na tyle, że powrót 
do ojczyzny byłby jak wyjazd do 
… obcego kraju.

Kontakt. Pytania. Niejasności:
Sylwia Dziwińska-Kapral

Tel. 48 579 169 555
E-mail: sylwia@all4comms.com
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W edług opracowań 
Unii Europejskiej, 
najdotkliwsze bra-
ki pracowników w 

UE dotyczą specjalistów z branży 
STEM (Science, Technology, En-
gineering, Maths), informatyków, 
położnictwa i opieki nad dzieć-
mi, nauczycieli oraz lekarzy. Jeśli 
jednak zajrzeć na polskie serwisy 
pośrednictwa pracy, to w ofer-
tach pracy w Wielkiej Brytanii, 
Niemczech czy Norwegii znaj-
dziemy przede wszystkim oferty 
dla robotników budowlanych, 
kierowców, operatorów maszyn, 
kucharzy, dotyczące opieki nad 
osobami starszymi, a nawet tak 
wąsko określonych zadań, jak  – 
to pełna treść nagłówka jednego 
z ogłoszeń i osobisty faworyt au-
tora artykułu  – trybowanie głów 
wieprzowych.

GDZIE NAS NIE MA?
Według najnowszych, bo opu-

blikowanych w październiku 2017 
szacunków GUS, pod koniec 2016 
roku za granicą przebywało cza-
sowo 2,5 mln Polaków, czyli o 118 
tys. więcej, niż rok wcześniej. Zna-
komita większość z nich jako cel 

pobytu wybrała Europę: 2,2 mln, 
w tym Unię Europejską  – 2,1 mln. 
Największe społeczności emigran-
tów z Polski nie są zaskoczeniem: 
to Wielka Brytania (788 tys.), Niem-
cy (687 tys.), Holandia (116 tys.) i 
Irlandia (112 tys.).

Wyjeżdżający to głównie lu-
dzie młodzi. Zgodnie z ostatnim, 
cyklicznym badaniem „Migracje Za-
robkowe Polaków”, prowadzonym 
na zlecenie WorkService, emigrację 
zarobkową rozważa 14% osób ak-
tywnych lub potencjalnie aktyw-
nych na rynku pracy; aż 58% z nich 
to osoby do 34 roku życia.

Preferowanym kierunkiem wy-
jazdu są obecnie Niemcy (32%). Pół 
roku ustępowały one Wielkiej Bryta-
nii, jednak obecnie niepewność do-
tyczącą losów imigrantów po Bre-
xicie znacznie osłabiła atrakcyjność 
Zjednoczonego Królestwa jako kie-
runku wyprawy „za chlebem”. O wy-
jeździe na Wyspy myśli zaledwie co 
piąta osoba rozważająca emigrację.

Najważniejszym powodem 
wyjazdu jest oczywiście kwestia fi-
nansowa: 82% badanych jako mo-
tywację wskazuje wyższe zarobki. 
Przed brakiem pracy chce uciekać 
zaledwie (?) 24% badanych.

OGROMNE RÓŻNICE W 
ZAROBKACH...

Poza Brexitem, to właśnie wyna-
grodzenia mogą tłumaczyć wysoką 
pozycję Niemiec. Euro-Tax, bazując 
na danych swoich klientów, szacu-
je, że najwięcej zarabiają Polacy w 
Austrii (12,2 tys. zł miesięcznie) i w 
Niemczech (10,9 tys.). Wielka Bryta-
nia na tym tle wypada raczej blado 
(5,4 tys. zł), jednak do tak dużych 
dysproporcji trzeba podchodzić z 
pewną rezerwą. Można przypusz-
czać, że mają one kilka źródeł.

