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Wprowadzenie
Obszar miasta portowego, podobnie jak aglomeracji położonych w głębi lądu,
to w znacznej części budynki mieszkalne i usługowe, tworzące dzielnice i osiedla
typu miejskiego. Odmiennością jednak jest położenie miasta nad morzem, rzeką
lub kanałami, gdzie znajdują się urządzenia portowe oraz odbywa się ruch statków.
Ludność w miastach utrzymuje się z handlu, przemysłu oraz usług i rzemiosła.
Tereny miejskiej infrastruktury, tj. osiedla mieszkalne, są dzisiaj rozrzucone poza
centrum. Obiekty przemysłowe i część magazynową (logistyczną) umieszcza się
w rejonie nabrzeży, w pobliżu lądowych szlaków komunikacyjnych. W centrum
współczesnego miasta pozostawiono ośrodki administracyjne i usługowe, obiekty
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związane z kulturą i rozrywką oraz centra handlowe1. Taki układ większości miast
powoduje, że ludność jest zmuszona wielokrotnie, o tych samych porach, przemieszczać się w ciągu doby z domu do pracy, z pracy do centrów handlowych
i z centrów handlowych do miejsca zamieszkania. Powoduje to korkowanie się tras
komunikacyjnych i zatłoczenie środków miejskiego (masowego) transportu. Zjawisko to staje się niebezpieczne w dobie zagrożeń atakiem terrorystycznym.
Miasta portowe od stuleci stanowiły cel ataków militarnych regularnych sił
morskich i piratów. Piractwo rozwijało się zazwyczaj w okresach, kiedy floty wojenne, strzegące bezpieczeństwa handlu morskiego, zaangażowane były w działania
wojenne. Piraci atakowali statki starożytnych Fenicjan, Greków i Egipcjan, a w I wieku p.n.e. nieomal sparaliżowali rzeczny transport zboża w krajach wschodniej części
Morza Śródziemnego2. Proceder ten obejmował także akwen Morza Bałtyckiego.
Osady nadmorskie Pomorza Zachodniego od XI wieku, po włączeniu w obszar państwa polskiego, uzyskały naturalne zaplecze gospodarcze i wraz z szybkim rozwojem
ekonomicznym przeobraziły się w miasta. Wskazuje na to przykład Wolina, Szczecina czy Stargardu3. Zagrożenie atakiem miasta położonego na „gorącym” pograniczu
i uczęszczanym szlaku handlowym, który stosunkowo szybko mógł stać się traktem
wojennym, zmuszało do przeobrażenia takiego ośrodka w punkt ufortyfikowany.
„Czas potrzebny do opanowania ufortyfikowanego miasta jest zbyt cenny
dla atakującej armii”4. Wymagał od oblegających rozbudowy osłon zarówno od
strony obleganych (możliwość przeprowadzenia wypadów z miasta), jak i od strony ewentualnej odsieczy. W razie blokady morskiej siły strony atakującej musiały
rozdzielić flotę na dwie części – szturmującą i osłonową. Utrzymanie oblężenia
miasta wymagało rozwiniętego system transportu w celu zabezpieczenia logistycznego własnej armii. Jednak głównym problemem mógł być brak budulca do
przygotowania machin oblężniczych, jeżeli decydujący atak był zaplanowany od
strony lądu. W starożytności często rezygnowano z ataku na miasta, ponieważ
powodował on stratę czasu, ludzi i mógł, w niesprzyjającym terenie, doprowadzić
do klęski własnej armii (zwłaszcza jeżeli by się przeciągał).
1
Szerzej: A. Jasiński, Architektura w czasach terroryzmu. Miasto – przestrzeń publiczna –
budynek, Warszawa 2013; P. Makowiec, M. Mroszczyk, Taktyka walki w terenie zurbanizowanym,
Warszawa 2012, s. 11.
2

W. Kopaliński, Słownik mitów i kultury, Warszawa 1985, s. 878.

3

Szerzej zob. W. Filipowiak, Gospodarcze i polityczne znaczenie Cedyni w początkach państwowości polskiej, w: 1000 lat dziejów oręża polskiego, red. T. Białecki, K. Sobczak, Szczecin 1973.
4

Sun-Zi, Sztuka wojenna, Ożarów Mazowiecki 2012, s. 19.
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Historyczne doświadczenia z walk o miasta zachodniopomorskie
Pirackie wyprawy wikingów

We wczesnym średniowieczu, między VIII a XI wiekiem, na wodach Morza
Północnego, kanału La Manche oraz Morza Bałtyckiego zagrożenie stwarzali wikingowie – piraci ze Skandynawii5. Ich obszar działania obejmował południowe
i wschodnie wybrzeża Morza Bałtyckiego, wybrzeża i wyspy Brytanii, Germanii, północnej Francji oraz Islandii. Z czasem wikingowie podjęli dalekie wyprawy morskie wzdłuż brzegów Europy i rzekami w głąb kontynentu. Podobnym
procederem, chociaż o okrojonym wymiarze geograficznym (północna Europa),
zajmowali się „słowiańscy ludzie morza”, nazywani chąśnikami. Jednocześnie
bronili oni swoich wysp, osad i portów (m.in. Wolina czy Arkony na Rugii6) przed
atakami wikingów z północy. Badacze tej problematyki jednoznacznie twierdzą,
że chąśnicy byli przeciwwagą dla wikingów, czego miało dowodzić omijanie południowych (słowiańskich) wybrzeży Morza Bałtyckiego przez skandynawskich
wojowników7. Obecność chąśników wpływała stabilizująco na wybrzeża rejonu
zachodniopomorskiego. Flota wojowników słowiańskich (chąsa) wywodziła się
z obodrzyckich, rańskich, wieleckich i wolińskich plemion mieszkających na południowych wybrzeżach, na wyspie Wolin, w rejonie Kamienia, Wołogoszczy,
Gryfii, Strzałkowa, portów Rugii, Wyszomierza, wyspy Wębrzy (Fehmarn), portu Reric oraz dzisiejszego Meklemburga8.
Wikingowie i zachodni Słowianie zapoczątkowali dzieje żeglugi na wodach
północnoeuropejskich9. Od VIII wieku wikingowie napadali i grabili europejskie
5

Wikingami nazywano mieszkańców północnej Europy (Skandynawii); nazwa wywodzi się
ze staroskandynawskiego vik – co oznacza zatokę oraz ludzi zatoki i odnosi się głównie do wikingów z Norwegii.
6

Zob. J. Osięgłowski, Wyspa słowiańskich bogów, Warszawa 1971; Z. Kossak, Z. Szatkowski,
Troja Północy, Warszawa 1964.
7

Szerzej zob. A. Szrejter, Pod pogańskim sztandarem. Dzieje tysiąca wojen Słowian połabskich od VII do XII wieku, Warszawa 2014; tenże, Wielka wyprawa księcia Racibora. Zdobycie
grodu Konungahela przez Słowian w 1136 roku, Warszawa 2013; W. Mechło, Chąśnicy. Słowiańscy wikingowie, Szczecin b.r.w. [2005]; J. Hermann, Wikinger und Slawen. Zur Fruhgeschichte
der Ostseevoelker, Berlin 1982; E. Kosiarz, Bitwy na Bałtyku, Warszawa 1981; Z. Binerowski,
Nadbałtyccy Słowianie i ich walki morskie w okresie wczesnohistorycznym, Gdynia 1966.
8
9

W. Mechło, Chąśnicy..., s. 5–6.

Historia wypraw wikingów i Słowian sięga III tysiąclecia przed Chrystusem, zob. B. Kozłowski, Dzieje okrętu, Warszawa 1956, s. 105.

8

Andrzej Aksamitowski

wybrzeża zarówno na północy, jak i na południu kontynentu10. Pierwszy odnotowany napad wikingów miał miejsce w 793 roku, kiedy to złupili klasztor, wzniesiony na wyspie Lindisfarne u wybrzeży północnej Anglii11. Było to zderzenie piratów świata pogańskiego z cywilizacją o charakterze rzymsko-chrześcijańskim.
W ciągu niecałych stu lat wikingowie dokonali ekspansji o charakterze pirackim
i osadniczym na Hebrydy, Orkady, Szetlandy, a w 874 roku opanowali północno-wschodnią Anglię, gdzie ustanowiono „Danelaw” (obszar prawa duńskiego).
Podczas ekspansywnych wypraw12 wikingowie poznali świat celtycki, północny
Atlantyk oraz Wschód z Rusią.
Oddziały wikingów były formacjami pospolitego ruszenia, na czele których
stali dowódcy. Wojownicy z wielkich oddziałów, biorących udział w najazdach
i grabieżach, byli zawodowymi żołnierzami werbowanymi w miastach. Oddziały
składały się z tylu osób, ile mógł pomieścić okręt, czyli zazwyczaj od 30 do 60.
W latach osiemdziesiątych IX wieku część wikingów opuściła Anglię, prowadząc ekspansję na obszary zajmowane przez Celtów (dzisiaj Francja i Belgia).
Wikingowie najechali również ziemie Germanów, od ujścia Łaby i wzdłuż wybrzeży do ujścia Sekwany, Rodanu, aż po Sycylię13.
Słowiańska chąsa również uczestniczyła w pirackich wyprawach, atakując
porty skandynawskie. Prowadziła także, wspólne z wikingami, łupieżcze wyprawy na miasta i porty Wysp Brytyjskich. O swoistym sojuszu chąśników z wikingami można mówić od około 970 roku, gdy duński król Harald Sinozęby zawarł
układ z Wolinianami i założył na wyspie (na Srebrnym Wzgórzu) ufortyfikowany gród Jomsborg14. Wojskowa twierdza wikingów dysponowała portem dla
około 300 statków. W stoczni Wolinianie budowali statki oraz zaciągali się na

10

Opis wypraw zob. F. Mowat, Wyprawy wikingów, Katowice 2008.

11

C. Batey, H. Clarke, R.I. Page, N.S. Price, Wikingowie, Warszawa 1998, s. 38.

12

Wyprawa wojenna wikingów rozpoczynała się od zwołania oddziałów. Dania i Norwegia
były podzielone na rejony okrętowe i każdy z nich miał swojego dowódcę wojennego. Władca
wysyłał posłańców z żelaznymi strzałami i każdy mężczyzna, który zobaczył strzałę, miał obowiązek stawić się na okręt w ciągu 5 dni. Wojownik musiał być umyty, uczesany i najedzony,
co oznaczało – przygotowany. Jeśli ktoś się temu nie podporządkowywał, zostawał wyjęty spod
prawa – tamże, s. 68; W. Czapliński, K. Górski, Historia Danii, Wrocław 1965, s. 31–36.
13
B. Kozłowski, Dzieje…, s. 107; zob. też M. Bennett, J. Bradbury, K. DeVries, I. Dickie, P. Jestice, Sztuka wojenna w czasach średniowiecza 500 – 1500 r. Wyposażenie, umiejętności walki,
taktyka, Warszawa 2012, s. 235, passim.
14

Pierwszym jarlem w twierdzy Jomsborg miał być legendarny duński wiking o imieniu Palnatoki.
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służbę w obozie wojskowym jomswikingów15. Podczas walk, toczonych w latach
984–985 między duńskimi, norweskimi i szwedzkimi wikingami, opuszczony
Jomsborg obsadziły oddziały polskie16. Od tej chwili w Jomsborgu władzę zaczęli sprawować jarlowie sprzyjający Piastom i Polsce.
Pirackie wyprawy wikingów ukazały tych skandynawskich rabusiów jako
groźnych wojowników niosących śmierć17. W tym okresie wszystkie nieufortyfikowane osady i porty, znajdujące się w zasięgu najazdów i ekspansji wikingów,
były zagrożone atakiem i bez własnych wojowników nie były w stanie powstrzymać napastników.
Miasto-port w średniowieczu

W X i XI wieku sytuacja polityczno-militarna Pomorza słowiańskiego, wpisanego w prostokąt, którego boki wyznaczał bieg dolnej Odry i Wisły oraz bieg
dolnej Warty i Noteci, stała się stabilna w porównaniu z okresem wcześniejszym.
Centra osadnictwa pomorskiego (Szczecin, Wolin, Kamień, Kołobrzeg, Białogard, Sławno, Słupsk i Gdańsk) znajdowały się w strefie nadbałtyckiej18 i były
bezpieczne od sąsiedzkich napadów. Ataki od strony lądowej uniemożliwiał charakter terenu (gęste puszcze i bory, bagna Warty i Noteci oraz możliwość blokowania traktów), a także odległości, których nie mogły pokonać ówczesne armie.
Od strony Morza Bałtyckiego osłonę przed atakami wikingów stanowiły siły
słowiańskiej chąsy, która była ważnym czynnikiem militarnym na Bałtyku i aktywnie uczestniczyła w wypadach na Morze Północne i w morskich zmaganiach
królów Szwecji, Danii i Norwegii19. Jednak w kolejnych wiekach sytuacja militarna na Pomorzu uległa zmianie w wyniku podbojów dokonanych, na przełomie
lat 1121–1122, przez władcę piastowskiej Polski, Bolesława Krzywoustego. Celem ataku stał się wówczas również Szczecin. Nieufortyfikowane miejscowości

15

W. Mechło, Chąśnicy…, s. 42.

16

Część badaczy historii tego obszaru uważa, że Jomsborg i jego załogę wymyślili w XII wieku skandynawscy skaldowie [informacja pochodzi od W. Mechło, Chąśnicy…, s. 9, 44].
17
B. Kozłowski, Dzieje…, s. 107. Szerzej patrz też: H.W. van Loon, Dzieje zdobycia mórz,
Warszawa 1939, s. 55–65.
18
G. Labuda, Pomorze Zachodnie w walce z naporem niemieckim w tysiącleciu swej historii,
w: 1000 lat dziejów oręża polskiego…
19

9 września 1000 r. flota Słowian i polskiego Wolina uczestniczyła w największej bitwie morskiej tego czasu, pod Svoldern (Zwłodziem), w której klęskę poniosła wielka flota norweskiego
króla Olafa Tryggvasona.
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szybko padały łupem najeźdźców, koniecznością stało się więc wzniesienie budowli zabezpieczających miasto i port.
Obwarowania Szczecina, najpotężniejszego miasta regionu, nazywanego
„matką miast pomorskich”20, do połowy XIII wieku miały charakter drewniano-ziemny. Dopiero w drugiej połowie tego stulecia przystąpiono do budowy
murów miejskich z kamienia i cegły, wzmocnionych basztami (nazywanych czatowniami) wznoszonymi na planie prostokąta lub półkola21. Miasto obwarowano
na planie czworokąta, otaczając je z trzech stron fosą, którą od strony wschodniej
tworzyła Odra.
Front walk o miasta w średniowieczu stanowiły obronne mury i to właśnie na murach i o mury toczono najważniejsze walki. Były one najważniejszym
zabezpieczeniem dla mieszkańców i ze względu na swoją konstrukcję tworzyły
trudne do pokonania kurtyny miejskiej twierdzy22. Dopiero na przełomie XIV
i XV wieku mury miejskie Szczecina przebudowano. Zmodernizowano wówczas
również baszty i bramy miejskie.
Zagrożeniem dla miast pomorskich tego okresu okazały się jednak nie militarne najazdy, lecz bogate niemieckie kupiectwo. W imię interesów handlowych zagarnęło ono władzę we wszystkich większych portach Bałtyku, tworząc
związek zwany Hanzą23. Silne, portowe miasta hanzeatyckie rozwijały handel,
co przyczyniło się do ich rozwoju gospodarczego, a ponadto nie były atakowane
zbrojnie z zewnątrz, ponieważ bogata Hanza mogła wystawić potężną flotę wojenną przeciwko każdemu ewentualnemu przeciwnikowi. W XIV wieku nieudaną próbę zrzucenia wyzysku Hanzy podjęli Duńczycy.
Od drugiej połowy XV wieku aż do wieku XVII na Pomorzu nie prowadzono działań wojennych, chociaż dochodziło do buntów pospólstwa (m.in. w Strzałkowie i Gdańsku), zwolenników reformacji.
Obrona miast i portów w czasach nowożytnych

Zaangażowanie się Danii i Szwecji w wojnę trzydziestoletnią spowodowało przeniesienie działań nad Bałtyk. W 1628 roku armia szwedzka opanowała
20

B. Zientara, Szkice szczecińskie (X–XVIII w.), Warszawa 1958, s. 24.

21

M. Wehrmann, Geschichte der Stadt Stettin, Stettin 1911, s. 54–55.

22

Szerzej zob. E. Lukas, Średniowieczne mury miejskie na Pomorzu Zachodnim, Poznań 1975;
A. Kowalska, M. Dworaczyk, Szczecin średniowieczny. Nadodrzańskie centrum, Warszawa 2011.
23

Związek hanzeatycki utworzono w XIII w.
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wyspę Uznam i Wolin. Wkrótce szwedzki korpus inżynieryjny przystąpił do
wznoszenia fortyfikacji przy ujściu Odry i w Penemünde. Wraz z umacnianymi w tym okresie miastami: Gryfino, Dąbie, Kamień Pomorski, Nowe Warpno,
Szczecin, Stargard, Stralsund, Wismar, Wolin i Wołogoszcz, stworzono ziemny
system fortyfikacyjny24.
Po zajęciu Szczecina przez Szwedów w 1630 roku nastąpiła rozbudowa bastionowych fortyfikacji miasta. Prace trwały dziewięć lat; opasano wówczas
ziemnymi wałami wszystkie dzielnice miasta, wykorzystując także średniowieczne budowle obronne25. Były to umocnienia wzorowane na holenderskiej
szkole fortyfikacyjnej26.
Przeobrażenia wojny polegające na zmienności sposobów walki powodują
bezustanny rozwój środków materialnych, którymi się ona posługuje (zarówno
w ataku, jak i obronie). Zmiany w rozbudowie fortyfikacji okresu nowożytnego
nie pozostały bez wpływu również na miasta i porty Pomorza.
Przykładem może być szwedzka, a następnie pruska rozbudowa umocnień
Łasztowni, wyspy Międzyodrza w Szczecinie, co spinało w całość system fortyfikacji miasta i portu27. Palisady i mury osłaniające domy, targowiska, magazyny i zbrojownie gwarantowały funkcjonowanie miasta podczas blokady – aż do
ewentualnej klęski będącej skutkiem oblężenia lub do czasu przybycia odsieczy.
W okresie tym zwrócono również uwagę na militarne znaczenie ujścia Świny.
Wzniesione na początku XVII wieku szańce w Świnoujściu odegrały znaczącą rolę
w okresie wojny trzydziestoletniej. Szwedzi, którzy na kilka lat zawładnęli Świnoujściem, wzmocnili fortyfikacje. Jednak dopiero po przejęciu ujścia Świny przez
Prusy sytuacja uległa zmianie. W 1746 roku król pruski Fryderyk II nadał Świnoujściu rangę morskiego portu. Fortyfikacje potwierdziły swoją przydatność, gdy
w 1757 roku Szwedzi ponownie zaatakowali Świnoujście i nie zdobyli ani portu,
24

A. Biranowska-Kurtz, Świnoujście. Fortyfikacje nowożytne w planach, projektach
i rycinach, Szczecin 2005, s. 17.
25

J. Smoliński, J. Sarniak, M. Trubas, R. Gil, Z najnowszych dziejów wojskowości Pomorza
Zachodniego, Warszawa 2015, s. 115, passim.
26
Na czele prac stał Daniel Portius. Szerzej zob. I. Kozłowska, Szczecińskie fortyfikacje nowożytne. Rola fortyfikacji nowożytnych w kształtowaniu układu przestrzennego miasta Szczecina oraz
wpływ analizy historycznej na współczesne działania projektowe i zakres ochrony konserwatorskiej,
Szczecin 2007 (rozprawa doktorska w zasobach internetowych Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej).
27

Szwedzi wznieśli obwałowania ziemne Łasztowni w latach 30. XVII w., a w kolejnym stuleciu
system wzmocnili Prusacy – T. Białecki, L. Turek-Kwiatkowska, Szczecin stary i nowy, Szczecin
1991, s. 145–148; Dzieje Szczecina (wiek X–1805), red. G. Labuda, t. 2, Warszawa 1963, s. 318–320.
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ani miasta28. W drugiej połowie XVIII wieku opracowano plan rozbudowy fortyfikacji miejskich, który był realizowany do czasu wojen napoleońskich.
Okres napoleoński miał szczególne znaczenie dla nadmorskich miast i portów. Rozciągnięcie kontroli nad miastami portowymi w ramach tzw. blokady
kontynentalnej odcięło również miasta Pomorza od handlu z rynkiem brytyjskim. W konsekwencji rozwinął się przemyt, w którym aktywnie uczestniczyli
kupcy ze Świnoujścia29.
Swoiste położenie dwóch miast twierdz i jednocześnie portów (Szczecina
i Świnoujścia) mogło okazać się niezwykle ważne przy osłonie dużego portu (jakim był Szczecin) i wspieraniu wysuniętego umocnionego portu w Świnoujściu
podczas zmagań wojennych. W XVIII i XIX wieku Szczecin był silną twierdzą morską. Dysponował dużą stocznią, miał więc wielkie znaczenie dla portu
wojennego w Świnoujściu, który faktycznie został przemianowany na twierdzę
dopiero w 1846 roku.
Szczecin był największym niemieckim portem nad Morzem Bałtyckim.
Miasto, chociaż wzniesione około 100 km od ujścia Odry, miało duże znaczenie gospodarcze dla Berlina i Śląska. Jednak system fortyfikacyjny Szczecina
na początku XIX stulecia okazał się przestarzały i miasto straciło dotychczasowe znaczenie militarne. W latach 80. XIX wieku niemieckie władze nakazały wzmocnienie fortyfikacji oraz rejonów obronnych. Prace miały objąć porty
i twierdze położone nad Bałtykiem. W latach 90. Komisja Saperów Wojsk Lądowych opracowała projekt wzmocnienia przestarzałych fortyfikacji. Stare nadbałtyckie twierdze planowano wzmocnić nowymi osłonami, odpornymi na ostrzał
artylerii, która weszła w okres przemian technologicznych30.
Forteczne przygotowanie wybrzeża do obrony uwzględniało aspekty: militarny, ważny dla działań operacyjno-strategicznych, polityczny (miasta wybrzeża) oraz ekonomiczny. Osłonie fortyfikacyjnej podlegały punkty, rejony, umocnione odcinki i obiekty mające znaczenie:
a) wojskowe (operacyjne i obronne)31:
– porty wojenne,
28

P. Laskowski, Fortyfikacje Świnoujścia, Warszawa 2008, s. 9.

29

Zob. Stollenz, Swinemünde als Seefestung und Kriegshafen, w: Die deutschen Bäder-Insel
Usedom-Wollin, red. Kreisausschuß des Kreises Usedom-Wollin, Magdeburg 1934.
30

J.E. Kaufmann, H.W. Kaufmann, R.M. Jurga, Fortyfikacje Trzeciej Rzeszy. Niemieckie
umocnienia i systemy obrony w II wojnie światowej, Poznań 2011, s. 29.
31

K. Kleczke, W. Wyszyński, Fortyfikacja stała, Oświęcim 2012, s. 281.
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nadbrzeżne baterie artylerii,
zagrożone desantem punkty i odcinki wybrzeża,
rejony zetknięcia frontu lądowego z morzem,
porty handlowe służące do operacji logistycznych (wyładunku transportu wojsk, amunicji, sprzętu, żywności),
– węzły drogowe i kolejowe w rejonach nadmorskich;
b) ekonomiczne (logistyczne):
– porty handlowe i rybackie,
– zakłady pracujące na rzecz wojska,
– obiekty logistyczne (magazyny wojskowe, składy zapasów);
c) polityczne:
– duże miasta nadmorskie.
Rozbudowa systemu fortyfikacji stałych na wybrzeżu musiała być zaplanowana, prowadzona i realizowana już w okresie pokoju. System obiektów (dzieł32)
stałych był uzupełniany elementami fortyfikacji polowej, stanowiskami artylerii
(lądowej, morskiej i przeciwlotniczej), systemem aktywnych przeszkód (polami
minowymi) i przeszkód pasywnych (zapory, rowy, zasieki i doły) oraz maskowaniem33. Od połowy XIX wieku do roku 1918 w strefie wybrzeża wzniesiono:
– twierdze nadmorskie (morskie) (np. Twierdza Świnoujście),
– baterie (stanowiska) artylerii nadbrzeżnej (m.in. Werk IV Westbatterie
[Fort Zachodni] Twierdzy Świnoujście),
– baterie artylerii przeciwlotniczej (zaporowe, osłonowe),
– stanowiska reflektorów34.
Fortyfikacje wybrzeży wzmacniano przeszkodami35 oraz – dodatkowo –
grupą przeciwdesantowych zapór inżynieryjnych:
– przeszkodami lądowymi (płoty kolczaste, sidła, jeże, kozły hiszpańskie),
– sieciami kolczastymi (niskimi i normalnymi),

32

Dzieło fortyfikacyjne to pojedyncza budowla lub zespół budowli fortyfikacyjnych przeznaczonych do wykonania jednego określonego zadania. Dziełem fortyfikacyjnym jest np. dzieło
koronowe, bastion, kleszcze.
33

Maskowanie to rodzaj zabezpieczenia działań bojowych, wykonywanego w celu ukrycia sił
i środków przed rozpoznaniem nieprzyjaciela lub wprowadzeniem go w błąd.
34
Reflektory przy obronie wybrzeża, rozmieszczone na stanowiskach odkrytych i osłoniętych
(pancernych), służyły do oświetlania oddziałom artylerii celów na morzu oraz do kontroli pól
minowych, głównie zaś przejść między nimi.
35

K. Biesiekierski, K. Kleczke, M. Rewiński, Fortyfikacja polowa, Oświęcim 2014, s. 77–97.
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– przeszkodami morskimi; wśród nich sieciami podwodnymi, zaporami bonowymi (pływającymi), drewnianymi blokadami wejścia do portu,
– morskimi i lądowymi polami minowymi,
– składanymi i ruchomymi przeszkodami (odcinkami lub ogniwami przeszkód łatwych do transportu i przenoszenia, m.in. „walcami Bruna”).
Na Morzu Bałtyckim istniały duże możliwości zastosowania broni minowej.
Miało to związek z małą głębokością tego akwenu – tylko 13% obszaru nie nadaje
się do skutecznego użycia min ze względu na głębokości powyżej 200 m. Podczas
działań ofensywnych flota mogła także wykonywać desanty na tyły przeciwnika,
tego typu działania są jednak ograniczone do odcinków wybrzeża, naturalnie
dogodnych do tego typu operacji.
W latach I wojny światowej Świnoujście było dużą bazą morską z zapleczem stoczniowo-remontowym w Szczecinie. Ponadto miało niezwykle dogodne położenie operacyjno-wojskowe, co wynikało ze znacznego oddalenia od baz
rosyjskich i jednocześnie doskonałego skomunikowania z głównymi szlakami
morskimi na Bałtyku, łączącymi porty niemieckie ze szwedzkimi36. Świnoujście nadawało się zatem do postoju jednostek wydzielonych do obrony żeglugi na
szlakach wodnych do Sztokholmu i Zatoki Botnickiej. Było również bezpiecznym
miejscem odholowywania uszkodzonych okrętów37 oraz miejscem formowania
konwojów idących do Szwecji. Konwoje formowano także w porcie w Gedser
(Dania), w Lipawie i Cieśninie Kalmarskiej.
Po zakończeniu działań wojennych Niemcy zachowały prawo do utrzymania części fortyfikacji na swoich wschodnich granicach. Dotyczyło to m.in.
umocnień nadbrzeżnych Świnoujścia i Piławy nad Bałtykiem oraz urządzeń
obronnych w Cuxhaven i Wilhelmshaven nad Morzem Północnym38. Od 1920
roku w każdym okręgu wojskowym znajdowali się oficerowie z Inspektoratu
Saperów i Twierdz, których przydzielano do dowództw rejonów umocnionych.
Oficer sztabowy saperów (Stabsoffizier der Pioniere) znajdował się m.in. przy
36

E. Kosiarz, Pierwsza wojna światowa na Bałtyku, Gdańsk 1979, s. 20–21.

37

Między innymi 25.01.1915 r. niemiecki krążownik „Gazelle” wszedł na rosyjską minę (postawioną przez krążownik „Rossija”) i został odholowany do bazy w Świnoujściu; krążownik wycofano ze służby ze względu na poważne uszkodzenia. Latem 1915 r. krążownik pancerny „Prinz
Adalbert” został storpedowany pod Rozewiem przez brytyjski okręt podwodny „E-9” (kmdr por.
Max Horton). Uszkodzony okręt odeskortowano do Świnoujścia – E. Kosiarz, Pierwsza wojna
światowa…, s. 120.
38
J. Kaufmann, R. Jurga, Twierdza Europa. Europejskie fortyfikacje II wojny światowej, Poznań 2013, s. 84.
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dowództwie korpusu nr II w Szczecinie39, został także przydzielony do Dowództwa Obszaru Morskiego „Morze Bałtyckie” z siedzibą w Kilonii, któremu podlegali komendanci twierdz w Świnoujściu i Pilawie40.
W okresie międzywojennym na wybrzeżu przewidywano wzniesienie trzech
stref obronnych, które zostały podporządkowane organom marynarki wojennej41:
– 1 strefa – wysunięta w morze, miała być broniona przez okręty marynarki
wojennej i lotnictwo morskie,
– 2 strefa – położona blisko linii brzegowej, miała być osłaniana przez
artylerię,
– 3 strefa (ufortyfikowana) – to pas lądu, broniony przez oddziały obrony
wybrzeża, formacje forteczne i jednostki artyleryjskie.
We wrześniu 1939 roku niemieckie dowództwa forteczne rozmieszczone
w strefie nadmorskiej stały się dowództwami obrony wybrzeża.
W czasie zmagań wojennych flota zabezpieczała dowóz sprzętu i zaopatrzenia
dla walczących (w morskiej twierdzy lub w nadmorskim rejonie ufortyfikowanym)
wojsk lądowych i sił morskich. W sytuacji koniecznej (np. blokady od strony lądu)
mogła przeprowadzić ich ewakuację drogą morską. Podczas wojen światowych
wojska lądowe stanowiły podstawową siłę państw basenu Morza Bałtyckiego, flota
natomiast tworzyła siłę wspierającą, która swoimi działaniami wywierała większy
bądź mniejszy wpływ na sytuację i charakter działań na lądzie42.
Niemiecki system portów i baz morskich wzdłuż południowych wybrzeży
Bałtyku ciągnął się od Świnoujścia przez Kołobrzeg i Ustkę po Piławę i Kłajpedę, a wkrótce, po aneksji polskiego Wybrzeża i Gdańska, do systemu włączono
również Gdańsk43. Podejścia do portów w Piławie i Świnoujściu były najbardziej
narażone na atak przeciwnika. Istniejące w nich stanowiska obrony wybrzeża
były zbyt słabe, a twierdze nie miały odpowiednio silnej artylerii ani obrony
przeciwlotniczej. Pierwszą linię osłony portu twierdzy musiały tworzyć okręty44. Ponadto Dowództwo Zachodniego Bałtyku (Küstenbefehlshaber Westlich
39
Dowództwu Korpusu nr II w Szczecinie podlegali komendant twierdzy Neustettin (Szczecinek) oraz komendant twierdzy Deutsch Krone (Wałcz).
40

J.E. Kaufmann, H.W. Kaufmann, R.M. Jurga, Fortyfikacje Trzeciej Rzeszy…, s. 81.

41

Takie podporządkowanie wynikało z faktu, że w obronie wybrzeży przeważał czynnik morski; zob. K. Kleczke, W. Wyszyński, Fortyfikacja…, s. 283.
42

E. Kosiarz, Pierwsza wojna światowa…, s. 16–17.

43

E. Kosiarz, Druga wojna światowa na Bałtyku, Gdańsk 1988, s. 74–76.

44

J. Kaufmann, R. Jurga, Twierdza Europa…, s. 109.
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Ostsee45) wzmocniło siły na wybrzeżu artylerią marynarki wojennej. Dowództwo
w Świnoujściu dysponowało 3. pułkiem artylerii przeciwlotniczej Kriegsmarine
i pododdziałem artylerii marynarki wojennej. W chwili wybuchu wojny ciężkie
baterie artylerii stacjonowały w Kilonii, Fehmarn, Piławie i Świnoujściu, w którym umieszczono:
– Plantagenbatterie – cztery działa o kalibrze 210 mm,
– baterię Goeben – cztery działa o kalibrze 280 mm46.
Porty tworzyły podstawę działań operacyjnych Kriegsmarine na Morzu
Bałtyckim. W 1939 roku Świnoujście stało się bazą okrętów II rzutu. We wrześniu stacjonująca w świnoujskiej bazie 7. Flotylla, w składzie sześciu okrętów,
przeszła do działań w Zatoce Gdańskiej.
Podczas kampanii norweskiej w Świnoujściu stacjonowały okręty desantowe wysłane przeciwko portom Norwegii. Okręty z tej bazy zaatakowały także
port Rønne, desantując na wyspie Bornholm II batalion47 305. pułku piechoty,
który opanował ważniejsze punkty na wyspie48.
Na początku lat 40. Niemcy przystąpili do rozbudowy schronów dla
U-bootów w portach wojennych Francji (m.in. Cherbourg, Hawr, Dunkierka),
Niemiec (Hamburg, Kilonia) i Norwegii (Trondheim) nad Morzem Północnym.
W roku 1944 zaplanowano umieszczenie kilku dużych schronów na 24 i 35
U-bootów, na wybrzeżu Morza Bałtyckiego – na Rugii, w Świnoujściu49 i Gdyni.
W marcu 1945 roku, podczas walk obronnych Twierdzy Kołobrzeg, siły
morskie z portu w Świnoujściu50 wspierały jej załogę. Eskortowano ludność
cywilną do Świnoujścia, a do portu w Kołobrzegu dostarczano zaopatrzenie.
W dniach 15–16 marca dokonano przetransportowania batalionu alarmowego
45
Küstenbefehlshaber Westlich Ostsee miało swoją siedzibę w Kilonii i obejmowało obronę wybrzeża od wschodniego zakończenia Kanału Kilońskiego po linię Odry; zob. Lexikon der Wehrmacht,
www.lexikon-der-wehrmacht.de/Gliederungen/Marinegruppenkommandos/Gliederung.htm.
46

W obu bateriach wykorzystano stare armaty morskie.

47

W niemieckiej dokumentacji i literaturze historycznej wszystkie bataliony były oznakowane rzymskimi cyframi. Wynikało to z oznaczania jednostek wojskowych naprzemiennie cyframi
arabskimi lub rzymskimi, np.: drużyna oznaczana była cyfrą arabską, pluton – rzymską, kompania
– arabską, batalion – rzymską, pułk – arabską, brygada – rzymską itd. Ponadto Niemcy rzymską
liczbę czterdzieści oznaczali przez – XXXX; np. XXXX Korpus Armii (nie stosowali zapisu XL).
48

E. Kosiarz, Druga wojna światowa…, s. 194–197.

49

Świnoujście było bazą niemieckich okrętów podwodnych, których remonty przeprowadzano
w Szczecinie; zob. J.E. Kaufmann, H.W. Kaufmann, R.M. Jurga, Fortyfikacje Trzeciej Rzeszy…, s. 274.
50
W porcie świnoujskim stacjonowały w tym czasie małe okręty bojowe (ścigacze i trałowce),
które prowadziły bardzo aktywne działania.
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„Kell” z 5. pułku fortecznego ze Świnoujścia, wzmacniając załogę Kołobrzegu. Pod koniec walk załoga Festung Kolberg została wycofana drogą morską do
Świnoujścia51.
Działania wojenne na małych akwenach morskich są z natury rzeczy ograniczone i z reguły ściśle związane z obroną wybrzeża morskiego oraz działaniami na froncie lądowym. Planując jednak rozbudowę fortyfikacyjną wybrzeży
morskich, należy uwzględnić znacznie większą różnorodność działań. Ponadto
wznoszony system obronny musi być powiązany z koncepcją operacyjną działań morskich, lądowych i powietrznych. Przewaga na morzu w żaden sposób nie
mogła powstrzymać ciężkich bombardowań z powietrza miast i portów, czego
w toku wojny doświadczyły zarówno Szczecin, jak i Świnoujście52.
Współczesne zagrożenia nadbrzeżnych miast
Analiza współczesnych wojen i zagrożeń bezpieczeństwa aglomeracji miejskich wskazuje na dwie główne przyczyny wzrostu zagrożenia bezpieczeństwa
w miastach. Odnoszą się one zarówno do aglomeracji nadmorskich, jak i położonych w głębi lądu.
Pierwszą przyczyną jest rozwój techniki wojskowej, co dotyczy załogowych
i bezzałogowych środków ataku powietrznego oraz artylerii rakietowej. Rozwój
infrastruktury terenu wokół miasta ułatwia wykorzystanie także dróg transportu
zaopatrzenia (zarówno drogowego, wodnego, jak i powietrznego). Współczesne
miasta, ze względu na rozwój techniki militarnej, nie są osłaniane fortyfikacjami,
co może ułatwić atak i prowadzenie walki w mieście, czego wcześniej nie spotykano, ponieważ do XIX wieku miasta opasane były umocnieniami.
Po drugie miasta to skupiska ludności, a obecnie to właśnie ludność stanowi
główny cel (punkt ciężkości) terrorystycznych działań. W opracowaniu Roberta
Leonharda53 określono pojęcie punktu ciężkości i zaznaczono, że jego zniszczenie, neutralizacja (lub opanowanie) decyduje o wygranej. To atak na wrażliwy
punkt w rozumieniu skutków i konsekwencji. Uderzenie w czuły lub wrażliwy
punkt ma na celu osłabienie woli politycznej przeciwnika.
51

E. Kosiarz, Druga wojna światowa…, s. 630–631.
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G. Ciechanowski, J. Ciechanowski, M. Murawski, Kurs bojowy Stettin. Bombardowania
Szczecina i Polic w okresie 1940–1945, Toruń 2013; Wspomnienia z Twierdzy Świnoujście. Relacje
polskich i niemieckich świadków zebrane przez Piotra Laskowskiego, t. 1, Warszawa 2009.
53
R. Leonhard, The Art of Maneuver. Maneuver: Warfahre Theory and Airland Battle, Novato
1994, s. 20–21.
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Niezależnie od położenia, w każdym mieście (a także państwie) znajdują
się obiekty wrażliwe, określane jako „punkty ciężkości”54. Na terytorium Polski
wśród „punktów ciężkości” wyróżnia się duże porty, m.in. Szczecin, Trójmiasto
(Gdańsk, Gdynia, Sopot) oraz wielkie aglomeracje miejskie – Warszawę, Kraków,
Poznań czy Aglomerację Śląską ze względu na przemysł i duże skupisko ludzkie. Współcześnie celem ataku terrorystycznego każdego kraju mogą być centra
polityczne (urzędy państwowe: siedziby rządu, parlamentu i władz lokalnych),
centra dowodzenia (sztaby wojskowe i antykryzysowe), dworce i porty lotnicze
oraz morskie, węzły i linie komunikacyjne, w tym mosty, rozgłośnie radiowe
i telewizyjne (tj. centra przekazu informacji) oraz ludność55.
Wspomniane punkty tworzą teren zurbanizowany, co określa obszar o charakterze miejskim. Wyjątkiem mogą być m.in. aglomeracje powstające w miejscach dawnych portów (także wojennych, m.in. w Kopenhadze) czy nadmorskie miasta żyjące z turystyki. W czasach współczesnych takie miasta, chociaż
może to dotyczyć mniejszych skupisk (osiedli czy dzielnic), tworzą rozbudowane
ośrodki rekreacyjne. W czasie sezonu letniego (od czerwca do sierpnia) zwiększa się liczebność miast nadmorskich, co podnosi poziom zagrożenia atakiem
terrorystycznym. Na Pomorzu Zachodnim do takich miast można zaliczyć m.in.
Międzyzdroje czy Świnoujście. Szczególnie to ostatnie miasto, w ciągu ostatnich
15 lat, w ogromnym stopniu rozwinęło się pod względem usług i atrakcji turystycznych. W Dzielnicy Nadmorskiej pola namiotowe zabudowano apartamentowcami, które, ze względu na ceny, wykupują zamożni cudzoziemcy (głównie
z Niemiec i Szwecji). Część polityków i przedstawicieli struktur bezpieczeństwa
uważa, że napływ bogatych obcokrajowców zwiększa stan zagrożenia ze strony
przestępczości zorganizowanej.
W XX wieku urbanizacja przekroczyła granice starych miast. W tak zwanych granicach wielkiego miasta powstały osiedla mieszkaniowe i przemysłowe,
charakteryzujące się standardowymi budowlami, przeważnie konstrukcji żelbetowej. Osiedla te będą obiektami pierwszych walk o miasto. Dla pododdziałów
będzie to już natarcie i obrona w warunkach miejskich.
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C. v. Clausewitz, O wojnie, Lublin 1995, s. 626, passim.
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P. Makowiec, M. Mroszczyk, Taktyka walki…, s. 11.
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Z wojskowego punktu widzenia rozróżnia się trzy typy terenu
zurbanizowanego56:
– przemysłowy, często też kopalniano-przemysłowy,
– miejski – duże miasto wraz z centrum,
– portowy, którego centrum stanowi port (lub zespół portów).
Podział miasta na centra biurowe i handlowe oraz dzielnice mieszkalne to
wynik teorii urbanistycznej doprowadzającej do izolacji obszarów o odmiennych
funkcjach. Powoduje to jednak konieczność korzystania przez mieszkańców
z komunikacji miejskiej oraz samochodowej, co w konsekwencji prowadzi do
blokowania (korkowania) miasta.
W obecnych czasach metropolie stały się otwarte, wizualnie zatarły się
granice między śródmieściem a przedmieściami. Najeźdźca zewnętrzny ustąpił miejsca wrogom wewnętrznym (terrorystom), którzy żyją w mieście, wśród
mieszkańców będących potencjalnymi ofiarami ich ataku. Zamach terrorystyczne często są wymierzone w transport miejski (w godzinach szczytu), a także
w centra handlowe.
Miasto terenem działań asymetrycznych w XX i XXI wieku
Terroryści przełomu XIX i XX wieku za cel obierali przede wszystkim ważne obiekty i postacie życia politycznego i administracyjnego, policję lub wojsko,
czego przykładem mogą być zamachy przeprowadzone w Imperium Rosyjskim.
Ludność mieszkająca w zagęszczonych centrach nie stanowiła obiektu ataku
terrorystycznego.
Terror w miastach XX wieku wprowadzały siły okupacyjne, które zastraszały
ludność. W Europie Wschodniej oraz Południowej (Bałkany) niemal codziennie
dochodziło do rozstrzeliwania cywilnej ludności w odwecie za łamanie praw okupacyjnych. Terror okupanta miał swoje reperkusje w atakach zbrojnych (o charakterze terrorystycznym) organizacji podziemnych, a także w zorganizowanej walce
zbrojnej w miastach. To nasuwa ważny wniosek, że terror rodzi terror.
Po zniszczeniach II wojny światowej nastąpił gwałtowny rozwój miast,
który trwa do dzisiaj i trwać będzie nadal. Na początku XX wieku tylko 10%

56
G. Sobolewski, Teren zurbanizowany środowiskiem operacji militarnych XXI wieku, w: Rola
terenu zurbanizowanego we współczesnych operacjach, red. G. Sobolewski, Warszawa 2005, s. 15.
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światowej populacji mieszkało w miastach, dziś liczba ta wynosi ponad 50%, zaś
– według szacunków – w 2050 roku przekroczy 75%57.
Po zakończeniu zimnej wojny, w czasie której istniała groźba użycia broni
atomowej przeciwko wielkim aglomeracjom miejskim, przyjęto nową doktrynę
militarną. Zakładała ona wzrost ryzyka użycia broni jądrowej nie przez mocarstwa, lecz przez słabszych przeciwników – ugrupowania terrorystyczne. Pozyskanie tej broni wiąże się z działaniem zorganizowanej przestępczości, która
w okresie zagrożeń terrorystycznych jest „niedostrzegana”, ale istnieje i działa58.
Konflikty lokalne rozciągają się obecnie poza działania wyłącznie militarne
(w rozumieniu klasycznej wojny regularnej) i przyjmują formę asymetryczną.
Oznacza to, że konflikt prowadzą strony o znaczącej dysproporcji sił. Zamachy w miastach powodują, że obszary zurbanizowane stają się kontrolowanymi
przestrzeniami publicznymi, w których, ze względów bezpieczeństwa, ogranicza
się mieszkańcom prawo do wolności. Jest to obecnie konieczny składnik życia
miejskiego, który pozwala szybciej wychwycić zagrożenia. Ogromny ruch migracyjny z Afryki, Bliskiego Wschodu i Azji do Europy doprowadził do zmiany struktury społecznej części miast zachodniej części kontynentu. Przykładem
może być Frankfurt nad Menem, gdzie w połowie 2017 roku ludność napływowa
stanowiła 52% wszystkich mieszkańców. Przy braku (lub niedokładnej) kontroli
danych osobowych ludności napływowej i aktywnych komórkach terrorystycznych działających w mieście stwarza to zagrożenie wybuchu rozruchów na dużą
skalę i utratę kontroli nad miastem. W dobie tak licznej migracji i Internetu, a także możliwej synchronizacji działań, atak może objąć nawet kilka miast.
Ruch migracyjny ludności z Azji, Bliskiego Wschodu i Afryki drogą lądową
(przez Bałkany) oraz morską (przez Morze Śródziemne) w 2016 roku postawił
w skomplikowanej sytuacji miasta nadgraniczne i portowe oraz wyspy w Grecji,
Włoszech i Hiszpanii. Jest to z jednej strony ucieczka migrujących przed wojną, ale również napływ terrorystów z tzw. Państwa Islamskiego. Miasta portowe
południowej Europy nie dają gwarancji bezpieczeństwa. Nie dotyczy to portów
bałtyckich jak w okresie, gdy na morzach panowali wikingowie. Ale narastanie
ludności migracyjnej, przy słabym zabezpieczeniu socjalnym, może przerodzić
się w zorganizowany bunt.

57
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A. Jasiński, Architektura..., s. 28–30.

Bezpieczne miasta. Współczesne zagrożenia i wyzwania, red. W. Kustra, L. Smolak, Warszawa 2013.
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Wydarzenia o takim charakterze, określane jako miejska masakra, miały
już (wielokrotnie) miejsce w historii XX wieku. Między innymi doszło do niej 20
sierpnia 1955 roku podczas wojny francusko-algierskiej, w porcie Philippeville
nad Morzem Śródziemnym. Masakra ta jest znana jako „sprawa Philippeville”59.
Wczesnym rankiem weszły do miasta grupy uzbrojonych bojowników algierskiego Frontu Wyzwolenia Narodowego. W mieście zakonspirowane grupy Arabów
z Philippeville wyszły z domów i kryjówek, aby wesprzeć atakujących miasto
rebeliantów. Aby zachęcić do ataku na Europejczyków, posłużono się dezinformacją, przekazując wszystkim Arabom nieprawdziwą informację, że Algierię
wkrótce ogarnie powszechne powstanie. O uzgodnionym czasie rebelianci zaatakowali mieszkających w mieście Europejczyków (głównie Francuzów), rozpoczynając masakrę. Używając broni palnej, granatów, noży, kamieni, sierpów i kijów, przez ponad godzinę terroryści byli „panami” miasta, mordując bezbronnych
mężczyzn, kobiety i dzieci. Ludzi zabijano w sposób okrutny, jednocześnie nie
dopuszczając nikogo do francuskiego garnizonu stacjonującego w mieście. Również arabskie dzieci, ogarnięte amokiem zabijania, dobijały rannych. Działania te
określono jako „ślepą masakrę”, w której zamordowano 71 pieds-noirs (francuscy
cywile) oraz 52 muzułmańskich „kolaborantów”.
Masakrę ludności europejskiej powstrzymali dopiero francuscy żołnierze,
doprowadzając do odwetu60. W walce z uzbrojonymi Arabami nie brano jeńców.
Francuscy żołnierze, według oficjalnych danych, zabili 1272 muzułmanów. Według nieoficjalnych danych Frontu Wyzwolenia zginęło około 12 000 ludzi61.
W konsekwencji tych wydarzeń, trwających od poranka do południa, pełne kwiatów portowe miasto zostało przeorane rowami strzeleckimi oraz jeżami i zaporami z drutu kolczastego. Philippeville, z pięknego kurortu, stało się frontowym
miastem62.
59

Wydarzenia w algierskim porcie, określane też jako masakra lub bitwa o Phillipeville,
miały miejsce podczas wojny francusko-algierskiej; zob. P. Leulliettle, Święty Michał i smok.
Wspomnienia spadochroniarza, Warszawa 1965, s. 181–185.
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Interesujący może być fakt, że współcześni analitycy w niewielkim zakresie odnoszą się
do doświadczeń niektórych konfliktów kolonialnych, w tym m.in. wojny francusko-algierskiej
– uznawanej za jedną z najokrutniejszych, i z przeciwnikiem z obszaru islamu. Konsekwencje
tego konfliktu miały swoje reperkusje także na obszarze Ameryki Południowej, gdzie w sztabach
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Mimo takich doświadczeń dopiero ataki terrorystyczne na Nowy Jork i Waszyngton, przeprowadzone we wrześniu 2001 roku przez terrorystów, w znaczący
sposób zmieniły podejście do kwestii bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej.
Podsumowanie
W podsumowaniu artykułu należy zauważyć, że morza, oceany i porty
w XXI wieku to atrakcyjne obszary działań o charakterze terrorystycznym oraz
pirackim. Żegluga to przepływ ludzi i towarów drogami morskimi, co stanowi
95% międzykontynentalnej wymiany handlowej. Akweny nie są wolne od terroryzmu morskiego i ataków o charakterze ekonomicznym (piraci) i politycznym
(terroryści)63.
Działania o charakterze terrorystycznym mogą być prowadzone w dowolnym miejscu na kuli ziemskiej i akwen Morza Bałtyckiego nie jest nich wolny.
Osiągnięcie celów medialnych i propagandowych może doprowadzić do ataków
w celu zniszczenia lub uszkodzenia jednostek pływających (zarówno pasażerskich, jak i wojskowych), obiektów hydrotechnicznych czy instalacji portowych.
Zamach terrorystyczny może również doprowadzić do wywołania katastrofy
ekologicznej, np. w wyniku rozlania ropy naftowej ze zbiornikowca lub podczas
ataku na urządzenia i instalacje przeładunkowe64.
Miasta, w tym również miasta nadmorskie, we współczesnym świecie stały
się głównym teatrem walki, zarówno podczas lokalnych wojen, jak i podczas
konfliktów asymetrycznych. Niewątpliwym atutem prowadzanych ataków terrorystycznych jest teren zurbanizowany, stwarzający łatwość ukrycia i przetrwania, a także maksymalizację strat zaskoczonego przeciwnika przy minimalnym
użyciu własnych sił i środków.
Obecnie w Polsce wiele uwagi poświęca się ewentualnym skutkom ataku
terrorystycznego wymierzonego w zbiornikowiec LNG65 (tj. gazowiec). Wiąże
się to w sposób oczywisty z kwestiami bezpieczeństwa Gazoportu w Świnoujściu. Atak terrorystyczny powodujący wybuch zbiornika z gazem o pojemności
wojskowych Brazylii czy Argentyny zatrudniono francuskich specjalistów od zwalczania partyzantki (tworząc tzw. szwadrony śmierci).
63
W 1961 r. porwano pasażerski liniowiec „Santa Maria”, należący do portugalskiej Kompanii
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130 000 m3 mógłby doprowadzić do strat bezpowrotnych na obszarze o promieniu
5600 m, a poparzenia dotknęłyby ludzi w odległości do 10 000 m od epicentrum66.
Atak na Gazoport doprowadziłby do katastrofy ekologicznej i ogromnych strat
w ludziach. Należy jednak zaznaczyć, że zbiornik LNG jest niezwykle trudny
do uszkodzenia, a system ochrony wyposażony jest w nowoczesne technologie.
Atak terrorystyczny wymierzony w światową gospodarkę paliwami mógłby przede wszystkim doprowadzić do wzrostu cen towarów (szczególnie ropy
naftowej i gazu). Jednocześnie doszłoby do paraliżu strumieni transportowych
tego typu surowców. Eksplozja, porównywalna jedynie z wybuchem bomby atomowej, doprowadziłaby do ogromnych zniszczeń w portowych miastach, strat
w infrastrukturze oraz zniszczeń rozległych odcinków wybrzeża. Zagrożenie jest
realne, dlatego szczególnie ważne zadania, w zakresie rozpoznawania, przeciwdziałania i zwalczania tego typu zdarzeń, stoją przed służbami odpowiedzialnymi za ochronę żeglugi i portów.
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ABSTRAKT
W artykule przedstawiono zarys historii miast portowych, które od stuleci stanowiły cel
ataków militarnych regularnych sił morskich i piratów. Ataki prowadzono w okresie starożytnym, m.in. na porty Fenicjan, Greków i Egipcjan, a w I wieku p.n.e. piraci nieomal
sparaliżowali rzeczny transport zboż w krajach wschodniej części Morza Śródziemnego.
Zagrożenia portów i miast portowych obejmowały także obszar Morza Bałtyckiego.
Autor ukazał przykłady rozwoju osad nadmorskich na Pomorzu Zachodnim od XI wieku, które po włączeniu w obszar państwa polskiego uzyskują naturalne zaplecze gospodarcze i wraz z szybkim rozwojem ekonomicznym i przeobrażają się w miasta. Za przykład posłużył Wolin, Szczecin, Stargard czy Świnoujście. W artykule zwrócono uwagę
na fakt, iż zagrożone atakiem nadmorskie miasto często było położone na „gorącym”
pograniczu i uczęszczanym szlaku handlowym. W celu obrony musiało przeobrazić się
w punkt ufortyfikowany lub tworzyć zorganizowaną strukturę obronną w sojuszu z innymi miastami.
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Miasta nadmorskie, z portami wojennymi, stanowiły także bardzo ważny składnik konfliktów morskich, co przedstawiono w artykule głównie przez pryzmat wydarzeń militarnych I i II wojny światowej.
W artykule odniesiono się również do współczesnych miast nadmorskich, które stanowią
ważne punkty strategiczne oraz turystyczne i mogą stać się skupiskami przestępczości
zorganizowanej o charakterze przemytniczym i rabunkowym oraz celem ataków terrorystycznych. „Punkty ciężkości”, tj. elementy ważne dla życia miasta, które występują
we wszystkich wielkich aglomeracjach, muszą być właściwie chronione przed zagrożeniami naturalnymi i ze strony ludzi, co autor starał się ukazać w artykule.
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ABSTRACT
The article presents an outline of the history of the harbour towns that for centuries had
been the target of military attacks of regular naval forces and pirates. In antiquity the
attacks were launched, inter alia on the ports of Phoenicia, Greece and Egypt, and in the
first century BC the fluvial transport of corn was almost paralysed in the countries of
the eastern part of the Mediterranean Sea. The ports and harbour towns of the Baltic Sea
were under threat, too.
The author provides examples that illustrate the development of seaside settlements in
the West Pomerania since the 11th century, which after being included into the territory
of the Polish state gained access to the Polish economic resources and started developing
rapidly and transformed themselves into towns, such as Wolin/Wollin, Szczecin/Stettin,
Stargard or Świnoujście/Swinemünde. A special attention was paid to the fact that the
seaside towns under threat in most cases were situated in the ‘heated’ borderland and
a busy trade route; therefore, for defensive reasons they had to be turned into fortified
towns or create an organised defensive structure in alliance with other towns.
The seaside towns, together with their naval ports, were an important element of naval
conflicts, which was presented in the article from the angle of WW1 and WW2.
The article also deals with the present-day seaside towns, which are important strategic
and tourist points, and might become centres of organised crime engaged in smuggling
and robbing and targets of terrorist attacks. The centres of gravity, i.e. the elements essential for the functioning of the town, which are to be found in all big urbanised areas, have
to be properly protected against natural threats and the ones posed by people.
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Wprowadzenie
Zagrożenie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej konwencjonalnym
konfliktem zbrojnym jest minimalne i obecnie mamy zapewnione zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne bezpieczeństwo. Dynamiczne przemiany zachodzące
we współczesnym świecie, których najlepszym dowodem jest zagrożenie zjawiskiem terroryzmu, stały się w życiu społeczeństw obecne w stopniu dotychczas
niespotykanym. Świat staje się z dnia na dzień bardziej brutalny, nawet w polityce ludzie sięgają po przemoc.
Zmieniająca się sytuacja ekonomiczno-polityczna Polski, członkostwo
w NATO oraz udział w misjach pokojowych, a do niedawna udział żołnierzy RP
w charakterze sił stabilizacyjnych w Iraku i obecna misja stabilizacyjna w Afganistanie, powodują konieczność zwrócenia baczniejszej uwagi na problematykę
światowego terroryzmu.

