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Współczesne zagrożenia cybernetyczne  
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Słowa k luczowe:   cyberwojna, cyberzagrożenia, polityka cyberbezpieczeństwa 

Abstract   Po raz pierwszy w historii postęp w obszarze technologii cyfrowych stał się na tyle maso-
wym zjawiskiem, że jest potencjalnie dostępny dla znacznej części populacji na świecie. 
Pozwala to niemal każdej osobie na rozpowszechnianie przekazów, co oznacza, że wielu 
ludzi ma możliwości omijania oficjalnych kanałów komunikacji, dyskredytowania i kry-
tykowania sposobu sprawowania władzy w państwie. Kluczowym problemem jest to, że 
technologia cyfrowa zdominowała funkcjonowanie gospodarki, a także społeczeństwa, 
a jej powszechne zastosowanie jest również jednym z podstawowych fundamentów współ-
czesnych działań militarnych. Zagrożenia w obszarze cyberprzestrzeni państwa, stają się 
coraz bardziej złożone, co wynika z tego, że przeciwnikiem mogącym wyrządzić wiele 
szkód może być zarówno obce i wrogo nastawione państwo jak i organizacje bądź pojedyn-
cze osoby, które są profesjonalne i zdecydowane w swych działaniach.

Contemporary cyber threats on the example of the phenomenon of cyberwarfare.
A theoretical analysis

Key words:   cyber warfare, cyber threats, cyber security policy 

Abstract   For the first time in history, advances in digital technology have become so massive that 
they are potentially accessible to a significant portion of the world’s population. It allows al-
most any person to disseminate messages, which means that many people have the potential 
to bypass official channels of communication, to discredit and criticize the way government 
is run. A key problem is that digital technology dominates the functioning of the economy 
as well as society, and its widespread use is also one of the basic foundations of modern 
military operations. Threats in the area of the state’s cyberspace are becoming more and 
more complex, because the adversary that can cause a lot of damage can be a foreign and 
hostile state as well as organizations or individuals who are professional and determined in 
their actions.
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Wprowadzenie
Postęp technologiczno-komunikacyjny jest jednym z najważniejszych czynników, który 

przyczynił się do zmiany w prowadzeniu polityki państwa, a także funkcjonowania gospodarki 
i społeczeństwa. Główny element tej ewolucji polega na odejściu od scentralizowanego modelu 
w kierunku decentralizacji, co wynika z pojawiania się coraz to nowszych podmiotów deter-
minujących rzeczywistość poprzez cyberprzestrzeń. Obecnie każda z instytucji publicznych, 
w większym lub mniejszym stopniu, obecna jest w cyberprzestrzeni.

Rozwój cybertechnologii stał się czynnikiem wielu zmian w prawie każdym aspekcie funk-
cjonowania państwa. Internet jest głównym czynnikiem globalnej rewolucji. Wiele urządzeń 
w codziennym życiu ma możliwość łączenia się z internetem – od telefonów, tabletów, telewi-
zorów, odtwarzaczy mp3, po komputery stacjonarne. Dzięki technologiom jest stały dostęp do 
informacji – począwszy od naszych zainteresowań, nawyków, zawodu, aż po nazwy użytkow-
ników i hasła do kont bankowych. Internet jest także narzędziem zapewniającym wiele pozy-
tywnych możliwości rozwoju osób i organizacji, ale przyniósł jednocześnie wiele zagrożeń dla 
bezpieczeństwa instytucji państwa, organizacji z sektora prywatnego, a także zwykłych oby-
wateli. Innymi słowy, proces globalizacji gospodarki, przeprowadzany w wyniku stosowania 
nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych, nie tylko stwarza szanse na opłacalny 
rozwój w wielu dziedzinach współczesnej gospodarki, ale jednocześnie inicjuje pojawianie się 
nowych form rywalizacji politycznej i prowadzenia konfliktów między podmiotami politycz-
nymi (Castells, 1996, s. 77–146). W środkach masowego przekazu bardzo często rozpatruje się 
wpływ przestępczości internetowej na funkcjonowanie instytucji rządowych i organizacji biz-
nesowych, a także na życie osób prywatnych. Warto zauważyć, że – te wspomniane powyżej – 
negatywne zjawiska zachodzą zarówno w przestrzeni międzynarodowej, jak i regionalnej oraz 
lokalnej.

Aspekty badawcze w opisie cyberzagrożeń wobec państwa
Teza o szerokim oddziaływaniu internetu na politykę stanowi punkt wyjścia do analizy 

tematu dotyczącego aspektów lokalnych i globalnych w polityce bezpieczeństwa. Wpływ inter-
netu na globalną politykę jest dużym wyzwaniem badawczym. Okazuje się bowiem, że trudno 
udowodnić związki między aktywnością cybernetyczną określonych organizacji a podjętymi 
decyzjami przez środowiska rządowe, które byłyby konsekwencją określonych zjawisk zacho-
dzących w cyberprzestrzeni. Warto zatem pamiętać, że zachowania decydentów politycznych 
mogą być powodowane innymi czynnikami, które są niedostępne dla wiedzy publicznej, a tym 
samym obszar badawczy jest trudniejszy do analizy. Pojawienie się w życiu codziennym cyber-
przestrzeni jeszcze bardziej skomplikowało, już i tak złożoną, interakcję między podmiotami 
lokalnymi a globalnymi. Technologia informacyjna stworzyła miejsce, w którym zjawiska glo-
balne w różnych swych formach spotykają się z lokalnymi (Fontana, 2017, s. 99–104).

Analiza cyberzagrożeń może pomóc decydentom i analitykom zrozumieć tożsamość, 
motywacje i zamiary poszczególnych aktorów. Cyberprzestrzeń, podobnie jak środowisko 
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geopolityczne, podlega różnorodnym naciskom gospodarczym, politycznym i społecznym, dla-
tego można postawić tezę, że składa się ona z procesów, które wykraczają poza podstawową 
technologię i wchodzą w zakres zjawisk nauk społecznych.

Chociaż coraz więcej autorów w literaturze poświęca uwagę bezpieczeństwu cybernetycz-
nemu, to jednak wciąż można odczuć potrzebę pogłębionej analizy na temat wpływu cyber-
bezpieczeństwa na funkcjonowanie państwa. Popularność cybertechnologii oraz powszechny 
dostęp do niej wraz z anonimowością użytkowników są wymieniane w literaturze przedmiotu 
jako główne czynniki kształtujące problematyczne zjawiska w cyberprzestrzeni (Aleksandro-
wicz, Liedel, 2014, s. 9–38; Jędrzejko, Morańska, 2013, s. 37–118).

Wzrost cyberzagrożeń, będących bezpośrednią zapowiedzią możliwych konfliktów, powo-
duje wiele pytań dotyczących m.in. tego, co sprawia, że rywalizacja polityczna jest tak atrak-
cyjna? I dlaczego określone podmioty polityczne coraz częściej wybierają wirtualną przestrzeń 
jako miejsce dokonywania przestępstw? Istnieje kilka czynników, które – przy udzielaniu odpo-
wiedzi na powyższe pytania – można uwzględnić. Przede wszystkim wszechobecność technolo-
gii, która ułatwia wielu osobom, instytucjom i organizacjom pozyskanie narzędzi szkodliwego 
działania. Poza tym sprawcy mogą łatwo uzyskać dostęp do informacji z dowolnego miejsca za 
pośrednictwem urządzeń cyfrowych. Istnieje ponadto szeroki zakres możliwych przypadków 
cyberzagrożeń, niezależnie od stopnia profesjonalnej wiedzy technologicznej napastnika. 

Ważnym problemem, także w badaniach naukowych, jest brak standardowej definicji 
cyberzagrożeń. Wielość definicji oraz interpretacji zjawisk mających charakter cybernetyczny 
powoduje, że trudno przyporządkować określone zdarzenie do opracowanych wcześniej pojęć. 
Dużym wyzwaniem badawczym jest zrozumienie, jak zjawiska z obszaru polityki, ekonomii, ale 
także kultury i psychologii wzajemnie się krzyżują i jakie mają konsekwencje na funkcjonowa-
nie społeczeństwa.

Coraz większe znaczenie cyberprzestrzeni od początku XXI wieku wymaga od badaczy 
analizy zjawisk, które nigdy wcześniej nie istniały w formie cyfrowej. Internet jako szybki i zde-
centralizowany środek komunikacji jest wykorzystywany w relacjach międzyludzkich na całym 
świecie. W niniejszym artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie dotyczące obecnego stanu 
bezpieczeństwa cybernetycznego, przedstawiono więc teoretyczne refleksje na temat czynników 
determinujących rywalizację między państwami. Po drugie, praca stanowi punkt wyjścia do 
dalszej analizy na temat ewolucji zagrożeń i ich tworzenia poprzez cybertechnologię.

Opracowanie jest także przyczynkiem do rozważań oscylujących wokół pytania – w jaki 
sposób współczesne państwa funkcjonują w cyberprzestrzeni. Bez wątpienia jest to zadanie dla 
badaczy z zakresu nauk o polityce, bowiem technologia cyfrowa stała się istotną cechą prze-
strzeni publicznej XXI wieku. W artykule rozpatrzono jeden z aspektów wpływu rewolucji 
informacyjnej na szeroko rozumianą politykę, w tym także politykę bezpieczeństwa, poprzez 
skoncentrowanie się na zjawisku cyberwojny.

Te teoretyczne rozważania mają ogromne znaczenie dla postrzegania natury współcze-
snych konfliktów, które obok znanych już lądowych, morskich, powietrznych i stratosferycz-
nych obszarów, prowadzone są również w wymiarze cybernetycznym. Można więc stwierdzić, 
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że to kolejny konflikt w długiej historii technologii wojskowej, który wymusza nowe koncepcje 
taktyczne i operacyjne. Globalna świadomość cyberwojny znacznie wzrosła w ciągu ostatnich 
kilku lat i wiele państw przygotowuje się do operacji obronnych i ofensywnych. W tej ewolucji 
technologicznej, która wiąże się ze zmianami w sferze gospodarczej, społecznej i politycznej, 
podkreśla się potrzebę zbadania zakresu odpowiedzialności państwa zarówno w sferze polityki 
wewnętrznej, jak i międzynarodowej.

Natura cyberzagrożeń – poruszana w aspekcie militarnym oraz pozamilitarnym to koncep-
cja bardzo popularna w debacie publicznej. Pomimo wielowymiarowego znaczenia dla państwa 
i jego obywateli, polityka bezpieczeństwa cybernetycznego nadal pozostawia wiele możliwości 
badań i analiz. Wydarzenia polityczne o znaczeniu międzynarodowym bardzo wyraźnie poka-
zują, że zjawisko hybrydyzacji konfliktów – z wykorzystaniem technologii informatycznych – 
wpisały się na stałe w sposób zarządzania sprawami zagranicznymi.

Zagrożenia dla państwa i społeczeństwa z powodu dominującej roli cybertechnologii stają 
się coraz bardziej argumentem przemawiającym za zmianą dotychczasowego modelu polityki 
bezpieczeństwa. Z tego powodu w artykule pokrótce przedstawiono znaczenie „cyberbezpie-
czeństwa” dla współczesnego państwa, jednak przede wszystkim skupiono się na militarnym 
nastawieniu do sfery cyfrowej i technologii informacyjnej.

Artykuł powstał na podstawie przeglądu dotychczasowych analiz i opinii badaczy z zakresu 
polityki cyberbezpieczeństwa. Punktem wyjścia w artykule jest zatem opinia, że refleksje badaw-
cze mają wartość kształtowania i poszerzania debaty publicznej, a tym samym przyczyniają się 
do formułowania i tworzenia świadomej polityki na podstawie analiz naukowych, niezależnie 
od – czasem – sprzecznych stanowisk badawczych. W zamierzeniu podjęta w pracy analiza pro-
blemu funkcjonowania polityki bezpieczeństwa cybernetycznego opisuje szanse i słabe punkty 
powstałe w wyniku interakcji narodów i podmiotów niepaństwowych w cyberprzestrzeni. 
Ta interakcja jest wyraźna i dotychczas wystarczająco poznana w tradycyjnej, konwencjonalnej 
przestrzeni, ale w obszarze cybernetycznym wiedza na ten temat jest nadal niewystarczająca 
i pozostawia duży niedosyt co do zachodzących procesów i zjawisk. Obok więc zaprezentowa-
nej perspektywy komparatystycznej, podjęto próbę usystematyzowania dotychczasowych badań 
dotyczących współczesnych zagrożeń cybernetycznych, zwłaszcza w obszarze polityki między-
narodowej, aby również lepiej zrozumieć podstawowe cechy domeny internetowej. Z politolo-
gicznego punktu widzenia w pracy scharakteryzowano zakres, w jakim istniejące metody ana-
lizy stosunków międzynarodowych można przenieść na arenę cybernetyczną i dostosować je 
w razie potrzeby do domeny cybernetycznej.

Celem artykułu jest więc refleksja nad kluczowymi zagadnieniami dotyczącymi cyber-
bezpieczeństwa. W zamierzeniu, podjęta w pracy próba opisu zachodzących zjawisk cyberne-
tycznych we współczesnej polityce pozwoli również wskazać różnice pomiędzy tradycyjnym 
a nowoczesnym prowadzeniem konfliktów międzynarodowych. 

Refleksja badawcza w artykule dotyczy kluczowych cech cyberkonfliktu, które stanowią 
charakterystyczne elementy definicji tego pojęcia. Podjęte w artykule rozważania mogą wywo-
łać dyskusję na temat cyberprzestępczości, która w ostatnich latach wydaje się być poważnym 
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problemem dla polityki w jej wymiarze lokalnym oraz międzynarodowym. W artykule wska-
zano także zagrożenia, które mogą być czynnikami inicjującymi zmiany w postrzeganiu polityki 
cyberbezpieczeństwa przez współczesne państwo. 

Podstawą artykułu jest teza, że cyberprzestrzeń jest nową formą przestrzeni publicznej, 
w której mogą zachodzić spory i konflikty natury społeczno-politycznej oraz militarnej. Jeśli 
zatem cyberwymiar jest polem dla działań politycznych, to wpływa on również na sposób 
rywalizacji między uczestnikami na arenie międzynarodowej. Tym samym, wszystkie możliwe 
cyberzagrożenia mogą kształtować sposób funkcjonowania państwa oraz jego instytucji, a także 
determinować naturę zawieranych sojuszy i prowadzonych konfliktów.

W ostatnich latach cyberwojna jest powszechnie uznawana, obok terroryzmu, za jedno 
z największych zagrożeń militarnych (Clarke, Knake, 2015, s. 11). Zaskakujące jest również, jak 
szybko cyberkonflikty zdominowały dyskurs globalnej polityki bezpieczeństwa. Warto zatem 
zastanowić się, czy obecnie pojawia się nowe zjawisko konfliktu zbrojnego? Czy przyszłe wojny 
będą toczone bez rozlewu krwi?

Ważnym wyzwaniem dla współczesnych nauk politycznych jest więc jak najlepsze zrozu-
mienie istoty zagrożeń cybernetycznych, a także analiza wypracowanych przez podmioty poli-
tyczne metod obrony przed agresją, na którą szczególnie narażone są demokratyczne społeczeń-
stwa i instytucje.

Wybrane zmiany w polityce bezpieczeństwa państwa
Polityka bezpieczeństwa cybernetycznego jest dość nowym zjawiskiem w obszarze zarzą-

dzania sferą publiczną. Każde z państw ma w różnym stopniu rozwiniętą infrastrukturę cyfrową 
z tego też m.in. powodu proces tworzenia poszczególnych cyberstrategii przez różne rządy prze-
biega w odmiennym tempie. Odmienność co do interpretacji i postrzegania kwestii bezpieczeń-
stwa cybernetycznego infrastruktury krytycznej odzwierciedlają różne rozwiązania krajowe 
w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Niektóre rządy (np. Niemcy i Holandia) traktują bezpieczeństwo cybernetyczne jako kwestię 
bezpieczeństwa wewnętrznego, podczas gdy inne (np. Łotwa i Dania) uważają je za kwestię poli-
tyki obrony. Inne państwa (np. Finlandia i Włochy) postrzegają bezpieczeństwo cybernetyczne 
jako kwestię handlu i komunikacji. Nie brakuje także opinii w gronie europejskich decydentów 
politycznych, że wszelkie centralne regulacje dotyczące bezpieczeństwa cybernetycznego naru-
szają suwerenność państwa (Ilves, Evans, Cilluffo, Nadeau, 2016, s. 126–141).

Różnice widoczne są nie tylko na poziomie międzypaństwowym, ale także w rywaliza-
cji między rządami a organizacjami niepaństwowymi (np. hakerzy czy też organizacje terro-
rystyczne). Zmotywowane grupy, które chcą zaszkodzić lub propagować określone idee, mogą 
wykorzystać różne zasoby online jako narzędzia do uzyskania zamierzonego celu. Przykładem 
tego mogą być hakerzy, którzy umieszczają komunikaty na określonych stronach internetowych, 
aby wyrządzić szkody wizerunkowe lub wyartykułować określony przekaz polityczny lub ide-
ologiczny. Ponieważ w przypadku aktów wandalizmu, agresji i cyberataków na osoby bądź na 
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infrastrukturę cyfrową, technologia może być używana nie tylko jako środek komunikacji, ale 
także jako cel, a zatem konieczne staje się określenie motywu działania strony przeciwnej. Wyko-
rzystanie technologii w celu ułatwienia działalności przestępczej zmusza rządy wielu państw 
(przy udziale odpowiednich służb) nie tylko do działań zapobiegawczych i zwalczających te 
groźne zjawiska, ale także do zdefiniowania i klasyfikacji tych zagrożeń. Istnieje bowiem wiele 
czynników ideologicznych, które następnie mogą być powodem stosowania cyberataków.

Bardzo ryzykowną hipotezą, choć wartą odnotowania, jest pogląd, że współczesna polityka 
międzynarodowa za sprawą cyberprzestrzeni w coraz większym stopniu oderwana jest od geo-
grafii. Chociaż powyższy pogląd wykazuje pewnego rodzaju nową tendencję w zakresie geo-
polityki, to jednak formułowanie stanowczych sądów i przekonań o tym, że geografia przestała 
odgrywać istotne znaczenie jest tezą postawioną na wyrost. W zrozumieniu problemu egzekwo-
wania prawa w zakresie cyberbezpieczeństwa jest to, że sieć internetowa ma zasięg globalny, co 
oznacza, że fizyczne granice oraz dystans geograficzny są bez znaczenia w cyberprzestrzeni. 
Z tego m.in. powodu internet jest niemal idealnym miejscem dla organizacji, których celem są 
szkodliwe działania. 

Współczesny rozwój technologiczny przyczynił się do tego, że granice między państwami 
tracą na znaczeniu i to samo dotyczy opisowych kategorii związanych z wojną. Obecne konflikty 
niewiele mają wspólnego z wypowiedzeniem wojny i podpisaniem traktatu pokojowego. Trudno 
dlatego powiedzieć, czy żyjemy w czasie pokoju, czy wojny. A zatem granice czy też linie 
oddzielające świat wirtualny od realnego tracą na znaczeniu. Rozwijająca się technologia spra-
wiła, że większość zadań wojskowych przypisuje się robotom. W takich okolicznościach trudno 
powiedzieć, jakie są granice odpowiedzialności określonego agresora za atak na przeciwnika.

Obecnie cyberprzestrzeń stawia nowe wyzwania przed służbami zajmującymi się cyberbez-
pieczeństwem. Globalna natura internetu ułatwia międzynarodowym korporacjom prowadzenie 
działalności gospodarczej. Stwarza także pokusę do kwestionowania indywidualnych regulacji 
i kontroli prowadzonych przez państwa narodowe, w wyniku czego perspektywa globalnych 
sieci przestępczych staje się realną alternatywą dla wielu organizacji (Castells, 1996, s. 21–25). 
Mimo że internet rewolucjonizuje wymianę handlową oraz przepływ finansów, to to tworzy 
również nowe zagrożenia. Globalna łączność za pomocą cybertechnologii znacznie ułatwia 
przestępcom działanie poza granicami państwa w celu prowadzenia nielegalnej działalności. 
Jest to szczególnie widoczne podczas prowadzenia dochodzeń przez organy ścigania. Okazuje 
się więc, że przepisy proceduralne, które regulują prowadzenie spraw karnych, mają charakter 
terytorialny, innymi słowy mają zastosowanie tylko na terytorium państwa, które ogłosiło te 
przepisy. Badania nad cyberzagrożeniami wymagają często śledzenia i gromadzenia dowodów 
w więcej niż w jednym państwie, co oczywiście oznacza, że proces ten jest regulowany prawem 
pochodzącym z wielu obszarów o odmiennej jurysdykcji. Jest to zatem kłopotliwe i prowadzi do 
nieskuteczności w dochodzeniach dotyczących cyberprzestępczości, ponadto cyberzagrożenia, 
co do swej formy i zasięgu, szybko ewoluują (Wall, 2008, s. 45–63). Przestępcy są nawet w sta-
nie kierować swoją siecią oraz wysyłaniem e-maili tak, aby przechodziły one przez komputery 
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innych użytkowników w celu zminimalizowania prawdopodobieństwa identyfikacji prawdzi-
wych sprawców.

Warto odnotować także, że coraz częściej prowadzone są dochodzenia dotyczące przy-
padków cyberataków, przekraczających granice państwowe. Okazuje się jednak, że niektóre 
rozwijające się państwa nie mają regulacji prawnych dotyczących nadużyć w cyberprzestrzeni. 
W takiej sytuacji określone organizacje bądź hakerzy mogą dokonywać przestępstw z minimal-
nym ryzykiem sankcji prawnych (Brenner, 2009, s. 127–162).

Ewolucja zagrożenia w kontekście rozwoju cybertechnologii
Rosnące i wciąż rozwijające się cyberzagrożenia mogą wpływać na wszystkie segmenty 

społeczeństwa, w tym osoby prywatne, przedsiębiorstwa, agencje rządowe oraz na inne pod-
mioty publiczne. Kwestia cyberbezpieczeństwa ma i z pewnością będzie mieć ogromny wpływ 
na instytucje funkcjonujące w przestrzeni społeczno-politycznej na całym świecie. Biorąc 
pod uwagę zmieniającą się naturę internetu oraz globalny zasięg sieci, a także coraz większą 
potrzebę zapewnienia informacji społeczeństwu, można zauważyć ustawiczny proces zacierania 
granic znaczeniowych między dotychczasowymi pojęciami określającymi miejsce i rolę jaką 
pełnią podmioty w sferze polityki. Wyzwaniem dla rządów krajowych staje się więc opracowa-
nie kompleksowych strategii radzenia sobie z kwestiami związanymi z bezpieczeństwem cyber-
netycznym. Powszechne jest traktowanie w sformułowanych cyberstrategiach – przez większość 
państw UE – zjawiska zagrożeń nie tylko w perspektywie systemów rządowych, ale także w uję-
ciu podmiotów prywatnych, które obecnie w dużym stopniu wspierają działania rządu lub kon-
trolują funkcjonowanie infrastruktury krytycznej. Zjawisko to stanowi dowód dla powyżej sfor-
mułowanej tezy, że instytucje z sektora prywatnego współcześnie kontestują monopol państwa 
w polityce bezpieczeństwa (Clark, Hakim, 2017, s. 1–18).

Dotychczas popularny był pogląd, że dobrze funkcjonujące państwo stanowi kluczowe 
wsparcie dla systemu globalnego zarządzania. Choć nadal jest prawdą, że państwa i organizacje 
polityczne są integralną częścią globalnej polityki, to należy zauważyć, iż w wyniku postępu 
technologicznego pojawiły się nowe podmioty, których obecność oraz działania determinują 
globalną politykę. Ważną rolę odgrywa również społeczeństwo obywatelskie, które w pełni 
(bądź w ograniczonym zakresie) korzysta z podstawowych praw człowieka. Okazuje się więc, 
że również i obywatele dzięki cyberprzestrzeni mogą być kluczowym podmiotem zabierającym 
głos w dyskursie politycznym, a tym samym mogą wpływać na wydarzenia w wymiarze lokal-
nym, regionalnym czy też globalnym (Durch, Larik, Ponzio, 2016, s. 95–112). Jak wspomniano 
wcześniej, internet jest nowym środowiskiem, w którym obecnie funkcjonują niemal wszystkie 
agencje rządowe i administracyjne. A każdy przejaw cyberprzestępczości w znacznym stopniu 
wpływa na jednostki, firmy i bezpieczeństwo narodowe.

Postrzeganie stosunków międzynarodowych i rozumienie strategii wojskowej wywodzi się 
z doświadczeń XIX i XX wieku, a więc wiąże się z założeniami, że państwa są kompetent-
nymi podmiotami w polityce światowej, a porozumienia między nimi zmniejsza ryzyko wojny. 
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To tradycyjne rozumienie polityki szanuje granice narodowe i integralność terytorialną oraz 
zakłada, że przestępstwa transgraniczne stanowią wyjątki. Niektóre cechy cyberprzestrzeni 
nie odpowiadają jednak tradycyjnej logice funkcjonowania systemu państwa. Cyberprzestrzeń 
tworzy pole dla nowych narzędzi prowadzenia konfliktów, tym samym może przyczyniać się 
do unikania znanych dotychczas modeli prowadzenia działań militarnych (Choucri, Goldsmith, 
2012, s. 70–77).

Wiele państw na świecie wciąż tworzy nowe strategie, dzięki którym będzie można chronić 
bezpieczeństwo narodowe. Kilka wieków temu armaty były szczytem rozwoju technologicznego. 
Potem pojawiły się lepsze karabiny, czołgi, statki i samoloty z pociskami. Obecnie narzędzia 
bezpieczeństwa narodowego wydają się pochodzić prosto z science fiction. Armia amerykańska 
jest liderem w rozwoju cybernarzędzi, które pomagają zachować bezpieczeństwo wojsk i zapew-
niają przewagę taktyczną nad wrogiem. Nowe technologie oferują precyzję w przeprowadzaniu 
ataku w nieznanej dotąd skali.

Gromadzenie informacji za pomocą sygnałów elektronicznych dalekiego zasięgu, czy też 
czujników, laserów i innych technologii od dawna stanowi element działań wywiadowczych. 
Dzięki tym narzędziom wiele rządów może uniknąć wysyłania ludzi do niebezpiecznych regio-
nów w celu zebrania informacji. Postęp technologiczny będzie nadal przyspieszał, a cybertech-
nologia i jej rosnące wykorzystanie szybko staną się normą. Postęp technologiczny można wyko-
rzystać jako skuteczny sposób na zmniejszenie liczby ofiar, ale zwiększa on zależność państwa 
od cybernarzędzi i w konsekwencji tworzy asymetryczną lukę. Rozwój technologii doszedł do 
tego etapu, że możliwa staje się do sformułowania teza, że istnieje możliwość wywołania kon-
fliktu za pomocy internetu (Ventre, 2011, s. 213–230).

Każda innowacja w przemyśle zbrojeniowym wpływa nie tylko na losy wojny, ale i całego 
świata. Najlepiej ilustruje to przykład niezwykle lekkiego i wytrzymałego AK-47, który przy-
czynił się do odwrócenia losów wojen w XX wieku. Karabin szturmowy okazał się bronią tak 
śmiercionośną, prostą w użyciu i niezawodną, że każda pełnosprawna osoba mogła zabrać go na 
pole walki.

Cyberwojna to kolejny etap w długiej historii technologii wojskowej, który wymusza nowe 
koncepcje taktyczne i operacyjne. Jest to poważne zagrożenie, wynikające przede wszystkim 
z łatwego dostępu do komputerów, za pomocą których można spowodować duże szkody. 

W konwencjonalnym konflikcie wszystko dzieje się zgodnie z ustalonymi i dobrze znanymi 
zasadami, a zatem większość działań taktycznych czy też strategicznych jest przewidywalna. 
Armia lub pocisk przemieszcza się z jednego punktu do drugiego, aby dokonać zniszczeń na 
terenie wroga. Zwycięzcą jest ten podmiot, który doprowadzi swoje wojska we właściwe miejsce 
i na czas. Cyberwojna natomiast daje napastnikowi dodatkową przewagę, pojawia się bowiem 
problem, do kogo strona atakowana powinna adresować odwet czy też kierować przekaz lub 
z kim powinna prowadzić negocjacje, gdy druga strona nie jest znana? 

W tradycyjnym konflikcie określone inicjatywy i reakcje wobec zagrożenia były w jakiś 
sposób przewidywalne, zawierały bowiem czynnik uzasadniający użycie siły. W przypadku 
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cyberwojny element niepewności jest o wiele większy, co dotyczy przede wszystkim organizacji 
i państw międzynarodowych, które muszą ocenić, czy jest to akt wojny, represji, kontrataku itp.

Wojna konwencjonalna polega na przemieszczaniu wojsk i broni z jednej granicy kraju do 
drugiej. W przypadku cyberkonfliktu takie posunięcia nie są widoczne, a ich celem może być 
uszkodzenie, zmiana lub selekcja informacji, co w konsekwencji może prowadzić do kształtowa-
nia postaw społecznych, począwszy od nękania, szokowania aż po wywoływanie chaosu wśród 
obywateli państwa.

Dziś już nikt nie wątpi, że technologia w połączeniu z bronią konwencjonalną to skuteczny 
sposób prowadzący do przewagi w prowadzeniu konfliktu, zwłaszcza w wojnie, w której uczest-
niczą dwa, wrogie względem siebie, mocarstwa o podobnym rozwoju technologicznym.

Innym zjawiskiem związanym ze współczesnymi konfliktami zbrojnymi jest idea hybry-
dowości, rozumiana jako nowe podejście w badaniu konfliktów zbrojnych. Jest ona postrze-
gana jako współistnienie starych i nowych elementów wojen, klasycznych konfliktów zbrojnych 
i współczesnych wojen, supernowoczesnej technologii wojskowej i klasycznych narzędzi pro-
wadzenia walki. Hybrydowość może obejmować walkę obu stron (państwa, grupy nieformalne, 
nieregularne ugrupowania zbrojne), przestrzeń konfliktu oraz charakter i sposoby zarządzania 
konfliktem. Główną cechą hybrydyzacji we współczesnych wojnach jest jednoczesne istnienie 
dwóch głównych płaszczyzn konfliktu, czyli terytorialnej i wirtualnej. Pierwszy wymiar odnosi 
się do klasycznego rozumienia państwa lub grup etnicznych mieszkających na stałe na danym 
terytorium. Drugi wymiar odnosi się do komunikacji w sieci z pominięciem terytoriów promu-
jących wartości, zasady i idee (Gruszczak, 2011, s. 9–17).