Po pierwsze, pracujący w poszcze-
gólnych krajach różnią się między 
sobą strukturą, jeśli chodzi o wykony-
wane zawody, więc o ile skojarzenie 
Anglia  – Londyn  – zmywak mocno 
straciło na aktualności, to do pewne-
go stopnia może tłumaczyć różnice w 
kwotach. Austria na przykład przycią-
gała lekarzy, w Niemczech z kolei pra-
cuje stosunkowo duża grupa wysokiej 
klasy specjalistów z Polski, którzy nie 
tyle szukali tam pracy, co zostali do niej 
wysłani przez swoich pracodawców. 
W związku z tym dekarze czy hydrauli-
cy nie powinni oczekiwać, że w Niem-
czech będą zarabiali dwa razy więcej, 
niż w Wielkiej Brytanii. Informaty-
cy czy lekarze zresztą też nie. Być 

GDZIE PRACUJE 
europejska Polonia?
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może po prostu tych ostatnich jest 
więcej, niż tych pierwszych, przez 
co „zawyżają średnią”.

Po drugie, wynagrodzenia zo-
stały przeliczone na złotówki, a więc 
wysokość wynagrodzeń w Wielkiej 
Brytanii wpłynął także spadek war-
tości funta m.in. względem euro 
związany z Brexitem.

Po trzecie wreszcie, zarobki 
zostały oszacowane na podsta-
wie danych klientów Euro-Tax, a ci 
mogą nie oddawać  – i z zapewne 
nie oddają  – faktycznej struktury 
zatrudnienia imigrantów z Polski w 
poszczególnych krajach. Tak więc 
dysproporcje w średnich zarobkach 
pomiędzy np. Niemcami i Wielką 
Brytanią przypuszczalnie istnieją, 
ale można oczekiwać, że są one 
dużo mniejsze, niż dwukrotne.

...MOGĄ BYĆ TYLKO 
POZORNE

Argumentów za tym dostarczają 
firmy specjalizujące się w interneto-
wych przelewach zagranicznych, z 
których  – ze względu na szybkość 
operacji oraz niskie koszty  – chętnie 
korzystają nasi rodacy, którzy zosta-
wili rodziny w Polsce i przesyłają część 
swoich pensji na ich utrzymanie.

Najwyższe przelewy klien-
tów indywidualnych przesyłane 
są do Polski z Norwegii  – średnia 
to około 900 euro miesięcznie na 
klienta. W przypadku przelewów 
z Wielkiej Brytanii do Polski jest to 
ok. 450 euro, a z Niemiec do Polski 
ok. 350 euro – podaje Magdalena 
Gołębiewska, country manager 
w TransferGo, jednej z firm zaj-
mujących się takimi przelewami. 
Oczywiście należy brać poprawkę 
na to, że tego typu usługi mogą 
cieszyć się różną popularnością 
wśród różnych grup pracowników 
(np. ci lepiej zarabiający zapewne 
częściej zabierają ze sobą za gra-
nicę rodziny, w związku z czym 
rzadziej mają potrzebę z nich ko-
rzystać), jednak dane TransferGo 
sugerują, że istotnie, rynek bry-
tyjski czy niemiecki nie różnią się 
między sobą aż tak silnie, jakby to 
wynikało z wcześniej przedstawio-
nych danych.

POLACY NIE GĘSI, ALE...
Niezależnie jednak od tego, 

gdzie Polacy by nie jechali, nie-
ocenionym  – a może wręcz 
przeciwnie, bardzo wymiernym – 
atutem jest dobra znajomość ję-

zyka kraju, do którego się udają. 
Z jednej strony to oczywiste, z 
drugiej jednak wielu naszych ro-
daków bagatelizuje ten problem, 
uznając, że „jakoś to będzie”. I rze-
czywiście, w dużych skupiskach 
Polaków nie znając języka gospo-
darzy można sobie poradzić, ale 
ta niewiedza jest nie tylko kłopo-
tliwa na co dzień, ale także odbija 
się na grubości portfela.