28

Marek Cupryjak

Poważnym wyzwaniem dla sił odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa państwa, w tym także obywateli1, jest komunikat przywódców Al-Kaidy,
wymieniający Polskę jako cel działań odwetowych terrorystów. Według komunikatu atakowane mają być przedstawicielstwa dyplomatyczne i handlowe RP poza
granicami kraju, jak również obiekty na terenie Polski. Rodzime grupy przestępczości zorganizowanej także coraz częściej sięgają po gotowe wzorce działania
zachodnich grup terrorystycznych, o których codziennie informują nas media.
Z kolei obce grupy terrorystyczne, w tym terroryści międzynarodowi, zdają się
mieć podatny grunt do swoich działań2.
Powyższa sytuacja zmusza do podejmowania działań zmierzających do znalezienia odpowiednich środków zapobiegawczych. Między innymi należy dążyć
do przygotowania sztabów kryzysowych, powoływanych w sytuacjach zagrożenia terroryzmem, aby w razie nagłego ataku mieć wypracowane ich struktury
organizacyjne oraz strategię i taktykę działania3. System przeciwdziałania terroryzmowi musi podlegać ciągłemu procesowi udoskonalania, a efektywna neutralizacja zagrożeń terrorystycznych wymaga stworzenia sprawnych mechanizmów koordynacyjnych i stałego rozwijania współpracy służb odpowiedzialnych
za bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne oraz za ład konstytucyjny, a także
bezpieczeństwo i porządek publiczny państwa.
Pomimo stosowania technicznych środków zabezpieczenia obiektów czy
działań uzbrojonych formacji ochronnych, nigdy nie ma stuprocentowej gwarancji
bezpieczeństwa. Personel instytucji o wysokim stopniu ryzyka może jednak uczynić wiele, by zmniejszyć ryzyko ataku terrorystycznego i zwiększyć szansę przeżycia w przypadku napadu, uprowadzenia lub pojmania w charakterze zakładnika4.
Polska jest postrzegana przez siły wrogie NATO i USA jako jeden z głównych sojuszników Stanów Zjednoczonych w Europie. Zaangażowanie Polski po
stronie koalicji antyterrorystycznej, m.in. udział kontyngentów sił zbrojnych RP
w operacjach wojennych w Afganistanie i Iraku, spowodowało, że prawdopodobieństwo dokonywania ataków terrorystycznych i militarnych na nasze państwo
1
K. Jałoszyński, Obiekty infrastruktury krytycznej a działania defensywne i ofensywne
w obszarze zagrożeń terrorystycznych, w: Ochrona infrastruktury krytycznej, red. A. Tyburska,
Szczytno 2010, s. 275–277.
2

K. Jałoszyński, Współczesny wymiar antyterroryzmu, Warszawa 2008, s. 16–18.

3

M. Stefański, Prewencyjno-edukacyjne działania Policji w systemie bezpieczeństwa publicznego, Słupsk 2012, s. 158–163.
4

T. Białek, Terroryzm manipulacja strachem, Warszawa 2005, s. 235–248.
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wzrosło. Aby ustrzec się przed różnego rodzaju implikacjami związanymi z atakami terrorystycznymi, Polska powinna przygotować wielowariantowe plany
działania na wypadek wystąpienia jednostkowych lub zmasowanych ataków terrorystycznych na obiekty cywilne i wojskowe na terytorium RP5.
Atak terrorystyczny może być przeprowadzony w różnych miejscach i o nieprzewidywalnej porze. Bardzo trudne jest ustalenie, które obiekty są narażone na
zamachy. Zdesperowani terroryści potrafią działać w sposób nieprzewidywalny.
Rozwój cywilizacyjny świata sprawia, że dokonywanie zamachów terrorystycznych jest bardzo łatwe. Do głównych czynników, które umożliwiają działalność
terrorystyczną, należy zaliczyć6:
– szeroki dostęp do informacji i nowoczesnej techniki,
– globalizację i związaną z nią łatwość podróżowania,
– szybki i trudny do kontrolowania przepływ kapitału,
– dużą liczbę niebezpiecznych ładunków chemicznych w zakładach przemysłowych i przewożonych drogami publicznymi,
– zorganizowaną przestępczość – organizacje o charakterze mafijnym są
dostawcami broni, materiałów wybuchowych, substancji służących do
produkcji broni masowego rażenia, fałszywych dokumentów itp.,
– handel narkotykami, który staje się podstawowym źródłem finansowania
większości organizacji terrorystycznych.
Działania Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie
Mając na uwadze zagrożenia wynikające ze złożonej sytuacji międzynarodowej, Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie podjęła szereg działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie województwa zachodniopomorskiego7:
1. Dokonano analizy zagrożeń rejonów i obiektów, ze szczególnym
uwzględnieniem możliwości wystąpienia zdarzeń o charakterze
5

J. Szafrański, Przygotowanie Policji do działań w sytuacji zaistnienia ataku terrorystycznego, w: Samorząd terytorialny od społeczeństwa ryzyka do społeczeństwa bezpieczeństwa, red.
J. Konieczny, K. Sroka, Jarocin–Poznań–Szczecin 2006, s. 150–153.
6
7

J. Adamski, Nowe technologie w służbie terrorystów, Warszawa 2007, s. 7–8, 62–78.

S. Bukowski, Terroryzm europejski. Geneza i współczesne zagrożenia, Słupsk 2010, s. 110–
118. Autor artykułu, dr Marek Cupryjak, mł. inspektor policji w stanie spoczynku, w latach
1994–2007 pełnił funkcje: Wojewódzkiego Koordynatora ds. Antyterrorystycznych Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, Wojewódzkiego Koordynatora ds. Działań Minersko-Pirotechnicznych KWP w Szczecinie i Wojewódzkiego Koordynatora ds. Negocjacji KWP
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terrorystycznym, również z użyciem środków promieniotwórczych, biologicznych i chemicznych.
2. Sporządzono wykaz obiektów potencjalnie zagrożonych atakami o charakterze terrorystycznym na terenie województwa
zachodniopomorskiego.
3. Oceniono i zmodyfikowano system obiegu informacji w celu zapewnienia pełnego monitoringu zagrożeń.
4. Zapewniono warunki techniczne i organizacyjne do natychmiastowego powołania sztabu kryzysowego i uruchomienia stanowiska dowodzenia KWP.
5. Wzmocniono współpracę z innymi służbami (m.in. Strażą Graniczną,
ABW, Wydziałem Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego)
w celu wymiany informacji o potencjalnych zagrożeniach oraz uzgodniono wspólne działania w ramach funkcjonujących zespołów reagowania kryzysowego.
6. Na bieżąco utrzymywany jest kontakt z osobami odpowiedzialnymi za
bezpieczeństwo obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie i powiadamianie ich o:
– potencjalnych zagrożeniach ze strony organizacji terrorystycznych,
– obowiązku wzmożenia nadzoru nad formacjami ochronnymi.
7. Na bieżąco realizowane są kontrole mające na celu sprawdzenie zgodności realizacji ochrony obiektów podlegających obowiązkowej ochronie
z przyjętymi w planach ochrony zasadami.
8. W ramach prewencji antyterrorystycznej przygotowano plany wzmocnienia służby w rejonach możliwych zagrożeń (do uruchomienia w przypadku ich wystąpienia).
9. Dokonano przeglądu stanu zabezpieczenia własnych obiektów policyjnych oraz podjęto niezbędne przedsięwzięcia mające na celu zapewnienie ich bezpieczeństwa, a także przygotowano niezbędne procedury postępowania w razie wystąpienia zagrożenia.
10. Dokonano uzgodnień z Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody
Zachodniopomorskiego w sprawie procedur reagowania na zagrożenia
o charakterze ataku bioterrorystycznego, a także z użyciem środków promieniotwórczych lub chemicznych.

w Szczecinie. Treść artykułu jest wynikiem wiedzy specjalistycznej i osobistej realizacji zadań
służbowych w tym okresie.
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11. Zapewniono dyspozycyjność sił i środków Oddziału Prewencji Policji i Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji (SPAP)
w Szczecinie do użycia w trybie alarmowym.
12. W sposób systemowy prowadzi się rozpoznanie operacyjne potencjalnych zagrożeń terrorystycznych, a w szczególności zbiera się informacje
o osobach podejrzewanych o działalność terrorystyczną, cudzoziemcach mających kontakty z osobami, wobec których prowadzi się działania operacyjne, i osobach, które wykazują szczególne zainteresowanie
obiektami administracji, przemysłowymi i użyteczności publicznej.
Oprócz powyższego Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie, na podstawie Decyzji Komendanta Głównego Policji, powołał Zespół do spraw Koordynacji Przeciwdziałania Aktom Terroru z użyciem materiałów wybuchowych oraz
innych zdarzeń noszących cechy zamachu terrorystycznego8.
Zadaniem zespołu jest między innymi:
– koordynowanie przedsięwzięć w zakresie przeciwdziałania i zwalczania
aktów terroru z użyciem materiałów wybuchowych oraz o charakterze
terrorystycznym na terenie województwa,
– utrzymywanie współpracy z jednostkami terenowymi: Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Żandarmerii Wojskowej, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biura
Ochrony Rządu w celu wymiany informacji, wspólnych realizacji materiałów operacyjnych i procesowych oraz skoordynowania podejmowanych przedsięwzięć,
– podejmowanie współpracy z innymi organami i instytucjami mogącymi
dysponować wiedzą na temat osób i zagrożeń wynikających z obrotu i dystrybucji materiałami wybuchowymi bądź substancjami niebezpiecznymi,
– prowadzenie rozpoznań operacyjnych dotyczących obywateli polskich oraz
cudzoziemców zamieszkujących na stałe lub przebywających czasowo na
terenie podległym KWP w Szczecinie, co do których zachodzi podejrzenie
prowadzenia działalności o charakterze terrorystycznym na terenie Polski
i poza jej granicami, a także uczestnictwa w grupach, organizacjach lub
związkach podejrzewanych o działalność terrorystyczną, lub jej wspieranie.
8
Decyzja nr 63/02 Komendanta Głównego Policji z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie organizacji i zasad działania Policji w przypadku zaistnienia aktu terroru z użyciem materiałów wybuchowych oraz innych zdarzeń noszących cechy zamachu terrorystycznego. W pracach tego zespołu
autor artykułu brał czynny udział.
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Ważnym elementem systemu przeciwdziałania terroryzmowi bombowemu
jest m.in. Zespół Minersko-Pirotechniczny Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Szczecinie. Każda jednostka terenowa Komendy Powiatowej Policji (a także Komendy Miejskiej Policji) posiada utworzoną Nieetatową
Grupę Rozpoznania Minersko-Pirotechnicznego, przeznaczoną do prowadzenia
działań rozpoznawczych.
Broń palna legalnie posiadana
na terenie województwa zachodniopomorskiego
Na terenie województwa zachodniopomorskiego w posiadaniu osób prawnych i fizycznych, według danych na 2017 rok, znajduje się ponad 19 000 egzemplarzy broni. Obecnie zmniejsza się ich liczba, co wynika z ustawy o środkach
przymusu bezpośredniego i broni palnej z 24 maja 2013 roku9.
W poszczególnych pozycjach stan ewidencyjny broni palnej na rok 2017
przedstawiał się następująco10:
I. Osoby prawne (obiekty, kluby sportowe, szkoły, LOK i in.):
– broń palna krótka – około 900 szt.,
– broń myśliwska – około 30 szt.,
– broń sportowa – około 1500 szt.,
– broń alarmowa – około 500 szt.,
– broń maszynowa – około 250 szt.,
– broń gazowa – brak11.
II. Osoby fizyczne:
– broń palna krótka – około 200 szt.,
– broń myśliwska – około 15 000 szt.,
– broń sportowa – około 500 szt.,
– broń alarmowa – około 250 szt.,
– broń gazowa – około 400 szt.

9

Ustawa o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej z 24 maja 2013 r., Dz.U. 2013,
poz. 628.
10
Dane statystyczne dotyczące broni palnej uzyskano z Wydziału Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.
11
W zapisie ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej broń gazowa została
zniesiona z uzbrojenia pracowników ochrony.
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Przedstawiona powyżej statystyka ukazuje, że w posiadaniu osób prawnych znajduje się około 3200 sztuk broni, natomiast osoby fizyczne mają około
16 300 egzemplarzy broni palnej. Wskazuje to na spadek ilości jednostek broni w posiadaniu podmiotów uprawnionych w porównaniu z latami ubiegłymi
o około 29%.
Mimo ustawowych obwarowań i obowiązku rejestrowania broni istnieje
jednak potencjalna możliwość pozyskania tej broni przez organizacje terrorystyczne lub przestępcze w wyniku dokonania napadów na magazyny uzbrojenia,
przestępstw kradzieży z włamaniem do obiektów, w których jest ona przechowywana, a także napadów na uzbrojonych pracowników ochrony.
Podjęte działania przez zachodniopomorską policję zmierzają do minimalizacji skutków ewentualnych ataków terrorystycznych z użyciem broni palnej.
Obiekty na terenie województwa zachodniopomorskiego
zagrożone atakiem terrorystycznym12
1. Lotniska w Goleniowie i Szczecinie-Dąbiu:
– przeprowadzenie ataku z użyciem ręcznych wyrzutni rakietowych,
– opanowanie samolotów i wykorzystanie ich do ataków powietrznych
na wybrane obiekty (Terminal LNG w Świnoujściu, Zakłady Chemiczne Police, siedziba Eurokorpusu, duże centra handlowe),
– zniszczenie samolotów i infrastruktury lotniska.
2. Zakłady Chemiczne w Policach:
– atak z użyciem materiałów wybuchowych na infrastrukturę zakładu
w celu uwolnienia składowanych tam związków chemicznych (amoniak, kwas siarkowy). Toksyczna chmura może spowodować śmierć
tysięcy mieszkańców Szczecina i okolic.
3. Wielonarodowy Korpus Północno-Wschodni:
– zamachy terrorystyczne z użyciem broni chemicznej i biologicznej
oraz materiałów wybuchowych na osoby i infrastrukturę,
– opanowanie obiektu i wzięcie zakładników w celu stawiania żądań
natury politycznej.

12
K. Liedel, P. Piasecka, Jak przetrwać w dobie zagrożeń terrorystycznych. Elementy edukacji
antyterrorystycznej, Warszawa 2008, s. 23–28.
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4. Urząd Wojewódzki w Szczecinie, Urząd Miejski w Szczecinie:
– zamachy bombowe w celu pozbawienia życia osób i zniszczenia
obiektów oraz sparaliżowania administracji rządowej i samorządowej,
5. Budynek Radia i Telewizji Polskiej w Szczecinie:
– zamachy terrorystyczne z użyciem broni chemicznej i biologicznej
oraz materiałów wybuchowych na osoby i infrastrukturę,
– nadawanie odezwy terrorystycznej, nagłośnienie medialne akcji
terrorystycznej,
– pojmanie zakładników z osób przebywających w obiekcie.
6. Dworce kolejowe i autobusowe:
– zamachy terrorystyczne z użyciem broni chemicznej i biologicznej
oraz materiałów wybuchowych na osoby i infrastrukturę dworców.
7. Mosty, wiadukty i węzły kolejowe:
– ataki z użyciem materiałów wybuchowych, detonowanie ich w chwili
znajdowania się na nich pociągów, pojazdów samochodowych,
– sabotaż linii kolejowych, uszkadzanie zwrotnic, powodowanie wykolejeń pociągów,
– powodowanie paraliżu komunikacyjnego.
8. Ujęcia wody pitnej:
– zatruwanie ujęć wodnych,
– niszczenie infrastruktury.
9. Elektrownia i gazownia:
– ataki z użyciem materiałów wybuchowych na infrastrukturę zakładu
w celu osiągnięcia paraliżu energetycznego województwa.
10. Terminale portowe, LNG, promy pasażerskie i statki handlowe:
– niszczenie obiektów w celu zablokowania toru wodnego, uwolnienia
środków toksycznych znajdujących się w ładowniach, detonacje materiałów wybuchowych,
– atak z użyciem uprowadzonych samolotów, niszczenie obiektów, zachwianie bezpieczeństwa energetycznego Polski,
– branie zakładników,
– znajdująca się wśród pasażerów grupa oficerów NATO może być torturowana, bita lub zabijana,
– pasażerowie mający obywatelstwo państw zaangażowanych w wojnie
w Afganistanie i Iraku mogą stanowić grupę o szczególnym zagrożeniu ich życia i zdrowia,
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– żądania terrorystów mogą być rozszerzone i dotyczyć rządów państw,
których obywatele znajdują się wśród zakładników.
11. Inne obiekty istotne dla bezpieczeństwa państwa (jednostki wojskowe, policyjne, centrale telekomunikacyjne, służba zdrowia i system ratowniczy itp.).
– zamachy terrorystyczne z użyciem broni chemicznej i biologicznej
oraz materiałów wybuchowych na osoby i infrastrukturę.
12. Cele miękkie:
– budynki kultury i sportu,
– obiekty kultu religijnego,
– centra handlowe i targowiska.
Wnioski
Podsumowując przedstawiony materiał, można zauważyć, że służby odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa podejmują działania szeroko rozumianej prewencji antyterrorystycznej, zmierzające do przygotowania osób
i podmiotów w zakresie właściwych zachowań w sytuacjach zagrożeń (szczególnie bombowych). W ramach współpracy i współdziałania służb państwowych organizuje się treningi sztabowe, ćwiczenia z udziałem struktur zarządzania kryzysowego oraz innych podmiotów rządowych i pozarządowych. Należy
także doskonalić współpracę międzynarodową w ramach Europolu i Interpolu
w zakresie pozyskiwania wyprzedzających informacji o zagrożeniach bezpieczeństwa obywateli i obiektów na terenie województwa zachodniopomorskiego.
Powyższe działania podnoszą poziom bezpieczeństwa na terenie województwa zachodniopomorskiego, co przekłada się również na wzrost bezpieczeństwa krajowego.
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ABSTRAKT
Autor w prezentowanym artykule zwrócił uwagę na wyzwania stojące przed siłami odpowiedzialnymi za zapewnienie bezpieczeństwa państwa, w tym obywateli, wskazując
na Polskę jako potencjalny cel działań terrorystycznych. Podkreślił także, że rodzime
grupy przestępczości zorganizowanej coraz częściej sięgają po gotowe wzorce działania
grup terrorystycznych z obszaru państw UE. Treść artykułu dotyczy zagrożeń na obszarze województwa zachodniopomorskiego.
Według autora system przeciwdziałania terroryzmowi musi podlegać ciągłemu procesowi udoskonalania, a efektywna neutralizacja zagrożeń terrorystycznych wymaga
stworzenia sprawnych mechanizmów koordynacyjnych. Oprócz tego konieczna jest stała
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międzynarodowa współpraca służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne
i zewnętrzne kraju.
Autor podkreśla, że mimo stosowania technicznych środków zabezpieczenia obiektów
czy działań uzbrojonych formacji ochronnych nigdy nie ma stuprocentowej gwarancji
bezpieczeństwa. Niemniej personel instytucji zagrożonych ryzykiem może wiele uczynić, aby zwiększyć szansę przeżycia w przypadku napadu, uprowadzenia lub pojmania
w charakterze zakładnika.

THE AREA

OF THE WEST POMERANIAN VOIVODESHIP
AS A POTENTIAL TARGET OF ATTACKS

ABSTRACT
The article emphasises the challenges for the forces responsible for national security,
both the security of the state and its citizens, indicating Poland as a potential target for
terrorist attacks. The article shows that native groups of organised crime more and more
frequently use ready-made modus faciendi of terrorist groups from the area of the EU.
The article concentrates on the West Pomeranian Voivodeship.
The counter-terrorism system has to be continually improved, and the effective neutralisation of terrorist threats requires efficient coordination mechanisms. Additionally, there
is a need for constant international cooperation of the services responsible for internal
and external security.
The author underlines that in spite of all the security measures and military formations
the full security of the protected facility cannot be guaranteed. Nevertheless, the staff of
the protected facility can significantly increase the odds of survival in case of kidnapping
or capturing hostages or any other terrorist attack.
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AWARIE ELEKTROWNI ATOMOWYCH –
WPŁYW NA INFRASTRUKTURĘ KRYTYCZNĄ
I ŻYCIE SPOŁECZEŃSTW EUROPEJSKICH

FUKUSHIMIE, CZARNOBYLU I TIHANGE
(W KONTEKŚCIE ODDZIAŁYWANIA INFORMACJI MEDIALNEJ)

NA PRZYKŁADZIE WYPADKÓW W

Słowa kluczowe: elektrownie jądrowe, Europa, zagrożenie wybuchem, atak terrorystyczny
Keywords: nuclear power plants (NPPs), Europe, the risk of explosion, terrorist attack

Są wydarzenia, które zmieniają spojrzenie naukowców, wojskowych, a także
społeczeństw na stabilność i bezpieczeństwo świata, otoczenia i własnego życia1.
Do takich niewątpliwie należą wybuch w elektrowni w Czarnobylu2 czy awarie
w elektrowni atomowej w Tihange.

1
Strahlende Zukunft für Europas Osten, https://www.mdr.de/heute-im-osten/kernkraft-osteuropa-100.html; Niemieckie elektrownie atomowe mają być czynne tylko do 2022 roku, http://
www.dziennikzachodni.pl/artykul/409949,niemieckie-elektrownie-atomowe-maja-byc-czynne-tylko-do-2022-roku,id,t.html; R. Zasuń, B. Wieliński, Niemcy do 2021 r. wyłączą elektrownie
atomowe, http://wyborcza.pl/1,155287,9696034,Niemcy_do_2021_r__wylacza_elektrownie_atomowe.html?disableRedirects=true.
2

„Skala i konsekwencje awarii w Czarnobylu nie były przewidziane i zaskoczyły władze odpowiedzialne za zdrowie i bezpieczeństwo publiczne. Kryteria i procedury interwencyjne istniejące
w większości krajów nie nadawały się do opanowania awarii o takich rozmiarach i nie pomagały
w wyborze i wprowadzeniu działań interwencyjnych. Ponadto w początkowej fazie awarii mało
było informacji o rzeczywistym stanie rzeczy, a decydenci musieli podejmować decyzje pod naciskiem czynników politycznych, częściowo uzasadnionych społecznym przeświadczeniem o skali
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11 marca 2011 roku wielkie trzęsienie ziemi i następujące po nim tsunami
dokonało spustoszeń na wybrzeżu Japonii. Jednym ze skutków była awaria elektrowni jądrowej w Fukushimie. Wydarzenie to porównywane jest przez media
zarówno do tragedii, do jakich doszło w Hiroszimie, jak i Czarnobylu3. Stało się
współczesną ikoną zagłady, śmierci i zagrożenia. Wstrząsnęło praktycznie całym
światem, który w mniej lub bardziej histeryczny sposób starał się na własną rękę
bronić swoich obywateli przed skutkami promieniowania. Strach powoli odchodzi w zapomnienie, ale pozostały pytania, na które nie zawsze potrafiono dać
satysfakcjonującą odpowiedź, jak choćby o skutki przyjmowania małych dawek
promieniowania przez długi czas. Do przeciętnego człowieka informacje docierają obecnie przede wszystkim za pośrednictwem mediów. Powstaje literatura
edukacyjna dla dzieci, która podaje podstawowe informacje o zagrożeniu nuklearnym4. Zadaje się także pytania, czy naprawdę jesteśmy przygotowani na
podobne zdarzenia.

awarii” – A. Strupczewski, Skutki zdrowotne awarii w Czarnobylu, http://atom.edu.pl/index.php/
bezpieczenstwo/prawda-o-czarnobylu/skutki-zdrowotne.html.
3

The Fukushima Daiichi Nuclear Accident: Final Report of the AESJ Investigation Committee,
Atomic Energy Society of Japan, Springer 2014; A. Glogg, Keine Angst vor Fukushima?, Bichwil
2012; E. Ochiai, Hiroshima to Fukushima: Biohazards of Radiation, Springer 2014; R. Hindmarsh, Nuclear Disaster at Fukushima Daiichi: Social, Political and Environmental Iussues,
New York 2013; G. Mackenthun, Fukushima, Norderstedt 2014; Reflections on the Fukushima
Daiichi Nuclear Accident. Toward Social-Scientific Literacy and Engineering Resilience, red.
J. Ahn, C. Carson, M. Jensen, K. Juraku, S. Nagasaki, S. Tanaka, Springer 2015; F. Coulmas,
J. Stalpers, Fukushima. Vom Erdbeben zu atomaren Katastrophe, München 2011; Y. Hatamura,
S. Abe, M. Fuchigami, N. Kasahara, The 2011 Fukushima Nuclear Power Plant Accident, Elsevier
2014. Prace krytykujące elektrownie jądrowe: T. Hirose, Fukushima Meltdown: The World’s First
Earthquake-Tsunami-Nuclear Disaster, Createspace 2012; D. Elliott, Fukushima: Impacts and
Implications, Palgrave Pivot 2012; P.B. Ladkin, Ch. Goeker, B. Sieker, The Fukushima Dai-Ichi
Accident, LIT Verlag 2013; Radiation Monitoring and Dose Estimation of the Fukushima Nuclear
Accident, red. S. Takahashi, Springer 2014; The Fukushima Daiichi Nuclear Power Station Disaster: Investigating the Myth and Reality, red. M.K. Bricker, London 2014; T.M. Nakanishi, K. Tanoi,
Agricultural Implications of the Fukushima Nuclear Accident, Springer 2013; H. Caldicott, Crisis
without End: The Medical and Ecological Consequences of the Fukushima Nuclear Catastrophe,
New York 2014; P. Povinec, K. Hirose, M. Aoyama, Fukushima Accident: Radioactivity Impact
on the Environment, Elsevier 2013; M.H. Nadesan, Fukushima and the Privatization of Risk,
Palgrave Pivot, 2013; P. Bacon, Ch. Hobson, Human Security and Japan’s Triple Disaster. Responding to the 2011 Earthquake, Tsunami and Fukushima Nuclear Crisis, Abington–New York
2014; S. Boos, Fukushima lässt grüßen, Zürich 2012; K. Roberson, Silence Deafening, Fukushima
Fallout… a Mother’s Response, North Charleston 2013; Ch. Hubbard, Fukushima and Beyond:
Nuclear Power in a Low-Carbon World, Farnham 2014.
4

P.M. Moran, The Sushi-Eating Basset Hound from Fukushima Japan, North Charleston, SC 2013.
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Bez wątpienia ani organizacje zajmujące się energią jądrową, ani elektrownie i narody nie były przygotowane na rozmiar katastrofy, jej skutki i konieczność improwizacji. Wydawało się, że dotychczasowe zdarzenia, zwłaszcza awaria
elektrowni w Czarnobylu, przygotowały zarówno służby do podejmowania działań w razie zagrożenia, jak i podstawy prawne do ewentualnego zwalczania skutków promieniowania. Dzień 11 marca 2011 roku zweryfikował to przekonanie.
Uświadomił, że zjawiska natury i przyroda mogą nakreślić scenariusz, którego
człowiek nie przewidzi i nie opanuje. Zresztą do dzisiaj uczymy się zachowywania właściwego dystansu i postawy wobec natury i energii jądrowej5.
Czego nauczyły nas awarie elektrowni i przypadki tsunami? Że nadal zbyt
wiele osób, nawet pozostających na rządowych posadach, nie docenia mocy wymienionych wydarzeń, zjawisk, cóż dopiero mówić o zwykłych ludziach. Także
tego, że potrzeby energetyczne w Europie i na świecie są tak wielkie, że trudno
jest z dnia na dzień zrezygnować z tego źródła energii. Rządy muszą przygotować alternatywne źródła jej pozyskiwania i uwzględnić bardziej niż dotychczas
zmiany pogodowe i klimatyczne wywołujące nagłe zjawiska w postaci wysokich
fal, trąb powietrznych, huraganów itp., również na terenach nienawiedzanych
dotąd przez podobne zjawiska.
Tsunami, będące sprawcami wielu tragedii, zostało wielokrotnie zlekceważone, mimo że wiedziano o nadchodzącym zjawisku dzięki systemowi wczesnego ostrzegania6. W konsekwencji zginęli ludzie. Stacje sejsmologiczne i pomiarowe wyposażone są w instrumenty pomiarowe rejestrujące wstrząsy i ruchy
tektonicznie, zachowanie wód morskich, prądów oceanicznych, co pozwala
przez całą dobę obserwować sytuację na lądzie i oceanie. Obecnie naukowcy są
w stanie przewidzieć, w jakim kierunku, z jaką siłą i w jakim czasie będą rozprzestrzeniały się fale tsunami. Można zadać sobie pytanie: dlaczego więc wciąż
giną ludzie? Dlaczego Japonia w marcu 2011 roku nie ewakuowała ludzi z terenów zagrożonych przez tsunami? Państwo to ma odpowiednie służby, ale – jak
w wielu krajach – zebrane przez ludzi „doświadczenia życiowe” wzięły górę nad
zdrowym rozsądkiem. Największym problemem Japonii po tsunami była awaria
elektrowni jądrowej. Teoretycznie posiadano wypracowane procedury reagowania w sytuacji kryzysowej, jednak nie przewidziano kompletnego zniszczenia
5
Lista ujawnionych awarii elektrowni jądrowych na świecie (do 2009 r.), https://sites.google.
com/site/awarielektrowni.
6
P. Symonds, The Asian Tsunami: Why There Were No Warnings, http://www.wsws.org/en/
articles/2005/01/warn-j03.html.
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infrastruktury niezbędnej do prowadzenia akcji ratunkowej. Zbiurokratyzowanie
procedur odbiło się na tempie podejmowanych działań. Okazało się, że zniszczenie dróg, linii kolejowych, lotnisk uniemożliwiło udzielenie pomocy, a straż
przybrzeżna nie miała prawnej możliwości współpracy z ekipami ratowników,
chociaż do wielu miejsc można było dotrzeć tylko wodą. Poświęcenie ludzi, determinacja Czerwonego Krzyża i innych organizacji, pomoc osób prywatnych
pozwoliły w początkowym okresie opanować sytuację. Rząd musiał dokonać
zmian prawnych, aby umożliwić służbom działanie w nieprzewidzianych wcześniej warunkach. Pracowano najszybciej jak można, ale dla wielu ludzi pomoc
przyszła za późno. Na bieżąco trzeba było rozwiązywać problemy, z którymi
wcześniej nie miano do czynienia – np. co zrobić ze skażoną wodą ze zbiorników
elektrowni, gdyż zbiorniki były niezbędne przy dalszej akcji ratowniczej.
W innych państwach azjatyckich narażonych na podobne zjawiska również
pracują elektrownie jądrowe. Ich stan techniczny, podobnie jak wielu europejskich obiektów, budzi obawy, a wydarzenia w Fukushimie uświadomiły społeczeństwom i rządom, że skali kataklizmów i ich skutków w kontekście pracy
elektrowni nie da się przewidzieć. Takie obawy dotyczą również innych obiektów, jak choćby zakładów, w których używa się chemikaliów. W wielu uboższych
państwach z powodu zacofania technologicznego brakuje odpowiedniej infrastruktury, a urzędnikom – umiejętności odczytywania przesyłanych ze stacji sygnałów (z sejsmometrów, tsunamometrów).
Społeczeństwo Japonii i terenów narażonych na erupcje wulkaniczne czy
ruchy tektoniczne świadome jest konsekwencji np. wybuchu wulkanów czy trzęsień ziemi. Jednak, jak wskazuje dokumentacja zgromadzona po awarii w Fukushimie, nawet tam ludzie potrafią zachować się w sposób nieprzewidywalny dla
służb, kierując się tzw. doświadczeniem życiowym, a nie poleceniami płynącymi
z radia, telewizji czy bezpośrednio od przedstawicieli służb ratowniczych. Uzmysławia ten problem zachowanie ludzi, którzy, nie zdając sobie sprawy z niszczycielskiej siły tsunami, po pierwszym uderzeniu fali i cofnięciu się wód wracali
na brzeg popatrzeć, co się wydarzyło, lub po promieniowaniu (którego przecież
nie widać) wracali do domów na skażonym terenie, by doglądać dobytku. Także władze lokalne innych państw, nie chcąc wywoływać paniki, zwłaszcza na
obszarach Azji, czerpiących dochody z turystyki, nie wszczynają „pochopnie”
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alarmu, co często przekłada się na straty w ludziach7. W tym ostatnim wypadku
informacje o zagrożeniu nie docierały do mediów, nie były więc nagłaśniane.
Po awarii elektrowni w Fukushimie za jedno z priorytetowych działań uznano
uruchomienie łączności medialnej z poszkodowanymi ludźmi, aby tą drogą koordynować akcję ratunkową. Wszystkie japońskie media prowadziły relację w czasie realnym. Zaprzestano nawet prowadzonej cyfryzacji, bowiem nie wszyscy
obywatele mieli odbiorniki inne niż analogowe. Wśród dostarczanego poszkodowanym sprzętu znalazły się radia. Ważną rolę odegrał także Internet i telefony
komórkowe. Za ich pośrednictwem informacje docierały także do pozostałych
państw świata. Wiele stacji tłumaczyło na bieżąco informacje nadchodzące z Japonii na język narodowy.
Awaria elektrowni w Fukushimie i tsunami sprowadziły realne zagrożenie
dla infrastruktury krytycznej więcej niż jednego narodu, podobnie jak wcześniejsza awaria elektrowni w Czarnobylu. Ludzie w części Japonii odcięci zostali
od wody pitnej, żywności, prądu, gazu. Media japońskie starały się uspokajać
i hamować objawy paniki. Okazało się, że ratunek nie przyjdzie ani z wody, ani
z powietrza, bo nie przewidziano takiej skali zniszczenia infrastruktury komunikacyjnej, do jakiej doszło. Pozostawał tylko człowiek, który z narażeniem życia
docierał tam, gdzie oczekiwano na pomoc. Człowiek pozbawiony początkowo odpowiedniego zabezpieczenia, gdyż zabrakło właściwej odzieży i mierników stopnia promieniowania. Nie przewidziano, że ryby, ptaki i zwierzęta będą przenosiły
skażenie radioaktywne na obszary dalekie od miejsca awarii, że ludzi uspokoją
„doświadczenia życiowe” i nie zachowają czujności8. Powstało pytanie, co zrobić
ze skażoną wodą z elektrowni, która ze zbiorników trafiła ostatecznie do oceanu,
bowiem trzeba było przygotować miejsce na jej bardziej skażoną część. Wywołało to panikę, nerwowe reakcje innych państw, groźby oddania sprawy do Trybunału Międzynarodowego. Nie istniały jednak żadne przepisy prawne mówiące,
7

J. Giles, E. Marris, Indonesian Tsunami-monitoring System Lacked Basic Equipment, http://
www.nature.com/news/2004/041229/full/news041229-4.html; M. Ochwat, Niszczycielska moc
tsunami. Analiza wybranych aspektów tsunami w latach 20004 i 2011, w: Międzynarodowe implikacje awarii elektrowni atomowej w Fukushimie. Wybrane aspekty problemu, red. R. Gałaj-Dempniak, Szczecin 2015, s. 33.
8

Fukushima Nuclear Disaster: Former Tepco Executives go on Trial, https://www.theguardian.com/environment/2017/jun/30/fukushima-nuclear-crisis-tepco-criminal-trial-japan; Fukushima Evacuee to Tell UN that Japan Violated Human Rights, https://www.theguardian.com/environment/2017/oct/11/fukushima-evacuee-un-japan-human-rights; Japanese Government Held Liable
for First Time for Negligence in Fukushima, https://www.theguardian.com/world/2017/mar/17/
japanese-government-liable-negligence-fukushima-daiichi-nuclear-disaster.
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jak w podobnej sytuacji należy postąpić. Okazało się, że tak naprawdę nie ma
wypracowanych ani podstaw prawnych, ani zasad postępowania w obliczu tak
druzgocącej katastrofy, bowiem nigdy wcześniej nie doszło do kataklizmu na tak
wielką skalę9. Problemem była przewlekłość działań systemu reagowania, nieadekwatna do powstałej sytuacji i dynamiki wydarzeń, oraz rozległość obszaru.
Kolejne państwa ewakuowały swoich obywateli z Japonii, zamykały granice dla
japońskich produktów. Niektóre na tragedii kraju postanowiły umocnić własną
gospodarkę, wchodząc na rynki w lukę powstałą po japońskich towarach. Nawet w Europie organizacje konsumenckie straciły zimną krew. Kontrolowano
wszystkie importowane produkty, a każda podejrzana czy wykryta skażona partia towaru nakręcała spiralę strachu. System kontroli okazał się jednak bardzo
skuteczny, a skażenie, rozprzestrzeniające się przez będące w stałym ruchu wodę
czy powietrze, nie zagroziło życiu na kontynencie europejskim. Agencje rządowe
prowadziły stały monitoring, a jego wyniki publikowano w Internecie10, każdy
zainteresowany mógł więc do nich dotrzeć. Takie działania podjęły również wyspecjalizowane agendy ONZ. Jednak doświadczenia z Czarnobyla odcisnęły piętno na sposobie rozumowania Europejczyków. Pomimo dostępu do informacji nie
dowierzano ich treści. Doszukiwano się celowego pomniejszania konsekwencji
w przekazywanych informacjach, które zdaniem niektórych miały na celu jedynie uspokojenie ludzi – świadczą o tym powstające liczne blogi czy strony internetowe, podważające szczerość intencji rządów i organizacji11.
Kolejne zagrożenie dla spokoju społecznego wynikało z braku powszechnego dostępu do wyników badań nad konsekwencjami długotrwałego oddziaływania niskich dawek promieniowania na żywe organizmy i wiedzy co do ich
dalekosiężnych skutków. Badania po Czarnobylu przyniosły wiedzę odnośnie do
9
Interesująca jest praca Richarda Lloyda Parry’ego, Ghosts of the Tsunami: Death and Life in
Japan’s Disaster Zone, London 2017. Największą jej wartość stanowią przeżycia i przemyślenia
poszkodowanych.
10
Fukushima Daiichi Status Updates, IAEA, https://www.iaea.org/newscenter/focus/
fukushima/status-update.
11

Np. Project Food NPO, http://project-food.jimdo.com (działał w latach 2013–2015, kiedy
strach przed napromieniowaniem był wszechobecny); Network of Parents to Protect Children
from Radiation (Mamorukai), http://kodomozenkoku.com/network.html; Seikatsu Club, https://
www.rightlivelihoodaward.org/laureates/seikatsu-club-consumers-cooperative/; Food Safety
News, https://www.foodsafetynews.com/tag/japan/; Food Safety Japan 2018, http://www.f-sys.
info/fsj/english/. Obecnie działa także Food Safety Information, https://www.mhlw.go.jp/english/
topics/foodsafety/, która broni japońskiej żywności i wyjaśnia, jak postępować np. w przypadku
wykrycia skażonych produktów.
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długofalowych skutków krótkotrwałego, silnego napromieniowania, i to także
częściową. Panika, która wówczas wybuchła, dotyczyła: skażenia żywności
i wody dla ludzi i zwierząt, skutków dla zdrowia i możliwości chronienia ludzi
i zwierząt, zdziczałych zwierząt domowych i dzikich zwierząt (ryb, ptaków, lisów, jeleni itp.) przemieszczających się po strefie skażonej i opuszczających teren
zamknięty z powodu skażenia, oddziaływania ziemi i tamtejszych roślin na organizmy ludzi i zwierząt, miejsc, z których stale, pomimo upływu lat, wydobywa
się skażona woda, i mutacji zwierząt (jak donosiły media). Problemy i pytania poruszane przez ludzi po awarii w Fukushimie przypominały więc pytania o konsekwencje, które pociągnęła za sobą katastrofa w Czarnobylu.
Zmusiło to rządy do podjęcia kroków w sprawach: gromadzenia, opracowywania i udostępniania danych dotyczących Fukushimy, ale i innych podobnych zajść; wypracowania systemu sprawniejszego niesienia pomocy i usuwania
przyczyn katastrof we wszystkich państwach korzystających z energii jądrowej; sprawdzania sprawności reaktorów i realnego zagrożenia, które stwarzają
w krytycznych warunkach (tzw. testy krytyczne); konieczności wypracowania
zasad ściślejszej międzynarodowej współpracy w obliczu tego typu zagrożeń,
gdyż niekiedy przekraczają one granice i możliwości reagowania jednego kraju;
wypełnienia ujawnionych istniejących luk prawnych dotyczących przeciwdziałania tego typu zagrożeniom. O wybranych aspektach awarii w Fukushimie i jej
skutkach powstały już prace analityczne12. Naukowcy pochylali się nad wieloma
problemami w trakcie konferencji, kongresów czy warsztatów.
Zdaniem Andrew DeWita doświadczenia wyniesione z katastrofy uczyniły z Japonii nie tylko symbol porażki człowieka wobec żywiołu, ale i maszynę
napędową przemian mających zapewnić bezpieczeństwo w obszarach krytycznych: energetyce, żywności, wodzie, transporcie13. Prace prowadzone przez to
państwo znacznie wyprzedzają w tym zakresie Amerykę Północną, UE czy inne
kraje azjatyckie. Od 2013 roku wydatki Japonii na wzrost odporności i stabilność
12

Jedna powstała pod redakcją autorki: Międzynarodowe implikacje awarii elektrowni atomowej w Fukushimie. Wybrane aspekty problemu, red. R. Gałaj-Dempniak, Szczecin 2015.
13
„But in point of fact, 3-11 has made Japan a world leader in building resilience – in critical
energy, water, transport and other lifeline infrastructures – against increasingly frequent disasters
confronting Japan, the Asia-Pacific and the world. Though little known, even in specialist circles,
Japan’s deeply institutionalized and well-funded programme of »National Resilience« (kokudokyoujinka) is far more advanced than its counterpart initiatives in North America, the EU and
elsewhere” – A. DeWit, Japan’s „National Resilience” and the Legacy of 3-11, „The Asia-Pacific
Journal” 2016, Vol. 14 (6), No. 1, https://apjjf.org/-Andrew-DeWit/4870/article.pdf.
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infrastruktury krytycznej rosną, ale zasadniczy wzrost ma przynieść rok 202014.
Cabinet Secretariat’s National Resilience Council, Association for Resilience Japan15 i podmioty współpracujące kładą nacisk zwłaszcza na kwestie związane
z energetyką – dywersyfikację źródeł pozyskiwanej energii. Uznano, że należy
zużywać więcej energii produkowanej ze źródeł odnawialnych (energia słoneczna, wiatrowa). Zwiększenie popytu ma przynieść np. wprowadzenie pojazdów
elektrycznych czy wzmocnienie tych sektorów przemysłu, które są bardzo energochłonne. Sektor energetyczny powiązany jest z innymi rynkami. Jeśli nie wzrośnie zapotrzebowanie na energię w motoryzacji i gospodarce, to ta bezpieczna,
pochodząca ze źródeł odnawialnych, przy zbyt małej liczbie odbiorców i usług,
będzie za droga. To zresztą zadecydowało o wycofaniu się rządu Shinze Abe
z pierwotnego pomysłu, powstałego w okresie po awarii, całkowitego zrezygnowania z wytwarzania energii atomowej. Budowa sektora energetycznego od podstaw była zbyt kosztowna dla państwa, które do dzisiaj nie uporało się ze skutkami awarii i tsunami w kwestiach przede wszystkim infrastruktury i społecznych.
Wydarzenia w Fukushimie wywołały dyskusje na temat bezpieczeństwa energetycznego w kontekście rozległości skutków awarii tego typu elektrowni. Awarie
zarówno w Czarnobylu, jak i w Fukushimie wpłynęły na życie Europejczyków.
Ta pierwsza w sposób bezpośredni, druga pośrednio, doprowadziła do wznowienia dyskusji na temat bezpieczeństwa tego typu elektrowni i stanu przygotowania
społeczeństw na takie zagrożenie.
Skutki takich zdarzeń są nieprzewidywalne i dalekosiężne. Ryby, ptaki
zwierzęta, skażone pierwiastkami promieniotwórczymi, przemieszczały się po
Japonii. Podobnie stało się po wybuchu w elektrowni w Czarnobylu ze zwierzętami wód i lasów. Ludzie, łowiąc ryby, nie wiedzą, czy nie zjadły one skażonej roślinności, skorupiaka czy innej ryby. Człowiekowi stale towarzyszy więc
strach i niepewność. Do dzisiaj w niektórych państwach europejskich pojawiają się skażone po awarii w Czarnobylu zwierzęta i rośliny. Media szwedzkie
w październiku 2017 roku po raz kolejny zwróciły się do społeczeństwa z prośbą

14

„As we shall see below, Japan’s resilience programme, including both public and private
sector spending, totaled over JPY 24 trillion (USD 210 billion) in 2013 and is projected to grow
dramatically by 2020” – tamże.
15

Krajowa Centrala Promocji Odporności, na czele której stoi premier. Posiada własny sekretariat, dyrektora generalnego, powołana w grudniu 2013 r. na podstawie Ustawy o Odporności
Narodowej.
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o niespożywanie mięsa dzików, bo może być napromieniowane16. Odstrzelony
w Gävle w środkowej Szwecji dzik miał 10-krotnie przekroczony dopuszczalny
próg napromieniowania mięsa. Rodzi się zatem pytanie, czy są to dziki żyjące
w Szwecji, czy przywędrowały z terenów Rosji bądź Finlandii. Dla zwierząt nie
ma granic. Takich skutków, tyle lat po wybuchu, społeczności europejskie się nie
spodziewały. Promieniotwórczy cez dostał się do organizmu zwierzęcia wraz
z pobieranym pokarmem, tak jak w Japonii. Na 30 pobranych tylko w 2017 roku
próbek z ubitych w Szwecji dzików, które badał szwedzki konsultant ds. środowiska, tylko sześć nie było skażonych17. W Szwecji istnieją dwa laboratoria
mające uprawnienia do prowadzenia tego typu badań. Poza dzikami napromieniowane jest też mięso jeleni, łosi i reniferów, chociaż w ich mięsie zmniejsza się
ilość promieniotwórczego pierwiastka. Oznacza to, że oczyszczają się miejsca
ich żerowania; musimy stale pamiętać, że katastrofa w Czarnobylu miała miejsce
31 lat temu. Szwedzka Agencja ds. Żywności i Leków przyznała, że około 1%
żywności obecnie może być jeszcze skażony cezem; poza dziczyzną i rybami
są to jagody, grzyby, niektóre kłącza i orzechy18. Dziczyzna i dary pól i lasów
mogą być szkodliwe dla zdrowia, jeżeli pochodzą ze skażonych ongiś terenów:
Västmanlandu, Uppsali i Gävleborga19. Natomiast kontrole, które instytucja ta
prowadziła po awarii elektrowni w Fukushimie, wykazały, że nie nastąpiło podwyższone promieniowanie. Dlatego uznano, że wydarzenia 2011 roku w Japonii
nie przyniosły dla Szwecji zagrożenia na skalę katastrofy w Czarnobylu z 1986

16
zdr/ml/, Rekordowo napromieniowany dzik w Szwecji. 31 lat po katastrofie w Czarnobylu,
Polsat News, http://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2017-10-06/napromieniowane-dziki-w-szwecji31-lat-po-katastrofie-elektrowni-jadrowej-w-czarnobylu/.
17
Tamże; zob. również stronę Szwedzkiej Agencji ds. Żywności i Leków, Livsmedelsverket,
https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/oonskade-amnen/radioaktivitet-ochbestralning/bestralning-av-livsmedel.
18
Radioaktiva ämnen – cesium, Livsmedelsverket, https://www.livsmedelsverket.se/
livsmedel-och-innehall/oonskade-amnen/radioaktivitet-och-bestralning/radioaktiva-amnen.
19

Problem ten badają i nagłaśniają: Szwedzki Uniwersytet Nauk Rolniczych, Urząd
ds. Bezpieczeństwa Radiologicznego i Szwedzki Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności, Państwowy Urząd Weterynaryjny. Radioaktivt cesium i vildsvin, Livsmedelsverket, https://
www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/oonskade-amnen/radioaktivitet-och-bestralning/
radioaktivt-cesium-i-vildsvin-fragor-och-svar.

48

Renata Gałaj-Dempniak

roku20. Radioaktywne jest nadal także mięso części reniferów w Norwegii21. Holendrzy po awarii elektrowni w Czarnobylu mają złe wspomnienia – tygodnie
obaw o skażenie trawy, mleka, mięsa oraz produktów, które importowano z Europy Wschodniej. Dlatego w 1989 roku ich rząd utworzył Narodowy Plan Kontroli
Wypadków Nuklearnych (NPK) dla kontrolowania zachodzących zdarzeń22.
Po awarii elektrowni w okolicy Czarnobyla, jak szacują naukowcy, żyje
więcej zwierząt niż przed nią23. Do mieszkańców strefy zalicza się wilki, niedźwiedzie brunatne, łosie, jelenie, bobry, dziki, żubry, dzikie konie, zające, norki,
fretki, lisy, łabędzie, jastrzębie, orły, sowy, bociany, kruki i inne. Podobnie dzieje się w Japonii, gdzie niezakłócona działalnością człowieka natura stworzyła
szybko doskonałe warunki dla rozwoju fauny. Wyludnienie terenu przysporzyło
spokojnych, bezpiecznych miejsc dla powstania ostoi dzikiej zwierzyny. Nasuwa
się pytanie, jaka jest kondycja żyjących tam stworzeń i jakie zagrożenie ewentualnie stanowią dla środowiska. W opuszczonych, pełnych żywności magazynach
i sklepach zamkniętej strefy w Japonii masowo lęgną się np. gryzonie, które są
elementem niepożądanym, a mogą zacząć migrować na inne obszary. Co więc
robić w podobnych sytuacjach? Japończycy musieli zacząć w skażonych strefach
np. odstrzał dzików, będących obecnie zagrożeniem dla ludzi. To pociąga konsekwencje w postaci znalezienia sposobu na utylizację padłych zwierząt. Jest to
problem, który trzeba rozwiązać, zanim zacznie zagrażać zdrowiu ludzi.
Także kraje niemieckie i Austria mają problem ze skażonym po awarii
w elektrowni w Czarnobylu środowiskiem. Opadem radioaktywnym w 1986
roku zostały mocno skażone niektóre obszary Bawarii i Badenii-Wirtembergii24.
20

Wówczas skażone mocno zostały ziemie Szwecji i Norwegii – Tjernobylolyckan – lägetefter
25 år, https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/livsmedel-innehall/oonskade-amnen/radioaktivitet/tjernobylolyckan--laget-efter-25-ar.pdf.
21

Tsjernobyl: 7 gevolgen van een 30-jarige kernramp, http://www.knack.be/nieuws/planet-earth/
tsjernobyl-7-gevolgen-van-een-30-jarige-kernramp/article-normal-692851.html.
22
30 jaar Tsjernobyl, http://www.rivm.nl/Onderwerpen/O/Ongevallen_en_rampen/Kernongevallen/30_ jaar_Tsjernobyl.
23

M. Ivarsson, 30 år efte rolyckan tar djuren över Tjernobyl, Allt om Resort, https://www.expressen.se/allt-om-resor/30-ar-efter-olyckan-tar-djuren-over-tjernobyl/.
24

Wildschweine auch 25 Jahre nach Tschernobyl verstrahlt, Proplanta, http://m.proplanta.
de/Agrar-Nachrichten/Umwelt/Wildschweine-auch-25-Jahre-nach-Tschernobyl-verstrahlt_article1300384973.html. Zob. L. Ebermann, A. Junkert, Tschernobyl – 20 Jahre Danach, Bundesamt
für Strahlenschutz, www.lehrer.uni-karlsruhe.de/~za976/strlschtz/.../Tscherno20.pdf; Radioaktivität in Baden-Württemberg, Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg, Karlsruhe 2012, https://www4.lubw.baden-wuerttemberg.de/.../radioaktivitaet_200.
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Jeszcze w 2014 roku Niemcy szacowali, że skutki skażonego deszczu przetrwają
w postaci skażonego runa leśnego, mięsa dzików i innej zwierzyny przez następne 28 lat25. Bawarskie Towarzystwo Łowieckie jest oskarżane przez wielu Niemców o manipulowanie danymi dotyczącymi skażenia mięsa zwierzyny łownej,
zwłaszcza dzików26. Raport Federalnego Biura Ochrony Radiologicznej we wrześniu poinformował, że raport Federalnego Urzędu Ochrony Przed Promieniowaniem przestrzega,że grzyby z niektórych rejonów Bawarii nadal są nadmiernie
obciążone cezem 13727. Zjadanie mięsa dzikich zwierząt i runa leśnego uznano
co prawda za dopuszczalne w rozsądnych ilościach, nikt nie określił jednak, jaka
ilość pożywienia może uchodzić za rozsądną.
Z radioaktywnością poczarnobylową mają problem także Czesi na południowo-zachodnich obszarach państwa. Dzika zwierzyna i leśne runo nie są bezpieczne dla konsumenta28. W Polsce skutki promieniowania po awarii w elektrowni w Czarnobylu szczególnie odczuwalne były na Śląsku. W 2011 roku
próbki ziemi z lasów pod Olesnem, zbadane przez Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk, były nadal skażone cezem29. Mieszkańcy wspominali, że
docierały do nich komunikaty, że zbieranie grzybów, jagód i jeżyn w tych lasach
i ich jedzenie może doprowadzić nawet do choroby nowotworowej. Z biegiem
lat ludzie o tym zapomnieli i nikt nie myśli obecnie o promieniowaniu, tylko
korzysta z runa leśnego. Naukowcy z Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego opublikowali uspokajające wyniki badań, wskazujące, że
jedzenie grzybów i owoców z lasów pod Olesnem nie jest już niebezpieczne dla
człowieka, o ile ktoś nie spożyje w krótkim czasie czterech kilogramów suszonych grzybów pochodzących z najbardziej skażonego terenu. W 2002 roku powołano międzynarodową grupę mającą za zadanie badać skutki tej katastrofy,
25

28 Jahre nach Tschernobyl: Wildschweine und Pilze strahlen weiter, http://www.n-tv.de/wissen/Wildschweine-und-Pilze-strahlen-weiter-article12721231.html.
26
Geheimsache radioaktiv verstrahlte Wildsäue, „Welt”, 20.04.2015, https://www.welt.de/wissenschaft/umwelt/article139797061/Geheimsache-radioaktiv-verstrahlte-Wildsaeue.html.
27
Pilze in bayerischen Wäldern nach wie vor radioaktiv verseucht, Proplanta, 27.09.2017,
http://m.proplanta.de/Agrar-Nachrichten/Verbraucher/Pilze-in-bayerischen-Waeldern-nachwie-vor-radioaktiv-verseucht_article1506470529.html.
28
Radioaktive Verseuchung tschechischer Wildschweine hält an, Proplanta, 19.01.2017,
http://m.proplanta.de/Agrar-Nachrichten/Umwelt/Radioaktive-Verseuchung-tschechischer-Wildschweine-haelt-an_article1484837806.html.
29
Lasy pod Opolem to najbardziej napromieniowane miejsce w Polsce, https://kontakt24.
tvn24.pl/lasy-pod-opolem-to-najbardziej-napromieniowane-miejsce-w-polsce,81601,ugc.
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tzw. Forum Czarnobylskie. Utworzyło je: UNSCEAR, Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, Organizacja ds. Wyżywienia i Rolnictwa FAO, Biuro NZ
ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej OCHA, Program NZ ds. Rozwoju UNDP,
Program Środowiskowy NZ UNEP, Światowa Organizacja Zdrowia WHO, Bank
Światowy oraz rządy Białorusi, Rosji i Ukrainy30.
Spożywanie skażonej żywności, podobnie jak napromieniowanie, może być
przyczyną chorób, z którymi człowiek, a pośrednio rządy dotkniętych katastrofą
państw, muszą walczyć, a jest to kosztowna procedura badań przesiewowych,
monitorowania i zapewnienia właściwej opieki poszkodowanym. Chorobami
tymi są: nowotwory, zaćma, choroby układu krążenia. Dochodzą do tego skutki
traumatycznych przeżyć: depresje u dzieci (strach, moczenie się, brak skupienia, poczucie winy związane ze śmiercią bliskich, poczucie osamotnienia) i ludzi
starszych (lęki po przesiedleniu, zmiana środowiska, brak bliskich i znajomych
osób). Japonia po katastrofie w Fukushimie musiała zbudować cały sektor pomocowy. U wielu dorosłych i dzieci zdiagnozowano syndrom stresu pourazowego,
choroby psychiczne (lęki, depresje u poszkodowanych i przesiedlanych)31. Ludzie
poszkodowani boją się, prowadzi to do lęków i połączonych z nimi natręctw,
braku pewności siebie, w efekcie może doprowadzić do wykluczenia społecznego, braku pracy i ubóstwa, co stanie się równie wielkim problemem. Skutki
awarii w Fukushimie nie występują w Europie. Szybka reakcja rządów i organizacji konsumenckich wystraszyła społeczeństwa, jednak konsekwentna akcja
informacyjna oraz informacje, do których każdy zainteresowany mógł dotrzeć,
stosunkowo szybko uspokoiły emocje i pozwoliły wrócić do normalnego życia.
Towary z Japonii długo jednak znajdowały się „na cenzurowanym”, a państwo
to, by powrócić na rynki europejskie, zmuszone było podjąć akcję informacyjną
o opanowaniu sytuacji i bezpieczeństwie japońskich produktów spożywczych.
W kontekście przytoczonych faktów zastanawiająca jest turystyka, która
zrodziła się ostatnimi laty – zwiedzanie terenów wokół Czarnobyla. Ludzie zdają się zapominać o rozsądku, szukając mocnych wrażeń. Biura podróży oferują
„wyjazd, którego wszyscy Twoi znajomi będą ci zazdrościć” – mocne przeżycia,

30

Fakty przeciwko mitom, http://www.strefaczarnobyl.pl/fakty-przeciwko-mitom.html;
UNSCEAR – Komitet Naukowego ONZ ds. Skutków Promieniowania Atomowego; A. Strupczewski, Skutki zdrowotne awarii w Czarnobylu…
31