Dziś coraz rzadziej podejmowane są próby włamania się do sejfów lub przemieszczania 
się po korytarzach budynków w celu odkrywania poufnych danych. Złośliwe oprogramowanie 
(np. trojany) kopiuje i wyprowadza poufne dane lub przejmuje kontrolę nad wybrana instytucją.

Ogromnym zagrożeniem stali się hakerzy, którzy przez uruchomienie zainfekowanego 
programu w sieci administracji publicznej organizują coś w rodzaju niewidzialnego włamania. 
W takim przypadku pojedyncza maszyna lub cała sieć nie wykonuje już poleceń swojego praw-
dziwego właściciela, ale zdalnie jest manipulowana przez intruza.

Szkodliwe programy niszcząc środki komunikacji lub transportu przeciwnika uniemożli-
wiają mu wykonywanie rozkazów, koordynowanie pracy instytucji państwowych lub pozbawiają 
instytucji kontaktu z obywatelami, co może prowadzić do podejmowania ryzykownych decyzji. 
Takie przypadki mogą spowodować m.in. chaos w systemach ratunkowych, lotniskach, dosta-
wach energii, a ostatecznie doprowadzić do katastrof przez łańcuch szkodliwych konsekwencji.

Skala wykorzystania internetu w życiu codziennym stała się jednym z najbardziej niesamo-
witych zjawisk w historii ludzkości. To nie tylko środek komunikacji, ale także centrum global-
nej infrastruktury informacyjnej, która wpływa na kulturę organizacyjną instytucji publicznych. 
Zjawisko to zmieniło funkcjonowanie każdego elementu życia codziennego, począwszy od stan-
dardów komunikacji, transakcji finansowych, a skończywszy na praktyce lekarskiej. Internet 
stał się więc uniwersalną przestrzenią interakcji społecznych, handlu, uprawiania polityki i pro-
wadzenia określonych działań wpływających na bezpieczeństwo państwa i jego obywateli.
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Konflikty aktywizują i wspomagają rozwój ważnych elementów w dziedzinie informa-
cji i komunikacji. Możliwość ich zastosowania na polu bitwy może więc gwarantować sukces 
militarny (Suissa, 2012, s. 9–30), dlatego przemysł, technologia, kultura, dyplomacja i wojna są 
objęte tym samym projektem geopolitycznym. Wojna prowadzona za pomocą narzędzi cyfro-
wych jest więc działaniem obejmującym wszystkie rodzaje przestrzeni publicznej. Za Edwardem 
Waltzem można stwierdzić, że konflikt ten obejmuje środki podjęte w celu zachowania inte-
gralności i ochrony systemu komputerowego przed eksploracją, uszkodzeniem lub zakłóceniem 
w celu osiągnięcia przewagi informacyjnej (Wlatz, 1998, s. 85).

Cyberwojna – natura zjawiska
Cyberprzestrzeń przyjęło się określać jako „nowe pole bitwy” i w naturalny sposób ten 

„nowy wymiar konfliktu” stał się celem działań państwa. Taki rozwój sytuacji zmienia relacje 
między państwami i ich obywatelami, wzmacniając siłę pierwszego kosztem drugiego. Jak nowe 
domeny cyfrowe zmieniają politykę międzynarodową pozostaje jednak pytaniem otwartym. 
Oprócz tego istnieje kwestia sporna, która skupia znaczącą uwagę badaczy i analityków, a doty-
czy pytania, czy nowa technologia faworyzuje aktorów słabszych czy też silniejszych pod wzglę-
dem militarnym? Z jednej strony wiele środowisk (zwłaszcza w kręgach politycznych) postrzega 
cyberwojnę jako broń słabych – strategiczny korektor, który wzmacnia mniejsze narody i pod-
mioty niepaństwowe w walce z silniejszymi wrogami. Z drugiej strony, inni (zwłaszcza w środo-
wiskach akademickich) są sceptyczni co do wyrównującego potencjału nowej technologii, którą 
niektórzy postrzegają jako broń silnych, służącą wzmocnieniu przewagi, jaką cieszą się militar-
nie lepsi aktorzy względem słabszych przeciwników.

W teorii zmiany zachodzące na podstawie cybertechnologii zakładają istnienie cyberwojny, 
w której o wyniku konfliktu nie decyduje ani ilość, ani mobilność armii; zamiast tego rząd oraz 
podległe mu służby, które mają ogromne możliwości manipulowania informacjami, co daje im 
zdecydowaną przewagę nad pozostałymi podmiotami w przestrzeni publicznej (Arquilla, Ron-
feldt, 1993, s. 141).

Współczesne państwo jest bardziej niż kiedykolwiek zależne od komunikacji cyfrowej. 
Bezpieczeństwo narodowe i stabilność gospodarcza zależą od przepływu informacji, gdzie tech-
nologia jest głównym narzędziem. Nawet jednak najbardziej zaawansowana technologia staje 
się bezużyteczna w przypadku awarii sprzętu lub oprogramowania, czego częstą przyczyną są 
szkodliwe działania hakerów, cyberprzestępców czy cyberterrorystów. Dotychczasowe czynniki 
determinujące konwencjonalnych charakter wojny, jak na przykład odległość geograficzna, tracą 
ponadto na znaczeniu.

Cyberwojna to pojęcie, które na nowo definiuje formułę konfliktów zbrojnych i umieszcza 
je w kontekście zakłóceń w systemach informatycznych. Współczesny świat jest tak uzależniony 
od technologii, że działania w sferze finansów, gospodarki, polityki, kultury oraz postępu tech-
nologicznego nierozerwalnie związane są z codziennymi już procesami cyfrowymi. W związku 
z tym niemożliwe jest oddzielenie działań w świecie rzeczywistym od działań wirtualnych, 
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a konflikty realizowane i zarządzane przez narzędzia cyfrowe na trwałe zakorzeniły się we 
współczesnych praktykach działaniach militarnych (Rid, 2012).

Richard Clarke, ekspert ds. bezpieczeństwa narodowego i były doradca Białego Domu 
ds. terroryzmu, definiuje cyberwojnę jako „działanie polegające na przenikaniu – przez pań-
stwo lub organizację działającą na polecenie określonego rządu – cyberprzestrzeni innego kraju 
w celu spowodowania szkód lub zakłóceń” (Li, 2015). Metoda kontrolowania informacji pod 
kątem korzyści politycznych i strategicznych nie jest nowa. Manipulowanie sieciami komputero-
wymi stanowi nowy sposób osiągnięcia tych celów. Osoby fizyczne, firmy i rządy mogą mani-
pulować przepływem informacji w cyberprzestrzeni w celach propagandowych bądź z zamia-
rem zbierania i klasyfikowania informacji, paraliżowania lub niszczenia kluczowych instalacji 
infrastruktury.

W kontekście licznych zastosowań internetu i nowych technologii, konflikty zbrojne nie-
dalekiej przyszłości będą zawierały stały element „cyber”. Kontynuując tę myśl, pojęcie cyber-
wojny można zdefiniować jako działania podejmowane przez państwa i podmioty niepaństwowe 
polegające na penetracji sieci komputerowych przy użyciu narzędzi cybernetycznych w celu 
zniszczenia, fałszowania lub zniszczenia danych lub systemów komunikacji. Zjawisko to może 
również odnosić się do aktów przestępczości szpiegowskiej i wojny gospodarczej oraz może 
obejmować działania wspierające operacje wojskowe na poziomie taktycznym i operacyjnym lub 
jako działania realizowane w celu osiągnięcie efektów strategicznych (Pearson, 2010, s. 25–26).

W rzeczywistości cyberwojna mogłaby być narzędziem, pozwalającym słabszym państwom 
zrównoważyć potęgę militarną pozostałych, silniejszych państw, przez naruszenie ich głównych 
systemów obrony dzięki m.in. zmianie danych zawartych w harmonogramie rozmieszczania jed-
nostek czy też kierowanie kluczowego personelu do niewłaściwych miejsc. Ponieważ logistyka 
wojskowa jest coraz częściej projektowana tak, aby zapewniać jak najszybciej wystarczające 
wsparcie i w jak najbardziej odpowiednim momencie, to sabotaż oprogramowania zmieniają-
cego priorytety, cele i osie czasu może wstrzymać lub sparaliżować operacje wojskowe (Lindsay, 
2020, s. 1–19).

Termin cyberwojna kojarzony jest również z koncepcją szpiegostwa gospodarczego, sabo-
tażem, a nawet cyberterroryzmem. Średnio co cztery miesiące środki masowego przekazu na 
terenie Unii Europejskiej informują o niektórych cyberatakach na systemy informacyjne. Przy 
tej okazji często wskazuje się, że źródłem tych szkodliwych działań są środowiska powiązane 
z reżimem Rosji lub Chin, których konsekwencje są na tyle poważne, że powodują problemy 
dyplomatyczne.

Naukowcy od dawna starali się zrozumieć trwałość i uniwersalność konfliktów międzyna-
rodowych (Libicki, 2009, s. 179–181). Jedną z popularnych koncepcji jest teoria wskazująca, że 
wojny wynikają z nierównowagi upadających imperiów, narodów, antypatii etnicznej lub religij-
nej, a nawet prób odwrócenia uwagi od problemów lokalnych lub wewnętrznych (Arquilla, 2011, 
s. 39; Mehan, 2009, s. 19–48). W kontekście wielu analiz, pojawia się jednak często pytanie, czy 
ta technologia naprawdę oznacza nową erę konfliktów na świecie? I czy istniejące przyczyny 
wojen są analogiczne i podobne do konfliktów prowadzonych w cyberprzestrzeni?
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Kiedy na początku lat 90. ubiegłego wieku David Ronfeldt przedstawił koncepcję cyber-
wojny, wielu profesjonalistów definiowało to zjawisko przede wszystkim w kategoriach zdoby-
cia pewnej wiedzy o swoim przeciwniku (Arquilla, Ronfeldt, 1993, s. 141–165). Dziś siły zbrojne 
zwiększają swój potencjał w zależności od postępu technologicznego, innowacji cyfrowych, 
inwestycji w rozwój cyberpotencjału przemysłu czy też wielkości budżetu obrony.

Kluczowe jest również bezpieczeństwo przepływu informacji, którego zakłócenie może 
szybko odbić się na zdolności sił zbrojnych do walki; w tym przypadku wojsko nie będzie w sta-
nie kontrolować swoich jednostek i monitorować ich statusu oraz pozycji, a tym samym nie 
będzie mogło kontynuować bitwy ani prowadzić kampanii. A zatem ofensywa wojskowa, doko-
nywana za pomocą takich cybernarzędzi, może skutecznie i szybko osiągnąć zakładane cele 
a w konsekwencji zwycięstwo.

W literaturze przedmiotu cyberataki postrzegane są podobnie do operacji specjalnych, 
a także narzędzi, które są w stanie rozwiązać międzynarodowy kryzys lub przynajmniej cza-
sowo doprowadzić do rozbrojenia bez konieczności wypowiadania wojny (Farwell, Rohozinski, 
2011, s. 23–40). Na przykład wirus komputerowy Stuxnet i atak na irańskie procesy wzbogaca-
nia uranu mogą czasowo spowolnić wysiłki Teheranu w produkcji broni atomowej.

Estonia jest pierwszym państwem, które doświadczyło, jak dużym zagrożeniem może być 
taki atak. 27 kwietnia 2007 roku serwery rządowe, a także strony internetowe, serwisy interne-
towe, systemy bankowe oraz telekomunikacyjne zostały całkowicie sparaliżowane przez w pełni 
skoordynowany, przygotowany wcześniej i pochodzący z zewnątrz atak na sieć informatyczną 
tego państwa. Była to odpowiedź na decyzję władz Estonii o przeniesieniu pomnika upamięt-
niającego żołnierzy Armii Czerwonej. Obecnie wiele wskazuje, że inicjatorem tej akcji była, 
współpracująca z Moskwą, rosyjska grupa „Ours” (Dereń, Rabiak, 2014, s. 202–221).

Choć technologia cyfrowa odgrywa znaczącą rolę we współczesnych konfliktach zbroj-
nych, to należy jednak podkreślić, że wywiad i wojna informacyjna nie są w stanie całkowicie 
zastąpić ludzi.

Część obserwatorów i badaczy jest sceptyczna co do skuteczności działań cyberofensyw-
nych, jako argument wskazują na ograniczenia w prowadzeniu tego typu konfliktów. Twierdzą, 
że takie ataki na infrastrukturę cywilną nie przyczyniają się do skuteczniejszego prowadzenia 
walki przez armię. Jako analogię do cyberataku podawany jest przykład tymczasowego odcięcia 
energii lub innych źródeł podtrzymujących infrastrukturę państwa i gospodarki, które nie pro-
wadzą do złamania woli społeczeństwa do walki, a wręcz przeciwnie – wzmagają opór państwa 
i jego obywateli.

Istnieją również wątpliwości co do reakcji na cyberataki. Jak atakowane państwo, oraz spo-
łeczność międzynarodowa, powinno zareagować, jeśli cyberagresorem jest jeden z głównych lub 
dominujących podmiotów mających broń jądrową i szeroki wachlarz gotowych działań? Innym 
wyzwaniem co do podejmowanych narzędzi odwetowych jest także sytuacja, w której napastni-
kiem nie jest państwo tylko zespół hakerów?



17nr 1/2021 (51)

Współczesne zagrożenia cybernetyczne na przykładzie zjawiska cyberwojny. Analiza teoretyczna  

Cyberataki w Estonii, Gruzji i Iranie, które wstrząsnęły opinią publiczną dowodzą, że coraz 
częściej takie narzędzia cyfrowe będą wykorzystywane przez różne państwa do rozwiązywania 
problemów politycznych.

W związku z nieprzewidywalną naturą każdego konfliktu, w tym także cyberwojny, należy 
mieć świadomość, że takie działania mogą szybko przekształcić się w coś znacznie poważniej-
szego i zagrozić bezpieczeństwu międzynarodowemu. Nowoczesna technologia staje się coraz 
bardziej nieodzowną częścią codziennego życia. Powszechne wykorzystanie informacji, w i za 
pośrednictwem cyberprzestrzeni, jest czynnikiem innowacyjności gospodarczej, ale jest także 
źródłem asymetrycznego podziału świata.

W ciągu ostatniej dekady technologie informacyjne były często wykorzystywane do 
usprawniania funkcjonowania rządów, zwiększania skuteczności wojskowej, rozwijania nowych 
usług handlowych, poprawy produkcji towarów i usług. Oprócz tych korzyści, rosnące uzależ-
nienie od cybertechnologii stworzyło jednak nowe luki w zabezpieczeniach, a tym samym nowe 
wyzwania dla polityki bezpieczeństwa. 

Cyberwojna otwiera szeroki wachlarz możliwych do zastosowania instrumentów przymusu 
i niszczenia infrastruktury państwa. W świecie cybernetycznym walka toczy się przez działania, 
które mogą nadejść z dowolnego miejsca i dotrzeć do dowolnego regionu na świecie, co wyraźnie 
przewyższa tradycyjne działania wojenne. W tym przypadku liczba wojska, a także strategiczne 
położenie nie ma znaczenia. Walka przenosi się z jednego serwera na drugi, a nie z prowincji do 
prowincji lub z centrum na peryferia. Miarą siły nie jest liczba głowic rakietowych, ale miliony 
zainfekowanych komputerów.

Cechą wyróżniającą cyberwojnę jest użycie przemocy przez manipulowanie informacjami, 
a także przeniesienie konfliktu z klasycznych działań wojennych na poziom cyberprzestrzeni. 
Tak prowadzony konflikt może składać się z wielu stosowanych technik, począwszy od kłamstw, 
poprzez propagandę aż po manipulację.

Tak prowadzony konflikt wpływa destabilizująco na funkcjonowanie instytucji publicz-
nych, a co za tym idzie na poziom bezpieczeństwa narodowego. Działania takie często prowa-
dzą wyspecjalizowane organizacje wsparcia współpracujące z obcym państwem (Lindsay, 2020, 
s. 1–19). Ten typ wojny jest charakterystyczny dla szpiegostwa przemysłowego lub krajowego 
przemysłu wojskowego, gdzie często dochodzi do sabotażu lub kompromitowania partnerów 
zagranicznych przed władzami lub organizacjami międzynarodowymi.

Wykorzystywanie informacji w konfliktach pomiędzy podmiotami politycznymi, gospo-
darczymi lub społecznymi, to nic innego jak działania nielegalne i agresywne, mającymi na celu 
osłabienie rywala pomówieniami, które mogą zaszkodzić jego wizerunkowi lub w przypadku 
zdobycia poufnych danych mogą posłużyć do uzyskania wiedzy w celu przejęcia kontroli nad 
określonym obszarem życia społecznego bądź gospodarczego. W takiej sytuacji nie bez znacze-
nia są również częste ataki, których celem jest przeciążenie strony internetowej instytucji admi-
nistracyjnej lub umieszczenie w niej wirusa bądź innego złośliwego oprogramowania.
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Cyberatak jako podstawa cyberwojny
Jak odróżnić cyberatak od cyberwojny? Zgodnie z popularną definicją w środowisku aka-

demickim, cyberatak może stanowić wstęp do cyberwojny, gdy jest częścią prawdziwego kon-
fliktu zbrojnego lub spełnia określone standardy, jeśli nie dochodzi do fizycznej wojny. Cho-
ciaż poglądy na temat poszczególnych standardów różnią się od stopnia uszkodzenia, które jest 
powszechnie uznawane za podstawowe kryterium oceny. Biorąc pod uwagę nieprzewidywal-
ność procesów zachodzących w cyberprzestrzeni i jej ścisły związek z życiem ludzi, w litera-
turze przedmiotu dostrzegalne jest znacznie większe zaniepokojenie katastrofalnymi skutkami, 
jakie cyberataki mogą przynieść społeczności międzynarodowej niż konsekwencjami będącymi 
efektem tradycyjnych wojen (Wlatz, 1998, s. 85).

Profesor Matthew C. Waxman definiuje cyberataki jako „próbę zmiany, zniszczenia, degra-
dacji lub zniszczenia systemów i sieci komputerowych oraz informacji lub programów na kom-
puterach wroga”. Profesor Michael N. Schmitt zauważa, że ataki sieciowe „mogą być działaniami 
pojedynczych hakerów lub zorganizowanej grupy” (Feil, 2012, s. 518). Te szerokie terminy i ich 
definicje odzwierciedlają masowe zastosowanie technologii w strategii obronnej i ofensywnej.

Zbieranie informacji jest niezbędne dla każdego państwa w czasie pokoju lub konfliktu. 
Czy jednak użycie sieci komputerowych w celu infiltracji innego podmiotu politycznego można 
uznać za użycie siły? Z pewnością świadomość przewagi technologicznej może być narzędziem 
wywierania wpływu na inne państwo. Próby wywarcia presji są częścią międzynarodowej geo-
polityki; mogą wymuszać lub zachęcać do przestrzegania warunków i porozumień między pod-
miotami politycznymi. 

Cyberataki są najczęściej anonimowe, co oznacza, że zidentyfikowanie nadawcy jest nie-
zwykle trudne lub całkowicie niemożliwe. Nawet zakładając, że identyfikacja napastnika jest 
możliwa, często atak kończy się tak szybko, że nie zawsze jest jasne, czy użycie siły do samo-
obrony było uzasadnione. Istnieje kilka czynników, takich jak: dotkliwość, natychmiastowość, 
inwazyjność, domniemana legitymizacja, które pozwalają ocenić, czy agresja spełnia kryteria 
cyberataku. 

Czasami skutki cyberataków są podobne do skutków zainicjowanego przymusu lub szkodli-
wych działań, które nie są tradycyjnie i powszechnie uważane za użycie siły; są to na przykład 
sankcje gospodarcze, szpiegostwo lub określone działania pod przykryciem. Niektóre operacje 
mogą powodować niedogodności lub zakłócenia w funkcjonowaniu państwa i realizowanych 
przez jego instytucje zadań. Należy jednak pamiętać, że władza korzystając z nowoczesnych 
środków komunikacji, może wykorzystywać sieci społecznościowe lub serwisy informacyjne do 
promowania pewnych norm, postaw, wartości czy też zasad.

Środki techniczne pomagają zachować międzynarodowe zasady humanitarne, unikając 
masowych zniszczeń, do czego najczęściej dochodzi podczas konwencjonalnych konfliktów. 
Nie jest jednak wykluczone, że cyberbroń może spowodować podobną katastrofę. Prosty błąd 
w kodzie komputerowym może zniszczyć podstawowe usługi publiczne w całym państwie, co 
może w takim wypadku spowodować ogromne szkody wśród ludności cywilnej.
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Cyberwojna, jak każdy konflikt, wiąże się ze strategią opartą na dysponowaniu określo-
nymi informacjami, a jej uczestnicy za każdym razem muszą odpowiedzieć na pytania – jak są 
podejmowane działania, czy ich wykonanie oparte jest na prawdziwych informacjach, czy po 
prostu na przekonujących danych, czyli na ile rozumowanie jest właściwe, czy wynika z mani-
pulacji wroga? Albo jakie działania należy podjąć, aby stać się wobec wroga nieuchwytnym, 
a jego decyzje i działania stały się przewidywalne? Rozwiązanie tych kwestii dotyczyło dotąd 
toczonych konfliktów zbrojnych, jednak postęp technologiczny z jednej strony ułatwia, a z dru-
giej – komplikuje budowę strategii wojskowej.

Współczesne konflikty zbrojne oparte są – obok tradycyjnych źródeł informacji – na danych 
elektronicznych. W tej dziedzinie nastąpiła znacząca rewolucja w sprawach wojskowych; inno-
wacjami są m.in.: cyfryzacja kanałów łączności i uzbrojenia, pozyskiwanie znaczących danych 
wywiadowczych na podstawie zdjęć satelitarnych oraz działań prewencyjnych czy sabotażu 
w cyberprzestrzeni.

Następuje zmiana ofensywnych technik akcji, takich jak paraliż infrastruktury krytycznej, 
do której należą m.in.: komunikacja, rynki finansowe, administracja publiczna oraz produk-
cja i zaopatrzenie w energię, surowce i paliwa. Sieci informacyjno-komunikacyjne wspierają 
ponadto szpitale, transport czy wodociągi, a także elektrownie jądrowe, a zatem awaria lub 
zakłócenie tych obszarów może mieć poważne konsekwencje dla bezpieczeństwa publicznego.

Przewaga technologiczna ułatwia także rozpoznanie celów, transmisję danych, koordynację 
sił zbrojnych, inteligentne zarządzanie, uzbrojenie, co daje rządom najbardziej dokładny i glo-
balny obraz sytuacji, umożliwiając podejmowanie natychmiastowych i odpowiednich decyzji 
strategicznych, podczas gdy przeciwnik nie jest świadomy rzeczywistej sytuacji (Ventre, 2011, 
s. 6).

Obserwacja znaczenia i roli jaką odgrywa informacja we współczesnym społeczeństwie, 
może prowadzić również do tego, że dzisiejsze konflikty w znacznej części oparte są na wie-
dzy. Będą więc realizowane w celu pozyskania globalnej informacji i utrzymania dominującej 
pozycji nie tylko w technologicznej, ale także kulturowej cyberprzestrzeni. Globalny charakter 
konfliktu oznacza zatem, że obejmuje on sferę polityczno-militarną, techniczno-gospodarczą 
i ideologiczno-kulturową.

Wojna w cyberprzestrzeni, jak każdy konflikt, polega głównie na zadawaniu ciosów prze-
ciwnikowi z tą różnicą, że odbywa się to przy użyciu czcionek i symboli zamiast siły. Jednym 
z głównych celów jest manipulowanie dostępną wiedzą i zdobycie monopolu na dysponowanie 
odpowiednimi informacjami. Zamiar ten można realizować poprzez m.in. działania szpiegow-
skie, inwigilację elektroniczną lub sabotaż.

W tego typu przypadkach głównym motywem prowadzenia konfliktu jest ograniczenie 
swobody działania przeciwnika przez zdyskredytowanie go w oczach sojuszników (Wlatz, 1998, 
s. 85). Skuteczna wartość informacji zależy zatem nie od jej prawdziwości, ale od sposobu jej 
rozpowszechniania. Jest skuteczna, o ile jest uważana za prawdziwą przez innych, którzy przyj-
mują ten punkt widzenia i wartości.
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Podsumowanie
Cyberprzestrzeń bardziej przypomina domenę kosmiczną, w której potężne państwa mogą 

monitorować, patrolować, wywierać wpływ i powstrzymywać agresję, ale nie mogą sprawo-
wać kontroli terytorialnej w taki sposób, w jaki jest tradycyjnie rozumiany podczas konfliktów 
naziemnych. Cyberprzestrzeń to dynamiczny system pozostający w ciągłym ruchu. Nie ma też 
odizolowanego pola bitwy w internecie. Zamiast tego pole bitwy będzie siłą rzeczy obejmo-
wało systemy cywilne wszystkich pasm, ponieważ cele są rozrzucone po całym współczesnym 
świecie i nie są kontrolowane ani bronione przez rządy. W ostatecznym rozrachunku zagrożenie 
wojną cybernetyczną jest bardzo realne, ale też rażąco zawyżone. Nawet akty równoznaczne 
z cyberwojną nigdy dotąd nie doprowadziły do konfliktu zbrojnego w świecie rzeczywistym 
(McGraw, 2013, s. 109–119).

Wszystkie wymienione powyżej zjawiska w połączeniu z działaniami militarnymi, któ-
rych celem jest zdobycie przewagi na polu bitwy lub zwiększenie własnej siły militarnej można 
nazwać cyberwojną. Tym, co łączy cyberterroryzm i cyberwojnę, jest chęć wyrządzenia prze-
ciwnikowi rzeczywistych szkód. Niewątpliwie można zaobserwować stopniowy proces odcho-
dzenia od konwencjonalnego sposobu prowadzenia wojny. 

Zagrożenia cybernetyczne są poważne; istnieje rosnące zagrożenie niestabilnością zarówno 
na poziomie regionalnym, jak i globalnym. Odstraszające teorie i strategie opracowane i stoso-
wane podczas zimnej wojny nie znajdują już pełnego zastosowania w świecie wirtualnym. Sto-
sunki międzynarodowe w XXI wieku obejmują dużą liczbę nowych podmiotów politycznych, 
które zaistniały i prowadzą swoja działalność publiczną w cyberprzestrzeni. 

Reakcje polityczne pozostają daleko w tyle w stosunku do wydarzeń w wirtualnej rzeczy-
wistości. Skala i zakres cyberzagrożeń nie są nadal w pełni poznane, a dynamika ich zmian 
powoduje, że dotychczasowe narzędzia analityczne muszą ulegać ustawicznej ewolucji. W dużej 
mierze wynika to z szybko zmieniającej się natury interakcji w cyberprzestrzeni, jej pełnego 
zakresu i wpływu na otoczenie społeczno-gospodarczo-politycznego oraz potencjału i możliwo-
ści ewentualnego agresora.
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Abstrak t Vorliegende Studie beschreibt das Leben einer ungarndeutschen Gemeinde im Süden von 
Ungarn. Die Deutschen sind im 18. Jahrhundert aus der Gegend von Fulda in das Dorf 
Großnaarad gekommen, denn während der Türkenherrschaft verlor das Dorf seine Bevöl-
kerung, die deutschen Kolonisten mussten dort das Leben neu aufbauen. Die Einwohner 
haben sich über mehrere Jahrhunderte mit Landwirtschaft und Handwerk beschäftigt. 
Heutzutage kämpft das Dorf mit der Abwanderung der Jugendlichen in die Städte, möchte 
aber seine wertvollen Traditionen und seine ungarndeutsche Identität weiterhin bewahren. 

The history of a Hungarian-German community in the 20th century
Key words :   Hungarian-German, minority, traditions, history

Abstrac t The present study describes the life of a Hungarian-German community in the south of 
Hungary. The Germans came to the village of Großnaarad from the Fulda area in the 18th 

century, because during the Turkish rule the village lost its population and the German 
colonists had to start anew here. The inhabitants have been engaged in agriculture and 
handicrafts for several centuries. Nowadays the village is struggling with the emigration of 
young people to the cities but wants to continue to preserve its valuable traditions and its 
Hungarian-German identity.

1  Supported by the ÚNKP-19-1 New National Excellence Program of the Ministry for Innovation and Technology
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Einleitung
Das Ziel der Arbeit ist es, das Leben der ungarndeutschen Gemeinde Großnaarad/Nagy-

nyárád vorzustellen. Die Deutschen in Ungarn sind die zweitgrößte Minderheit2 nach den Roma 
(Márkus, 2016, S. 82). In der Studie werden die Lage des Dorfes, seine Geschichte, die Ansied-
lung der Deutschen und auch das heutige Leben im Dorf dargestellt, sowie die Traditionen und 
Bräuche vorgestellt. Die Bräuche konnten bis 1945 in ihrer traditionellen Form bewahrt wer-
den. Danach mussten die Deutschen in Ungarn viele Repressalien erleiden, worunter auch die 
Bewahrung und Pflege der Traditionen enorm gelitten hat (Márkus, Gölcz, 2018, S. 56). Dieser 
Periode wurde durch die politische Wende 1989 ein Ende gesetzt. Heute müssen diese – oft in 
Vergessenheit geratenen – Traditionen neu zum Leben erweckt werden, damit die Identität dieser 
Volksgruppe wieder gestärkt werden kann (vgl. Erb, Márkus, 2020, S. 25 f.). Die Studie hat sich 
zum Ziel gesetzt, die Revitalisierungsbestrebungen der untersuchten ungarndeuschen Gemeinde 
unter die Lupe zu nehmen. Die Frage, ob diese Bemühungen ihr Ziel erreichen, möchte diese 
Arbeit beantworten. Sie kann allerdings lediglich eine Momentaufnahme liefern. Ob dieses 
Anliegen auch eine Langzeitfolge im Leben der Gemeinde haben wird, wird erst nach Jahren 
festgestellt werden können.