Statystyki z Niemiec wskazują 
na przykład, że imigranci znający 
język niemiecki jedynie w podsta-
wowym zakresie, w 43% dostają sta-
nowiska najniższe, a jedynie niecałe 
9% może liczyć na te wymagające 
wysokich kwalifikacji zawodowych. 
Z kolei imigranci mówiący płynnie 
po niemiecku w aż 30% dostają 
stanowiska wymagające wysokich 
kwalifikacji i jedynie w 14%  – te o 
najniższych wymaganiach.

Pewnym powodem do dumy 
może być jednak to, że są sytuacje, 
w których liczy się nie tylko język 
gospodarzy. Okazuje się bowiem, 
że w związku z tym, że Polacy za 
granicą tworzą coraz liczniejszą gru-
pę, w wielu zagranicznych miastach 
pilnie poszukiwani są... nauczyciele 
ze znajomością języka polskiego.
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Dokąd wyjechać, by nie 
zbankrutować na emigracji?

Wyjeżdżasz za chlebem? Nie jedź do Seulu. Prawie 15 dolarów za kilogramowy bochenek zrobi 
wrażenie nawet na tych, którzy... cóż, z niejednego pieca chleb jedli. Dlatego jeżeli myślisz 
o emigracji zarobkowej, nie myśl tylko o wysokości wypłaty – weź pod uwagę także koszty 
utrzymania, z jakimi wiąże się pobyt za granicą.

GDZIE ZAROBIMY 
NAJWIĘCEJ I... CO ZNACZY 
„NAJWIĘCEJ”?

Kierując się wyłącznie wysoko-
ścią przeciętnych zarobków, emi-
granci ekonomiczni powinni bez 
wahania wybierać takie kraje jak 
Luksemburg, Dania, Irlandia czy 
Szwecja. To właśnie tam, według 
danych Eurostatu za 2014 rok (dane 
zbierane są co 4 lata) przeciętne 
zarobki są najwyższe: ok. 3,5-4 razy 
wyższe, niż w Polsce. Takie podej-
ście kryje jednak kilka pułapek.

Pierwsza, to właśnie brak 
uwzględnienia kosztów życia. Wyso-

kie wynagrodzenia zwykle oznaczają 
także wysokie ceny w sklepach (i nie 
tylko tam). Nie inaczej jest w Euro-
pie – kraje, w których pracownikom 
płaci się najlepiej, plasują się także w 
czołówce najdroższych.

Problem relacji cen do wyna-
grodzeń rozwiązuje przeliczenie 
zarobków z uwzględnieniem tzw. 
parytetu siły nabywczej (w takim 
ujęciu przeciętny Polak zarabia już 
„tylko” dwa razy mniej, niż prze-
ciętny Irlandczyk). Pozostaje jednak 
druga pułapka: mówimy o wyna-
grodzeniu przeciętnym, a To może 
mieć niewiele wspólnego z tym, ile 

będziesz zarabiać Ty. Dlatego żeby 
dowiedzieć się, na co wystarczy 
emigracyjna pensja, należy przyj-
rzeć się kosztom życia za granicą.

NIE SAMYM CHLEBEM 
CZŁOWIEK ŻYJE (NA 
SZCZĘŚCIE!)

Według ostatniego rankingu 
Worldwide Cost of Living, przygo-
towanego przez The Economist In-
telligence Unit, portfele drenowane 
są najmocniej w w Azji – to właśnie 
tam znajduje się 5 z 10 najdroższych 
miast świata. Jest wśród nich miasto, 
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gdzie „jechać za chlebem” zakrawa 
niemal na szaleństwo: to Seul, gdzie 
kilogramowy bochenek chleba kosz-
tuje prawie 15 dolarów. Jednak z wy-
nikiem 108 punktów (za punkt wyj-
ścia, 100 punktów, przyjęto poziom 
cen w Nowym Jorku), koreańska 
stolica ustępuje Singapurowi, Honk 

Kongowi, Tokio i Osace; wyprzedza 
ją także najdroższe europejskie mia-
sto: Zurych.

Najdroższe miasto strefy euro 
musi się zadowolić dopiero 7. miej-
scem: to Paryż. W stolicy Francji nie 
tylko chleb, ale i z grubsza wszystko 
jest drogie, poza – być może jest w 

tym jakaś metoda  – relatywnie ta-
nim alkoholem i papierosami.