E. Rosell, 30 år sen Tjernobyl – sammanfattning av konsekvenserna för människor och miljö, http://
supermiljobloggen.se/nyheter/2016/04/30-ar-sen-tjernobyl-sammanfattning-av-konsekvensernafor-manniskor-och-miljo.
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niezapomniane atrakcje32. Czarnobyl stał się więc atrakcją, ale czy z awarii elektrowni wyciągamy naukę? Czy przekłada się ta wiedza na świadomość zagrożenia niesionego przez atom i sposób działania ludzi na rzecz zminimalizowania
tego zagrożenia? Nie ma na razie żadnych badań prowadzonych w tym kierunku.
Czy dawne katastrofy mogą jeszcze realnie zagrozić Europejczykom? Według niektórych naukowców pożary lasu mogą stać się przyczyną wtórnego skażenia, jeżeli uwolnią z roślin zgromadzone w nich pierwiastki promieniotwórcze,
które w postaci popiołu może na duże odległości przenieść wiatr33. Taki stan podniecenia i lęku wywołał pożar lasu w pobliżu elektrowni na Ukrainie, o którym
donosiły media34. Zanim wyjaśniło się, co się naprawdę stało, informacja wywołała zamieszanie, spekulacje i niepokój. We wrześniu 2017 roku, po awarii elektrowni w Tihange w Belgii, lęk wywołali Niemcy, którzy w Akwizgranie rozdali
tabletki z jodem 3 tys. osób (Polsat News, Dziennik Polski24)35. Pojawiła się też
w Internecie wiadomość, że po pierwszych pęknięciach w elektrowni Tihange
w Belgii w kwietniu 2017 roku rząd tego państwa rozdał obywatelom 11 mln.
tabletek jodu36. Taka wiedza ludzi nie uspokaja, wywołuje raczej nerwową atmosferę. Rodzą się pytania o przyczyny akcji podjętej przez rządy Niemiec czy
Belgii. Czy aby polski rząd nie bagatelizuje sprawy? Przecież Belgowie, o których elektrownię chodzi, nie bez powodu rozdali najwięcej tabletek. Z prowadzonych na uczelniach badań nad rolą mediów w sytuacjach zagrożenia wynika, że
mogą one odegrać w przypadku zagrożenia ogromną rolę, uspokajając nastroje
32
Turysta w Czarnobylu, http://podroze.onet.pl/turysta-w-czarnobylu/ty439 [2011 r.]; Czarnobyl jako atrakcja turystyczna, http://tropster.pl/czarnobyl-jako-atrakcja-turystyczna/ [2016 r.];
Czarnobyl tour, http://www.bispol.com/czarnobyl-wycieczki/czarnobyl-tour [wycieczka 870 zł];
Czarnobyl Tour, http://www.quand.com.pl/wycieczka_czarnobyl.phtml [wycieczka od 275 zł];
Reise nach Tschernobyl, https://www.chernobylwel.com/DE/781/ausflug-nach-tschernobyl-2-tage/ [279 euro]; Voyage à Tchernobyl, https://www.chernobylwel.com/FR/ (169–279 euro); Trip to
Chernobyl, https://www.tourkiev.com/ [od 79 euro].
33

E. Rosell, 30 år sen Tjernobyl…

34

Wielki pożar w Czarnobylu! Istnieje zagrożenie dla Polski?, http://www.se.pl/wiadomosci/
swiat/wielki-pozar-w-czarnobylu-istnieje-zagrozenie-dla-polski_1006639.html.
35

L. Feuerbach, Jodtabletten-Ausgabe in Aachen „Wir bereiten uns auf den atomaren Ernstfall
vor”, http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/kernkraftwerk-tihange-jodtabletten-fuer-alle-aachener-15178624.html; tejże, Angst vor Atomunfall. Nordrhein-Westfalen stockt Vorrat
an Jodtabletten weiter auf, http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/ungluecke/nrw-stockt-vorrat-an-jodtabletten-auf-14376127.html.
36

Gesprek met directie Tihange levertnietsop, https://www.laka.org/categorie/landen/belgie/
kerncentrale-tihange/page/2; Protest bij informatie bij eenkomstover Tihange, https://www.laka.
org/categorie/landen/belgie/kerncentrale-tihange/page/2.
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lub podgrzewając je do granic, nad którymi nikt nie będzie w stanie zapanować37.
Dziennik Polski24, powołując się na Se.pl38, donosił, że Polacy wpadli w panikę,
zaczęli masowo kupować tabletki ze stężonym jodem i płyn Lugola, zaś w sieci
pojawiły się komentarze, sugerujące, że czeka nas „drugi Czarnobyl”. W mediach społecznościowych rozsyłano fałszywe wiadomości o treści: „Uwaga: Nad
Polską znajduje się radioaktywna chmura (awaria reaktora jądrowego w Belgii).
Lepiej żeby dziś i jutro przede wszystkim dzieci w ogóle nie wychodziły na dwór.
Tej informacji niestety nie ma w serwisach, a jeśli są, to lakoniczne. Info jest
od znajomego pracującego w Narodowym Centrum Badań Jądrowych. Weźcie
kilka kropli płynu Lugola na pół szklanki wody. Prześlij dalej tę wiadomość”39.
Tego typu działania, prowadzone nawet w dobrej wierze, w razie rzeczywistego
zagrożenia znacznie utrudniłyby pracę służbom odpowiedzialnym za ewakuację
i zabezpieczenie zaplecza socjalnego ewakuowanym. Wypływa z tego wniosek,
że szykując się do działań kryzysowych, należy brać pod uwagę konsekwencje
informatyzacji społeczeństwa. Przeciwko belgijskiej elektrowni 25 czerwca 2017
roku zaprotestowali mieszkańcy Belgii, Niemiec i Holandii, po raz kolejny żądając jej zamknięcia40.
37
P. Stanisławski, Rzekoma awaria elektrowni atomowej w Belgii – nic złego się nie stało!,
https://www.crazynauka.pl/rzekoma-awaria-elektrowni-atomowej-w-belgii-nic-zlego-sie-nie-stalo/; J. Kefir, Czy w Belgii doszło do potężnej awarii elektrowni atomowej?! Skażenie radioaktywne
jest ukrywane?!, https://jarek-kefir.org/2017/09/05/czy-w-belgii-doszlo-do-poteznej-awarii-elektrowni-atomowej-skazenie-radioaktywne-jest-ukrywane/; Niemcy – Władze Akwizgranu rozdają
tabletki z jodem, boją się belgijskiej elektrowni atomowej w Tihange, która znajduje się 70 km od
granicy, http://losyziemi.pl/niemcy-wladze-akwizgranu-rozdaja-tabletki-z-jodem-boja-sie-belgijskiej-elektrowni-atomowej-w-tihange-ktora-znajduje-sie-70-km-od-granicy.
38
Awaria elektrowni atomowej w Belgii? Rząd uspokaja, Polacy kupują jod, http://
www.se.pl/wiadomosci/swiat/awaria-elektrowni-atomowej-w-belgii-rzad-uspokaja-polacy-kupuja-jod_1016268.html.
39
Awaria elektrowni atomowej w Belgii? Polacy kupują jod i płyn Lugola, http://www.dziennikpolski24.pl/aktualnosci/a/awaria-elektrowni-atomowej-w-belgii-polacy-kupuja-jod-i-plyn-lugola,12444156/.
40
Menselijke ketting tegen kerncentrale worstelt met geldproblemen, https://www.nu.nl/opmerkelijk/4743042/menselijke-ketting-kerncentrale-worstelt-met-geldproblemen.html?redirect=1;
Waarom willen zoveel mensende Belgische kerncentrales dicht?, https://www.nu.nl/binnenland/4956047/waarom-willen-zoveel-mensen-belgische-kerncentrales-dicht.html; Actiegroepen
‘teleurgesteld’ na gesprek kerncentrales België over risico’s, https://www.nu.nl/algemeen/4955084/
actiegroepen-teleurgesteld-gesprek-kerncentrales-belgie-risicos.html; ‘Haarscheurtjes kerncentrales België al bij bouw ontdekt’, https://nos.nl/artikel/2194360-haarscheurtjes-kerncentrales-belgie-al-bij-bouw-ontdekt.html;Groot protest tegen Belgische kerncentrale: 50.000 mensen vormen
ketting in drie landen, https://www.volkskrant.nl/buitenland/groot-protest-tegen-belgische-kerncentrale-50-000-mensen-vormen-ketting-in-drie-landen~a4502630.
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Powołując się na Państwową Agencję Atomistyki (PAA), niektóre media uspokajały Polaków, że rozdawanie tabletek było działaniem prewencyjnym, gdyż według
niemieckich lokalnych władz istniało zagrożenie spowodowane prawdopodobnym
pęknięciem obudowy zbiornika ciśnieniowego41. Co ciekawe, jedni pisali o awarii,
inni tylko o pęknięciach i możliwej awarii w bliżej nieokreślonej przyszłości – kolejny przykład dezinformacji. Powołując się na PAA, pisano: „Dystrybucja tabletek ze
stabilnym jodem na terenie okolic elektrowni jest działaniem wynikającym z polityki
bezpieczeństwa i nie wynika z jakiejkolwiek sytuacji awaryjnej”42. W mediach już
w okresie awarii elektrowni w Fukushimie pojawiło się wiele artykułów odradzających picie płynu Lugola czy przyjmowania preparatów z jodem jako niebezpiecznych
i nieskutecznych w pewnych warunkach. Nie chciano wywoływać reakcji, jaka miała
miejsce po awarii elektrowni w Czarnobylu i Fukushimie – wykupywania preparatów i spekulowania nimi. Panika w tej materii może stanowić zagrożenie dla zdrowia
społeczeństw43. We wrześniu tego roku pojawiła się także informacja o radioaktywnym obłoku nieznanego pochodzenia nad Europą, co po raz kolejny wywołało niepokój. Państwowa Agencja Atomistyki ustosunkowała się do tych obaw, informując
o istniejącym stanie rzeczy w kontekście braku realnego zagrożenia44. Nie wszyscy
jednak szukają informacji na stronach właściwych instytucji, zadowalając się wiadomością medialną. Jej nierzetelność może stanowić realny problem w sytuacji ewentualnego zagrożenia.

41
Nie ma zagrożenia skażeniem. W elektrowni atomowej Tihange w Belgii nie doszło do awarii – uspokaja Państwowa Agencja Atomistyki, http://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2017-09-02/
nie-ma-zagrozenia-skazeniem-w-elektrowni-atomowej-tihange-w-belgii-nie-doszlo-do-awarii-uspokaja-panstwowa-agencja-atomistyki/; Awaria elektrowni atomowej w Belgii? Ekspert mówi
o „bolesnej prawdzie”, http://superbiz.se.pl/opinie-biz/awaria-elektrowni-atomowej-w-belgii-ekspert-mowi-o-bolesnej-prawdzie_1016489.html.
42

Awaria elektrowni atomowej w Belgii? Ekspert mówi o „bolesnej prawdzie”…

43

„Władze Belgii pierwszego września rozpoczęły akcję rozdawania obywatelom swojego kraju tabletek z jodem. Gdy ta informacja dotarła do Polski, mieszkańcy naszego kraju zaczęli bać się
radioaktywnej chmury” – Awaria elektrowni atomowej w Belgii? Polacy kupują jod…
44

„W związku z pojawiającymi się informacjami medialnymi o potwierdzeniu pochodzenia
izotopu rutenu-106, informujemy, że nad Polską na przełomie września i października wykryto
krótkookresowo bardzo niewielkie stężenie tego izotopu. Ruten-106 był wykrywalny na precyzyjnych urządzeniach pomiarowych przez ok. 2 tygodnie na przełomie września i października.
Po tym okresie jego stężenie spadło i obecnie izotop ten nie jest wykrywany. Wykryte stężenie
rutenu-106 nie ma i nie miało żadnego wpływu na zdrowie mieszkańców Polski” – Brak obecności rutenu-106 w Polsce – aktualizacja, PAA, http://www.paa.gov.pl/aktualnosc-333-brak_obecnosci_rutenu_106_w_polsce.html.
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Holandia zasadniczo nie ucierpiała po katastrofie w Czarnobylu, ale rząd został
zmobilizowany do podjęcia działań prewencyjnych. Holendrzy, jak wspomniano,
doprowadzili do stworzenia NPK. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego i Środowiska (RIVM) otrzymał w NPK zadanie zbudowania sieci ostrzegawczej oraz,
w razie incydentu, do odwzorowania sytuacji radiacyjnej na podstawie pomiarów
i obliczeń modelu. W tym czasie utworzono także centrum informacji i dokumentacji w zakresie zapobiegania wypadkom jądrowym (IDC). Modele i systemy informacyjne IDC mogą zobrazować konsekwencje możliwego zagrożenia. W marcu
2011 roku Holandia mogła ocenić dokonane zmiany, jednak awaria w elektrowni jądrowej w Fukushimie była zupełnie innym rodzajem wypadku niż ta w Czarnobylu.
Z perspektywy czasu wiemy, że Fukushima wypuściła o dziesięć razy mniej cząstek
radioaktywnych niż elektrownia w Czarnobylu, poza tym leży z dala od Europy.
Oceniając awarię w Czarnobylu z perspektywy lat, można stwierdzić, że znacznie
wpłynęła ona na poprawę przygotowania i podejście do incydentów jądrowych. Holendrzy są przekonani, że w ciągu ostatnich dwudziestu lat wpływ promieniowania po awarii w Czarnobylu na mieszkańców w Holandii był znikomy. RIVM stale
pracuje nad zapewnieniem holenderskiemu rządowi optymalnego wsparcia podczas
ewentualnej katastrofy jądrowej i skażenia radioaktywnego. Urządzenia do monitorowania są stale ulepszane. Krajowa Sieć Monitorowania Promieniowania została
rozszerzona o mobilne stanowiska pomiarowe. Nowa generacja pojazdów do pomiaru promieniowania, którymi dysponuje, została przystosowana także do użycia po
ewentualnym ataku terrorystycznym z wykorzystaniem brudnej bomby.
Elektrownia we Flamanville we Francji z powodu wyeksploatowanych reaktorów może stać się „drugą Fukushimą”, jak wynika z wiadomości wyłuskiwanych z Internetu. W 2017 roku Francja dostarczyła Europie powodu do obaw
– w lutym 2017 roku w elektrowni we Flamanville doszło do wybuchu, spowodowanego „incydentem technicznym”. Francuzi od dłuższego czasu są świadomi
zagrożenia, dlatego w październiku 2017 roku rozpoczęły się w tej elektrowni testy reaktora nowej generacji, który w 2018 roku ma zastąpić ten zużyty45.
Ponownie francuskie elektrownie przypomniały się w czerwcu 2017 roku pożarem w Bugey w południowo-wschodniej Francji46. W lutym 2017 roku, z braku
45
J.D. Renard, Flamanville: EDF confirme le démarrage de son EPR à la fin 2018, http://
www.sudouest.fr/2017/10/09/f lamanville-edf-conf ir me-le-demar rage-de-son-epr-a-lafin-2018-3846515-706.php.
46
Francja: pożar w elektrowni atomowej ugaszony, skażeń nie było, http://www.wnp.pl/
wiadomosci/pozar-w-elektrowni-atomowej-we-francji,300511_1_0_0.html.
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pewnych informacji, spekulowano o wybuchu w reaktorze we Flamanville, do
czasu podania oficjalnego komunikatu o przyczynie i przebiegu wypadku. Elektrownia ta znajduje się nad morzem, co budziło określone skojarzenia i kierowało
wyobraźnię w kierunku możliwości rozniesienia skażenia na duże obszary za pośrednictwem wody47. Towarzyszyły temu relacje na żywo spod elektrowni, doniesienia prasowe, które podgrzewały atmosferę. W czerwcu Francuski Państwowy
Instytut Ochrony Radiologicznej i Bezpieczeństwa Nuklearnego (IRSN) poinformował na Twitterze, że czujniki nie wykryły wzrostu poziomu promieniowania.
Francuzi pamiętają wydarzenia w Fukushimie, ich media i francuska komórka
Greenpeace oraz współpracujący z nimi przedstawiciele „Czarnobyla” nawołują
od dłuższego czasu do refleksji48. Działacze i zwykli ludzie pod wpływem informacji zdobywanych w mediach domagają się zmian. Powołują się na wyniki
publikowanych badań, wskazując na konsekwencje awarii tego typu elektrowni
trwające latami, niemożliwe do usunięcia w krótkim czasie, generujące ogromne koszty przywrócenia środowiska naturalnego do stanu sprzed awarii i koszty
społeczne.
Z mediów (np. belgijskich) można się dowiedzieć, że „Niemieckie badanie
z 2013 roku pokazuje, że po katastrofie w Czarnobylu urodziło się w Rosji więcej
chłopców niż dziewcząt. Dzieje się tak również na Kubie, ponieważ w latach
80. ubiegłego wieku Kuba była zależna w 60% od żywności (zanieczyszczonej radioaktywnie) z Rosji. Eksperymenty z promieniowaniem u zwierząt dają
możliwe wyjaśnienie wzrostu liczby urodzeń chłopców. Testy te pokazują, że
promieniowanie radioaktywne powoduje uszkodzenie chromosomu X w plemniku”49. Katastrofa nuklearna w Czarnobylu również miała przełożenie na zdrowie belgijskiej młodzieży. Badanie przeprowadzone przez szpital uniwersytecki
Mont-Godinne (UCL) pokazuje, że młodzi ludzie, którzy mieli w dniu katastrofy
47
Wybuch we francuskiej elektrowni jądrowej. Pożar opanowany, https://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/francja-wybuch-w-elektrowni-jadrowej,714147.html; Media: nawet 100 poważnych anomalii we francuskich elektrowniach atomowych, https://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/niepokoj-po-wybuchu-w-elektrowni-atomowej-we-flamanville,714479.html; Pożar
w elektrowni atomowej we Francji ugaszony, http://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2017-06-19/
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15 lat (1986 r.), znacznie częściej od innych roczników zapadają na raka tarczycy50. Informacje, nawet jeżeli podawane są w formie uspokajającej, i tak budzą
przerażenie. „Wedle dostępnych danych UNSCEAR, czyli Komitetu Naukowego
ONZ ds. Skutków Promieniowania Atomowego, na dotkniętych katastrofą obszarach Rosji, Białorusi i Ukrainy odnotowano po katastrofie przeszło 6 tysięcy
przypadków raka tarczycy, jednak tylko 15 z nich zakończyło się zgonem pacjenta. Przy tym oczywiście nie wszystkie te przypadki są wywołane katastrofą
czarnobylską, niemniej przyjmuje się, że większość jest”51. Kładzie się nacisk na
fakt, że do takiej liczby zachorowań doprowadziło przyzwolenie na spożywanie
żywności, która była wytwarzana z produktów pochodzących ze skażonej strefy.
Wiele kobiet przerażonych doniesieniami mediów o mutacjach popromiennych
przerywało ciążę, by nie urodzić „mutanta”. Perypetie przeżywały instytucje,
które, aby złagodzić strach, unikały określenia „jądrowy”: „Niemiecki Ośrodek
Badań Jądrowych w Karlsruhe z obawy przed cofnięciem finansowania przez
rząd (notabene »zielonych«) zmienił swoją nazwę na »Ośrodek Badawczy«, a ceniona metoda obrazowania ludzkiego ciała, bazująca na »magnetycznym rezonansie jądrowym« przyjęła nazwę »obrazowania magnetycznym rezonansem«,
czyli MRI”52. Są to tylko nieliczne przykłady wywołanej przez media paniki,
która powraca w słabszej formie, karmiona przez sensacyjne doniesienia53.
Wydarzenia w Fukushimie także zaczynają obrastać własną „czarną legendą”,
wpływającą na postrzeganie świata i zagrożeń przez ludzi54. Większość osób nie
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zastanawia się nad obiektywizmem przekazywanych zdjęć czy informacji i źródłem ich pochodzenia.
Awaria Fukushimy nie wywołała tak dramatycznych skutków, jak skażenie
po katastrofie w Czarnobylu, gdyż praktycznie natychmiast zabroniono spożywania wszystkiego, co pochodziło z potencjalnie skażonych obszarów. Upowszechniona wiedza zapobiegła niewątpliwie wielu tragediom. Media przestrzegają, że
sześć lat po katastrofie Japończycy nadal borykają się ze skażeniem i jego dalekosiężnymi konsekwencjami społecznymi, gospodarczymi i etycznymi (np. gdy
trzeba wybijać skażone zwierzęta, zwłaszcza zagrażające ludziom dziki)55. „The
New York Times” donosił, że ulice japońskich miast i wsi dotkniętych katastrofą
przypominają Czarnobyl, gdzie dzika przyroda rozwija się pomimo wysokiego
poziomu promieniowania56. Według doniesień japońskiej gazety „Yomiuri” dziki
wyrządziły szkody w rolnictwie w prefekturze Fukushima na kwotę około 854 000
dolarów57. W opuszczonych sklepach i supermarketach mnożą się stada szczurów,
co może nieść duże zagrożenie epidemiologiczne. Ludzie obawiają się powrotu
na swoje ziemie z powodu dzikich zwierząt, które opanowały teren. W 2014 roku,
według doniesień medialnych, liczba zabitych w Japonii dzików wzrosła na zamkniętym obszarze z 3000 do 13 000 sztuk. Potencjalni mieszkańcy obawiają
się także skutków rozkładu radioaktywnych organizmów zwierząt. Padają także
pytania, czy gdyby utylizację ciał zwierząt prowadzić poprzez kremację, radioaktywne cząstki nie przedostaną się do atmosfery i nie skażą jej. Mieszkańcy skarżą
się, że rząd Japonii działa opieszale, a walka ze zwierzętami ma jedynie uspokoić
Japończyków przed zbliżającymi się w 2020 roku igrzyskami w Tokyo58.
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Charakterystyczny po awarii w Fukushimie jest brak zaufania społeczeństw
do własnych rządów, niedowierzanie, że jest bezpiecznie, że żywność jest bezpieczna. Nakłada się to na doświadczenia wcześniejsze: „(…) nie wolno także
zapomnieć o poważnych skutkach psychologicznych katastrofy czarnobylskiej,
pogłębionych dodatkowo polityką informacyjną władz radzieckich w okresie
bezpośrednio po katastrofie”59. Nawet mało aktywne przed 2011 roku społeczeństwo Japonii „obudziło się”, ludzie organizują się, aby walczyć o obowiązkowe
badania profilaktyczne w kierunku nowotworów, oddają do ekspertyz niezależnych laboratoriów próbki żywności. Aktywiści organizacji ekologicznych i konsumenckich za pomocą liczników Geigera kontrolują żywność w sklepach. Nawet
zapewnienie cesarza, że rodzina cesarska je ryż z terenów objętych kataklizmem,
nie zatrzymało fali nieufności. Część obywateli kupuje żywność ze sprawdzonych źródeł przez Internet. Rząd Japonii wydaje mnóstwo pieniędzy na badanie
produktów rolnych i certyfikaty bezpieczeństwa japońskiej żywności. Uzyskał
nawet pozytywne opinie FAO i WHO w tej materii. Pomimo to Japończykom
trudno jest wejść ponownie na rynki żywności. Ludzie pamiętają strach przed
śmiercią w wyniku napromieniowania. Po lekturze internetowych stron europejskich organizacji zajmujących się bezpieczeństwem radiologicznym i żywności
można wysnuć wniosek, że także Europejczycy drążą temat skażeń, nie zawsze
wierząc w uspokajające zapewnienia instytucji państwowych.
Prasa zaczęła rozpisywać się o szkodliwości płynu Lugola, starając się odwieść ludzi od jego nieuzasadnionego spożywania. Nie zawsze daje to jednak rezultaty. Rząd Belgi, jak wspomniano, w obliczu wielokrotnych awarii elektrowni jądrowej Tihange postanowił „na wszelki wypadek” zabezpieczyć obywateli
w ten specyfik60. Ma być on zażyty wówczas, kiedy dojdzie do incydentu zagrażającego zdrowiu ludzi. Rodzi się pytanie, dlaczego zamiast wyłączyć elektrownię naraża się własny naród, a być może i sąsiednie kraje. Płyn Lugola czy tabletki jodu pojawiły się jako antidotum na promieniowanie po awarii w Czarnobylu.
Rząd polski zdecydował wówczas o zastosowaniu płynu i, jak donosi PAA, 75%
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„Elektrownia jądrowa Tihange na terenie Belgii spędza sen z powiek mieszkańcom pobliskich terenów. W każdej chwili może tam dojść do awarii, dlatego władze miasta postanowiły
wydawać tabletki jodu. Istnieje prawdopodobieństwo, że w przypadku zagrożenia nie udałoby
się tego zrobić na czas. Belgijska elektrownia od lat uważana jest za niebezpieczną i co jakiś czas
dochodzi w niej do awarii” – K. Stabach, Elektrownia jądrowa zagrożona. Władze miasta rozdają
tabletki jodu, https://wiadomosci.wp.pl/elektrownia-jadrowa-zagrozona-wladze-miasta-rozdajatabletki-jodu-6161402180618369a.
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ówczesnej populacji, która powinna go otrzymać, dostała go prawie natychmiast
po otrzymaniu wiadomości o zdarzeniu. Rząd USA zaczął zabezpieczać swoich
obywateli dopiero po ośmiu dniach, a Rosja po miesiącu od katastrofy. Same preparaty i sposób ich zastosowania obrosły już własną legendą. Niektóre jej aspekty starają się prostować naukowcy. Belgowie w tabletki postanowili zaopatrzyć
bezpłatnie osoby do 45. roku życia, kobiety w ciąży i karmiące matki. Belgijska
Komisja Ochrony Radiologicznej odradza ich przyjmowanie osobom starszym,
bowiem ryzyko wystąpienia u seniorów powikłań jest większe niż ryzyko zachorowania przez nich na raka tarczycy. Po wydarzeniach w Fukushimie wiele
stron internetowych przedstawiło plusy, minusy i zasady zażywania tego typu
preparatów. Ten kto szuka, znajdzie na stronach instytucji naprawdę rzetelny opis
preparatów i wiążących się z ich zażyciem konsekwencji. Niestety szukanie informacji u źródła nie jest jak dotąd powszechne u użytkowników mass mediów.
Wiele elektrowni atomowych leży w pobliżu granic innych państw. Belgijska
Tihange znajduje się około 70 km od granicy z Niemcami (Akwizgran). Nie tylko ich
wiek, ale i całkiem realne zagrożenie atakiem terrorystycznym musi być obecnie brane pod uwagę przez służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej. Za przykład może posłużyć ponownie Belgia. W marcu 2016 roku, dwa dni
po zamachach terrorystycznych w Brukseli, został zamordowany ochroniarz z elektrowni w Tihange. Jego przepustka służbowa zaginęła61. Belgijski dziennik „La Derniere Heure” poinformował wtedy, że przepustka została zablokowana natychmiast
po wykryciu zabójstwa. Strażnik został zastrzelony niedaleko Charleroi w zachodniej Belgii. W tym kontekście Agencja Reutera przypomniała, że pod koniec 2015
roku służby prowadzące dochodzenie w sprawie listopadowych zamachów terrorystycznych w Paryżu natrafiły na ślady mogące świadczyć o tym, że islamiści mogli
śledzić dyrektora belgijskiego programu badań jądrowych. Dziennik „La Derniere
Heure” poinformował wręcz, że islamiści planowali atak terrorystyczny na elektrownię atomową w Belgii, a szefa programu atomowego śledzili przez co najmniej rok.
Podobne zagrożenie stwarzają hakerzy62. Wraz ze wzrastającą liczbą groźnych zjawisk atmosferycznych typu huragan wymienione powyżej niebezpieczeństwa stanowią podstawę do poważnego zastanowienia się, na ile w istniejącej rzeczywistości
jesteśmy przygotowani na przypadek wystąpienia kryzysu nuklearnego.
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Nie ma zagrożenia skażeniem…

USA – hakerzy włamali się do sieci elektrowni atomowych, wykradli dane biznesowej części
infrastruktury, http://losyziemi.pl/usa-hakerzy-wlamali-sie-do-sieci-elektrowni-atomowych-wykradli-dane-biznesowej-czesci-infrastruktury.
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Żyjemy w cieniu elektrowni jądrowych, oswajamy się ze skutkami awarii
dzięki mediom i turystyce. Przedstawione powyżej fakty skłaniają do stawiania
pytań. Jak przełożą się te doświadczenia na zachowania ludzi, gdy rzeczywiście
dojdzie do zagrożenia? Czy zebrane „doświadczenia”, sposób mówienia o niebezpieczeństwie, podobnie jak w Japonii, nie skłonią jedynie części obywateli do
ucieczki i wykonania poleceń dotyczących ewakuacji? Jak można wykorzystać
media, aby w razie kryzysu były sprzymierzeńcem, a nie wrogiem ekip ratowniczych? Jak edukować ludzi, by rozsądnie korzystali z wiadomości niesionych
przez media? Po wskazanych katastrofach, zwłaszcza awarii ostatniej w Tihange,
rządy państw europejskich były zasypywane pytaniami od wystraszonych obywateli w kraju oraz tych, którzy pracowali w Japonii lub Azji, od firm, które
zajmowały się transportem (zanieczyszczenie samolotów, kontenerów, statków,
wszelkiego rodzaju pojazdów), eksporterów produktów rolnych i innych towarów
z Japonii. Oznacza to, że będzie się oczekiwało od rządów skutecznej ochrony
nie tylko życia, ale i mienia obywateli. Skala tego zjawiska będzie zależała od
wyedukowania społeczeństwa i jego przygotowania do uczestniczenia w życiu
państwa. Warto się nad tym zastanowić, budując scenariusze postępowania w sytuacji zagrożenia infrastruktury krytycznej.
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ABSTRAKT
Są wydarzenia, które zmieniają spojrzenie naukowców, wojskowych, a także społeczeństw na stabilność i bezpieczeństwo świata, otoczenia i własnego życia. Do takich
należy niewątpliwie awaria elektrowni atomowej w Fukushimie, spowodowana tsunami.
Wydarzenie to porównywane jest przez media zarówno do Hiroszimy, jak i Czarnobyla.
We współczesnej Europie podobne zagrożenie stwarzają wyeksploatowane elektrownie
francuskie (np. Flamanville) i belgijskie (np. Tihange), zwłaszcza te położone w pobliżu
mórz. Przy wyjątkowo niekorzystnych warunkach atmosferycznych mogą skazić nie tylko zasoby wodne, ale i żywność w Europie. Do dzisiaj opad promieniotwórczy po Czarnobylu zalega, przenikając do potencjalnych źródeł karmy dla zwierząt i pożywienia
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ludzi. Nie bez kozery ekolodzy i zwykli ludzie, pomni na doświadczenia z przeszłości,
domagają się zamknięcia niebezpiecznych elektrowni. Problem polega na tym, że trudno je zastąpić, wytwarzając odpowiednią ilość energii w alternatywny sposób. Podobne
zagrożenie stwarzają hakerzy, dokonujący aktów terrorystycznych. Przejęcie przez nich
kontroli nad systemami infrastruktury krytycznej zagraża całemu kontynentowi. Wraz
ze wzrastającą liczbą agresywnych zjawisk typu huragan wymienione powyżej zagrożenia stanowią podstawę do poważnego zastanowienia się, na ile w istniejącej rzeczywistości jesteśmy przygotowani do ewakuacji i zabezpieczenia ludzi w razie wystąpienia
kryzysu nuklearnego. Trzeba także pamiętać, że doświadczenia po przebytych awariach
uczą, że zachowanie ludzi w chwilach kryzysu jest jednak nieprzewidywalne i może się
okazać, iż nie wszystkim zdoła się pomóc.

NUCLEAR POWER PLANT FAILURES AND THEIR IMPACT ON THE CRITICAL
INFRASTRUCTURE AND THE LIFE OF THE EUROPEAN SOCIETIES EXEMPLIFIED
WITH THE FAILURES IN F UKUSHIMA, CHERNOBYL AND TIHANGE
IN THE CONTEXT OF MEDIA INFORMATION
ABSTRACT
There are events that change the approach of the scholars, the military men and the whole
societies to stability and security of all the world, of their surroundings and of their own
lives. Undoubtedly, such an event was the tsunami that caused the failure of the nuclear
power plant in Fukushima. That catastrophe may be compared to the one in Hiroshima
and the one in Chernobyl. In the present-day Europe similar threats are posed by the
worn-out power plants in France (e.g. in Flamanville) and in Belgium (e.g. in Tihange).
Especially the ones situated in the vicinity of a sea in extremely bad weather conditions
may contaminate not only water resources but food as well in Europe. The radioactive
Chernobyl fallout still penetrates the potential sources of animal feed and human food.
Not without reason do ecologists and ordinary people, bearing in mind the past experiences, demand the dangerous nuclear power plants be closed down. The problem consists
in the fact that it is difficult to replace a NPP and produce the same amount of energy in
another way. The same threat is posed by hackers, who carry out terrorist attacks; when
they take control of the systems of critical infrastructure it is a threat to the whole continent. The number of catastrophic phenomena, such as hurricanes, are on the increase,
and so are the above mentioned threats; therefore we should ask ourselves whether we are
really prepared to evacuate and secure people in case of a nuclear crisis. We have been
taught a lesson by the past nuclear failures that in crises human behaviour is unpredictable and it may turn out that not everybody will be saved.
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Uwagi wstępne
Platforma Obywatelska powstała w styczniu 2001 roku jako ruch społeczno-polityczny. W partię polityczną o nazwie Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej (PO RP) przekształciła się w marcu 2002 roku. Po wyborach parlamentarnych w 2001 roku zajęła drugie miejsce i stała się największym ugrupowaniem
opozycyjnym wobec rządu Leszka Millera – wspieranego przez koalicję Sojuszu
Lewicy Demokratycznej i Unii Pracy (SLD-UP) wraz z Polskim Stronnictwem Ludowym (PSL) – a potem mniejszościowego rządu Marka Belki, utworzonego przez
koalicję SLD-UP. W kolejnych wyborach parlamentarnych w 2005 roku, mimo prowadzenia w sondażach wyborczych, ponownie ulokowała się na drugiej pozycji,
przegrywając z Prawem i Sprawiedliwością (PiS). Po fiasku rozmów i niepowstaniu zapowiadanej przed wyborami koalicji między PO RP a PiS – tzw. POPiS –
Platforma ponownie stała się największą partią opozycyjną w Sejmie i Senacie. Należała do grona największych krytyków premierów Kazimierza Marcinkiewicza,
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a później Jarosława Kaczyńskiego wspieranych przez koalicję PiS z Ligą Polskich
Rodzin (LPR) oraz Samoobroną RP (wcześniej był jeszcze tzw. pakt stabilizacyjny,
będący nieformalną koalicją PiS-LPR-Samoobrona RP). W przyspieszonych wyborach parlamentarnych w 2007 roku Platforma odniosła zwycięstwo i przez kolejne
dwie kadencje (2007–2011 oraz 2011–2015) razem z PSL sprawowała władzę w kraju. Był to precedens w historii III Rzeczypospolitej, aby to samo ugrupowanie dwa
razy z rzędu odniosło sukces wyborczy i nieprzerwanie sprawowało władzę przez
osiem lat. Następnie, w wyniku kolejnej elekcji do Sejmu i Senatu w 2015 roku,
Platforma uzyskała drugi wynik i ponownie stała się największym ugrupowaniem
opozycyjnym, po raz kolejny wobec rządu utworzonego przez PiS (wraz z Solidarną Polską Zbigniewa Ziobry oraz Polską Razem Jarosława Gowina, późniejszą Polską Razem Zjednoczoną Prawicą), na czele którego początkowo stała Beata Szydło,
a następnie Mateusz Morawiecki1.
Jak wynika z powyższych informacji, PO RP od momentu powstania należy
do grona najważniejszych i najaktywniejszych partii politycznych, mając przez
osiem lat bezpośredni wpływ na sprawy naszego państwa. Dlatego postanowiono przeanalizować, czy wspomniane ugrupowanie zwróciło w kolejnych swoich programach uwagę na tak istotną sprawę dla prawidłowego funkcjonowania
państwa, jaką jest infrastruktura krytyczna. Ze względu na objętość artykułu
skupiono się głównie na bezpieczeństwie energetycznym, będącym jednym z najważniejszych elementów infrastruktury krytycznej. Jak piszą Marian Kopczewski oraz Lidia Pawelec: „Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, jako jednego z zasadniczych sektorów infrastruktury krytycznej i systemu zarządzania
w sytuacjach kryzysowych, stanowi priorytetowe zadanie każdego kraju. Stan
gospodarki powinien dawać możliwość zabezpieczenia bieżącego i przyszłego
zapotrzebowania swoich obywateli w prąd oraz energię, co pociąga za sobą konieczność permanentnego poszukiwania nowych źródeł energii. Wykorzystanie
odnawialnych źródeł energii w produkcji energii cieplnej, ale i przede wszystkim
w wytwarzaniu energii elektrycznej stało się koniecznością i podstawą systemów
energetycznych przyszłych pokoleń”2. Wspomniani badacze zauważają także, że
1
W. Sokół, Partie polityczne i system partyjny w Polsce w latach 1991–2001, w: Współczesne
partie i systemy partyjne. Zagadnienia teorii i praktyki politycznej, red. W. Sokół, M. Żmigrodzki,
Lublin 2003, s. 213; M. Migalski, W. Wojtasik, M. Mazur, Polski system partyjny, Warszawa 2006,
s. 76–79, 234–236; www.platforma.org; www.pkw.gov.pl.
2

M. Kopczewski, L. Pawelec, Bezpieczeństwo energetyczne Polski jako zasadniczy element
infrastruktury krytycznej, w: Zarządzanie logistyczne w sytuacjach kryzysowych. Historia – teraźniejszość – przyszłość, red. M. Cupryjak, J. Pilżys, Szczecin 2013, s. 455.
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sektor energetyczny należy do grona podstawowych branż przemysłu i ma niebagatelny wpływ na rozwój ekonomiczny kraju. W dzisiejszych czasach procesy
produkcji czy świadczenia usług są zależne od zaopatrzenia w energię pod różnymi postaciami. W tej sytuacji bez regularnych dostaw energii żaden kraj nie jest
w stanie prawidłowo funkcjonować3.
Infrastruktura krytyczna i bezpieczeństwo energetyczne
Zarówno funkcjonowanie gospodarki narodowej, jak i rozwój gospodarczy i obronność państwa są zależne od prawidłowego działania infrastruktury.
Powoduje to, że rozbudowa infrastruktury w danym państwie ma wpływ na
zwiększenie jego bezpieczeństwa. Infrastrukturę rozumiemy jako podstawowe
urządzenia, instytucje, przedsiębiorstwa usługowe, bez których nie jest możliwe
funkcjonowanie działów produkcyjnych gospodarki narodowej. Można ją także określić jako podstawowe urządzenia i instytucje, wraz z ich wyposażeniem
rzeczowym oraz osobowym, których zadaniem jest zapewnienie warunków społecznych oraz materialnych każdej działalności w ramach całej gospodarki narodowej z uwzględnieniem jej gałęzi i podstawowych jednostek4.
Natomiast pojęcie infrastruktury krytycznej funkcjonuje od niedawna, gdyż
powstało w USA oraz Kanadzie w latach 90. XX wieku. Określano nim systemy oraz instalacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania nowoczesnego
społeczeństwa oraz administracji. Należy jednak zauważyć, że mimo braku zdefiniowania pojęcie to funkcjonowało w świadomości społecznej już w starożytności. Już wówczas miano świadomość, że poszczególne elementy infrastruktury
mają szczególne znaczenie dla właściwego funkcjonowania państwa5.
Zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym infrastruktura krytyczna to
systemy oraz wchodzące w ich skład powiązane ze sobą funkcjonalnie obiekty, w tym obiekty budowlane, urządzenia, instalacje, usługi kluczowe dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli oraz służące zapewnieniu sprawnego
3

M. Kopczewski, L. Pawelec, Bezpieczeństwo energetyczne..., s. 455; zob. też: P. Czerpak,
Bezpieczeństwo energetyczne, w: Bezpieczeństwo międzynarodowe: teoria i praktyka, red.
K. Żukrowska, M. Grącik, Warszawa 2006.
4

E. Kochanek, Infrastruktura energetyczna – podstawowy komponent infrastruktury krytycznej, w: Wielowymiarowy charakter współczesnego bezpieczeństwa, red. M. Cupryjak, Z. Kozak,
J. Pilżys, Szczecin 2015, s. 81–82; zob. też: W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów
obcojęzycznych, Warszawa 1989; Z. Dziembowski, Infrastruktura jako kategoria ekonomiczna,
„Ekonomista” 1985, nr 4–5.
5

E. Kochanek, Infrastruktura energetyczna..., s. 82.
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funkcjonowania organów administracji publicznej, a także instytucji i przedsiębiorców. Infrastruktura krytyczna obejmuje systemy: a) zaopatrzenia w energię
i paliwa, b) łączności i sieci teleinformatycznych, c) finansowe, d) zaopatrzenia
w żywność i wodę, e) ochrony zdrowia, f) transportowe i komunikacyjne, g) ratownicze, h) zapewniające ciągłość działania administracji publicznej, i) produkcji, składowania, przechowywania i stosowania substancji chemicznych oraz
promieniotwórczych, w tym rurociągi substancji niebezpiecznych. Natomiast
ochrona infrastruktury krytycznej jest to zespół przedsięwzięć organizacyjnych
realizowanych w celu zapewnienia funkcjonowania lub szybkiego odtworzenia
infrastruktury krytycznej na wypadek zagrożeń, w tym awarii, ataków oraz innych zdarzeń zakłócających jej prawidłowe funkcjonowanie6.
Zdaniem Eweliny Kochanek
[p]roblematyka infrastruktury krytycznej jest złożonym zagadnieniem. Z jednej
strony odgrywa ogromną rolę w zapewnieniu ciągłości funkcjonowania państwa,
z drugiej jest ogniwem wymiany informacji między poszczególnymi podmiotami
biorącymi udział w zapewnieniu bezpieczeństwa obywatelom. Sprawność infrastruktury krytycznej zapewnia określony poziom i ciągłość dostaw różnych surowców i usług, ponadto warunkuje ona postęp technologiczny i rozwój gospodarczy. Nawet krótkotrwałe przerwy w dystrybucji surowców czy usług kluczowych
z punktu widzenia funkcjonowania obywateli zawsze mają poważne skutki gospodarcze. [...] Paradoksalnie kraje wysoko rozwinięte są w większym stopniu narażone na uszkodzenia lub zniszczenie infrastruktury krytycznej, głównie technicznej
i technologicznej niż kraje o niższym poziomie rozwoju. W krajach wysoko rozwiniętych całość infrastruktury technicznej obsługiwana jest przez systemy komputerowe, które pomimo szeregu zastosowanych zabezpieczeń teleinformatycznych
są podatne na różne zagrożenia niemilitarne, głównie terrorystyczne, czy awarie
techniczne spowodowane działalnością człowieka7.

Wspomniana autorka zauważa również, że do największych przyczyn wzrostu zagrożeń infrastruktury krytycznej zalicza się zjawiska wywołane rozwojem
technologicznym, informatycznym oraz intelektualnym. Są to globalizacja, ograniczanie inwestycji zabezpieczających, a także sprzedaż elementów infrastruktury krytycznej podmiotom prywatnym. W takich uwarunkowaniach władze
6
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, Dz.U. 2007, nr 89, poz. 590;
zob też: P. Chrobak, Infrastruktura krytyczna, w: Leksykon bezpieczeństwa wewnętrznego, red.
W. Fehler, J. Piątek, R. Podgórzańska, Szczecin 2017, s. 231–232.
7

E. Kochanek, Infrastruktura energetyczna..., s. 84.
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państwa powinny dążyć do stworzenia właściwych warunków do dobrej współpracy z sektorem prywatnym. Aby to osiągnąć, konieczne jest zaprojektowanie
systemu pomagającego właścicielom oraz operatorom infrastruktury krytycznej
chronić ją przed występowaniem różnego rodzaju zagrożeń8.
Najprostszą definicją samego pojęcia bezpieczeństwa jest stwierdzenie, że
bezpieczeństwo to pojęcie odzwierciedlające brak zagrożenia oraz poczucia zagrożenia9. Zdaniem Mariana Kopczewskiego oraz Lidii Pawelec jest to uniwersalne wyjaśnienie, gdyż nie dotyczy indywidualnych zagrożeń, lecz odnosi się do
całej sfery niebezpieczeństw, które mogą być przyczyną destabilizacji zarówno
politycznej, jak i gospodarczej państwa. Natomiast zagrożenie dla bezpieczeństwa charakteryzuje się działaniem lub ciągiem wydarzeń, które ograniczają
możliwości dokonywania wyborów politycznych przez instytucje państwa, bądź
działaniami zagrażającymi w krótkim okresie jakości życia obywateli danego
kraju. Należy zaznaczyć, że wraz ze zmianą rodzaju zagrożeń oraz sposobów
radzenia sobie z nimi definicja bezpieczeństwa podlega ciągłej ewolucji10.
Bezpieczeństwo energetyczne jest jednym z najważniejszych elementów
bezpieczeństwa państwa (biorąc pod uwagę zwłaszcza bezpieczeństwo gospodarcze oraz społeczne). Świadczą o tym m.in. fakty:
1. Energia powinna być dostarczana nieprzerwanie, również podczas kryzysów. Nawet niewielkie przerwy w jej dostawach powodują ogromne straty,
a co za tym idzie, koszty w gospodarce narodowej, a także w różnych płaszczyznach życia społecznego. W związku z tym sektor energetyczny pełni
główną rolę, wpływającą na sprawność oraz konkurencyjność gospodarki
państwa, jak również na jakość życia. W tej sytuacji surowce energetyczne
mają znaczenie strategiczne, a ich niedobór może zagrażać suwerenności
danego kraju, nie tylko w sferze gospodarczej, ale i politycznej.
2. Między bezpieczeństwem energetycznym a militarnym państwa istnieje
bliski związek. Wspomniany sektor, ze względu na strategiczne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania gospodarki, wpływa pośrednio
na wysokość środków pieniężnych, które państwo przeznacza na wydatki wojskowe. Ponadto istnieje bezpośredni związek między dostawami
8

Tamże, s. 85.

9

J. Kunikowski, A. Turek, Bezpieczeństwo i dyplomacja. Słownik terminów, Warszawa 2011, s. 16.

10

M. Kopczewski, L. Pawelec, Bezpieczeństwo energetyczne..., s. 456; zob. też: J. Czaputowicz, Bezpieczeństwo w teoriach stosunków międzynarodowych, w: Bezpieczeństwo międzynarodowe: teoria i praktyka…
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energii a możliwościami obronnymi, ponieważ bardzo wiele sprzętu sił
zbrojnych do prawidłowego funkcjonowania potrzebuje energii.
3. Import surowców energetycznych zaliczanych do grona najistotniejszych,
jak np. ropa naftowa, odbywa się z regionów uznawanych za niestabilne
zarówno pod względem militarnym, jak i politycznym. To wszystko powoduje, że bezpieczeństwo energetyczne poszczególnych krajów jest w dużym
stopniu powiązane z poziomem bezpieczeństwa międzynarodowego11.
Jak piszą Marian Kopczewski i Lidia Pawelec:
[…] nie należy definiować terminu bezpieczeństwa energetycznego bez uwzględnienia innych aspektów bezpieczeństwa. Ma ono ścisły związek z polityką trwałego rozwoju, zmianami społeczno-ekonomicznymi czy też wprowadzaniem nowych
technologii. Nie ma ponadto uniwersalnej definicji tegoż pojęcia. Istnieje wiele
wskaźników charakteryzujących bezpieczeństwo energetyczne kraju. Jednym
z najważniejszych jest samowystarczalność energetyczna oznaczająca stosunek
ilości energii, jaka jest wytwarzana w kraju, do ilości energii zużywanej12.

W artykule 3 ustawy Prawo energetyczne podano definicje następujących
pojęć:
16) bezpieczeństwo energetyczne – jest to stan gospodarki umożliwiający pokrycie bieżącego i perspektywicznego zapotrzebowania odbiorców na paliwa i energię w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony, przy zachowaniu wymagań
ochrony środowiska;
16a) bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej – jest to zdolność systemu elektroenergetycznego do zapewnienia bezpieczeństwa pracy sieci elektroenergetycznej
oraz równoważenia dostaw energii elektrycznej z zapotrzebowaniem na tę energię;
16b) bezpieczeństwo pracy sieci elektroenergetycznej – oznacza nieprzerwaną pracę sieci elektroenergetycznej, a także spełnianie wymagań w zakresie parametrów
jakościowych energii elektrycznej i standardów jakościowych obsługi odbiorców,
w tym dopuszczalnych przerw w dostawach energii elektrycznej odbiorcom końcowym, w możliwych do przewidzenia warunkach pracy tej sieci; […]
16d) zagrożenie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej – jest to stan systemu elektroenergetycznego lub jego części, uniemożliwiający zapewnienie

11

M. Kopczewski, L. Pawelec, Bezpieczeństwo energetyczne..., s. 456–457.

12

Tamże, s. 457–458.
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bezpieczeństwa pracy sieci elektroenergetycznej lub równoważenie dostaw energii
elektrycznej z zapotrzebowaniem na tę energię13.

Zgodnie z Leksykonem bezpieczeństwa wewnętrznego bezpieczeństwo
energetyczne jest to stan gwarantujący państwu ciągłość dostaw surowców energetycznych (np. gazu ziemnego, ropy naftowej, węgla kamiennego i brunatnego),
zapewniających odpowiednią ilość potrzebnej energii. Surowce powinny być dostarczane po zrównoważonych cenach, natomiast państwo powinno minimalizować negatywne oddziaływania sektora energii na środowisko oraz warunki życia
społeczeństwa. Ponadto bezpieczeństwo energetyczne jest jednym z elementów
bezpieczeństwa ekonomicznego. Podmiotem bezpieczeństwa energetycznego jest
państwo – organy państwa, instytucje rządowe i wyspecjalizowane, a także spółki Skarbu Państwa, których działania przyczyniają się do kształtowania stanu
bezpieczeństwa przez zagwarantowanie ciągłości dostaw energii do odbiorców14.
Bezpieczeństwo energetyczne państwa można zdefiniować w ujęciu politycznym, instytucjonalnym, technicznym, ekonomicznym oraz ekologicznym.
1. W rozumieniu politycznym polega na wyeliminowaniu możliwości wywierania presji przez państwa eksportujące energię na państwa tę energię importujące. W tym celu powinno się stosować dywersyfikację dostaw surowców
energetycznych oraz utrzymywać rezerwę surowców energetycznych. Jednocześnie należy utrzymywać dobre stosunki polityczne z państwami, od których eksportuje się surowce energetyczne oraz tymi, przez których terytorium
biegną linie transportowe. Ponadto bezpieczeństwu energetycznemu sprzyja
zawieranie długookresowych umów na dostawy surowców energetycznych,
ograniczanie podmiotom zagranicznym dostępu do wewnętrznego rynku
energii, działanie systemu nadzoru i regulacji rynku energetycznego, właściwa struktura własnościowa przedsiębiorstw energetycznych, a także infrastruktura techniczna, niezbędna do prawidłowego funkcjonowania systemów
przemysłowych i produkcyjnych.

13
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, Dz.U. 1997 nr 54, poz. 348, art. 3
pkt 16, 16a, 16b, 16d.
14

M. Kamola-Cieślik, Bezpieczeństwo energetyczne, w: Leksykon bezpieczeństwa wewnętrznego..., s. 53; szerzej: A. Chmielewski, Bezpieczeństwo energetyczne państwa. Geopolityczne
uwarunkowania, Warszawa 2009; T. Młynarski, Bezpieczeństwo energetyczne w pierwszej dekadzie XXI wieku. Mozaika interesów i geostrategii, Kraków 2011; S. Koziej, Bezpieczeństwo:
istota, podstawowe kategorie i historyczna ewolucja, „Bezpieczeństwo Narodowe” 2011, nr 18.
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2. W rozumieniu instytucjonalnym polega na powołaniu przez państwo instytucji mających podejmować działania w celu zagwarantowania bezpieczeństwa
energetycznego oraz realizacji zadań polityki energetycznej.
3. W rozumieniu technicznym jest to właściwy stan infrastruktury wytwórczej
i przemysłowej, a także sprawność obiektów energetycznych oraz systemu
dystrybucji energii.
4. W rozumieniu ekonomicznym polega na zapewnieniu optymalnych cen dla
odbiorców oraz konkurencyjności krajowego sektora paliwowo-energetycznego na rynku światowym.
5. W rozumieniu ekologicznym polega na wyborze takiego źródła energii, którego eksploatacja będzie w jak najmniejszym stopniu powodowała negatywne
skutki jej wytwarzania i zużycia wobec środowiska naturalnego15.
Bezpieczeństwo energetyczne ma wymiar podmiotowy, przedmiotowy oraz
przestrzenny.
1. Wymiar podmiotowy oznacza, że na zagwarantowanie ciągłości dostaw energii do odbiorców po akceptowalnej cenie oraz na zdywersyfikowanie źródeł
energii wpływ ma państwo. W wymiarze tym można wyodrębnić trzy dziedziny: a) bezpieczeństwo energetyczne odbiorcy, b) bezpieczeństwo zaopatrzenia energetycznego, c) bezpieczeństwo energetyczne państwa.
2. Wymiar przedmiotowy pełni funkcję pomocniczą w odniesieniu do wymiaru
podmiotowego. Ujęcie przedmiotowe można zdefiniować jako polityczne czy
ekonomiczne. Można je też sklasyfikować pod względem rodzaju nośników
energii (wówczas możemy mówić o bezpieczeństwie naftowym, gazowym,
elektroenergetycznym oraz zaopatrzenia w paliwa stałe, takie jak np. węgiel
kamienny czy brunatny) lub miejsca badania stanu bezpieczeństwa (wtedy
możemy mówić o bezpieczeństwie zaopatrzenia w nośniki energii, produkcji
energii, a także przesyłu, dystrybucji oraz sprzedaży.
3. Wymiar przestrzenny również pełni funkcję pomocniczą w odniesieniu do
wymiaru podmiotowego. Ma na celu opis bezpieczeństwa energetycznego pod
kątem lokalizacji potencjalnych zagrożeń16.
15
M. Kamola-Cieślik, Bezpieczeństwo energetyczne..., s. 53–54; szerzej: M. Domagała, Bezpieczeństwo energetyczne. Aspekty administracyjno-prawne, Lublin 2008; P. Soroka, Bezpieczeństwo energetyczne: między teorią a praktyką, Warszawa 2015.
16
M. Kamola-Cieślik, Bezpieczeństwo energetyczne..., s. 54. Patrz szerzej: W. Bojarski, Bezpieczeństwo energetyczne, „Wokół Energetyki” 2004, nr 3; S. Wrzosek, M. Domagała, Bezpieczeństwo energetyczne Polski, w: Bezpieczeństwo Polski. Historia i współczesność, red. L. Antonowicz, T. Guz, M.R. Pałubska, Lublin 2010.
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W Polsce zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego realizowane jest poprzez inwestycje w energetykę, dzielące się na trzy horyzonty czasowe:
– okres krótki (kilkanaście miesięcy) – czas, w którym należy dostosować
zasoby do doraźnych potrzeb przez zakup nośników energii oraz wykorzystanie do ich przesyłu środków transportu,
– okres średni (5–10 lat) – czas, w którym realizowane są inwestycje, takie
jak budowa rurociągów, terminali gazowych czy podziemnych magazynów gazu,
– okres długi (10–30 lat) – czas, w którym może nastąpić przestawienie
gospodarki na zmianę struktury stosowanych nośników energii, jeżeli
podczas pierwszego okresu podjęto odpowiednie decyzje strategiczne17.
Do najważniejszych czynników, od których zależy poziom bezpieczeństwa
energetycznego, możemy zaliczyć m.in. zróżnicowaną i zrównoważoną strukturę
nośników energii, dywersyfikację kierunków dostaw surowców, stan techniczny
systemu transportu, przesyłu i dystrybucji paliw, stan zapasów paliw zapewniający utrzymanie dostaw energii, uwarunkowania ekonomiczne funkcjonowania
przedsiębiorstw energetycznych oraz ich wyniki finansowe18.
Za zagwarantowanie bezpieczeństwa energetycznego w Polsce odpowiada administracja rządowa, samorządowa, a także przedsiębiorstwa energetyczne, takie
jak: Polska Grupa Energetyczna, Tauron Polska Energia, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA, Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System SA19.
Zagwarantowanie stałych dostaw energii sprzyja dążeniom poszczególnych
krajów do niezależności energetycznej. W tym celu wykorzystuje się przede
wszystkim własne źródła energii. Polska ma i wydobywa przynajmniej jeden
z nośników energii pierwotnej w postaci węgla kamiennego oraz brunatnego,
jednak ze względów ekologicznych i finansowych obserwuje się powolne odchodzenie od ich wydobycia. Mimo to zarówno węgiel kamienny, jak i brunatny
są nadal najpopularniejszym surowcem wykorzystywanym w przemyśle energetycznym. Dwa pozostałe nośniki paliw pierwotnych, czyli ropę naftową oraz gaz
ziemny, państwo polskie musi importować, gdyż zasoby własne są niewystarczające. Mając na uwadze przyszłą strukturę pozyskiwania energii pierwotnej,
ważne jest zadbanie o rozwój nowych technologii usprawniających ich spalanie,
17

M. Kamola-Cieślik, Bezpieczeństwo energetyczne..., s. 55.

18

Tamże, s. 55–56.