Die Autorin ist selbst Mitglied dieser nationalen Minderheit; aus diesem Grund wurde die 
Methode der teilnehmenden Beobachtung bei der Beschreibung angewandt. Als weitere Unter-
suchungsmethode diente die Analyse der Fachliteratur und deren Auswertung. Des Weiteren 
wurden mit älteren Mitgliedern der Dorfgemeinschaft persönliche Interviews geführt, damit 
kostbare Daten zum untersuchten Thema gesammelt werden können, die noch in der mündlichen 
Erinnerung leben.

Die Gemeinde Großnaarad
Das ungarndeutsche Dorf Großnaarad liegt im Süden Ungarns, in der südlichen Branau/

Baranya. Großnaarad hat heute 697 Einwohner, überwiegend ungarndeutsche Familien. Sie spre-
chen heutzutage noch die Mundart der deutschen Ansiedler und bewahren die Bräuche und Tra-
ditionen der Ahnen (Häffner, 2000, S. 22). In Großnaarad wird, wie in den umliegenden Dörfern, 
eine sogenannte fuldische Mundart gesprochen (Weber, 1988). Der ursprüngliche Name des Dor-
fes war Narad, später Nyárád. Den Namen bekam der Ort von den Pappeln in der Hauptstraße. 
Ein Teil der Gemeinde wurde mit der Kirche und dem Pfarrhaus auf einer Anhöhe erbaut, der 
andere Teil entlang des Baches Borza. Das Gebiet ist größtenteils eben, aber es gibt auch Hügel. 
Sowohl die ehemalige als auch die heutige Hauptstraße laufen durch ein Tal hin, die Häuser wur-
den beiderseits des Tales am Fuße des Hügels gebaut (Häffner, 2000, S. 11).

2  Laut Schätzungen dürfte es ca. 250.000 Ungarndeutsche geben (Márkus, 2012, S. 42).
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Die Geschichte der Gemeinde
Großnaarad war schon zur Zeit des ersten ungarischen Königs Stephan I. (1000–1038) ein 

königliches Besitztum. König Andreas II. (1205–1235) schenkte 1234 dem Bischof Bartholomäus 
von Fünfkirchen die Dörfer Boda, Máza und Nyárád. Im 14. Jahrhundert hatte die Gemeinde 
sowohl eine eigene Kirche als auch einen eigenen Pfarrer. Das Dorf führte ein stilles Leben 
bis zu Beginn der Türkenzeit. Nach der ungarischen Niederlage bei Mohatsch im Jahre 1526 
wurde von den Türken auch Großnaarad verwüstet. Die Türken nannten das Dorf Ekmend. Im 
Jahre 1554 wurde im Mohatscher Bezirk im Steuerhauptbuch Großnaarad mit dreißig Häusern 
eingetragen. Im Jahre 1570 existierten 27 Häuser im Dorf. Die Türken führten auf dem ganzen 
Gebiet ein neues Steuersystem ein. Wegen dieser Lasten haben viele Einwohner die Gemeinde 
verlassen; so wurden sehr viele Häuser im Dorf leer (Häffner, 2000, S. 13 ff.).

Als Ungarn von den christlichen Armeen befreit wurde, musste es wiederaufgebaut werden. 
Die Neubesiedelung der entvölkerten Gebiete war eine wichtige Aufgabe. Damals wurde Groß-
naarad Eigentum der Kammer, also des königlichen Hofs. Prinz Eugen von Savoyen (1683–1736) 
bekam für seine militärischen Dienste bei der Befreiung des Landes die Herrschaft Bellye, zu 
der auch Großnaarad gehörte. Neben der ungarischen und serbischen/raizischen Bevölkerung, 
die im Dorf lebte, sollten neue Siedler gefunden werden. Im Dorf gab es einen großen Bedarf an 
Handwerkern, aber man musste in erster Linie an Menschen denken, die die landwirtschaftlichen 
Arbeiten erledigen konnten (Häffner, 2000, S. 22 f.).

Solche Menschen wurden in den deutschen Gebieten, in denen es auch schwierige Lebensbe-
dingungen gab, angeworben. Die wichtigste Ursache für die Auswanderung war die wirtschaft-
liche Not in Europa nach dem Dreißigjährigen Krieg (Szabó, o.J.). Die Raubzüge Ludwigs XIV. 
und die spanischen Erbfolgekriege verwüsteten über Jahrzehnte hinweg beide Ufer des Rheins 
von der Saar bis Hessen und Franken und die Einwohner lebten in Elend und Armut. Ungarn 
wurde den Deutschen als „Paradies“ beschrieben. Man versprach den Menschen, dass sie kos-
tenlos auf der Donau befördert würden, dass sie ein Gebiet, das reich an gesundem und frischem 
Wasser ist, fruchtbares Land, Wiesen, Weingärten, Äcker und Waldbenutzungsrecht bekommen. 
In den ersten 3 Jahren wurden sie von allen Steuern und der Pacht befreit (Häffner, 2000, S. 24; 
vgl. Manherz, 1998).

Die endgültige und massenhafte Ansiedlung in Großnaarad wurde 1722 oder 1723 vollzo-
gen. Die Siedler kamen aus der Fuldaer Gegend. Die Bevölkerung war katholisch, die Zahl der 
Familien war 86, jede hatte einen deutschen Namen (zum Beispiel Fischer, Hohmann, Schmidt 
oder Schneider). Mit den neuen Kolonisten ist die Einwohnerzahl der Gemeinde 1758 schon auf 
828 gewachsen. Die Bodenaufteilung in Großnaarad wurde aufgrund des von Maria Theresia 
erlassenen Urbariums vorgenommen. Der Besitz der Bauern betrug 22 Joch Ackerland und eine 
Wiese mit einem Ertrag von 10 Fuhren Heu. In der Konskription 1785 war die Einwohnerzahl 
bereits 936. Die Weinberge und die Felder waren fruchtbar; das Wasser der Brunnen war gut. Die 
Bevölkerung war, mit Ausnahme von wenigen Ungarn und Slawen, deutsch. Im Dorf gab es 
zwölf Gewerbetreibende, die sich auch mit Weinbau beschäftigten (Häffner, 2000, S. 27–29).
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1820 war Großnaarad ein deutsches Dorf mit 1238 katholischen, 5 lutherischen, 4 orthodo-
xen und 5 jüdischen Einwohnern. Es gab eine Kirchgemeinde im Dorf, dessen Grundherr der 
Hauptherzog Karl war. 1828 betrug die Anzahl der Häuser in Großnaarad 156, die Einwohner-
zahl 1090 Personen. Nach der Volkszählung 1848 lebten im Dorf 106 Bauern und 25 Kleinhäus-
ler (Häffner, 2000, S. 30). 1836 erreichte die Gemeinde die asiatische Choleraepidemie und 1918 
die spanische Grippe, welche viele Tote forderten. Im Jahr 1836 regnete es von April bis Novem-
ber nicht. So vertrockneten die Brunnen und entstand Wassermangel, in dessen Folge die Ernte 
schwach war und die Preise der Nahrungsmittel stiegen. Trotz dieser Schicksalsschläge führten 
die Einwohner ein ruhiges Leben. Dieser Zustand wurde mit dem Ersten Weltkrieg unterbro-
chen. Am 10. September 1922 wurde ein Heldendenkmal zur Erinnerung an die in den Militär-
dienst eingezogenen Männer, die im Krieg fielen, eingeweiht (Häffner, 2000, S. 64).

Im Zweiten Weltkrieg wurden wehrdienstpflichtige Männer zur ungarischen Armee ein-
berufen und haben auf zahlreichen Schlachtfeldern gekämpft. Nachdem die deutsche Armee im 
Land einmarschiert war, konnten Männer bis zum Alter von 60 Jahren in den Heeresverband 
(Waffen-SS) eingezogen und an die Front geschickt werden. Viele davon fanden den Tod in 
den letzten Kriegsmonaten oder gelten bis heute als vermisst. Als sich im Herbst 1944 die Ost-
front immer weiter der Donau näherte, flüchteten 85 Personen aus dem Dorf, aber die meisten 
versteckten sich in ihren Weinkellern vor den Bomben und Granaten. Nach einer Verordnung 
vom 30. Dezember 1944 mussten Männer im Alter von 17–45 Jahren und Frauen im Alter von 
18–35 Jahren Wiedergutmachungsarbeit in der Sowjetunion leisten. Sie wurden mit Pferdewagen 
nach Baje/Baja und am 6. Januar 1945 nach Gadjefka (Russland) transportiert. Einige verstarben 
in Russland, andere wurden nach Ungarn bzw. nach Deutschland zu ihren Verwandten entlassen 
(Häffner, 2000, S. 65 f.).

Nach dem Krieg hoffte die Bevölkerung auf eine Normalisierung der Verhältnisse. Aber 
nach den Beschlüssen der Potsdamer Konferenz wurden die Deutschen aus Ungarn nach 
Deutschland vertrieben (vgl. Seewann, 2012, S. 331 f.). Diejenigen mussten das Land verlas-
sen, die sich bei der letzten Volkszählung 1941 zur deutschen Nationalität oder Muttersprache 
bekannt hatten oder ein Mitglied des deutschen Volksbundes3 oder einer bewaffneten deutschen 
Formation (SS) waren. Mitnehmen durften sie pro Person nur 100 kg Gepäck (vgl. Márkus, 2008, 
S. 130 f.). Mit dem ersten Transport am 25. November 1946 verließen 44 Familien mit 125 Perso-
nen das Land. Die Reise fand am 9. Dezember in Schwabach ein Ende. Beim zweiten Transport 
am 5. September 1947 mussten 86 Familien mit 330 Personen Großnaarad verlassen. Sie wurden 
in der russischen Besatzungszone in Sachsen auf verschiedene Orte verteilt. Die nach Ungarn 
zurückgekehrten Vertriebenen konnten ihre Häuser nicht wiederbewohnen. Sie mussten sie von 
den ungarischen Umsiedlern aus der Slowakei zurückkaufen. Diejenigen, die nicht nach Ungarn 
zurückkehrten, begannen in der Umgebung von Schwabach und Wolnzach ein neues Heim und 
eine neue Existenz aufzubauen (Häffner, 2000, S. 66 f.).

3  Zum Volksbund der Deutschen in Ungarn 1938–1944 siehe Näheres in Spannenberger (2002). 
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Das Leben im Dorf heutzutage
Heutzutage ist beinahe die Hälfte der Einwohner deutscher Nationalität, sie bemühen sich 

um die Bewahrung ihrer Traditionen. Seit 1991 führt das Dorf partnerschaftliche Beziehungen 
mit Seigertshausen in Deutschland. 2001 wurde ein Partnerschaftsvertrag mit Királyrév (in der 
Slowakei) geschlossen. Die Infrastruktur des Dorfes ist gut ausgebaut. Ein Kindergarten, eine 
Arztpraxis und eine Apotheke, Post und Einkaufsmöglichkeiten sowie ein Mehrzweckgebäude 
stehen den Einwohnern zur Verfügung. Das kulturelle Leben basiert überwiegend auf den deu -
tchen Traditionen.

Nicht nur landesweit berühmt, sondern auch in vielen europäischen Ländern bekannt ist der 
Blaufärbermeister Johann Sárdi. Sein hervorragendes Handwerk lockt viele Touristen und Besu-
cher in seine Werkstatt. Gleichzeitig besuchen diese Gäste die Sehenswürdigkeiten des Dorfes, 
wie die schöne Barockkirche aus der Zeit Maria Theresias, die Sankt Vendel Kapelle und das 
Gemeindemuseum. Die einzige Schwierigkeit im Dorf ist die Alterung der Gemeinde. Sehr viele 
Jugendliche verlassen ihren Heimatort und ziehen in die Großstädte um, weil es im Dorf nur 
wenige Arbeitsplätze gibt. Leider existiert auch seit 2007 keine Oberstufe und seit 2014 keine 
Unterstufe mehr in der Grundschule/Volksschule. Die Grundschule besuchen die Großnaarader 
Kinder in Bohl/Bóly.

Bräuche und Traditionen in Großnaarad

Traditionelle Schwabenhochzeit4 in Großnaarad
Die Hochzeiten fanden früher meistens in der Faschingszeit statt. Während des Jahres 

wurde hart gearbeitet, es gab keine Zeit zum Feiern. Die Jugend hatte bei der Heirat meistens 
kein Mitspracherecht. Die Eltern wählten den entsprechenden Partner und die entsprechende 
Partnerin nach dem Vermögensstand. Zwar ist dies heute nicht mehr der Fall, aber die Hoch-
zeitsfeier wird genauso abgehalten wie früher. Wenn es soweit ist, dass ein junges Paar heiraten 
möchte, geht alles sehr schnell. Drei Wochen vor der Hochzeit wird im Familienkreis die Ver-
lobung gefeiert. Dann geht das junge Paar zum Pfarrer und lässt sich einschreiben. An den drei 
darauffolgenden Sonntagen wird das Paar in der Messe ausgerufen. Eine Woche vor der Hochzeit 
lädt das Brautpaar mit dem Brautführer die Gäste ein, sie gehen dafür von Haus zu Haus (Häff-
ner, 2000, S. 70; Erb-Merkler, Máy, 2014, S. 17; Interview mit Frau Maria Beck und Frau Gisella 
Zsifkovics).

Die Hochzeit bestand aus drei Tagen: aus dem Vorbereitungstag, dem Hochzeitstag und 
dem Auskehrtag. Gern haben sie Dienstag als Hochzeitstag gewählt, weil sie so schon am Sonn-
tag mit den Vorbereitungen beginnen konnten. Alle eingeladenen Gäste halfen beim Fest mit, 

4  Die Ungarndeutschen werden auch Schwaben genannt. Die große Mehrheit der ersten Siedler kam tatsächlich 
aus dem Schwabenland nach Ungarn. Diese Bezeichnung verfestigte sich in den Sprachen der im Donaubecken lebenden 
Völker als die Benennung der nach der Türkenherrschaft angekommenen deutschen Siedler. Der Namengeberstamm 
selbst lebt aber in dieser Region eher unter seinem Namen weiter (Manherz, Wild, 2002).
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sie schenkten Hühner, Eier, Mehl, Zucker, Quark, Rahm und Butter für den Hochzeitstag. Sie 
halfen auch beim Schlachten der Schweine und Hühner, bei der Einrichtung des Raums und 
beim Kochen, Backen und Braten mit. Am Nachmittag des Hochzeitstages ging der Bräutigam 
und holte die Braut von ihrem Elternhaus ab. Die Braut wartete dann schon auf ihren Bräutigam 
und erschien mit ihrem Vater. Danach ging der Hochzeitszug in die Kirche. Nach der Trauung 
erklang das Lied „Schön ist die Jugend“ vor der Kirchentür, danach ging das junge Paar mit 
seinen Gästen in das Vereinshaus. Der Eingang war von Köchinnen und Helfern versperrt, für 
den Hochzeitszug wurde der Weg erst dann freigegeben, wenn genügend Geld vom Brautführer 
und den Taufpaten in die Pfannen und Schüsseln geworfen wurde. Die ersten drei Tänze waren 
die „Kfotenreihe“ – Patentänze, die die Paten und Brautführer mit dem Ehepaar tanzen. Nach 
diesen Tänzen steigerte sich die Stimmung. Alle Eingeladenen begannen mit dem bis zum Mor-
gen dauernden Tanz. Inzwischen wurden die Geschenke nach der traditionellen Reihenfolge 
überreicht. Während der/die Schenkende mit der Braut oder dem Bräutigam tanzte, wurde das 
Geschenk, das meistens aus nützlichem Hausrat für das junge Paar bestand, den übrigen Gäs-
ten gezeigt. Von den Paten und den Verwandten wurden die größten Geschenke erwartet, wie 
z.B. Kissen, Betttücher, Bettwäsche. Geldgeschenke waren im Allgemeinen nicht üblich. Eine 
Ausnahme bildeten die Rekruten und Gleichaltrigen, die Geld überreichten (Interview mit Frau 
Maria Beck und Frau Gisella Zsifkovics).

Der letzte Tanz beim Schenken gehörte dem jungen Paar, das währenddessen durch ein 
Gepolter von Tellern im Hof verschwand. Abends um 8 Uhr begann das reichliche Abendessen. 
Die Reihenfolge der Gänge war festgelegt. Zuerst wurde eine feine Nudelsuppe serviert, danach 
kamen gekochtes Fleisch von Rind und Geflügel mit Tomaten- und Meerrettichsoße, Braten, 
Wein, Strudel und Torten. Im Anschluss wurden lustige Volktänze, zum Beispiel „Nonnentanz“, 
Kreuzpolka, Puppentanz, Kissentanz oder Schuster getanzt und gespielt. Da die Hochzeitsgäste 
nach dem Tanz hungrig und durstig wurden, gab es um Mitternacht eine weitere Mahlzeit, damit 
die Leute bis zum Morgengrauen aushalten und das Brautpaar nach Hause begleiten konnten. 
Nach der Hochzeit kamen die Gäste wieder zusammen, um alles abzubauen. Weil dann noch 
genügend essbare Reste vorhanden waren, haben sie auch diesen Tag zum Feiern genutzt (Inter-
view mit Frau Maria Beck und Frau Gisella Zsifkovics).

Die Martinikirmes
Die Martinikirmes im November ist die Großkirmes der Naarader. Sie war bis zum Zweiten 

Weltkrieg immer mit dem Kirmesbaumstellen verbunden. Die Jungen trugen den Kirmesbaum in 
den Hof des Gemeindevereins (heute Kulturhaus) und stellten ihn dort auf. In den fünfziger und 
sechziger Jahren wurde kein Kirmesbaum aufgestellt. Die alte Tradition wurde im Jahre 1976 
wieder ins Leben gerufen. Einige Tage vor der Kirmes wurde der Kirmesbaum ausgesucht. Schilf 
und drei Wagenräder wurden besorgt. Am Samstagnachmittag begann das Schmücken des Bau-
mes. Die Männer richteten den Baum mit Schilf und mit den drei Wagenrädern her. Die Frauen 
und Kinder trugen mit Herbstblumen, überwiegend Chrysanthemen, zur Ausgestaltung bei. Als 
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der Baum fertig geschmückt war, begann der Tanz. Am Sonntagvormittag ging das ganze Dorf 
in die Kirche und danach zum Haus, wo der Kirmesbaum schon geschmückt war. Mit Musik 
trugen die Jugendlichen den 12–15 Meter langen, mit Blumen reichlich geschmückten Baum in 
den Hof des Gemeindevereins, wo er aufgestellt wurde. Die Nationalfahne am Kirmesbaum mit 
den Farben rot-weiß-grün symbolisierte die ungarische Angehörigkeit. Auch eine Flasche neuer 
Rotwein und Weißwein schmückten die Baumspitze. Der Kirmesbaum stand bis zum Kathrein-
tag/Katharinatag (25. November). An diesem Tag „tanzten“ die Jugendlichen den Baum „aus“. 
Musik wurde bis Mitternacht gespielt, dann hieß es „Kathrein schließt die Geige zu“, und die 
Adventszeit begann (Interview mit Frau Anna Sándor).

Die Kirmes wurde auch Fresskirmes genannt, weil die Feldarbeiten bis zum St. Martins-Tag 
(11. November) schon erledigt waren, alles lag in der Scheune, im Keller und im Schuppen; die 
Schweine, Gänse, Enten und Hühner waren schlachtfertig. Die Bauern hatten auch schon Zeit 
für das Vergnügen: sie konnten Gäste einladen und drei Tage lang sorglos feiern. Das reichli-
che Essen mit mehreren Gängen bereiteten die Hausfrauen vor, und der neue Wein fehlte auch 
nicht. Bei dieser Gelegenheit verabschiedeten sich damals die Rekruten, die zur Armee einrü-
cken mussten. Viele von ihnen kehrten nie wieder in ihr geliebtes Heimatdorf zurück. Heute 
pflegen die Einwohner von Großnaarad diesen alten Dorfbrauch wieder und stellen jedes zweite 
Jahr den geschmückten Kirmesbaum auf (Interview mit Frau Anna Sándor).

Die Volkstracht in Großnaarad
Die festliche Tracht der Frauen war bunt und verziert. Die Frauen trugen ihre Haare zu 

einem Zopf gebunden. Darauf hatten sie eine mit Spitzen und Perlen geschmückte Seiden- oder 
Samthaube, die „Tschepela“ genannt wurde. Um den Hals trugen sie eine „Halzkedö“ (enge 
Halskette), die mit kleinen bunten Stickperlen oder mit feiner Stickerei reich verziert war. 
An die Spitze des Hemdes haben sie eine „Pelemäschje“ (eine kleine, blaue Schleife) gesteckt. Die 
Frauen trugen ein weißes Hemd aus Leinen, darüber eine kurze, schwarze Weste. Das Halstuch 
konnte weiß, bunt oder schwarz sein, es war auch mit Stickerei verziert und endete in Fransen. 
Das Tuch wurde auf der Brust überkreuzt. Die vier oder fünf Unterröcke, die die Frauen tru-
gen, waren aus Leinen und wurden gut gestärkt. Der Oberrock war immer ein Faltenrock aus 
Atlas, Gewebe oder Seide. Die Röcke konnten lila, dunkelgrün, blau, gestreift oder kariert sein. 
Die älteren Frauen trugen meistens schwarz. Die Röcke reichten bis unter das Knie, der Ober-
rock musste etwas länger sein. Darüber haben sie eine schwarze Schürze getragen. Die Schür-
zenschnur durfte auch nicht fehlen. Unter den Röcken trugen sie eine weiße Strumpfhose aus 
Schafwolle. Die Schuhe der Frauen waren aus schwarzem Samt und mit blauem Band gebunden. 
Die festliche Kleidung der Männer war schwarz-weiß, über dem weißen Hemd trugen sie eine 
schwarze Weste und eine schwarze Jacke. Die Hosen waren auch schwarz, so wie der Hut und die 
Lederschuhe, die ebenfalls zur Festtracht gehörten (Interview mit Frau Anna Sándor).

Im Alltag trugen die Frauen die Haare in Zöpfen. Sie wurden von zwei Kopftüchern 
bedeckt. Das untere war weiß und aus Leinen. Das obere war bunt, aus Seide, Kaschmir oder 
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Samt. Sie zogen ein weißes Hemd aus Leinen an. Darüber kam eine enge Weste. Die Röcke 
waren lang, aus Barchent oder Blaufärberstoff. Sie trugen außerdem ein Umhangtuch aus Wolle 
und eine Schürze, blau oder weiß geschmückt. Sie trugen an den Beinen eine Strumpfhose und 
an den Füßen Schuhpatschker (gestrickte Schuhe). Im Winter wurden Klumpen aus Holz getra-
gen. Die Männer trugen ein Hemd, eine Hose, eine Weste und eine Schürze. Das Hemd und die 
Hose waren aus Leinen, das Hemd war weiß. Die Hose war im Sommer weiß, im Winter blau. 
Die Weste war schwarz oder blau und hatte zwei Taschen, die Schürze war blau. An den Füßen 
trugen die Männer Schuhpatschker aus Wolle. Einen Hut trugen sie auch immer (Márkus, 2010; 
Interview mit Frau Anna Sándor).

Die Hochzeitstracht sah folgendermaßen aus: In den meisten von Ungarndeutschen bewohn-
ten Gemeinden war die Braut in Schwarz gekleidet. Die Spangenschuhe mit einer blauen Schleife 
an der Spitze wurden aus schwarzem Samt oder Leder gefertigt. Die Braut trug eine weiße 
Strumpfhose, fünf oder sechs gestärkte Unterröcke und darüber einen schwarzen, glänzenden 
Oberrock aus Atlas. Die Schürze war aus weißem Chiffon oder weißer Seide und ringsum mit 
viel Spitze geschmückt. Die Schürzenschnur durfte auch nicht fehlen. Über dem weißen Hemd 
trug die Braut ein dreieckiges, gesticktes Halstuch und darüber einen kurzen schwarzen Mantel, 
den „Juppl“. Der Kranz auf dem Kopf der Braut bestand aus weißen Wachsblumen. In der Hand 
trug die Braut ein weißes, gesticktes Taschentuch mit Monogramm und einen Rosmarinzweig. 
Diejenigen, die unverheiratet starben, wurden in der Hochzeitstracht beigesetzt. Der Bräutigam 
hatte einen schwarzen Anzug an, ein weißes Hemd ohne Krawatte sowie schwarze Schuhe. 
Ein schwarzer Hut auf dem Kopf war auch ein zentraler Bestandteil der Tracht des Bräutigams. 
Er trug an der linken Brust auch einen kleinen Strauß aus weißen Wachsblumen (Interview mit 
Frau Anna Sándor).

Die Blaufärberei in Großnaarad
Der alte Blaufärbermeister Johann Sárdi ist 1920 in Großnaarad geboren und 2017 verstor-

ben. Seine Großeltern sind wohlhabende Bauern gewesen. Auf Wunsch seiner Großmutter hat er 
den Beruf des Blaufärbers gewählt. Die Lehrjahre hat er bei einem Blaufärbermeister in Bohl/
Bóly verbracht. Während seiner Praxisjahre in Budapest hat er sich weitere berufliche Fertigkei-
ten angeeignet, so ist er mit der Textilfärberei, der Fadenfärberei und der chemischen Reinigung 
vertraut geworden. 1947 hat er die Meisterprüfung abgelegt und im nächsten Jahr mit seiner 
Gewerbegenehmigung eine eigene Werkstatt in Großnaarad gegründet (Erb-Merkler, Máy, 2014, 
S. 26).

Die Vorfahren von Johann Sárdi waren Deutsche, die im 18. Jahrhundert in Ungarn ange-
siedelt wurden. Derzeit üben die Blaufärberei nur noch wenige Textilhandwerker in den ungarn-
deutschen Dörfern in Ungarn aus. In Großnaarad war Johann Sárdi ein bedeutender Vertreter 
dieser Kunst. Die Besonderheit seiner Werkstatt war die Atmosphäre, die zahlreiche Touristen 
nach Großnaarad lockte. Im Laufe der Geschichte haben die Menschen immer sorgfältig auf ihre 
Kleidung geachtet. Nicht nur auf den Schnitt, sondern auch auf die Farben wurde großer Wert 
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gelegt. Die hausgemachten Kleider sollten nicht nur weiß, sondern auch farbig sein, so wurde in 
der Natur nach Pigmenten gesucht. Schnecken, Pflanzen sowie Mineralien waren die Grundlage 
für den Versuch, Farben herzustellen (Erb-Merkler, Máy, 2014, S. 24).

Der Meister, Johann Sárdi, konnte am Anfang nur indigoblaue Textilien herstellen, spä-
ter färbte er seine Stoffe auch mit grünen und gelben Motiven. Seine Produktion basierte auf 
dem Textilbedarf der Trachtenkleidungen der Bevölkerung. Außer den örtlichen Verkäufen 
besuchte der Meister auch Märkte in der Gegend, wo er sich an die Motive der Textilien sowie 
an den Geschmack der anderen Dörfer angepasst hat. Er stellte mit Handdruck und Bildstock 
seine indigo- und kornblumenblauen Textilien her. Einen Teil seiner Motive kaufte er von alten 
Werkstätten, den anderen Teil stellte er selbst her. Motive herzustellen erfordert ein gründli-
ches Wissen über Textildruckerei, sichere Zeichenkenntnisse, Präzision, Geduld und Fleiß. 
In der Werkstatt konnten neben den traditionellen blau-weißen Motiven auch die blau-hellblauen, 
blau-gelben, blau-grünen, blau-roten und blau-rosaroten Farben gefunden werden. Die moderne 
Zeit und die politischen Umwälzungen brachten es mit sich, dass die Meisten keine Tracht mehr 
trugen, so wurde das Leben des Blaufärbers schwer. Erst als in den 1970er Jahren die Blaufär-
bertextilien wieder modisch wurden, konnte die Werkstatt modernisiert werden. Johann Sárdi 
bekam für seine Arbeit und für sein berufliches Engagement auch zahlreiche Anerkennungen 
(Erb-Merkler, Máy, 2014, S. 26).

Zusammenfassung 
Die Arbeit hat die Geschichte und Traditionen von Großnaarad beschreiben. Die Ahnen 

der heute hier lebenden Ungarndeutschen sind im 18. Jahrhundert aus der Gegend von Fulda 
nach Großnaarad gekommen. Bis zum Zweiten Weltkrieg haben sie ein relativ ruhiges Leben 
geführt, die Bewohnerzahl wuchs stetig, die deutschen Sitten und Bräuche, der deutsche Basisdi-
alekt konnten bewahrt werden. Die Vertreibungen nach 1945 haben dieses friedliche Leben zer-
stört (vgl. Zielbauer, 1996; Zinner, 2004); die Konsequenzen dieses Einschnittes sind auch heute 
noch zu spüren (vgl. Klein, Lázár, Márkus, 2018, S. 100). Heutzutage müssen die Einwohner die 
ungarndeutsche Identität neu finden und neu definieren, und diese neugefundene Identität sollte 
mit Stolz auch an die jüngere Generation weitergegeben werden (vgl. Bindorffer, 2007). Die 
Anstrengungen der Gemeinde konnten in der durchgeführten Forschung bestätigt werden, somit 
kann die anfangs gestellte Forschungsfrage positiv beantwortet werden: Die Revitalisierungsbe-
strebungen haben ihr Ziel erreicht. Das Wiederbeleben der alten Bräuche und Traditionen kann 
die nationale Identität der Volksgruppe stärken und diese können wieder an die jüngere Gene-
ration weitergegeben werden, somit geht die untersuchte ungarndeutsche Gemeinde nicht in der 
Mehrheit auf, sondern kann bewahrt werden. 
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Abstrak t  Bezpieczeństwo ekologiczne będące wyznacznikiem zachowania odpowiedniego ekosys-
temu i równowagi biologicznej w ścisłym obszarze to termin, który oscylował w tematyce 
poczucia codziennego bezpieczeństwa mieszkańców danego regionu. Zagrożenia natural-
ne były odpowiednikiem ukierunkowanym na niebezpieczeństwa czyhające, choćby na 
terenach cennych pod kątem przyrodniczym i objętych ścisłą ochroną, która była bardzo 
często finansowana i kontrolowana przez unijne organa. 