Nieobecność w pierwszej 
dziesiątce popularnych kierunków 
zarobkowej emigracji nie powinna 
jednak prowokować przeciętnego 
mieszkańca Warszawy (68 pkt, 
czyli koszt życia o około 1/3 niższy, 
niż w Nowym Jorku) do wyciąga-
nia zbyt pochopnych wniosków. O 
Top 10 otarło się norweskie Oslo 
(99 pkt), w którym droższe niż w 
Polsce jest praktycznie wszystko, 
nie wyłączając nawet norweskiej 
ropy naftowej. Nieco tylko tańsze 
są Helsinki i Reykjavik, które po-
dzieliły między sobą miejsce 16.

Pozycje 21-25 zajmują kolejno 
Wiedeń, Frankfurt, Londyn i Dublin, 
z wynikami oscylującymi wokół 90 
punktów. Niewiele tańsze są Medio-
lan, Hamburg,  Monachium, Rzym, 
Dusseldorf, Barcelona i Bruksela.

Pozycja Miasto Indeks WCOL 
(Nowy Jork = 100)

1 Singapur 120
2 Hong Kong 114
3 Zurych 113
4 Tokio 110
5 Osaka 109
6 Seul 108
7 Genewa 107
7 Paryż 107
9 Nowy Jork 100
9 Kopenhaga 100

Źródło: Worldwide Cost of Living 2017, The Economist Business Intelligence Unit.
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ŚWIAT POLONII

Spośród dużych europejskich 
miast, 80 punktów lub mniej notują 
dopiero Madryt, Sztokholm, Berlin, 
Lion, Amsterdam, Luksemburg, Li-
zbona, Ateny, Praga i Moskwa, która 
jest ostatnim miastem naszego kon-
tynentu wyprzedzającym – i to jedy-
nie o włos – Warszawę.

DOLARY, EURO I FUNTY
Moskwa zresztą, czyli miasto 

uważane za drogie, ujawnia pewną 
słabość rankingu: wszystkie ceny 
przeliczono w nim wprost na dolary 
amerykańskie, nie biorąc zupełnie 
pod uwagę poziomu zarobków w 
poszczególnych miastach czy pań-
stwach. Koszty życia wyliczone są 
więc z perspektywy zbliżonej do per-
spektywy turysty, w dodatku istotny 
wpływ na pozycję w rankingu mają 
zmiany kursów walut. Stąd stosun-
kowo niska pozycja rosyjskiej stolicy 
jest w dużej mierze efektem załama-
nia kursu rubla na światowych ryn-
kach finansowych.

Podobnym, choć mniej jaskra-
wym przykładem, jest również „sła-
ba” pozycja Londynu  – to z kolei 
efekt Brexitu i osłabienia się funta. 
Cena piwa w londyńskich pubach 
nie spadła, przynajmniej nie z punk-
tu widzenia osoby otrzymującej wy-
płatę w funtach. Jednak ktoś, kto ma 
w kieszeni euro lub dolary, zapłaci 
mniej, niż jeszcze w 2015 roku.

NIE TYLKO WIELKIE 
MIASTA

Na podobną przeszkodę natknie-
my się także w przypadku danych z 
Eurostatu (czyli europejskiego odpo-
wiednika GUSu), mają one jednak tę 
zaletę, że dotyczą średniej w danym 

kraju, a nie tylko w jego najdroższych 
miastach. I tak możemy dowiedzieć 
się, że życie w Polsce jest o 47% tańsze 
od unijnej średniej, na Litwie – o 37%, 
w Niemczech przekracza ją o 4%, we 
Francji – już o 8%, a w Wielkiej Bryta-
nii i Irlandii o ponad 20%. Norwegia i 
Szwajcaria, nie będące członkami UE, 
ale ujmowane w statystykach, po-
twierdzają swoją opinię jako krajów 
bardzo drogich. W tej pierwszej ceny 
są o 40% wyższe od średniej unijnej, 
Szwajcaria zaś dorzuca do stawki ko-
lejnych 20 punktów procentowych.