19

Tamże, s. 56.
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tak by wyeliminować emisję zanieczyszczeń do środowiska naturalnego. Ważną
kwestią w dążeniu do zrównoważonego rozwoju jest również promocja i rozwój
alternatywnych, niekonwencjonalnych oraz odnawialnych źródeł energii20.
Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej
Pierwszy program Platformy z 2001 roku pt. „Nasz program. Normalni Ludzie. Normalne Państwo”21, podzielony jest na trzy części22, zawierające łącznie
dziewięć rozdziałów23 oraz tzw. zobowiązanie programowe, podpisane 19 stycznia 2001 roku przez trzech założycieli partii: Andrzeja Olechowskiego, Macieja
Płażyńskiego oraz Donalda Tuska. W analizowanym programie autorzy skupili się głównie na sprawach związanych z gospodarką, finansami, edukacją oraz
zmianą ordynacji wyborczej zarówno do samorządu, jak i parlamentu. W rozdziale zatytułowanym „Bezpieczeństwo powszechne” skupiono się na kwestiach
bezpieczeństwa publicznego związanych z walką z przestępczością, jednak nie
poruszono kwestii dotyczących m.in. infrastruktury krytycznej, bezpieczeństwa
energetycznego, bezpieczeństwa kooperatywnego, bezpieczeństwa międzynarodowego, bezpieczeństwa zbiorowego czy szeroko rozumianej obronności24.
Kolejny program PO RP, opublikowany w 2005 roku pt. „Państwo dla obywateli. Plan rządzenia 2005–2009”25, składa się z przedmowy, wstępu, trzech
części26 i aneksu, w skład których wchodzi łącznie 37 rozdziałów27. We wstępie
20

M. Kopczewski, L. Pawelec, Bezpieczeństwo energetyczne..., s. 458–459; zob. też: M. Miszczyński, Ograniczenia energetyczne a rozwój gospodarczy, Łódź 2001.
21
Program Platformy Obywatelskiej, Nasz program. Normalni Ludzie. Normalne Państwo,
Warszawa 2001, s. 1–44.
22
Nazwy wspomnianych części to: 1) Uwolnić energię Polaków! 2) Państwo to więcej niż
wspólne przedsiębiorstwo, 3) Sprawne Państwo.
23

Poszczególne rozdziały noszą nazwy: 1) Gospodarka tworząca więcej miejsc pracy, 2) Podatek, który nie jest karą, 3) Pieniądz publiczny, który nie jest marnowany, 4) Polskiej wsi potrzebny jest kapitał i wiedza, 5) Państwo pomocne dla obywateli, 6) Polska ludzi wykształconych,
7) Ochrona zdrowia obywateli, 8) Bezpieczeństwo powszechne, 9) Sprawne państwo.
24

Program Platformy Obywatelskiej, Nasz program…

25

Program Platformy Obywatelskiej RP, Państwo dla obywateli. Plan rządzenia 2005–2009,
Instytut Państwa i Administracji, Warszawa 2005, s. 1–263.
26
Poszczególne części noszą nazwy: 1) Rząd uczciwy, skuteczny i tani, 2) Wzrost gospodarczy
i praca dla Polaków w Polsce, 3) Państwo jako dostarczyciel dóbr publicznych.
27

Poszczególne rozdziały noszą nazwy: 1) Propozycje zmian w konstytucji, 2) Sanacja życia publicznego, 3) System stanowienia i naprawy prawa, 4) Prawo w Internecie, 5) Zarządzanie poprzez rezultaty, 6) Konsolidacja sektora finansów publicznych, 7) Samorząd terytorialny

Infrastruktura krytyczna w programach Platformy Obywatelskiej...

79

znajduje się odniesienie do infrastruktury krytycznej, kiedy mowa jest o rozwoju
infrastruktury transportowej, w postaci zapowiedzi budowy autostrad oraz poprawy jakości dróg. Zwrócono także uwagę na konieczność modernizacji Polskich Kolei Państwowych. Platforma zakładała, że poprawę sytuacji kolei miała
spowodować m.in. prywatyzacja PKP Cargo oraz PKP Intercity28. O transporcie
lotniczym wspomniano dość ogólnikowo29.
W dalszej części wstępu odniesiono się do kwestii związanych z bezpieczeństwem energetycznym, opisując sytuację w górnictwie węgla kamiennego.
Wskazano na konieczność modernizacji i prywatyzacji tego sektora gospodarki.
Zwrócono również uwagę na konieczność trzymania się zasad gospodarki rynkowej. Podkreślono, że nie powinno się utrzymywać nierentownych kopalni, aby
nie generować większych kosztów dla gospodarki30.
– administracja rządowa, 8) Struktura rządu, 9) Zatrudnienie w administracji rządowej, 10) Szanse, bariery i scenariusze rozwoju, 11) Ułatwienia w podejmowaniu działalności gospodarczej,
12) Ograniczenie reglamentacji w gospodarce, 13) Zmniejszenie liczby inspekcji, 14) Integracja
instytucji regulujących rynek, 15) Uproszczenie i obniżenie podatków, 16) Obniżenie kosztów
pracy, 17) Aktywna polityka rynku pracy, 18) Dokończenie budowy nowego systemu emerytalnego, 19) Rozwój infrastruktury transportowej, 20) Gospodarka przestrzenna, 21) Mieszkalnictwo,
22) Rolnictwo i rozwój wsi, 23) Ochrona środowiska, 24) Gospodarka wodna, 25) Górnictwo,
26) Dokończenie prywatyzacji, 27) Reprywatyzacja i zadośćuczynienie, 28) Polityka rozwoju –
fundusze europejskie, 29) Stabilność makroekonomiczna i euro, 30) Wydatki budżetu państwa
w latach 2006–2009, 31) Ochrona zdrowia, 32) Oświata, 33) Nauka i szkolnictwo wyższe, 34) Głęboka reforma prokuratury, 35) Podniesienie jakości sądownictwa, 36) Obrona narodowa, 37) Polityka zagraniczna.
28
Jak napisano w programie PO RP: „Rozwój infrastruktury transportowej, a w szczególności
budowa autostrad i poprawa jakości polskich dróg powinny być jednym z priorytetów rządu. Po
10 latach od chwili uruchomienia programu budowy autostrad posiadamy w eksploatacji zaledwie pół tysiąca kilometrów autostrad (z czego blisko połowę stanowią zmodernizowane odcinki autostrad wcześniej istniejących, w tym przedwojenne autostrady niemieckie) oraz niepełna
ćwierć tysiąca kilometrów dróg ekspresowych. [...] przeprowadzone analizy wskazują, że w ciągu
najbliższych czterech lat możliwe jest zrealizowanie ponad 80% planowanego układu autostrad
i blisko połowy docelowego układu dróg ekspresowych. [...] Drugim kluczowym wyzwaniem jest
powstrzymanie degradacji kolei i stworzenie warunków do jej zdrowego funkcjonowania. Należy
sprywatyzować PKP Cargo i PKP Intercity. Należy ograniczyć długość czynnych linii kolejowych i zapewnić stabilne środki budżetowe wspierające utrzymanie i rozwój linii kolejowych,
które pozostaną w eksploatacji oraz zagwarantować wieloletnie finansowanie dla samorządów
województw na zamawianie regionalnych przewozów kolejowych” – Program Platformy Obywatelskiej RP, Państwo dla obywateli…, s. 15–16.
29
30

Tamże, s. 16.

„W ciągu ostatnich 16 lat wdrożono w Polsce siedem rządowych planów restrukturyzacji
górnictwa węgla kamiennego. Jednocześnie różnymi sposobami starano się osłaniać nierentowne
kopalnie, powodując poważne koszty dla całej gospodarki. W efekcie, w porównaniu z innymi krajami europejskimi, w stosunkowo krótkim czasie uzyskano dostosowanie zdolności wydobywczych
węgla do popytu krajowego i możliwości eksportowych. Obecnie, wobec dokonanego obniżenia
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Odnośnie do procesu prywatyzacji stwierdzono, że w rękach państwowych
powinny pozostać tylko newralgiczne obszary infrastruktury gospodarczej.
Reszta przedsiębiorstw powinna zostać sprywatyzowana. Jednak nie podano, jakie przedsiębiorstwa miałyby wchodzić w skład wspomnianych newralgicznych
obszarów infrastruktury gospodarczej31.
Rozwinięcie tez ze wstępu zawarto w poszczególnych rozdziałach. W części
poświęconej służbie zdrowia m.in. zwrócono uwagę na konieczność zmiany formuły prawnej, według której funkcjonują szpitale, aby nie doprowadzać do ich
nadmiernego zadłużenia32.
W części drugiej programu, w rozdziale pierwszym znajduje się zapis o konieczności poprawy sieci drogowej i telekomunikacyjnej. Ma to poprawić rozwój
działalności gospodarczej33. Natomiast cały rozdział dziesiąty został poświęcony
rozwojowi infrastruktury transportowej. Zaznaczono, że rozwój ten powinien być
jednym z głównych priorytetów polityki gospodarczej państwa. Jak podkreślono

zdolności produkcyjnych oraz niezłych perspektyw dotyczących zapotrzebowania na węgiel w Polsce i na rynku Unii Europejskiej, górnictwo powinno stać się zdrową i rentowną gałęzią polskiej gospodarki. Należy odejść od stosowanych w przeszłości i proponowanych również dzisiaj rozwiązań
naruszających zasady gospodarki rynkowej, a mających poprawiać sytuację finansową przedsiębiorstw górniczych kosztem całej gospodarki. Potrzebne są konsekwentne działania dla zwiększania konkurencyjności polskiego górnictwa, a w szczególności: modernizacja kopalń, rozpoczęcie
procesu prywatyzacji górnictwa, wyeliminowanie patologii w obrocie węglem, wdrożenie spójnego
rządowo-samorządowego programu rewitalizacji gmin górniczych oraz skutecznych działań osłonowych” – Program Platformy Obywatelskiej RP, Państwo dla obywateli…, s. 18.
31

„W ciągu najbliższych 4 lat powinien zostać dokończony proces prywatyzacji. [...]. Trzeba
bardziej klarownie określić cele prywatyzacji i zwiększyć przejrzystość reguł. Należy wyraźnie
określić obszary, które ze względów strategicznych mają pozostać w ręku państwa. Uważamy, że
w chwili obecnej powinno to dotyczyć tylko newralgicznych obszarów infrastruktury gospodarczej. Pozostałe przedsiębiorstwa powinny zostać sprzedane w drodze przejrzystych transakcji poprzez giełdę lub sprzedaż inwestorom strategicznym. Trzeba wprowadzić zasadę jawności umów
prywatyzacyjnych. Poza wyjątkowymi przypadkami nie należy pozostawiać mniejszościowych
udziałów Skarbu Państwa w sprywatyzowanych firmach, gdyż doświadczenia z takiego łączenia
własności państwowej i prywatnej są bardzo złe. Prywatyzacja jest niezbędna dla przyspieszenia
wzrostu gospodarczego i oddzielenia sfery gospodarki od bieżących układów politycznych. Przychody z prywatyzacji w ciągu najbliższych 4 lat powinny wynieść 50 miliardów zł” – Program
Platformy Obywatelskiej RP, Państwo dla obywateli…, s. 18.
32
„Najpilniejszym zadaniem na dziś jest zmiana formuły prawnej, w której funkcjonują szpitale, która nie tylko umożliwia, lecz wręcz motywuje do nieodpowiedzialnego zadłużania się.
Szpital może się bowiem samodzielnie zadłużać, a nie może zbankrutować i za jego długi de
facto nikt nie odpowiada. Uważamy, że organy założycielskie muszą ponosić odpowiedzialność
za przeterminowane długi szpitali; [...]” – Program Platformy Obywatelskiej RP, Państwo dla
obywateli…, s. 20.
33

Tamże, s. 81–82.
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w programie, miałby się on przyczynić do poprawy gospodarki m.in. poprzez
wzrost inwestycji w kraju w myśl zasady, że dobrze skomunikowane obszary
lepiej przyciągają inwestorów34.
Najważniejszym zadaniem mającym poprawić infrastrukturę transportową
miało być przyspieszenie budowy autostrad i dróg ekspresowych oraz poprawienie jakości dróg35. Do 2013 roku planowano wybudować całość podstawowego
układu drogowego obejmującego 2100 km autostrad oraz 5500 km dróg ekspresowych, w tym do 2009 roku planowano mieć już wybudowane 1800 km autostrad i 2500 km dróg ekspresowych. Przedsięwzięcie to, którego koszt obliczono
na 27,5 miliarda euro, planowano sfinansować z trzech źródeł: 59% – z funduszy unijnych, 21% – ze środków publicznych z krajowego Funduszu Drogowego
oraz 20% – z kapitału prywatnego pozyskanego w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego dla zbilansowania potrzeb finansowych. W programie opisano
m.in. preferowany model finansowania wraz z podaniem jego zalet, następnie
proponowany model zarządzania drogami. Podano nawet jak budować, a następnie eksploatować autostrady i drogi ekspresowe36.

34

Tamże, s. 123.

35

„Na początku lat 1990-tych dwoma najpoważniejszymi barierami, utrudniającymi rozwój
działalności gospodarczej był zły stan telekomunikacji i sieci drogowej. W pierwszym obszarze
w ciągu ostatnich lat nastąpiła duża jakościowa poprawa. Nie nastąpiła natomiast jakościowa poprawa sieci drogowej. Wręcz przeciwnie, w stosunku do rosnących potrzeb – wyznaczanych liczbą
samochodów osobowych i skalą przewozów towarowych – w tym obszarze nastąpiło pewne pogorszenie. Sieć dróg jest w Polsce wystarczająco gęsta, ale ich stan jest fatalny, a odsetek autostrad
i dróg szybkiego ruchu w drogach ogółem jest najniższy w porównywalnych krajach Unii Europejskiej. Tymczasem czeka nas dalszy wzrost natężenia ruchu na drogach, spowodowany wzrostem
liczby samochodów i wzrostem mobilności mieszkańców, odwiedzających oraz wzrostem potrzeb
rozwijającej się gospodarki. Brak autostrad i dróg ekspresowych stanowi obecnie poważną barierę
dla prowadzenia działalności gospodarczej i ogranicza możliwości wykorzystania przez Polskę
atutu jej położenia geograficznego i potencjału siły roboczej. Począwszy od pierwszej połowy lat
1990-tych dokonywano, co kilka lat, radykalnych zmian systemu finansowania dróg, w tym autostrad, jednak, jak dotychczas żaden z nich nie utrwalił się. Po 10 latach od chwili uruchomienia
programu autostradowego posiadamy w eksploatacji zaledwie pół tysiąca kilometrów autostrad
(z czego blisko połowę stanowią zmodernizowane odcinki autostrad wcześniej istniejących) oraz
niepełna ćwierć tysiąca kilometrów dróg ekspresowych. Plany na rok 2005 przewidują ukończenie
122 km autostrad i 36 km dróg ekspresowych. W tym tempie zakończenie budowy planowanej
sieci autostrad trwałoby 12 lat, a sieci dróg ekspresowych ponad 140 lat! W tej dziedzinie po latach
zastoju potrzebny i możliwy jest przełom” – Program Platformy Obywatelskiej RP, Państwo dla
obywateli…, s. 124.
36

Tamże, s. 123–128.
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Kolejną kwestią była kolej. Podkreślono tu konieczność modernizacji i rozwoju infrastruktury kolejowej37. Zwrócono uwagę, że udział w przewozach zarówno towarowych, jak i pasażerskich systematycznie spadał na korzyść transportu samochodowego oraz lotniczego. Wszystko to w połączeniu ze złą sytuacją
organizacyjną oraz finansową, zdaniem autorów programu, mogło przyczynić
się do upadłości Spółki PKP Przewozy Regionalne. To z kolei mogło stworzyć
zagrożenie dla innych firm grupy, szczególnie dla PKP Energetyka, PKP Cargo
oraz PLK SA, które mogły stracić środki własne niezbędne do wykorzystania
pomocy z funduszy UE38.
Odnośnie do kwestii związanych z bezpieczeństwem energetycznym, cały
rozdział szesnasty został poświęcony górnictwu. Zapowiadano modernizację
tego sektora, mającą zwiększyć wydajność oraz efektywność wydobycia i poprawę jakości węgla, by zapewnić konkurencyjność węgla na rynku energetycznym. Planowano rozpocząć proces prywatyzacji górnictwa węgla kamiennego
oraz dokonać restrukturyzacji kapitałowo-organizacyjnej, aby wydzielić kopalnie do prywatyzacji, restrukturyzacji lub likwidacji. Chciano podjąć działania
w celu wyeliminowania patologii w obrocie węglem oraz wdrożyć rządowo-samorządowy program rewitalizacji gmin górniczych39. W programie opisano, jak
37
„Kolej jest zdolna zaspakajać potrzeby w zakresie przewozów masowych przy niskiej,
w porównaniu transportem samochodowym i lotniczym, uciążliwości dla środowiska. Polityka
transportowa UE przykłada duże znaczenie do rozwoju i modernizacji kolei. Komisja Europejska
wymaga, by znaczna część funduszy spójności i strukturalnych przeznaczonych na transport była
przeznaczana na infrastrukturę kolejową i inne formy transportu publicznego. Stosunkowo gęsta
sieć linii kolejowych, jaką dysponuje Polska, nie jest należycie wykorzystana. Udział kolei w przewozach pasażerskich i towarowych systematycznie spada. Kolej przegrywa z samochodami, a już
wkrótce odbierać jej będą pasażerów tanie połączenia lotnicze. Sytuacja organizacyjna i finansowa kolei jest przy tym dramatyczna. Spółce PKP Przewozy Regionalne grozi upadłość. Stwarza to
zagrożenie dla innych firm Grupy, w szczególności PKP Energetyka, PKP Cargo i PLK SA, które
mogą stanąć przed perspektywą braku środków własnych, koniecznych do wykorzystania pomocy z funduszy europejskich. Najogólniej mówiąc, są trzy generalne przyczyny tego stanu rzeczy.
Po pierwsze, brak jest długofalowej polityki, określającej zaangażowanie państwa w utrzymanie
i rozwój infrastruktury linii kolejowych. W efekcie wieloletnich zaniedbań w rozwoju i utrzymaniu linii, czasy przejazdu na większości odcinków są kompromitująco długie, co utrudnia kolei
konkurencję, szczególnie w ruchu pasażerskim. Po drugie, brakuje określenia zadań władzy publicznej jako organizatora przewozów regionalnych, określenia roli kolei w tych przewozach i brak
stabilnego wsparcia finansowego państwa na ten cel. Po trzecie wreszcie, za mało komercyjne
i rynkowe jest zachowanie przedsiębiorstw kolejowych, które często nie potrafią lub nie chcą dostosować oferty do potrzeb klientów, pozbyć się niewykorzystanych zasobów i obniżyć kosztów
funkcjonowania” – Program Platformy Obywatelskiej RP, Państwo dla obywateli…, s. 128–129.
38

Tamże.

39

Tamże, s. 161.
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dostosować zdolności produkcyjne do możliwości popytu oraz wyliczono koszty
dotychczasowego modelu ochrony górnictwa. Zaprezentowano, w jaki sposób
przeprowadzić modernizację, aby odejść od rozwiązań naruszających zasady gospodarki rynkowej, tak żeby poprawa sytuacji finansowej przedsiębiorstw górniczych nie odbywała się kosztem całej gospodarki40.
Trzeci dokument programowy PO RP, opublikowany w 2007 roku pt. „Polska Obywatelska. Podstawy programu politycznego Platformy Obywatelskiej
RP”41, składa się z jedenastu rozdziałów42. W tym samym roku ukazał się również inny dokument programowy opublikowany przez Platformę, „Program PO.
Polska zasługuje na cud gospodarczy. Platforma Obywatelska. By żyło się lepiej.
Wszystkim!”43, składający się z dwunastu rozdziałów44. Koncepcje programowe
zawarte w obu dokumentach praktycznie się od siebie nie różniły.
W dokumencie „Polska Obywatelska...” w rozdziale trzecim zaledwie
wspomniano o bezpieczeństwie energetycznym, ale nie o infrastrukturze mającej je zapewnić45. Podobnie w rozdziale czwartym. Tam również jeden z akapitów został poświęcony sektorowi energetycznemu. Sformułowania były dość

40

Tamże, s. 161–166.

41

Polska Obywatelska. Podstawy programu politycznego Platformy Obywatelskiej RP, Warszawa 2007, s. 1–93.
42
Poszczególne rozdziały noszą nazwy: 1) Deklaracja ideowa, 2) Ustrój. Państwo. Obywatel.
Samorząd, 3) Silna i bezpieczna Polska w Unii Europejskiej, 4) Zdrowe finanse, niskie podatki,
nowoczesna gospodarka, 5) Własność, 6) Spójność i wzrost celami polskiej polityki regionalnej,
7) Rodzina – praca – solidarne społeczeństwo, 8) Narodowy Program Ochrony Zdrowia, 9) PO
– pełna odpowiedzialność za polską wieś, 10) Bezcenny kapitał – sektor wiedzy, 11) Kultura narodowa, dziedzictwo, polityka kulturalna.
43
Program PO, Polska zasługuje na cud gospodarczy. Platforma Obywatelska. By żyło się
lepiej. Wszystkim!, Warszawa 2007, s. 1–88.
44
Poszczególne rozdziały noszą nazwy: 1) Państwo silne, tanie i przyjazne, 2) Polska dbająca
o wolność i bezpieczeństwo obywateli, 3) Polska silna, oparta na własności i sprawiedliwości,
4) Polska zdrowych finansów i niskich podatków. Nowoczesna gospodarka, 5) Polska zdrowa,
6) Polityka społeczna: rodzina, praca, solidarne społeczeństwo, 7) Bezcenny kapitał – sektor
wiedzy, 8) Polska w Europie. Polityka regionalna, spójność i wzrost, 9) Polska w Europie. Odpowiedzialność za polska wieś, 10) Media elektroniczne – wyzwanie cywilizacyjne, 11) Polska
w Europie. Kultura narodowa, dziedzictwo, polityka kulturalna, 12) Silna i bezpieczna Polska
w Unii Europejskiej.
45

„Solidarność energetyczna. W debacie na temat przyszłości Europy Polska powinna stać się
liderem w kreowaniu nowych pomysłów i inicjatyw służących dalszemu pogłębianiu integracji
europejskiej. Przykładem takiej aktywności jest zgłoszona przez Platformę Obywatelską propozycja rozszerzenia traktatowej klauzuli solidarności europejskiej na bezpieczeństwo energetyczne,
która znalazła szerokie wsparcie w Europie” – Polska Obywatelska…, s. 24.
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ogólnikowe i nie odnosiły się do infrastruktury energetycznej46. W dalszej części rozdziału czwartego znajdował się podrozdział poświęcony bezpieczeństwu
energetycznemu. Wspomniano w nim m.in. o infrastrukturze transportu lądowego LNG i CNG47.
W rozdziale szóstym zwrócono uwagę, że należało inwestować w infrastrukturę techniczną, szczególnie infrastrukturę komunikacyjną, która miała nie
tylko lepiej skomunikować poszczególne części kraju, ale także włączyć państwo polskie w europejską sieć transportową, łączącą polskie miasta jako ośrodki
rozwojowe. Należało także promować przyjazne środowisku systemy transportu,
szczególnie komunikacji szynowej. Konieczne było przeprowadzenie modernizacji i dalsze rozwijanie transportu kolejowego, zarówno osób, jak i towarów.
Planowano wybudować węzły przesiadkowe, mające być ważnym elementem
działania na rzecz rozwoju miast oraz obszarów metropolitalnych. Wspomniano
o rozbudowie lotnisk regionalnych, aby stworzyć system bezpośrednich połączeń
międzyregionalnych. Planowano zwiększyć inwestycje w infrastrukturę telekomunikacyjną, szczególnie w rozpowszechnienie dostępności szerokopasmowego
Internetu, w tym usług publicznych świadczonych za jego pomocą. Miało się

46

„Sektor energetyczny. Proponowane działania w sektorze energetycznym będą prowadziły
do szybkiego wzrostu konkurencji dla przedsiębiorstw kompleksu paliwowo-energetycznego, stymulacji rozwoju rynku i tym samym stworzenia warunków dla racjonalizowania kosztów i cen.
W rezultacie uzyskamy szybki wzrost konkurencyjności całej gospodarki narodowej umożliwiający zrównoważony rozwój Polski. Celami naszych działań w tej dziedzinie będą: wzrost roli
efektywności energetycznej oraz wzrost roli rynku i konkurencji” – Polska Obywatelska…, s. 40;
zob. też: Program PO, Polska zasługuje na cud…, s. 32.
47
„Bezpieczeństwo energetyczne. Platforma Obywatelska proponuje zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez odwołanie się do własnych zasobów oraz zwiększenie konkurencji.
Jest to możliwe poprzez zwiększenie dywersyfikacji źródeł energii z wykorzystaniem potencjału
krajowego. Postulujemy między innymi odwrócenie procesu realizowanego przez rząd, polegającego na korporatyzowaniu (utrwalaniu sektorowości) kompleksu paliwowo-energetycznego,
zwłaszcza poprzez konsolidację elektroenergetyki i brak liberalizacji gazownictwa. Proponujemy
odejście od strategii kontynuacji technologicznej realizowanej przez rząd, zwłaszcza w elektroenergetyce i gazownictwie. Proponujemy wejście w bieżącym dziesięcioleciu w proces ewolucyjnego przeorientowania energetyki (kompleksu paliwowo-energetycznego) na coraz bardziej uniwersalizujące się (innowacyjne) technologie energetyczne (obejmujące rozproszoną energetykę
odnawialną i w szczególności aeroenergetykę, kogenerację gazową, infrastrukturę dla samochodów hybrydowych, infrastrukturę transportu lądowego LNG i CNG), czyli technologie o dużej
zdolności do szybkiej odpowiedzi na sygnały rynkowe (zmiany cen, kryzysy bilansowe), na black
outy oraz na potrzeby ochrony środowiska (na ograniczenia w użytkowaniu środowiska), dające
możliwość efektywnego zarządzania bezpieczeństwem energetycznym za pomocą mechanizmów
rynkowych” – Polska Obywatelska…, s. 41; zob. też: Program PO, Polska zasługuje na cud…,
s. 33.
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to przyczynić do zwiększenia spójności terytorialnej kraju. Nie podano jednak
żadnych konkretów48.
Natomiast w dokumencie „Program PO…” w rozdziale dwunastym pojawił
się zapis o dążeniu do solidarności energetycznej w ramach UE. Jednak nie wspomniano nic o infrastrukturze krytycznej, jak np. budowie nowych rurociągów do
transportu ropy lub gazu49.
Piąty dokument programowy Platformy wydany w 2011 roku, „Następny
krok. Razem. Program wyborczy 2011”50, składał się z czterech rozdziałów51
zawierających łącznie osiemnaście podrozdziałów52. Program był jednocześnie
podsumowaniem dotychczasowego czteroletniego okresu sprawowania władzy
w kraju przez PO RP w koalicji z PSL.
W drugim rozdziale mowa jest m.in. o polityce energetycznej. Zaznaczono,
że PO RP będzie się starała głównie o dywersyfikację źródeł energii. Jednak nie
wspomniano nic o infrastrukturze do jej przesyłania, jak ropociągi, gazociągi,
naftoporty czy gazoporty. Mowa jest także o wydobyciu gazu łupkowego oraz
o górnictwie, ale również bez podania konkretów53.
Dopiero przy podsumowaniu dokonań rządu wspomniano o budowie gazoportu w Świnoujściu54. Zaznaczono m.in., że początkowo roczna przepustowość
48

Polska Obywatelska…, s. 52; zob. też: Program PO, Polska zasługuje na cud…, s. 56–58.

49

„Solidarność energetyczna. W debacie na temat przyszłości Europy, Polska pod rządami
Platformy Obywatelskiej stanie się liderem w kreowaniu nowych pomysłów i inicjatyw służących
dalszemu pogłębianiu integracji europejskiej. Przykładem takiej aktywności jest zgłoszona przez
nas propozycja rozszerzenia traktatowej klauzuli solidarności na bezpieczeństwo energetyczne,
która znalazła szerokie wsparcie w Europie i została uwzględniona w projekcie nowego unijnego
traktatu. Przygotujemy propozycje dot. jej uruchomienia. Będziemy aktywni w tworzeniu założeń
wspólnej polityki energetycznej UE tak, aby zagwarantowane były w niej interesy naszego kraju”
– Program PO, Polska zasługuje na cud…, s. 76.
50
Następny krok. Razem. Program wyborczy 2011, Platforma Obywatelska, Warszawa 2011,
s. 1–188.
51

Poszczególne rozdziały noszą nazwy: 1) Innowacyjność i kapitał społeczny, 2) Rodzina
i bezpieczeństwo, 3) Wolny obywatel i efektywne państwo, 4) Stabilna gospodarka.
52

Poszczególne podrozdziały noszą nazwy: 1) Edukacja od przedszkola do pracy zawodowej,
2) „Od pomysłu do przemysłu” – kultura innowacyjnej przedsiębiorczości, 3) Kultura, 4) Polska cyfrowa, 5) Kapitał społeczny, 6) Bezpieczeństwo energetyczne i środowiskowe, 7) Bezpieczeństwo strategiczne i obronność, 8) Polityka zagraniczna, 9) Rodzina, 10) Zdrowie, 11) Sport,
12) Sprawne państwo, 13) Rozwój regionalny, 14) Infrastruktura, 15) Bezpieczne pieniądze,
16) Emerytury i rynek pracy, 17) Rolnictwo, 18) Czyste środowisko.
53
54

Następny krok. Razem. Program..., s. 74–75.

Jak napisano w programie PO: „Budujemy gazoport w Świnoujściu. Dzięki tej inwestycji
skroplony gaz (LNG) będzie mógł być dostarczany do Polski drogą morską. Początkowo roczna
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terminalu będzie wynosić 5 mld m3, co stanowi około 1/3 rocznego zapotrzebowania na gaz. Dostawy skroplonego gazu będą pochodzić z Kataru. Zgodnie z umową
rocznie ma być dostarczane 1,5 mld m3 gazu LNG. Było to pierwsze nawiązanie do
konkretnej infrastruktury krytycznej ze wszystkich dotychczas przeanalizowanych
programów Platformy55. Z kolei inną formę dywersyfikacji źródeł energii miałaby zapewnić elektrownia atomowa. Jednak poza zaznaczeniem, że zlikwidowano
wszelkie bariery legislacyjne, nie podano żadnych konkretów co do jej budowy, jak
lokalizacja, planowany termin rozpoczęcia prac itp.56
W dalszej części programu pojawia się więcej konkretów odnośnie do infrastruktury krytycznej w kontekście bezpieczeństwa energetycznego. Poinformowano o rozbudowie pojemności magazynów na gaz m.in. w Wierzchowicach,
Mogilnie, Husowie oraz Kosakowie. Ponadto podkreślono, że w 2009 roku do
eksploatacji oddano magazyn w Daszewie, a w roku 2011 w Strachocinie. Z kolei w 2010 roku zakończono budowę zbiornika w Bonikowie. Pojawiła się też
informacja o rozbudowie sieci przesyłowych gazu ziemnego. W ramach tych inwestycji wybudowano nowy gazociąg Włocławek–Gdynia, a w następnej kolejności ma powstać gazociąg na odcinku Jeleniów–Dziwiszów. W trakcie budowy
znajdowało się także nowe połączenie gazowe z Czechami w rejonie Cieszyna
oraz rozbudowywano istniejący interkonektor z Niemcami w Lasowie. Te dwie
ostatnie inwestycje miały doprowadzić do połączenia północnej części kraju,
w której ma powstać gazoport, z południem Polski oraz Europą Zachodnią. Ponadto wynegocjowano długoterminową umowę na dostawy gazu z Rosji, wielkości 10 mld m3 gazu rocznie. Jak zaznaczono, dostawy te, wraz z dostawami
z pozostałych źródeł, są wystarczające do zaspokojenia potrzeb zarówno sektora
przemysłowego, jak i zwykłych mieszkańców57. Odnośnie do inwestycji w infrastrukturę energetyczną zaznaczono, że w trakcie budowy znajduje się kopalnia

przepustowość terminalu będzie wynosić 5 mld m³, co stanowi około 1/3 rocznego zapotrzebowania na gaz. Plan budowy został przygotowany w 2008 roku, a w 2009 roku przyjęto ustawę
umożliwiającą sprawne rozpoczęcie budowy. Wydane zostały już wszystkie pozwolenia na budowę oraz decyzje środowiskowe. Budowa rozpoczęła się we wrześniu 2010 roku, a zakończy
się w 2014 roku. Aby zapewnić efektywne funkcjonowanie gazoportu, już w czerwcu 2009 roku
rząd podpisał umowę z Katarem na dostawy skroplonego gazu. Umowa przewidująca dostarczanie 1,5 mld m³ gazu LNG rocznie będzie obowiązywać od 2014 do 2034 roku” – Następny krok.
Razem. Program..., s. 75–76.
55

Tamże, s. 75–76.

56

Tamże, s. 76.

57

Tamże, s. 77–78.
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gazu ziemnego oraz ropy naftowej w rejonie Lubiatów–Międzychód–Grotów,
a także nowy blok energetyczny w Bełchatowie58. W programie podano także
informację, że za zgodą i przy wsparciu UE Polska wprowadziła swojego operatora do polskiego odcinka rurociągu jamalskiego. Jednocześnie nasz kraj podjął
w Unii działania mające doprowadzić do tworzenia alternatywnych, europejskich
kanałów przesyłu energii59.
W części programu poświęconej planom na następną kadencję zapowiedziano dokończenie budowy terminalu LNG w Świnoujściu, kontynuowanie programu energetyki jądrowej, a także dalszą rozbudowę magazynów gazowych oraz
sieci przesyłowych. Planowano, że do 2015 roku całkowita pojemność magazynów gazowych zostanie zwiększona z 1,66 mld m3 (stan na 2011 r.) do 3 mld
m3, natomiast długość gazociągów miała się zwiększyć o 1000 km. Planowano
także zająć się wydobyciem gazu łupkowego60. Zapowiadano zreformowanie sektora energetycznego na trzy sposoby. Planowano zwiększyć jego efektywność,
zdywersyfikować źródła i przesył energii oraz paliw, a także rozwijać energooszczędne i niskoemisyjne technologie61. Zapowiadano zmodernizowanie połączenia gazowego ze Słowacją oraz budowę nowego połączenia z Litwą. Zaplanowano, że do 2015 roku Polska podwoi możliwości importowe oraz potroi
możliwości eksportowe62. Zapowiedziano także rozwój odnawialnych źródeł
energii. Planowano wspierać energetykę rozproszoną: małe źródła wiatrowe, fotowoltaikę, pompy ciepła, urządzenia magazynujące energię. Zapowiedziano także kontynuację badań nad możliwością podziemnego zgazowania węgla oraz tzw.
wychwytu i magazynowania CO263.
Odnośnie do infrastruktury transportowej i komunikacyjnej w trzecim rozdziale zapowiedziano, że dzięki funduszom unijnym na lata 2007–2013 zostanie
wybudowanych 5964 km dróg powiatowych i gminnych, 18 205 km nowej siei
kanalizacyjnej oraz przebudowanych 411 oczyszczalni ścieków64. W rozdziale
czwartym mowa jest też o budowie sieci transportowych i komunikacyjnych.
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Tamże, s. 77.
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Tamże, s. 78.

60

Tamże, s. 78–79.
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Tamże, s. 79.
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Tamże.
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Tamże, s. 80.
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Tamże, s. 151.
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Zaznaczono, że w ciągu czterech lat oddano do użytku 1343 km dróg krajowych,
w tym 220 km autostrad, 430 km dróg ekspresowych, 146 km obwodnic miast
oraz około 550 km nowoczesnych dróg po różnego rodzaju przebudowach. Ponadto wyremontowano 1450 km linii kolejowych, a dalszych 2000 km pozostaje
w remoncie. Jednocześnie prowadzone były remonty i modernizacje dworców
kolejowych. Zaznaczono, że do 2015 roku miało zostać zmodernizowanych 70
dworców kolejowych. Modernizowano także porty lotnicze, aby dostosować je
do większego natężenia ruchu. Inwestycje prowadzone były w ośmiu portach
lotniczych należących do Transeuropejskiej Sieci Transportowej – w Warszawie, Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu, Katowicach, Krakowie, Rzeszowie oraz
w Szczecinie. Ponadto w budowie były nowe porty lotnicze w Świdniku pod Lublinem oraz Modlinie koło Warszawy65.
Zapowiedziano dokończenie realizacji Rządowego Programu Budowy Dróg
Krajowych na lata 2011–2015. Chodziło m.in. o budowę autostrad A1, A2, A4
oraz A8. Linie kolejowe miały zostać dostosowane do prędkości 120 i 160 km/h,
co miało pozwolić na konkurowanie z samochodowym transportem osobowym
i towarowym. Planowano remont dalszych 200 dworców kolejowych. Planowano także modernizację terminali pasażerskich na lotniskach, aby zwiększyć ich
przepustowość. Lotniska miały zostać lepiej skomunikowane z drogami oraz liniami kolejowymi66.
Ostatni, szósty dokument programowy Platformy z 2 października 2016
roku pt. „Polska Obywatelska 2.0. Deklaracja programowa Platformy Obywatelskiej”67 składa się z sześciu rozdziałów68. Program, w przeciwieństwie do
poprzedniego, został napisany dość ogólnikowo i nie zawiera informacji odnoszących się do bezpieczeństwa energetycznego. Co do infrastruktury krytycznej, w piątym rozdziale pobieżnie wspomniano o systemach transportowych
i komunikacyjnych. W porównaniu z poprzednimi programami pierwszy raz
wspomniano o transporcie wodnym. Zapisano m.in., że należy zainwestować
w nowy stopień wodny na Wiśle poniżej Włocławka oraz w wybudowanie portu multimodalnego w rejonie Bydgoszczy, łączącego transport wodny, kolejowy
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Tamże, s. 153–158.
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Tamże, s. 158–159.
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Polska Obywatelska 2.0. Deklaracja programowa Platformy Obywatelskiej, Warszawa
2016, s. 1–60.
68
Poszczególne rozdziały noszą nazwy: 1) Wartości, 2) Polska, Europa, świat, 3) Przyszłość,
4) Sprawne państwo bliżej ludzi, 5) Lepsze życie, 6) Obywatel i solidarność społeczna.
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i drogowy, działającego w ścisłym powiązaniu z portem morskim w Gdańsku,
co zwiększyłoby wymianę transportową w tych regionach. Wspomniano także
o konieczności dalszej budowy dróg samochodowych i modernizacji linii kolejowych, jednak bez podania konkretów69.
Uwagi końcowe
Analizując poszczególne programy PO RP, można zauważyć, że najwięcej
miejsca kwestiom związanym z infrastrukturą krytyczną, zwłaszcza w odniesieniu do bezpieczeństwa energetycznego, poświęcono w programach „Państwo dla
obywateli. Plan rządzenia 2005–2009” oraz „Następny krok. Razem. Program
wyborczy 2011”.
W pierwszym z wymienionych dokumentów programowych zawarto dość
szczegółową diagnozę stanu państwa polskiego oraz zaproponowano rozwiązania
usprawniające jego działanie. Odnosząc się do infrastruktury krytycznej, duży
nacisk położono na kwestie związane z bezpieczeństwem energetycznym, jak
konieczność dywersyfikacji źródeł energii, oraz modernizację i prywatyzację
źródeł krajowych w celu ograniczenia rosnących kosztów (m.in. nierentownych
kopalń) oraz zwiększenia wydajności i efektywności wydobycia wraz z poprawą jakości węgla. Dzięki dywersyfikacji źródeł energii Polska mogłaby ponadto
być mniej narażona na presję ze strony państw eksportujących energię, np. Rosji.
Zwrócono także uwagę na konieczność rozwoju i modernizacji infrastruktury
transportowej (towarowej i pasażerskiej), zwłaszcza na lądzie – co uznano za
jeden z priorytetów, gdyż założono, że dobra infrastruktura transportowa przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności poszczególnych obszarów, a co za tym
idzie, przyciągnie zagranicznych inwestorów, oraz infrastruktury telekomunikacyjnej. Przedstawiony program był bardzo szczegółowy, gdyż w tym czasie Platforma – zgodnie z ówczesnymi sondażami poparcia społecznego – spodziewała
się zwycięstwa w wyborach parlamentarnych, w wyniku czego przygotowywała
się do sprawowania władzy w państwie. Wydaje się, że przedstawiając obszerny
program, chciała uchodzić za ugrupowanie dobrze przygotowane i odpowiedzialnie podchodzące do sprawowania władzy.
Natomiast w drugim wymienionym dokumencie, obok planów na przyszłość, dużo miejsca poświęcono już zrealizowanym projektom oraz omówiono te, które pozostawały w trakcie realizacji, z okresu pierwszych czterech lat
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sprawowania władzy w Polsce (lata 2007–2011) w koalicji z PSL. Poprzez przedstawienie już zrealizowanych lub będących w trakcie realizacji inwestycji chciano m.in. podkreślić, że politycy Platformy poważnie traktują swoje zobowiązania
programowe. W dokumencie zwrócono uwagę na kwestie związane z bezpieczeństwem energetycznym, zwłaszcza pod kątem dywersyfikacji źródeł energii.
Pisząc o dywersyfikacji, omówiono również zalety płynące z budowanego gazoportu w Świnoujściu. Wspomniano także o sukcesach w realizacji obiektów
służących do magazynowania oraz przesyłu paliw. W programie zwrócono także
uwagę na kwestie związane z infrastrukturą transportową i komunikacyjną.
Należy zaznaczyć, że Platforma, oprócz kwestii związanych z infrastrukturą
krytyczną w odniesieniu do bezpieczeństwa energetycznego, dużo miejsca poświęciła infrastrukturze transportowej i komunikacyjnej, zwłaszcza lądowej. Ponadto, zwracając uwagę na odnawialne źródła energii, wykazała się również troską
o środowisko. Warto zaznaczyć, że inwestycje przeprowadzane przez Rząd PO RP
i PSL odnośnie do bezpieczeństwa energetycznego były planowane do realizacji we
wszystkich trzech horyzontach czasowych: krótkim, średnim oraz długim.
Badając kwestie związane z infrastrukturą krytyczną w poszczególnych dokumentach programowych, zwłaszcza z lat 2005 oraz 2011, a także analizując, jakie inwestycje uległy sfinalizowaniu lub były w trakcie realizacji – co zaznaczono
w programie z 2011 roku – można stwierdzić, że politycy Platformy zdają sobie
sprawę ze znaczenia infrastruktury krytycznej oraz z dobrze prowadzonej polityki
bezpieczeństwa energetycznego, mającej zagwarantować m.in. niezależność energetyczną, co z pewnością pozytywnie wpłynie na prawidłowy rozwój kraju.
Bibliografia
Źródła drukowane
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, Dz.U. 1997, nr 54, poz. 348.
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, Dz.U. 2007, nr 89, poz. 590.
Programy partii politycznych
Następny krok. Razem. Program wyborczy 2011, Platforma Obywatelska, Warszawa 2011.
Polska Obywatelska 2.0. Deklaracja programowa Platformy Obywatelskiej, Warszawa 2016.
Polska Obywatelska. Podstawy programu politycznego Platformy Obywatelskiej RP,
Warszawa 2007.
Program Platformy Obywatelskiej, Nasz program. Normalni Ludzie. Normalne Państwo,
Warszawa 2001.

Infrastruktura krytyczna w programach Platformy Obywatelskiej...

91

Program Platformy Obywatelskiej RP, Państwo dla obywateli. Plan rządzenia 2005–
2009, Instytut Państwa i Administracji, Warszawa 2005.
Program PO, Polska zasługuje na cud gospodarczy. Platforma Obywatelska. By żyło się
lepiej. Wszystkim!, Warszawa 2007.
Leksykony
Kunikowski J., Turek A., Bezpieczeństwo i dyplomacja. Słownik terminów, Warszawa 2011.
Leksykon bezpieczeństwa wewnętrznego, red. W. Fehler, J. Piątek, R. Podgórzańska,
Szczecin 2017.
Opracowania
Bezpieczeństwo międzynarodowe teoria i praktyka, red. K. Żukrowska, M. Grącik, Warszawa 2006.
Bezpieczeństwo Polski. Historia i współczesność, red. L. Antonowicz, T. Guz, M.R. Pałubska, Lublin 2010.
Bojarski W., Bezpieczeństwo energetyczne, „Wokół Energetyki” 2004, nr 3.
Chmielewski A., Bezpieczeństwo energetyczne państwa. Geopolityczne uwarunkowania, Warszawa 2009.
Domagała M., Bezpieczeństwo energetyczne. Aspekty administracyjno-prawne, Lublin 2008.
Dziembowski Z., Infrastruktura jako kategoria ekonomiczna, „Ekonomista” 1985, nr 4–5.
Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Warszawa 1989.
Koziej S., Bezpieczeństwo: istota, podstawowe kategorie i historyczna ewolucja, „Bezpieczeństwo Narodowe” 2011, nr 18.
Młynarski T., Bezpieczeństwo energetyczne w pierwszej dekadzie XXI wieku. Mozaika
interesów i geostrategii, Kraków 2011.
Migalski M., Wojtasik W., Mazur M., Polski system partyjny, Warszawa 2006.
Miszczyński M., Ograniczenia energetyczne a rozwój gospodarczy, Łódź 2001.
Soroka P., Bezpieczeństwo energetyczne: między teorią a praktyką, Warszawa 2015.
Wielowymiarowy charakter współczesnego bezpieczeństwa, red. M. Cupryjak, Z. Kozak, J. Pilżys, Szczecin 2015.
Współczesne partie i systemy partyjne. Zagadnienia teorii i praktyki politycznej, red.
W. Sokół, M. Żmigrodzki, Lublin 2003.
Zarządzanie logistyczne w sytuacjach kryzysowych. Historia – teraźniejszość – przyszłość, red. M. Cupryjak. J. Pilżys, Szczecin 2013.
Źródła internetowe
Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej, www.pkw.gov.pl.
Oficjalna strona Platformy Obywatelskiej, www.platforma.org.

92

Piotr Chrobak
ABSTRAKT

Infrastruktura krytyczna to systemy oraz wchodzące w ich skład powiązane ze sobą
funkcjonalnie obiekty, w tym obiekty budowlane, urządzenia, instalacje, usługi kluczowe dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli oraz służące zapewnieniu sprawnego
funkcjonowania organów administracji publicznej, a także instytucji i przedsiębiorców.
Infrastruktura krytyczna obejmuje systemy: zaopatrzenia w energię i paliwa; łączności
i sieci teleinformatycznych; finansowe; zaopatrzenia w żywność i wodę; ochrony zdrowia; transportowe i komunikacyjne; ratownicze; zapewniające ciągłość działania administracji publicznej; produkcji, składowania, przechowywania i stosowania substancji
chemicznych i promieniotwórczych, w tym rurociągi substancji niebezpiecznych70.
W artykule przeanalizowano, czy kwestie związane z infrastrukturą krytyczną pojawiły się w ogólnopolskich programach Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach do Sejmu i Senatu RP. Główny nacisk położono na kwestie związane
z bezpieczeństwem energetycznym, będącym jednym z najważniejszych elementów infrastruktury krytycznej. Platforma powstała w 2001 r., przed wyborami parlamentarnymi. W kadencjach parlamentarnych z lat 2001–2005 oraz 2005–2007 była największym
ugrupowaniem opozycyjnym, a podczas kadencji z lat 2007–2011 i 2011–2015 sprawowała władzę w kraju wspólnie z PSL. Z powyższych informacji wynika, że od wyborów parlamentarnych z 2007 r. ugrupowanie to – wraz z koalicjantem – miało realny
wpływ na funkcjonowanie III Rzeczypospolitej. Dlatego postanowiono przeanalizować,
czy wspomniana partia zwróciła w swoich programach uwagę na tak istotną sprawę dla
prawidłowego funkcjonowania państwa, jaką jest infrastruktura krytyczna.

THE CRITICAL INFRASTRUCTURE IN THE PROGRAMMES
OF THE CIVIC PLATFORM (CP, POLISH: PO)
OF THE REPUBLIC OF POLAND
ABSTRACT
Critical infrastructure is a set of systems that consist of interrelated functional facilities
such as buildings, various devices, installations and key services for the national security
and citizens, and the services that guarantee an efficient functioning of public administration, institutions and companies. The systems of critical infrastructure include the system that provides energy and fuels; the one of communications and telecommunications
networks; the financial one; the one that provides food and water; health service; transport; rescue services; the services that guarantee the continuity of public administration;
70
P. Chrobak, Infrastruktura krytyczna, w: Leksykon bezpieczeństwa wewnętrznego…,
s. 231–232.
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production; storing, preservation and using chemical and radioactive substances, including pipelines of dangerous substances.
The article is an attempt to answer the question whether the issues concerning critical
infrastructure appeared in the programmes of the Civic Platform during the elections to
both the Chambers of the Polish Parliament. The main emphasis has been put on energetic security, which is one of the most important elements of critical infrastructure. The
Civic Platform was created in 2001 before the parliamentary elections. During the parliamentary terms of 2001–2005 and 2005–2007 it was the biggest opposition party, and
during the terms of 2007–2011 and 2011–2015 it was in power together with the Polish
Peasants’ Party (Polish: PSL). It means that since the 2007 elections the Civic Platform
(together with PSL) had a real influence on the functioning of the Third Republic of Poland. That is why the author of the article decided to analyse whether the Civic Platform
had included critical infrastructure – a thing essential for a proper functioning of the
State – in its programmes.
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II wojna światowa ukazała, jak wielki wpływ na prowadzanie działań ma
informacja. Nie będzie przesadą stwierdzenie, że w wielu wypadkach to zdobyta
informacja decydowała o dalszych kierunkach ataków czy nawet planowaniu całych kampanii lub operacji. Umiejętność odczytania, przechwytywania i łamania
szyfrów wrogich wiadomości stała się nieodzowną częścią konfliktu, podobnie
jak skuteczne ukrywanie własnych planów czy wiadomości. By sprawnie wykorzystać zdobyte informacje, potrzebne są umiejętności ich opracowania, skutkiem
czego konieczne stało się kształcenie wyspecjalizowanych jednostek zdolnych do
wykorzystywania swojej wiedzy i działania na tym polu1. Na wstępie należy poruszyć temat pozyskiwania źródeł informacji. W roku 1979 Brytyjczycy opublikowali kompilację instrukcji pt. British Intelligence the Second World War2. Zbiór
ten został uznany za oficjalną część historii wywiadu i kontrwywiadu. Zawarto

1

K. Kotani, Japanese Intelligence in World War II, Oxford 2009, s. 25–40.

2

F.H. Hinsley, British Intelligence in the Second World War, London 1971.
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w nim informacje na temat państw Osi i działań wobec nich na terenie Europy,
pominięto jednak działania w Azji czy na Bliskim Wschodzie. W opracowaniu
znaleźć można informacje o tym, że mimo swojej rangi front azjatycki został
oddany Amerykanom. Powodem tego była (i nadal jest) chęć utrzymania w całkowitej tajemnicy sposobów zdobywania informacji, metod łamania szyfrów czy
wydarzeń dotyczących Pearl Harbor3; chciano także uniknąć dyplomatycznego
konfliktu z Japonią. W związku z tym Brytyjczycy zadecydowali, że raport nie
będzie zawierał kwestii związanych z działalnością wywiadowczą na terenach
japońskich. Analogiczna decyzja o utrzymaniu tych danych jako tajnych zapadła również w USA. Jednym ze znaczących opracowań omawiających złamanie
japońskich szyfrów była książka Dawida Kahna Łamacze kodów z 1968 roku.
Autor ukazał sposoby i metody wykorzystane podczas „rozgryzania” szyfrów
japońskich. Sam temat siły wywiadu oraz kontrwywiadu zarówno aliantów, jak
i Japonii był już poruszany przez badaczy. Niestety refleksje płynące z tych prac
są bardzo płytkie i powierzchowne. Badacze w większości zakładali, że japońskie szyfrogramy były słabo skonstruowane, a infiltracja Japonii nie nastręczała żadnych trudności, w związku z czym alianci nie mieli żadnych problemów
w zdobywaniu potrzebnych danych. Amerykańskie zarzuty dotyczące początkowej łatwości w łamaniu kodów Japończycy kwitowali zwykłym szczęściem.
Większość instrukcji dotyczących kwestii wywiadowczych została zniszczona pod sam koniec wojny. Jedną z ocalałych był Podręcznik dla wywiadu,
wykorzystywany przez armię japońską operującą w północnej części Chin. Składał się z instrukcji dotyczących pozyskiwania źródeł informacji czy zdobywania
ich podczas trwania operacji wojennych. Poza tym omawiał takie kwestie, jak
przekupstwa oraz szantaże, zdobywanie kontaktów czy choćby wykonywanie
odpowiednich zdjęć. Następnym poruszanym w książce tematem były zagadnienia związane z radiokomunikacją. Poza tym znajdowały się w niej informacje na
temat przechwytywania sygnałów o ruchach przeciwnika, monitorowania wrogich agencji czy wykorzystania szpiegów na polu bitwy. Oprócz podręczników
tego typu, w których autorzy brali pod uwagę specyfikę danego teatru działań,
istniały jeszcze tzw. listy wywiadu, znane jako skróty spraw lokalnych i zagranicznych. Aktualizowano je co miesiąc. Skupiały się na nowych informacjach
pozyskanych przez wywiad. Były podzielone na rozdziały, w którym każdy był

3
C. Lutton, Pearl Harbor: Fifty Years of Controversy, „The Journal of Historical Review”
1991, vol. 11 (4), s. 431–477.
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przypisany do innego teatru działań. Każda informacja miała jasno określone
pochodzenie, takie jak prasa, SIGINT4, tajny telegram czy agencja. Wraz z końcem wojny amerykańskie MIS5 wydało komunikat, że Japonia do końca wojny
nie była w stanie złamać wysokopoziomowych kodów Ameryki czy Wielkiej
Brytanii6. Jednak po odkryciu kolejnych japońskich dokumentów oraz podjęciu
tego tematu przez samych Japończyków deklaracja zaczęła być coraz mocniej
podważana. Obie siły japońskie, czyli marynarka7 i armia lądowa8, były w stanie łamać amerykańskie czy brytyjskie kody dyplomatyczne. Ponadto Japończycy bez problemu radzili sobie również z kodami Sowietów czy Francuzów, nie
wspominając o chińskich, które łamane były z ogromną łatwością. Mimo to tak
zdobyte informacje nie zawsze miały realne zastosowanie, nawet ich „obrobienie” nie gwarantowało przydatności. Warto o tym pamiętać, gdyż w porównaniu
z innymi źródłami wiadomości SIGINT były bardzo trudne do przetworzenia
oraz wykorzystania. W tym wypadku warto przytoczyć słowa kapitana marynarki Yuzuru Sanematsu9: „SIGINT i jego przechwytywanie przez naszą sekcję
wywiadowczą pokazały skuteczność naszych działań szczególnie w obszarze
operacyjnym. Nie mamy żadnego żalu, że w wielu wypadkach takie informacje
zostały przeszacowane. Skoro informacje SIGINT są jak świeże jedzenie, przez
nieuwagę mogą się zepsuć i spowodować rozwolnienie. Dla amatora wywiadu
rozróżnienie informacyjne jest trudne”10. Kolejnym ważnym źródłem informacji zostali różnego typu attaché czy doradcy. Informacje od nich zbierano nie
4

SIGINT – signals intelligence – rodzaj działalności wywiadowczej/rozpoznawczej prowadzonej m.in. w telekomunikacji czy teleinformatyce. Inaczej zwany wywiadem (rozpoznaniem)
elektromagnetycznym, elektronicznym. W najprostszy sposób wytłumaczyć można to jako działanie sprowadzające się do śledzenia aktywności nadajników i radarów przeciwnika, podczas którego odnotowuje się wszelkie prawidłowości, uwzględnia się przypadki szczególne i odstępstwa
od reguł.
5

The Military Intelligence Service – jednostka wojskowa działająca w okresie II wojny światowej, składająca się z dwóch gałęzi, japońskiej oraz niemieckiej. Służyli w niej Amerykanie
japońskiego pochodzenia.
6

J. Bennett, W.A. Hobart, J.B. Spitzer, Intelligence and cryptanalytic activities of the Japanese
during World War II, Walnut Creek 1986, s. 6.
7
Cesarka Marynarka Wojenna Wielkiej Japonii (jap. 大日本帝国海軍) funkcjonowała od 1869
do 1947 r.; w skrócie IJN.
8
Cesarska Armia Japońska (jap. 大日本帝国陸軍), japońskie siły lądowe funkcjonujące od
1867 do 1945r.; w skrócie IJA.
9
10

Y. Sanematsu, Joho Sakusen ni Tsuite (Zenhso), Tokio 1972, s. 58–61.

K. Kotani, Japanese Intelligence in WW II: Successes and Failures, „NIDS Security Reports” 2009, No. 10, s. 6.
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tylko we wrogich krajach, lecz także neutralnych. Warto wspomnieć o Szwecji,
gdzie stacjonował generał Makoto Onodera11, czy Finlandii z pułkownikiem Eiichim Hirose. Ciekawym faktem jest kwestia danych z Azerbejdżanu, Hiszpanii
czy Szwajcarii. Informacje napływające z tych miejsc miały oznaczenie bardzo
ważnych i wysoko oceniono ich rzetelność. Kolejnymi potencjalnymi źródłami
informacji stali się jeńcy oraz zdobyczne dokumenty. Przesłuchania oparte były
na specyficznej konstrukcji rozmowy i selekcji pytań. Rozpoczynano od niezobowiązujących tematów i pytań, by następnie poruszać coraz bardziej szczegółowe
kwestie dotyczące miejsca służby, dowódców, dyslokacji jednostek czy sygnałów
rozpoznawczych. Informacje na ten sam temat, w celu weryfikacji, „wyciągane” były z wielu więźniów. Jednym ze znanych obozów jenieckich był Ofunie12
w prefekturze Kanagawa. Działał tam pułkownik Toshiro Imai, który prowadził
dziennik. Z jego zapisków, przytoczonych przez Kotaniego, dowiedzieć się można, że „(…) przepytywani nie znali tematów rozmów. Pomiędzy niewinne pytania wplataliśmy zapytania o interesujące nas fakty tak by nie wyczuwali, że są
poddawani przesłuchaniu. Używając tej metody, możliwe było wyeliminowanie
straty czasu potrzebnego na przymusowe przesłuchanie, a jedocześnie minimalizowało to ryzyko uzyskania fałszywych informacji”13. Z rozmów tych uzyskiwano informacje m.in. o dokładnych ruchach okrętów podwodnych, z określonymi
godzinami opuszczania przystani czy liczbie dni postoju w porcie. Dzięki nim
udawało się wyliczyć ogólną liczbę okrętów w danych sektorach morskich, jak
i ocenić ich zasięg mobilizacji. Na zakończenie warto wspomnieć jeszcze o dokumentach otrzymywanych od Rzeszy. Większość z nich pochodziła od załóg
okrętów lub pilotów. Jednym z ciekawszych stał się przechwycony plan ataku
amfibiowego na Okinawę. Cały dokument liczył 200 stron i szczegółowo wprowadzał w zagadnienie. Według relacji Yuzuru Sanematsu instrukcje te okazały
się bardzo przydatne w przygotowaniach do obrony Japonii i samej Okinawy14.
Kolejnym interesującym dokumentem, który został przekazany przez stronę
niemiecką, był egzemplarz zadań marynarki USA. Zawierał takie informacje,
jak skład samej floty, fotografie jednostek czy ich wyposażenie. Dzięki temu
japoński wywiad zapoznał się z zdjęciami lotniskowców klasy Essex i opracował
11