Celem artykułu naukowego jest potwierdzenie wpływu oddziaływania zagrożeń 
naturalnych na stan bezpieczeństwa ekologicznego w powiecie gryfińskim. Metodologia 
badań naukowych oparta była głównie na źródłach instytucjonalno-prawnych. Inicjalne 
było przeanalizowanie dokumentów zastałych. Aspektem kluczowym stało się użycie 
jednej z technik badawczych jaką jest wywiad z emerytowanym funkcjonariuszem Straży 
Granicznej. 

Powiat gryfiński to rejon samorządu terytorialnego i tym samym podziału administracyjnego 
II stopnia w Polsce. Jego ogromnym atutem było nie tylko jego położenie geograficzne 
zlokalizowane pośród tzw. polskiej Amazonii, czyli obszarów sieci kanałów, starorzeczy 
połączonych ze sobą, ale także bliskość Republiki Federalnej Niemiec. Współpraca 
transgraniczna rozwijała się w sposób obiecujący od okresu transformacji ustrojowej na 
płaszczyźnie bezpieczeństwa. Służby bezpieczeństwa publicznego przez wzajemną pomoc 
oraz wspólną wymianę informacji były w stanie realizować przedsięwzięcia oraz programy 
działające na rzecz poprawy stanu środowiska gremialnych terenów. 

We wnioskach można stwierdzić, że mieszkańcy terenów zarówno po części wschodniej 
powiatu, jak i części transgranicznej byli narażeni na występowanie klęsk żywiołowych. 
Jednakże, warto zauważyć, iż ze względu na obecność obszarów wodnych miały one 
bardziej zróżnicowany i nieprzewidywalny charakter. Niezwykle istotna była świadomość 
ekologiczna wśród mieszkańców, jednocześnie musiała ona zostać wsparta utworzeniem 
społeczeństwa obywatelskiego na kapitalnie urokliwych terenach. Odpowiednia 
koordynacja służb bezpieczeństwa publicznego, innowacyjna polityka samorządowa, 
a także zaangażowanie mieszkańców było w stanie zniwelować formę i siłę zagrożeń 
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naturalnych oraz ich bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo ekologiczne w powiecie 
gryfińskim.

Natural hazards to ecological security of Gryfino country
Key words :   ecological security, natural hazard, natural disaster, crisis management, public administra-

tion

Abstrac t  Ecological security, which refers to the preservation of an adequate ecosystem and a biolog-
ical balance in a close area, was a term which oscillated around the daily sense of security of 
the inhabitants of a region. Natural hazards was a counterpart aimed at the dangers lurking, 
for example, in areas of natural value and strict protection, which was very often financed 
and controlled by EU bodies. 

 The aim of the research paper was to confirm the impact of natural hazards on the state of 
ecological safety in the district of Gryfino. The research methodology was based mainly on 
institutional and legal sources. It was initial to analyse existing documents. A key aspect 
became the use of one of the research techniques which is an interview with a retired Border 
Guard officer. 

 Gryfino County is a region of local self-government and thus of second-level administrative 
division in Poland. Its great advantage was not only its geographical location in the midst of 
the so-called Polish Amazonia, i.e. areas of a network of canals and old riverbeds connected 
to each other, but also its proximity to the Federal Republic of Germany. Cross-border 
cooperation has been developing promisingly since the period of political transformation 
at the security level. The public security services, through mutual assistance and common 
exchange of information, have been able to implement projects and programmes to improve 
the environment of the territories. 

 In conclusion, it could be said that the inhabitants of both the eastern and cross-border parts 
of the county were exposed to natural disasters. However, it is worth noting that due to the 
presence of water areas they were more diverse and unpredictable in nature. Environmental 
awareness among the inhabitants was extremely important, but at the same time it had to 
be supported by the creation of a civil society in the capital’s charming areas. Appropri-
ate coordination of public safety services, innovative local government policies and the 
involvement of residents were able to counteract the form and strength of natural hazards 
and their direct impact on ecological safety in the Griffin district. 

Wprowadzenie
Zagrożenia naturalne występujące na terenie powiatu gryfińskiego pojawiają się w sposób 

selektywny. Tym samym ich zwalczanie nie należy do najłatwiejszych zadań. Aby podjąć roz-
ważania na temat rodzajów zagrożeń naturalnych na obszarze rejonu administracyjnego, należy 
wyselekcjonować je ze względu na pochodzenie. W kwestii eliminacji skutków katastrof natu-
ralnych niezwykle istotna jest koordynacja służb bezpieczeństwa publicznego w obliczu niebez-
pieczeństwa. Skonkretyzowano także istotę świadomości przedstawicieli społeczności lokalnej 
w wymiarze klęsk żywiołowych oraz edukacji na rzecz bezpieczeństwa publicznego.

Celem artykułu naukowego jest potwierdzenie wpływu zagrożeń naturalnych na stan 
bezpieczeństwa ekologicznego w powiecie gryfińskim. Wszelkie rozważania skupiają się na 
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identyfikacji teoretycznych aspektów pojęcia bezpieczeństwa oraz jego typologii. Określenie 
związku bezpieczeństwa wewnętrznego z bezpieczeństwem ekologicznym ma ukazać problema-
tykę wieloaspektowości tych pojęć. Podczas prowadzenia procesu naukowego postawiono także 
pytania badawcze oraz utworzono dwie hipotezy diagnozowanego problemu. Analizowano 
zależność między nierozerwalnością bezpieczeństwa ekologicznego ze środowiskiem natural-
nym i rozważano czy bez środowiska przyrodniczego można w ogóle spekulować o bezpieczeń-
stwie ekologicznym? Frapująca jest natomiast kwestia działalności człowieka i jej wpływ na 
intensywność katastrof naturalnych. Reasumując, problemem badawczym w pracy, opartym na 
dwóch powyższych hipotezach, jest postępujące ocieplenie klimatu w dobie globalizacji wywo-
łanej przez działalność społeczeństwa perswadującą niebezpieczeństwa wywoływane przez 
zagrożenia naturalne dla bezpieczeństwa ekologicznego w powiecie gryfińskim. 

Powiat gryfiński jest położony w północno-zachodniej Polsce w województwie zachodnio-
pomorskim. Utworzony został w 1999 roku na skutek reformy administracyjnej w kraju. Stolicą 
powiatu gryfińskiego jest miasto Gryfino. Obecnym starostą gryfińskim jest Wojciech Konar-
ski, natomiast funkcję burmistrza pełni Mieczysław Sawaryn. 

Bogate ukształtowanie terenu to walor wyróżniający powiat gryfiński wśród innych powia-
tów. Północno-wschodnią część powiatu zajmuje Szczeciński Park Krajobrazowy „Puszcza 
Bukowa”. Obszar pomiędzy dwoma ramionami rzeki Odry od Widuchowej do Szczecina to 
tereny Parku Krajobrazowego Dolina Dolnej Odry (Międzyodrza), zaś w południowej części 
powiatu – od Czelina do Krajnika Dolnego zlokalizowany jest Cedyński Park Krajobrazowy. 
W granicach powiatu gryfińskiego znajduje się nawet niewielka cześć Parku Krajobrazowego 
„Ujście Warty”. 

Metodologia badań oparta jest na aspektach instytucjonalno-prawnych. Podstawę rozwa-
żań stanowi analiza dokumentów zastałych oraz odniesienie ich do rzeczywistości. W artykule 
naukowym posłużono się, także techniką badawczą, jaką jest wywiad z osobą kompetentną 
w zakresie bezpieczeństwa regionu. Dodatkowo w odniesieniu do rysu historycznego powiatu 
gryfińskiego zastosowano metodę dedukcji i indukcji polegającą na wyciągnięciu wniosków 
zarówno z wiedzy pozaźródłowej, jak i spektrum analizowanego problemu. 

Bardzo ważne są aspekty związane z zarządzaniem kryzysowym i obroną cywilną 
w powiecie gryfińskim. Za główne wyznaczniki uznano władze samorządowe, które porząd-
kują hierarchiczność inwestycyjno-prawną na wypadek zagrożeń naturalnych. W artykule uka-
zano rys historyczny wybranych kataklizmów, przedstawiono także koordynację działań służb 
bezpieczeństwa wewnętrznego. Na podstawie analizy skonkretyzowano potencjalne zagrożenia 
naturalne, które mogą wystąpić i wpłynąć w poważny sposób na stan bezpieczeństwa ekologicz-
nego w powiecie gryfińskim.
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Teoria i podstawy prawne badań nad bezpieczeństwem ekologicznym

Bezpieczeństwo ekologiczne, jako podsystem bezpieczeństwa 
wewnętrznego
Bezpieczeństwo ekologiczne jest nierozerwalnie związane z bezpieczeństwem wewnętrz-

nym na wielu płaszczyznach. Aby dokonać analizy tych powiązań, wskazano kilka najważniej-
szych pojęć w poszczególnych definicjach. 

W słowniku języka polskiego termin „bezpieczeństwo” określa się jako stan niezagrożenia. 
Ta nieskomplikowana, prosta i krótka definicja jest powszechnie znana i wykorzystywana przez 
wielu badaczy, jednak w słowniku przedstawiono także potoczną definicji terminu „bezpieczeń-
stwo”. Bezpieczeństwo dotyczy sfery publicznej  i sprawowania nad nią pieczy przez organa 
władzy (Słownik języka polskiego). 

Ekologia w kontekście obrony cywilnej ma szerokie powiązania. Wychowanie dla bezpie-
czeństwa to jedna z nieodłącznych dziedzin, które kształtują edukację ekologiczną w Polsce. 
Pojawienie się przedmiotu w szkole średniej, który nosił nazwę przysposobienie obronne bądź 
edukacja dla bezpieczeństwa miało wpływ na podniesienie świadomości ekologicznej mło-
dzieży. System edukacyjno-wychowawczy powinien pełnić funkcje prewencyjne w kontekście 
kształtowania postaw młodych obywateli  (Tyrała, 2001, s. 304). 

Bezpieczeństwo ekologiczne jest podsystemem bezpieczeństwem wewnętrznego, co 
wynika z wielu zależności przedstawionych powyżej. Zależności wynikają ze skomplikowanej 
struktury samego pojęcia bezpieczeństwa, które jest pojęciem względnym. Bezpieczeństwo to 
też ochrona ludzi, natomiast ekologia to nieodłączna część każdego człowieka.

Normatywne podstawy bezpieczeństwa ekologicznego w Polsce
Podstawy prawne ochrony bezpieczeństwa ekologicznego w Polsce to wiele ustaw doty-

czących przepisów chroniących środowisko naturalne. Najważniejszym aktem normatywnym 
jest Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 roku. Oprócz konstytucji ważną rolę spełniają również 
ustawy: Prawo ochrony środowiska, o ochronie przyrody, Prawo wodne, o zarządzaniu kryzyso-
wym oraz o stanie klęski żywiołowej. 

Konstytucja to ustawa zasadnicza, która jest najważniejszym aktem normatywnym w Pol-
sce z najwyższą mocą prawną. Prawny zakres ochrony bezpieczeństwa ekologicznego jest okre-
ślany przez kilka przepisów ustawy zasadniczej. W art. 5, w Rozdziale zawarto zasadę zrówno-
ważonego rozwoju (Fehler, Piątek, Podgórzańska, 2017, s. 47–49), której anonsowanie oznacza 
metody kierowania działalnością gospodarczą przy wykorzystaniu potencjału środowiska. 
Zasada zrównoważonego rozwoju powinna wspomagać dynamiczny rozwój produkcji i poprawę 
jakości życia, szczególnie dla przyszłych pokoleń. Ma ona na celu determinację organów pań-
stwowych do realizacji swoich kompetencji w zakresie ochrony środowiska (Fehler, Piątek, Pod-
górzańska, 2017, s. 48–49).
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Zasada zrównoważonego rozwoju ma wagę normy prawnej. Jej staranność w urzeczywist-
nianiu bezpieczeństwa ekologicznego jest częścią zadań publicznych, które realizują powołane do 
tego organy państwowe, jednak ekosystemy oraz posługiwanie się zasobami środowiska należy 
do zadań organów samorządowych i organizacji lokalnych. Strategia działania budowana jest 
na poziomie regionalnym, co sprawia, że układ procesu rozwojowego jest trwały i dynamiczny.

Art. 31 i 68 Konstytucji RP nakładają obowiązki na władze publiczne w przypadku np. zapo-
biegania negatywnym skutkom dla zdrowia, związanym z degradacją środowiska. W art. 86 
uznano natomiast ochronę środowiska za obowiązek obywatelski i zaaprobowano, że każdy 
ma obowiązek dbać o środowisko i poniesie odpowiedzialność za jego degenerację. W artykule 
zawarto, że zasady odpowiedzialności określa Ustawa z 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony 
środowiska.

Analiza konstytucji wskazała także, jak ważne jest bezpieczeństwo ekologiczne. Dla oby-
wateli stan środowiska naturalnego powinien być nadrzędny, ponieważ wpływa na zachowanie 
bieżącej jakości życia. Szanowanie dobytku naturalnego wpłynie na stan natury w przyszłość. 
Obecne działania społeczeństwa bezspornie oddziałują na potencjał środowiska, który będzie 
ważny dla przyszłych pokoleń.

Ustawa Prawo ochrony środowiska to akt normatywny, który ma charakter systemowy. 
Ujęto w niej regulacje prawne, mające zastosowanie do wszelkich elementów środowiska. 
W ustawie kardynalna jest zasada zrównoważonego rozwoju.. Nie ma tutaj użytego pojęcia bez-
pieczeństwa ekologicznego. W art. 3 i 13 prawnie zdefiniowano pojęcie środowiska, które jest 
określane jako ogół elementów przyrodniczych zdewaluowanych przez działalność człowieka. 
Do elementów tych należą m.in. wody, krajobraz, klimat czy też fauna i flora. Ochrona środowi-
ska to działania, które chronią równowagę przyrodniczą na danym terytorium (Kitler, Czuryk, 
Karpiuk, 2012, s. 220–221).

Ustawa Prawo ochrony środowiska z 2001 roku i oraz Konstytucja RP z 1997 roku to 
najważniejsze podstawy prawne budowania systemu bezpieczeństwa ekologicznego w Pol-
sce. Dokumenty te mają na celu utworzenie ram bezpieczeństwa ekologicznego i zapobieganie 
zagrożeniom wpływającym na ekologię. Oddziałują w sposób bezprecedensowy wymiar bez-
pieczeństwa. Jako źródła prawa normalizują zagadnienia związane z ochroną środowiska. Ich 
fundamentalny charakter sprawia, że tworzą też kompendium wiedzy dla obywateli, podnoszące 
świadomość ekologiczną.

Ustawą regulującą przepisy w zakresy ochrony przyrody w Polsce jest ustawa z 16 kwiet-
nia 2004 roku o ochronie przyrody, gdzie zawarto cele, zasady i formy ochrony przyrody oraz 
krajobrazu. W art. 2 wyjaśniono znaczenie pojęcia terminu ochrona przyrody – to organizacja 
przez zachowanie oraz zrównoważone użytkowanie oraz odnawianie zasobów przyrody oraz jej 
składników t.j.: fauny i flory, siedlisk przyrodniczych, krajobrazów, zieleni oraz zadrzewienia. 
W ustawie podano zróżnicowane formy ochrony przyrody, wśród których wyróżniono następu-
jące formy: 

 – zespołowe – parki narodowe, krajobrazowe, rezerwaty przyrody, obszary chronionego 
krajobrazu, obszary „Natura 2000”,
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 – indywidualne – pomniki przyrody, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobra-
zowe, stanowiska dokumentacyjne,

 – ochrony gatunkowej – rośliny, zwierzęta, grzyby.
Ustawa o ochronie przyrody jest ważnym, z punktu widzenia bezpieczeństwa ekologicz-

nego, aktem prawnym zawierającym uwarunkowania skupiające się, na minimalizacji do mini-
mum, zagrożeń wpływających na biosferę. Ustawa zapewnia ochronę najcenniejszych obiektów 
przyrody poprzez wyodrębnienie różnych form. Bezpieczeństwo ekologiczne staje się wartością 
nadrzędną, choćby w odniesieniu do interesów indywidualnych.

Podstawowym aktem prawnym regulującym korzystanie oraz ochronę wód w Polsce jest 
Ustawa z 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne. Uwarunkowania prawne w ustawie zostały oparte 
na zasadzie zrównoważonego rozwoju. Wedle tej zasady gospodarka wodna powinna być budo-
wana na podstawie racjonalnego wykorzystania zasobów wód powierzchniowych i podziem-
nych, zważając na ich ilość i jakość. Ważne są także interesy innych użytkowników. Pod ochroną 
znajdują się wszystkie wody śródlądowe, morskie wody wewnętrzne (z wyjątkiem morskich 
wód wewnętrznych Zatoki Gdańskiej) oraz morza terytorialne (Kitler, Czuryk, Karpiuk, 2012, 
s. 223).

Akty prawne regulują ochronę wód w Polsce od początku XXI wieku. Wszelkie czynności 
powinny mieć wymiar prewencyjny, być wykonywane więc przed nastaniem klęsk żywiołowych, 
np. powodziami lub suszami. W takich przypadkach zasady interwencji oparte są na podstawie 
strategii zarządzania kryzysowego. Wszelkie procedury działań ratowniczych są przedstawione 
w ustawie z 18 kwietnia 2002 roku o stanie klęski żywiołowej oraz ustawie o zarzadzaniu kry-
zysowym z 26 kwietnia 2007 roku.

Najważniejsze podstawy i standardy uwarunkowań określających wymagania w znaczą-
cych sprawach z punktu widzenia bezpieczeństwa ekologicznego są zapisane w rozporządza-
niach do ustaw. Ustawy te odnoszą się najczęściej szczegółowo do określonych zagrożeń, ale są 
także sporządzane w odniesieniu do aspektów ochrony środowiska.

Zagadnienia związane z ochroną powietrza dotyczą rozporządzenia z 6 marca 2008 roku 
w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza. W akcie prawnym ujęto także 
nazwy oraz kody poszczególnych substancji zagrażających zdrowiu człowieka. Warunki pomia-
rów koniecznych do oceny poziomu danej substancji w powietrzu zawarte są w rozporządzeniu 
z 3 marca 2008 roku w sprawie niektórych substancji w powietrzu (Rozporządzenie, 6.03.2008; 
Rozporządzenie, 3.03.2008). 

Wszystkie wyżej wymienione regulacje prawne określając uwarunkowania na różnych 
poziomach, mają przeciwdziałać postępującym zmianom klimatycznym. Według Konstytucji 
RP to Rada Ministrów kieruje administracją rządową. Jest to zawarte w art. 146, który wiąże 
tę funkcję dodatkowo z prowadzeniem polityki wewnętrznej Rzeczypospolitej Polskiej. Prezes 
Rady Ministrów jest też zwierzchnikiem administracji rządowej oraz służby cywilnej i sprawuje 
pieczę nad mianowanymi instytucjami.

Normatywne podstawy bezpieczeństwa ekologicznego Polski są kluczowym elemen-
tem ochrony środowiska. Zarządzanie kryzysowe oraz zadania służb odpowiedzialnych za 
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przeciwdziałanie na wypadek stanów klęsk żywiołowych są uwarunkowane prawnie w wyżej 
wymienionych ustawach. Jest to niezwykle istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa ekolo-
gicznego, ponieważ ustawy są punktem odniesienia dla funkcjonariuszy odpowiednich służb 
w Polsce.

Zagrożenia naturalne dla bezpieczeństwa ekologicznego na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej i powiatu gryfińskiego

Definicje pojęć związanych z zagrożeniami naturalnymi 
Aby podjąć rozważania na temat zagrożeń naturalnych występujących na terenie powiatu 

gryfińskiego zdefiniowano podstawowe pojęcia, które będą pojawiały się w dalszej części arty-
kułu, co mają bezpośredni wpływ na klarowność omawianego zagadnienia, a także wpływu 
zagrożeń naturalnych na stan bezpieczeństwa ekologicznego w powiecie gryfińskim.

Zagrożenie naturalne omawiane jest najczęściej w kontekście zdarzenia potencjalnego 
bądź realnego związanego z działaniem sił natury. W szczególności są to wyładowania atmos-
feryczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, 
pożary, susze, powodzie, albo działania innych żywiołów niosących ze sobą wiele zagrożeń dla 
bezpieczeństwa publicznego (Pilżys, 2007, s. 17).

Katastrofy naturalne związane są z innym ważnym zjawiskiem – klęską żywiołową, co jest 
wzorowo zdefiniowane w  Leksykonie Bezpieczeństwa Wewnętrznego – to katastrofa naturalna 
lub awaria techniczna, której skutki zagrażają życiu lub zdrowiu wielu obywateli w ogromnych 
rozmiarach. Pomoc i ochrona mogą być prawidłowo zapewnione przez użycie nadzwyczajnych 
środków. Rada Ministrów w drodze rozporządzenia lub na wniosek właściwego wojewody może 
wprowadzić stan klęski żywiołowej (Fehler, Piątek, Podgórzańska, 2017, s. 252). Jest to stan nad-
zwyczajny wyróżniony w Konstytucji RP oraz określa go właściwa ustawa z  18 kwietnia 2002 
roku o stanie klęski żywiołowej. 

Warto zdefiniować także najbardziej realnie potencjalne zagrożenie naturalne dla powiatu 
gryfińskiego, jakim jest powódź. Powódź to według Jana Pilżysa, wezbranie wody w rzekach, 
zbiornikach wodnych, kanałach, podczas którego woda „po wystąpieniu z brzegów” zalewa 
doliny rzeczne i stwarza zagrożenie dla ludzi oraz mienia. Powodzie występują najczęściej 
w okresie wiosennym, jak również w miesiącach letnich podczas obfitych opadów deszczu (Pil-
żys, 2007, s. 24).

Powyżej przedstawione definicje kluczowych pojęć są niezbędne w dalszych rozważaniach 
na temat zagrożeń naturalnych w powiecie gryfińskim. Zagrożenia naturalne, czy też katastrofy 
wywołujące klęskę żywiołową, powodują bardzo często spustoszenia na danych obszarach. Naj-
dotkliwsze skutki przyniosła powódź w lipcu 1997 roku, która dotknęła także tereny omawia-
nego powiatu gryfińskiego. 
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Rys historyczny zagrożeń naturalnych na terenie powiatu gryfińskiego

Powódź tysiąclecia w 1997 roku 
Powódź, która nawiedziła Polskę w lipcu 1997 roku określana jest przez wielu specjalistów 

mianem tzw. powodzi tysiąclecia; rozprzestrzeniła się także na tereny Austrii, Czech, Niemiec 
i Słowacji przynosząc straty ponad 12 mld zł. Powódź pozbawiła życia 114 osób, natomiast swój 
dobytek straciło 40 tys. osób. Za początek powodzi uznaje się opady w Sudetach Wschodnich. 
Wówczas wezbrały rzeki Odra oraz Nysa Kłodzka zalewając tereny Dolnego Śląska i Opolsz-
czyzny. Potem w kolejnych dniach padający deszcz pogarszał sytuację. Niemal cała południowa 
część Polski została wtedy zalana, a powódź objęła zasięgiem niemal 2% kraju. Rząd i ówcze-
sny premier Włodzimierz Cimoszewicz byli krytykowani w związku z działaniami zapobie-
gania skutkom żywiołu. Prezydent – Aleksander Kwaśniewski ogłosił w Polsce jednodniową 
żałobę narodową, natomiast 27 sierpnia 1997 roku uchwalono ustawę o stosowaniu szczególnych 
rozwiązań podatkowych w związku z likwidacją skutków powodzi z lipca 1997 roku (Ustawa, 
1997). Woda zniszczyła 613 km wałów przeciwpowodziowych. W dorzeczu Odry dodatkowo 
zły stan urządzeń hydrotechnicznych przyczynił się do fal powodziowych przekraczających 3 m. 

Powódź tysiąclecia dotknęła także tereny powiatu gryfińskiego. Odra przerwała wówczas 
wały przeciwpowodziowe, a fala kulminacyjna wyhamowała dopiero w  dolnym biegu rzeki, 
rozlewając się na poldery w okolicach Schwedt oraz na tereny Międzyodrza. Wysokie stany 
wód oraz rozlewiska spowodowały nieprzejezdność wielu odcinków dróg, głównie na południu 
powiatu gryfińskiego. Dopiero po oddaleniu się fali kulminacyjnej służby drogowe przystę-
powały do usuwania szkód. Zamknięto ruch na polsko-niemieckich przejściach granicznych 
m.in. w Osinowie Dolnym z powodu zalania dojazdu po stronie niemieckiej. w Gryfinie zaś 
wskutek zalania drogi wojewódzkiej nr 120 na Międzyodrzu, zamknięto przejście graniczne 
Gryfino-Mescherin. 

31 lipca 1997 roku, jeszcze podczas trwania powodzi tysiąclecia doszło do spotkania pre-
miera Brandenburgii Mafreda Stolpe i ministra spraw wewnętrznych i administracji – Leszka 
Millera. Na spotkaniu omówiono kwestie konieczności stworzenia przez Polskę, Niemcy i Cze-
chy wspólnego planu zagospodarowania Odry. Leszek Miller postulował budowę zbiorników 
retencyjnych, polderów i zapór, które zapobiegłyby dalszym skutkom powodzi tysiąclecia (Cha-
rakterystyka rozmiarów…). 

Ważną rolę na terenie powiatu gryfińskiego odegrała Straż Graniczna. Autor przeprowadził 
wywiad z emerytowanym funkcjonariuszem SG w Gryfinie, który opowiadał o wielu niekon-
wencjonalnych działaniach podczas powodzi. Teren strefy nadgranicznej, mimo wylania wody 
musiał być nadal chroniony. Mimo to, funkcjonariusze wspomagali jeszcze inne służby w działa-
niach, m.in. Państwową Straż Pożarną. Dodatkowo w celu ochrony zdrowia pracowników służb 
mundurowych zaszczepiono ich przeciwko tężcowi. Racjonalizacja procesów zarządzania kry-
zysowego Straży Granicznej podczas powodzi tysiąclecia na terenie powiatu gryfińskiego była 
znamienna. Granica nadal była strzeżona, a przejście graniczne Gryfino-Mescherin położone 
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na terenie Międzyodrza okazało się naturalnym zbiornikiem retencyjnym z trudem patrolowa-
nym przez funkcjonariuszy w 1997 roku (na podst. wywiadu z Józefem Szymczakiem – emery-
towanym funkcjonariuszem Straży Granicznej; wywiad przepr. Mateusz Szymczak, Gryfino, 
15.08.2020.)  

Przyroda jest bogactwem naturalnym większości obszarów biogeograficznych w powie-
cie gryfińskim. Rzeka Odra, której praktycznie cały odcinek przebiega przez Polskę wynosi 
742 km. Odra uchodzi na terenie województwa zachodniopomorskiego do Roztoki Odrzańskiej, 
będącej zatoką Zalewu Szczecińskiego. W Polsce jest najważniejszą i zarazem najdłuższą śród-
lądową drogą wodną. 

Powódź w 2010 roku 
Powódź w 2010 roku wystąpiła w drugiej połowie maja) oraz na początku czerwca. Swoim 

zasięgiem objęła nie tylko Polskę, ale także kraje Europy Środkowej, m.in. Czechy, Słowację, 
Węgry, Austrię czy Niemcy. 

Poziom wielu rzek w Polsce przekroczył stan alarmowy. Fala kulminacji wezbraniowej na 
Wiśle była największa od ponad 100 lat. Dodatkowo, w niektórych częściach Polski żywioł wywo-
łał 1300 osuwisk ziemnych. Według szacunków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji, straty materialne w całym kraju wyniosły ponad 10 mld zł (Rządowe Centrum…). 

Skupiono się na skutkach powodzi, jakie wystąpiły na terenie województwa zachodniopo-
morskiego, a mianowicie na terenie największego powiatu w tym regionie administracyjnym 
– powiatu gryfińskiego. Od 24 maja 2010 roku wprowadzono stan zagrożenia powodziowego 
na terenie Szczecina – stolicy województwa zachodniopomorskiego. Dodatkowo, stan pogoto-
wia przeciwpowodziowego został wprowadzony na obszarze czterech powiatów w wojewódz-
twie: myśliborskiego, polickiego, goleniowskiego oraz właśnie – powiatu gryfińskiego. 28 maja 
2010 roku stan Odry przekroczył górną granicę w dwóch wsiach na terenie powiatu myślibor-
skiego – w Chlewicach i Kaleńsku. Wioski te zostały całkowicie zalane (Głos Szczeciński…). 

W powiecie gryfińskim sytuacja stała się bardzo napięta 1 czerwca 2010 roku, kiedy to 
zamknięto przejście graniczne Gryfino-Mescherin. Droga wojewódzka nr 120 została całkowi-
cie zalana. Zagrożone były obiekty mieszkalne przy przystani wędkarskiej w pobliżu Centrum 
Wodnego „Laguna”. We wsi Żabnica woda podniosła się o pół metra i zbliżyła do blisko położo-
nych domów nad Odrą. Mieszkańcy wsi byli nieco zaniepokojeni, jednak służby bezpieczeństwa 
publicznego były w najwyższej gotowości. Tereny Międzyodrza po drugiej stronie Odry pochło-
nęły na szczęście cześć fali kulminacyjnej. Sytuacja w samym Gryfinie z godziny na godzinę 
stawała się jednak coraz bardziej nerwowa. Służby przygotowywały się do tego, że jeśli dojdzie 
do zjawiska tzw. cofki, spowodowanej wiatrem północnym na Odrze, to woda może zalać kilka 
budynków na terenie miasta. Wały przeciwpowodziowe były całodobowo kontrolowane przez 
strażaków oraz strażników miejskich (Głos Szczeciński…). 

Całkowitemu zalaniu uległa także droga wzdłuż Odry na odcinku Krajnik Dolny–Zatoń 
Dolna, jednak ten szlak komunikacyjny nie był często uczęszczany i nie miał swoistego znaczenia 
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dla komunikacji powiatu. Odra znalazła jednak swoje rozlewiska na drogach wojewódzkich 
w Starym Kostrzynku i Starej Rudnicy na terenie gminy Cedynia. Wojsko oraz Państwowa Straż 
Pożarna przez kilka dni zmagała się z problemami komunikacyjnymi spowodowanymi przez 
wylewającą rzekę, zakładając m.in. specjalny rękaw wodny oraz układając worki z piaskiem. 
Na drodze powiatowej Bielinek–Nawodna, w miejscowości Piasek na terenie gminy Chojna oraz 
Cedynia wprowadzono objazd. Zamknięto również drogę w Gozdowicach w gminie Mieszko-
wice, która prowadziła do przystani promowej. Przygotowano miejsca ewakuacji dla ludności 
(Głos Szczeciński…). 