Miejsce na podium dla Zurychu 
w rankingu The Economist nie było 
jak widać przypadkowe.

ILE UDAJE SIĘ 
OSZCZĘDZIĆ?

Naprawdę silną wskazówką 
co do relacji zarobków i kosztów w 
poszczególnych krajach mogą być 
kwoty, jakie nasi rodacy na emigracji 
wysyłają do swoich rodzin w Polsce. 
Tu z pomocą przychodzi sektor Fin-
Tech.  Firma TransferGo oferuje tanie 
i szybkie przelewy międzynarodowe, 
co czyni ją znakomitym źródłem wie-
dzy o emigrantach ekonomicznych, 
chętnie korzystających z tego typu 
usług. Z naszych analiz wynika, że w 
przypadku osób fizycznych, najwyż-
sze przeciętne przelewy do Polski w 
zależności od kraju, średnia kwota 
przelewu: 500 do ok. 1,5 tysiaca euro. 
Największe kwoty Polacy przesyłają 
ze Stanów, Niemiec, Islandii, Norwe-
gii, Szwecji  – tłumaczy Magdalena 
Gołębiewska, country manager w 
firmie TransferGo, oferującej szybkie 
przelewy międzynarodowe. Można 
więc przypuszczać, że to właśnie w 
tych krajach różnica między koszta-

mi życia i zarobkami – i to w dodatku 
w tych branżach i miejscach, które 
wybierają nasi rodacy  – jest najbar-
dziej korzystna.

OSTATECZNA INSTANCJA: 
INTERNET

Wszystkie powyższe dane są 
jednak w jakiś sposób zagregowane, 
co może być pewnym minusem. Na 
przykład, dane Eurostatu czy The Eco-
nomist pokazują łączne wydatki na 
cały koszyk różnych produktów kon-
sumowanych przez gospodarstwa do-
mowe, od żywności, przez żywność, 
po koszty usług, czynsze, aż po elek-
tronikę użytkową. A przecież po przy-
jeździe do nowego miejsca pracy – i 
zamieszkania  – nie będziesz pewnie 
myśleć o kupnie nowego telewizora. 
Albo w odzież obkupisz się jeszcze 
w Polsce. Albo wreszcie zamieszkasz 
u znajomego i będziesz mógł zapo-
mnieć o rynkowych stawkach najmu. 
W takim wypadku możesz dość do-
kładnie oszacować koszty swojego 
pobytu za granicą, korzystając z inter-
netowych serwisów, które gromadzą 
dane o najbardziej cenach najbardziej 
popularnych produktów w poszcze-
gólnych miastach. Big Mac w Paryżu? 
Proszę bardzo: 8 euro. Paczka paraceta-
molu na przeziębienie w Edynburgu? 
4,5 funta. Piwo w Oslo? 80 koron.

Dzięki tego typu serwisom 
można poznać ceny kilkudziesię-
ciu towarów i usług, podzielonych 
na kilka kategorii  – od żywności 
po transport czy rozrywki. Jeden 
z serwisów, wśród analizowanych 
towarów wymienia nawet cenę... 
iPada Air 2 64 GB.

Niestety na temat cen iPhone’a 
X serwis milczy.

mniej niż 50 %

50-75 %

75-100%

100-125%

125% i więcej



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

Będą reportaże o polskim dziedzictwie i zabytkach na ziemiach byłych Kresów I Rzeczypospolitej.

W „Głosie Polonie TV” znajdzie się też cykl filmów dokumentalnych o nieznanej historii Żytomierza z okresu  
I Rzeczypospolitej, walce niepodległościowej Polaków Wołynia, Podola i obwodu kijowskiego podczas zaboru 
rosyjskiego oraz dokumenty nt. polityki, geopolityki i walki cywilizacji.