Y. Onodera, Barutokai no Hotori nite, Tokio 1992, s. 20–21.

12

T. Sasamoto, Tomb Inscription of Allied Prisoners of War, Tokio 2004, s. 192–194.

13

K. Kotani, Japanese Intelligence in WW II…

14

Y. Sanematsu, Nichibei Joho Senki, Tokio 1980, s. 214–215.
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nowe plany działań wobec jednostek tej kategorii. Wymiana samych informacji
z Niemcami15, zgodnie z postanowieniami układu antykominternowskiego, a następnie postanowień o współpracy, nie przyniosła żadnych wymiernych efektów.
Obieg informacyjny odbywał się między japońskim ambasadorem w Niemczech
Hiroshim Oshimą a admirałem Wilhelmem Canarisem. Już w 1939 roku ten kanał okazał się praktycznie martwy i utrzymywano go tylko ze względu na podtrzymanie dobrych stosunków. Dodatkowo, wraz z podpisaniem paktu o nieagresji między Rzeszą a Związkiem Radzieckim, stracił rację bytu16. Wspomniany
wcześniej Sanematsu w swojej książce o wywiadzie amerykańskim określił samą
wymianę jako słabą. Ocenił, że Niemcy nie doceniali potencjału USA i bagatelizowali go nawet bardziej niż sami Japończycy17. Pierwszym problemem, jaki
pojawił się i ciążył na wojskach japońskich, był podział między armią lądową
a marynarką. Były to praktycznie dwie niezależne od siebie organizacje, z własnymi strukturami i przedstawicielstwem przy cesarzu. Jako ciekawostkę warto
podać informację, że reprezentanci obu formacji mieli nieograniczony protokołem dostęp do samego cesarza, co w tamtym czasie było jednym z największych
wyróżnień na cesarskim dworze. Między obiema organizacjami panowały gigantyczne antagonizmy, zaczynające się na najwyższych szczeblach, a kończące się
na najniższych. O wymianie informacji praktycznie nie było mowy, w związku
z czym działały dwie niezależne od siebie, a zarazem wrogie komórki: zarówno
wywiadowcze, jak i kontrwywiadowcze. Idealnym przykładem tego jest posiadanie przez IJA danych dotyczących położenia sił Związku Radzieckiego na Dalekim Wschodzie oraz w samych Chinach. Aż do końca wojny informacje te nie
zostały przekazane marynarce ani ministerstwu wojny.
Do początkowych operacji wywiadu IJA, o których warto wspomnieć,
z pewnością można zaliczyć działania w okresie kampanii o Malaje18, rozpoczęte już w 1935 roku. Początkowo kwestią wywiadowczą zajmował się wojskowy
attaché na Indonezję wraz z przedstawicielami armii Tajwan19. Jako że Tajwan
należał od 1895 roku do Japonii, został on głęboko spenetrowany przez japoński
wywiad. Głównym centrum działań stał się Bangkok. Założono wiele agencji,
15

R. Laomont-Brown, Kempeitait – japońska tajna policja, Warszawa 2004, s. 34–35.

16

N. Tajima, Nachizumu Kyokuto Senryaku, Tokio 1997, s. 45–48.

17

Y. Sanematsu, Nichibei Joho Senki…, s. 214.

18

J. Chapman, The Price of Admiralty, Sussex 1984, s. 526–530.

19

V. Madej, Japanese Armed Forces Order of Battle, 1937–1945, Allentown 1981, s. 87–95.
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m.in. F Kikan (znaną jako agencja F) czy Minami Kikan. Funkcjonowały one pod
pretekstem promowania kultury japońskiej. Za wszystkie operacje na tym terenie
odpowiedzialny był pułkownik Hiroshi Tamura, który działał pod przykrywką
attaché w konsulacie. Społeczność tych terenów charakteryzowała się dość silną postawą antyjapońską, która utrudniała pracę wywiadowczą. Efektem tych
starań było zaplanowanie lądowania sił w Hainan Dao20. Od roku 1940 zarówno
ilość, jak i szybkość zdobywania informacji przez IJA zaczęły rosnąć, w związku
z tym agencja zaczęła wysłać więcej agentów, by całkowicie zinfiltrować wyspę. Do samego końca wojny informacje te nie zostały przekazane marynarce ani
ministerstwu. Dodatkowo podczas planowania ataków na europejskiego kolonie
w 1941 roku powstała wspomniana już agencja F, której celem było podburzenie brytyjskich sił indyjskiego pochodzenia. Na jej czele stanął major Iwaichi
Fujiwara. Z działaniami agencji wiązano dość duże nadzieje, gdyż ponad 70%
oddziałów stanowili właśnie tzw. niepewni żołnierze. Agencja nawiązała dość
szybko współpracę z Indyjską Ligą Niepodległością21 i z liderem ruchu niepodległościowego Indii, Subhasem Czandra Bosem 22. Wskutek tej współpracy podczas całej kampanii skapitulowało wielu pojedynczych żołnierzy, a nawet całych
oddziałów. Drugą ważną operacją w początkowej fazie II wojny światowej stały
się działania na terenie Hongkongu. 12 października 1941 roku generał porucznik
Jun Ushiroku, dowódca 23. armii ekspedycyjnej na Chiny, wydał rozkaz stworzenia planu zdobycia tego miasta. W samej metropolii działała już, jako organizacja
rozwoju Azji, zakonspirowana agencja Koa, dowodzona przez podpułkownika
Yoshimase Okade.
Plan działania agencji opierał się na dwóch kwestiach. Pierwsza zakładała
aktywną pomoc armii japońskiej w trakcie operacji. Działania agentów miały
uniemożliwić wojskom brytyjskim zniszczenie głównych dróg do Hongkongu,
a w przypadku niemożności wykonania tego zadania skutecznie je opóźnić.
Szkolono także przyszłych przewodników, mających oznaczyć łatwe drogi do
miasta. Drugą kwestią stało się szpiegostwo oraz zakłócanie komunikacji. W tym
wypadku plan działania opierał się na zniszczeniu elektrowni, punktów telefonicznych, źródeł wody oraz torów kolejowych. Realizacja tych planów wymagała
20
P.S. Dull, A Battle History of the Imperial Japanese Navy 1941–1945, Annapolis 1978,
s. 36–37.
21

P. Ward Fay, The Forgotten Army: India’s Armed Struggle for Independence, 1942–1945,
Ann Arbor 1995, s. 109–111.
22

J. Lebra, The Indian National Army and Japan, Singapore 1971, s. 21–23.
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nie tylko dość sporych funduszy, ale równie odpowiedniego zaplecza zaopatrzeniowego. Agencja pozyskała usługi lokalnej triady, dzięki czemu zakres zbieranych informacji został mocno rozszerzony. Ósmego grudnia 1941 roku wydano
rozkaz rozpoczynający operacje; poza niewielkimi problemami wszystkie cele
zostały osiągnięte: indyjskie baraki, elektrownia Kowloon, tory pociągowe oraz
większość ujść wody zostało zdobytych i zniszczonych. Poza tym zamachy wykonywane na cywilach, szczególnie brytyjskiego pochodzenia, wprowadziły
Hongkong w stan całkowitego chaosu23.
W działaniach wywiadowczych marynarki japońskiej, IJN, głównymi
wrogami praktycznie we wszystkich planach były USA oraz Anglia. Japończycy,
świadomi dysproporcji sił oraz praw Lanchester, wierzyli, że są w stanie zniszczyć
siły Royal Navy. Myśl tę wyartykułował szef 8. sekcji 3. departamentu japońskiej
marynarki, kapitan Kanyei Chudo: „Wierzymy, że brytyjska dalekowschodnia
flota może zostać zniszczona bez problemu. W związku z wojną toczoną w Europie, Royal Navy nie jest w stanie wysłać odpowiednio silnych posiłków to tego
regionu”24. Jeżeli zaś chodzi o walkę z oddziałami amerykańskimi, przeważała
opinia o możliwej równej walce do jednego roku. Wywiad i dowództwo marynarki zakładały, że siły amerykańsko-brytyjskie są nierozerwalne, w związku
z tym nie da się uniknąć wojny na dwóch frontach. Operacje zawsze były zatem
przeprowadzone z perspektywą starcia z większymi siłami25. Całkowicie inne
podejście miała armia lądowa, zakładająca, że pokonana Anglia lub Ameryka
skapitulują i przedstawiciele władzy zapomną o sojusznikach. Niestety z punktu
taktycznego założenia marynarki nie były błędne, a wręcz bardzo racjonalne.
W każdym omawianym i testowanym scenariuszu konflikt z USA, trwający powyżej jednego roku, kończył się całkowitą klęską Japonii. W siłach imperialnej
marynarki japońskiej nie znalazły się komórki potrafiące planować i przewidywać długofalowe operacje. Największą, a zatem jedyną ważną operacją z punktu
widzenia tego artykułu jest atak na Pearl Harbor, opracowany przez szefa połączonych flot Isoroku Yamamoto. W styczniu 1941 roku Yamamoto wydał rozkaz kontradmirałowi Takijiro Onishiemu, dowódcy sztabu 11. powietrznej floty,
zdobycia informacji i zaplanowania całej operacji. Pierwsze działania rozpoczęły

23

J.R. Stobie, A Reappraisal of U.S. Intelligence Prior to the Pacific War, Kansas 2007, s. 43.

24

A.J. Mader, Old Friends, New Enemies: The Royal Navy and the Imperial Japanese Navy,
vol. 2: The Pacific War, Oxford 1990, s. 340.
25

C. Hosoya, Nihon no Eibeikan to Senkanki no Higashi-Ajia, Tokio 1982, s. 29–30.
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się na Hawajach. Jednym z głównych agentów został Takeo Yoshikawa z 3. sekcji 5. departamentu amerykańskiego wywiadu generalnego sztabu marynarki.
Jego aktywność rozpoczęła się od obserwacji siedziby marynarki oraz bazy sił
powietrznych Hickam i spisywania rozkładów lotów oraz rozłożenia patroli. By
uniknąć wykrycia przez amerykańskie służby, Yoshikawa składał raporty na ręce
japońskiego oficera Minato Nakajimy, który przebywał na Hawajach pod przykrywką przedstawiciela japońskiego MSZ. W tamtym czasie istniało zbyt duże
ryzyko wykrycia raportów nadawanych za pomocą fal radiowych, w związku
z tym liczba i częstotliwość składania raportów była opóźniona.
Kolejne działania przeprowadzone były przez dwóch szpiegów: Tatsute
Maru oraz Taiyo Maru, którzy przepłynęli na kupieckim okręcie płynącym z Jokohamy do San Francisco. Szpiedzy obserwowali trasy okrętów zmierzających
i wypływających z Pearl Harbor, określali także miejsca zakotwiczenia amerykańskiej floty. Ich działania informacyjne okazały się skuteczne i pomogły w zaplanowaniu samego ataku.
W początkowym okresie wojen napotykano liczne problemy i popełniano
różnej wagi błędy. Pierwszym problemem okazały się wycieki danych, czego doświadczyły głównie siły marynarki. Takimi przykładami stały się uzyskane przez
Amerykanów walizki z kodami, które zostały zastosowane w bitwie o Midway czy
podczas próby zamordowania admirała Yamamoto w trakcie operacji „Vengeance”.
Pierwsze walizki z kodami zostały zdobyte podczas zatopienia okrętu podwodnego
I-124 w styczniu 1942 roku, druga para kodów w kwietniu 1944 roku.
Kolejnym problemem stał się brak prawdziwych sił kontrwywiadowczych
w szeregach marynarki. W porównaniu z IJA, IJN nie widziała potrzeby rozbudowywania tej formacji. Dopiero w ostatniej fazie wojny zaczęto planować jej
dalszy rozwój. Przez większość wojny nie złamano kodów i szyfrów IJA, w przeciwieństwie do tych stosowanych przez IJN. Kody IJN oparte były na ograniczonej liczbie numerów losowych, mogły zatem zostać złamane przy wykorzystaniu
sprawdzonych metod deszyfracji. Poza tym zmiany szyfrów następowały rzadko, a komunikacja była częsta, w związku z czym siły amerykańskie do września 1942 roku miały rozszyfrowany w pełni kod JN-25 oraz jego drugą wersję,
JN-25b26. Był to jeden z głównych powodów porażki wojsk japońskich w bitwie
o Midway. Mimo tej świadomości Japończycy główną odpowiedzialność zrzucili

26
M. Smith, The Emperor’s Codes: Bletchley Park and the breaking of Japan’s secret ciphers,
New York 2000, s. 169–181.
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na nie do końca dopracowane szczegóły techniczne całego starcia, np. problemy
z kooperacją ze statkami zaopatrzeniowymi czy nieudolność w odnalezieniu pozycji wrogich sił na morzu. Kontradmirał Ryunosuke Kusaka przyznał w swoich
zapiskach o przebiegu bitwy o Midway, że „Fakt, że planowane posunięcia połączonej floty z planami o Midway wyciekły do Amerykanów, były jedną z głównych powodów porażki tej operacji”27. Podobna sytuacja miała miejsce podczas
operacji „Vengeance”, gdy zaplanowano zamach na admirała Yamamoto. Samolot
admirała został zestrzelony, gdyż – jak wspomniano – amerykańskim siłom udało się przechwycić oraz złamać szyfr JN-25b, nazywany szyfrem wiadomości
NTF131755, dzięki czemu Amerykanie poznali informacje dotyczące lotów bombowca transportującego admirała. Od tego momentu IJN brała pod uwagę możliwość złamania swojego szyfru28 przez Amerykanów. Niestety opieszałość japońskich śledczych, jak i brak skonkretyzowanych działań nie dały jednoznacznych
odpowiedzi w sprawie złamania kodów. Warto w tym miejscu przytoczyć słowa
pułkownika Sunao Sameshima, dowódcy sekcji wywiadu marynarki: „Incydent
był bardzo ważny dla Imperialnej Japońskiej Marynarki. Stąd przeprowadzono
natychmiastowe oraz szczegółowe śledztwo, uwzględniając możliwość, że jedna
lub więcej naszych zakodowanych wiadomości mogła zostać rozszyfrowana. Niestety nie mogliśmy znaleźć nawet jednego potwierdzającego materiału o tym, że
Amerykanie znali trasę inspekcji admirała Yamamoto przed samą podróżą. Kody
były silne i niedawno, bo pierwszego kwietnia, uległy odnowieniu, założyliśmy
więc, że nie było możliwości ich złamania. Następnego dnia, dziewiętnastego,
w transmisji z San Francisco, Amerykanie oznajmili o zestrzeleniu przez ich siły
na północnych wyspach Salomona japońskiej jednostki. Japońska strona skłaniała się bardziej ku temu, że był to przypadek. W konsekwencji nigdy nie przyszło
nam do głowy, by odnowić lub zmienić dokumentacje kodów”29. Trudno wyobrazić sobie aż taką ignorancję, która stała się powodem zestrzelenia w roku następnym (1944 r.) dwóch łodzi latających. Na jednej z nich znajdował się naczelny
dowódca połączonych flot, admirał floty Mineichi Koga. W drugiej zaś przebywał kontradmirał Shigeru Fukudome, szef sztabu połączonych flot; na pokładzie znajdowała się również wodoodporna teczka z dokumentami dotyczącymi
kontrataku na amerykańskie wojsko oraz operacji Z oraz szyfry. Na nieszczęście
27
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dla Japończyków ocaleni z katastrofy zostali odnalezieni przez partyzantkę Cebu
i wzięci w niewolę. Po sporządzeniu kopii planów Amerykanie postanowili je
zwrócić Japończykom za pośrednictwem ludności Cebu. Ewentualne przejęcie
dokumentów nigdy nie zostało uwzlędnione przez dowództwo IJN, które całą
uwagę skupiło na postawie Fukudome, który, oddając się w niewolę, pogwałcił
zasady instrukcji dla oficerów, zakładające samobójstwo w wypadku pojmania.
Warto przypomnieć o problemie braku wymiany informacji między obiema formacjami. Z tego powodu w drugiej połowie wojny sekcja wywiadu IJA
została całkowicie „zapchana” wszelakiego rodzaju materiałami, które nie były
weryfikowane i bardzo często wykluczały się, często też nie przedstawiały pełnego obrazu sytuacji. Na skutek tego doszło do paraliżu w przepływie informacji.
Reakcją IJA stało się zwyczajne ignorowanie takich raportów i posługiwanie się
wiedzą zdobytą na własną rękę.
Przykładem takiej ignorancji lub złej interpretacji może być kwiecień roku
1944, kiedy japoński wywiad odkrył, że atak amerykańskiej marynarki zostanie
przeprowadzony na Mariany, ze szczególnym uwzględnieniem Saipanu, w okresie między majem a czerwcem. Informacja była dość szczegółowa, jednak biuro generalne armii całkowicie ją zbagatelizowało, zakładając, że atak zostanie
przeprowadzony na Filipinach oraz Nowej Gwinei.
Szef połączonych flot, Tasuku Nakazwa, mówił: „Mariany prawdopodobnie
jednego dnia staną się celem, ale na pewno nie teraz czy w czerwcu”. Kapitan
Chikao Yamamoto, szef biura generalnego, wypowiadał się w podobnym tonie:
„To nie jest tak, że nie braliśmy wysp Mariańskich pod uwagę, po prostu nie
zakładaliśmy tego wydarzenia tak wcześnie30”. Podobnym problemem dezinformacji stała się bitwa powietrzna o Tajwan i Okinawę, która rozegrała się w dniach
12–16 października w 1944 roku. Siły japońskie poniosły dość duże straty, jednak
kwatera główna otrzymała raporty o zwycięstwie, w którym Amerykanie stracili
19 lotniskowców oraz cztery statki wojenne. Taka informacja szybko obiegła całą
Japonię. Gdyby była prawdziwa, praktycznie cała flota USA musiałaby przestać
istnieć. Źródłem takiej dezinformacji stali się niedoświadczeni członkowie załóg
lotniczych, którzy nie zostali dokładnie przepytani. Nie potwierdzono tych „faktów” również w biurze wywiadowczym.
Tarcia między wywiadem a głównym sztabem IJA i wydziałem operacji
nasiliły się w ostatnim okresie wojny. Sztab opracowywał plany obrony wysp
30
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japońskich na podstawie frontowych relacji oficerów i żołnierzy, obserwujących
podniebne starcia bitwy o Tajwan i Okinawę, wywiad zaś zbierał informacje za
pomocą nasłuchu oraz obserwacji strony amerykańskiej. Dzięki temu udało się
oszacować siły amerykańskie, jakie miałyby dokonać planowanej inwazji. Jednak wyniki tych szacunków nie zostały zaakceptowane ze względu na możliwość
osłabienia bojowego ducha żołnierzy, liczby zostały więc mocno zaniżone. Podobnie było z liczbami dotyczącymi ataków kamikaze. W wielu wypadkach dowództwo nie chciało zaakceptować faktów i wolało przyjmować oficjalne wersje
milsze propagandzie, wskutek czego sześciokrotnie przekazano informację o zatopieniu okrętu Lexington czy czterokrotnie – Saratogi. Sam imperator zwrócił
na to uwagę podczas jednego ze składanych mu raportów31.
Kiedy weźmiemy pod uwagę działalność agencji wywiadowczych, stanie
się jasne, jak ogromną ilość informacji pracownicy musieli przerabiać i analizować. Brak unormowania, jak również usystematyzowania procedur działania i wewnętrzne antagonizmy sprawiły, że wraz z postępującymi kampaniami
system wywiadu i kontrwywiadu zaczynał ulegać erozji, by w ostatnim okresie
doznać praktycznie całkowitego paraliżu. Współcześnie, aby uniknąć tego typu
problemów, należy przede wszystkim budować współpracę między odpowiednimi służbami, by agencje kontrwywiadowcze i wywiadowcze się uzupełniały,
oraz eliminować ewentualne antagonizmy panujące między danymi formacjami.
Kolejną refleksją jest nietworzenie zbyt dużej liczby jednostek mających takie
same lub podobne kompetencje. Pozwoli to uniknąć sytuacji, w jakiej znalazło
się Cesarstwo Japońskie. Następnym punktem jest kwestia umiejętnego kontrolowania poczynań jednostek wywiadowczych. Tu za przykład mogą posłużyć działania służb japońskich na terenach Mandżurii, gdzie osobiste korzyści majątkowe
często kolidowały z zadaniami stawianymi przez dowództwo. Wówczas agenci
tworzyli siatki mające bardziej charakter zorganizowanych grup przestępczych
niż wywiadowczych. Wymienione działania pozwolą na ominięcie wielu problemów i aberracji. Jest to kilka refleksji, nad którymi warto się pochylić, zwłaszcza w obecnych czasach, kiedy informacja nabrała jeszcze większego znaczenia,
a wojna przyswoiła dodatkowo wymiar niematerialny i coraz częściej rozpoczyna
się w sferze działań związanych z obiegiem informacji.

31
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ABSTRAKT
Autor tekstu skupia się na trzech ważnych kwestiach dotyczących japońskiego wywiadu
i jego działania w okresie II wojny światowej. Pierwszym poruszanym zagadnieniem jest
kwestia zdobywania informacji oraz kodów, którymi posługiwali się Japończycy. Dochodzi tu do dwóch interesujących narracji. Pierwsza, amerykańska, głosi, że wszystkie
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kody imperialne zostały złamane i sprawnie użyte, i druga, japońska, mówiąca, że Japończycy byli w stanie łamać szyfry alianckie oraz sowiecki, lecz trudnością okazało
się obrabianie materiału. Następnym zagadnieniem poruszanym przez autora są ważne
z perspektywy Japonii operacje, które pozwoliły opanować Hongkong czy zaatakować
Pearl Harbor. Ostatnim istotnym zagadnieniem poruszanym w tekście jest słynna nienawiść oraz otwarta wrogość między siłami lądowymi i marynarką, która widoczna
była na wszystkich płaszczyznach, w tym również na polu wywiadowczym. Niechęć do
dzielenia się zdobytymi materiałami, usuwanie niewygodnych agentów czy mnożenie
problemów, które miały opóźnić rywala, były na porządku dziennym. Spowodowało to
ogromny chaos podczas całej wojny, co w ostatecznym rozrachunku doprowadziło do
upadku Kraju Kwitnącej Wiśni. Podsumowując, losy wywiadu japońskiego są dobrą lekcją dla obecnych sił na temat działania podczas początkowych faz konfliktu, unikania
tworzenia wielu jednostek agenturalnych oraz wyeliminowania niezdrowej konkurencji.

THE JAPANESE INTELLIGENCE
DURING THE PACIFIC WAR. WHICH

SERVICE AND ITS MISTAKES
MISTAKES SHOULD BE AVOIDED

ABSTRACT
The article presents three important questions concerning the Japanese intelligence service and its operations during the Second World War. The first question is how the service gained information and codes, which were used in the agency.
The first question includes two interesting threads. According to the Allies all the imperial codes had been broken and efficiently used; and according to the Japanese the Allied
and Soviet codes had been broken, but later they turned out to be difficult to process.
The second question concerns the operations – important from the Japanese point of view
– which resulted in capturing Hong Kong and in attacking Pearl Harbor.
The last question is the notorious hatred and open hostility between the ground and naval
forces. Those emotions were present on all the planes, the intelligence service including.
Valuable information was hardly shared, inconvenient agents were sometimes eliminated, problems were multiplied to delay the rival, etc. It caused total chaos during the war
and finally it brought about the collapse of the land of the rising sun.
The changing fortunes of the Japanese intelligence are a good lesson to teach present intelligence agencies how to behave in the initial phases of a conflict, how to avoid creating
too many intelligence units and how to eliminate unfair competition.
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Katastrofa militarna oraz wstrząsy społeczne i narodowościowe, będące
udziałem Rosji, Austro-Węgier i Niemiec, sprzyjały urzeczywistnieniu niepodległościowych dążeń Polaków. Okoliczności te wpłynęły również znacząco na
realizację dążeń zjednoczeniowych Rumunii, która po wojnie bardzo rozszerzyła
swoje terytorium. Granice Rzeczypospolitej, tak jak i Królestwa Rumunii, wykuwane były w sporach politycznych i dyplomatycznych, a także w wyniku regularnej walki zbrojnej. Polacy wyznaczali swoje granice w starciach z Niemcami,
Rosją Sowiecką, Litwą, Ukraińską Republiką Ludową (URL), Zachodnioukraińską Republiką Ludową (ZURL) oraz Czechosłowacją. Włączenie w skład Rumunii Besarabii, Siedmiogrodu i Dobrudży stawiało ją w obliczu wrogości Rosji
Sowieckiej, Węgier i Bułgarii1.
1

J. Pajewski, Budowa Drugiej Rzeczypospolitej 1918–1926, Kraków 1995, s. 36 i n.; M. Willaume, Rumunia, Warszawa 2004, s. 86 i n.; o meandrach polityki Rumunii w czasie I wojny
światowej zob. także, Wielka Wojna, Rumunia, królowa Maria (1916–1919), w: Polska i Rumunia
w Europie Środkowej w XX i XXI wieku. Studia, materiały i eseje poświęcone pamięci prof. dra
hab. Wojciecha Rojka. Polonia și România în Europa Centrală în secolele XX și XXI. Studii,

110

Henryk Walczak

Początkowo Rumunia budziła zainteresowanie Naczelnika Państwa Józefa
Piłsudskiego w kontekście walk z ZURL, które wybuchły na początku listopada 1918 roku. Zapewne w początkach grudnia wyruszył do Bukaresztu Tadeusz
Gwiazdoski2, mianowany sekretarzem tamtejszego poselstwa, z kopią depeszy
Piłsudskiego, który jako Naczelnik Państwa notyfikował 16 listopada mocarstwom zwycięskiej koalicji powstanie niepodległego państwa polskiego3. W lutym 1919 roku Piłsudski w wywiadzie dla korespondenta dziennika włoskiego
„Il Secolo” wskazał na potrzebę posiadania wspólnej granicy z Rumunią, pożądanej ze względu na połączenie RP z wybrzeżem Morza Czarnego i istotnej „bardzo z punktu widzenia ekonomicznego”4. Polskie inicjatywy w sprawie nawiązania współpracy nie wywoływały jednak większego rezonansu w Bukareszcie.
Istnienie ZURL było bowiem dla Rumunów dogodnym buforem, oddzielającym
ich kraj od Rosji Sowieckiej, szerzącej wywrotowe idee i domagającej się zwrotu
Besarabii. Skuteczne działania wojsk polskich przeciwko Ukraińcom w Galicji
Wschodniej wiosną 1919 roku sprawiły, że w Bukareszcie zaczęto brać pod uwagę możliwość przejęcia przez RP roli ukraińskiego bufora. Aby nie zamykać sobie możliwości współpracy, Rumuni zdecydowali się 24 maja 1919 roku wysłać
na Pokucie swoje oddziały, mające występować jako sojusznicy armii polskiej5.

materiale și eseuri dedicate in memoriam prof. dr univ. Wojciech Rojek, red. A. Kastory, H. Walczak, Kraków 2017, s. 307–315.
2

O działalności Gwiazdoskiego w Bukareszcie zob. H. Walczak, Polscy przedstawiciele dyplomatyczni w Rumunii w latach 1918–1940, cz. 1: 1918–1940, „Polish Biographical Studies” 2016,
nr 4, s. 28–33.
3

Pismo M. Lindego z 11.12.1918 r. (nr 13) do rumuńskiego ministra spraw zagranicznych, Arhivele Ministerului Afacerilor Externe. Bucureşti (dalej: AMAE) 71 /1914, E2, partea I, vol. 4,
k. 19; D. Hrenciuc, România şi Polonia – 1918–1931. Relaţii politice, diplomatice şi militare, Rădăuţi 2003, s. 30; H. Bułhak, Polska a Rumunia 1918–1939, w: Przyjaźnie i antagonizmy. Stosunki
Polski z państwami sąsiednimi w latach 1918–1939, red. J. Żarnowski, Warszawa 1977, s. 305;
F. Anghel, Wspólna pamięć Intermarium. Określenie przebiegu granic i nawiązanie stosunków
dyplomatycznych między Rumunią a Polską po I wojnie światowej: România Mare oraz Polonia
Restituta, w: Międzymorze. Nadzieje i ograniczenia w polityce II Rzeczypospolitej, red. E. Znamierowska-Rakk, Warszawa 2016, s. 307.
4
5

J. Piłsudski, Pisma zbiorowe, t. 10, Warszawa 1938, s. 178.

F. Anghel, Okupacja Pokucia przez Armię Rumuńską (24 maja – początek sierpnia 1919 r.)
i początki stosunków polsko-rumuńskich, „Przegląd Historyczny” 1998, z. 2, s. 256; W. Stępniak,
Dyplomacja polska na Bałkanach (1918–1926), Warszawa 1998, s. 54–55; V. Kroytor, Problema
Pokuttiya u vidnostinakh mizh Rumunieyiu i ZUNR, „Galitschina” 2001, nr 5–6, s. 233; M.C., Stănescu, Operaţia Pocuţia, mai–august 1919, „Magazin Istoric” 1995, nr 1, s. 10–12; H. Walczak,
Sojusz z Rumunią w środkowoeuropejskiej i bałkańskiej polityce Polski w pierwszej połowie lat
dwudziestych XX wieku, w: Międzymorze…, s. 314–315.
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Zetknięcie się obu armii stanowiło osiągnięcie jednego z zasadniczych celów
ofensywy przeciwko Ukraińcom, podjętej z rozkazu Piłsudskiego. W jego opinii osiągnięcie łączności z Rumunią zapowiadało, że „Polska na wypadek wojny
z Niemcami nie (...) [będzie] odcięta od całego świata i pozostawiona sama przy
orężnym starciu z Niemcami i wojskiem bolszewickim”6.
Dążąc do zrealizowania tej zapowiedzi, dyplomacja polska czyniła zabiegi
o polityczne, wojskowe i gospodarcze zbliżenie z Rumunią. W Bukareszcie nadal
odnoszono się do tych zabiegów z dystansem. Kontrola Polski nad Galicją Wschodnią oraz władza atamana Symona Petlury nad Naddnieprzem stanowiły dla Rumunii osłonę przed wpływami bolszewickimi i hamowały przed zaangażowaniem
w porozumienie z Warszawą, mimo podejmowanych przez nią wielu prób7.
Jedną z nich była misja gen. Tadeusza Rozwadowskiego w Bukareszcie,
realizowana od 30 kwietnia do 10 maja 1920 roku. Piłsudski zalecał, by gen.
Rozwadowski wyraźnie zaznaczył, że polityka RP nie bierze pod uwagę jakiejkolwiek okupacji terytorium URL. Miał też zaproponować Rumunom wspieranie
Ukrainy petlurowskiej w organizowaniu własnej państwowości. Ukraina byłaby
barierą oddzielającą Polskę i Rumunię od Rosji, a ze względu na słabość musiałaby szukać oparcia dla utrzymania swojego istnienia nad Wisłą i Dâmbovițą.
URL, skierowana frontem na Wschód, byłaby wałem zabezpieczającym ludność
ukraińską zamieszkującą Polskę (Galicja Wschodnia, część Wołynia) i Rumunię
(Besarabia, Bukowina). Udziałem RP w formowaniu niepodległej Ukrainy byłby
wysiłek militarny w wyparciu bolszewików oraz pomoc w organizacji jej armii
i państwowości przez Polaków pochodzących z tych ziem. Od Rumunii Piłsudski
oczekiwał poparcia polskiej polityki wobec Ukrainy, uznania rządu Petlury oraz
przekazania na rzecz URL uzbrojenia skonfiskowanego oddziałom ukraińskim,
które przekroczyły Dniestr i przeszły do Królestwa. Wspólna polityka Warszawy
i Bukaresztu w kwestii Ukrainy pozwoliłaby obu państwom korzystać z jej bogactw, a także mogłaby doprowadzić do usamodzielnienia się względem Ententy

6
Telegram J. Piłsudskiego do G. Clemenceau z 31.05.1919 r., w: Sprawy polskie na konferencji
pokojowej w Paryżu w 1919 r. Dokumenty i materiały, t. 2, red. R. Bierzanek, J. Kukułka, Warszawa 1967, s. 331.
7
H. Walczak, Sojusz z Rumunią w polskiej polityce zagraniczej w latach 1918–1931, Szczecin
2008, s. 74–89.
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w kwestiach wschodnich i zneutralizowania niebezpieczeństwa grożącego obu
krajom zarówno ze strony Rosji czerwonej, jak i białej8.
W czasie pobytu gen. Rozwadowskiego w Bukareszcie Rumuni, będąc pod
wrażeniem polskich sukcesów w walkach z Armią Czerwoną, demonstrowali
wolę zawarcia aliansu z RP. Jednakże zmiana sytuacji na froncie i marsz bolszewików ku Wiśle odwiodły ich od tego zamiaru. Zainteresowanie zbliżeniem
z Polską powróciło w Bukareszcie po polskich zwycięstwach i podpisaniu preliminariów pokojowych w Rydze w październiku 1920 roku. Wówczas to minister
spraw zagranicznych Take Ionescu wystąpił z ideą włączenia Polski i Grecji do
kształtującej się Małej Ententy (Czechosłowacja, Królestwo SHS i Rumunia). Ze
względu na antywęgierskie ostrze tego bloku oraz antagonizm polsko-czechosłowacki Polacy nie przejawiali entuzjazmu dla tego projektu. W związku z tym
Ionescu przybył do Warszawy i od 1 do 4 listopada 1920 roku prowadził rozmowy z polskimi politykami. Doszło wtedy m.in. do spotkania z Naczelnikiem
Państwa. Można sądzić, że Piłsudski nie wyrażał przychylności dla realizacji
tej koncepcji. Z tego też powodu polityk rumuński nie zdecydował się oficjalne
wystąpić z propozycją przystąpienia RP do bloku dunajskiego. Z drugiej strony Ionescu nie przejawiał gotowości do rozmów na temat dwustronnego aliansu
polsko-rumuńskiego9.
Chęć zawarcia przymierza z Polską wzrosła w Bukareszcie po zwycięstwach Armii Czerwonej nad wojskami białogwardyjskimi i petlurowskimi oraz
osiągnięciu przez nią granicy z Rumunią na Dniestrze. Dyplomacja polska wykorzystała zaniepokojenie Rumunów zagrożeniem bolszewickim i po dość skomplikowanych negocjacjach doprowadziła 3 marca 1921 roku do finalizacji przymierza między obu krajami10.
Od tego momentu zintensyfikowanie wzajemnej współpracy stało się jednym z najważniejszych celów stojących przed polskimi kołami politycznymi
8

List J. Piłsudskiego do gen. K. Sosnkowskiego z 29.04.1920 r., „Niepodległość” 1962, t. 7, s. 97–
98; instrukcja gen. Sosnkowskiego do gen. Rozwadowskiego z 4.05.1920 r. (nr 3702), w: T. Hunczak,
Ukraine and Poland in documents 1918–1922, part 2, New York–Toronto 1983, s. 57–59.
9

H. Bułhak, Początki sojuszu polsko-rumuńskiego i przebieg rokowań o konwencję wojskową w latach 1919–1921, „Dzieje Najnowsze” 1973, nr 3, s. 33–38; A. Essen, Polska a Mała Ententa: 1920–1934, Warszawa–Kraków 1992, s. 23–42; Kronika Polityczna, „Kurier Warszawski”
2.11.1920, wyd. poranne, s. 2; N. Mareș, Istorie – diplomație. Eseuri, vol. 2, Iași 2014, s. 182–183;
A. Kastory, Projekt polsko-węgiersko-rumuńskiej współpracy jako jedna z koncepcji Międzymorza w okresie międzywojennym, w: Międzymorze…, s. 382.
10
H. Walczak, Sojusz z Rumunią w polskiej polityce zagranicznej w latach 1918–1931...,
s. 116–140.
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i wojskowymi. Szczególne znaczenie miała kooperacja w sferze militarnej. Zabiegał o nią zwłaszcza Marszałek Piłsudski, który w rozmowie z posłem rumuńskim w Warszawie, Alexandru Florescu, zapowiadał wysłanie do Bukaresztu
w charakterze attaché wojskowego swojego zaufanego współpracownika, ppłk.
Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego. Attaché wyruszył nad Dâmbovițę, aby
doprowadzić do zacieśnienia współpracy między obu armiami oraz zniwelować
niespójności między konwencją militarną a układem politycznym11.
Początkowo Rumuni nie dostrzegali konieczności konsolidacji związków
sojuszniczych z Polską, bagatelizując niebezpieczeństwo płynące dla obu krajów
ze strony Rosji Sowieckiej. Z zamiarem zmiany tego stanu rzeczy z wizytą do
Rumunii udał się 13 września 1922 roku sam Naczelnik Państwa. Pobyt (w dniach
14–16 września) upłynął w Sinai – rezydencji królewskiej, gdzie Piłsudski spotykał się m.in. z królem Ferdynandem, królową Marią, premierem Ionem Brătianu
oraz synami królewskimi – ks. Karolem i ks. Mikołajem12.
Naczelnik Państwa zrobił przy powitaniu ogromne wrażenie na królu. Książę Mikołaj zanotował wówczas: „Udaliśmy się z mym ojcem królem Ferdynandem
na dworzec, aby spotkać przybywającego z oficjalną wizytą Naczelnika Państwa
Polskiego, Marszałka Piłsudskiego. Miałem wrażenie, że ojciec mój ma zamiar
przyjąć swego gościa serdecznie, ale z pewną nonszalancją. Pomimo wszystko
Marszałek, Naczelnik Państwa to nie król. Ojciec mój rozmawiał z nami wesoło, gdy pociąg podchodził, a gdy stanął, zapalił właśnie papierosa. Z salonki
wprost przed nami wyskoczyli dwaj adiutanci i świetnie stanęli na baczność po
obu stronach drzwi. Po chwili ukazał się w tych drzwiach (...). Marszałek i lekko
pochylony naprzód patrzał na naszą grupę. Potem wolno, bardzo wolno zaczął
wychodzić. Było w tym wzroku coś takiego, że wyprostowałem się mimo woli.
Spojrzałem na mego ojca i nie zapomnę nigdy, skonstatowałem, że zanim Marszałek zdążył zejść, ojciec mój rzucił papierosa i stanął na baczność”13.
Król Ferdynand nie zrobił na Piłsudskim równie wielkiego wrażenia. W jego
opinii był to „dobry i poczciwy człowiek o przeciętnej inteligencji”, natomiast
11
Raporty A. Florescu do T. Ionescu z 30.10.1921 r. (nr 3619) i 7.11.1921 r. (nr 3747), AMAE,
71/1920–1944, Polonia, vol. 14, k. 138–138a, 145; list ppłk. B. Wieniawy-Długoszowskiego do
J. Piłsudskiego z 27.01.1922 r., Archiwum Akt Nowych w Warszawie (dalej: AAN), Akta B. Wieniawy-Długoszowskiego, t. 17, k. 1.
12
H. Walczak, Wizyta Naczelnika Państwa J. Piłsudskiego w Rumunii w 1922 r., w: Józef Piłsudski (1867–1935). Polityk, wódz, mąż stanu, red. J. Faryś, T. Sikorski, Szczecin 2005, s. 83 i n.
13
W. Grzybowski, Spotkania i rozmowy z Józefem Piłsudskim, „Niepodległość” (Londyn)
1948, t. 1, s. 94; zob. również: N. Mareș, Istorie – diplomație..., s. 185–186.
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„główny ton na dworze starała się narzucić królowa Maria, wykształcona, inteligentna i impulsywna, a przy tym bardzo ambitna i zabiegająca o popularność.
Nie zdobyła jednak – zdaniem Naczelnika – ani popularności, ani sympatii narodu. Rumuni pragnęli widzieć w swej królowej większą dostojność, a nie tak żywy
i wybuchowy temperament, jakim się odznaczała”. Piłsudski twierdził, że „najmądrzejszą, nieprzeciętnej inteligencji osobą [na dworze] była (...) księżniczka grecka
Helena”14. Z chłodnym dystansem, z czasem coraz większym, postrzegał natomiast
Naczelnik Państwa jej męża, księcia Karola, następcę tronu rumuńskiego.
Mimo tych obserwacji Piłsudski starał się nadać swojej wizycie wymiar
szczególnej sympatii do gospodarzy. Podkreślał „serdeczną gościnność” króla Ferdynanda i wyrażał chęć ponownych odwiedzin. W jego przekonaniu wspólnota
interesów politycznych obu krajów i „podobieństwo pewnych cech (...) charakteru”
obu narodów stanowiły przesłanki do „coraz bardziej ścisłego zjednoczenia z jednej i drugiej strony wszystkich żywiołów i wszystkich sfer tak rządowych, jak i politycznych, tak kół naukowych i kulturalnych, jak sfer finansowych i ekonomicznych”. Marszałek twierdził też, że sąsiedzi z reguły się spierają. Jednakże Polska
i Rumunia stanowią ewenement i „dobrze byłoby, gdyby inni sąsiedzi naśladowali
ten przykład” 15. Przy innej okazji Marszałek skonstatował, że od „Morza Bałtyckiego do Morza Czarnego jest jeden naród o dwóch sztandarach narodowych”16.
Ukoronowaniem wizyty stało się podpisanie 16 września nowej konwencji wojskowej, która zawierała zobowiązanie natychmiastowego włączenia się do
wojny z Rosją Sowiecką w warunkach zaistnienia casus foederis, gdy w konwencji wcześniejszej przewidywano jedynie bezzwłoczną mobilizację. W rezultacie
nastąpiło usunięcie niespójności konwencji z tekstem umowy politycznej z 1921
roku, w którym strony zobowiązywały się natychmiast przystąpić do wojny w razie zaatakowania ich granic wschodnich17.
W ślad za podpisaniem konwencji Polska wzmocniła starania na rzecz operacyjnego przygotowania współpracy armii polskiej i rumuńskiej na wypadek

14

A.L. Korwin-Sokołowski, Fragmenty wspomnień 1910–1945, Warszawa 1987, s. 75–77.

15

J. Piłsudski, Pisma zbiorowe, t. 5, Warszawa 1937, s. 279–280 (stąd cytat); zob. również:
N. Mareș, Istorie – diplomație..., s. 186.
16
J. Piłsudski, Pisma zbiorowe, t. 5…, s. 280–281 (stąd cytat); zob. również: N. Mareș, Istorie
– diplomație..., s. 189.
17

H. Bułhak, Materiały do dziejów sojuszu polsko-rumuńskiego w latach 1921–1931, „Studia
Historyczne” 1973, z. 3, s. 422–424; M. Leczyk, Polska i sąsiedzi. Stosunki wojskowe 1921–1939,
Białystok 1997, s. 60.
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ewentualnej wojny z Rosją Sowiecką. Było to tym bardziej wskazane, że w styczniu 1923 roku władze ZSRR zaczęły zwiększać liczbę własnych oddziałów przy
granicy z RP. Pojawiły się również informacje o możliwym wystąpieniu przeciwko Polsce w razie wspomożenia przez nią Paryża w jego akcji w Zagłębiu Ruhry.
Marszałek Piłsudski z jednej strony uważał, że najazd Związku Sowieckiego należy raczej wyeliminować z powodu nieprzygotowania tego państwa do wojny,
z drugiej jednak strony jeszcze w styczniu 1923 roku komunikował generałowi
Christescu o przygotowywanych w Polsce studiach zakładających ewentualny
konflikt zbrojny z ZSRR. Wskazywał też na wagę kwestii wymiany broni między
armią polską i rumuńską. Z rozkazu Piłsudskiego wyjechał do Bukaresztu ppłk
Tadeusz Kasprzycki z Biura Ścisłej Rady Wojennej celem zaznajomienia Rumunów z efektami prac Sztabu Generalnego WP dotyczącymi ewentualnego współdziałania armii polskiej i rumuńskiej. Oficer ten uczestniczył także w pracach
nad Studium nr 3, w którym analizowano zagadnienia kooperacji sił zbrojnych
obu krajów w razie najazdu Armii Czerwonej na Rumunię18. Piłsudski pragnął
kontynuacji prac studyjnych, wystąpił więc z propozycją przysłania do Warszawy wyższego oficera rumuńskiego celem wspólnego opracowania studium,
którego tematem byłoby ewentualne współdziałanie wojsk polskich i rumuńskich
w razie sowieckiego ataku na Polskę na północ od bagien Prypeci19.
W maju 1923 roku, przy okazji spotkania marszałka Ferdinanda Focha
w Warszawie z Piłsudskim, pełniącym ówcześnie funkcję szefa Sztabu Generalnego WP, pojawiła się kwestia rozszerzenia współpracy polsko-rumuńskiej
o Francję. Foch wystąpił wówczas z sugestią, aby zostać wtajemniczonym w treść
konwencji polsko-rumuńskiej. Piłsudski uzależnił spełnienie jego życzenia od
akceptacji Rumunów i przystąpienia Paryża do antyrosyjskiego frontu Warszawy

18
Pisma marsz. Piłsudskiego do gen. Christescu z 23.01. (nr 154/IIa), 21.03. (KP) 1923 r.
AMAE, 71/1920–1944, Polonia, vol. 65, k. 63, 66; pisma gen. Christescu do marsz. Piłsudskiego
z 8.02. (nr 546), 4 IV (bez nr.) 1923 r., tamże, k. 64, 67; telegramy MSZ do Bukaresztu z 30.01.
(nr 7), 20.02 (nr 14), 23.02. (nr 15), 26.02. (nr 16), 4.03. (nr 18) 1923 r., Hoover Institution Archives (dalej: HIA), Polska. Poselstwo (Rumunia) (dalej: Rum.), Księga szyfrów (dalej: Ks.szyf.)
nr 1, pudło (dalej: p.) 1, folder (dalej: f.) 1; pismo War Office do Foreign Office z 14.02. 1923 r.
(bez nr.), Documents on British Foreign Policy 1919–1939 (dalej: DBFP), Series I, vol. XXIII,
s. 746–747; Studiul nr 3 privind cooperarea armatelor polono-române pentru respingerea unui atac
rus împotriva României. Bucureşti 4 aprilie 1923, w: M.Ch. Popescu, Relaţiile militare româno-polone în perioada interbelică (1918–1939), Bucureşti 2001, s. 133–135 (anexa nr 33).
19

Pismo płk. [Trandafirescu] do zastępcy szefa Sztabu Generalnego gen. A. Gorskiego z 27.05.
1923 r. (nr 62). Arhivele Militare Române, Bucureşti (dalej: AMR), Marele Stat Major (dalej:
MSM), Biroul Ataşati Militari, t. 356, k. 137–138.

116

Henryk Walczak

i Bukaresztu. Foch skłonny był przyjąć tę propozycję, licząc na wciągnięcie Rumunii przez Polskę do rysującego się bloku i mając nadzieję – jak można sądzić
– że będzie on również zwrócony przeciwko Rzeszy. Były Naczelnik Państwa
ze sceptycyzmem odnosił się do możliwości porzucenia przez Francję rachub na
przyjaźń z przyszłym odbudowanym państwem rosyjskim, które jego zdaniem
były bardzo żywe w sferach miarodajnych III Republiki. Niemniej skłonny był
zaangażować się w ustalenia z królem Ferdynandem w sprawie udostępnienia
Francuzom tekstu konwencji w trakcie pobytu rumuńskiej pary królewskiej
w Polsce. W rozmowach tych miał wziąć udział jako doradca króla wyższy oficer
armii rumuńskiej oraz odpowiednio upełnomocniony wysoki rangą wojskowy
francuski. Jeśli nie udałoby się urzeczywistnić tego projektu, Piłsudski zamierzał
podjąć sprawę w czasie swojej wizyty w Paryżu, planowanej na jesień 1923 roku
i doprowadzić do trójstronnych rozmów francusko-polsko-rumuńskich20.
Wyjazd Piłsudskiego do Paryża nie doszedł do skutku, ponieważ podał
się on do dymisji ze stanowiska szefa Sztabu Generalnego, gdy w maju 1923
roku uformował się rząd centroprawicowy z udziałem endecji, moralnie odpowiedzialnej za zabójstwo prezydenta Gabriela Narutowicza. Marszałek, będąc
jeszcze przewodniczącym Ścisłej Rady Wojennej (ŚRW), uczestniczył jednak
w podejmowaniu przybyłych 24 czerwca do Polski króla Ferdynanda, jego żony
Marii oraz premiera Brătianu i ministra spraw zagranicznych Iona Duki. Relacje pary królewskiej z Piłsudskim były bardzo przyjacielskie. Prawdopodobnie
wspominano pobyt byłego Naczelnika Państwa w Sinai. Piłsudski wskazywał
być może na konieczność dalszego prowadzenia polsko-rumuńskich studiów
operacyjnych, wyjazdów oficerów obu armii na staże do kraju sojusznika czy
uczestnictwa przedstawicieli sił zbrojnych obu państw w manewrach wojskowych
armii sprzymierzonej. Zapewne wymieniał też uwagi w sprawie konieczności
doprowadzenia do skutku negocjacji polsko-rumuńsko-francuskich oraz
zagwarantowania Polsce i Rumunii swobody tranzytu przez Czechosłowację.
25 czerwca Marszałek odznaczył króla orderem Virtuti Militari I klasy, następnego dnia zaś śledził działania oddziałów polskich na poligonie w Rembertowie21.
20
Raport Florescu do Duki z 8.05. 1923 r. (nr 2359), AMAE, 71/1920–1944, Polonia, vol. 52,
k. 56–57; raport Florescu do Duki z 17.05. 1923 r. (nr 2532), w: România–Polonia. Relaţii diplomatice, col. de red. F. Anghel, N. Mareş, D. Preda, Bucureşti 2003, s. 26–29.
21
H. Walczak, Wizyta rumuńskiej pary królewskiej w Polsce w czerwcu 1923 r., w: Post hominum memoriam. Profesorowi Januszowi Farysiowi – uczniowie i przyjaciele, red. E. Skorupska-Raczyńska, P. Słowiński, Gorzów Wlkp. 2009, s. 126–131; por. N. Mareș, Istorie – diplomație...,
s. 194–203.
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Po rezygnacji z funkcji przewodniczącego ŚRW Piłsudski usunął się życia
politycznego i osiadł w podwarszawskim Sulejówku, gdzie posiadał niewielki dworek22. W tym czasie nastąpił regres w stosunkach polsko-rumuńskich, który trwał
do objęcia stanowiska ministra spraw zagranicznych przez Aleksandra Skrzyńskiego w lipcu 1924 roku. Marazm w relacjach politycznych nie szedł w parze z kontaktami wojskowymi. Wyrazem postępów w tym zakresie było zwołanie do Warszawy
w kwietniu 1924 roku międzysztabowej konferencji polsko-rumuńsko-francuskiej,
jawiącej się jako wstęp do zawarcia trójstronnego przymierza asekurującego sygnatariuszy przed zagrożeniem ze strony Związku Sowieckiego i Niemiec. Planów
tych nie udało się zrealizować ze względu na dojście do władzy we Francji rządu
Eduarda Herriota, przejawiającego inklinacje do porozumienia z Berlinem i Moskwą. Dojście do skutku układów lokarneńskich w październiku 1925 roku, których konsekwencją było skierowanie rewizjonizmu niemieckiego w stronę Polski
i Czechosłowacji, sprawiło, że Skrzyński, chcąc wzmocnić stanowisko RP wobec
Rzeszy, skłonny był przyjąć sowiecką propozycję rokowań o pakt nieagresji i gotów
był usunąć antysowieckie akcenty z polsko-rumuńskiego traktatu gwarancyjnego.
Traktat ten, podpisany w marcu 1926 roku, zmodyfikował dotychczasowy model
aliansu, wywołując nieufność w Bukareszcie. Z drugiej strony warto zaznaczyć, że
tzw. porozumienia techniczne, będące odpowiednikiem konwencji wojskowej, nie
zmniejszyły zakresu wzajemnych gwarancji chroniących oba kraje przed niebezpieczeństwem sowieckim23.
Niedługo po zamachu majowym Piłsudski przedstawił kierownictwu resortu spraw zagranicznych zasady polskiej polityki zagranicznej. Oprócz ścisłej
neutralności w stosunkach z Niemcami i ZSRR oraz niewchodzenia z żadnym
z tych państw w porozumienie przeciw drugiemu na plan pierwszy Marszałek
wysunął trzymanie się w dalszym ciągu linii przymierzy z Francją i Rumunią.
Szczególnie mocno podkreślał wspólnotę interesów z Rumunią podczas spotkania z posłem tego kraju, Alexandru Iacovakym, które odbyło się 17 czerwca 1926
roku w Warszawie, zaznaczając brak harmonii w polityce wielkich mocarstw
oraz wagę przymierza dla obrony tych interesów24.
22

W. Jędrzejewicz, J. Cisek, Kalendarium życia Józefa Piłsudskiego 1867–1935, t. 2: 1918–
1926, Wrocław–Kraków 1994, s. 334–339.
23
24

H. Walczak, Sojusz z Rumunią w polskiej zagraniczej w latach 1918–1931…, s. 209 i n.

Wyciąg z raportu Iacovakyego do MSZ z 17.06. 1926 r. (nr 2428), AMAE, 71/1920 –1944,
Polonia, vol. 62, k. 47a–48; P. Wandycz, Z Piłsudskim i Sikorskim. August Zaleski – minister spraw
zagranicznych w latach 1926–1932, 1939–1941, Warszawa 1999, s. 50–52.
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W dążeniu do zneutralizowania pogorszenia położenia międzynarodowego
Polski spowodowanego podpisaniem w kwietniu 1926 roku niemiecko-sowieckiego układu o przyjaźni Marszałek zaczął nalegać na możliwie szybką ratyfikację polsko-rumuńskiego traktatu gwarancyjnego oraz demonstrował ugodowe
nastawienie wobec nierozwiązanego przez Rumunów problemu odszkodowań za
wywłaszczone przez nich majątki obywateli polskich w Besarabii. Bukareszt zaczął wówczas ujawniać inklinacje do bliższej współpracy z Polską, zwłaszcza że
był zaniepokojony możliwością podjęcia przez Warszawę rokowań z ZSRR dotyczących paktu o nieagresji, co siłą rzeczy musiałoby doprowadzić do pogorszenia
położenia Rumunii względem ZSRR. Pojawiła się wtedy inicjatywa przyjazdu
do Polski premiera Averescu. Marszałek przyjął ją z ukontentowaniem. Mimo że
ostatecznie nie udało się jej sfinalizować, Piłsudski w dalszym ciągu podkreślał znaczenie aliansu z Rumunią, mając nadzieję, że oba kraje będą realizowały
wspólną linię wobec ZSRR. Aby przekonać Rumunów do tych działań, przekazał im w formie aide-mémoire odpowiedź Polski na sowiecką propozycję paktu
o nieagresji z 24 sierpnia25.
Okazją do zdefiniowania bieżącej polityki obu sojuszników wobec wschodniego sąsiada stały się pogłoski, jakoby Wielka Brytania, której relacje z ZSRR
były w końcu 1926 roku w stanie ostrego kryzysu, organizowała przeciwko temu
państwu zbrojną ekspedycję. W lutym 1927 roku doszło do spotkania Piłsudskiego i ministra spraw zagranicznych RP Augusta Zaleskiego z posłem Iacovakym,
w trakcie którego szef polskiej dyplomacji zaznaczył, że Polacy i Rumuni nie
znajdą się w roli „najemników Anglii”, czym zyskał aprobatę swego interlokutora. Z kolei Piłsudski, uznając konieczność pogłębienia sojuszu polsko-rumuńskiego, konstatował, że oba państwa będą się trzymać na uboczu od wojny z Moskwą. Nie wykluczał co prawda agresji ze strony Rosji, ale nie sądził, by nastąpiło
to w najbliższej perspektywie. Rumuni nie byli jednak pewni, czy Warszawa
nie chce ich „wciągnąć” w konflikt z ZSRR. Iacovaky w raporcie do centrali
podkreślał zbieżność interesów obu państw w asekuracji przed inwazją sowiecką, ale wskazywał też na niedawną obecność w myśli politycznej Piłsudskiego
postulatu przywrócenia Rzeczypospolitej przedrozbiorowej i zastanawiał się, czy
mając go na względzie, Marszałek nie ulegnie podszeptom Anglii. Ewentualne
25
H. Walczak, Sojusz z Rumunią w polskiej polityce zagranicznej po zamachu majowym (do
upadku gabinetu Alexandru Averescu w czerwcu 1927 r.), w: Między Europą naszych pragnień
a Europą naszych możliwości, red. J. Faryś, T. Sikorski, P. Słowiński, t. 2, Gorzów Wlkp. 2007,
s. 244–248.
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zaangażowanie RP po stronie Londynu poseł uważał za sprzeczne z interesami
zarówno Rumunii, jak i Francji, stojących na straży nienaruszalności powojennego porządku, obwarowanego traktatami pokojowymi26.
Tymczasem Polska, mając w perspektywie wznowienie wiosną 1927 roku
pertraktacji z ZSRR dotyczących paktu o nieagresji, przestała naciskać na zintensyfikowanie relacji sojuszniczych. Na życzenie Marszałka doszło nawet do
przesunięcia z lipca na listopad polsko-rumuńskiej konferencji międzysztabowej
mającej się odbyć w Bukareszcie27. Zdaniem Iacovakyego Piłsudski uczynił tak,
ponieważ nie chciał, w sytuacji zerwania przez Wielką Brytanię stosunków dyplomatycznych z ZSRR (27 maja 1927 r.), być obarczany przez Moskwę zarzutami przygotowywania z Rumunami planów wymierzonych przeciwko niej28.
Niepokój Rumunii odnośnie do dalszego biegu stosunków polsko-sowieckich wywołało zastrzelenie przez rosyjskiego białego emigranta 7 czerwca 1927
roku w Warszawie posła sowieckiego Piotra Wojkowa. Piłsudski, indagowany
25 czerwca w tej sprawie przez Iacovakyego, poinformował go, że wzmożenie
napięcia między ZSRR a Warszawą okazało się przejściowe i obecnie wykazuje
tendencje do obniżenia. Marszałek zauważył jednak, że antysowiecka polityka
Londynu może wzbudzić w przywódcach kremlowskich chęć do rozniecenia
konfliktu zbrojnego, którego skutki byłby odczuwalne także dla Polski i Rumunii. Piłsudski nie widział wprawdzie bliskiego zagrożenia, niemniej w jego przekonaniu należało brać pod uwagę wszelkie ewentualności, w sytuacji gdy rządy
w Związku Sowieckim sprawowali „neuropaci, morfiniści i kokainiści”29.
Przerwanie w początkach 1928 roku negocjacji z ZSRR w sprawie paktu
o nieagresji, niepokój przed wzrostem agresywności z jego strony wobec Europy
Środkowo-Wschodniej, a także utrzymywanie się linii współpracy sowiecko-niemieckiej nadały nowy impuls polityce Piłsudskiego wobec Rumunii. W rozmowie
26