Na szczęście Odra w ciągu kilku dni się uspokoiła, dzięki czemu uspokoili się także miesz-
kańcy powiatu gryfińskiego. Powódź pokazała po 13 latach, jak ważna jest profilaktyka prze-
ciwpowodziowa. Niektóre miejscowości zostały bardziej dotknięte żywiołem niż w 1997 roku. 
Jednocześnie słabością okazały się wały przeciwpowodziowe w Krajniku Dolnym. Władze 
samorządowe powiatu nie mogą dopuszczać do takich sytuacji. Gdyby nie dobra organizacja 
służb bezpieczeństwa publicznego – PSP, OSP, Straży Miejskiej i Wojska mogłoby dojść do 
poważniejszych podtopień, które mogłyby przerodzić się w prawdziwy i niezwykle niebez-
pieczny żywioł. 

Wybrano dwa najbardziej dotkliwe zagrożenia naturalne, do jakich doszło na terenie 
powiatu gryfińskiego w ostatnich latach. Zostały one zapamiętane przez przedstawicieli spo-
łeczności lokalnych w niezbyt przyjemny sposób. Działalność służb bezpieczeństwa publicznego 
w tamtym okresie była jednak prawidłowa. Podczas powodzi tysiąclecia w 1997 roku ważną rolę 
dodatkowo odegrała Straż Graniczna, której rolę, 13 lat później, przejęło wojsko. Przy odpo-
wiedniej współpracy wszystkie służby są w stanie stanąć na wysokości działania. Większość 
inwestycji spoczywa jednak w rękach władzy samorządowej. Ocieplenie klimatu jest bezapela-
cyjnie niebezpieczne, dlatego odpowiednia prewencja oraz przygotowanie służb bezpieczeństwa 
publicznego jest kluczowe.  

Pożary lasów
Powierzchnia lasów w Polsce od końca II wojny światowej systematycznie się powiększa. 

W 2020 roku stanowią ok. 30% powierzchni kraju. Narodowy Program Zwiększania Lesistości 
przewiduje, że w 2050 roku lasy zwiększą swoją powierzchnię do ponad 33%. Lasy publiczne to 
82% polskich lasów, natomiast 18% to tereny prywatne. 

Potencjalne zagrożenie pożarowe lasów w Polsce dotyczy ok. 83% zasobów leśnych. Wpły-
wają na to warunki abiotyczne, biotyczne oraz antropogeniczne. Najbardziej groźne dla polskich 
lasów są ekstremalne warunki meteorologiczne, chodzi głównie o upały, które podczas ocieple-
nia klimatu są coraz częstszym zjawiskiem (Komenda Główna…).

Katastrofalna susza w 1992 roku spowodowała obniżenie poziomu wód gruntowych, co 
niewątpliwie wpłynęło negatywnie na kondycję drzewostanów oraz wysuszenie roślinności. 
W sierpniu 1992 roku wybuchły cztery poważne pożary lasów w Polsce, w tym jeden z nich – 
26 sierpnia w Nadleśnictwach Rudy Raciborskie, Kędzierzyn i Rudziniec. Przyczyną tego 
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żywiołu naturalnego było gwałtowane hamowanie pociągu w obszarach leśnych, które były 
bardzo wysuszone przez długotrwałe susze w regionie. Był to największy pożar lasu w Polsce 
i Europie Środkowej po II wojnie światowej – trwał cztery dni, a śmierć poniosły trzy osoby 
(Nadleśnictwo Rudy…).

Województwo zachodniopomorskie na mapach regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych 
pod względem zagrożenia pożarowego lasów jest w pierwszej kategorii ryzyka, co oznacza, że 
zagrożenie jest duże. Województwo zachodniopomorskie jest obszarem zróżnicowanym. Tereny 
leśne Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie położone są w dwóch krainach 
przyrodniczo-leśnych – Krainie Bałtyckiej i Wielkopolsko-Pomorskiej. W latach 1992–2017 naj-
więcej pożarów lasu wybuchło na terenie Nadleśnictwa: Kliniska, Dębno i Trzebież (Regionalna 
Dyrekcja…).  

Lasy na terenie powiatu gryfińskiego zajmują znaczną część obszaru. Ich powierzchnia 
stanowi ponad 65 tys. h, czyli 35% całej powierzchni powiatu. Na terenie Nadleśnictwo Gry-
fino, Chojna, Mieszkowice, w latach 1992–2020 nie odnotowano żadnego pożaru lasu. Gminy 
w powiecie gryfińskim o największym stopniu zalesienia to: 

 – gmina Stare Czarnowo, 
 – gmina Mieszkowice, 
 – gmina Cedynia, 
 – gmina Chojna (Strategia Rozwoju…).

Organizacja ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu gryfińskiego jest oparta na sys-
temie szybkiego wykrywania i alarmowania o pożarze oraz skutecznej akcji gaśniczej. Obszary 
leśne są nadzorowane przez system punktów obserwacyjnych, wspieranych przez patrole lotni-
cze oraz naziemne. Leśnicy szybko starają się reagować na każdy niepokojący sygnał. Najwięk-
sze zagrożenie pożarem lasu występuje na południu powiatu gryfińskiego. Powodem jest wystę-
powanie Puszczy Piaskowej – zwartego kompleksu leśnego położonego na zachód od miasta 
Chojna. Puszczę tworzą lasy sosnowe i mieszane, a jej granice znajdują się w granicach Cedyń-
skiego Parku Krajobrazowego (Obserwator Nadodrzański, 2018, s. 7).

W 2018 roku Nadleśnictwo Gryfino otrzymało od Lasów Państwowych w Rzepinie dron, 
który zdecydowanie ułatwia ochronę przeciwpożarową terenów naturalnych w powiecie gry-
fińskim. Dzięki niemu o wiele łatwiejsze jest także szacowanie szkód spowodowanych, choćby 
przez nawałnice. Dodatkowo dron jest w stanie oceniać zdrowotność drzewostanu oraz zapo-
biegać kradzież drewna. Tym samym wspomaga pracę Straży Leśnej (Gazeta Gryfińska, 2018, 
s. 19). 

Tereny powiatu gryfińskiego są bogate w drzewostany leśne, które stanowią realne zagro-
żenie naturalne, jakim jest pożar lasu. W Polsce na po II wojnie światowej wybuchł jeden naj-
poważniejszy pożaru kompleksów leśnych w Kuźni Raciborskiej. Według statystyk w 90% za 
pożar lasu odpowiedzialni są ludzie. Bardzo ważne jest dlatego zachowywanie zdrowego roz-
sądku przez mieszkańców powiatu gryfińskiego przebywających w lesie, a także natychmia-
stowe zawiadomienie Straży Pożarnej lub Straży Leśnej w przypadku zauważeniu jakichkol-
wiek przesłanek pożaru lasu. 
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Zjawisko smogu w powiecie gryfińskim
Powiat gryfiński jest obszarem, którego jakość powietrza atmosferycznego monitorowana 

jest przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie. Jest to uregulowane przez 
ustawę z  27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Ustawa, 27.04.2001). Monitoring 
powietrza powstał w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. 

Powiat gryfiński stanowi część Stefy Zachodniopomorskiej oznaczonej kodem PL3203. Na 
terenie powiatu działa jedna stacja pomiarowa – w Widuchowej (przy ul. Bulwary Rybackie 1), 
gdzie realizowane są pomiary zanieczyszczeń w powietrzu, takie jak: NO, PM10, NOx oraz dane 
meteorologiczne. 

Głównym czynnikiem wpływającym niekorzystnie na stan powietrza atmosferycznego są 
przestrzale systemy grzewcze stosowane w budownictwie mieszkaniowym i w obiektach uży-
teczności publicznej oraz wtórne pylenie z podłoża uwarunkowane ruchem komunikacyjnym 
w powiecie (Strategia Rozwoju…).  

Problemem jakości powietrza w gminie Gryfino zajęła się Straż Miejska. W „Gazecie Gry-
fińskiej” opisano niebezpieczeństwo, wynikające z palenia w piecu butelkami, oponami, opako-
waniami po rozpuszczalnikach itp. Mimo jednak licznych akcji profilaktycznych, apeli, a nawet 
gróźb problem palenia śmieci w przydomowych piecach jest w dalszym ciągu nierozwiązany 
w Gminie Gryfino. Celem skutecznego i odpowiedniego reagowania na zatruwanie powietrza 
zorganizowano dla strażników miejskich szkolenia (Gazeta Gryfińska, 2017, s. 8).

Powietrze w powiecie gryfińskim nie jest bardzo zanieczyszczone, nie jest to więc takie 
zagrożenie jak np. powódź. Ponieważ jednak należy ustawicznie dbać o jego jakość, mieszkań-
com zaproponowano rekompensaty ze środków unijnych do wymiany pieców i budowy przy-
domowych oczyszczalni ścieków. Nie przyniosło to jednak spodziewanych efektów. Centralne 
Laboratorium Pomiarowo-Badawcze z Jastrzębia Zdroju zorganizowało dla gryfińskich straż-
ników miejskich szkolenie dotyczące ochrony środowiska oraz zdrowia mieszkańców powiatu 
gryfińskiego. Strażnicy miejscy z Gryfina zostali wyposażeni przez firmę prowadzącą szkolenie 
w odpowiednie narzędzia. Komendant Straży Miejskiej w Gryfinie – Roman Rataj twierdzi, że 
wdrożenie takich posunięć przyniesie należytych rezultatów (Gazeta Gryfińska, 2017, s. 8).

Powietrze w powiecie gryfińskim nie jest doskonałe, ale w porównaniu z innymi regionami 
w Polsce nie jest też najgorsze. Zagrożenie smogiem w powiecie gryfińskim jest średnie. Przy-
czynia się do tego w znacznej mierze działalność Straży Miejskiej w Gryfinie, która zwalcza 
smog w skuteczny sposób. Smog wpływa negatywnie na zdrowie ludzi, dlatego trzeba dbać 
o jakość powietrza w jednostkach administracyjnych kraju. 

System przeciwpowodziowy w powiecie gryfińskim
Powiat gryfiński jest położony na bogato ukształtowanym terenie – obszarach różnorodnych 

przyrodniczo, na który składają się między innymi liczne jeziora i rzeki. Specyficzny wpływ 
klimatu morskiego oraz uwarunkowania mikroklimatyczne powodują jednak, że w powiecie 
gryfińskim często występują porywiste wiatry. 
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Powódź jest dużym zagrożeniem naturalnym, jakie może wystąpić na terenie powiatu gry-
fińskiego i okolic. Jednocześnie, teren powiatu jest narażony na występowanie lokalnych podto-
pień, nawet w miesiącach letnich (Regionalny Zarząd Gospodarki…). 

System przeciwpowodziowy powiatu to przede wszystkim tereny zalewowe wzdłuż koryta 
rzeki oraz system wałów ochronnych. Według RZGW stan techniczny wałów przeciwpowodzio-
wych jest kontrolowany i z roku na rok poprawiany. Do podstawowych wałów ochrony przed 
powodziową na terenie powiatu gryfińskiego należą:

 – polder Cedynia (Bielinek–Osinów) na Odrze – 9,8 km, 
 – polder Cedynia (Bielinek–Cedynia) na Kanale Cedyńskim – 11 km, 
 – wał przeciwpowodziowy w  Ognicy (gmina Widuchowa) na Odrze – 560 m, 
 – wał Marwice–Widuchowa na Odrze Wschodniej – 2,3 km, 
 – wał w Krajniku (gmina Gryfino) na Kanale Zimny Marwice – 5,27 km, 
 – Kanał Zimny – ujście rzeki Tywy – 3,95 km, 
 – wał w Gryfinie na Odrze Wschodniej przy Ośrodku Sportu i Rekreacji – 800 m, 
 – wał przeciwpowodziowy Mniszki–Gryfino na Odrze Wschodniej – 2,085 km, 
 – wał Żabnica–Dębce (gmina Gryfino) – 840 m, 
 – wał Dębce–Łubnica – 1,96 km, 
 – wał Zatoń Dolna (gmina Chojna) – 3,05 km, 
 – wał w Krajniku Dolnym (gmina Chojna) – 2,4 km (Regionalny Zarząd Gospodarki…). 

Warto przypomnieć także, że na terenie Międzyodrza są dwa obiekty przeciwpowodziowe, 
ale niestety nieeksploatowane – Jazy na Odrze Wschodniej i Odrze Zachodniej położone w Parku 
Krajobrazowym Dolina Dolnej Odry. W korpusie wału występują liczne uszkodzenia i obniże-
nia. Stan obiektów jest niedostateczny i nie przewiduje się w najbliższych latach ich odbudowy 
(Regionalny Zarząd Gospodarki…). 

Równie ważne są także doliny rzeczne oraz poldery zalewowe, do których należą 
m.in. obszary rolnicze oraz użytki zielone – tereny działkowe w Cedyni, Widuchowej i Gryfinie. 
Na terenie powiatu gryfińskiego istnieje zagrożenie powodziami zatorowymi w okresie zimo-
wym bądź wczesnowiosennym, a najskuteczniejsze są przeprowadzane wówczas akcje lodoła-
mania. W powiecie gryfińskim są cztery miejsca, w których bardzo często tworzą się zatory 
lodowe na Odrze, są to: Gozdowice–Osinów Dolny, Krajnik Dolny oraz dwa miejsca w  Widu-
chowej (Strategia Rozwoju, s. 18–19). 

System przeciwpowodziowy w powiecie gryfińskim jest trwały, ale także kosztowny 
w utrzymaniu, co wynika z transgranicznego położenia powiatu – niezwykle ważna jest więc 
współpraca ze służbami niemieckimi, co dotyczy przede wszystkim zagrożeń  powodziami. 
Lokalne podtopienia są powszechne na terenie powiatu, ale można im zapobiegać. Dobrze opra-
cowywane inwestycje oraz działalność służb jest w tym wypadku kluczowa. 
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Podsumowanie
Bezpieczeństwo ekologiczne jest nierozerwalnie związane ze środowiskiem naturalnym. 

Dzisiejsze uwarunkowania w światowej polityce ekonomicznej, m.in. szybki rozwój technolo-
giczny oraz komercjalizacja gospodarek sprzyjają powstawaniu nowych, progresywnych i coraz 
bardziej niepokojących katastrof. Powszechne ocieplenie klimatu jest w pełni uzależnione od 
poczynań człowieka, bardzo więc ważne jest, aby społeczeństwa funkcjonowały w szacunku 
do środowiska? Odpowiedź na to pytanie jest trudna, jednak w artykule zaprezentowano ryzyko 
wynikające z zagrożeń naturalnych w powiecie gryfińskim. 

Powiat gryfiński jest rejonem administracyjnym pełnym bogactw naturalnych, z wieloma 
rozmaitymi obszarami wodnymi, które są nieocenionym atutem tego rejonu. Domena Doliny 
Dolnej Odry pełni znaczącą rolę w kształtowaniu bezpieczeństwa publicznego oraz ekologicz-
nego powiatu. Tereny Międzyodrza są nazywane potocznie naturalną „gąbką” pochłaniającą fale 
kulminacyjne zagrażające miejscowościom położonym nad Odrą. Unia Europejska na początku 
XXI wieku postanowiła dlatego zachować te tereny w nienaruszonym stanie. Tereny Parku 
Krajobrazowego Doliny Dolnej Odry oraz Cedyńskiego Parku Krajobrazowego objęto ścisłą 
ochroną, wydzielając obszary Natura 2000. 

Przeprowadzone badania naukowe oparte na literaturze, źródłach prawnych oraz informa-
cjach pozyskanych na terenie powiatu gryfińskiego prowadzą do wniosku, że bezpieczeństwo 
ekologiczne jest uzależnione od środowiska naturalnego, a tym samym jego stan warunkuje zaan-
gażowanie władz, służb bezpieczeństwa oraz postawy samych obywateli. Postępujące ocieplenie 
klimatu wpływa na stan bezpieczeństwa ekologicznego, co uzależnione jest od wielu czynników, 
między innymi odpowiedniej polityki władz samorządowych i świadomości mieszkańców. 

Służby bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu mają trudne zadania w razie wystą-
pienia kataklizmów, dzięki jednak współpracy i odpowiedniej koordynacji działań – mogą 
skutecznie im przeciwdziałać. Ekologia oraz świadomość ekologiczna traktowane jako dobro 
wspólne, i zapisane w Konstytucji RP, powinny przekładać się na prawidłowe postawy obywa-
telskie, przejawiające się w szacunku dla środowiska naturalnego. 
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Abstrac t :  This paper deals in detail with the concept and the most important characteristics of interna-
tional organizations as subjects of international law. Aware of the fact that a lot has already 
been written about this sui generis subject of international law, we will try to contribute to 
an even better understanding of this complex concept in a study carried out with the method 
of functional analysis and induction. This will be done by emphasizing the importance of 
constitutive elements, subjectivity, responsibilities, jurisdiction, and supranationalism of 
international organizations. We will also propose, as an expression of freedom of scientific 
thought, some de lege ferenda solutions related to the work of officials in international 
organizations, all with the aim of further progressive development of international law. 
In particular, the synthetic and comparative method will support a set of hypotheses and 
emphasize the supranationalism of international organizations, exemplified by the practice 
of the EU functioning.

Organizacje międzynarodowe jako sui generis podmioty prawa międzynarodowego

Słowa kluczowe:  organizacje międzynarodowe, odpowiedzialność, elementy konstytutywne, podmioto-
wość, jurysdykcja, supranacjonalizm

Abstrak t :   W artykule ukazano szczegółowo pojęcie i najważniejsze cechy organizacji międzyna-
rodowych jako podmiotów prawa międzynarodowego. Mając świadomość, że na temat  
sui generis podmiotu prawa międzynarodowego napisano już wiele, postarano się w jed-
nym opracowaniu przyczynić się do jeszcze lepszego zrozumienia tej złożonej koncepcji 
za pomocą metody analizy funkcjonalnej i indukcji. Dokonano tego przez podkreślenie 
znaczenia elementów konstytutywnych, podmiotowości, odpowiedzialności, jurysdykcji 
i ponadnarodowości organizacji międzynarodowych. Zaproponowano także, jako wyraz 
swobody myśli naukowej, pewne rozwiązania de lege ferenda dotyczące pracy urzędni-
ków organizacji międzynarodowych, a wszystko to w celu dalszego postępu w rozwoju 
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prawa międzynarodowego. W szczególności metoda syntetyczno-porównawcza wsparła 
postawione hipotezy i podkreśliła ponadnarodowość organizacji międzynarodowych na 
praktycznym przykładzie funkcjonowania UE.

Introduction 
In the current scientific and professional literature, international organizations are discussed 

from various perspectives to confirm the importance of one or more of their elements, especially 
concerning issues widely studied in the field of international law. The author suggests the basic 
hypothesis of the paper already in the title, in order to clearly emphasize that, according to him, 
the sui generis character of international organizations, largely determines the importance that 
they have today as subjects of international law. Aware of the facts and significance of previous 
works, we will try to contribute to the clarification of the importance and role of international 
organizations, precisely conceived as sui generis subjects of international law. We will analyze 
the propounded hypothesis especially by considering the specifics of the existing and, in our 
opinion, new constitutive elements of the international organizations, related to the subjectiv-
ity, jurisdiction, and responsibility of these organizations. At the end of the paper, we will try 
to summarize all the previously mentioned aspects of international organizations, placing them 
in the specific context of supranationalism, which, as a concept, is increasingly associated with 
the work of primarily universal (but also regional) international organizations. All this requires 
the use of recognized scientific research methods, above all, functional analysis, induction as 
a synthesis, and a comparative method. By combining the elements of functional analysis and 
induction, as well as emphasizing each of the particular constitutive elements of international 
organizations, the author wants to explain this very complex concept, which in this paper was 
qualified as sui generis. Pointing to the new element of the international organizations, i.e. the 
number of their employees, additionally emphasizes the method of analysis of the set hypoth-
esis. This concept of work will enable us, in the end, to look at the historical context of interna-
tional organizations (hereinafter: the IO) comparatively and synthetically, and to present them 
in current topics in international law. All of the above aims to show what role the IOs play in the 
integration processes, i.e. in the relations of the basic subjects of international law as exemplified 
by the practice of the foundation, development, and operation of the European Union as such.

On the concept of international organizations
Today, it is perhaps the most difficult to answer in a precise way the basic questions: what 

the IOs are (Klabbers, 2002, pp. 7–13), what they have been engaged in, and since when they are 
present in the international community and international processes. We can see the presence of 
the IO in what we call the international community, especially from the beginning of the 20th 
century when the first universal IO, the League of Nations, was founded, until the new chapter 
in their development, i.e. the foundation of the United Nations. As Brownlie points out: “During 
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historical development, international law as a whole has been influenced by the demands and 
progressive collective activities of states as well as non-state entities, which ultimately led to the 
creation of international organizations” (Brownlie, 1990, p. 680).

On the other hand, Avramov and Kreća primarily emphasize that: “IOs reflect the contra-
dictions of the community of independent states, but also their relative unity based on knowledge 
of common destiny and the need for universal cooperation as a prerequisite for their own exist-
ence” (Avramov, Kreća, 2003, p. 174).

And not only that. According to Bartoš “the appearance of the IOs is a reflection of the 
democratization of society on a global scale, and the subjectivity of these organizations has many 
special features and various scopes, almost always narrower than the scope of the subjectivity 
of a sovereign state” (Bartoš, 1956, p. 359). We can also state that “the modern concept of inter-
national organizations is the result of evolution in the cooperation between states over a period 
of almost one and a half century, in response to rapid and great changes in the modern world” 
(Stojšić-Dabetić, 2015, p. 12). Notwithstanding these and other attitudes that emphasize the role 
of the IOs in various regional or global political processes, their role has not lost its significance 
in these processes to date. Their definition is still, due to the impossibility of accepting a univer-
sal definition, remaining related to the specific “context” (Schermers, 1980, p. 7) in which such 
a definition is made. Aware of the facts and the current systematics of the discussed issues related 
to the IOs, in this short study we will try to point out only the most important characteristics of 
the IOs, and we will add some scientific ideas (de lege ferenda) that should serve formulating 
a more comprehensive definition of the actual role of the IOs.

Precisely, for all the above reasons, a detailed consideration of the concept of IOs1 and their 
historical development, as well as their classification, will be omitted. However, due to the argu-
ments that speak of the need to define the concept of IOs, we believe that it is most appropriate 
to agree, at this point, with the definition of Lauterpacht given during his active participation in 
the work of the Commission dealing with the codification of contract law. He emphasizes that 
“international organizations are entities created by a treaty of states, whose members are primar-
ily states, which have permanent bodies and whose international subjectivity is recognized either 
by a constitutive instrument or by a treaty between a state and an organization” (Lauterpacht, 
1953, p. 2). All this has led to the fact that the IOs have “gradually achieved moderate growth 
in the practice of international law, and got involved in all domains of international relations” 
(Lach, 2015) together with the establishment and peacekeeping.

1  A number of definitions of the term IO can also be found in the document of the special rapporteur A. El Erian 
to the United Nations General Assembly in 1963 entitled Document A/CN, 4/161 and Add 1, Special Rapporteur, pub-
lished in the Yearbook of the Commission for International Law. The author, in a special part related to their definition, 
reports the views of several international experts, starting with Brayerli, Fitzmaurice, etc.
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The subjectivity of international organizations
To explain this complex issue, it is necessary to emphasize that throughout the entire period 

of traditional international law, and even later, the prevailing understanding was that subjectivity 
was recognized only to the states. Within this understanding of the opinion of legal writers, they 
took the position that the subject of international law should be considered only an “individual 
who can actively participate in a particular legal relationship, to be a direct holder of rights and 
obligations and able to exercise their rights through the capacity to act in person” (Avramov, 
Kreća, 2003, p. 73).

The progress of human civilization, supported firstly by economic development, over time 
has led to the abandonment of this understanding and the acceptance of the IOs as subjects of 
international law. In the international legal theory, there were two opposing views regarding the 
recognition of the subjectivity of the international organization: positive and negative. The pre-
dominant positive viewpoint was accepted by a large number of international legal domestic and 
foreign experts2. The directly related issue, the importance of which we must emphasize here, 
is also related to the source of international legal subjectivity and contract law or, on the other 
hand, to customary law.

Regardless of the source of the international legal subjectivity of the IOs, it is necessary to 
point out that it, as such, can be realized on a domestic and international level. The realization 
at the internal level depends on the “provisions of domestic law and, on the other hand, on inter-
national agreements” (Dimitrijević, Račić, Đerić, Papić, Petrović, Obradović, 2007, pp. 101–103) 
that refer to this issue. In general, this issue at the internal level (which is related to the issue of 
achieving the subjectivity of the IO) in most cases depends on the relationship between the mon-
ist and dualist concept in the internal legal system, and on the manner and scope of incorporating 
the international acts into their own legal systems. Without going into deeper elaboration of this 
issue, we can report in principle two views: “Only states have original (actual) legal subjectiv-
ity, while when it comes to international organizations we can talk about a derived or derivative 
international legal subjectivity, that is constituted only by the will of member states” (Mijović, 
1996, pp. 16).

Other authors, however, state otherwise: ”International organizations have international 
subjectivity, to the extent granted by the founders, either through an explicit provision in the 
constitutive treaty or in some other way” (Amerasinghe, 1996, p. 83; Schremers, Blokker, 1995, 
p. 975; Bowett, 1970, pp. 301–309).

The status of a subject of international law is determined by some of the most important 
international organizations, such as the United Nations (hereinafter: the UN), in their statutory 
documents. Regardless of the differences that can be noticed in the statutes of individual inter-
national organizations regarding the determination of legal subjectivity, it should be emphasized 
that in those statutes which “generally speak about legal capacity or status of a legal entity, this 
generality is often specified later by international conventions, additional protocols, and even 

2 Hudson, Alfaro, Cassesse, Andrassy, Janković, Magarašević, and others.
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headquarters agreements” (Dimitrijević, Račić, 2011, p. 24) which these IOs contract and con-
clude with the receiving countries. Article 104 of the UN Charter states that: “The Organization 
shall enjoy in the territory of each of its Members such legal capacity as may be necessary for 
the exercise of its functions and the achievement of its purposes” (United Nations Declaration, 
Article 104).

This is supported by Article 105 of the same Charter, which gives officials, as representa-
tives of such a specific UN subjectivity, a large range of privileges and immunities that they need 
to perform their functions related to the UN itself. Considering the IO as a legal entity and as 
a participant in international relations, it should be emphasized that a special feature of a legal 
entity is mentioned by other conventions (Convention of the privileges and immunities, Vol. I, 
pp. 16–33; Vienna Convention on the law treaties between states and international organizations 
or between international organizations, UN Publications Sales, 2005, Vol. 5). In one of them, the 
Convention on the Privileges and Immunities of the UN, Article 1 states that the UN will have 
a legal entity. This applies in particular to the conclusion of treaties, and acquisition and disposal 
of movable and immovable property together with conducting legal proceedings. In addition to 
this status of the UN, “such a certain legal entity has specialized agencies (including technical 
institutions) in the UN system” (Janev, 2009, pp. 29). This is not surprising, precisely because the 
creators of “the statutes of these organizations, and their statutory forms in the classical usual 
form, made them like a reduced UN Charter, as a specific IO with a special subject of action” 
(Janev, 2009, p. 289). The exercise of these jurisdictions and the manifestation of their subjectiv-
ity “the IOs can share with other international organizations” (Slomason, 2011, pp. 131). This 
is the case, for example, with an UN Security Council Resolution No. 1831, which refers to the 
extension of the UN mission in Somalia, with the cooperation and necessary decision-making of 
the bodies of the African Union.

An important moment, in favor of recognizing this subjectivity of the IO, is the adoption 
of an advisory opinion of the International Court of Justice in 1949 regarding the damage suf-
fered in the UN service, which states that the UN is a subject of law, which implies that it can 
acquire rights and take over obligations, and to exercise these rights by submitting various inter-
national requirements to the competent authorities. In this advisory opinion, the International 
Court of Justice emphasizes that all rights and duties of organizations such as the UN must be 
exercised under their statutory (constitutional) documents, referring primarily to the adopted 
goals and functions given in the UN Charter. The Court particularly emphasizes the opinion of 
1949 according to which: “The Fifty States, representing the vast majority of the members of 
the international community, may, by international law, constitute an entity possessing objective 
international legal subjectivity, and not merely an entity recognized only by them”.

The development of international law throughout history has been influenced by interna-
tional life, and the progressive increase in the collective activities of states has already provided 
examples of action taken internationally through certain non-state actors. This development led 
in June 1945 to the formation of an international organization whose goals and principles are set 
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out in the UN Charter. To achieve these goals, the Organization must have international subjec-
tivity (ICJ, 1949).

Regardless of the time of adoption and the fact that it referred only to the UN, this advi-
sory opinion can serve as a basis for considering subjectivity of other IOs, whether they have 
a regional or continental or universal character, with emphasis that this issue must be considered 
in close connection with their highest statutory acts. Because, as Andrassy points out, under the 
pressure of this opinion “and all other realities, the views on the international organization as an 
independent subject of international law, i.e. the holder of legal and business capacity in its own 
name, had to change” (Andrassy,   1976, pp. 60).

In the end, we conclude that today, the role of international organizations at the global and 
regional level is one of the reasons why the traditional notion of only the state as a subject of an IO 
is abandoned, which was prevalent not so long ago, in the 20th century. Other authors agree with 
this view, including Velens, who states that this role and importance of the IOs has led to “devia-
tion of the international legal system from the traditional” (Wellens, 2004, p. 2) understanding 
and linking subjectivity to the state.

Constitutive elements
The specificity of IOs as subjects of international law rests on their constitutive elements. We 

will point out only their most important characteristics to understand, as clearly as possible, the 
role of IOs as a sui generis subject. Unlike determining the definition and subjectivity of IOs, 
most authors agree on their essential basic elements. We will expand these previously known 
elements with another term, leaving the scientific public to analyze the proposed. We consider 
the most important constitutive elements of international organizations: the state, international 
treaty, permanent bodies, field of activity, special status, and, in our opinion, an adequate number 
of international officials (intended by the author as one of the de lege ferenda solutions).