Tamże, s. 254; J. Piątek, Przesłanki decyzji rządu Stanleya Baldwina o zerwaniu stosunków
dyplomatycznych ze Związkiem Sowieckim 24 maja 1927 r. „Acta Universitatis Lodzienzis. Folia
Historica” 2010, t. 85, s. 214; K. Neilson, Britain, Soviet Russia and the Collapse of the Versailles
Order 1919–1939, Cambridge 2006, s. 53.
27
Konferencja doszła do skutku w listopadzie 1927 r., zapewne w dniach od 14 do 23. T. Paulian, Istoricul legăturilor militare româno-polone (1921–1939), AMAE 71/1920–1944, Polonia,
vol. 65, k. 271.
28
H. Walczak, Sojusz z Rumunią w polskiej polityce zagranicznej po zamachu majowym…,
s. 256.
29
Raport Iacovakyego do premiera Brătianu z 25.06.1927 r. (nr 2784), w: România–Polonia...,
s. 99–102.
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z wiceministrem spraw zagranicznych Alfredem Wysockim Marszałek akcentował, że Polska i Rumunia są ogniwami łączącymi morza Bałtyckie i Czarne, mają
więc „olbrzymie możliwości wymiany towarów i ustalenia szlaku handlowego
idącego od Gałaczu do Gdańska [i] od Dunaju do Wisły”. Przymierze z Rumunią traktował Piłsudski jako „najskuteczniejszą rękojmię pokoju i zabezpieczenia
granic” obu krajów, toteż dążył do jego wzmocnienia i rozwinięcia. Z awersją
odnosił się do Małej Ententy, jako alternatywę traktując blok z udziałem Polski,
Węgier, Rumunii i Grecji, pozostający w ścisłych relacjach z państwami bałtyckimi i Francją. Realizacja tej kombinacji była możliwa dzięki spacyfikowaniu
antagonizmu między Bukaresztem a Budapesztem. Dążenie do rozwiązania tego
problemu stało się głównym celem planowanego wyjazdu Marszałka do Rumunii
oraz jego częstych spotkań z Sándorem Belitską, posłem węgierskim w Polsce,
któremu „kładł (…) w uszy konieczność pogodzenia Węgier z Rumunią”30.
W czerwcu 1928 roku miała miejsce w Warszawie kolejna polsko-rumuńska konferencja międzysztabowa. O wadze, jaką przykładali do niej Polacy,
świadczył udział Piłsudskiego jako Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych. Na
spotkaniu 6 czerwca z delegacją rumuńską, której przewodził gen. Nicolae Samsonovici, Marszałek zaprezentował swoje exposé. Założenia poprzednich studiów
operacyjnych uznał za błędne, przewidywały one bowiem akcję bojową skoncentrowanymi już wojskami, bez uwzględnienia pierwszej fazy działań wojennych,
których przebieg musiał przecież rzutować na dalszy ich tok. Żeby realnie prognozować bieg wypadków wojennych, należało w przekonaniu Piłsudskiego podjąć prace studyjne odnośnie do swoich i nieprzyjacielskich wojsk od pierwszego
dnia mobilizacji, a następnie roztrząsać je dzień po dniu i godzina po godzinie.
Ważną misję – jego zdaniem – miały do wypełnienia wojska osłonowe. Do ich
zadań należał rekonesans w celu określenia słabych stron wojsk nieprzyjaciela,
aby stworzyć możliwości przeciwnatarcia siłom głównym. Tylko w ten sposób
można byłoby wypracowywać „dalsze logiczne decyzje”. Piłsudski sugerował
Rumunom podobny model studiów operacyjnych w odniesieniu do ich wojsk,
znajdujących się w strefie stykowej z armią polską oraz oddziałów stacjonujących
w Besarabii. Marszałek gotów był osobiście uczestniczyć w pracach studyjnych,
jeśli zostałyby one poprowadzone według jego zaleceń. Dezyderaty Piłsudskiego

30
A. Wysocki, Dzieje mojej służby, Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, sygn. 12477/II, t. 2, cz. 3, k. 30–31.
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zostały przesłane w formie noty do rumuńskiego ministra wojny, gen. Paula Angelescu, zyskując, z pewnymi zastrzeżeniami, jego aprobatę31.
Wyjazd Piłsudskiego do Rumunii służył pogłębieniu aliansu z Bukaresztem. Marszałek przebywał tam od 20 sierpnia do 2 października 1928 roku, oficjalnie w celach wypoczynkowych32, faktycznie zajmował się również sprawami
politycznymi. 23 sierpnia Piłsudski gościł w letniej rezydencji królowej wdowy
Marii w zamku Peleş w Sinai. Oprócz królowej rozmawiał tam również z patriarchą Mironem Cristeą, jednym z członków Regencji (pozostali to prezes Sądu
Kasacyjnego Gheorghe Buzdugan i ks. Mikołaj). Prawdopodobnie przedmiotem
wymiany zdań było położenie polityczne Rumunii, stosunki panujące w rodzinie królewskiej oraz perspektywy funkcjonowania aliansu polsko-rumuńskiego.
W końcu sierpnia i na początku września Marszałek zwiedzał porty w Konstancy, Gałaczu i Braile. Można sądzić, że zaznajamiając się z tymi miastami, chciał
się zorientować w możliwościach wykorzystania połączenia tranzytowego przez
Rumunię do państw Europy Południowo-Wschodniej i Orientu dla eksportu polskich towarów. We wrześniu Piłsudski często peregrynował po Siedmiogrodzie
(Cluj, Alba-Iulia, Oradea Mare, Sibiu i Braşov), przyglądając się miejscowym
stosunkom i badając stopień unifikacji tego terytorium z Królestwem Rumunii.
W ciągu ostatnich trzech dni, od 30 września do 2 października 1928 roku, Marszałek przebywał w Bukareszcie w charakterze oficjalnego gościa, spotykając się
m.in. z premierem Vintilą Brătianu, ministrem spraw zagranicznych Constantinem Argetoianu oraz ministrem wojny, gen. Angelescu. Marszałek indagował
gospodarzy o zaawansowanie przygotowań wojskowych ich kraju na wypadek
wojny z ZSRR. Konstatował usatysfakcjonowanie Rumunów panującą sytuacją
oraz ich ufność w gwarancje bezpieczeństwa wynikające z traktatów pokojowych podpisanych po I wojnie światowej. Piłsudski uważał, że miejscowi politycy lekceważą zagrożenie ze strony Związku Sowieckiego, a przeceniają ryzyko
konfliktu z Węgrami. Polski gość bezskutecznie próbował wyczulić Rumunów
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Protokół z posiedzenia w Belwederze z 6.06.1928 r., „Przegląd Kawalerii i Broni Pancernej” 1988, nr 128, s. 251–252; Protokół konferencji odbytej 7.06.1928 r. między przedstawicielami
armii polskiej i rumuńskiej, tamże, s. 253–255; Nota Piłsudskiego przekazana 9.06.1928 r. gen.
Mărdărescu z adnotacjami gen. Angelescu, AMAE, 71/1920–1944, Polonia, vol. 65, k. 139–140.
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Piłsudski wybrał się tam w celu leczenia „przewlekłego bronchitu i stałego zaflegmienia
płuc” – A. Wysocki, Dzieje..., k. 31.
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na niebezpieczeństwo ze strony ZSRR oraz wpłynąć na zmniejszenie uprzedzeń
wobec Madziarów33, tak więc efekty wizyty nie były szczególnie owocne.
Mimo braku widocznych rezultatów swojego pobytu w Rumunii Piłsudski postanowił kontynuować obrany kurs w kierunku pogłębienia przymierza.
27 grudnia 1928 roku, podczas spotkania z wiceministrem Wysockim i posłem
RP w Bukareszcie Janem Szembekiem, przedstawił swoje plany. Stwierdził, że
przejęcie przez niego władzy w Polsce dało jej możliwość realizowania samodzielnej polityki zagranicznej bez oglądania się na Paryż i Londyn, w odniesieniu
do których chciał się trzymać tylko „ogólnych linii przymierzy” (chodziło tu, jak
można sądzić, o alians z Francją). Wychodząc z założenia, że po zatargu z Litwą
nastąpiło uspokojenie sytuacji w Europie Północnej, a w stosunku do pozostałych
krajów bałtyckich możliwości prowadzenia „polityki bardziej aktywnej” się wyczerpały, Piłsudski dostrzegł w Rumunii „pole naszego działania”. W jego opinii
państwo to należało silniej związać z Polską, by podnieść efektywność aliansu jako zabezpieczenia przed agresją sowiecką. Marszałek zdawał sobie sprawę,
że skutkiem tych działań może być rozbicie bloku dunajskiego. Nie przykładał
jednak do tego wagi, ponieważ Czechosłowacja – wiodące państwo Małej Ententy – była „tworem sztucznym”, bezwartościowym z punktu widzenia jego
programu działania. Zdaniem Piłsudskiego należało dążyć do zmiany naiwnego
przekonania części sfer miarodajnych w Bukareszcie, że „pisane umowy czy zobowiązania” są „wystarczającą rękojmią pokoju i całości granic”. Istniała też, jak
już wspomniano, konieczność oddziaływania na Rumunów w kierunku pozbycia
się uprzedzeń wobec Węgier i porzucenia obojętnego nastawienia względem zagrożenia ze strony Moskwy. W opinii Marszałka należało też wspierać interesy
Bukaresztu w Europejskiej Komisji Dunaju oraz umacniać jego zabiegi unifikujące Siedmiogród i Besarabię z resztą Królestwa. Pozytywną rolę w integracji
Besarabii mogli odegrać Polacy zamieszkujący tę prowincję. Przed dyplomacją
RP stanęło zadanie dbania o rozwój szkolnictwa i duszpasterstwa wśród tamtejszej ludności polskiej. Jeszcze w czasie swojego pobytu w Rumunii uzyskał
Marszałek od premiera Brătianu i ministra oświaty Constantina Angelescu stosowne obietnice dotyczące przyjaznego odnoszenia się miejscowych władz do
tych kwestii34.
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H. Walczak, Sojusz z Rumunią w polskiej polityce zagraniczej w latach 1918–1931..., s. 344–346.
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Okazją dla pożądanego przez Piłsudskiego głębszego sprzęgnięcia Rumunii
z Polską stała się sowiecka propozycja podpisania protokołu o wcześniejszym
wprowadzeniu w życie paktu paryskiego (Brianda-Kellogga) z 27 sierpnia 1928
roku. Marszałek gotów był wyrazić zgodę na sfinalizowanie tej oferty pod warunkiem objęcia nią Rumunii oraz państw bałtyckich. Zabiegi Polski okazały się
skuteczne i Rumunia znalazła się wśród sygnatariuszy protokołu moskiewskiego
mimo braku stosunków dyplomatycznych ze Związkiem Sowieckim i nieuregulowanej sprawy przynależności Besarabii35.
Kolejną sposobnością do zacieśnienia relacji polsko-rumuńskich była wizyta w Warszawie w lutym 1929 roku rumuńskiego ministra spraw zagranicznych
Gheorghe Mironescu. Wiele wskazuje, że Marszałek w rozmowach z rumuńskim
gościem podjął ponownie sprawę budowy pod auspicjami Polski bloku środkowoeuropejskiego z udziałem Rumunii, Węgier i państw bałtyckich, chroniącego
swoich członków przed zagrożeniem sowieckim36. Piłsudski akcentował jednak
bardzo mocno potrzebę uregulowania przez Rumunię stosunków z ZSRR. Starał się też rozwiać niepokoje Bukaresztu związane z utrzymywaniem dobrych
stosunków z Budapesztem, podkreślając brak poparcia Warszawy dla tendencji
rewizjonistycznych w polityce Węgier37. Jednocześnie Piłsudskiemu zależało na
poprawie stosunków między Rumunią a Węgrami. Jak można sądzić, pewne nadzieje wiązał on z negocjacjami obu państw toczonymi w Wiedniu w sprawie
optantów. Brak skłonności dyplomacji rumuńskiej do ustępstw sprawił, że po
kilku dniach rozmowy te zostały zawieszone38.
Dystans Rumunów odnośnie do współpracy politycznej oraz zły stan ich
armii pozbawiły Piłsudskiego – jak można sądzić – złudzeń co do możliwości
pogłębienia aliansu i stworzenia opartego na nim bloku środkowoeuropejskiego.
35
H. Bułhak, Pośrednictwo dyplomacji polskiej między Rumunią a ZSRR w sprawie podpisania tzw. Protokołu Moskiewskiego (1928–1929), „Studia z Dziejów ZSRR i Europy Środkowej”
(dalej: SZEŚ) 1983, t. 19, s. 92 i n.; A. Wysocki, Dzieje…, k. 71.
36
Wspominał o tym na łamach dziennika „Adevĕrul” towarzyszący Mironescu w Warszawie
Liviu Nasta, określając tę kombinację mianem „bloku łacińskiego” – Biuletyn prasowy nr 8
z 9.03.1929 r., AAN, Ambasada w Bukareszcie, t. 341, k. 346.
37
H. Walczak, Wizyta rumuńskiego ministra spraw zagranicznych Gheorghe Mironescu
w Warszawie 24–27 lutego 1929 roku, w: Tantum possumus, quantum scimus. Księga pamiątkowa
dedykowana profesorowi Zdzisławowi Chmielewskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red.
R. Gaziński, A. Makowski, Szczecin 2012, s. 303–304.
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Raport szyfrowy Matuszewskiego do poselstwa w Bukareszcie z 22.03.1929 r. (nr 3), HIA,
Rum., Ks.szyf. nr 3, p. 1, f. 3; Telegram Zaleskiego do poselstwa w Bukareszcie z 15.04.1929 r.
(nr 49), tamże; Telegram Szembeka do MSZ z 19.04.1929 r. (nr 60), tamże.
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Skłoniło to Marszałka do stwierdzenia, wyrażonego 18 kwietnia 1929 roku wobec premiera Kazimierza Świtalskiego, że „nie wierzy najzupełniej”, by Rumunia
była w stanie udzielić Polsce „jakiejkolwiek istotnej pomocy” w razie pojawienia
się groźnych zawirowań międzynarodowych i raczej stanie się „ofiarą Rosji”, aniżeli zaangażuje się przeciw niej, przychodząc w sukurs RP. Piłsudski był jednak
zdania, „ażeby w Rumunii odczuty był prestiż państwowy Polski, bo to może się
nam w polityce zagranicznej przydać”39.
Pesymistyczne opinie Piłsudskiego dotyczące możliwości udzielenia pomocy Polsce w ewentualnej wojnie z ZSRR podzielali także inni polscy politycy
i wojskowi. W Warszawie panowało przekonanie, że rola Rumunów w konflikcie ze Związkiem Sowieckim może się sprowadzić do obrony swego terytorium
i biernego wiązania sił sowieckich. Alians z Rumunią nie miał jednak wariantu
zastępczego i Polska niejako była nań skazana, przede wszystkim ze względu na
potencjalne możliwości absorbowania uwagi Armii Czerwonej nad Dniestrem
przez oddziały rumuńskie40.
Wyrazem funkcjonowania sojuszu była kolejna polsko-rumuńska konferencja międzysztabowa, która doszła do skutku w Warszawie na przełomie kwietnia
i maja 1930 roku. Drugiego maja Piłsudski spotkał się w Belwederze z przewodniczącym delegacji rumuńskiej, gen. Nicolae Samsonovici. Dyskusja dotyczyła strefy
stykowej obu armii i działań w pierwszym okresie wojny. Marszałek wskazywał
na doniosłość skutecznej komunikacji między sojuszniczymi wojskami. Generał
rumuński podzielał opinię Piłsudskiego. Zgodził się też z dezyderatem Marszałka
co do konieczności ustanowienia kontaktów między polskim i rumuńskim inspektorem armii dla wyrobienia nawyku koniecznej w razie wojny kooperacji oraz dla
wspólnych prac nad zagadnieniami operacyjnymi. Nie znalazła natomiast akceptacji gospodarza Belwederu rumuńska propozycja wspólnego dowodzenia w czasie
konfliktu zbrojnego, ponieważ byłoby to pole do niepotrzebnych zadrażnień i spięć.
W jego opinii kooperacja między obu wojskami będzie się realizowała w toku wojny niejako samoczynnie. Poproszony o przedstawienie swojej oceny w sprawie zachowania się Węgier i Niemiec w razie wojny Polski i Rumunii z ZSRR, Piłsudski
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K. Świtalski, Diariusz 1919–1935, do druku przygot. A. Garlicki i R. Świętek, Warszawa
1992, s. 389 (stąd cytaty); Raport mjr. Michałowskiego do szefa Oddziału II z 15.04.1929 r. (nr 80),
AAN, Sztab Główny, 616, t. 128, k. 38–46.
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stwierdził, że Warszawa i Bukareszt będą mogły liczyć na pomoc moralną Europy
i Stanów Zjednoczonych, i że to powstrzyma Berlin i Budapeszt przed opowiedzeniem się po stronie Moskwy. Działania wojenne będą zatem prowadzone jedynie na
froncie wschodnim. Podsumowując rezultaty prac konferencji, Marszałek stwierdził, że czynią one „styk polsko-rumuński bardziej solidnym”41. Wydaje się jednak,
że były to okolicznościowe słowa uznania. Stan armii rumuńskiej nie poprawił się
radykalnie, zapewne zatem Piłsudski również nie przewartościował swoich wcześniejszych ocen. Warto też dodać, że gen. Samsonovici, oceniając pro domo sua
wyniki konferencji, stwierdził, że Rumunia także nie będzie mogła liczyć w konflikcie z ZSRR na bezpośrednią pomoc RP i musi brać w rachubę jedynie własne
siły dla przeciwstawienia się Armii Czerwonej42.
W październiku 1931 roku Piłsudski udał się na wypoczynek do Rumunii.
W trakcie pobytu prowadził rozmowy polityczne z królem Karolem II, premierem
Nicolae Iorgą oraz ministrem spraw zagranicznych Dimitrie Ghiką. Monarcha rumuński mianował wówczas Marszałka szefem 16. pułku piechoty w Fălticeni. Jak
się wydaje, głównym tematem dyskusji była kwestia zawarcia przez Polskę i Rumunię oraz państwa bałtyckie układu o nieagresji ze Związkiem Sowieckim. Sprawa ta
miała związek ze wzrostem w Niemczech na początku lat trzydziestych godzących
we Francję tendencji rewizjonistycznych. Paryż podjął wówczas poszukiwanie alternatywy dla prowadzonej po Locarno polityki porozumienia z Niemcami. Taką alternatywą jawił się Związek Sowiecki, dostrzegający w polityce Berlina skłonności do
odejścia od dotychczasowej linii współpracy symbolizowanej przez układ w Rapallo.
W Polsce, narażonej na rewanżyzm ze strony Rzeszy, owe zmiany odbierano jako korzystne, gdyż podważały one szkodliwe dla niej współdziałanie niemiecko-francuskie
i niemiecko-sowieckie. Dlatego też w Warszawie z zainteresowaniem potraktowano
inicjatywę Francji zawarcia ze Związkiem Sowieckim paktu o nieagresji, powracając
do projektu układu o nieagresji z ZSRR z 1925 roku z udziałem Polski, Rumunii
i państw bałtyckich. Rumuni jednak żywili obawy, że negocjacje w sprawie paktu
mogłyby otworzyć kwestionowanie przez Moskwę przynależności Besarabii, a po
jego sfinalizowaniu ułatwić szerzenie się wpływów komunistycznych w Rumunii.
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Notatki z rozmowy p. marsz. Piłsudskiego z p. szefem szt.[abu] gł.[ównego] rumuń.[skiego]
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621 din 6.05.1930, AMR. MSM. Secţia 3. Operaţi. T. 1315, k. 120, 123–125
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W czasie swojej wizyty Piłsudski starał się uspokoić Rumunów co do respektowania
ich interesów. Poinformował także o przyrzeczeniu Francji niepodpisywania paktu
z Rosjanami bez skorelowania tej sprawy z Polską. Z kolei Warszawa miała zharmonizować finalizację swojego paktu z ZSRR z zawarciem przez Rumunię jej układu
ze Związkiem Sowieckim. W rozmowach z gospodarzami Marszałek poruszał także
kwestię niestawiania przeszkód rozwojowi polskiego szkolnictwa w Rumunii oraz
zabiegał o wypłacenie odszkodowań polskim właścicielom ziemskim na Bukowinie,
wywłaszczonym przez rząd królewski po I wojnie światowej43.
Urlop Piłsudskiego w Rumunii miał dość nieoczekiwany przebieg. Przebywając w miejscowości Techirghiol niedaleko Konstancy, Marszałek nabawił się
zapalenia płuc, co wyglądało bardzo groźnie. Z wysoką gorączką przewieziono
go do Bukaresztu, gdzie zamieszkał w polskim poselstwie. Stan chorego wykluczał natychmiastowy powrót do kraju. Dopiero po kilku dniach, 28 października,
mógł udać się do Polski44.
Sprawa zawarcia układu o nieagresji przez Rumunię i ZSRR znalazła się
w zastoju po niepowodzeniu rozmów prowadzonych przez obie strony i zmianie
rządu we Francji, skutkującej zmniejszeniem zainteresowania Paryża finalizacją
własnego układu z ZSRR oraz paktów państw Europy Środkowo-Wschodniej.
W zabiegi na rzecz przezwyciężenia impasu włączył się Piłsudski. W drodze powrotnej z wypoczynku w Egipcie zatrzymał się on w Bukareszcie, gdzie 14 kwietnia 1932 roku konferował z premierem Iorgą i ministrem spraw zagranicznych
Ghiką. Marszałek ostro wypowiadał się o Francji, której politycy „z wzajemnej
nienawiści zmieniają linię polityczną z dnia na dzień”. Tak – zdaniem Piłsudskiego – potraktowano pakt o nieagresji, który następca Aristide’a Brianda, André
Tardieu45, umieścił „w koszu na śmieci”, mimo że Francja sama była jego inicjatorką i naciskała w tym kierunku na Polskę. Marszałek zawiadomił Rumunów
o podpisaniu układów o nieagresji przez Finlandię i Łotwę oraz zapowiedział,
że po zawarciu układu sowiecko-estońskiego46 i w wypadku dalszego oporu
43
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44

W. Jędrzejewicz, J. Cisek, Kalendarium życia..., s. 224–225.

45

Tardieu był ministrem spraw zagranicznych od 23 lutego do 3 czerwca 1932 r.

46

W 1932 r. Związek Sowiecki podpisał pakty o nieagresji: z Finlandią – 21 stycznia, Łotwą –
5 lutego i z Estonią – 5 maja.

Józef Piłsudski wobec sojuszu Polski z Rumunią w okresie międzywojennym

127

Rumunii wobec paktu z ZSRR Polska podpisze swój pakt z Moskwą. Aby złagodzić u Rumunów rezonans swoich słów oraz ich poczucie osamotnienia dodał,
że Polska dopuszcza ewentualność równoczesnej ratyfikacji układów polsko-sowieckiego i rumuńsko-sowieckiego. Słowa Piłsudskiego zrobiły duże wrażenie
na Ghice, który zadeklarował chęć rozmów z Moskwą, domagał się jednak wystąpienia Francji i Polski jako mediatorów i wynegocjowania warunków wstępnych, z których głównym było usunięcie z tekstu paktu jakichkolwiek wzmianek
o Besarabii47.
W ciągu kolejnych tygodni, mimo podejmowanych przez dyplomację polską
prób pośrednictwa, nie udało się posunąć do przodu sprawy paktu rumuńsko-sowieckiego. Polska zatem zdecydowała się na zawarcie swojego układu w możliwie najbliższej przyszłości. Na początku lipca 1932 roku odwiedził Piłsudskiego
w Warszawie Victor Cădere, rumuński poseł. Zadeklarował on gotowość podpisania przez Rumunię układu z ZSRR, prosząc o prolongatę zawarcia przez RP
jej paktu z Moskwą do momentu zakończenia negocjacji sowiecko-rumuńskich.
Cădere argumentował, że odrzucenie tej prośby poszerzyłoby pole manewru dyplomacji sowieckiej w rokowaniach z Rumunami oraz nadwyrężyłoby przymierze polsko-rumuńskie. Marszałek dobrze przyjął oświadczenie rumuńskiego posła. Uznał jednak przełożenie zawarcia paktu polsko-sowieckiego za niemożliwe,
gdyż państwa bałtyckie sfinalizowały już swoje układy z ZSRR, a Warszawa już
wcześniej, właśnie na skutek próśb Rumunii, straciła szansę podpisania swojego
paktu jednocześnie z Bałtami. Piłsudski uważał, że Moskwa z powodu trudności wewnętrznych, osłabienia współpracy z Rzeszą oraz obaw przed konflitem
z Japonią zechce podpisać pakt z Rumunią. Tę koniunkturę, zdaniem Marszałka,
Bukareszt powinien wykorzystać, Polska natomiast w miarę możliwości miała
nie śpieszyć się z podpisaniem swojego paktu. Jeśli dyplomacja rumuńska nie
wykorzystałaby tej ewentualności i pakt polsko-sowiecki stałby się faktem, Warszawa była jeszcze skłonna opóźniać ratyfikację własnego układu. Rumuni nie
zdołali jednak wynegocjować swojego paktu przed podpisaniem układu polsko-sowieckiego. Nie na wiele zdało się też spowalnianie przez Polskę ratyfikacji ze
względu na opór Rumunii przed wprowadzeniem do treści jej układu z Moskwą
jakiejkolwiek sugestii o problemie besarabskim. Cieniem na tych negocjacjach
położyło się negatywne stanowisko wobec paktu Nicolae Titulescu – dyplomaty
47
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mającego bardzo duży wpływ na rumuńską politykę zagraniczną, który żywiąc
podobne obawy przed zawarciem układu, jak inni politycy bukareszteńscy, najpierw ze względów ambicjonalnych zwalczał jakikolwiek kompromis, a zostawszy szefem dyplomacji królewskiej, doprowadził do przekreślenia osiągniętego
już modus vivendi48.
Wraz z objęciem w październiku 1932 roku resortu spraw zagranicznych
przez Titulescu alians Polski i Rumunii stanął na rozdrożu. Nowy minister wychodził bowiem z założenia, że podstawą bezpieczeństwa Rumunii nie mogą być
alianse z państwami równorzędnymi, ponieważ nie są one w stanie zneutralizować
niebezpieczeństwa napaści ze strony wielkiego mocarstwa. Stąd też zamierzał
doprowadzić do takiego uformowania relacji z wielkimi mocarstwami, aby
agresywne zamiary wobec Rumunii jednego z nich stawiały go w obliczu
zbrojnej reakcji pozostałych mocarstw. W tej sytuacji przymierze z niebędącą
mocarstwem Polską musiało tracić na wartości w oczach Titulescu. Pierwsze
większe dysonanse między obu sprzymierzeńcami pojawiły się w stosunku do
Paktu Czterech, z którego projektem wystąpił Benito Mussolini w marcu 1933
roku. Piłsudski był przeciwnikiem porozumienia czterech potęg narzucających
swoją wolę państwom mniejszym. Titulescu początkowo podzielał ten pogląd.
Potem jednak, ulegając perswazji Francji, zmienił swoje nastawienie, akceptując
pakt w wersji zmodyfikowanej przez Paryż. Polska natomiast pozostała nieugięta
w swojej postawie49.
Realizując linię polityczną oparcia bezpieczeństwa Rumunii na wielkich
mocarstwach, Titulescu podjął zabiegi na rzecz uregulowania stosunków ze
Związkiem Sowieckim. Okazją dla nawiązania rozmów stały się negocjacje dotyczące zawarcia konwencji o definicji agresora. Ich sfinalizowanie nastąpiło
w lipcu 1933 roku w Londynie, natomiast wymiana dokumentów ratyfikacyjnych
między Rumunią a ZSRR nastąpiła w Warszawie w październiku 1933 roku przy
okazji wizyty Titulescu, przebiegającej w dobrej atmosferze. Rumuński polityk
został przyjęty przez Piłsudskiego na audiencji w Belwederze. Marszałek zrobił na nim „niezwykle silne wrażenie i zostawił uczucie głębokiego szacunku”.
48
H. Walczak, Polska a sprawa rumuńsko-sowieckiego paktu o nieagresji w latach 1931–1932
(cz. 2), SDREŚW 2015, t. 50, z. 1, s. 45–81.
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Titulescu uznał, iż jest on „postacią, która nie ma sobie równej”50. Wydaje się, że
Rumun nie wywołał w Piłsudskim porównywalnych emocji. Zapewne też musiało Marszałka zaniepokoić zdanie z oświadczenia Titulescu, że „Rumunia pragnie
uczynić wszystko, co jest w jej mocy, aby stosunki jej z Sowietami stały się naprawdę serdeczne”51.
Podpisana z Niemcami w styczniu 1934 roku deklaracja o niestosowaniu
przemocy, będąca – wraz z paktem o nieagresji z ZSRR – podstawą polityki
Piłsudskiego, czyli utrzymywaniem przez Polskę równych odległości między
dwoma wielkimi sąsiadami i niepodejmowaniem współpracy z żadnym z nich
przeciwko drugiemu, została przyjęta w Bukareszcie dość chłodno. Żywiono tam
obawy, że odprężenie na granicy polsko-niemieckiej wzmoże obecność Rzeszy
w Europie dunajskiej, gdzie rozwój sytuacji żywotnie interesował Rumunów.
Aby uspokoić sojuszników, Piłsudski w obecności Becka złożył posłowi Cădere52
stosowne wyjaśnienia. Stwierdził, że podpisanie deklaracji jest wyrazem niezależności polskiej polityki zagranicznej. Podkreślił też, że dokument ten nie wprowadza żadnych, nawet najmniejszych zmian w stosunkach RP z jej sprzymierzeńcami, których istotą jest bezwzględne przestrzeganie zobowiązań. Marszałek
kategorycznie zaprzeczył, jakoby zostały podjęte jakiekolwiek tajne ustalenia lub
też były dyskutowane inne kwestie niż zamieszczone w deklaracji. Zaznaczył też,
że układ z 26 stycznia został zawarty w obliczu ustępstw Paryża wobec Rzeszy
i braku stanowczości Francji w zapewnieniu respektowania powojennych traktatów, których sama jest gwarantką53.

50
Min.[ister] Titulescu o wynikach swych konferencyj w Warszawie, „Ilustrowany Kurier Codzienny”, 12.10.1933 r., s. 16 (stąd cytat); Raport prasowy Kobylańskiego do MSZ z 11.10.1933 r.
(nr 323/R/50), AAN, Sztab Główny 616, t. 324, k. 439–441; Raport V. Cădere [winno być N. Mishu] do podsekretarza stanu w MSZ S. Rădulescu z 15.10.1933 r., w: România–Polonia..., s. 156–
158; Raport N. Mishu do Titulescu z 7.11.1933 r. (nr 4470), AMAE, Polonia, vol. 2, k. 224–225;
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Wiosną 1934 roku linie polityki Polski i Rumunii zaczęły się wyraźnie
rozchodzić, co uwidoczniło się zwłaszcza na tle krystalizującej się, firmowanej
przez Francję i ZSRR koncepcji paktu wschodniego. Projekt ten, zakładający
uczestnictwo Moskwy w multilateralnym układzie gwarantującym wzajemną
pomoc swoich członków na wypadek agresji przeciwko jednemu z nich, Piłsudski
uważał za szkodliwy dla Polski. W efekcie bowiem rosła rola Związku Sowieckiego w Europie Środkowo-Wschodniej z oczywistym zdegradowaniem pozycji
Polski oraz jej aliansów z Francją i Rumunią. Marszałek przy różnych okazjach
podkreślał, że polityka zagraniczna RP opiera się przede wszystkim na przymierzach z Paryżem i Bukaresztem, a Polska zachowuje wolną w rękę regulowaniu
relacji z Moskwą i Berlinem. Piłsudski zdawał sobie sprawę ze słabości Rumunii
i przymierze z nią traktował jako czynnik rozszerzający pole manewru politycznego, przewidując militarne osamotnienie Polski w razie wojny ze Związkiem
Sowieckim. Z pewnością nie nastrajała go optymistycznie ewolucja polityki rumuńskiej i zabiegi Titulescu na rzecz zbliżenia z Moskwą, podjęte z pominięciem
Warszawy. Wyrazem tego kursu była propozycja wysunięta wobec ZSRR zawarcia paktu trójstronnego polsko-rumuńsko-sowieckiego, zakładającego udzielenie pomocy ofierze agresji i akcji przeciwko napastnikowi ze strony trzeciego
państwa. Szef rumuńskiej dyplomacji przewidywał, że w razie odmowy Warszawy przystąpienia do tego układu przymierze z nią nie byłoby prolongowane54.
U schyłku życia Marszałka perspektywy aliansu z Rumunią rysowały się zatem
nader niepewnie.
Józef Piłsudski od początku niepodległego bytu Rzeczypospolitej stał się
orędownikiem jej bliskiej współpracy z Rumunią. Nastawienie to wynikało
z bieżących przesłanek i związane było z kształtowaniem się wschodnich granic
państwa polskiego. Istotną rolę w tej współpracy odgrywała kwestia ukraińska,
najpierw współdziałanie przeciwko Zachodnioukraińskiej Republice Ludowej,
a potem plany wspierania Ukrainy petlurowskiej, mającej być bastionem chroniącym oba państwa przed ekspansją Rosji. Ten właśnie aspekt zdecydował o zawarciu przymierza polsko-rumuńskiego w 1921 roku, które stało się fundamentem polskiej polityki zagranicznej. Marszałek był zwolennikiem jego pogłębiania
i zacieśniania. Temu właśnie służyła jego podróż do Rumunii we wrześniu 1922
54
Raport Cădere do Titulescu z 27.04.1934 (nr 1865), AMAE, Polonia, vol. 38, k. 146–147; Diariusz i teki Jana Szembeka (1935–1945), t. 1, oprac. T. Komarnicki, Londyn 1964, s. 155, 255–256,
267; J. Laroche, Polska…, s. 157–188; A. Zieliński, Stosunki polsko-rumuńskie…, s. 174–179;
A. Skrzypek, Zagadnienia rumuńskie…, s. 198–199; S. Żerko, Kryzys…, s. 10–12.
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roku. Jednakże zmiany związane z dojściem do władzy centroprawicy spowodowały usunięcie się Piłsudskiego z życia politycznego i utratę możliwości oddziaływania na kształt aliansu z Rumunią. Sytuacja ta uległa zmianie po zamachu
majowym i powrocie Marszałka do władzy. Piłsudski ponownie zaczął głosić konieczność bliskiej współpracy z Rumunią, mającej służyć budowie szerszej konstelacji państw Europy Środkowo-Wschodniej jako formy zabezpieczenia tego
regionu przed zagrożeniem ze strony Związku Sowieckiego. Działania te były
szczególnie intensywne w 1928 roku. Niedocenianie przez polityków rumuńskich
niebezpieczeństwa ze strony ZSRR oraz opłakany stan armii królewskiej uzmysłowiły Piłsudskiemu nierealność tej koncepcji. Innej alternatywy dla aliansu
polsko-rumuńskiego jako elementu poszerzającego pole manewru polskiej polityki zagranicznej wobec Moskwy jednak nie widział i był przekonany o konieczności jego utrzymania. Z dużą determinacją zabiegał o koordynację działań
limitrofów ZSRR w zakresie zawierania z tym państwem układów o nieagresji.
Opór Bukaresztu próbował przezwyciężyć nawet drogą nacisku dyplomatycznego. Mimo fiaska tych wysiłków oraz zmian sytuacji międzynarodowej na początku lat trzydziestych nadal był przekonany o znaczeniu sojuszu z Rumunią dla
działań międzynarodowych Polski.
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ABSTRAKT
Józef Piłsudski od początku niepodległego bytu Rzeczypospolitej stał się orędownikiem
jej bliskiej współpracy z Rumunią. Nastawienie to wiązało się z potrzebą zabezpieczenia
wschodnich granic państwa polskiego. Ten właśnie aspekt zdecydował o zawarciu przymierza polsko-rumuńskiego w 1921 roku, asekurującego Warszawę i Bukareszt przed
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zagrożeniem ze strony Moskwy. Uważając ten alians za jednen z fundamentów polskiej
polityki zagranicznej, Marszałek był zwolennikiem jego pogłębiania i zacieśniania.
Temu właśnie służyła jego podróż do Rumunii we wrześniu 1922 roku. Zmiany związane
z dojściem do władzy centroprawicy spowodowały jednakże usunięcie się Piłsudskiego
z życia politycznego i utratę możliwości oddziaływania na kształt aliansu z Rumunią.
Sytuacja ta uległa zmianie po zamachu majowym i powrocie Marszałka do władzy.
Ponownie zaczął on głosić konieczność bliskiej współpracy z Rumunią, która miała służyć budowie szerszej konstelacji państw Europy Środkowo-Wschodniej jako formy zabezpieczenia tego regionu przed zagrożeniem ze strony Związku Sowieckiego. Z tego
też powodu Piłsudski z dużą determinacją zabiegał o koordynację działań limitrofów
ZSRR w zakresie zawierania z tym państwem układów o nieagresji. Mimo fiaska tych
wysiłków oraz zmian sytuacji międzynarodowej na początku lat trzydziestych nadal był
przekonany o istotnym znaczeniu sojuszu z Rumunią dla polskiej polityki zagranicznej.

JÓZEF PIŁSUDSKI

AND THE POLISH-ROMANIAN
IN THE INTERWAR PERIOD

ALLIANCE

ABSTRACT
Józef Piłsudski had been an advocate of the close cooperation between Poland and Romania since the beginning of the independence. This attitude resulted from the current
premises and was connected with the formation of the eastern borders of the Polish state.
A substantial role in this cooperation was played by the Ukrainian issue, firstly cooperation against the West Ukrainian People’s Republic (ZUNR) and then the plans to support
Petlura’s Ukraine, which was supposed to constitute a bastion protecting both countries
from Russia’s expansion. This very aspect determined the conclusion of the Polish-Romanian alliance in 1921, which became the foundation of Polish foreign policy. The Marshal was a proponent of its tightening and strengthening. His journey to Romania in September 1922 was devoted to this aim. However, the changes resulted from the accession
to power of the centre-right led to the removal of Piłsudski from political life and the loss
of the possibility of influencing the alliance with Romania. This situation changed after
the May coup and the Marshal’s return to power. He started propagating the need for the
closer collaboration with Romania again. It was to serve the construction of a wider constellation of Central and Eastern European countries as a form of protecting this region
against the threat posed by the Soviet Union. These activities were particularly intense in
1928. The underestimation of the danger by Romanian politicians and the deplorable state
of the army made Piłsudski realize that this concept was illusory. However, he did not see
another alternative to the Polish-Romanian alliance as an element allowing some leeway
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in Polish foreign policy towards Moscow and he was convinced of the need to maintain
it. With great determination, he sought to coordinate the activities of the USSR’s limitrophes in concluding non-aggression pacts with that country. He even tried to overcome
the resistance of Bucharest by diplomatic pressure. Despite the fiasco of these efforts and
changes in the international situation in the early 1930’s, he was still convinced of the
importance of the alliance with Romania for Poland’s international activities.
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Wprowadzanie reform w różnych dziedzinach życia społecznego jest działaniem zrozumiałym i koniecznym. Z założenia mają one wpłynąć na poprawę
danego sektora, jego usprawnienie. System ochrony zdrowia i jego odpowiednie
funkcjonowanie jest uwarunkowane różnorodnymi czynnikami, wśród których
mądrość podejmowanych rozwiązań na rzecz jego sprawnego działania wydaje
się być jednym z ważniejszych.
Celem pracy jest ukazanie modelu ochrony zdrowia, sposobu jego kształtowania w okresie Polski Ludowej oraz w III Rzeczypospolitej. Artykuł stanowi
szersze tło do dalszych rozważań na temat ochrony zdrowia na Pomorzu Zachodnim. Należy nadmienić, że zwłaszcza pierwszy etap, tj. tworzenie struktur państwowej służby zdrowia, przebiegał w bardzo trudnych warunkach na analizowanym terenie, gdyż należało zbudować ją od podstaw, przygotować pod względem
organizacyjnym i merytorycznym, a przede wszystkim zaspokoić potrzeby zdrowotne ludności. W zupełnie innych warunkach przebiegał natomiast drugi etap
organizacji ochrony zdrowia na Pomorzu Zachodnim, który przypadł na lata 90.
XX wieku, kiedy to opieka zdrowotna przechodziła transformację z państwowej
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na publiczną. Nie trzeba było wówczas „od początku” budować polskiej służby
zdrowia, należało jedynie wprowadzić zmiany wynikające z obowiązującego
ustawodawstwa.
W latach 1945–2009 system ochrony zdrowia w Polsce ulegał różnorodnym przeobrażeniom. Ich charakter był uzależniony od aktualnie panujących warunków społecznych, gospodarczych, politycznych. Przebiegały one od systemu
centralnie sterowanego do systemu opartego na zasadach wolnego rynku. Okres
ten można podzielić na dwa istotne etapy: pierwszy, obejmujący lata 1948–1991,
kiedy to w wymiarze ochrony zdrowia obowiązywał wyłączny monopol państwa na prowadzenie zakładów opieki zdrowotnej, oraz po 1991 roku, kiedy to
faktycznie rozpoczęła się reforma systemu ochrony zdrowia, której efektem było
przyjęcie Ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. Wspomniany dokument ograniczał wyłączność państwa w wymiarze nadzoru i prowadzenia zakładów opieki
zdrowotnej. Ponadto ustawa zrywała z pojęciem „państwowej i społecznej służby
zdrowia”, wprowadzając w to miejsce publiczne zakłady opieki zdrowotnej. Pozwoliła również na budowanie rynku usług medycznych oraz tworzenie i rozwijanie sektora prywatnego w opiece zdrowotnej1.
Specyfika państwowej służby zdrowia
W Polsce po zakończeniu działań wojennych podjęto kroki w kierunku
ukształtowania odpowiedniej polityki zdrowotnej służącej ogółowi społeczeństwa. Uznano, że upowszechnienie i udostępnienie pomocy lekarskiej, zakładowej, ambulatoryjnej i uzdrowiskowej wszystkim cierpiącym, a więc szeroka
„demokratyzacja lecznictwa”, to istotny cel w organizacji powojennej służby
zdrowia. Aby mógł on zostać zrealizowany, należało wszelkie sprawy związane
z organizacją ochrony zdrowia scalić w Ministerstwie Zdrowia, będącym jedynym ośrodkiem decyzyjnym2. Wyraz ujednoliconego modelu ochrony zdrowia,
do którego należało dążyć, najtrafniej oddają słowa ówczesnego ministra zdrowia:
„[należy] stworzyć jednolitą służbę zdrowia i postawić [ją] na takim poziomie,
aby dawała możliwie najdoskonalszą opiekę lekarską wszystkim obywatelom
1

M. Dobska, K. Rogoziński, Podstawy zarządzania zakładem opieki zdrowotnej, Warszawa
2008, s. 13; S. Poździoch, Regulacje prawne w dziedzinie zdrowia publicznego w Polsce, w: Zdrowie publiczne, red. A. Czupryna, S. Poździoch, A. Ryś, W.C. Włodarczyk, Kraków 2001, s. 217;
Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, Dz.U. 1991 nr 91, poz. 408.
2
Zjazd Naczelników Wojewódzkich Wydziałów Zdrowia, Archiwum Akt Nowych (dalej:
AAN), Ministerstwo Zdrowia (dalej: MZ), sygn. 14, k. 85–87.
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Państwa. Reforma lecznicza musi pójść w tym kierunku, aby […] wszyscy w jednakowej mierze […] [mieli] możność korzystania z pomocy lekarskiej”3. Jednak
powojenna rzeczywistość odbiegała od przyjętych formalnych założeń. Spuścizna odziedziczona po dwudziestoleciu międzywojennym w postaci wielosektorowości zdrowia publicznego w znaczący sposób wpływała na politykę zdrowotną
realizowaną po drugiej wojnie światowej.
Utworzenie 11 kwietnia 1945 roku Ministerstwa Zdrowia, jako specjalnego działu administracji państwowej, było ważnym działaniem podkreślającym
wagę i znaczenie zagadnień zdrowotnych. Należy jednak zaznaczyć, że problemy zdrowia znajdowały się w gestii nie tylko tego resortu, ale i różnych innych
ministerstw oraz instytucji, które musiały uwzględniać zasady polityki zdrowotnej opracowane przez Ministerstwo Zdrowia. Ówczesny minister zdrowia,
dr Franciszek Litwin, w przemówieniu na posiedzeniu Krajowej Rady Narodowej wskazywał, że właściwe ministerstwo skupia jedynie 20% zagadnień leczniczych, istnieje zaś blisko 30 różnych instytucji, którym ta problematyka nie jest
obca4. Prócz Ministerstwa Zdrowia, zajmującego się państwową służbą zdrowia,
sprawy zdrowia społeczeństwa należały również do kompetencji Ministerstwa
Administracji Publicznej, któremu podlegało lecznictwo samorządowe, Ministerstwa Odbudowy, zajmującego się inwestycjami związanymi ze służbą zdrowia,
Ministerstwa Oświaty, w gestii którego znajdowały się uniwersyteckie wydziały
medyczne, opieka nad dzieckiem itd., Ministerstwa Aprowizacji i Handlu, zajmującego się pomocą dzieciom w zakresie wyżywienia i ochrony zdrowia, Ministerstwa Przemysłu, odpowiedzialnego za przemysłową służbę zdrowia i produkcję
leków, Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych, Ministerstwa Ziem Odzyskanych (od 13 listopada 1945 r.). Oddzielną służbę zdrowia miały także resorty
komunikacji, obrony narodowej, bezpieczeństwa publicznego. Sprawami zdrowia
zajmowały się również Państwowy Urząd Repatriacyjny, Polski Czerwony
Krzyż oraz Ubezpieczalnia Społeczna, świadcząca usługi w zakresie lecznictwa
pracowniczego, a podlegająca Ministerstwu Pracy i Opieki Społecznej5. Wielo3

Aktualne zagadnienia służby zdrowia [artykuł redakcyjny], „Dziennik Zdrowia” 1945, nr 1,

s. 48.
4

Posiedzenie Komisji Zdrowia z 10 sierpnia 1945 r., Referat Ministra Zdrowia, AAN, Biuro
Prezydialne Krajowej Rady Narodowej Komitet Centralny, sygn. 76, k. 6; Posiedzenie Komisji
Zdrowia z 10 sierpnia 1945 r. Referat Ministra Zdrowia.
5

Z. Jastrzębowski, Spory o model lecznictwa. Opieka zdrowotna w koncepcjach polskiej polityki społecznej w XIX i XX wieku (do 1948 r.), Łódź 1994, s. 206; E. Więckowska, Zwalczanie
ostrych chorób zakaźnych w Polsce w latach 1944–1950, Wrocław 2001, s. 36.

140

Urszula Kozłowska

sektorowy model służby zdrowia obowiązujący w pierwszych latach po wyzwoleniu był realizowany przez różne instytucje i segmenty administracji. Opiekę
nad zdrowiem ludności sprawowały zarówno instytucje państwowe, samorządowe, ubezpieczeń społecznych, jak i inne organizacje publiczne oraz społeczne.
W funkcjonowaniu tego modelu pomocne okazały się przedwojenne przepisy
prawne6. Należy jednak zaznaczyć, że opierając się na przedwojennym ustawodawstwie, realizowano nowe cele. Jednym z nich było rozszerzenie zadań leczniczych na rzecz całej ludności.
Jak zaznacza Zbigniew Jastrzębowski, po zakończeniu działań wojennych
poszukiwano właściwej drogi organizowania systemu ochrony zdrowia. Można
wskazać dwa etapy kształtowania się „koncepcji opieki zdrowotnej”. Pierwszy
z nich obejmował lata 1944–1947, kiedy to poszukiwano modelu powszechnej
służby zdrowia. Środowisko lekarskie i działacze społeczni byli zdania, że należy go wprowadzać stopniowo, mając na uwadze sytuację społeczno-gospodarczą
kraju. Społeczna opieka zdrowotna miała być oparta na dwóch istotnych kwestiach: ubezpieczeniach społecznych, stopniowo rozszerzanych na różne kategorie społeczne, oraz na scaleniu, skoordynowaniu placówek leczniczych i stopniowym ich przejmowaniu przez samorządy. Jednak opieszałość Ministerstwa
Zdrowia hamowała wprowadzenie nowych rozwiązań w zakresie opieki zdrowotnej, stąd przygotowywana od dłuższego czasu ustawa dotycząca publicznej
służby zdrowia nie została wprowadzona w życie.
Drugi etap w rozwoju powojennej służby zdrowia rozpoczął się w połowie 1947 roku. Wtedy to pod kierownictwem ówczesnego wiceministra zdrowia,
dr. Jerzego Sztachelskiego, opracowano projekt ustawy o strukturze organizacyjnej społecznej służby zdrowia7. Projekt ten był podstawą do wprowadzenia
w życie ustawy z dnia 28 października 1948 roku o zakładach społecznych służby zdrowia i planowej gospodarce w służbie zdrowia8. Ustawa zapoczątkowała
nowy etap w organizacji powojennej ochrony zdrowia, związany z przebudową systemu ochrony zdrowia w kierunku ujednolicenia, oraz umożliwiała jego

6

Ustawa o obowiązkowym ubezpieczeniu społecznym, Dz.U. 1933 nr 51, poz. 395.

7

Rozporządzenie (projekt) Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrami: Pracy i Opieki
Społecznej, Oświaty, Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych O strukturze organizacyjnej
społecznej służby zdrowia, AAN, MZ, sygn. 22, k. 146.
8

Z. Jastrzębowski, Spory o model lecznictwa…, s. 267–268; Ustawa z dnia 28 października 1948 r. o zakładach społecznych służby zdrowia i planowej gospodarce w służbie zdrowia,
Dz.U. 1948 nr 55, poz. 434.
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organizację na podstawie rozwiązań radzieckich. Według niektórych badaczy
dokument ten był przełomowy – jego rewolucyjność wiązała się z wyznaczeniem
„kierunku rozwoju socjalistycznego systemu ochrony zdrowia”9, zaś o randze
świadczyły m.in. następujące rozwiązania: zasady planowej gospodarki, określenie jednego ośrodka kierującego sprawami zdrowotności społeczeństwa, podkreślenie regulacyjnej i organizatorskiej roli państwa w tym wymiarze, określenie
zasad prawnych regulujących system opieki zdrowotnej w PRL, dzięki czemu
stworzono podstawy do „budowy socjalistycznej bazy materialno-organizacyjnej
służby zdrowia”10. Należy jednak zaznaczyć, że ustawa nie likwidowała wielosektorowości w służbie zdrowia. Nadal poza resortem zdrowia pozostawało lecznictwo pracownicze, podlegające Ministerstwu Pracy i Opieki Społecznej. Państwo
przejęło inne sektory lecznictwa, tj. organizacji społecznych, charytatywnych,
kongregacyjnych, placówki lecznictwa prywatnego oraz samorządowego. W taki
sam sposób postąpiono z jednostkami Ubezpieczalni Społecznej11. Wprowadzenie ustawy umożliwiało budowanie systemu ochrony zdrowia opartego na rozwiązaniach radzieckich, gdzie państwo było odpowiedzialne za całość polityki
zdrowotnej. Rozwijany wówczas system opierał się na „modelu Siemaszki” (model centralnie planowany). Do jego podstawowych zasad zaliczono: centralne sterowanie, zatrudnianie personelu medycznego przez państwo, finansowanie z budżetu państwa, uniwersalny dostęp do służby zdrowia dla całej populacji, pełen
zakres bezpłatnych świadczeń zdrowotnych dla ludności z wyjątkiem niektórych
leków pozostających w dyspozycji otwartej opieki zdrowotnej12. W Polsce model
Siemaszki nigdy w całości nie został wprowadzony w życie, co można powiązać
z polską specyfiką kulturowo-gospodarczą (m.in. indywidualne rolnictwo), a także zmianami politycznymi po 1956 roku. Można powiedzieć, że była to „polska
odmiana modelu Siemaszki”. Przez cały okres Polski Ludowej obok placówek
społecznej służby zdrowia funkcjonowały także prywatne gabinety lekarskie

9

L. Krotkiewska, Rozwój administracji służby zdrowia w PRL, Warszawa 1968, s. 71.

10

Tamże, s. 69.