Within the IOs, i.e. intergovernmental organizations, the state is one of the most important 
elements that distinguishes them from other types of IOs such as non-governmental or trans-
national organizations. It is important to emphasize that only sovereign states can appear as 
founders of interstate organizations. However, regardless of the founders, the members of these 
international organizations are also international legal entities that are not recognized by all 
other states. An example is the admission of the Republic of Bosnia and Herzegovina to the UN 
in 1992, despite it did not have all the elements of a sovereign state, or the admission of Kosovo 
and Metohija3 to the International Monetary Fund and the World Bank although it is not even 
a member of the UN and has not been recognized by many sovereign states.

We emphasize that it is important for the state, as a constitutive element of an IO, that in its 
establishment, there is a relationship between “three or more states because the association of 
two states is a bilateral international agreement” (Mijović, 1996, pp. 11). Regardless of the size, 

3  In accordance with the UNSC Resolution No. 1244.
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economic strength or influence in international relations “from the point of view of the science of 
international organizations that focuses on the structure and institutionalized processes of mul-
tilateral negotiation and decision-making” (Račić, Dimitrijević, 1980, p. 18) in any case remains 
the most important fact that a sovereign state emerges as the founder of an IO. 

Regardless of the name of the international treaty used for establishing IOs, i.e. whether we 
are talking about a charter, statute, constitution, etc., a multilateral international treaty ratified by 
the signatory states is also one of the essential elements for the establishing and functioning of all 
IOs. However, we must point out that there are rare exceptions where international organizations 
are not established by a multilateral international agreement, as is the case with the Organization 
for Security and Cooperation in Europe OSCE and the Commonwealth. The fact that IOs are 
formed based on international treaties, implies that they are completely subject to the regulations 
of international law whose integral part is international treaty law. Precisely because of these 
strict regulations and procedures of international treaty law, the process of revising the found-
ing treaties of an IO is, in any case, rare and complicated. An international organization statute 
could be changed over time only by a decision of the majority of member states, and this number 
changes very often depending of the number of founding states. The resulting changes are most 
often related to the functioning of the IO bodies, whose number changes due to the increase of 
member states, and as a cause of that process, there occur changes related to the number of states 
necessary for the decision-making majority in each IO.

Permanent bodies, that function on a periodic or continuous basis, represent a condition for 
achieving the most important goals and tasks of any IO. It is the work of these bodies, consisting 
in the realization of the entrusted tasks, that allows IOs to differ from some seemingly similar 
institutions such as international congresses and conferences or “international multilateral treaty 
relations of legislative or other nature, implemented by the signatory states themselves without 
the intervention of a specially established body, on the other side”. Within the IO, there are ple-
nary, executive, and administrative bodies and some organizations have a statutory system for 
resolving disputes that may arise as a result of the subjectivity of the international organization 
itself. Most IOs relate the full use of membership rights, through participation in the work of its 
bodies and decision-making, to the payment of membership fees by each member state.

In the event that the state does not pay its monetary obligations to the IO, in which it has the 
status of a full member, it may be allowed to participate in the work of the IO bodies, but without 
the right to vote.

The field of activity represents, in a certain way, the comprehensiveness of the goals and 
tasks that the international organization needs to deal with in its work. Nevertheless, irrespec-
tive of this connection with the statutory norms which determine the goals, principles, tasks, or 
functions, the field of activity itself perhaps best reflects the very essence of the work of the IO. 
This field of activity can change and broaden over time if the organization itself goes through 
evolutionary or devolutionary developmental stages. This was the case with organizational and 
substantial changes in the fields of activity of the European Communities and their evolution into 
what we know today as the European Union.



58 Acta Politica Polonica

Marko Aćić

The special status (as one of the elements of the definition of IOs) has certain specifics that 
help distinguish these organizations from the previously mentioned similar organizational forms 
of connection, such as transnational organizations. Not wanting to repeat the basic principles 
of recognized international subjectivity of IOs, we only state that in the category of defining 
special status, elements of the subjectivity of IOs are upgraded with several other legal concepts 
such as the issue of privileges and immunities enjoyed by the same international organizations, 
rights concerning the very conclusion of international agreements, and a specific system of rela-
tions relating to the relations of IOs and their officials, which the author, unlike others, considers 
a special element of the IO.

We believe that a certain number of officials in the composition of each international organi-
zation is inseparable from other elements of the IOs. We support our views with the fact that, 
depending on the goals defined by its general acts, as well as on the scope of tasks concretized 
by international organizations in its headquarters and outside, they would realize their activity to 
a much lesser extent if they did not rely on the efficiency and permanence of engaged officers to 
realize planned goals and tasks as efficiently as possible. This specificity of IOs officials, which 
is inextricably linked to IOs by the system of privileges and immunities, forms an inseparable set 
of regulations that, among other things, leads the author to such a conclusion. The international 
organization officials are very different from other administrative and managerial staff in, for 
example, transnational and international non-governmental organizations, who certainly cannot 
be as important for the functioning of these organizations as we think international officers are 
for IOs. Without an adequate number of international officials representing the international 
organization in the field of activity and without their contribution to the development of the IO 
itself and the improvement of the realization of its goals, in our opinion, IOs would have a com-
pletely different essence and significance. By analyzing any organizational scheme of an IO, 
we can see that all categories of employees of an IO in the best way form the very essence of an 
international organization and ensure its operation and success both inside and outside the head-
quarters. Their independence from the receiving state, the state in which they are based, as well 
as the states whose citizenship they have, further convinces us that this is a special status that has 
evolved but has not yet been confirmed as a constitutive element of an international organization.

Jurisdiction of the IO
Although jurisdiction of the IO is closely related to the issue of international subjectivity, 

we will look briefly at the issue of the jurisdiction of IOs from various perspectives. According 
to the author, this issue is a border area that has its support in the part of an issue related to the 
mentioned subjectivity, the scope of activities, and the goals themselves defined in the highest 
acts that establish the IOs themselves. The jurisdiction of an international organization can be 
personnel-moderate towards its employees and territorial over the area of   its headquarters or over 
certain territories outside that area, as the League of Nations or the UN was through the guardi-
anship and mandate system.
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If we look at the classifications of international organizations by the field of activity and 
divide them into general and specialized, this will lead to answers related to the scope of juris-
diction. Also, these organizations can be classified even more closely, according to their specific 
field of   activity as their primary goal, which is determined by statutory acts. To give an example, 
looking at the UN as a universal general organization, we can conclude based on Article 1 of 
the UN Charter, that its specific scope of jurisdiction could be related to maintaining peace and 
security, developing friendly relations between nations based on respect for equality and sover-
eignty, achieving international cooperation in the ways defined in paragraph 3 of this Article, 
as well as for the UN to become a center for coordination of actions which need to be taken to 
achieve these goals.

In regard to the UN, in the statute of one of its specialized organizations, namely the UN 
Food and Agriculture Organization (FAO), through its defined goals we can see that its jurisdic-
tion refers to a wide range of narrowly specialized tasks starting from collecting, analyzing, 
interpreting, and disseminating information on food and agriculture, adoption of positions on 
agricultural commodity agreements, and the provision of technical assistance by the govern-
ments of its member states. Observing the issue of their jurisdiction from another perspective, 
through the prism of statutory acts, we can say that IOs can be competent most often for conclud-
ing international agreements, passive and active right of the mission. They exercise a specific 
scope of power, approved by the member states. For example, the UN exercises administrative 
and police authority at its headquarters even though it is in the territory of the United States 
of America, which is regulated in particular by the UN Headquarters Agreement. Besides, the 
jurisdiction of IOs can consider the expression of international claims to various arbitration and 
tribunals, referring primarily to the possibility of international organizations to turn to the Inter-
national Court of Justice in proceedings for advisory opinions.

One of the special jurisdictions of all IOs is related to the range of performing normative 
activities of international organizations themselves. Analyzing the rich practice of a number of 
the mentioned general and specialized IOs, we can see that their normative acts can be general or 
individual (concerning individual cases), and the obligations depend on the statute itself, which 
the member states have accepted. We cannot see the same level of decisions of the International 
Court of Justice as a specific UN body whose decisions are generally binding and resolutions 
passed by, as for example, of those of the Council of Europe, which, although a significant body, 
does not have the same weightiness and obligation. However, we must particularly emphasize 
that IOs, through their jurisdictions, take great care to respect human rights and freedoms. In 
this context, Duxbury states that: “International organizations are increasingly promoting both 
human rights and democratic governance as relevant principles in addressing applications for 
accession by non-member countries. The importance of these principles was emphasized in the 
1990s by the proposal that state membership in institutions such as the UN and involvement in 
regional security measures should be based on adherence to certain fundamental values, includ-
ing democracy” (Duxbury, 2011, pp. 1).
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Last but not least, we believe that IOs could be responsible for protecting their staff and 
officials, substituting for them on an international level, although in this respect also the state of 
which a given official is a citizen can request protection in certain procedures. Analyzing this 
specific issue with border elements with the subjectivity, scope of activities, and goals of the IO 
itself, we can conclude that the jurisdiction of IOs has increased over time and that the strength 
of decisions made in the exercise of this jurisdiction has advanced. All of the above has certainly 
contributed to the importance of IOs as sui generis subjects of international law. One of the most 
obvious examples of the growing importance of IOs as participants in international processes is 
the European integration process, which today came from the European Coal and Steel Commu-
nity to a supranational entity known as the European Union.

Responsibility
The issue of responsibility of IOs is still not clearly defined today, as it is the case with the 

responsibility of states as basic subjects of international law. Thus, Lapaš points out that “positive 
international law only accepts this diversity, recognizing that legal entities in every legal order 
are not necessarily identical in the nature and scope of their rights“ (Lapaš, 2012, p. 1760), as con-
cluded by the International Court of Justice (Advisory Opinions, I.C.J. 1949, p. 178), „while every 
codification and definition of subjects, elements of subjectivity, remains at the level of doctrine, 
its influence on international practice, but also its own determination by that same practice, in an 
attempt to reach a common functional root cause“ (Lapaš, 2012, p. 1760). One of the most impor-
tant problems, which refers precisely to the responsibilities of international organizations, is pri-
marily observed through the applicability of the principle of state responsibility to international 
organizations, and secondly indicates the relationship between IOs and their states (members) 
taking into account the division of responsibilities.

The Commission on International Law was entrusted to specify the responsibilities of IOs. It 
began accomplishing its task in 2002, working on codification and progressive development of 
the law in this field. The draft of the regulations on the responsibility of IOs was adopted at the 
63rd session of the Commission on International Law in 2011. It covered two groups of issues: the 
responsibility of international organizations for international illegal acts and the responsibility of 
states for the actions of international organizations.

We consider it necessary to point out the general facts and facts related to the international 
legal responsibility of the IOs themselves according to the draft regulations and responsibili-
ties of the IOs. Article 1 of this Draft also puts the emphasis on the previously mentioned two 
issues. Logically, we note in Article 3 of this Draft that the IO will be responsible for any illegal 
act that arises as a result of the actions of the international organization. Precisely, in the opinion 
of the International Law Commission, this responsibility of an IO can come as a result of its per-
forming or not performing certain actions, with the obligation to attribute such an act to an inter-
national organization and special emphasis on the fact that it must be illegal under international 
law. Additionally, “the attribution of action to an international organization a subjective element, 
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and the violation of an international obligation an objective element, represent two main illegal 
acts that lead to the international legal responsibility of international organizations” (Runjić, 
2015). We can conclude that the intention of the Commission was primarily to establish such 
a responsibility of an international organization if, above all, it had effective control over the 
activities of either its own bodies or its own officials or engaged forces. We can also relate this 
issue to the activities of peacekeeping forces through peacekeeping operations (UNPROFOR), 
such as the one that the UN had in Bosnia and Herzegovina in the early 1990s, and the missions 
that the UN had in Congo or North Korea. From the point of view of the UN, expressed through 
the opinion of the UN Secretary-General and related to the mentioned peacekeeping missions, 
we can state that the international responsibility of the UN regarding its peacekeeping opera-
tions and combat activities can be recognized only if it is conducting field operations under the 
exclusive and direct command of the UN. However, if UN forces act by Chapter VII of the 
Charter, activities carried out under the control of UN Member States shall be based solely on 
the Member States participating in and conducting those operations in the territory of another 
State. If those are operations in which one part of the forces is under the control of the UN and 
the other part under the control of member states that participate in a certain peacekeeping opera-
tion under the control of the UN, the so-called double responsibility or double attribution can 
occur. Special rapporteur Gaja (Gaja, 2004, pp. 18–19) and Amerashinge (Amerashinge, 2005, 
pp. 399) speak more about this in their analyzes. In this context, we are aware that we cannot 
cover all the important issues related to these Draft regulations. Due to the stated importance of 
IOs officials, which we emphasized as a de lege ferenda solution, it is necessary to point out that 
the Draft regulations provide ultra vires action of organs and officials of the IOs. Article 8 of the 
above mentioned Draft stipulates that such action shall be recognized if a body or an official act 
in their formal capacity, and if such action essentially exceeds their powers or is contrary to the 
inquiries given. Similar issues were also discussed during the codification of the International 
Law Commission in 2001, with reference to the previously completed codification of the Draft 
regulations on the Responsibility of States for International Illegal Acts, reflecting a successful 
decade of the Commission’s work (Jones, 2013). According to the Commission on International 
Law, “both responsibilities, state and the responsibility of an international organization represent 
secondary regulations on liability in the international law. Primary liability regulations can be 
found in treaties for establishing international organizations, treaties of which states or IOs are 
members, or in international law in general” (Daurgidas, 2014). Also, there is no doubt that cer-
tain obligations exist between states and international organizations not only under international 
treaty law but also under customary international law, which is “based on the similarity of one 
country’s responsibilities to another within the same sources of public international law”. The 
reason why the Commission on International Law did not consider the issue of responsibility of 
member states for the actions of international organizations in this first codification is given in 
Article 57 of the Draft regulations on the Responsibility of States, which states: “The answer to 
the question posed touches the heart of the very concept of international organization and that it 
does not specify any issue of international legal responsibility of any state” (Runić, 2014).
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One of the first cases, in which the question of the responsibility of states for the actions 
of IOs was raised, was the case before the English judiciary, concerning the responsibility of 
member states for the actions of the International Tin Council (ITC). There we can see exactly in 
which direction the first court decisions on this type of liability were going. Bearing in mind that 
these were the first verdicts passed before the definition was formulated of the Draft regulations 
on state responsibility and member states’ responsibility for the action of the IOs, we can see that 
the courts had an explicit position. Namely, starting from the position of the High Court in Lon-
don, through the decision of the Court of Appeals, until the final decision of the House of Lords, 
it is evident that such responsibility of the state cannot exist. In that case, before the highest 
judicial institution in England (Watson, 1980, pp. 675–676), Lord Templeman stated that “There 
is no credible evidence of the existence of a regulation of international law that would impose 
individual responsibility on member states for non-fulfillment of financial obligations by inter-
national organizations” (Runić, 2014). In a broader analysis of the regulations on international 
responsibility, Ahlborn concludes: “In its work on the responsibility of international organiza-
tions, the Commission on International Law has so far, although sometimes unknowingly, made 
propositions that undermine the independence of international organizations, avoiding a clear 
legal qualification, so-called ‘Regulations of the organization’”. Instead of acknowledging that 
these are regulations of the internal law of the organization, the Commission suggests that sev-
eral important provisions of the Draft regulations of the organization should be made part of the 
international law (Ahlborn, 2011, pp. 56–59). Examining the above cases and other legal prac-
tices, except for the verdict in the case of Westland vs. Arab Organization for Industrialization, 
we can conclude that the responsibility of states for the actions of the IOs cannot be established. 
Shaw (2008, pp. 1202–1207) concludes similarly about simultaneous and secondary liability, 
and this attitude is based on the regulations of the Vienna Convention on the Law of Treaties of 
1969, more precisely on its Article 34 as well as on the same article in Convention on the Law of 
Treaties between States and International Organizations or between International Organizations 
of 1986.

A special issue of shared responsibility between the state and the IO has arisen in the analy-
ses of many authors. Their analyses raise such questions as, for example, “if states or interna-
tional organizations fail to universally protect human populations from mass violations, which 
will be responsible, states or international organizations?”. Whose task it is to react or who bears 
the responsibility for the consequences will be decided according to the principle of shared 
responsibilities (Nollkemper, Jacobs, 2011, p. 4).

Supranationalism and international organizations
Bearing in mind the scope of this paper, along with the essential characteristics of the term 

of the international organization as a sui generis subject of international law, we will briefly 
point out their practical connection with the concept of supranationalism. In the works of certain 
legal theorists, there has always been a desire to form exact integration projects on the border of 
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international law and international relations, which would differ, in their jurisdiction and struc-
ture, from existing subjects of international law (referring primarily to states and international 
organizations). Such an organizational form is designed to be in direct relation not only with the 
states but also with the citizens of the member states, i.e. with natural persons as one of the basic 
subjects of the internal legal order. Indirectly, this relation is realized through the importance of 
IO officials who, although they are citizens of member states, in their work within the IOs bodies, 
have the freedom to decide regardless of the position of their state. 

Looking at the Memorandums of Association, we can say that the Memorandum of Asso-
ciation of the European Coal and Steel Community, in its Article 9 (defining its High Authority 
as supranational), remains one of the most striking examples that set it in such a way “although 
this determinant is lost by merging the bodies of the European Communities in 1964” (Miščević, 
2012, p. 261). Besides, “at the heart of such perceptions is the naive belief that law is the cause, 
not the consequence of social relations, and that states do not respect their international obliga-
tions because they are sovereign, not that they are sovereign because they cannot be forced to do 
others’ will” (Dimitrijević, Račić, 2011.p. 81). The very terms ’supranationality’ or ’supranation-
alism’ should be viewed in political and organizational terms concerning regional integration 
projects which, for economic, political, or security benefits, take precedence over the independ-
ent action of individual sovereignties.

The consideration of the issue of supranationalism is inseparably based on the observa-
tion of the relationship between the two most important subjects of international law, i.e. based 
on the relationship between states and IOs. The conclusion is “that supranational organizations 
possess both elements of the state and elements of international organizations, and as such are 
positioned between these two subjects of international relations” (Jeličić, Dragutinović, 2013, 
p. 7). What makes supranational organizations similar to IOs is the very will of the founders 
which is necessary for their foundation and which is translated into their highest constitutional or 
statutory acts, as well as the existence of similar elements of subjectivity as in IOs (procedural, 
limited contractual capacity, passive law, the right of legation and its limited active form, etc.). 
However, with these organization we can see some differences in comparison to IO. They are, in 
their final integration phase, quite different from IOs in that they approximately resemble some 
of the forms of government, referring primarily to the forms of complex states i.e. confederations 
and federations.

A special feature of supranational organizations is the voluntary readiness of their founders 
to gradually and permanently renounce parts of their sovereignty in the evolution of a certain 
supranational process and transfer it to the organization they create. According to Jeličić, supra-
national organizations meet the criteria of a functional organization, independent functioning, 
and decision-making, including potential original international action to the extent transferred 
to them by their member states. In addition to today’s European Union which, in the opinion of 
experts in the field of international law, is the closest to this idea of supranationalism. It is impor-
tant to note that there were phases in its foundation when we could talk about the beginnings 
of that phenomenon, regardless of whether we are talking about the European Coal and Steel 
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Community, the project of founding the European Defense Community or the existence of the 
European Atomic Energy Community.

We can observe considerations about such a specific character of the European Union not 
only in legal science but also in the views of other authors who write from the philosophical or 
legal-political standpoint, and who believe that the EU, as a sui generis supranational structure, 
does not replace nation-states, because its is composed of them, and its functioning depends on 
their commitment to strengthen cooperation and create EU law, and the ability to apply them to 
the same EU countries as its end users.

Conclusion
At the end of this brief elaboration of the theoretical and practical operation of the IOs as  sui 

generis subjects of international law, we can conclude that these are subjects whose constitutive 
elements, subjectivity, responsibility, and jurisdiction indicate how the development of interna-
tional law has led to a new form of subjectivity. All the clarified characteristics of the IOs, made 
with the application of the methods of functional analysis, induction, synthesis, and comparative 
method and exemplified by the EU, indicate the current relationship, role, and importance of 
the relationships between them and the states as until recently the only subject of international 
law. In that sense, regarding the European integration project that has reached the elements of 
supranationalism, we consider it necessary to point out the claims of Dimitrijević and Račić. 
They believe that, in any case, in the EU integration takes place in the field of economy, while 
political and security policies are still developing at the level of cooperation for which a high 
degree of agreement of member states is required. According to these authors, it is based only on 
elements of cooperation and doesn’t enter the field of integration. Although states as subjects of 
international law have had primacy in its development so far, we can testify that IOs are becom-
ing an increasingly “equal” subject at the regional and universal level. Aware of all differences 
in the constitutive elements, subjectivity, jurisdiction, and responsibilities between states and 
international organizations, we must state that the progressive development of international law 
significantly brings to the foreground the importance of both these subjects, even though IOs still 
retain this sui generis character.
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Abstrak t  W latach 2005–2007 Federacja Rosyjska blokowała żeglugę przez cieśninę Piławską (je-
dyne wyjście z Zalewu Wiślanego na Bałtyk). Odpowiedzią na to miała być budowa ka-
nału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną. Celem niniejszego artykułu jest porównanie 
stanowisk Platformy Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości dotyczących realizacji 
planów infrastrukturalnych. Autor posłużył się metodą porównawczą oraz metodą analizy 
instytucjonalno-prawnej. Przeprowadzone badania pozwoliły na wykazanie, że w latach 
2005–2007 Platforma Obywatelska nie prezentowała ujednoliconego stanowiska w sprawie 
budowy kanału, część jej polityków wypowiadało się jednoznacznie pozytywnie, a część 
negatywnie. Tymczasem politycy Prawa i Sprawiedliwości we wszystkie publicznych wy-
powiedziach wyrażali aprobatę dla tych dążeń.

The genesis of the dispute between PiS and PO about the build of a shipping channel 
through the Vistula Spit (2005–2007)

Key words :  Vistula Spit, shipping canal, PiS, PO

Abstrac t  `In 2005–2007, the Russian Federation was blocking navigation through the Piławska Strait 
(the only exit from the Vistula Lagoon to the Baltic Sea). The answer was to build a ship-
ping canal through the Vistula Spit. The aim of the article was to compare the positions of 
the PO and the PiS in the implementation of these infrastructure plans. The author used 
a comparative method and the method of institutional and legal analysis. The conducted 
research allowed to show that the PO in 2005–2007 did not present a unified position on 
the construction of the canal, some of its politicians spoke positively and some negatively. 
Meanwhile, PiS politicians in all public statements expressed approval for these aspirations.
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Wprowadzenie
Mierzeja Wiślana jest naturalnym buforem między Zalewem Wiślanym a Zatoką Gdańską 

na Bałtyku. Jedynym połączeniem między tymi dwoma akwenami jest Cieśnina Piławska o sze-
rokości 750 m, znajdująca się na wodach terytorialnych Rosji. Moskwa nałożyła liczne ogra-
niczenia na żeglugę przez cieśninę. W przeszłości wielokrotnie zdarzało się, że przejście było 
zamykane, tym samym pozbawiając Zalew Wiślany i port w Elblągu wyjścia na pełne morze.

Urząd Morski w Gdyni prognozuje, że budowa kanału przecinającego Mierzeję Wiślaną 
skróci czas przepływu z Zatoki Gdańskiej do Elbląga do 5,5 godz. (obecnie jest to ok. 15 godz.). 
Według prognoz pozwoli to m.in. na: 

a) wzrost przeładunków towarów w porcie w Elblągu do 1,5 mln t rocznie (obecnie nie 
wykorzystuje się nawet połowy potencjału);

b) podwojenie przewozu pasażerów w portach w Elblągu, Fromborku, Krynicy Morskiej, 
Kątach Rybackich i Tolkmicku;

c) rozwój sektora przemysłu i logistyki w Elblągu – bezpośredni dostęp do morza otworzy 
nowe rynki, m.in. w Finlandii, Łotwie, Estonii – dla przemysłu metalowego i meblar-
skiego, które są głównymi gałęziami produkcji w Elblągu;

d)  swobodny dostęp do Zalewu Wiślanego jednostkom Marynarki Wojennej i Straży Gra-
nicznej, co wpłynie korzystnie na bezpieczeństwo regionu (Raport, 2014, s. 96–108).

Pomysł budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, który połączyłby drogą 
wodną Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską powstał XVI wieku. W latach 1576–1577 trwała wojna 
Rzeczpospolitej z Gdańskiem. Buntownicy oblegali Elbląg, w którym stacjonowały polskie 
okręty. Król Stefan Batory widząc, że walka się przeciąga polecił podjęcie wielu działań, które 
miały wzmocnić port w Elblągu. Jednym z pomysłów było przekopanie Mierzei Wiślanej, aby 
uzyskać bezpośrednie wejście z Bałtyku. Plan nie doczekał się realizacji ponieważ 12 grud-
nia 1577 roku delegacja Gdańska złożyła hołd Stefanowi Batoremu, tym samym kończąc spór. 
Konieczność rozbudowy portu w Elblągu przestała być tak paląca i porzucono także plany prze-
kopania Mierzei Wiślanej (Wójcicki, 1989, s. 198–208).

Kolejny raz powrócono do pomysłu po II wojnie światowej, gdy Polska uzyskała szeroki 
dostęp do Bałtyku. E. Kwiatkowski, wicepremier oraz minister przemysłu i handlu w II RP, był 
mocnym propagatorem budowy kanału. O planach pisał: 

Narzucają się dwa zadania o dużym znaczeniu gospodarczym. Jest to przekopanie kanału na Mierzei 
zamykającego zatoką elbląską w okolicach Kahlbergu (Krynica Morska) dającego proste i bezpo-
średnie wyjście na Bałtyk i ożywiającego małe porty rybackie tej Zatoki (Libudzka, 2019). 

Ostatecznie nie doszło realizacji tych planów.
W XXI wieku plany budowy kanału budzą spore emocje. Głos na ten temat zabierają: poli-

tycy, publicyści, wysocy urzędnicy (Polski i sąsiednich państw), przedstawiciele organizacji 
pozarządowych i instytucji międzynarodowych. Zazwyczaj nad zasadnością budowy tego typu 
konstrukcji dyskutują inżynierowie, a ich argumentami są dane techniczne. W przypadku planów 



69nr 1/2021 (51)

Geneza sporu na linii PiS–PO w sprawie powstania kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną (lata 2005–2007)

budowy kanału przez Mierzeję Wiślaną mamy do czynienia z odwoływaniem się do argumen-
tów suwerenności z jednej strony lub poszanowania środowiska z drugiej. Swoje opinie wyrażają 
również politycy Platformy Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości. Spór o budowę kanału 
przestał być zagadnieniem hydrotechnicznym i zaczął funkcjonować jako zagadnienie politolo-
giczne, dlatego autor niniejszego artykułu potraktował go jako temat badawczy.

Celem niniejszej artykułu nie jest rozstrzygnięcie słuszności budowy kanału, ale porówna-
nie stanowisk obu partii w latach 2005–2007, a więc w czasie, gdy powstawały jej prawne i poli-
tyczne podwaliny. Autor postawił hipotezę, że PiS prezentowało jednolite stanowisko w sprawie 
planów budowy kanału przez Mierzeję Wiślaną, podczas gdy w PO brakowało zwartej agendy 
w tej sprawie. W celu dokonania analizy autor odpowie na pytanie – jakie stanowiska prezento-
wały wspomniane partie w mediach, dokumentach i programach partyjnych?

Zestawiając ze sobą wypowiedzi i stanowiska przedstawicieli obu partii, posłużono się 
metodą porównawczą, zaś w celu oceny i interpretacji dokumentów takich jak: uchwała Rady 
Ministrów, sprawozdania stenograficzne, oświadczenia senatorskie posłużono się metodą ana-
lizy instytucjonalno-prawnej.

Wybory parlamentarne i prezydenckie
W 2005 roku po raz pierwszy w historii Polski wybory parlamentarne (25 września) i pre-

zydenckie (pierwsza tura – 9 października, druga – 23 października) odbyły się w tak zbliżonym 
czasie. W wyborach do Sejmu zwyciężyło PiS uzyskując 27% poparcia, co przełożyło się na 
155 mandatów, drugie miejsce zdobyła PO uzyskując wynik 24,14%, co dało jej 133 mandaty.  
Do Sejmu RP dostały się także Samoobrona (11,41% – 56 mandatów), SLD (11,31% – 55 miejsc), 
LPR (7,97% – 34 mandaty) i PSL (6,96% – 25 mandatów) (Dudek, 2016, s. 535–536). W wybo-
rach do Senatu RP najwięcej mandatów zdobyli także kandydaci PiS – 49, zaś kandydaci:  
PO – 34 mandaty, LPR – 7 mandatów, Samoobrony – 3 mandaty, PSL – 2 mandaty. Pięć miejsc 
zdobyli kandydaci niezależni (Dudek, 2016, s. 536).

Przed wyborami temat budowy kanału przez Mierzeję Wiślaną był omawiany wyłącznie 
w pismach branżowych zajmujących się hydrotechniką. Politycy nie odnosili się jeszcze do tych 
planów w żaden sposób. Ani PiS, ani PO nie zawarły swojego stanowiska w programach partyj-
nych, jednak można doszukiwać się elementów (na temat: polityki morskiej, relacji polsko-rosyj-
skich, infrastruktury, ekologii), które stanowiły zapowiedź stanowiska obu stron w przyszło-
ści. W programie wyborczym PiS-u nie było żadnej zapowiedzi jak będzie wyglądała polityka 
morska po dojściu do władzy. W kwestii relacji Polski z Rosją kładziono nacisk na zwiększenie 
polskiej niezależności: 

Musimy dążyć do tego, by Rosja przestała uważać Polskę za naturalną sferę swoich wpływów, 
a zaczęła traktować Rzeczpospolitą jako równouprawnionego członka Unii Europejskiej. Do tego 
musimy jednak przekonać zarówno Moskwę, jak i Brukselę (Prawo i Sprawiedliwość – Program 
2005, s. 47). 
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W kwestii rozwijania i utrzymywania infrastruktury odniesiono się jedynie do autostrad 
i dróg ekspresowych, kolei, szerokopasmowego internetu oraz telekomunikacji. Jeśli chodzi 
o sprawy ekologii, to w swoim programie PiS poruszał je jedynie w kontekście polskiego rolnic-
twa i unowocześnienia wsi (Prawo i Sprawiedliwość – Program 2005, s. 67–68, 132).

W programie wyborczym PO również nie nakreślono planów dotyczących budowy kanału 
na Mierzei Wiślanej. Stworzono za to projekt planu wydatków państwa, który byłby realizo-
wany w 2006 roku. PO zapowiadała, że przeznaczy na gospodarkę morską ponad 275 mln zł, na 
gospodarkę wodną ponad 235 mln zł, a na rybołówstwo i rybactwo ponad 25 mln zł (Państwo 
dla obywateli – plan rządzenia 2005–2009, s. 200–203). Jeśli chodzi o podejście Platformy do 
stosunków z Rosją, to program zawierał jedynie krótką wzmiankę, że razem z Ukrainą i Moł-
dawią, powinna ona mieć równe szanse rozwoju stosunków z Unią Europejską (Państwo dla 
obywateli – plan rządzenia 2005–2009, s. 259). W sprawach infrastruktury ograniczono się 
głównie do nakreślenia planów budowy autostrad, dróg ekspresowych, kolei i lotnisk. Przedsta-
wiono jednak ogólne ramy tego, jak według PO powinny wyglądać inwestycje infrastrukturalne. 
Według twórców programu, to państwo powinno wziąć odpowiedzialność za efektywne plano-
wanie i monitorowanie rozwoju systemu transportowego ponieważ dziedziny takie jak: drogi 
publiczne, niektóre linie kolejowe i żegluga należą do naturalnego obszaru władzy publicznej 
(Państwo dla obywateli – plan rządzenia 2005–2009, s. 123). Szeroko omawiano za to sprawy 
ochrony środowiska, utrzymując, że jest jeszcze wiele do zrobienia, aby osiągnąć zadowalający 
poziom i standard Unii Europejskiej, w tym należy poszerzyć sieć obszarów objętych progra-
mem „NATURA 2000” (Państwo dla obywateli – plan rządzenia 2005–2009, s. 154–158).

Jak pisze A. Dudek zwycięstwo PiS-u było zaskoczeniem dla większości polityków i obser-
watorów sceny politycznej. 27 września 2005 roku J. Kaczyński poinformował, że na stanowi-
sko premiera desygnuje K. Marcinkiewicza. Wyniki wyborów nie dawały partii Kaczyńskiego 
samodzielnej większości, dlatego należało szukać koalicjanta. Jedną z opcji było zawarcie soju-
szu z Samoobroną i Ligą Polskich Rodzin. Wkrótce odbyła się pierwsza tura wyborów prezy-
denckich, w których zwycięzcą okazał się D. Tusk (uzyskując 36,3% głosów), przed L. Kaczyń-
skim (33,1%). Uzyskana przewaga okazała się zbyt mała, by D. Tusk pokonał swojego konkurenta 
w drugiej turze. Udana końcówka kampanii wyborczej oraz m.in. poparcie A. Leppera spra-
wiło, że na L. Kaczyńskiego zagłosowało 54,04% wyborców, a na D. Tuska 45,96% (Dudek, 
2016, s. 536–538). Wkrótce potem rozpoczęły się negocjacje pomiędzy PiS, LPR i Samoobroną, 
w rezultacie których 10 listopada 2005 roku udzielono wotum zaufania rządowi Marcinkiewi-
cza, mimo że nie było jeszcze w nim przedstawicieli LPR i Samoobrony. K. Marcinkiewicz 
wygłosił swoje exposé, w którym wprost nie padły żadne słowa na temat polityki morskiej, ani 
tym bardziej planów budowy kanału na Mierzei Wiślanej. Jedyną zapowiedzią planów doty-
czących polityki morskiej była budowa terminalu LNG w Świnoujściu umożliwiającego import 
gazu drogą morską (Sprawozdanie stenograficzne, 2005).

2 lutego 2006 roku J. Kaczyński, A. Lepper i R. Giertych podpisali tzw. pakt stabiliza-
cyjny, w którym deklarowali wsparcie dla rządu Marcinkiewicza i wspólne przyjęcie pakietu 144 
ustaw. 5 maja 2006 roku prezydent L. Kaczyński powołał nowych członków rządu. A. Lepper 
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został wicepremierem i ministrem rolnictwa, R. Giertych również wicepremierem i ministrem 
edukacji. Specjalnie dla koalicjantów utworzono dwa nowe ministerstwa, w tym Ministerstwo 
Gospodarki Morskiej, na czele którego stanął, 28-letni wówczas, R. Wiechecki (Dudek, 2016, 
s. 556–560). Po czasie, jeden z posłów Platformy Obywatelskiej, T. Jarmuziewicz tak opisywał 
początki Wiecheckiego w rządzie: 

Przyszedł do nowo utworzonego resortu z niesprecyzowanymi celami. Kompetencji za dużych nie 
miał, bo sam się nie połapał w tym, jak mało od niego zależy. Udzielał się kilkakrotnie, raczej w spra-
wach drugorzędnych, takich jak akcja ze statkiem „Rotterdam” czy problem przekopania Mierzei 
Wiślanej. Chyba tylko po to, by błyszczeć w mediach (Korzycki, 2006, s. 39).

Relacje z Rosją
Po wygraniu przez PiS wyborów parlamentarnych i prezydenckich w Polsce, doszło do 

pogorszenia relacji polsko-rosyjskich. PiS w kampaniach wyborczych zapowiadało prowadzenie 
asertywnej polityki względem naszego sąsiada, a Rosja kilkukrotnie dała do zrozumienia, że jest 
niechętna do współpracy z nowymi polskimi władzami (Zięba, 2010, s. 184–185). Jednym z prze-
jawów braku dobrej woli była zapowiedź zablokowania od 1 stycznia 2006 roku przez rosyjskie 
służby graniczne rejsów polskich statków wycieczkowych z Elbląga do Kaliningradu (chociaż 
należy też dodać, że do podobnych incydentów utrudniających żeglugę po Zalewie Wiślanym 
dochodziło krótko przed i po wejściu Polski do UE). Pretekstem, dla którego Rosjanie zdecy-
dowali się na ten krok była interpretacja, że od wejścia Polski do Unii stara umowa regulująca 
żeglugę po Zalewie Wiślanym zawarta pomiędzy PRL a ZSRR w 1946 roku przestała obowią-
zywać (Włodkowska, 2005). Interweniowały polskie służby konsularne. Jarosław Czubiński, 
Konsul Generalny RP w Kaliningradzie mówił: 

MSZ zrobiło wszystko, aby zaspokoić oczekiwania strony rosyjskiej. Chcieli projektu nowej umowy 
i mają. Już półtora roku temu przedłożyliśmy w Moskwie projekt umowy międzypaństwowej doty-
czącej żeglugi przez cieśninę. Leży pewnie na dnie jakiejś szuflady w rosyjskim MSZ w Moskwie. 
To nie nasza wina, że umowy do dziś nie ma (Sandecki,  Kowalewska, 2006). 

Ostatecznie blokada zaczęła się w maju 2006 roku, a każdy jej dzień powodował straty dla 
polskich firm i przede wszystkim dla portu w Elblągu. Na początku 2006 roku zainwestowano 
25 mln zł w dwa nowoczesne terminale – towarowy i pasażerski. Środki pochodziły z budżetu 
państwa i unijnej dotacji. Tylko po czterech tygodniach blokady port w Elblągu stracił 50 tys. zł 
(Sandecki, 2006b).

Po raz pierwszy o tym, że budowa kanału na Mierzei Wiślanej mogłaby stać się remedium 
na uzależnienie od Rosji w żegludze po Zalewie Wiślanym powiedział minister R. Wiechecki 
w maju 2006 roku, który stwierdził, że w pierwszej kolejności należy podpisać umowę polsko-
-rosyjską, umożliwiającą żeglugę, a następnie trzeba przystąpić do planowania budowy kanału. 
Nakreślając te plany, Wiechecki jednocześnie dodał, że nie jest to „wygrażanie pięścią Rosji”, 
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a przekop otworzy Zalew na Bałtyk i przyczyni się do rozwoju gospodarczego regionu, w tym 
do wzrostu przeładunków w porcie w Elblągu, nad którym Ministerstwo Gospodarki Morskiej 
obejmie patronat (Sandecki, Kozłowski, Ryński, 2006). Pierwsze wypowiedzi ministra oparte 
były na koncepcji przygotowanej w latach 1992–1995 przez zespół ekonomistów, inżynierów 
i architektów, którym kierował prof. T. Jednorał, prezes Pomorskiej Federacji Stowarzyszeń 
Naukowo-Technicznych. Według tej koncepcji, kanał przebiegałby we wsi Skowronki, między 
Kątami Rybackimi a Krynicą Morską. Jego długość planowano na 1,5 km, szerokość 40 m, głę-
bokość 5 m (Sandecki, Kozłowski, Ryński, 2006). Według szacunków, budowa miałaby pochło-
nąć od 50 do 80 mln euro (Izakowski, 2006).

Stanowiska polityków PiS i PO
Temat budowy kanału pojawił się w przestrzeni publicznej. Niedługo po wypowiedzi 

ministra, polityk PO z Trójmiasta – J. Lewandowski – napisał artykuł do „Gazety Wyborczej” 
– Dyplomacja i muskuły, w którym krytykował pomysł i negował analogię z budową portu 
w Gdyni w dwudziestoleciu międzywojennym: 

Pomysł nie jest nowy, ale nigdy nie doczekał się znamion realnego biznesplanu. Nowy minister 
pospieszył z poparciem, ale rząd słownie popiera wszystko, co się wyśni ludziom. Analogii histo-
rycznej nie ma. Gdynia była sprawą narodową i gardłową. Niezależny dostęp do morza w klesz-
czach nazizmu i bolszewizmu było polskim być lub nie być. Żegluga po zalewie jest sprawą lokalną. 
Bardziej turystyczną niż gospodarczą. Nie tu rozstrzyga się morska racja stanu. Elbląg nie odzyska 
blasku międzynarodowego węzła transportowego. Trzeba obronić istniejące porty morskie przed pro-
wincjonalizacją. Czyli zapewnić im europejską jakość połączeń transportowych z zapleczem. To jest 
wyzwanie na najbliższe lata. Zaś problemy Elportu, Żeglugi Gdańskiej i rybaków w zakresie wycie-
czek i łączności z Kaliningradem, podobnie jak ambicje polskich eksporterów żywności do Rosji, 
powinna rozwiązać wytrawna dyplomacja. Nie mylić z napinaniem muskułów na pokaz! (Lewan-
dowski, 2006).

Do krytyków realizacji tego pomysłu dołączył kolejny pomorski polityk PO – J. Kozłowski, 
Marszałek Województwa Pomorskiego w latach 2002–2010, który stwierdził, że przed podję-
ciem decyzji o realizacji należy przeprowadzić dokładne analizy, bowiem budowa tego kanału to 
„głęboka ingerencja w ekosystem Mierzei” (Sandecki, 2006d). Wśród polityków PO nie było jed-
nolitego stanowiska w sprawie budowy kanału. Dowodem na to była opinia senator PO z Elbląga 
E. Gelert, która 24 maja 2006 roku skierowała oświadczenie senatorskie do Ministra Gospodarki 
Morskiej z pytaniem – jakie działania zamierza podjąć minister w celu zrealizowania budowy 
kanału. Dodała, że realizacja planów jest niezbędna dla całego regionu związanego z Zalewem 
Wiślanym, korzystnie wpłynie na wszystkie gałęzie gospodarki i rozwiąże problem zabloko-
wania żeglugi przez Rosję (Oświadczenie senator Elżbiety Gelert, 2006). Pytanie pozostało 
bez odpowiedzi ministra. Kilka miesięcy później senator E. Gelert kandydowała z ramienia PO 
w wyborach na prezydenta Elbląga, dlatego jej stanowisko należy czytać jako wstęp do samo-
rządowej kampanii wyborczej. Senator Gelert nie poprzestała na wysyłaniu oficjalnych zapytań. 
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4 sierpnia 2006 roku w miejscowości Kąty Rybackie ufundowała pomnik przedstawiający mie-
dzianą łopatę wbitą w ziemię, opatrzony tablicą z napisem: „Symbol konieczności wykonania 
kanału żeglugowego łączącego Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. Przekop Mierzei – konieczny 
– możliwy – potrzebny” (Trusewicz, 2008). Orędownikiem i propagatorem idei budowy kanału 
był także inny polityk PO – J. Wcisła, który w roku 2006 był dyrektora Biura Regionalnego 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Elblągu, a później sena-
torem IX i X kadencji. Jest autorem książki pod tytułem Kanał przez Mierzeję. Koncepcja, 
uwarunkowania i skutki budowy Kanału łączącego Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską, napisanej 
w 2006 roku, w której przekonywał, że budowa będzie opłacalna dla państwa polskiego (Senator 
PO zachęcał do przekopu Mierzei w książce z 2006 roku, 2020).

Na temat blokady żeglugi po Zalewie Wiślanym, jaką Rosjanie nałożyli na Polskę, głos 
zabierała ówczesna Minister Spraw Zagranicznych A. Fotyga (pierwsza po 1989 r. minister spraw 
zagranicznych tak blisko związana z polskim wybrzeżem). Minister twierdziła, że sprawę trak-
tuje priorytetowo, a temat jest poruszany przy każdej okazji kontaktów z Rosjanami, a także, że 
zostanie poruszony na forum Unii Europejskiej (Sadoś, 2006a). W rzeczywistości strona rosyjska 
pozorowała negocjacje. 1 czerwca 2006 roku do Gdańska na spotkanie z wojewodą pomorskim 
z PiS – P. Orłowskim – przyjechał ambasador Federacji Rosyjskiej W. Grinin. Spotkanie prze-
biegał w przyjaznej atmosferze, ambasador wyraził dobrą wolę w rozwiązaniu problemu żeglugi 
na Zalewie Wiślanym, ale była to wyłącznie kurtuazja. Rosjanie nie podjęli żadnych kroków.

Swój apel do MSZ wystosowała senator PiS-u, D. Arciszewska-Mielewczyk: 

Polska nie może sobie pozwolić na takie traktowanie ze strony Rosji. Chcemy z Rosją współpraco-
wać, chcemy rozwijać dobrosąsiedzkie i przyjazne stosunki, jednak w pierwszej kolejności musimy 
patrzeć na swój interes. Dlatego też powinniśmy poważnie rozważyć alternatywne rozwiązanie, to 
jest budowę kanału przez Mierzeję Wiślaną, tak aby umożliwić swobodny dostęp Polski do Morza 
Bałtyckiego na tym obszarze (Oświadczenie senator Doroty Arciszewskiej-Mielewczyk, 2006). 

Minister Anna Fotyga odpowiedziała na pytanie, ale odniosła się jedynie do sprawy żeglugi 
i relacji z Rosją pomijając kwestię budowy kanału (Odpowiedź Minister Spraw Zagranicznych 
Anny Fotygi, 2006).

24 czerwca 2006 roku Ministerstwo Gospodarki Morskiej zorganizowało w Elblągu cen-
tralne obchody Dni Morza, gdzie minister Wiechecki powtórzył chęć budowania kanału (Katka, 
2006). Projekt zyskał także poparcie całego koalicyjnego rządu, bowiem został wpisany do rzą-
dowego programu „Infrastruktura i Środowisko”, który zawierał listę strategicznych projektów. 
Planowano rozpocząć budowę w 2008 roku i zakończyć w 2010 roku (Sandecki, Chrzan, 2006). 
Jedyną ekspertyzą jaką dysponowało ministerstwo była jednak analiza prof. Jednorała sprzed 10 
lat. R. Wiechecki obiecywał, że jego ministerstwo przygotuje ekspertyzę ekonomiczną i ekolo-
giczną (Sandecki, Chrzan, 2006).

Z czasem zaczęło pojawiać się coraz więcej głosów krytycznych. Do ministerstwa wpłynął 
oficjalny protest ekologów (Izakowski, 2006). Plany budowy kanału oprotestowała także Woje-
wódzka Rada Ochrony Przyrody w Gdańsku, w skład której wchodzili ekolodzy, naukowcy 
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i samorządowcy. W uchwale, którą przyjęła w czerwcu 2006 roku czytamy, że przekop spowo-
duje nieodwracalne zmiany w ekosystemie mierzei, Zalewu Wiślanego i Zatoki Gdańskiej, dla-
tego oświadczyła, że będzie naciskać UE, aby ta nie dotowała projektu. Podobne zdanie wyrażał 
burmistrz Krynicy Morskiej (w tamtym czasie najbogatszej polskiej gminy), który mówił, że 
budowa kanału nie ma sensu, bo port w Elblągu nigdy nie będzie znaczący, Zalew Wiślany jest 
płytki i wielkie jednostki nie będą na niego wpływać (Sandecki, 2006c).

Wybory samorządowe
W międzyczasie doszło do zmiany na stanowisku Prezesa Rady Ministrów. K. Marcin-

kiewicz podał się do dymisji, a 10 lipca 2006 roku prezydent L. Kaczyński wręczył nominację 
na stanowisko premiera swojemu bratu (Dudek, 2016, s. 562). W trakcie exposé J. Kaczyński 
nie poruszył tematu planu budowy kanału. Jedyne odniesienie do polityki morskiej dotyczyło 
budowy terminalu LNG koniecznego do dywersyfikacji dostaw gazu (Sprawozdanie stenogra-
ficzne, 2006).

Tymczasem rozpoczynała się kampania samorządowa. Plany budowy kanału na Mierzei 
Wiślanej były przedmiotem dyskusji w Elblągu. Kandydatka PO na prezydenta – wspomniana 
wcześniej senator E. Gelert – popierała realizację projektu. Kandydat z PiS-u – J. Wilk – rów-
nież był za (Mongiałło, 2020). Do Elbląga udał się premier J. Kaczyński, aby wspomóc swojego 
kandydata. Na temat budowy kanału mówił dwa dni przed wyborami: „Przekopiemy Mierzeję 
i powstanie kanał żeglugowy łączący Zalew Wiślany z Morzem Bałtyckim, dzięki czemu Elbląg 
i umiejscowiony tu port morski będą mogły się rozwijać” (Wyborczy kanał premiera, 2006). 
Elbląg zawsze był ważnym miejscem dla J. Kaczyńskiego. To tam zdobył swój pierwszy mandat 
parlamentarny, startując w 1989 roku do Senatu RP z Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”. 
Jak pisze M. Krzymowski w biografii Jarosław – Tajemnice Kaczyńskiego, prezes PiS-u wspo-
mina bardzo dobrze kampanię wyborczą w Elblągu, spędzony tam czas i nawiązane znajomości 
(Krzymowski, 2015, s. 309). To może tłumaczyć przywiązanie do tego miasta i zrozumienie 
dla jego interesów. Elbląscy politycy i samorządowcy od lat lobbują za budową kanału, jednym 
z pierwszych był K. Luks – elblążanin, wiceminister transportu i gospodarki morskiej w rzą-
dzie J. Buzka (Socha, 2006, s. 32). Lokalni działacze mogli zaszczepić w J. Kaczyńskiemu ideę 
budowy kanału, co może tłumaczyć dążenia prezesa PiS do realizacji projektu.

Pomimo udzielonego wsparcia w wyborach samorządowych, kandydat PiS-u nie zdołał 
zwyciężyć w wyborach prezydenckich. Uzyskał 19,25% głosów (PKW – Wybory Prezydenta 
Miasta Elbląga, 2006). Zwycięzcą wyborów był H. Słonina, kandydat Koalicyjnego Komitetu 
Wyborczego lewicowych partii (który notabene również opowiadał się za budową kanału), poko-
nał przeciwników zdobywając 58,22% głosów i wygrał w pierwszej turze (Sandecki, 2006a). 
Kandydatka PO, E. Gelert zajęła trzecie miejsce, otrzymała 16,46% (PKW – Wybory Prezydenta 
Miasta Elbląga, 2006).
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Zmiana władzy
W sierpniu 2007 roku, 12 miesięcy od rozpoczęcia rosyjskiej blokady żeglugi przez Cie-

śninę Piławską, negocjacje bilateralne w dalszym ciągu nie przynosiły rezultatów (Sandecki, 
2007a). Plany budowy kanału doczekały się zarezerwowania 1 mln zł w budżecie państwa na 
2007 rok na przygotowanie studium wykonalności inwestycji. Przetarg ogłosił Urząd Morski 
w Gdyni. Od tego momentu projekt przeszedł z fazy czysto teoretycznych dyskusji w tworzenie 
planów jego realizacji (Trusewicz, 2007).

W związku jednak z licznymi konfliktami wewnątrz koalicji rządzącej i decyzją o rozpi-
saniu przedterminowych wyborów, 11 sierpnia 2007 roku Rada Polityczna PiS przyjęła uchwałę 
o zakończeniu współpracy z Samoobroną i LPR (Dudek, 2016, s. 589). Swoje stanowisko stracił 
m.in. Minister R. Wiechecki, a jego miejsce zajął M. Gróbarczyk (Zwolnienia grupowe w Radzie 
Ministrów, 2007). Nowy minister potwierdził wolę budowania kanału i mówił o tym w trak-
cie trwającej kampanii parlamentarnej. Na trzy tygodnie przed wyborami Gróbarczy w Elblągu 
stwierdził, że rząd w całości sfinansuje projekt ze środków własnych. Wcześniej liczono na uzy-
skanie dotacji z UE, jednak pod koniec sierpnia 2007 roku okazało się, że plan został skreślony 
z listy inwestycji unijnego programu „Infrastruktura i Środowisko” na lata 2007–2013 (Chrzan, 
2007). Wybory parlamentarne zostały wyznaczone na 21 października 2007 roku, kampania 
wyborcza trwała zaledwie sześć tygodni. Zwycięstwo ze znaczną przewagą osiągnęła PO, uzy-
skując poparcie na poziomie 41,51%. PiS uzyskało 32% głosów (Dudek, 2016, s. 598).

Ostatnią decyzją jaką podjął rząd Jarosława Kaczyńskiego było przyjęcie uchwały „Pro-
gram wieloletni budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”. W doku-
mencie oszacowano koszty budowy kanału na 417 mln zł przeznaczonych z budżetu państwa 
(Uchwała Rady Ministrów nr 276/2007, 2007). Uchwałę przyjęto, gdy już było wiadomo, że 
PiS odda władzę koalicji PO-PSL, dlatego ten ruch wzbudził kontrowersje. M. Sawicki z PSL 
typowany wówczas na przyszłego ministra rolnictwa (który według spekulacji medialnych miał 
wchłonąć resort gospodarki morskiej) na pytanie czy nowy rząd będzie realizował uchwałę przy-
jętą przez PiS, odpowiedział: 

Rząd podjął ją w przedostatnim dniu rządów, więc trzeba będzie się jej szczególnie przyjrzeć. Warto 
rozważać koncepcję przekopu z uwagi na ciągłą blokadę żeglugi przez Rosjan, ale to nie może być 
jedyny argument. Muszą być uzasadnienia ekonomiczne i pozytywna ocena oddziaływania na środo-
wisko. Uchwały rządowe można realizować, ale można też uchylić (Sandecki, 2007b).

Podsumowanie
Spór między Prawem i Sprawiedliwością a Platformą Obywatelską dotyczący połączenia 

drogą wodną Zalewu Wiślanego z Zatoką Gdańską ma swoje początki w latach 2005–2007, 
a więc kilkanaście lat przed rozpoczęciem budowy. Rząd J. Kaczyńskiego planował, że inwesty-
cja rozpocznie się w 2008 roku i zakończy w 2010 roku. Ostatnią decyzją jaką podjął gabinet było 
przyjęcie uchwały „Program wieloletni budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką 



76 Acta Politica Polonica

Marcin Sajniak

Gdańską”, jednak w 2007 roku PiS przegrało wybory parlamentarne. Późniejsze rządy D. Tuska 
i E. Kopacz nigdy oficjalnie nie zrezygnowały z budowy kanału. Ministerstwo Infrastruktury 
zlecało kolejne ekspertyzy, jednak brakowało oficjalnych decyzji czy realizować czy porzucić 
projekt (Romanowski, 2012, s. 20–21). 

Przeprowadzona analiza pokazała, że w latach 2005–2007 politycy PiS prezentowali zwarte 
stanowisko w sprawie budowy kanału przez Mierzeję Wiślaną, nie odnotowano publicznych gło-
sów sprzeciwu z ich strony. Mniej spójny pogląd prezentowali politycy PO. Europoseł J. Lewan-
dowski był zdania, że plany budowy kanału to „napinanie muskułów na pokaz”, a spór z Rosją 
powinna rozwiązać wytrawna dyplomacja. Również negatywną opinię prezentował J. Kozłow-
ski – Marszałek Województwa Pomorskiego w latach 2002–2010 – twierdząc, że kanał będzie 
ingerencją w ekosystem. Przeciwnego zdania byli za to senator E. Gelert i późniejszy senator 
J. Wcisła. Nie bez znaczenia jest także to, że za budową opowiadali się politycy, którzy pochodzą 
z Elbląga i w realizacji projektu upatrywali korzyści dla regionu, który reprezentowali. 
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Abstrak t Die Studie beschäftigt sich mit Unterrichtsfragen der deutschen Minderheit in Ungarn. Es 
wird kurz auf den sogenannten Volkskundeunterricht eingegangen, die jede/r Lernende 
einer Nationalitätenschule in Ungarn in einer Wochenstunde lernen soll. Es werden in der 
Folge die Forschungsergebnisse einer Online-Umfrage zum Volkskundeunterricht dar-
gestellt. Das Ziel der Datenerhebung war zu erfahren, welchen Ausbildungshintergrund 
die Lehrpersonen haben, mit welchen Schwierigkeiten Lehrkräfte im Unterrichtsprozess 
konfrontiert werden und welche Ansprüche sie für Hilfeleistungen hätten. Es wurde auch 
nach der Attitüde ihrer SchülerInnen gefragt. Im Anschluss werden Empfehlungen für das 
Unterrichtswesen formuliert.

1  Supported by the ÚNKP-19-1 New National Excellence Program of the Ministry for Innovation and Technology
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Folklore lessons in the schools of the German minority in Hungary. Attitudes and 
methodological aspects – results of a questionnaire research
Key words :   German minority in Hungary, primary school, folklore lesson

Abstrac t The study deals with teaching issues of the German minority in Hungary. It briefly de-
scribes the so-called folklore lesson is dealt with, which every learner at a nationality school 
in Hungary should learn in one hour per week. Finally, we present the research results of 
an online survey on folklore teaching. The aim of the data collection was to find out what 
educational background the teachers have, what difficulties teachers are confronted with in 
the teaching process and what claims they have for assistance. Their students’ attitude was 
also asked. Subsequently, recommendations for the education system are formulated.

Einleitung
Zu Beginn der Studie wird es auf den sogenannten Volkskundeunterricht eingegangen, es 

ist eine Art Heimatkundevermittlung, die jede/r Lernende einer Nationalitätenschule in Ungarn 
in einer Wochenstunde lernen soll. Als Nächstes werden die Ergebnisse einer empirischen 
Umfrageforschung in Form einer Online-Befragung zum Volkskundeunterricht dargestellt. Es 
wurden PädagogInnen der ungarndeutschen Schulen danach gefragt, mit welchen Methoden sie 
arbeiten, mit welchen Schwierigkeiten sie im Unterrichtsprozess konfrontiert werden und welche 
Ansprüche für Hilfeleistungen sie haben. Es wurde auch nach der Attitüde ihrer SchülerInnen 
gefragt. Die UmfrageteilnehmerInnen waren 107 PädagogInnen aus verschiedenen ungarndeu-
tschen Nationalitätengrundschulen.

Die deutsche Minderheit in Ungarn und ihre Rechte
In Ungarn gilt die deutsche Minderheit als die zweitgrößte nationale Minderheit nach den 

Roma. Durch die Geschichte des 20. Jahrhunderts befinden sich alle Minderheitengruppen in 
Ungarn in der Gegenwart in einem fortgeschrittenen Assimilationsprozess, obwohl ihre Rechte 
zum Erhalt und zur Pflege ihrer Muttersprache gesetzlich gesichert sind (Knipf-Komlósi, Mül-
ler, 2019, S. 483). Das 2011 verabschiedete Minderheitengesetz (Nr. CLXXIX/2011) zum Schutz 
und Erhalt der einzelnen Minderheiten garantiert die Bewahrung der Sprache und Kultur. Die 
historischen Minderheiten – so auch die Deutschen – haben in Ungarn die gesetzlich geschützte 
Möglichkeit, je einen Abgeordneten ins Parlament zu delegieren. Dies bedeutet einen großen 
Fortschritt in der Minderheiten- und Sprachpolitik des Landes. Die Bürger haben über das parla-
mentarische Minderheitenwahlrecht hinaus auch das Recht, Mitglieder für die lokalen Minder-
heitenselbstverwaltungen zu wählen, die im Minderheitenwahlregister verzeichnet sind (Min-
derheitengesetz Nr. CLXXIX/2011, § 64). Die deutschen Minderheitenselbstverwaltungen haben 
ein Mitentscheidungs- und Trägerschaftsrecht bezüglich der Belange der Minderheit (Minderhei-
tengesetz Nr. CLXXIX/2011, § 25 Absatz 4), ihre Aufgabe ist der Zusammenhalt der von Bürgern 
initiierten Vereine des Kulturlebens und die Organisation des Minderheitenunterrichts. Diese 



81nr 1/2021 (51)

Der Volkskundeunterricht in den Schulen der ungarndeutschen Minderheit

Maßnahmen gelten für den Erhalt der deutschen Sprache (Knipf-Komlósi, Müller, 2019, S. 486). 
Zurzeit sind mehr als 30 Bildungseinrichtungen (Kindergärten, Schulen, Gymnasien) in die Trä-
gerschaft der deutschen Selbstverwaltungen der Ortschaften übernommen worden (Kerekes, 
2013, S. 129).