11

Z. Jastrzębowski, Spory o model lecznictwa…, s. 250–252, 268.

12

J. Leowski, Polityka zdrowotna a zdrowie publiczne, Warszawa 2009, s. 22–23; W.C. Włodarczyk, Polityka zdrowotna w społeczeństwie demokratycznym, Łódź–Kraków 1996, s. 322;
L. Waszkiewicz, Zagadnienia polityki zdrowotnej, w: Zdrowie w medycynie i naukach społecznych, red. T.B. Kulik, I. Wrońska, Stalowa Wola 2000, s. 86–87.
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i spółdzielnie lekarskie. Założenia tego modelu obowiązywały w Polsce do początku lat 90. XX wieku13.
Przekształcenia zachodzące w organizacji służby zdrowia, ewolucyjne
przejście od systemu wielosektorowego do państwowego przebiegały etapami.
Kolejno różnorodne zagadnienia, które znajdowały się w kompetencji wielu resortów, były przejmowane przez Ministerstwo Zdrowia. Scalenie służby zdrowia w wymiarze prawno-organizacyjnym odpowiadało założeniom związanym
z lecznictwem społecznym zarówno w wymiarze strukturalnym, jak i zadaniowym. Było również zgodne z centralnym planowaniem, finansowaniem i zarządzaniem. Uważano, że centralizacja lecznictwa rozwiąże różnorodne problemy
związane ze służbą zdrowia, przede wszystkim lokalowe, kadrowe czy budżetowe. Ponadto zasada centralizacji w zarządzaniu służbą zdrowia dawała ministrowi zdrowia możliwość wprowadzania nowych sposobów finansowania,
pozwalała na wydawanie rozporządzeń określających działalność zamkniętych
i otwartych placówek służby zdrowia. Należy także dodać, że przeobrażenia te
pozwoliły wykreować jednolity system społecznej służby zdrowia, którego ważnym zadaniem było zapewnienie szerokim rzeszom ludności opieki zdrowotnej.
O ile proces scalania i przejmowania przez Ministerstwo Zdrowia różnych placówek związanych ze zdrowiem zakończył się w 1953 roku, to zapewnienie ludności powszechnego dostępu do ochrony zdrowia zostało zrealizowane dopiero na
początku lat 70. XX wieku.
Organizacja ochrony zdrowia w okresie Polski Ludowej była bardzo kosztochłonnym zabiegiem. W latach siedemdziesiątych zakłady służby zdrowia zostały zobowiązane do udzielania bezpłatnych świadczeń zdrowotnych zdecydowanej większości ludności (98–99%), przy czym nie uwzględniono ich możliwości
w zakresie pomocy tak dużej liczbie ubezpieczonych. Powstała sytuacja w znaczący sposób obciążyła budżet systemu ochrony zdrowia. Następnym, równie
ważnym elementem powojennej organizacji służby zdrowia była jej ekstensywna
rozbudowa (obniżanie kosztu pracy personelu, sztuczne ceny leków, aparatury).
Wykreowano wówczas pozór dostępności świadczeń, osiągalnych mimo faktycznych ograniczeń i dolegliwości w korzystaniu. Przedstawione wyżej zaniedbania
o strukturalnym i historycznym charakterze doprowadziły do dramatycznej sytuacji systemu ochrony zdrowia w Polsce, która w całości ukazała się w latach

13

J. Leowski, Polityka zdrowotna…, s. 23, 163. `
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osiemdziesiątych, stanowiąc podstawę do przeprowadzenia reform tego wymiaru
życia społecznego14.
System ochrony zdrowia ukształtowany i obowiązujący w Polsce Ludowej,
z monopolem państwa, nie był w stanie spełnić podstawowego zadania, jakim
było obiektywne i subiektywne bezpieczeństwo obywateli w wymiarze ochrony
zdrowia15. Niekorzystne zmiany w sytuacji zdrowotnej ludności zaobserwowano już w latach siedemdziesiątych, zaś kolejna dekada przyniosła jeszcze gorsze
wskaźniki zdrowotne społeczeństwa. Wzrost występowania tzw. chorób cywilizacyjnych, głównie układu krążenia, chorób nowotworowych, przewlekłych chorób układu oddechowego, wypadków i urazów wynikających głównie ze starzenia się ludności, trudnych warunków życia i pracy, a także degradacji środowiska
przyrodniczego, tworzył obraz sytuacji zdrowotnej ludności w latach osiemdziesiątych. Niepokojącym zjawiskiem był także wzrost odsetka ludzi niepełnosprawnych i przewlekle chorych. Ponadto innym niekorzystnym wskaźnikiem
była umieralność niemowląt oraz oczekiwana przeciętna długość życia. W tym
wymiarze Polska na tle krajów OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej
i Rozwoju) prezentowała gorsze wskaźniki. Wydaje się zatem, że główne czynniki związane z krytyką systemu ochrony zdrowia w latach osiemdziesiątych były
w dużej mierze związane z sytuacją zdrowotną ludności oraz niewydolnością
organizacyjno-funkcjonalną systemu. Innym elementem, który leżał u podstaw
narastającego niezadowolenia, było „akcentowanie przez państwo […] odpowiedzialności za całokształt spraw zdrowia obywateli”16. Sytuacja ta powodowała,
że społeczeństwo czuło się zwolnione z troski o swoje zdrowie – to system miał
zaspokoić wszystkie potrzeby zdrowotne. Ingerencja i nadzór państwa w wymiar
ochrony zdrowia wykreowały negatywne zjawisko „uzależnienia” obywateli od
programów państwowych. Sytuacja taka w zasadniczy sposób wpłynęła na aktywność obywateli w sferze zdrowia, a jej wskaźnikiem było między innymi
nikłe zainteresowanie profilaktyką czy promocją zdrowia.
Wśród różnorodnych przyczyn argumentujących potrzebę wprowadzenia
reform systemu ochrony zdrowia w latach osiemdziesiątych należy wymienić:
– centralizację decyzji oraz nadmiernie rozbudowaną biurokrację,
14
W.C. Włodarczyk, Reforma opieki zdrowotnej w Polsce. Studium polityki zdrowotnej, Kraków 1998, s. 188.
15

G. Ciura, Ochrona zdrowia, w: Koncepcje polityki społecznej w Polsce 1989–1991, red.
J. Hryniewicz, raport BSE nr 12, Warszawa 1992, s. 49.
16

J. Leowski, Polityka zdrowotna…, s. 164; G. Ciura, Ochrona zdrowia…, s. 51.
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– upośledzone finansowanie potrzeb opieki zdrowotnej,
– niską efektywność pracy personelu medycznego,
– niedostatki strukturalne w organizacji systemu ochrony zdrowia na poziomie lokalnym,
– nieprzestrzeganie praw społeczeństwa, pacjentów do współdecydowania
w zagadnieniach dotyczących ich zdrowia,
– brak udziału społeczeństwa w procesie kontroli nad działalnością
systemu17.
Elementy te tworzyły obraz niewydolnego systemu opieki zdrowotnej. Niewydolność ta pociągała za sobą także inne konsekwencje, wśród których jako
najistotniejsze należy wymienić utratę poczucia bezpieczeństwa zdrowotnego,
pogarszający się stan zdrowia ludności oraz wzrost kosztów leczenia18.
Ochrona zdrowia w Polsce po 1989 roku
Przemiany ustrojowe w Polsce po 1989 roku wyznaczyły następny etap
w reformowaniu opieki zdrowotnej. Ważne w tym wymiarze prace przypadły
na lata 1989–1992. W okresie posolidarnościowych rządów położono podwaliny
pod organizowanie nowego systemu ochrony zdrowia. Jednym z projektów reformujących sektor zdrowia był dokument strony solidarnościowo-opozycyjnej,
który powstał w podzespole Okrągłego Stołu do spraw zdrowia. Składał się on
z 14 założeń dotyczących reformy służby zdrowia19. Nie był to jednak jedyny tego
typu dokument. Pojawiły się także inne projekty, inicjatywy proponujące różnorodne rozwiązania, jak choćby autorski projekt (Projekt reformy systemu opieki
zdrowotnej) będący koncepcją procesu reformatorskiego, zaproponowany przez
grupę ekspercką Centrum Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia. Własną, społeczną koncepcję reformy zaproponowało także Ministerstwo Zdrowia
i Opieki Społecznej. Wkład w poszukiwanie odpowiednich rozwiązań reformujących opiekę zdrowotną podjęto również pod koniec 1991 roku w Biurze Studiów
i Ekspertyz Kancelarii Sejmu. Projekty reformatorskie systemu ochrony zdrowia
były również wysuwane przez ugrupowania partyjne. Udział w reformowaniu
17

J. Leowski, Polityka zdrowotna…, s. 165.

18

K. Prętki, Rola i znaczenie dobrowolnych ubezpieczeń zdrowotnych w koncepcjach reformatorskich systemu ochrony zdrowia w Polsce po 1989 r., w: System ochrony zdrowia. Problemy
i możliwości ich rozwiązań, red. E. Nojszewska, Warszawa 2011, s. 126.
19
M. Woch, Instytucje kształtujące system opieki zdrowotnej w Polsce (Analiza prawno-porównawcza lat 1918–2004), Warszawa 2012, s. 85–86.
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systemu ochrony zdrowia w Polsce wzięły także instytucje międzynarodowe.
Wśród koncepcji, które wówczas opracowywano, na uwagę zasługuje przede
wszystkim ta sformułowana przez Bank Światowy.
Wśród różnorodnych postulatów głównie zwracano uwagę na: zmniejszenie
zależności od programów rządowych, kontrolę i nadzór ze strony społeczeństwa,
podkreślenie praw pacjenta, podmiotowość pracowników ochrony zdrowia, reformę ubezpieczeń zdrowotnych, promocję zdrowia i działalność zapobiegawczą,
odpowiednią politykę lekową20. Ponadto wszystkie projekty dotyczące reformy
ochrony zdrowia wskazywały, że jedynie gruntowna przebudowa tego sektora
może przynieść poprawę opieki zdrowotnej.
Analizując działania podejmowane w kierunku reformowania ochrony
zdrowia w latach dziewięćdziesiątych, warto także zwrócić uwagę na dwa dokumenty z 1990 roku, określające kierunki zmian. Mowa tu przede wszystkim
o programie Kierunki zmian w organizacji i finansowaniu opieki zdrowotnej.
Proces reformowania opieki zdrowotnej, w którym dokonano analizy sytuacji
zdrowotnej społeczeństwa polskiego oraz wskazano drogi reformowania. Informacje zawarte w tym dokumencie nie zostały wykorzystane, chociaż sam dokument nigdy nie został uchylony21. Drugim dokumentem był Narodowy Program
Zdrowia (NPZ), który zyskał poparcie Rady Ministrów. Według jego twórców
był on „pierwszą próbą zjednoczenia wysiłków różnych organów administracji
rządowej, organizacji pozarządowych oraz społeczności lokalnych w celu ochrony zdrowia, utrzymania i poprawy zdrowia społeczeństwa polskiego”22 . Ważnym
założeniem programu było przesunięcie punktu ciężkości w kierunku profilaktyki oraz całościowe ujęcie zagadnień zdrowia, w tym jego uwarunkowań. Określone w dokumencie cele strategiczne i operacyjne wskazywały kierunki zmian
oraz problemy zdrowotne, na których powinna skupić się reforma tego sektora.
Aktualnie obowiązujący NPZ obejmuje lata 2016–2020.
Wielość stanowisk i koncepcji dotyczących reformy ochrony zdrowia w latach dziewięćdziesiątych wiązała się być może z brakiem określonej wizji oraz
kształtu analizowanego wymiaru życia społecznego23.

20

W.C. Włodarczyk, Reforma opieki zdrowotnej w Polsce…, s. 196–208.

21

Woch M., Instytucje kształtujące system opieki zdrowotnej w Polsce…, s. 97.

22

Ministerstwo Zdrowia, NPZ 2016–2020, https://www.gov.pl/web/zdrowie/npz-2016-2020.

23

J. Leowski, Polityka zdrowotna…, s. 167.
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Przyjęta w 1991 roku ustawa o zakładach opieki zdrowotnej24 (ustawa została znowelizowana 14 lipca 2006 r.) przyniosła rzeczywistą reformę opieki
zdrowotnej. Była pierwszym aktem prawnym określającym kształt oraz kierunki reformowania ochrony zdrowia. Wprowadzała istotne rozwiązania, ważne
z punktu widzenia prowadzonych reform. Spośród najważniejszych godna uwagi
jest koncepcja praw pacjenta, która pozwalała na określenie relacji w układzie
pacjent – ochrona zdrowia, dzięki czemu stworzyła bardziej symetryczny układ.
Ustawa umożliwiła również budowanie rynku usług medycznych, wprowadzała rozróżnienie publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz
„przekreślała istniejący w latach 1948–1991 wyłączny monopol państwa na prowadzenie zakładów opieki zdrowotnej”25.
Warto dodać, że dla systemu opieki zdrowotnej nie były również obojętne reformy o charakterze administracyjnym. W 1990 roku została przyjęta
ustawa o samorządzie terytorialnym26, reformująca administrację publiczną,
lecz dla opieki zdrowotnej znacznie ważniejsza była ustawa o zakładach opieki
zdrowotnej27.
W połowie lat 90. podjęto działania, których wynikiem było opracowanie
w 1997 roku ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym. Generalnie
zagadnienie ubezpieczeń zdrowotnych było „fundamentalną kwestią”, podejmowaną już od 1989 roku. Wielomiesięczne prace i dyskusje prowadzone nad dokumentem przyniosły jej nowelizację w 1998 roku, zaś 1 stycznia 1999 roku dokument wszedł w życie. Zaproponowane rozwiązania w wymiarze ubezpieczeń
zdrowotnych nawiązywały do doświadczeń z lat 1919–1939 i z okresu po drugiej
wojnie światowej (do 1949 r.). Zaproponowane w ustawie rozwiązania (obecne
także w innych krajach europejskich i pozaeuropejskich) dotyczyły następujących
zagadnień: solidarności społecznej, samorządności, samofinansowania, prawa do
wolnego wyboru lekarza i kas chorych, równego dostępu do świadczeń, działalności kas chorych nie dla zysku, gospodarności i celowości działania, gwarancji
24

Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, Dz.U. 1991 nr 91, poz. 408.

25

S. Poździoch, Regulacje prawne…, s. 317.

26

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym, Dz.U. 1990 nr 16, poz. 95;
Ustawa o z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw,
Dz.U. 1990 nr 34, poz. 198; Ustawa z dnia 24 listopada 1995 r. o zmianie zakresu działania niektórych miast oraz o miejskich strefach usług publicznych, Dz.U. 1995 nr 141, poz. 692; S. Poździoch,
Regulacje prawne…, s. 316–317.
27

W.C. Włodarczyk, Reforma opieki zdrowotnej w Polsce…, s. 210.
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państwa dla ubezpieczonych. W artykule 1 ustawy mowa jest o „powszechnym
obowiązkowym ubezpieczeniu zdrowotnym”28. Ważność tej ustawy dla reformy
systemu ochrony zdrowia wynikała również z całkowitego odejścia od modelu
obowiązującego w Polsce Ludowej. Ponadto dokument ten, określający „ubezpieczeniową ochronę zdrowia”, stwarzał możliwość konkurencji między podmiotami świadczącymi usługi zdrowotne. Wprowadzał zasady gospodarki wolnorynkowej. Powodował, że w centrum zainteresowania znalazł się klient, zaś „jakość
usług stała się jedyną właściwą drogą poprawy w zarządzaniu w ochronie zdrowia”29. Wprowadzony dokument nie był idealny. Spotkał się z krytyką30, jednak
zasadniczo wpłynął na usprawnienie systemu ochrony zdrowia oraz w większym
stopniu niż dotychczas gwarantował obywatelom prawo do ochrony zdrowia31.
Niemalże równolegle do reform przebiegających w sferze zdrowia publicznego zachodziły także zmiany w administracji publicznej. 5 czerwca 1998 roku
weszła w życie ustawa o samorządzie województwa. W artykule 14 określono
zadania samorządu województwa, do których zaliczono między innymi edukację
publiczną oraz promocję i ochronę zdrowia32. Wymiar zdrowotny jako ważny element sfery życia publicznego został także podkreślony w ustawie o samorządzie
powiatowym. Wśród różnorodnych zadań publicznych o charakterze ponadgminnym do zadań powiatu zaliczono również te składające się na zagadnienia zdrowia publicznego (promocja i ochrona zdrowia, pomoc społeczna, polityka prorodzinna, wspieranie osób niepełnosprawnych i inne)33. Dokumenty te, podobnie
jak i ustawa o samorządzie gminnym, podkreślały wagę i znaczenie ochrony zdrowia. W pewien sposób także korespondowały z tymi, które w sposób
bezpośredni dotyczyły systemu zdrowotnego. Dzięki wspomnianym ustawom
28
Ustawa z dnia 6 lutego 1997 roku o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, Dz.U. 1997
nr 28, poz. 153; zob. także: S. Poździoch, Regulacje prawne…, s. 320.
29
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, Dz.U. 1997 nr 78,
poz. 483, art. 61 ust. 1 i 2; zob. także: M. Dobska, K. Rogoziński, Podstawy zarządzania…, s. 17–
18; T. Ostrowski, I. Bojar, Systemowy model ochrony zdrowia, w: Zdrowie publiczne, red. T.B. Kulik, M. Latalski, Lublin 2002, s. 115–175.
30

J. Leowski, Polityka zdrowotna…, s. 172.

31

M. Dobska, K. Rogoziński, Podstawy zarządzania…, s. 18.

32

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa, Dz.U. 1998 nr 91, poz. 576,
art. 14 ust. 1 pkt 1–2.
33

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Dz.U. 1998 nr 91, poz. 578;
J.B. Karski, Polityka zdrowotna samorządu terytorialnego, Warszawa 2009, s. 39–41; W.C. Włodarczyk, Reformy zdrowotne, Kraków 2003, s. 187–188.
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zagadnienia zdrowia zostały podzielone na realizowane z poziomu rządowego
oraz samorządowego.
Zarówno ustawa o zakładach opieki zdrowotnej, jak i obowiązująca od
stycznia 1999 roku ustawa o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym w istotny
sposób wpłynęły na reformę ochrony zdrowia w Polsce, stanowiąc podstawową
bazę do dalszego jej reformowania. Wspomniane dokumenty określiły nie tylko sposób organizacji ochrony zdrowia w nowej, posttransformacyjnej rzeczywistości, ale i przywróciły podstawowe zasady obowiązujące w tym wymiarze
rzeczywistości społecznej, do których można zaliczyć między innymi samorządność, niezależność, autonomię, swobodę działania zakładów opieki zdrowotnej
publicznych i niepublicznych czy różnorodność rozwiązań organizacyjnych34.
Rok 2003 przyniósł dalsze zmiany w reformowaniu systemu ochrony zdrowia. Likwidacji uległy kasy chorych, do życia powołano natomiast Narodowy
Fundusz Zdrowia (NFZ), który miał stać się „lekiem na całe zło”. Prace nad
NFZ-em zakończyła ustawa z dnia 23 stycznia 2003 roku o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym w NFZ35. Artykuł 36 dokumentu, ustęp 1 powoływał Narodowy Fundusz Zdrowa, zaś zapis, który znalazł się w artykule 206, ustęp 1
likwidował regionalne kasy chorych, wprowadzając w ich miejsce wojewódzkie
oddziały Funduszu. Ustawa „podtrzymywała ubezpieczeniowy charakter systemu ochrony zdrowia, który wprowadzała ustawa z 1999 roku o powszechnym
ubezpieczeniu zdrowotnym”36. Tworząc Narodowy Fundusz Zdrowia, założono usprawnienie reform dotyczących systemu ochrony zdrowia. Uregulowania,
które on wnosił, miały na celu poprawę sytuacji równego dostępu do świadczeń
realizowanych przez zakłady opieki zdrowotnej. Wzmocniono między innymi
rolę ministra zdrowia, co wiązało się z przywróceniem konstytucyjnej odpowiedzialności rządu w zakresie ochrony zdrowia. Zmianie uległy także zadania
samorządu terytorialnego. Przede wszystkim samorząd wojewódzki zobowiązano do przygotowywania wojewódzkich planów zdrowotnych, zaś organy samorządu powiatowego zyskały uprawnienia opiniodawcze w tym zakresie. W 2004
roku Trybunał Konstytucyjny uznał, że ustawa jest niekonstytucyjna z powodu
34

S. Poździoch, Regulacje prawne…, s. 322.

35

Ustawa z dnia 23 stycznia 2003 roku o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, Dz.U. 2003 nr 45, poz. 391.
36

Ustawa z dnia 23 stycznia 2003 roku o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, Dz.U. 2003 nr 45, poz. 391; M. Woch, Instytucje kształtujące system opieki zdrowotnej w Polsce…, s. 172.
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niejasności i wieloznaczności stosowanych pojęć oraz „z powodu braku ustawowego określenia zakresów świadczeń finansowanych ze środków publicznych,
do których każdy obywatel ma prawo”37. Stało to w sprzeczności z art. 68 ust. 2
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i spowodowało opracowanie nowej ustawy
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która
została uchwalona w 2004 roku. Wspomniany dokument nie zyskał jednak aprobaty w różnych środowiskach, zgłaszano do niego wiele zastrzeżeń. Kontrowersje
budziły liczne niespójności, wśród których istotnym zarzutem był brak odpowiedzialności za realizację zadań wynikających z systemu ubezpieczeniowego38.
Warto również wspomnieć, że ważnym krokiem legislacyjnym zmierzającym w kierunku funkcjonowania ochrony zdrowia w warunkach wolnego rynku
była także ustawa z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, obowiązująca od 5 czerwca 2009 roku. Ustawą tą powołano
Rzecznika Praw Pacjenta, organ właściwy w sprawach ochrony praw pacjentów: do świadczeń zdrowotnych, do informacji, do żądania nieudzielania przez
lekarza informacji w zakresie wskazanym przez pacjenta, do przedstawienia
lekarzowi swojego zdania w zakresie otrzymanych informacji, do dostatecznie
wczesnej informacji o zamiarze odstąpienia przez lekarza od leczenia, do tajemnicy informacji związanych z leczeniem, do wyrażania zgody na udzielenie
świadczeń zdrowotnych, do poszanowania intymności i godności pacjenta, do
umierania w spokoju i godności, do świadczeń zapewniających łagodzenie bólu
i innych cierpień w stanie terminalnym, dostępu do dokumentacji medycznej,
do zgłaszania sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza, do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, do opieki duszpasterskiej, do przechowania
rzeczy wartościowych w depozycie, do wystąpienia do Rzecznika Praw Pacjenta39. Zanim wspomniana ustawa została wprowadzona w życie, informacje o prawach przysługujących pacjentowi znajdowały się w różnych dokumentach, więc
37

E. Nojszewska, System ochrony zdrowia w Polsce, Warszawa 2011, s. 183.

38

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych, Dz.U. 2004 nr 210, poz. 2135; E. Nojszewska, System ochrony zdrowia…,
s. 183.
39
Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Dz.U. 2009
nr 52, poz. 417; Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 roku. Przepisy wprowadzające ustawę o prawach
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawę o akredytacji w ochronie zdrowia oraz ustawę o konsultantach w ochronie zdrowia, Dz.U. 2009 nr 76, poz. 641; Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r.
o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o ubezpieczeniach
obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli
Komunikacyjnych, Dz.U. 2011 nr 113, poz. 660.
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uregulowanie praw pacjenta w jednym miało bardzo duże społeczne znacznie.
Dzięki temu podkreślono, że potrzeby pacjentów oraz ich prawa są przestrzegane
i chronione przez system40. Zmianą na lepsze systemu ochrony zdrowia miała
być również tzw. ustawa koszykowa, obowiązująca od 2009 roku41. Wspomniany dokument określał zasady kwalifikowania świadczeń zdrowotnych na listę
świadczeń gwarantowanych, które częściowo lub całkowicie pokrywane będą ze
środków publicznych na podstawie rozporządzeń określających wykaz odrębnych zakresów świadczeń (tzw. koszyków)42. Do końca września 2009 roku 13
tego typu dokumentów miało wejść w życie. Ówczesna minister zdrowia, Ewa
Kopacz, komentując ustawę uznała, że stanowi ona jeden z etapów naprawy systemu ochrony zdrowia w naszym kraju. Niestety ustawa ta nie spełniła pokładanych w niej nadziei.
Przedstawione rozwiązania prawne regulujące funkcjonowanie sektora
ochrony zdrowia stanowią ważny element powstania nowej ochrony zdrowia43.
Podsumowanie
Polska ochrona zdrowia zmaga się z różnymi problemami. Niektóre z nich
zostały rozwiązane, inne zaś czekają na swoją kolej. Do tych istotnych należy
między innymi wprowadzenie prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych, ubezpieczenie zdrowotne rolników, rozwój systemów informatycznych i informacyjnych,
a w szczególności rejestru usług medycznych, co pozwoli na wprowadzenie kontroli, nadzoru nad świadczeniodawcami, aptekami oraz ułatwi pracę lekarzom,
a także wpłynie na polepszenie bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów. Wypracowany model polityki zdrowotnej funkcjonujący na zasadach wolnego rynku
musi także uwzględniać koszty dotyczące ochrony zdrowia. Nie chodzi tu tylko
o same koszty związane z leczeniem pacjenta (koszty bezpośrednie), ale i chorowania (koszty pośrednie). Ich znajomość jest bardzo ważna dla gospodarki oraz
dla systemu zabezpieczenia socjalnego. Innym zagadnieniem ochrony zdrowia
w Polsce, w którym muszą zajść zmiany, jest obszar związany z transgraniczną

40

D. Karkowska, Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Komentarz, Warszawa 2016.
41
Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o cenach, Dz.U. 2009 nr 118, poz. 989.
42

E. Nojszewska, System ochrony zdrowia…, s. 185.

43

Tamże, s. 175.
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opieką zdrowotną. Wprowadzenie tej unijnej dyrektywy44 będzie korzystne
dla pacjentów, którzy będą mogli dokonać wyboru miejsca leczenia, zwiększy
konkurencyjność w ochronie zdrowia oraz przyczyni się do podniesienia jakości
świadczeń medycznych. Elementy te w zasadniczy sposób wpłyną na skrócenie
czasu oczekiwania na usługę medyczną45.
Ochrona zdrowia stanowi specyficzny obszar życia społecznego. Nie ma
bowiem kraju, który znalazł złoty środek na jego odpowiednie funkcjonowanie.
Być może złożoność tego sektora, wielowymiarowość, różnorodne uwarunkowania i powiązania składają się na trudność jego właściwego działania. Nie bez
znaczenia dla sprawnego funkcjonowania systemu ochrony zdrowia pozostają
także różnego rodzaju przemiany polityczne, gospodarcze, społeczne, które tworzą warunki do funkcjonowania określonego modelu ochrony zdrowia i na niego
wpływają. Warto również zaznaczyć różnorodność tego sektora w wymiarze historyczno-czasowym. W Polsce poszukiwanie modelu ochrony zdrowia przebiegało od powszechnej służby zdrowia obejmującej lata 1948–1991 do publicznej
ochrony zdrowia, której podstawę do funkcjonowania dała ustawa o zakładach
opieki zdrowotnej z 1991 roku. Nie można jednak powiedzieć, że współcześnie
system ochrony zdrowia w Polsce został już zreformowany. Aby mógł on sprawnie działać, wymaga nie tylko kompleksowych reform, które dotyczą go bezpośrednio, ale musi być także powiązany z innymi wymiarami życia społecznego,
gospodarką czy ekonomią, które to podlegają nieustannym przemianom.
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ABSTRAKT
Celem artykułu jest ukazanie modelu ochrony zdrowia, sposobu jego kształtowania
w okresie Polski Ludowej oraz w III Rzeczypospolitej Polskiej. W latach 1945–2009
w Polsce system ochrony zdrowia uległ różnorodnym przeobrażeniom. Jego charakter
był uzależniony od aktualnie panujących warunków społecznych, gospodarczych, politycznych. W Polsce poszukiwanie modelu ochrony zdrowia przebiegało od powszechnej
służby zdrowia obejmującej lata 1948–1991 do publicznej ochrony zdrowia, której podstawę do funkcjonowania dała ustawa o zakładach opieki zdrowotnej z 1991 roku.
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ABSTRACT
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Działająca w okresie II wojny światowej organizacja konspiracyjna „Unia”,
mimo zainteresowania badaczy, nie doczekała się jak dotąd odrębnej monografii
naukowej1. Przyczyny tego mogą być co najmniej dwie. Po pierwsze zachowało
1

Wśród prac przyczynkarskich i licznych monografii dotyczących ruchu katolicko-społecznego
wymienić należy: R. Łętocha, Demokracja i liberalizm w myśli polskiej chadecji lat okupacji. Na
przykładzie organizacji Unia, w: Demokracja, liberalizm społeczeństwo obywatelskie. Doktryny
i myśl polityczna, red. W. Kauty, Katowice 2004; tenże, Unia człowieka z człowiekiem, narodu
z narodem, człowieka z Bogiem. Wizja ładu międzynarodowego w publicystyce Jerzego Brauna
i organizacji Unia, w: Kultura chrześcijańska w zjednoczonej Europie, red. T. Sikorski, A. Dymer,
Szczecin 2007; tenże, Unionizm. Zarys koncepcji ideowych katolickiej konspiracji lat okupacji,
„Almanach Historyczny” 2004, t. 4; tenże, Oportet vos nasci denuo. Myśl społeczno-polityczna
Jerzego Brauna, Kraków 2006; W. Koneczny, Unionizm jako polska doktryna katolickiej nauki
społecznej, „Lithuania” 1995, nr 4; E. Ponczek, Chrześcijańska inspiracja myśli o kulturze w latach II wojny światowej, w: Religia jako źródło inspiracji w polskiej myśli politycznej XIX i XX
wieku, red. T. Sikorski, A. Wątor, Szczecin 2007; tenże, Kultura w poglądach społeczno-politycznych „Unii” (1940–1944), „Kultura – Oświata – Nauka” 1987, nr 1–2; C. Żerosławski, Katolicka myśl o ojczyźnie. Ideowopolityczne koncepcje klerykalnego podziemia 1939–1944, Warszawa
1987; W. Bujak, Historia Stronnictwa Pracy 1937–1946–1950, Warszawa 1950; A. Andrusiewicz, Stronnictwo Pracy 1937–1950. Zbiór studiów nad dziejami najnowszymi chadecji w Polsce,
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się niewiele źródeł, gdyż znaczna większość „archiwum” Unii spłonęła w powstaniu warszawskim2. Po drugie „Unia” była organizacją kadrową, elitarną,
o małym zasięgu i rezonansie społecznym. Bez wątpienia to, co przykuwa uwagę
badaczy, także moją, to duży, a zarazem ciekawy i oryginalny ideotwórczy i programowy dorobek unionistów.
„Unia” powstała w maju 1940 roku po połączeniu trzech elitarnych organizacji polityczno-militarnych: „Warszawianki”, „Grunwaldu” i „Nowej Polski”.
Najpierw, 6 października 1939 roku, wokół urzędników warszawskiej magistrali,
współpracowników prezydenta Stefana Starzyńskiego, powstała „Warszawianka”. Nazwa ruchu nawiązywała nie tylko do miejsca jego powstania, ale przede
wszystkim do słynnej pieśni patriotycznej z czasów powstania listopadowego.
Organizacyjny trzon „Warszawianki” tworzyli: Jan Hoppe, Cyprian Odorkiewicz, Bronisław Chajęcki, Józef Mazur, Jan Piotrowski, Tadeusz Wojciechowski,
Jan Zachwatowicz, Henryk Pawłowicz i Eugeniusz Poreda. Grupa dysponowała także własnymi oddziałami bojowymi dowodzonymi przez Odorkiewicza.
Większość działaczy wywodziła się z dawnych kręgów sanacyjnych, a program
organizacji skupiał się głównie na sprawach ekonomicznych, w dużym stopniu dublując przedwojenne dezyderaty tzw. Pierwszej Brygady Gospodarczej3.
Zasięg wpływów „Warszawianki” był znikomy – obejmował jedynie zachodnie i północne dzielnice stolicy4. Organizacja przypominała swoją strukturą
ruch cywilno-wojskowy, choć nazewnictwo niektórych organów (np. Komenda Główna) sugerowało, że prowadzi ona wyłącznie działalność paramilitarną.
Faktycznie nie skupiano się na pracy studyjno-programowej, nie wypracowano
Warszawa 1988; J. Majchrowski, Stronnictwo Pracy. Działalność polityczna i koncepcje programowe 1937–1945– Kraków 1979; tenże, Geneza politycznych ugrupowań katolickich. Stronnictwo
Pracy, grupa „Dziś i Jutro”, Paryż 1984; W. Łęcki, Geneza i ewolucja myśli społecznej Stronnictwa Pracy 1937–1993, Toruń 2009; M. Hańderek, Geneza i początek działalności konspiracyjnej
Unii, w: Polska pod okupacją 1939–1945, t. 1, red. M. Gałęzowski, Warszawa 2015; tenże, Unia
i Stronnictwo Pracy w walce, Warszawa 2015; T. Sikorski, Polski Savonarola. Pisma polityczne
Kazimierza Studentowicza z lat wojny i okupacji, Toruń 2013, zwł. s. 38–61.
2

Protokół przesłuchania Jerzego Brauna, AIPN BU, sygn. 01236/332, k. 211.

3

Szerzej na temat I Brygady Gospodarczej pisze P. Janus, W nurcie polskiego etatyzmu. Stefan
Starzyński i Pierwsza Brygada Gospodarcza 1926–1932, Kraków 2009.
4

Jan Hoppe, Życiorys, AIPN BU, sygn. 01236/752, t. 6, k. 563; K. Popiel, Na mogiłach przyjaciół, Londyn 1966, s. 174–175. Również: A. Andrusiewicz, Stronnictwo Pracy…, s. 162; K. Popiel,
Od Brześcia do Polonii, Londyn 1967, s. 264; J. Braun, K. Popiel, K. Sieniewicz, Człowiek ze
spiżu, Londyn 1981, s. 72–74; B. Nietyksza, Nadzieje, złudzenia, rzeczywistość. Wspomnienia z lat
1912–1945, Warszawa 1985, s. 285–199; tenże, „Warszawianka”, „Warszawa Lat Wojny i Okupacji
1939–1945” 1971, z. 2, s. 299–317.
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też zwartego, kompleksowego programu politycznego. Większość dezyderatów
o charakterze społeczno-ekonomiczno-politycznym zapożyczono z organizacji,
w których działali jeszcze przed wybuchem wojny członkowie „Warszawianki”,
a więc Straży Przedniej, Zakonu Dobra i Honoru Rzeczypospolitej, Zespołu Społeczno-Narodowego (środowisko „Gospodarki Narodowej”), grupy Jutra Pracy5.
Można przyjąć, że organizacje te charakteryzował dość duży radykalizm społeczny, widoczny w postulatach dotyczących uspołeczniania środków produkcji
czy przeprowadzenia reformy rolnej bez odszkodowania. W kwestiach polityki
zagranicznej snuto śmiałe plany budowy sojuszu państw środkowoeuropejskich
pod przywództwem Polski oraz rewindykacji terytorialnych na zachodzie, czyli pełnego dostępu do wybrzeża Bałtyku, Prus Wschodnich od Gdańska, przez
Szczecin, aż po Rugię.
Praktycznie już od późnej jesieni 1939 roku „Warszawianka” próbowała rozbudować struktury organizacyjne. W grudniu została do niej włączona Służba
Obrony Przeciwlotniczej, którą kierował wiceprezydent Warszawy Julian Kulski.
W tym samym czasie „Warszawianka” podjęła też ścisłą współpracę z syndykatami: Związkiem Zawodowym, Pracowników Samorządowych oraz Związkiem
Służby Domowej. Z „Warszawianką” współpracował również „Grunwald” – organizacja bojowa kierowana przez znanego lekarza chirurga Mirosława Leśkiewicza, Stefana Kisielewskiego, Stefana Wysokińskiego i adwokata Konrada Sieniewicza. Elitarnej grupie udało się nawet wydać kilka numerów efemerydalnego
pisemka „Warta”. Program „Grunwaldu” nie był skomplikowany. Przeważały
w nim treści patriotyczne, motywy antysanacyjne (krytyka „winowajców września”) oraz hasła budowy federacji państw na obszarze trzech mórz: Bałtyckiego,
Czarnego i Adriatyckiego6.
5

Por. J. Hoppe, Wspomnienia, przyczynki, refleksje, Londyn 1972, s. 97–101. Na temat środowiska „Jutra Pracy” pisali obszernie: T. Sikorski, „Narodowi piłsudczycy”. Nacjonalizm państwowy w ujęciu grupy „Jutro Pracy” (1931–1939), w: Piłsudczycy bez Piłsudskiego. Dylematy
piłsudczyków po 1935 r., red. M. Wołos, Toruń 2009, s. 163–188; J. Bardach, Grupa „Jutro Pracy”
a idea konsolidacji narodowej w latach 1935–1939, „Acta Universitatis Vratislaviensis. Historia”
1981, t. 36; J.M. Majchrowski, Grupa „Jutra Pracy” wobec Obozu Zjednoczenia Narodowego,
„Studia Historyczne” 1977, z. 2, s. 265–275; J. Faryś, Piłsudski i piłsudczycy. Z dziejów koncepcji
polityczno-ustrojowej (1918–1939), Szczecin 1991, s. 111–113; 180–186; A. Micewski, W cieniu
marszałka Piłsudskiego. Szkice z dziejów myśli politycznej II Rzeczypospolitej, Warszawa 1969,
s. 209–226; G. Zackiewicz, Syndykalizm w polskiej refleksji i rzeczywistości politycznej I połowy
XX wieku, Kraków 2013, s. 433–434; Nacjonalista legionowy. Wybór publicystyki Jana Hoppego
do 1939 roku, wstęp i oprac. A. Meller, P. Tomaszewski, T. Sikorski, Biała Podlaska 2014, s. 25–44.
6
Jan Hoppe, Życiorys…, k. 564; zob. także: C. Żerosławski, Katolicka myśl…, s. 22; B. Nietyksza, Nadzieje, złudzenia…, s. 303; J. Hoppe, Wspomnienia…, s. 303–311.
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Trzecie ze środowisk współtworzących Unię – „Nowa Polska” – powstało między grudniem 1939 a styczniem 1940 roku. Inicjatorem jej powstania był
Zenon Tomasz Sobota, były urzędnik gminny, który już w końcu 1939 roku
przystąpił do organizowania ruchu oporu w Małopolsce i na Rzeszowszczyźnie. Dołączyli do niego Tadeusz Kudliński (Kraków), Juliusz Braun (Warszawa),
Julian Babiński (Warszawa) i Stefan Fleszar (Warszawa). Komórki „Nowej
Polski”, oprócz Warszawy i Krakowa, działały jeszcze w Kielcach i Radomiu.
Zbrojne oddziały tej organizacji szybko straciły autonomię i zostały włączone do
ZWZ7. Najprawdopodobniej jeszcze w grudniu 1939 roku wąska grupa działaczy
skupiona wokół Jerzego Brauna nawiązała kontakt z „Warszawianką”, następnie,
wiosną 1940 roku, także z „Grunwaldem” oraz organizacją „Pobudka”. W efekcie rozmów zjednoczeniowych, w maju 1940 roku, z połączenia „Nowej Polski”,
„Warszawianki” i „Grunwaldu” powstała „Unia”8. Przystąpiło do niej również
środowisko „Spólnoty”, którym kierował Kazimierz Studentowicz. Była to grupa
byłych pracowników Banku Gospodarstwa Krajowego, od jesieni 1939 roku zatrudnionych w Spółdzielni Pracy „Spólnota”9.
Jeszcze wiosną i latem 1940 roku z „Unią” związały się inne środowiska
konspiracyjne: Konfederacja Niepodległościowych Organizacji Polskich (Stanisław Bukowski), Front Odrodzenia Polski (Zofia Kossak-Szczucka, ks. Franciszek Pauliński, ks. Jan Zieja, ks. Edmund Krauze, Władysław Bartoszewski,
Witold Bieńkowski) oraz część Akademickiego Stowarzyszenia „Odrodzenie”
(Ludwik Górski, Jerzy Turowicz, Michał Sobański, Czesław Strzeszewski)10.
Na początku 1941 roku za pośrednictwem Sobańskiego do „Unii” przystąpiła Organizacja Wojskowa „Wilki” (działała przede wszystkim na Wileńszczyźnie
i Nowogródczyźnie), kierowana przez Józefa Stanisława Brücknera11. Pomimo że
7
Jan Hoppe, Życiorys…, k. 565–566; Protokół przesłuchania Jerzego Brauna…, k. 33; k. 539–
540; J. Braun, Moja działalność społeczno-polityczna, AIPN BU, sygn. 01236/332, k. 673.
8

K. Studentowicz, Życiorys, AIPN BU, sygn. 01224/752, k. 285; Protokół przesłuchania Kazimierza Studentowicza, AIPN BU, sygn. 01224/752, k. 1055; Protokół przesłuchania Jerzego Brauna…, k. 207–208. Także: A. Andrusiewicz, Stronnictwo Pracy…, s. 163; W. Bujak, Historia…,
s. 84–90; J. Braun, Zarys historii i doktryny Unii (1940–1945), „Chrześcijanin w Świecie” 1985,
nr 133, s. 27–29; B. Nietyksza, Nadzieje, złudzenia…, s. 302–303.
9

K. Studentowicz, Życiorys…, k. 280.

10

Jan Hoppe, Życiorys…, k. 565–566; Uzupełnienie do życiorysu Jana Hoppe, AIPN BU
1224/52, k. 626; Protokół przesłuchania Jerzego Brauna…, k. 503; zob. także: A. Klimontt, Wspomnienie o Zofii Kossak i FOP-ie, „Więź” 1986, nr 4, s. 83–90.
11
Z. Łukawski, Pozycje bez okopów, Warszawa 1969; A.K. Kunert, Ilustrowany przewodnik
po Polsce Podziemnej 1939–1945, Warszawa 1996, s. 465; także: K. Studentowicz, Życiorys…,
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Unia zrzeszała ludzi z kilku środowisk, nadal miała charakter elitarny i kadrowy.
Warto zaznaczyć, że w jej strukturach znalazło się niemałe grono intelektualistów, na przykład Janusz Pajewski, Kazimierz Piwarski, Wacław Felczak, Jan
Dąbrowski, Henryk Batowski, Czesław Strzeszewski, Kazimierz Wyka, Stefan
Jaracz, Jan Kielanowski, Stanisław Leszczyński, Kazimierz Kumaniecki, Jan Zachwatowicz, Seweryn Eustachiewicz, o. Jacek Woroniecki, Henryk Dembiński,
Kazimierz Libera oraz Stefan Kieniewicz.
Najważniejszym ogniwem organizacyjnym „Unii” był Komitet Naczelny.
Zasiadali w nim: Jerzy Braun (prezes) oraz Jan Hoppe (wiceprezes), płk Edward
Grodzki (członek), M. Sobański (członek), C. Odorkiewicz (członek) i M. Leśkiewicz (członek). Od 1942 roku do Komitetu zostali dokooptowani: Z. Kossak-Szczucka, K. Studentowicz i S. Bukowski. Oprócz Rady Naczelnej działały
jeszcze Główna Komisja Rewizyjna, Sąd Organizacyjny, Walny Zjazd Delegatów oraz Rada Programowa, której zadaniem było rozwijanie i aktualizowanie
bieżącego programu12. Obradom Rady przewodniczył w okresie funkcjonowania
„Unii” Jerzy Braun. Warto zaznaczyć, że Rada Programowa nie była jedynie zastygłym kolegialnym ciałem statutowym, w jej ramach działały różne komisje,
które pracowały nad programem politycznym: 1) Komisja Socjalna (Zygmunt
Kopankiewicz, J. Hoppe, Stefan Mateja); 2) Komisja Ekonomiczna (K. Studentowicz); 3) Komisja Prawnicza (Józef Tyszkiewicz, Stefan Bruszyński, J. Zieleński); 4) Komisja Polityki Zagranicznej (J. Pajewski, M. Sobański, S. Kieniewicz,
K. Sieniewicz); 5) Komisja Kulturalna (J. Zachwatowicz, K. Ragemey, Antoni
Madej, T. Kudliński, Jerzy Braun, M. Perkowski); 6) Komisja Oświaty (Bronisław Chruścicki, Albin Jakiel). Z poszczególnymi komisjami współpracowali
również eksperci: L. Górski, Lech Rościszewski, Bruno Sikorski, Juliusz Braun,
Zbigniew Madeyski i Tomasz Kozłowski.13Z inicjatywy S. Bukowskiego zrealizowano również w 1943 roku projekt powołania czterech Unii Sektoralnych:
1) Unia Kultury (m.in. Jerzy Braun, J. Zachwatowicz, T. Kudliński)14; 2) Unia
Kobiet (m.in. Z. Kossak-Szczucka, Anna Dobrzyńska, Halina Bierówna); 3) Unia
k. 285; Protokół przesłuchania Jerzego Brauna…, k. 540–541; B. Nietyksza, Nadzieje, złudzenia…, s. 308.
12
Jan Hoppe, Życiorys…, k. 566–567; Organizacja „Unionizmu” jako ruchu ideowego [b.d.w.;
b.m.w.], s. 8 i n.
13
14

Protokół przesłuchania Jerzego Brauna…, k. 541–543.

Z Unią Kultury współpracował afiliowany przy „Unii” Ruch Unijny Słowiańskiego Towarzystwa Kulturalnego, działający głównie w Krakowie na bazie tamtejszej komórki „Unii”.
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Pracy (m.in. Z. Madeyski, K. Studentowicz); 4) Unia Młodzieży (m.in. Jerzy Seredyński)15. Powołanie sektorów miało z jednej strony rozładować nadmierny
centralizm organizacyjny, z drugiej usprawnić pracę nad programem ideowym,
politycznym i wychowawczym.
Wewnątrz „Unii” działały także „struktury poziome”: tzw. Kolumna, to jest
ściśle zakonspirowana organizacja o technicznych zadaniach, jak choćby magazynowanie i kolportaż materiałów programowych16, oraz Instytut Europy Środkowo-Wschodniej (IEŚ-W) – komórka o eksperckim charakterze, przygotowująca raporty i programy17.
Niektórzy członkowie Komitetu po zwycięstwie ZSRR nad III Rzeszą wycofali się z czynnej działalności, uważając, że zmienia się zasadniczo koniunktura polityczna i wszelkie dyskusje nad kształtem przyszłej federacji państw
środkowoeuropejskich zwyczajnie straciły rację bytu, ponieważ ta część Europy znajdzie się pod wpływami ZSRR. Na przełomie 1944/1945 roku członkowie
Instytutu za pośrednictwem Karola Stojanowskiego, również współpracownika
IEŚ-W, podjęli rozmowy na temat współpracy z Organizacją Ziem Zachodnich
„Ojczyzna”, z inicjatywy której powstały Biuro Ziem Zachodnich Delegatury
Rządu RP na Kraj, a nieco później również Uniwersytet Ziem Zachodnich i Instytut Zachodni (w 1945 r.)18.
Zasadniczo najlepszą formą promocji idei i programu politycznego „Unii”
była prasa. Unioniści dysponowali kilkoma tytułami, na ogół dobrze zredagowanymi, na przykład: „Kultura Jutra”, „Naród”, „Miesięcznik Literacki”, „Słowo”,
„Ogniwo”, „Nakazy”. W skład „Unii” wchodziły również oddziały zbrojne, którymi dowodził płk Edward Grodzki (były szef sztabu Armii Modlin)19. Oddziały
unionistów zostały wcielone do ZWZ AK, choć wcześniej rozmowy na temat
15

Protokół przesłuchania Jerzego Brauna…, k. 542–543.

16

Tamże, k. 553–555.

17

Por. T. Sikorski, Między Odrą, Bałtykiem a Dniestrem. Synteza „Polski Piłsudskiego”
z „Polską Dmowskiego” w działalności (pracach studyjnych) Instytutu Europy Środkowej i programie politycznym konspiracyjnej organizacji „Unia” (1940–1944/1945), w: Nad Odrą i Bałtykiem. Polska myśl zachodnia do 1939 roku. Twórcy – koncepcje – realizacja, red. M. Semczyszyn,
T. Sikorski, A. Wątor, Szczecin 2013.
18

Protokół przesłuchania Alojzego Targa, AIPN BU, sygn. 01236/332, k. 100–101; k. 126–127;
Protokół przesłuchania Stanisława Miklaszewskiego, AIPN BU, sygn. 01236/332, k. 104–105; Notatka informacyjna, AIPN BU, sygn. 01236/332, k. 117. Z Instytutem Zachodnim po zakończeniu
wojny podjęli współpracę J. Pajewski i K. Piwarski, zob. Instytut Zachodni w dokumentach, wybór
i oprac. A. Choniawko, Z. Mazur, Poznań 2006, s. 24–267.
19

K. Popiel, Na mogiłach przyjaciół…, s. 137–139.
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scalenia prowadzono z NSZ (Stanisław Kasznica, Tadeusz Todtleben, Tadeusz
Gluziński, Karol Stojanowski). Zakończyły się jednak niepowodzeniem, pomimo
że płk. Grodzkiemu oferowano dowództwo nad połączonymi siłami.
Na tle innych organizacji konspiracyjnych „Unia”, mimo potężnego potencjału intelektualnego, nie była w stanie konkurować ze stronnictwami „wielkiej
czwórki”: Stronnictwem Narodowym, Stronnictwem Pracy, Stronnictwem Ludowym i Polską Partią Socjalistyczną „Wolność Równość Niepodległość”. Stąd
praktycznie już od lata 1940 roku toczono rozmowy na temat zjednoczenia z różnymi podmiotami: SN, Obozem Narodowo-Radykalnym „Szaniec”, odłamami
ludowców, Ruchem „Miecz i Pług”, środowiskiem „Orki”, Chłopską Organizacją Wolności „Racławice”, Polską Organizacją Zbrojną oraz Ruchem Zjednoczenia Słowian, którym kierował Jerzy Mostowicz (ps. Jerzy Słowiański), agent
gestapo20.
Od początku 1942 roku toczyły się również rozmowy w sprawie zjednoczenia
21
z SP . Niemal w tym samym czasie zaproponowano liderom „Unii” rozmowy o połączeniu z rozłamowcami z SP, którzy utworzyli Stronnictwo Zrywu Narodowego
(Zygmunt Felczak, Feliks Widy-Wirski). „Unii” nie odpowiadały jednak wyraźnie
antyklerykalne (ateistyczne) i neopogańskie zapożyczenia ideowe reprezentowane
przez działaczy przedwojennej Zadrugi, którzy również przyłączyli się do SZN22.
Tak więc, po oczywistym fiasku rozmów ze SZN, w styczniu 1943 roku parafowano wstępną umowę z SP, na podstawie której „Unia” miała wejść w skład formacji
chadeckiej na zasadzie autonomii, zachowując własny Komitet Wykonawczy, Radę
Naczelną i Radę Programową oraz własne członkostwo. Unioniści mieli w SP bardzo silną pozycję, bowiem zasiadali w najważniejszych organach statutowych SP,
zaś Jerzy Braun i Studentowicz mieli duży wpływ na wypracowane przez chadeków dokumenty programowe23. Deklarację o połączeniu „Unii” z SP parafowano
ostatecznie 13 lutego 1943 roku24. Do Zarządu Głównego SP z ramienia „Unii”
20
Jerzy Braun, Życiorys, AIPN BU, sygn. 01224/752, k. 574–575; Protokół przesłuchania Jerzego Brauna…, k. 506–508; k. 543–549; Akt oskarżenia przeciwko Jerzemu Braunowi, AIPN
BU, sygn. 01236/332, k. 655–666.
21
Por. M. Hańderek (rec.), Tomasz Sikorski, Polski Savonarola. Pisma polityczne Kazimierza
Studentowicza z lat wojny i okupacji, Toruń 2013, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2015, nr 26, s. 252.
22
Uzupełnienie do życiorysu Jana Hoppe…, k. 653–656; J. Braun, „Unia”, „Więź” 1985,
nr 7–9, s. 171–205.
23
24

Jan Hoppe, Życiorys…, k. 569 i n; J. Braun, Moja działalność…, k. 679.

„Reforma”, 10.04.1943, nr 6; „Naród”, marzec 1943, nr 3; W. Bujak, Historia…, s. 127–128;
J. Majchrowski, Geneza politycznych ugrupowań…, s. 62.
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weszli: Jerzy Braun, K. Studentowicz i S. Bukowski, natomiast do władz „Unii”
dokooptowano chadeków: Józefa Kwasieborskiego i Stefana B. Kaczorowskiego.
Radę Programową unistów zasilił natomiast Józef Chaciński25.
Liderzy „Unii” starali się (także po zjednoczeniu z SP) uczestniczyć w różnych inicjatywach ogólnokonspiracyjnych. Świadczyło to o dużej otwartości
kierownictwa na współpracę oraz dobrych kontaktach, na ogół jeszcze z okresu
przedwojennego, z ludźmi wywodzącymi się z różnych przedwojennych środowisk i grup. Na przykład w 1943 roku „Unia” przystąpiła do Społecznej Organizacji Samoobrony (S.O.S), do której należały także inne ugrupowania, na przykład
Stronnictwo Demokratyczne, Polski Związek Wolności, Chłopska Organizacja
Wolności „Racławice”, Obóz Polski Walczącej, Front Odrodzenia Narodowego
(podbudowa polityczna Tajnej Armii Polskiej), Ruch Zjednoczenia Słowian, Organizacja „Pobudka”, Korpus Bezpieczeństwa Warszawy26. Po zastrzeleniu przez
żołnierzy państwa podziemnego „Jerzego Słowiańskiego” z RZS działalność
S.O.S zamarła, ponieważ na jej trop wpadli Niemcy27.
Odrębną strukturą było Biuro Pracy Społecznej, powołane tuż przed wojną
przez SN na potrzeby sporządzania ekspertyz w sprawach polityki społecznej
i gospodarczej. Z ramienia „Unii” w pracach BPS uczestniczyli: Konrad Sieniewicz, Kazimierz Studentowicz i Tomasz Kozłowski28. Poza tym działacze
Unii utrzymywali kontakty z SN, ONR, Konfederacją Narodu, Klubem Patriotów (Towarzystwo Patriotyczne: Roman Knoll, Józef Rettinger), organizacjami
syndykalistycznymi, piłsudczykowskimi (np. Myślą Państwową) i ludowymi
(np. Chłopska Organizacja Wolności „Racławice”). Franciszek Urbański z „Unii”
był także członkiem z ramienia SP w tzw. Komitecie Antykomunistycznym, grupującym głównie polityków „czwórki” oraz SD i S.O.S.29
25

Jan Hoppe, Życiorys…, k. 570–571; także: J. Majchrowski, Geneza politycznych ugrupowań…, s. 62–63.
26
W S.O.S działała spora grupa unionistów, m.in. Jerzy Braun, W. Siła-Nowicki, B. Nietyksza
i Z. Kossak-Szczucka, zob. B. Nietyksza, Nadzieje, złudzenia…, s. 319–320.
27
Protokół przesłuchania Jana Hoppe, AIPN BU, sygn. 01224/752, k. 521–527; Protokół przesłuchania Jerzego Brauna…, k. 550–552; J. Braun, Moja działalność…, k. 680. Również: S. Fertacz, Polska myśl słowiańska w okresie drugiej wojny światowej, Katowice 2000, s.74–75; C. Żerosławski, Katolicka myśl…, s. 23.
28
Jan Hoppe, Życiorys…, k. 575; Protokół przesłuchania Jerzego Brauna…, k. 511–513; ppor.
B. Lisowski, Ogólna charakterystyka organizacji „Unia”, AIPN BU, sygn. 01236/332, k. 703.
29
Protokół przesłuchania Jana Hoppe…, k. 518–519; Uzupełnienie do życiorysu Jana Hoppe…,
k. 629–630.
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Liderzy „Unii” uczestniczyli również czynnie w pracach Delegatury Rządu
RP na Kraj. Jerzy Braun był zastępcą szefa Kierownictwa Walki Cywilnej, przewodniczącym Rady Jedności Narodowej, delegatem Rządu RP na Kraj, autorem
słynnego „Testamentu Polski Walczącej” i współautorem „Manifestu do Narodu
Polskiego i Narodów Zjednoczonych”30.
Jak wspomniano, baza społeczna „Unii” miała głównie charakter mieszczański i inteligencki. W skład kadry kierowniczej organizacji w okresie jej samodzielnego działania wchodzili głównie przedstawiciele profesury, akademicy,
drobni urzędnicy, prawnicy (sędziowie i adwokaci), dziennikarze, zawodowi żołnierze. Mieli oni bardzo różny bagaż doświadczeń i poglądów. Znajdowali się tam
piłsudczycy, narodowi katolicy, personaliści, społeczni radykałowie (np. działacze Związku Nauczycielstwa Polskiego), działacze chrześcijańsko-społeczni,
a nawet socjaliści. I już choćby na podstawie tych biograficznych afiliacji „Unię”
można zaklasyfikować jako organizację syntetyzującą idee chrześcijańskie ze
społecznym radykalizmem, charakteryzującym ugrupowania o proweniencji
postępowej.
Bez wątpienia „Unia” należała do tych środowisk konspiracyjnych, które
kładły ogromny nacisk na prace studyjno-programowe. Nigdy jednak nie wypracowała w pełni kompletnego programu politycznego, będącego przede wszystkim konsekwencją dominującego w publicystyce unijnej myślenia w kategoriach
ideowych, co musiało oznaczać, że kwestie pragmatyki politycznej pozostawały
na marginesie zainteresowań twórców myśli politycznej. O ile unistom udało się
zarysować nieco archaiczny, niedostosowany do zachodzących zmian, zapewne
także mało odporny na dziejowe przeciwności koncept, była to jednak wizja tylko
i wyłącznie postulatywna, trudna (czy wręcz niemożliwa) do realizacji w warunkach panujących na przełomie lat 1943/1944.
Postulatywny charakter unijnej myśli politycznej był wyrazem nieco zawężonej (czy też uproszczonej) świadomości społecznej. Jeśli bowiem przyjmiemy
za Émilem Durkheimem, że świadomość społeczna to nic innego, jak tylko konglomerat wyobrażeń, symboli, wzorców, pojęć, opinii, ale także mitów i przesądów, akceptowanych przez większość społeczeństwa, to w przypadku „Unii” owa
wspólnota wydaje się być właśnie mocno zawężona. Ideolodzy „Unii”, zorientowani w meandrach filozofii, teorii kultury, historiozofii, uprawiali refleksję,

30
Najpełniejszego dotąd omówienia poglądów i działalności Jerzego Brauna dokonał
R. Łętocha, „Oportet vos nasci denuo”. Myśl społeczno-polityczna Jerzego Brauna, Kraków 2006.
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która tylko w ich subiektywnym odczuciu była wspólna dla większości obywateli, choć, czemu nie można zaprzeczyć, była trwale zakorzeniona w tradycji narodowej i pamięci historycznej.
Myśliciele polityczni związani z „Unią”, zwłaszcza Jerzy Braun, wychodzili
z przekonania, że największym fatalizmem polskiej polityki i myśli politycznej
jest ciągłe „dzielenie”, „podział”, słowem – nieumiejętność przełamywania tradycyjnych antynomii, szukania ideowej syntezy, skutecznego przejścia z ładu
porewolucyjnego (1789 r.) do porządku łacińskiego (bożego, tradycyjnego). Owo
naczelne założenie unionizmu trafnie wyrażała używana przez Brauna paremia:
unia człowieka z Bogiem, unia człowieka z człowiekiem, unia narodu z narodem.
Sądzę, że nie będzie nadużyciem stwierdzenie, że na koncepcję „Nowej Polski” składały się trzy szkoły myślenia, reprezentowane przez trzech głównych
myślicieli politycznych z kręgu „Unii”. Pierwszym był Jerzy Braun. W filozofii
politycznej Brauna widoczne były wpływy mesjanizmu romantycznego w wydaniu Józefa Hoene-Wrońskiego, poezji Cypriana Kamila Norwida, idei Stanisława
Wyspiańskiego oraz Stanisława Brzozowskiego. Od nich czerpał Braun wiarę
w możliwość stworzenia podstaw pod filozofię absolutną. Ideę syntezy pozornie
sprzecznych idei i pierwiastków łączył Braun z postulatem federacji państw (katolickie imperium apostolskie), unii Kościołów, koalicji pracy i kapitału, syntezie
„kultury wysokiej” (intelektualnej) i niskiej (ludowej), syntezie „Polski Szlacheckiej” i „Polski Królewskiej”, jak również przezwyciężeniu antynomii narodu
i państwa31. W zarysowanym pomyśle ustrojowym Braun starał się rozstrzygnąć
„tradycyjną” antynomię „władzy od góry” (autorytet wypływający z prawa Bożego) i „władzy od dołu” (wolność scalona w prawach człowieka). W odniesieniu
do kwestii społecznej jej rozwiązanie miało polegać na tworzeniu podstaw pod
ustrój pośredni między demokracją parlamentarną (realizacja „władzy od dołu”)
a dyktaturą (realizacja „władzy od góry”)32.