Der Volkskundeunterricht in den ungarndeutschen Minderheitenschulen
Es wird in Ungarn ein Minderheitenunterricht gesetzlich versichert für jedes Kind im 

Schulalter. In jeder Schule, in der die Eltern von mindestens 8 Schülern derselben Nationalität 
dies wünschen, muss eine Nationalitätenklasse etabliert werden. Der Unterricht der Volkskunde 
ist auch Vorschrift in den Nationalitätenschulen: es muss in einer Wochenstunde in der Sprache 
der Nationalität unterrichtet werden. Volkskunde zu unterrichten erfordert von den Lehrperso-
nen eine zeitaufwendige inhaltliche Vorbereitung, das Studieren der Fachliteratur. Dazu gehören 
zum Beispiel die Reihe Beiträge zur Volkskunde der Ungarndeutschen, verschiedene Fachbücher 
(beispielsweise Márkus, 2010), Studien und Sammlungen, sowie Diplomarbeiten, die sich mit 
Geschichte und Folklore der Ungarndeutschen beschäftigen. Nach der Vorbereitung auf die Ler-
ninhalte kommt die Frage auf, mit welchen Methoden diese Inhalte den Grundschulkindern im 
Alter von 6–12 Jahren am besten vermittelt werden sollen. Dabei sollte die Lehrperson sowohl 
auf die Inhalte der Traditionspflege als auch auf die Altersbesonderheiten der Kinder, auf ihre 
Sprachkompetenzen in Deutsch und auf ihre Interessen achten. Die Volkskundestunden sollten 
altersgemäß, handlungsorientiert und spielerisch ablaufen. Die Kenntnisse sollten durch Erleb-
nisse, Erfahrungen und Handlungen vermittelt werden (Jäger-Manz, 2013, S. 15; Márkus, 2010, 
S. 7). Auch in der Volkskundestunde kann man über fachübergreifende Aspekte sprechen: die 
Inhalte sollen und können auch in den sprachlichen, kognitiven, mathematischen, künstlerischen 
und musikalischen Unterrichtsbereichen behandelt werden (Jäger-Manz, 2013, S. 11).

Bei dem Weitergeben des kulturellen Erbes sollte die Lehrperson auch auf die Sprachförde-
rung der Kinder in Deutsch achten. Dies umso mehr, denn ungarndeutsche Kinder werden heute 
in ihren Familien größtenteils auf Ungarisch primär sozialisiert, das heißt als ihre Erstsprache 
erwerben sie das Ungarische2. Deutsche traditionelle Basisdialekte, die vor 1945 noch geläufige 
Kommunikationsmittel in den ungarndeutschen Dörfern und Gemeinden waren, werden heute 
fast ausschließlich von der ältesten Generation gesprochen. Die Kinder der ungarndeutschen 
Minderheit erlernen ihre eigentliche Muttersprache, das Deutsche als Zweit- oder Fremdsprache 
im Kindergarten oder in der Primarstufe (Unterstufe der Grundschule/Volksschule).

PädagogInnen, die die ungarndeutschen Traditionen und Bräuche selbst nicht erleben konn-
ten, weil sie keine ungarndeutsche Herkunft haben, sind oft ratlos in der Vermittlung des Unter-
richtsstoffes. Das liegt daran, dass sowohl der Zugang zu den Nationalitätenschulen als auch 

2  Für die mittleren und jungen Generationen ist die ungarische Landessprache das funktional wichtigste Kom-
munikationsmittel, bei jüngeren Generationen ist die Erkenntnis des ökonomischen Vorteils guter Deutschkenntnisse 
und das Streben zur Zweisprachigkeit (z.B. Arbeitsmöglichkeiten im deutschen Sprachgebiet) erschienen (Knipf-Kom-
lósi, Müller, 2019, S. 487).
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der zu der Nationalitätenpädagogenausbildung frei auch für die Mitglieder der Mehrheitsnation 
ist. So kann es vorkommen, dass LernerInnen oder Studierende ohne Nationalitätenhintergrund 
in den ungarndeutschen Volkskundeunterricht involviert werden.

Die Ergebnisse der Fragebogenerhebung über die Qualität des 
Volkskundeunterrichts

In der quantitativen Forschung wurden PädagogInnen, die selber Volkskunde in der Grund-
schule unterrichten, online und anonym, mit Hilfe eines Fragebogens befragt. Die Befragung 
fand in der ersten Hälfte des Jahres 2020 statt. Der Fragebogen wurde von 107 PädagogInnen in 
Nationalitätengrundschulen ausgefüllt, die Gruppe kann als repräsentativ betrachtet werden. Die 
Bildungseinrichtungen befinden sich geographisch in der nördlichen und südlichen Region des 
Landes, in sowohl ländlich geprägten als auch urbanen Regionen, sie sind entweder in staatlicher 
Trägerschaft oder in der Trägerschaft der örtlichen deutschen Selbstverwaltungen. Zum Ver-
gleich: es gibt insgesamt etwa 290 deutsche Nationalitätengrundschulen in Ungarn (Unterricht). 
Der Fragebogen bestand aus 14 Fragen, aus 6 geschlossenen und aus 8 offenen Fragen, auf die die 
Testpersonen in vollständigen Sätzen antworten sollten. Der Fragebogen wurde auf eine Web-
seite hochgeladen und auch zielgerecht per E-Mail an NationalitätenpädagogInnen verschickt 
(vgl. Csíkos, 2020).

Es wurden folgende Hypothesen aufgestellt: die zukünftigen LehrerInnen wählen an der 
Universität die Fachrichtung Deutsch als Minderheitensprache, weil sie ungarndeutsche Wurzeln 
haben, sowie die Traditionsbewahrung für wichtig halten. Die PädagogInnen in den Grundschu-
len halten den Unterricht der Volkskunde für nützlich. Um die volkskundlichen Inhalte unter den 
Kindern beliebt zu machen, ist es unerlässlich, digitale Medien einzusetzen sowie die Methode 
Lernen mit allen Sinnen zu verwenden.

Die meisten UmfrageteilnehmerInnen waren GrundschullehrerInnen (Primarstufe) für 
Deutsch als Minderheitensprache, danach folgen die Lehrer für Deutsch als Fremdsprache (DaF)3. 
Es kamen noch SekundarstufenlehrerInnen für Deutsch als Minderheitensprache, allgemeine 
GrundschullehrerInnen und ein Historiker vor, die Volkskunde in einer Schule unterrichten. Die 
große Zahl der GrundschullehrerInnen für Deutsch als Minderheitensprache waren hinsichtlich 
der Forschung wichtig, weil an erster Stelle der Volkskundenunterricht in der Unterstufe der 
Grundschule (Primarstufe) untersucht werden sollte. Viele von den Testpersonen hatten mehrere 
Schulabschlüsse, sowohl eine Grundschullehrbildung für Deutsch als Minderheitensprache als 
auch ein Lehramtstudium für die Oberstufe der Grundschule, in diesen Fällen wurde die höhere 
Qualifikation berücksichtigt (1. Abbildung). 

3  Zurzeit kann man Deutsch in Ungarn in zwei Formen lernen: Als DaF in Schulen, die in staatlicher, kirchlicher 
oder Stiftungsträgerschaft sind bzw. als Deutsch als Minderheitensprache (DaM) in Schulen, die in der Trägerschaft 
des ungarischen Staates oder einer deutschen Minderheitenselbstverwaltung sind und einen vom Staat anerkannten 
Minderheitenstatus besitzen (Knipf-Komlósi, Müller, 2019, S. 490).
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1. Abbildung. Schulabschluss der Testpersonen

Die meisten Testpersonen haben das Diplom an der Eötvös József Hochschule in Franken-
stadt/Baja erworben. An dem zweiten Platz steht die Universität Fünfkirchen/Pécs. Beide befin-
den sich im Süden des Landes. An der dritten Stelle ist die zentral gelegene Eötvös Loránd 
Universität zu Budapest. Die anderen UmfrageteilnehmerInnen haben das Studium in Gran/
Esztergom, Raab/Győr, Szegedin/Szeged, Waitzen/Vác, Wesprim/Veszprém, Steinamanger/
Szombathely und Nyíregyháza absolviert. Es wurde während der Auswertung immer die höhere 
Qualifikation berücksichtigt, d.h. Mehrfachankreuzungen sind im Diagramm nicht enthalten  
(2. Abbildung). 
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2. Abbildung. Ort der Graduierung 

Die meisten LehrerInnen wählten die Fachrichtung Deutsch als Minderheitensprache wegen 
ihrer ungarndeutschen Herkunft und halten das Bewahren und Weitergeben der Traditionen an 



84 Acta Politica Polonica

Éva Márkus, Dorottya Erb

die jüngere Generation für sehr wichtig. Dieses Schulfach sollten LehrerInnen unterrichten, 
denjenigen die Traditionsbewahrung am Herzen liegt. Viele UmfrageteilnehmerInnen haben 
die Sprachkenntnisse und die Liebe zur deutschen Sprache als Motivationshintergrund ange-
geben. Es gab auch solche Testpersonen, die mit der deutschen Nationalitätensprache erst am 
Arbeitsplatz (in der Schule) in Beziehung geraten sind. Diejenigen, die eine deutsche Nationa-
litätenschule oder ein -gymnasium besucht haben, haben später das Lehramt für Deutsch als 
Minderheitensprache gewählt. Auch diejenigen wählten LehrerIn als Beruf, die ein Familienmit-
glied haben, das als Pädagoge arbeitet. Unter Sonstigem wurde u.a. unklare Ursache angegeben  
(3. Abbildung).
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3. Abbildung. Motivation zur Berufswahl

Viele der ausfüllenden Personen arbeiten schon seit mehr als 20 Jahren als LehrerIn. Den 
Fragebogen haben wenige BerufsanfängerInnen ausgefüllt, das mag bedeuten, dass sie die 
Umfrage entweder nicht erreicht hat oder es arbeiten sehr wenig BerufsstarterInnen in den Schu-
len. Die schon längere Zeit (mehr als 15 Jahre) als Pädagoge arbeiten, haben viel Erfahrung über 
das Unterrichten und die Erziehung der Kinder gesammelt, die Rückmeldungen von ihnen waren 
bezüglich der Forschung höchst informativ (4. Abbildung).
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4. Abbildung. Arbeitsjahre der Testpersonen

Die UmfrageteilnehmerInnen unterrichten meistens in mehreren Klassen Volkskunde. 
23 Personen unterrichten in nur einer Klasse, 22 LehrerInnen in 2 Klassen, 18 Testpersonen in 
3 Klassen, 34 Personen in 4 Klassen, 3 PädagogInnen in 5 Klassen, 3 Personen in 6 Klassen und 
4 LehrerInnen in allen 8 Klassen der Grundschule. Den Fragebogen haben mehr Testpersonen 
ausgefüllt, die in der Unterstufe, in den Klassen 1–4. Volkskunde unterrichten (5. Abbildung).
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5. Abbildung. In welchen Klassen unterrichten die Testpersonen

Die Zweckmäßigkeit des Volkskundeunterrichts in der Unterstufe sollte auf einer fünf-
stufigen Skala bewertet werden. 1 bedeutet auf der Skala „überhaupt nicht“, 5 bedeutet „ganz, 
vollständig“. Fast die Hälfte der UmfrageteilnehmerInnen (47 Personen) haben die beste 
Bewertung auf diese Frage angekreuzt. Ein Drittel der Testpersonen haben die 4 gewählt. 
19 UmfrageteilnehmerInnen haben mit 3 bewertet. Die Bewertung 2 haben 7 LehrerInnen 
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gewählt und die schlechteste (1) haben nur 2 Personen angegeben. Für die meisten bedeutet also 
dieses Fach gute Brauchbarkeit in der pädagogischen Arbeit, Praktikabilität (6. Abbildung). 
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6. Abbildung. Zweckmäßigkeit der Volkskunde

Die Attitüde der SchülerInnen zum Volkskundeunterricht sollten die InformantInnen aus 
ihrer Sicht beurteilen und auf einer fünfstufigen Skala angeben. Die schlechteste Bewertung bei 
dieser Frage war 1 und die beste 5. 5 haben wenige UmfrageteilnehmerInnen (nur 13 Personen) 
gewählt. Ungefähr ein Drittel der Testpersonen (29 Personen) haben die Bewertung 4 gegeben 
und beinahe so viele Antworten (38) sind zu der Bewertung 3 gekommen. Auf 2 haben 16 Per-
sonen geklickt und 1 hat nur eine Person angegeben. Diese Ergebnisse waren überraschend, weil 
für die Attitüde der SchülerInnen aus der Perspektive der LehrerInnen eine bessere Bewertung 
erwartet wurde. Die Antworten bedeuten, dass einige PädagogInnen denken, dass die Kinder 
in der Volkskundestunde nicht so motiviert seien, und die Volkskundeinhalte von der Welt der 
SchülerInnen entfernt lägen (7. Abbildung).
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7. Abbildung. Attitüde der SchülerInnen zur Volkskunde

Über fächerübergreifende Aspekte kann man auch im Sinne des Volkskundeunterrichts 
sprechen. Die Testpersonen wurden nach der Anwendbarkeit und Einsetzbarkeit der Volkskunde 
in anderen Fächern gefragt (8. Abbildung).
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8. Abbildung. Fächerübergreifende Aspekte

Die meisten benutzen die in der Volkskundestunde erworbenen Kenntnisse in den Deutsch-
stunden (DaF oder DaM). Volkskunde kommt noch meistens in den Musik- und Volkstanzstun-
den vor. 55 Personen denken, dass die Inhalte der Volkskunde auch in der Umweltkunde genützt 
und eingesetzt werden können. Weitere fächerübergreifende Aspekte sind noch in der Bewer-
tungsreihenfolge: Geschichte, Ungarisch, Kunst, Werken, Ethik, Geografie, Mathematik und 
Sport (8. Abbildung).

Neben den meistens angewandten Sozialformen im Unterricht (Einzel-, Partner-, Grup-
pen- und frontal geleitete Arbeit) benutzten die PädagogInnen in der Volkskundestunde auch 
die neuen Sozialformen, wie zum Beispiel: kooperative Arbeit, Stationenlernen, Werkstattarbeit 
oder Projektarbeit. Was auffallend ist, dass die InformantInnen die Gruppenarbeit und Part-
nerarbeit in der Volkskunde mehr verwenden als die frontal geleitete oder die Einzelarbeit. Die 
erstens erwähnten Sozialformen spielen in der Förderung der sozialen Kompetenzen und der 
Kooperationsfähigkeit der Kinder eine wichtige Rolle. Die Fähigkeit, gemeinsam mit anderen 
erfolgreich zu handeln, ist eine Schlüsselkompetenz, die also auch im Volkskundeunterricht der 
meisten Testpersonen gefördert wird (9. Abbildung).
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9. Abbildung. Angewandte Sozialformen

Die Testpersonen benutzen im größten Teil unter den Unterrichtsmethoden die visuellen 
Materialien, zum Beispiel alte Bilder der Ur- und Großeltern, oder die Veranschaulichungsbilder 
des Lehrwerks. An zweiten Platz setzten sie die Projekte und Ausflüge, die die erlebnisreiche 
Traditionsbewahrung entwickeln. Die audiovisuellen Medien helfen bei der Kenntnisübergabe 
in den Volkskundestunden, durch die verschiedenen Sinneskanäle werden die Erlebnisse besser 
befestigt, wenn die Kinder die volkskundlichen Inhalte nicht nur sehen, sondern auch hören. 
Die Hypothese über die Anwendung von digitalen Medien/Aufgaben im Volkskundeunterricht 
wurde bestätigt, mehr als die Hälfte der PädagogInnen, 59 Personen aus den 107 Umfragteilneh-
merInnen verwenden digitale Medien während der Stunde. Es werden außerdem noch folgende 
Methoden verwendet: Einladung von Gewährspersonen, Aufgabenlösung im Arbeitsheft, Text-
verarbeitung und Gebrauch des Lehrbuches. Die eingeladenen Gewährspersonen sind für die 
authentische Kenntnisübergabe wichtig. Der Gebrauch vom Lehrbuch und Arbeitsheften bildet 
auch einen wichtigen Teil des Unterrichtes. Bewegungs- und Dramenspiele, handlungsorientierte 
Tätigkeiten, Bastelarbeit, Zeichnen, Anfertigung von ungarndeutschen Speisen und Erlernen von 
Liedern kommen auch als Methode in der Volkskundestunde vor, diese pädagogischen Verfahr-
ensweisen sind für den spielerischen, handlungsorientierten und erlebnisreichen Unterrichtspro-
zess ideal (10. Abbildung). 
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10. Abbildung. Angewandte Methoden

Die UmfragteilnehmerInnen sollten die ungarndeutschen Veranstaltungen benennen, die 
sie aus der Hinsicht des Volkskundeunterrichts für vorteilhaft und nützlich erachten. Die Ant-
worten wurden in vier große Kategorien eingeordnet: Feste, Veranstaltungen, Wettbewerbe und 
Ausflüge. 

Zu den Festen gehören: Fasching (13 Personen), Ostern (8 Personen), Pfingsten (1 Person), 
Maibaumstellen (2 Personen), Weinlesefest (3 Personen), Erntedankfest (7 Personen), Martinstag 
(31 Personen), Luzia-Tag (2 Personen) und Weihnachten (16 Personen). In Klammern stehen die 
Stimmen der PädagogInnen zu den genannten Festen. 

Folgende Veranstaltungen gibt es in den Schulen und Siedlungen: Trachttag, Nationalitä-
tentag, Projekttag oder -woche, Gedenktage, Tag des ungarndeutschen Volkstanzes, Tag der 
ungarndeutschen Schauspielerei, Volkstanzauftritte und Vorspielen einer ungarndeutschen 
Hochzeit. Der Projekttag, beziehungsweise die Projektwoche haben viele PädagogInnen in der 
Umfrage erwähnt, erstere haben 44 Personen, letztere 26 UmfrageteilnehmerInnen geschrieben. 
23 Testpersonen weisen auf einen Nationalitätentag in der Grundschule oder Siedlung hin. Der 
Trachttag ist eine neue Initiative der Deutschen in Ungarn, man soll an diesem Tag ein ungarn-
deutsches Trachtenstück anziehen. Man erinnert sich damit an die Ahnen, diese Veranstaltung 
haben 26 LehrerInnen in der Umfrage erwähnt.

Die Wettbewerbe spielen im Leben der Schulkinder eine besondere Rolle, es ist gut, dass 
diese Veranstaltungen auch für einige PädagogInnen wichtig sind, ein Sechstel der Informant-
Innen haben die folgenden angegeben: ungarndeutscher Rezitations- und Liederwettbewerb, 
Bewerbungen des Wochenblattes Neue Zeitung, sowie Abgedreht-Filmfest und Edelweiß-Preis, 
die Achtklässler für die engagierte Arbeit für das Ungarndeutschtum bekommen.

Die Kategorie Ausflüge hat ein Sechstel der Antworten bekommen, hierher gehören Muse-
umsbesichtigungen, Theaterbesuche in Sechsard/Szekszárd, Ausflüge an einen ungarndeutschen 
Ort und ungarndeutsche Nationalitätencamps im Sommer (11. Abbildung).
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11. Abbildung. Ungarndeutsche Schulereignisse

Die UmfrageteilnehmerInnen sollten auch Schwierigkeiten und Hindernisse des Unterrichts-
prozesses identifizieren und benennen. Die meisten PädagogInnen haben die Antwort gewählt, 
dass die Kinder keine ungarndeutsche Herkunft haben, sie sind nicht in einer ungarndeutschen 
Familie aufgewachsen, sie lernen die Kultur und Tradition der Ahnen erst in den Bildungsein-
richtungen kennen. Viele LehrerInnen vermissen die digitalen Medien, das offizielle Lehrwerk 
zum Unterrichtsfach Volkskunde Schatztruhe (Frey, Fáth, Flódung, 2014) enthält keine digitalen 
Aufgaben. Ein solches Material zusammenzustellen, wäre eine gute Lösung für die Motivierung 
der Kinder. Das Lernen mit digitalen Medien erweckt und hält die Aufmerksamkeit der Schüler-
Innen in den Stunden wach.

34 Personen von den 107 InformantInnen haben angegeben, dass sie die Schwierigkeit in 
dem fehlenden methodischen Lehrbehelf sehen. Ein Fünftel der TeilnehmerInnen meinen, dass 
das offizielle Lehrpaket nicht zweckdienlich ist, sie haben Anmerkungen geschrieben wie: „das 
Lehrbuch wurde auf einem ungemäßen sprachlichen Niveau geschrieben“; „das Lehrbuch ist für 
diejenigen geeignet, die die Sprachkenntnisse von Hause holen“; „das Lehrbuch und die Arbeits-
bücher sind für auch diejenigen schwierig zu verstehen, die ungarndeutsche Herkunft haben“. 

Keine methodischen Kenntnisse als Schwierigkeit haben 10 Testpersonen angegeben, sie 
haben wenig Kenntnisse über die ungarndeutsche Kultur und Traditionen an der Universität 
bekommen oder haben die Bräuche und Sitten persönlich nicht erlebt, weil sie keine ungarn-
deutschen Wurzeln haben. Einige InformantInnen haben auf die Frage die Antworten gegeben: 
„Die Volkskundestunden sind immer in den 6. Stunden, deswegen sind die Kinder zu müde, 
unmotiviert und überfordert“; „In der oberen Stufe gibt es keine gut verwendbaren Materialien, 
die Kinder sind nicht motiviert“. Eine Lehrperson hat angeführt, dass die Schule das Lehrpaket 
nicht habe bestellen können, weil dies zu teuer sei und sie findet den Wortschatz des Lehrbuches 
schwierig (12. Abbildung).
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12. Abbildung. Schwierigkeiten im Volkskundeunterricht

Was könnte dem Volkskundeunterricht guttun? Die UmfrageteilnehmerInnen sollten mög-
liche Hilfsmittelideen anführen. 73 PädagogInnen halten das Teilen der gut verwendbaren Auf-
gaben und Übungen mit den KollegInnen für wichtig. Die digitalen Medien in der Volkskunde 
zu benutzen haben 64 Testpersonen gewählt. 47 LehrerInnen denken, dass die Teilnahme an 
Fortbildungen die Qualität der Volkskundestunden verbessern könnte. Die Teilnahme an ungarn-
deutschen Programmen ist nützlich, die dort erlernten Kenntnisse können die LehrerInnen in 
den Stunden einbauen. 31 Personen aus den 107 InformantInnen haben auf die Teilnahme an 
interaktiven Lehrbuchvorstellungen geklickt. Fast ein Sechstel der PädagogInnen meinen, dass 
ein neues Lehrpaket dem Unterrichtsprozess behilflich sein könnte. 20 Personen halten auch die 
Teilnahme an ungarndeutschen Konferenzen für wichtig (13. Abbildung).
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13. Abbildung. Verlangte Hilfsmittel seitens der Testpersonen
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Die Testpersonen durften auch sonstige Meinungen zum Thema frei angeben. Sie werden 
im Folgenden zusammengefasst: 1. Um Volkskunde zu unterrichten brauchen die LehrerInnen 
Informiertheit, Offenheit und Kreativität, um die Möglichkeiten und die Vielfältigkeit in diesem 
Schulfach zu erkennen. Sie sollen eine positive Attitüde den Kindern gegenüber ausstrahlen, 
aber auch die Eltern sollten zu Hause ein Vorbild für die Kinder sein. 2. LehrerInnen sollten die 
Erfahrungen der älteren Generation sammeln und dokumentieren, solange es noch nicht zu spät 
ist. Wenn die Kenntnisse gut vorbereitete PädagogInnen weitergeben, dann bleiben die Kultur 
und Traditionen des Ungarndeutschtums lebendig. SchülerInnen sollten denen so früh wie mög-
lich begegnen. 3. Einige PädagogInnen haben die fehlende Motivation der Kinder mit der hohen 
Stundenzahl erklärt. Manche Testpersonen möchten die Volkskunde nicht als eigenständiges 
Schulfach unterrichten, sondern in die Fächer Deutsch, Volkstanz, Musik oder Umweltkunde 
integriert, damit die Kinder durch die vielen Stunden nicht belastet werden. Dagegen haben 
einige Personen formuliert, dass eine Stunde pro Woche zu wenig für die Volkskunde ist. 4. 
Für diejenigen, die an der Universität nicht genügend methodische Kenntnisse zur Volkskunde 
bekommen haben, dauert die Vorbereitung auf die Stunden länger. Sie sagen, dass die auf den 
Webseiten erreichbaren Materialien eine große Hilfe seien. Eine weitere gute Möglichkeit sind 
die Workshops der Autorinnen des Lehrwerkes Schatztruhe, wo sich neue Impulse zum Volks-
kundeunterricht finden lassen. 5. Eine Testperson hielt es für wichtig, dass man in den Stunden 
einander in Herkunft nicht unterscheiden soll, sondern die Kinder auch die anderen hier lebenden 
Nationalitäten kennenlernen und akzeptieren sollten.

Konklusion und Vorschläge für den Unterricht
Die Hypothesenstellung wurde im Falle des Motivationshintergrundes der Berufswahl 

und der Zweckmäßigkeit der Volkskunde bestätigt. Die LehrerInnen wählen die Fachrichtung 
Deutsch als Minderheitensprache, weil sie ungarndeutsche Wurzeln haben. Sie finden die leben-
dige Traditionsbewahrung im Kreis der Kinder in den Grundschulen für belangvoll. Die Präsenz 
der Volkskundestunde in der Unterstufe finden sie maßgebend, was bei dem Unterrichtsprozess 
dieses Schulfaches auch unerlässlich ist. Die Forschung ergab, dass die Motivation der Kinder 
zum Schulfach verbessert werden sollte. Der Volkskundeunterricht macht es möglich, das Wis-
sen fächerübergreifend weiterzugeben und zu gestalten. Der Einbezug von digitalen Medien in 
den Unterricht und das Lernen mit allen Sinnen könnten die Motivation der Kinder steigern. 
Im 21. Jahrhundert ist es unerlässlich, digitale Medien zum Lehrwerk anzufertigen. Eine Auf-
gabenbank zusammenzustellen wäre auch eine Option, die Qualität der Volkskundestunde zu 
verbessern. 

Ein methodischer Lehrbehelf: Tonmaterialien, schriftliche Materialien, Bilder, ausgear-
beitete Aufgaben usw. zu den einzelnen Themen wären für die PädagogInnen ebenfalls eine 
große Hilfe bei der Vorbereitung auf den Unterricht. Das Lernen mit allen Sinnen wird mit 
den erlebnisreichen Veranstaltungen, Besichtigungen und Ausflügen lebendig. Die in der Stunde 
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gelernten Kenntnisse werden mit diesen Programmen wahr, wenn die Kinder die Gegenstände 
anfassen, die Kuchenrezepte ausprobieren oder die Marmelade selber anfertigen können.

Die Übergabe der Traditionen und der Kultur der Ahnen soll nicht nur auf einem Natio-
nalitätentag oder einer Nationalitätenwoche stattfinden. Sie sollte auch in den Wochentagen oft 
und intensiv präsent sein. Die indirekte Traditionspflege oder Traditionsbewahrung bedeutet, 
dass das ungarndeutsche Erbe in den alltäglichen Situationen hervorkommt und den Teil des 
Alltags bildet, nicht in Form einer Ausstellung, sondern als Gegenstände, die tagtäglich benutzt 
werden. Zum Beispiel trinken die Kinder von einem „Häfche“, statt einer Tasse, oder sie tra-
gen als Hausschuhe oder in der Tanzstunde die typisch ungarndeutschen „Patschker“ (gestrickte 
Schuhe), den Klassenraum kann man mit alten Fotos von Schulkindern in Tracht oder beim Spie-
len schmücken, sowie Alltagsgegenstände der Ungarndeutschen können in das Klassenzimmer 
gestellt werden, zum Beispiel ein altes geflochtenes Stühlchen, ein Haussegen kann an die Wand 
gehängt werden oder eingekleidete Trachtenpuppen können in den Raum gestellt werden. Ein 
alter Kleiderhaken kann auch an der Wand im Raum hängen, woran die Kinder ihren Turnsachen 
aufhängen mögen. Wenn es viel Platz im Klassenraum gibt, dann ergibt sich die Möglichkeit, 
dass die Lehrperson eine Trachtenecke einrichtet, in der die Kinder die Teile einer ungarndeu -
tschen Volkstracht tagtäglich bewundern können (Jäger-Manz, 2013, S. 18). Zur Weiterverer-
bung der Kinderkultur bei den Ungarndeutschen siehe noch Bús, Klein (2008).

Auch auf die Sprache der Ungarndeutschen soll der Volkskundeunterricht einen besonde-
ren Wert legen, die deutschen Mundarten sollten die Kinder am besten in hör- und erlebbaren 
Situationen kennenlernen (vgl. Erb, Márkus, 2020, S. 31). Das Ziel damit ist, dass die Kinder die 
ungarndeutschen Dialekte kennenlernen. Wenn es die Möglichkeit gibt, dann sollte die Lehr-
person Großeltern in die Volkskundestunde einladen, die in ihrer Muttersprache, im Ortsdialekt 
einen Reim sagen, ein Lied singen oder ein Spiel vorführen. Wenn man ein ungarndeutsches 
Dorf, ein Heimatmuseum oder eine ungarndeutsche Werkstatt aufsucht, dann können dort die 
SchülerInnen auch die ortstypischen Dialekte hören (Jäger-Manz, 2013, S. 17).

Zusammenfassung
Die Studie hat die Ergebnisse einer Fragebogenuntersuchung im Kreis der Lehrpersonen 

im ungarndeutschen Schulwesen dargestellt. Das Ziel der empirischen Untersuchung war, die 
Qualität des Volkskundeunterrichts aufzuspüren: wie verläuft es, mit welchem Hintergrund 
und mit welcher Methodik arbeiten die Lehrkräfte, wo liegen die Probleme. Eines der Hinder-
nisse der Effektivität ist die Einstellung der Kinder diesem Schulfach gegenüber. Die Volkskun-
destunde sollte für die Kinder erlebnisreich gestaltet werden, damit die Werte der Ungarndeut-
schen und ihre Kinderkultur (Bús, Klein, 2008) weitervererbt werden können. Im Unterricht 
sollten die Kinder möglichst viel selbst ausprobieren, die Erfahrungen durch verschiedene Sinne 
gleichzeitig erleben können. Die Lehrenden sollten einander auch gegenseitig helfen und die 
bereits ausprobierten Aufgaben- und Bearbeitungsideen aus der Praxis miteinander teilen. Die 
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volkskundlichen Inhalte unter den Kindern beliebt zu machen, ist die verantwortungsvolle Auf-
gabe der NationalitätenpädagogInnen.
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