31
J. Bartyzel, Jerzy Braun – człowiek i dzieło, „Tygodnik Powszechny” 1985, nr 42; tenże,
Między katastrofizmem a mesjanizmem. Wstęp do historiozofii Jerzego Brauna, „Pro Fide, Rege et
Lege” 1992, nr 3–4, s. 6–10; zob. także: W. Kaczocha, Historia, cele rozwoju społecznego wartości kultury i posłannictwa narodu polskiego w ujęciu Jerzego Brauna, w: tegoż, Filozofia cywilizacji i kultury: teorie filozoficzne rozwijane w Polsce w pierwszej połowie XX wieku, Poznań 1998;
L. Wiśniewska-Rutkowska, Mesjanizm W. Lutosławskiego a mesjanizm wrońskistyczny J. Brauna,
w: Filozofia i mistyka Wincentego Lutosławskiego, red. R. Zaborowski, Warszawa 2000; tejże,
Mesjanizm Jerzego Brauna. Myślenie w perspektywie Józefa Marii Hoene-Wrońskiego, Kielce
2004; M. Szyszkowska, Jerzy Braun, „Ruch Filozoficzny” 1977, nr 1–2.
32

J. Bartyzel, Jerzy Braun…
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Nieco inną intuicję ideową można przypisać Janowi Hoppemu, przedwojennemu działaczowi i ideologowi piłsudczykowskiej (reprezentującej optykę
„nacjonalizmu państwowego”) grupy „Jutro Pracy”. Hoppe uchodził przed 1939
rokiem za jednego z rzeczników korporacjonizmu oraz idei państwa uspołecznionego. Dopiero w drugiej połowie lat trzydziestych, nie rezygnując ze syndykalistycznych poglądów, wyraźnie zbliżył się do idei nacjonalistycznych, reprezentując nurt polskiego nacjonalizmu państwowego.
Jeszcze inne były doświadczenia Kazimierza Studentowicza, ekonomisty,
nieźle orientującego się również w problematyce międzynarodowej. Studentowicz, choć był uczniem prof. Adama Krzyżanowskiego, nie został nigdy klasycznym liberałem. Można nawet powiedzieć, że „zbłądził”, szukając takiego programu ekonomiki narodowej, który godziłby zasady katolickiej nauki społecznej
z lewicową wrażliwością. Gdy do tego jeszcze dodamy fakt, że Studentowicz był
„ekspertem” ekonomicznym środowiska neokonserwatystów z „Buntu Młodych”
i „Polityki”, współautorem słynnego manifestu neoimperialnego Polska idea
imperialna33 (Warszawa 1938 r.), jawi nam się postać tyleż interesująca, co wewnętrznie skomplikowana, pod względem zaś koncepcyjnym wielonurtowa. Był
więc Studentowicz człowiekiem poszukującym, politycznie jeszcze nieukształtowanym, nie w pełni dojrzałym, balansującym między marzeniami o gminnym
socjalizmie, postępowym światem a chrześcijańskim ładem z czasów pierwszych
chrześcijan34.
Na kanwie tych doświadczeń, ideowych intuicji i rozpoznań wypracowano
unionistyczny program „Nowej Polski”. Jego pierwsze impulsy możemy odnaleźć już w przedwojennej pracy Jerzego Brauna pt. Zagadka dziejowa Polski.
Próba historiozofii (Warszawa 1938), w której wyraźnie nawiązywał do potrzeby
przywrócenia ducha narodowego, polskiej misji cywilizacyjnej, a jednocześnie
przełamania antynomii między narodem a państwem, autorytetem władzy
a wolnością jednostki. Braun jawił się również jako rzecznik federacji narodów
środkowoeuropejskich, w której Polska miałaby odgrywać mesjanistyczną rolę
33
34

Studentowicz zredagował cały rozdział poświęcony polityce gospodarczej.

Por. T. Przeciszewski, Radykalny chrześcijański demokrata. Kazimierz Studentowicz (1903–
1992), „Chrześcijanin w Świecie” 1993, nr 4; tenże, Kazimierz Studentowicz – wybitny przywódca,
więzień polityczny i teoretyk ruchu chrześcijańsko-społecznego w Polsce (1903–1992), „Roczniki
Nauk Społecznych KUL” 1994/1995, t. 22–23, z. 1. Z najnowszych prac na szczególną uwagę
zasługują: T. Sikorski, Polski Savonarola…; M. Kulesza, Myśl polityczna Kazimierza Studentowicza, Szczecin 2010 [maszynopis niepublikowanej pracy magisterskiej, napisanej pod kierunkiem
prof. Adama Wątora w zbiorach prywatnych autora].
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„Apostoła Narodów”. Z czasów przedwojennych zachował się jeszcze jeden tekst
niepublikowany, najprawdopodobniej autorstwa Brauna, w którym widać te
wpływy ideowe jeszcze wyraźniej. Mowa o pochodzącym ze stycznia 1938 roku
artykule Zasady, ustrój i problemy socjalno-polityczne nowego państwa polskiego. Choć tekst w wersji maszynopisu liczy niewiele ponad trzy strony, można go
potraktować jako przemyślaną rekapitulację poglądów Brauna na sprawy ustrojowe. Pozwala nam również przypuszczać, dlaczego Braun już na początku okupacji nazwał organizację konspiracyjną, której przewodził, właśnie „Nowa Polska”.
Projekt „Nowej Polski” to pomysł na wspólnotę opartą na trzech klasycznych fundamentalnych cnotach: prawdzie, pięknie i dobru, połączonych z prawdami wypływającymi z Biblii i Ewangelii. W dobie kryzysu cywilizacyjnego,
ale także kryzysu form ustrojowych, miała to być alternatywa między demokracją a autorytaryzmem, wolnością a zniewoleniem, kosmopolityzmem a nacjonalizmem. W Nowej Polsce – pisał Braun – „naród i państwo ustanowią jedność
bezwzględną, służącą najwyższym ideałom Prawa Bożego i prawdziwego postępu”35. W materii ustrojowej proponował, aby rządy oprzeć na zasadach ideokracji,
w których utrzymana zostałaby harmonia między trzema na pozór tylko sprzecznymi pierwiastkami: autorytetem, wolnością i prawem. Autorytet i autorytet państwa ogniskowały się we władzy „Piastuna” (republikańskiej Głowie Państwa)
– „Zwierzchnika” odpowiedzialnego przed narodem, Bogiem i historią. Oprócz
trzech tradycyjnych władz: ustawodawczej (dwuizbowy sejm, łączący przedstawicielski demos z elitarną aristoi), wykonawczej (prezydent i powoływany przez
niego rząd) i sądowniczej (sądy i trybunały) miała jeszcze istnieć dodatkowa,
czwarta władza: Rada Najwyższa, przypominająca swoistą „radę mędrców” (platońskich filozofów), ludzi mądrych, cieszących się zaufaniem społecznym i autorytetem. Rada nie miała tutaj ściśle przypisanych zadań, mowa tylko o tym, że
rozstrzygałaby spory siłą swojego autorytetu, zabierała głos w sprawach najważniejszych dla państwa. Poza tym państwo miało być zdecentralizowane i samorządne, z rozbudowanymi instytucjami samorządu terytorialnego, a zwłaszcza
gospodarczego i kulturalnego (związki ideokratyczne)36.
Ustrój społeczno-gospodarczy „Nowej Polski” miał się opierać, według
Brauna, na zasadach chrześcijańskich, dalekich zarówno od kapitalizmu, jak

35

Zasady, ustrój i problemy socjalno-polityczne nowego państwa polskiego, Warszawa,
3 I 1938 rok, AIPN BU, sygn. 1564/9, k. 2.
36

Tamże, k. 2–3.
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i wszelkich form socjalistycznych. Tak zwana idea pracy twórczej, zaczerpnięta przez Brauna nie tylko od Brzozowskiego, ale i Wyspiańskiego, miała łączyć
w sobie znów jedynie pozornie ze sobą sprzeczne zasady sprawiedliwości społecznej z wolnością prywatną, planowości z wolnym rynkiem. Stąd warsztat pracy
właściciela nie miał być traktowany jedynie jako źródło bezpośrednich korzyści
dla właściciela i źródło utrzymania dla pracownika, ale przede wszystkim jako
teren pracy publicznej, wychowawczej i narodowej. Miernikiem poszczególnych
jednostek, a jednocześnie prawem udziału w dochodzie społecznym miała być
praca, oceniana według zasady: każdemu według jego pracy. Jednoczenie Braun
kładł szczególny nacisk na pielęgnowanie etosu pracy, szczególną rolę przypisując tu inteligencji. I choć unikał klasowości, a nawet więcej – był jej zagorzałym
krytykiem, to uważał, że inteligencja (zwłaszcza duchowieństwo i nauczyciele)
ma ogromną, wręcz misyjną rolę do odegrania. Przyznać trzeba, że ocena kondycji polskiej inteligencji w oczach Brauna nie była najwyższa. Cechowało ją
w jego przekonaniu kołtuństwo, uleganie zachodnim modom i – co najważniejsze
– całkowity brak moralnego kośćca oraz umiejętności krytycznego myślenia. Inteligencja miała być przede wszystkim nośnikiem narodowych wartości i ideałów
kultury, warstwą zdolną poświęcić interesy prywatne celom nadrzędnym – publicznym, ogólnonarodowym37.
W kwestiach ekonomicznych Braun opowiadał się, jak już było powiedziane, za ochroną własności prywatnej, podnosił zasadność jej upowszechnienia.
Domagał się uprzemysłowienia kraju, nie tracąc z horyzontu polskiego rolnictwa.
Jako pionierski można potraktować postulat, aby ludność chłopska niemogąca
utrzymywać się z pracy na własnym gospodarstwie, kolonizowała tereny ziem
zachodnich, które miałyby się znaleźć w przyszłych granicach terytorialnych
państwa polskiego. Braun ustosunkował się także do mniejszości narodowych,
które państwo powinno otoczyć opieką w duchu tradycyjnej polskiej tolerancji,
pod warunkiem jednak pełnej lojalności wobec państwa. Wydaje się, że warunek
ten nie dotyczył jedynie Żydów, co do roli których Braun był szczególnie krytyczny. Uważał, że po „linii etyki chrześcijańskiej” należało zapewnić narodowi
polskiemu pełnię praw w dziedzinie gospodarki i kultury, a „[n]admierna ilość
Żydów winna być w Nowej Polsce ograniczona na drodze planowej emigracji,

37
Tamże, k. 4–5; także: J. Braun, Polska przedmiotem dziejów, AIPN BU, sygn. 1564/4,
k. 18–19.
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kierującej Żydów do ich siedziby narodowej oraz krajów przesyconych tym elementem”38. W tej kwestii zresztą propozycje Brauna nie różniły się od propozycji
obozu sanacyjnego (Obozu Zjednoczenia Narodowego)39.
Najbardziej enigmatycznie i ogólnie brzmiały te rozważania Brauna, które
odnosiły się do miejsca „Nowej Polski” w systemie międzynarodowym. Wychodząc z przesłanek cywilizacyjnych (także historiozoficznych), a zarazem reasekuracji interesu narodowego, uważał, że mamy jako naród do odegrania rolę dziejową. Nie ograniczała się ona jedynie do klasycznego już „przedmurza Europy”,
ale do misji w obronie łacińskiego ładu i cywilizacji klasyczno-chrześcijańskiej,
do obrony przed destrukcyjnym wpływem antywartości (ostrzegał przed masonerią) i pogaństwem (bolszewizm i narodowy socjalizm). Polska, odziana w „stare mesjanistyczne szaty”, miała być przewodnikiem innych narodów, „apostołem
cywilizacji zachodniej”, strażnikiem tradycji40.
Zarysowany niemalże w przeddzień wybuchu wojny program „Nowej Polski” zawierał zasady ogólne, które unioniści uzupełnili już w okresie II wojny
światowej, dążąc do tego, aby zasady moralności chrześcijańskiej były obecne
w życiu prywatnym, publicznym, w stosunkach między narodami i państwami41.
Tak pisali o dyspozycjach moralnych własnego środowiska:
1) My – to jawna walka wyznawców Zasady Prawdy, Dobra, Miłości i Piękna przeciwko wyznawcom zasady kłamstwa i nienawiści; 2) My – to bezklasowa jedność
narodu polskiego uznająca zupełną równość każdego Polaka i każdej Polki przed
prawem Bożym i uzgodnionym z nim prawem państwowym; 3) My – to samorzutnie
powstający i rozwijający się w Polsce rewolucyjny ruch moralno-polityczny i to najpierw moralny, dopiero w konsekwencji – polityczny ruch, wymierzony przeciwko
wszystkim obcym i wrogim cywilizacji łacińskiej wpływom, potęgom i spiskom międzynarodowym (mamonistycznym, totalistycznym, komunistycznym, itp.), ruch podejmujący realizację zaniedbanej misji dziejowej Narodu Polskiego, 4) My – to wkraczający poza wszelkie partie front ogólnonarodowy, jednoczący wszystkich dobrych
Polaków w walce o realizację w Polsce narodowego ustroju sprawiedliwości i miłości
społecznej, Polaków stojących na gruncie zasad i metod cywilizacji chrześcijańskiej.
5) My – to społeczność wiadoma swych obowiązków względem Ojczyzny, Boga,
38

Zasady, ustrój i problemy…, k. 4.
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Zob. J. Majchrowski, Silni – zwarci – gotowi. Myśl polityczna Obozu Zjednoczenia Narodowego, Warszawa 1985, s. 117–140.
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Zasady, ustrój i problemy…, k. 2, k. 3; Światopoglądowe podstawy unionizmu [b.m.w., b.d.w.]
(maszynopis w zbiorach autora), s. 2, 3–4; J. Braun, Polska przedmiotem dziejów…, k. 17–28.
41

Organizacja „Unionizmu” jako ruchu ideowego…, s. 3.

Wizja (wyobrażenie) powojennego państwa w myśli politycznej konspiracyjnej... 169
bliźniego i siebie samego, wyznawców prawd wiary katolickiej, czyli społeczność
nie bezczynnych dewotów, lecz aktywnych, konsekwentnych realizatorów ideałów
Chrystusowych w życiu publicznym, społecznym i prywatnym. (…) Tworzymy się
z nieustannie rosnących zespołów patriotów, wyłaniających się samorzutnie z całego
Narodu Polskiego i ofiarnie poświęcających się wykuwaniu norm i metod realizacyjnych nowej Polski, Polski wiernej Bogu, Polski niezależnej, sprawiedliwej i wielkiej,
Polski – prawdziwie Chrystusowej42.

Tworząc program „Nowej Polski”, ideolodzy „Unii” sięgali przede wszystkim do wskazań nauki chrześcijańskiej oraz tradycji i dziedzictwa polskiej myśli
politycznej, starając się syntetyzować najlepsze dokonania różnych szkół politycznego myślenia. Analizując relacje między jednostką a zbiorowością, przeciwstawiono się wszelkim formom zarówno kolektywnym, jak i indywidualistycznym, wysuwając w zamian personalistyczną supozycję, w myśl której jednostka
najlepiej realizuje się we wspólnocie (narodzie). Tylko żyjąc we wspólnocie,
człowiek może się doskonalić i rozwijać, zachowując godność i wolność. Chcąc
przełamać tradycyjną antynomię, stwierdzano, że istnieje ścisła współzależność
między postępem osobowości jednostki a służbą celom społecznym. Unioniści
jednocześnie podkreślali, że na relacje między człowiekiem (jednostką) a wspólnotą wpływ ma również narodowa tradycja czy szerzej – nasza psychika narodowa, będąca wyrazicielem polskiego ducha. Przekonywano, że w naszej charakterologii narodowej mieszczą się pewne cechy łacińskości, jak prymat ducha
nad materią, ale również niezależność władzy religijnej od świeckiej, szacunek
dla wspólnot naturalnych (rodzina, gmina, Kościół, naród), dualizm prawa państwowego i prywatnego czy „typowo słowiańskie” umiłowanie wolności, życzliwy stosunek do obcych, bohaterstwo i męstwo, zdolność do wielkich zrywów,
poświęcenie dla idei43.
Pisząc o wspólnocie, unioniści najczęściej traktowali ją tożsamo z narodem
i państwem. Przez naród, za Dmowskim i Edmundem Burkem (a zarazem zgodnie z chrześcijańskim personalizmem), rozumiano „związek przeszłych, teraźniejszych i przyszłych pokoleń, wytworzony przez wspólne dzieje, wspólną cywilizację

42
Założenia ideowe i dyspozycja moralna ruchu unionistycznego, AIPN BU, sygn. 1607/70,
k. 15; Światopoglądowe podstawy unionizmu…, s. 13–14.
43
J. Braun, O chrześcijańsko-społeczny duch Nowej Polski. Jednostka a zbiorowość [b.d.w.,
b.m.w.], AIPN BU sygn. 1546/6, k. 2–3; Światopoglądowe podstawy unionizmu…, s. 24–30.
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i zespół właściwych danemu narodowi cech wspólnych (np. mowa, obyczaj)”44.
Przynależność do narodu była wynikiem świadomego i dobrowolnego poczucia
wewnętrznej łączności ze wspólnotą. Usytuowanie jednostki w ramach naturalnej
wspólnoty narodowej miało również swoje bardziej pragmatyczne konsekwencje.
Ideolodzy „Unii” zakładali mianowicie, że obowiązki wobec wspólnoty oraz państwa powinny być przedkładane przed jej prawami. Chodziło bowiem o ukształtowanie obywatela reprezentującego postawę etyczną w życiu publicznym. Licząc na
przejęcie władzy po zakończeniu wojny, członkowie „Unii” zamierzali pracować
nad wychowaniem elity narodowej, wytworzeniem środowiska „Polaków – Kierowników”, twórczych moralnie, ideowo i zawodowo. Stąd w samym ruchu unionistycznym położono nacisk na postawy moralne własnych członków, „czystość
ideową”, zdolność do poświęcenia się służbie publicznej.
Zgodnie ze światopoglądem prawicy chrześcijańskiej unioniści uznawali
naród za organiczną całość, wewnętrznie zróżnicowaną, podlegającą naturalnej
gradacji i hierarchii. W jednej z broszur programowych pisano:
Równość społeczna jest zasadą na wskroś materialistyczną, niemożliwą zresztą do
osiągnięcia, albowiem przeczącą nierównościom stworzonym przez samą naturę oraz
nierównościom wynikającym z konieczności hierarchii i różnicy stanów w społeczeństwie. Godząc się z nierównościami pożytecznymi i niemożliwymi do usunięcia
należy jednak dążyć, ile możności, do dania wszystkim jednostkom równych szans
rozwoju oraz wytępienia szkodliwych i niczym nie uzasadnionych przywilejów. Jednostki cieszące się większą siłą, zdolnościami czy też bogactwem mają specjalny
obowiązek troszczenia się o dobro ogółu i przychodzenia z pomocą słabszym45.

W perspektywie unionistycznej każda wspólnota narodowa powinna być
zorganizowana w państwo, naturalną strukturę niezbędną do prawidłowego rozwoju narodu. Ideolodzy „Unii” wyobrażali sobie powojenną Polskę jako państwo
demokratyczne, chrześcijańskie i narodowe. Co to oznaczało? Przyjmując tzw.
ideał demokratyczny, rozumiano go odmiennie od zachodnich wzorców demoliberalnych, nie literalnie, ale jako sprawną metodę rozwiązywania sporów
i twórczą szkołę obywatelskiego działania. Traktowano demokrację jako formę
rządzenia większości, ale woli zbiorowej nie mogły podlegać wartości naturalne

44
J. Braun, O chrześcijańsko-społeczny duch…, k. 4; Program budowy Nowej Polski, AIPN
BU, sygn. 1564/4, k. 121–122.
45
Założenia ideowe i dyspozycja moralna…, s. 12; zob. także: A. Skiba (K. Studentowicz),
Zagadnienia społeczno-gospodarcze, Warszawa 1942, s. 31–32.
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wypływające z prawa bożego oraz zasady chrześcijańskie, które traktowano jako
ponadczasowe i uniwersalne, starsze od jakichkolwiek form i reżimów rządzenia.
Większość nie zawsze ma rację, można by powiedzieć, wczytując się w teksty
unionistów. Spoza demokratycznych procedur wyłączano więc „zasady uniwersalne” – ponadczasowe i niezmienne, przez konserwatystów określane mianem
„zakonu przyrodzonego”, na nich bowiem miała się opierać demokracja określana
przez unionistów jako „rząd prawdy” – „rząd idei” (ideokratyczna forma rządu)46.
Demokracja na płaszczyźnie społecznej rozwijała w człowieku pierwiastki altruistyczne, wypływające z chrześcijańskiego miłosierdzia i ewangelicznej
miłości bliźniego, co w istocie zaprzeczało szowinistycznej, egoistycznej retoryce nacjonalizmu. Nawet jeśli przyjmiemy, że tezy postawione przez unionistów
dalekie były od impulsów nacjonalistycznych, to poglądy na kwestie mniejszości
narodowych wydawały się bardziej zbieżne, niż można byłoby sądzić z tymi,
które głosił obóz narodowy. Co prawda zgodnie z tradycyjną polską tolerancją
uznawano prawa mniejszości narodowych do kultywowania własnej kultury i języka, jednak uprawnienia te nie dotyczyły Żydów, Niemców, zaś Ukraińców tylko w ograniczonym stopniu. Z jednej więc strony pisano, że mniejszościom przysługują wszystkie prawa w takim samym stopniu, jak rdzennym mieszkańcom,
pod warunkiem uznania władzy zwierzchniej, z drugiej jednak wprost zapowiadano wysiedlenie Niemców z terenów Rzeczypospolitej po zakończeniu wojny.
Żydom natomiast odmawiano statusu obywatelskiego, zabraniając działalności
na niwie społecznej i politycznej. W praktyce ograniczenia, jakie wymieniano,
od pozbawienia czynnego i biernego prawa wyborczego, po zabronienie kierowaniem przedsiębiorstwami państwowymi, segregację w szkolnictwie (na wszystkich poziomach), czyniły z Żydów mniejszość drugiej lub trzeciej kategorii47. Za
optymalne rozwiązanie uważano masową, zorganizowaną i etapową emigrację
Żydów do Palestyny, współfinansowaną przez międzynarodowe organizacje żydowskie. Jeśli chodzi o Litwinów, potwierdzano, że Litwa Kowieńska jest tworem sztucznym i powinna być połączona z Polską na zasadzie Unii48. O Białorusi
w zasadzie nie wspominano, co było wyraźną konsekwencją myślenia o terenach
białoruskich jako historycznej części ziem polskich. Nie uważano tym samym,
46
Unionizm. Podstawowe zasady doktryny [b.d.w.; b.m.w.] (na prawach maszynopisu), s. 3;
Założenia ideowe i dyspozycja moralna…, k. 10.
47

Zasady ustroju politycznego. Organizacja władzy zewnętrznej w państwie, AIPN BU, sygn.
1564/4, k. 46–48.
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aby Białorusini byli narodem i mieli nawet w minimalnym stopniu rozbudowaną świadomość narodową. Bardziej skomplikowana była tzw. kwestia ukraińska, problem zapalny polskiej polityki już przed wybuchem wojny. Unioniści,
głównie ze względów geopolitycznych, ale zapewne też wychodząc z przesłanek
o charakterze historycznym, nie odmawiali Ukraińcom prawa do niepodległego bytu państwowego. Uważali, że jest to jedyna realna polityka gwarantująca
z jednej strony „wyzwolenie się” Ukrainy z wpływów niemieckich, z drugiej zaś
umożliwiająca rozbicie Rosji, co z kolei nie naruszało jedności terytorialnej ziem
między „Wisłą a Dniestrem” – „kolebki Wielkiej Polski”. Nie opowiadano się
również za ograniczeniem praw mniejszości ukraińskiej w Polsce, aczkolwiek
przekonywano, że Galicję Wschodnią i Wołyń należało jak najszybciej spolonizować, a mieszkającym tam Ukraińcom ograniczyć prawa obywatelskie49.
Idea państwa demokratycznego, chrześcijańskiego i narodowego nie kłóciła
się z koncepcją silnego i sprawnego rządu. Warto tutaj przywołać te wyjściowe tezy ideologii „Unii”, które legły u podstaw kreacji przyszłego ustroju państwowego. „Unia” w swoim założeniu miała być ruchem przełamującym pozorne
sprzeczności, antynomie: narodu i państwa, wiary i religii, jednostki i wspólnoty,
Kościoła i Państwa, prawa ziemskiego i Bożego, lewicy i prawicy, etc. Opowiadała się za ustrojem antynominalnym, czyli ustrojem równoważącym i uwzględniającym antynomie (przeciwieństwa). Chcąc pogodzić intuicje prawicy i lewicy,
ideolodzy unijni zamierzali odbudować, zdegradowany od czasów rewolucji francuskiej (1789 r.), autorytet władzy. Z drugiej strony mieli świadomość, że każda
władza jest urządzona przez ludzi, zgodnie z aktualnymi warunkami i potrzebami narodu. Jeśli więc przyjąć, że władza pochodzi do Boga, to każda władza
będzie musiała szanować chrześcijańskie zasady życia publicznego50. Jak bardzo
mylili się unioniści, pokazały już pierwsze lata powojenne.
Wśród trzech pierwiastków dobrego ustroju wymieniano autorytet, wolność
i prawo. Władza powinna mieć autorytet, jednostka wolność, a prawo powinno
określać granice wolności jednostki. Zakładano, że na gruncie prawa musi być
utrzymana harmonia i równowaga: wolności i autorytetu. Utrzymanie autorytetu wymagało trwałości i ciągłości władzy. Stąd zwierzchnikowi (monarsze, naczelnikowi bądź prezydentowi) należało przywrócić nadprzyrodzony autorytet.

49

B. Korzon (K. Studentowicz), Polityka zagraniczna Polski, AIPN BU, sygn. 1564/5, k. 53–
66; Program budowy Nowej Polski…, k. 129–130.
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Światopoglądowe podstawy unionizmu…, s. 11–13.

Wizja (wyobrażenie) powojennego państwa w myśli politycznej konspiracyjnej... 173

Władza bowiem pochodzi od Boga, ale udziela jej naród. Dlatego też władza jest
ustanowiona zgodnie z ładem moralnym, to „rządzący” (władza) musi przestrzegać i gwarantować wolności jednostek, ponieważ prawo, którym się posługuje,
jest sprawiedliwe dzięki zakorzenieniu w boskim źródle51.
Z dokumentów i tekstów publicystycznych „Unii” wyłania się ustrój przypominający klasyczną arystotelesowską politeję (rząd mieszany – regiment commixtum – ordo duplex), syntetyzującą pierwiastki: monarchiczny, arystokratyczny i demokratyczny. W ogólnym zarysie na czele państwa miał stać Suweren
– Zwierzchnik (Głowa Państwa), uosabiający jednolitość i ciągłość władzy. Do
kompetencji Głowy Państwa należało kierowanie polityką zagraniczną oraz kompetencje kreacyjne, związane z powoływaniem rządu, oraz tradycyjne uprawnienia w sprawach polityki obronnej i wymiaru sprawiedliwości (np. prawo łaski). Rząd miał być „ramieniem Zwierzchnika” i kierować państwem w imieniu
Głowy Państwa. Nie wykluczano także wprowadzenia urzędu Kanclerza, choć
o kompetencjach mniejszych niż w państwach niemieckojęzycznych. Władza
ustawodawcza miała spoczywać w rękach dwuizbowego sejmu. Izba niższa miała pochodzić z wyborów powszechnych, przy czym ordynacja wyborcza przewidywała oddanie dodatkowego głosu ojcom rodzin, po jednym za każde niepełnoletnie dziecko. Zakładając, że wielodzietne rodziny w przeważającej mierze
występują w środowiskach wiejskich i robotniczych, można było mówić o uprzywilejowaniu tych warstw. Izba wyższa – senat – składać się miał w części z wirylistów, nominatów (Głowy Państwa) oraz delegatów samorządów: terytorialnego,
gospodarczo-zawodowego i kulturalnego. Główne zadania sejmu ograniczano do
uchwalania budżetu, stanowienia praw i kontroli (choć ograniczonej) rządu.
Przewidywano również powołanie Rady Stanu, w innym miejscu pisano
o Radzie Najwyższej bądź Straży Praw. Tak czy inaczej chodziło o organ opiniotwórczy (poniekąd również doradczy), nieuczestniczący bezpośrednio w procesie decyzyjnym. Pisano:
Rada Stanu nie może mieć żadnej egzekutywy, aby nie mieszała się do rządzenia.
Ma ona wyrażać swobodne opinie o sprawach publicznych, biorąc za podstawę
obowiązujący światopogląd i prawo moralne. W razie zamachu na ustawę ideową
51

J. Braun, Polska przedmiotem dziejów…, k. 20–21; Zasady ustroju politycznego państwa
polskiego po wojnie, opracowane przez Unię (marzec 1943 r.), w: Wizje Polski. Programy polityczne lat wojny i okupacji 1939–1944, wstęp, wybór i oprac. K. Przybysz, Warszawa 1992, s. 191–194;
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174

Tomasz Sikorski
państwa ze strony rządu czy innych czynników, użyje ona zastrzeżonych konstytucyjnie środków obronnych, aż do zwolnienia narodu z przysięgi na rzecz głowy
państwa. (…) tak zabezpieczony rząd idei może stać się naprawdę rządem postępu.
(…) Nowa Polska ma być państwem prawdziwego postępu52.

Przyszłe państwo miało być również oparte na zasadzie pełnej i wielopłaszczyznowej samorządności, dającej obywatelom możliwość uczestnictwa i partycypacji w życiu wspólnot – od rodziny, gminy, stanu zawodowego, po kulturę.
Generalny zarys ustroju „Nowej Polski” nie był ani nowatorski, ani też oryginalny. Trzon tej koncepcji był opracowany przez Jerzego Brauna jeszcze przed
wybuchem wojny. Ponadto wiele proponowanych rozwiązań było bliźniaczo podobnych do tych, które zgłaszali konserwatyści (zwłaszcza projekt konstytucji
autorstwa Władysława Leopolda Jaworskiego) podczas debaty nad zamianą konstytucji po przewrocie majowym53.
Ogólne zasady ustroju politycznego rozwinął, a zarazem doprecyzował,
K. Studentowicz, poświęcając temu zagadnieniu obszerną broszurę pt. Zasady
ustroju politycznego. Organizacja władzy wewnętrznej w państwie. W projektowanym ustroju – suweren – zwierzchnik – jest uosobieniem ciągłości i jednolitości
władzy państwowej. Studentowicz deklarował się jako zwolennik ustroju monarchicznego lub quasi-monarchicznego. Na czele państwa miał stać monarcha, ewentualnie wybierany na długą kadencję prezydent (co najmniej 10-letnią). Zakres
władzy króla, w zakresie relacji z parlamentem, obejmował: zwoływanie i rozwiązywanie izb, sankcję ustaw, prawo veta; w zakresie sądownictwa: prawo łaski, ale
również uprawnienia, na przykład prawo wydawania rozporządzeń z mocą ustawy,
prawo inicjatywy ustawodawczej oraz nominowanie niektórych ważnych urzędników państwowych (np. prezesa Najwyższej Izby Kontroli, sędziów). Monarcha lub
prezydent w czasie pokoju miał pełnić funkcję Naczelnego Wodza54.
Interesująco przedstawiały się rozwiązania dotyczące elekcji zwierzchnika.
Zakładano bowiem dwa warianty. Jeśli „Nowa Polska” przyjęłaby formę monarchii, następca króla zostałby wyznaczony w obrębie dynastii za zgodą Rady
52
Program budowy Nowej Polski…, k. 101; zob. także: Zasady ustroju politycznego Polski,
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Stanu. Natomiast tzw. Rada Regencyjna, kolegialne ciało przejmujące uprawnienia zwierzchnika w okresie bezkrólewia lub ciało przejściowe w okresie transformacji systemowej „z monarchii na republikę”, miała składać się z prezesa Rady
Regencyjnej, członka dynastii wyznaczonego uprzednio przez monarchę lub wybranego przez pełnoletnich członków dynastii oraz jednego przedstawiciela wybranego przez Zgromadzenie Narodowe.
Jeśli natomiast utrzymałaby ustrój republiki, proponowano zastosować rozwiązania pośrednie między amerykańskim prezydencjalizmem a kontynentalnymi (europejskimi) monarchiami konstytucyjnymi. Elekcja prezydenta, po zgłoszeniu kandydatów przez Radę Stanu i członków Zgromadzenia Narodowego,
przebiegała w dwóch etapach: 1) wybór trzech kandydatów przez Zgromadzenie Narodowe spośród wszystkich zgłoszonych; 2) wybór prezydenta w referendum ludowym z trzech zgłoszonych kandydatów. Zastępcą prezydenta zostawał
pierwszy prezes Rady Stanu55.
Rada Stanu miałaby być organem kolegialnym. Jej członkowie pochodziliby z wyboru: 2/3 wybierałoby Zgromadzenie Narodowe, 1/3 zwierzchnik, na
łączną kadencję co najmniej pięciu lat. Kompetencje tego organu byłyby rozległe, obejmowałyby między innymi zgody na przyjęcie konstytucji i najważniejszych aktów prawnych, delegowanie kandydatów na wysokie urzędy kontroli
państwowej. Rada przejmowałaby również zadania Trybunału Stanu, Trybunału
Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Państwowej Komisji Wyborczej56.
Jeśli chodzi o sposób powoływania, skład i kompetencje rządu, projekt
Studentowicza nie zawierał rozwiązań oryginalnych. Najogólniej rzecz ujmując,
Rada Ministrów w jego projekcie była ciałem kolegialnym kierowanym przez
premiera (prezesa Rady Ministrów). Faktycznie jednak codzienną pracą administracyjną rządu miał kierować „minister bez teki” (współcześnie formuła ta bliższa jest zapewne wicepremierowi). Studentowicz postulował również decentralizację i kompensację uprawnień administracyjnej centralnej. Domagał się więc
nie tylko likwidacji nadmiernej liczby ministerstw, ale również łączenia resortów.
Niektóre kompetencje resortów miały przejąć samorządne „organy oddolne”, jak
choćby rady samorządowe (syndykaty-korporacje): odrębne dla samorządu terytorialnego, zawodowego, kulturalnego, naukowego etc.57 Administracja centralna
55
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nadzorować miała również jednostki samorządu niezespolonego (np. komendy
policji). Co ciekawe, nie znajdziemy w broszurze Studentowicza postulatów pełnej i całościowej decentralizacji państwa. Oczywiście ustawowo kompetencje
samorządów zostałyby oddzielone od uprawnień władzy centralnej, a samorządy gminny, powiatowy i wojewódzki dysponowałyby własnymi samorządnymi
organami uchwałodawczymi i wykonawczymi, niemniej sądzono, że po
zakończeniu wojny trzeba będzie szczególnie dbać o zespolenie poszczególnych
dzielnic, zwłaszcza że kształt terytorialny nowej Polski ulegnie zmianie, a granica zachodnia zostanie przesunięta co najmniej na linię Odry i Nysy Łużyckiej.
W przypadku urządzenia władzy ustawodawczej projekt Studentowicza
próbował godzić elementy polskiej tradycji z trendami europejskimi. Autor przewidywał, że w duchu bikameralizmu parlament składać się będzie z dwóch izb:
Sejmu, wybieralnego w wyborach powszechnych (pierwiastek demos) i Senatu
w 1/2 pochodzącego z wyboru (ordynacja identyczna jak do Sejmu), 1/4 z wyboru dokonanego przez organy samorządowe (terytorialny i zawodowy). Kadencja
obu izb wynosiłaby pięć lat, zaś ich kompetencje dotyczyłyby głównie tworzenia
prawa i uchwalania budżetu58.
Sporo wątpliwości zawierały zapisy dotyczące polityki narodowościowej.
W zamyśle „narodowości pokrewne” miały zapewnioną swobodę praktyk religijnych, językowych i kulturalnych. Wszystkie te tolerancyjne i demokratyczne
zapisy nie dotyczyły jednak Żydów, których po pierwsze nie traktowano jako
obywateli, po drugie pozbawiano praw publicznych. Żydzi nie mogli bowiem
uczestniczyć w bieżącej polityce, pełnić ważnych funkcji państwowych, przynależeć do partii politycznych, wykonywać niektórych zawodów (np. lekarzy,
adwokatów, inżynierów), kierować przedsiębiorstwami. A nawet więcej, „na terenie” oświaty i szkolnictwa wprost pisano o „etnicznej separacji”59.
58
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W publicystyce i programie politycznym „Unii” dominował pogląd, że
wspólnota narodowa najlepiej rozwija się poprzez działalność oddolną, „od dołu
ku górze”. Proponowano, aby społeczeństwo zorganizowano w samorząd narodowy: 1) samorząd rodzinny; 2) samorząd wychowawczy; 3) samorząd gospodarczy; 4) samorząd kulturalny; 5) samorząd administracyjny. W ramach działających wspólnot samorządowych przygotowano precyzyjne projekty dotyczące
funkcjonowania: Naczelnej Izby Gospodarczej Izby Pracy, Rady Zakładowej,
izb samorządu oświatowego i samorządu kulturalnego (Izbę Kultury Narodowej
tworzyły: Izba Sztuki Narodowej, Narodowa Izba Nauki i Filozofii oraz Narodowa Izba Oświecenia i Wychowania)60. Korporacyjny model organizacji życia społecznego (idea państwa stanowego), oparty na katolickich zasadach społecznych,
miał w zamyśle nie tylko organizować grupy społeczne w korporacje dbające
o ich interesy, ale również uwolnić inicjatywę obywatelską, a tym samym uczynić demokrację ustrojem „prawdziwie postępowym”.
Wydaje się, że najważniejszym postulatem programowym „Unii” było podniesienie poziomu gospodarczego państwa. Sądzono, że jest to możliwe przede
wszystkim poprzez uprzemysłowienie kraju, wzmocnienie drobnych i średnich
przedsiębiorstw oraz modernizację rolnictwa (drobne farmerskie gospodarstwa
rolne). W warstwie ideowej ustrój społeczno-gospodarczy miał się oprzeć na
kilku zasadach: 1) solidaryzmu społecznego rozumianego jako przeciwieństwo
podziałów klasowych; 2) poszanowania własności indywidualnej i jednoczesne
jej upowszechnienie; 3) unarodowienia gospodarki (walka z obcym kapitałem,
tworzenie polskich przedsiębiorstw, spółdzielni, drobnych firm usługowych etc.);
4) sprawiedliwego podziału dochodu społecznego; 5) szacunku dla pracy61.
się anachroniczne i ich rolę przejmą ruchy moralno-wychowawczo-ideowo-polityczne, zdolne do
ukształtowania „prawdziwych”, „czystych etycznie” elit. Prawo do działalności partii stronnictw
podejmowała Rada Stanu na podstawie dokumentacji rejestracyjnej. Składały się na nią podpisy
co najmniej 100 osób (członków założycieli), statut, wpłaty oraz życiorysy członków. Członkami
partii nie mogli być Żydzi, wojskowi w służbie czynnej, urzędnicy administracji centralnej, wykluczano również duchownych.
60

Zob. Zadania sztuki społeczno-narodowe, [b.d.w.; b.m.w.] (maszynopis w zbiorach autora),
k. 1–10; Światopoglądowe podstawy unionizmu…, s. 15–18; A. Skiba (K. Studentowicz), Zagadnienia społeczno-gospodarcze…, s. 67–77; Zakres działania Rady Zakładowej, AIPN BU, sygn.
1564/4, k. 29–35; Program budowy Nowej Polski…, k. 125–130; Ustrój korporacyjny, „Reforma”
1943, nr 7, s. 3–5; Samorząd społeczno-gospodarczy. Tezy dyskusyjne, „Naród” 1943, nr 4; K. Studentowicz, Dwuizbowość a samorząd, „Odnowa” 1946, nr 10, s. 4.
61

Por. Założenia ideowe i dyspozycja moralna ruchu unionistycznego, Warszawa, [b.d.w.]
(maszynopis w zbiorach autora), s. 1–2; K. Studentowicz, Podstawowe założenia gospodarcze
wg. św. Tomasz z Akwinu, AIPN BU 1607/80, k. 3–7; A. Skiba (K. Studentowicz), Zagadnienia
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Tej ostatniej zasadzie warto poświęcić nieco więcej uwagi. Przede wszystkim
pracę traktowano szerzej aniżeli tylko jako wykonywane zajęcie (czynność), za
które jednostka jest opłacana. W jednym z najważniejszych tekstów programowych „Unii” pisano tak:
Naczelne hasła ekonomii dynamicznej to 1) wyzwolenie społeczne pracy; 2) upowszechnienie własności; 3) piękno pracy. Praca w społeczeństwie unionistycznym
nie będzie tworem ani najemnikiem kapitału, lecz obowiązkiem społecznym, aktem moralnym i posłannictwem. Oto sens wyzwolenia pracy, które znajdzie swój
wyraz w całej organizacji ustroju i ustawodawstwie społecznym. Upowszechnienie
własności to stan społeczny, w którym znikną rażące skrajności podziału społeczeństwa na dwie klasy: posiadaczy i najemników, a każdy będzie posiadał ten
czy inny rodzaj własności i będzie zarazem człowiekiem pracy. Piękno pracy to
jej charakter twórczy oraz świadomość wyższego celu, jakiemu ona ma służyć62.

W poglądach na pracę i własność prywatną pojawiały się u unionistów
elementy myślenia socjalistycznego. Przede wszystkim zdawano sobie sprawę,
że w powojennej Polsce trzeba będzie przyspieszyć awans społeczny chłopów
i robotników (uobywatelnienie)63. Jeżeli zaś chodzi o własność prywatną, bardzo
często, zwłaszcza w publicystyce Studentowicza, pojawiały się refleksy lewicowe. Wielokrotnie pisał, że między chrześcijańskimi społecznikami a socjalistami
w sprawach własności i gospodarowania nie ma zasadniczych różnic. Socjaliści
nie wykluczali bowiem różnych form własnościowych – od prywatnej, poprzez
spółdzielczą, na państwowej (społecznej) skończywszy. Podobnie unioniści.
Uważali, że naturalne prawo posiadania własności indywidualnej nie może oznaczać własności niczym nieograniczonej. Słowem – państwo ma prawo, a nawet
obowiązek kontroli społecznej własności, do ograniczania jej rozporządzaniem
dla dobra publicznego.64 Z tych samych względów państwo mogło ingerować we

społeczno-gospodarcze…, s. 1–80; Zasady ustroju politycznego. Organizacja władzy…, k. 62–63;
O chrześcijańsko-społeczny duch Nowej Polski…, s. 113–18; zob. także: W. Łęcki, Geneza i ewolucja…, s. 62–66.
62
Unionizm. Podstawowe elementy doktryny…, s. 18. Także: Założenia ideowe i dyspozycja…,
s. 6–7; Światopoglądowe podstawy unionizmu…, s. 18–22; Zasady ustroju politycznego. Organizacja władzy…, k. 64–66; O chrześcijańsko-społeczny duch Nowej Polski…, s. 15–16.
63
64

J. Braun, Polska przedmiotem dziejów…, k. 19; Program budowy Nowej Polski…, k. 124–125.

Zob. Założenia ideowe i dyspozycja moralna…, s. 8; K. Studentowicz, Uspołecznienie własności prywatnej, [b.d.w.; b.m.w.], s. 1–2; tenże, Ustrój pracy i współwłasności, Warszawa 1943,
s. 1–3; Program budowy Nowej Polski…, k. 125–128; Własność społeczna i prywatna w nowym
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własność rolną, albowiem podstawą ustroju rolnego miały być średnie, opłacalne,
dobrze prosperujące i wydajne gospodarstwa.
Patrząc na poglądy społeczno-gospodarcze unionistów nie sposób zauważyć, że ich twórcą i głównym analitykiem był nie tylko Jerzy Braun czy członkowie specjalistycznej Komisji Ekonomicznej „Unii”, ale przede wszystkim
przywoływany już K. Studentowicz. Już przed wojną dał się poznać jako znany
teoretyk ekonomii młodego pokolenia. Współpracował między innymi z pismami
„Bank” i „Gospodarka Narodowa” oraz „Buntem Młodych” i „Polityką”. W 1937
roku opublikował Politykę gospodarczą państwa (Warszawa 1937), uznawaną za
manifest gospodarczy młodokonserwatystów. Ekonomiczne koncepcje Studentowicza, które czekają jeszcze na pełne opracowanie, wypływały z lektur prac Johna Robinsona (Studentowicz tłumaczył jego prace), Johna Maynarda Keynesa,
Michała Kaleckiego, George’a Shawa Wheelera i Ferdynanda Zweiga.
W latach 1926–1928 Studentowicz uzyskał stypendium fundacji im. Tadeusza Kościuszki, co pozwoliło mu ukończyć studia na Uniwersytecie Columbia
w Nowym Yorku, gdzie otrzymał tytuł doktora praw za pracę z dziedziny ekonomii i bankowości65. Był więc specjalistą w sprawach ekonomicznych i społecznych, choć trzeba przyznać, że jego koncepcje ekonomiczne, oprócz zakorzenienia w nauce społecznej Kościoła, wyraźnie czerpały z dorobku teoretyków
interwencjonizmu i planowania. Niejednokrotnie dał temu wyraz w swoich pracach studyjnych oraz publicystyce66. Szczególnie ważna była ponaddwustustronicowa książka Zagadnienia społeczno-gospodarcze, napisana pod pseudonimem
ustroju społeczno-gospodarczym, „Reforma” 1943, nr 6, s. 3–4; Deklaracja społeczno-gospodarcza,
„Naród” 1943, nr 5, s. 9–10; Samorząd społeczno-gospodarczy, „Naród” 1943, nr 4.
65

Zob. K. Studentowicz, Życiorys…, k. 254–256; K. Studentowicz, Informacje biograficzne,
AIPN BU, sygn. 1283/1382, k. 9.
66

Zob. np. prace K. Studentowicza: Zabobon woluty złotej, „Gospodarka Narodowa” 1933,
nr 13; Konsekwencje równania w dół, „Gospodarka Narodowa” 1935, nr 8; Postęp gospodarczy,
„Bunt Młodych” 1936, nr 19; Rola gospodarcza ekonomisty, administracji państwowej, przedsiębiorcy i inżyniera, „Drogi Polski” 1937, nr 11–12; O utrwalenie i pogłębienie ożywienia gospodarczego, „Bank” 1937, nr 11; Nieznany Doboszyński, „Polityka” 1938, nr 1; Podwójne oblicz siły,
„Polityka” 1938, nr 3; Granice możliwości gospodarczych Polski, „Polityka” 1938, nr 29; Problem
płac pracowniczych, „Polityka” 1939, nr 10; Replika p. K. Turowskiemu, „Polityka” 1939, nr 6;
Konieczność współzawodnictwa, „Odnowa” 1946, nr 4; Nasza chrześcijańska rewolucja, „Odnowa” 1946, nr 1; Podstawy planowania gospodarczego, „Odnowa” 1946, nr 13; Lewica katolicka,
„Odnowa” 1946, nr 17; Gospodarka planowa w koncepcji katolicko-społecznej, „Tygodnik Warszawski” 1948, nr 4; Radykalizm ruchu chrześcijańsko-społecznego, „Odnowa” 1948, nr 2; Cele
gospodarki planowej, „Odnowa” 1948, nr 11; Planowanie gospodarcze a moralność, „Przegląd
Powszechny” 1948, nr 1; Warunki racjonalnej kalkulacji w gospodarce planowej, „Przegląd Powszechny” 1948, nr 7–8.
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Andrzej Skiba67. Dawała ona pełny i kompletny wyraz ówczesnym poglądom
ekonomiczno-społecznym autora. Próbując „ożenić św. Tomasza z Karolem
Marksem”, jak napisał po wojnie Jan Hoppe68, Skiba vel Studentowicz dokonał
dogłębnej analizy zagadnień społeczno-gospodarczych, które po dokładnej lekturze tworzą obraz wyraźnie odbiegający od zasadniczego nurtu publicystyki
„Unii”. Więcej – wydaje się, że były one bliższe lewicowym teoretykom gospodarki planowej. Oczywiście z koncepcjami Studentowicza polemizowali także
działacze „Unii”, sądząc, że wyjściowy program gospodarczy winien być zgodny
z zasadami społecznej nauki Kościoła i polską tradycją. Trudno było jednak zakwestionować wiedzę i profesjonalizm Studentowicza, stąd niewątpliwie znaczna większość materiałów programowych „Unii” była z nim konsultowana i omawiana, a prawie wszystkie teksty publicystyczne dotyczące spraw gospodarczych
wyszły spod jego pióra.
Zajmijmy się teraz miejscem geopolityki w programie politycznym „Unii”.
Kwestię organizacji ładu terytorialnego w Europie oraz kształtu granic „Nowej
Polski” unioniści uzależniali od dwóch przesłanek: założeń ideowych oraz zmian
zachodzących w położeniu międzynarodowym. Nie ulegało bowiem wątpliwości,
że nasze miejsce w Europie nie jest jedynie hasłem postulatywnym, ale będzie
uzależnione od ostatecznego wyniku II wojny światowej. K. Studentowicz (pod
ps. Bolesław Korzon) stworzył najważniejszy materiał programowy „Unii”, dotyczący kwestii międzynarodowych – pracy pt. Polityka zagraniczna Polski – i zakładał w nim, że ziemie położone między Bałtykiem, Morzem Czarnym a Adriatykiem, między dorzeczem Wisły, Sanu, Niemna, aż do Szczecina, od Dniepru
i Dniestru z oparciem nad całym pasem naddunajskim, aż do Morza Adriatyckiego stanowią jeden kompleks geopolityczny69. Dostrzegał na tym zwartym obszarze miejsce dla cywilizacyjnej, duchowej misji, posłannictwa narodu polskiego.
Polska była nośnikiem najszlachetniejszych wartości, państwem z ducha przeznaczonym do odegrania znaczącej roli w Europie Środkowej, jedynym z narodów,
który byłby zdolny „nawrócić Rosję”, przybliżyć ją do ideałów łacińskich.
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A. Skiba (K. Studentowicz), Zagadnienia społeczno-gospodarcze…

68

J. Hoppe, Wspomnienia, przyczynki, refleksje…, s. 316.

69

B. Korzon (K. Studentowicz), Polityka zagraniczna Polski…, s. 31; Powstaliśmy i powrócimy nad Odrę, „Naród” 1940, nr 7, s. 10–12; Prusy Wschodnie – płuca nowej Polski, „Naród”
1942, nr 10, s. 3–4; Fundamentalne zasady polskiej polityki zagranicznej, „Naród” 1943, nr 6–7;
Zachodnia granica Polski, „Reforma” 1943, nr 4; s. 1–3; Wracamy nad Odrę, „Reforma” 1943,
nr 10, s. 6–7.
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W publicystyce „Unii” rysowały się wyraźne podziały Europy na strefy
wpływów, które pokrywały się z liniami przenikających się cywilizacji. Podziały
te – jak stwierdzano – można było przekroczyć, różnice między narodami ograniczyć i stworzyć wielomilionowy naród oparty na wspólnych fundamentach.
Nietrudno tutaj było nie zauważyć wpływu prac rodzimych historiozofów, historyków i myślicieli politycznych: Feliksa Konecznego, Michała Bobrzyńskiego,
Adama Szelągowskiego, Adama Chołoniewskiego czy też Romana Dmowskiego
i Jana Ludwika Popławskiego, których Studentowicz szczególnie cenił ze względu na zmysł polityczny i wyczucie realiów geopolitycznych. Doceniał, ale nie
powielał, unikając ślepego epigoństwa70. Uważał, że nasz ideał cywilizacyjny,
swoiste credo polskiej polityki zagranicznej, musi się opierać na syntezie pierwiastka wschodniego („idea jagiellońska” – „Polska Piłsudskiego”) i pierwiastka
zachodniego („Wielka Polska” – „Polska Dmowskiego”) z pierwiastkiem europejskim („Polska Popławskiego”), uznającym rewindykacje na północy i zachodzie
jako element polskiej racji stanu71.
Studentowicz przez cały okres Polski Ludowej wierny był tym racjom geopolitycznym. Doskonale obrazuje postawioną tezę jego wypowiedź z 1977 roku
dla telewizji belgijskiej. Mówił wówczas:
Po II wojnie światowej odzyskaliśmy konfigurację terytorialną z okresu piastowskiego. Obecnie w tych ramach terytorialnych jesteśmy narodem jednolitym, praktycznie biorąc nie mamy mniejszości, jesteśmy religijnie, światopoglądowo jednolici. Ale życie nie jest sielanką, tylko walką. W tej chwili życie nasze jest bardzo
ciężkie i trudne. Znajdujemy się pod wielką presją na różnych odcinkach i grozi
nam wiele różnych niebezpieczeństw, ale w tej sytuacji musimy zawsze pamiętać,
że musimy uratować i utrwalić te korzyści, które wyciągnęliśmy z II wojny światowej. A one są większe niż wyciągnął jakikolwiek naród, państwo nie wyłączając
Związku Radzieckiego. My wróciliśmy do Polski piastowskiej i nad wszystkimi
innymi sprawami przechodzi się do porządku dziennego, jeżeli zaczyna istnieć
konflikt między zachowaniem tych osiągnięć geopolitycznych i terytorialnych
a wszystkimi innymi72.

70
Zob. np. K. Studentowicz, Chrześcijańska myśl społeczna w latach okupacji (maszynopis
w zbiorach autora), s. 7; tenże, Trzy fazy ducha Dmowskiego, „Naród” 1943, nr 8–9, s. 12–17.
71
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B. Korzon (K. Studentowicz), Polityka zagraniczna Polski…, s. 11 i n.

Wypowiedź dla Telewizji Belgijskiej (wywiad z 11 VIII 1977 r.), AIPN BU, sygn. 1228/1058,
k. 212.
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Studentowicz, pisząc Polską politykę zagraniczną na przełomie 1940/1941
roku (maszynopis pochodzi z 1941 r.), nie mógł wiedzieć, jak zakończy się II
wojna światowa, nie miał również pewności, że „sojusz” niemiecko-sowiecki
niebawem się rozpadnie. Twierdził, że zmiana kształtu terytorialnego Polski, ale
również Europy Środkowo-Wschodniej, a więc przełamanie fatalizmu geopolitycznego, będzie możliwe jeśli Niemcy (miały się znajdować pod kontrolą demokracji zachodnich) i Rosja zostaną rozbite na mniejsze państwa. Po drugie należało przesunąć polską granicę północno-zachodnią nad Odrę i Nysę Łużycka,
uzyskać Prusy Wschodnie, wysiedlić wszystkich Niemców i skonfiskować im
majątek. Na wschodzie włączyć w skład państwa polskiego Wileńszczyznę, inkorporować Litwę Kowieńską (status autonomii), tereny Białej Rusi oraz Ukrainy
(dawna Galicja Wschodnia, Wołyń i Podole).
Nie wykluczał jednak unii z ZSRR, pod warunkiem przyjęcia przez Sowietów cywilizacyjnych wzorców polskich (w istocie łacińskich). Polska miała
znajdować się w sojuszu z Wielką Brytanią i Anglią oraz państwami nadbałtyckimi (przede wszystkim Estonią i Łotwą), a także „koalicją” skandynawską
(Finlandia, Szwecja i Norwegia). Posłannictwo dziejowe Polski miało się ziścić
poprzez budowę wielonarodowej federacji państw zachodniej Słowiańszczyzny.
Pierwszym etapem w tym kierunku miała być unia polsko-czeska, następnie włączenie państw zachodniosłowiańskich, w dalszej kolejności Ukrainy (Ukraina
Nadniestrzańska w sojuszu z Polską) i Białorusi (ścisły sojusz z Polską), Rumunii, Bułgarii oraz niektórych narodów bałkańskich73. Studentowicz pisał:
Istnieją u nas dwie orientacje w polityce zagranicznej – zachodnia i wschodnia.
Jedna dążąc do odzyskania rubieży zachodnich i szerokiego oparcia na Bałtyk,
druga – do szerokiego oparcia się o Morze Czarne. Jedna i druga są niewystarczające, dopiero obie stworzą realną możliwość egzystencji i pozwolą penetrować
blok polsko-czesko-ukraińsko-bałtycki, który będzie mógł dać dostateczne oparcie
polityczne dla ludów naddunajskich i razem z nimi utworzyć niezwyciężony wał
zdolny trwać o własnych zupełnie siłach pomiędzy Niemcami a Rosją74.
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B. Korzon (K. Studentowicz), Polityka zagraniczna Polski…, s. 7 i n.; Program budowy
Nowej Polski…, k. 130–133; O chrześcijańsko-społeczny duch Nowej Polski…, s. I–VI; Fundamentalne zasady polskiej polityki zagranicznej, „Naród” 1943, nr 6–7; Unia Środkowoeuropejska,
„Naród” 1943, nr 8–9; Państwo Trzech Mórz, Warszawa, grudzień 1942 (na prawach maszynopisu); zob. także: M. Giedrojć, Wizja Polski w myśli politycznej…, s. 175–181; W. Łęcki, Geneza
i ewolucja…, s. 50–55; C. Żerosławski, Katolicka myśl…, s. 263; R. Łętocha, Unia człowieka…,
s. 185–196.
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Światopoglądowe podstawy unionizmu…, s. 31–33.
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W publicystyce „Unii” sprawa budowy federacji pojawiła się bardzo wcześnie. Pierwsze teksty na ten temat pochodzą jeszcze z wiosny 1940 roku. Projektowano wówczas unię polsko-czeską jako wstęp do zasadniczej przebudowy
Europy Środkowo-Wschodniej i stworzenia bloku międzymorskiego75. Po wybuchu wojny radziecko-niemieckiej unioniści bardziej uszczegółowili swój program. Przede wszystkim zaczęto projektować terytorialne ramy „Nowej Polski”,
mocno akcentując nasze narodowe aspiracje nad Odrą i Bałtykiem. W dalszej
kolejności zwracano uwagę na potrzebę misji dziejowej i stworzenia milionowego Wielkiego Narodu (wielka federacja) rozpościerającego się od Polski po
państwa słowiańskie i nadbałtyckie, po Węgry i Rumunię, ostatnie ogniwa sojuszu Międzymorza. Przewidywano nawet, jak będzie zorganizowana „Nowa
Federacja” („Imperium Apostolskie”) z monarchą i organami wspólnotowymi
(rząd, parlament, rada związkowa, skarb i wojsko). W konsekwencji integracji
subkontynentalnej zostałyby zniesione granice, wprowadzony wolny przepływ
osób, kapitału i usług. W kolejnym etapie tak pojmowanego unionizmu, zgodnie
z zasadą „wolni z wolnymi, równi z równymi”, miała się dokonać przebudowa
reszty Europy, a następnie świata, oparta na misji moralnej, kulturalnej i religijnej narodów chrześcijańskich76. „Po wojnie – pisał J. Braun – powinna nastąpić
epoka wielkich integracji polityczno-gospodarczych, w wyniku których struktura polityczna świata zredukuje się do kilkunastu kompleksów unijnych, jak
np. Unia Brytyjska, Zjednoczone Stany A.P. [Ameryki Północnej – dop. T.S.],
Unia Radziecka, Unia Europy Środkowej, Unia Południowo-Amerykańska, Unia
Skandynawska, Unia Łacińska, Unia Panarabska etc.” 77. Tylko taki układ stosunków międzynarodowych, odpowiadający „polskiemu ideałowi zewnętrznemu”,
miał gwarantować bezpieczeństwo narodów mniejszych i zabezpieczać je przed
ekspansją wielkich mocarstw78.
Rok 1944 i wkroczenie Armii Czerwonej na terytorium Polski uświadomiły działaczom „Unii”, że większość ich postulatów i pomysłów dotyczących
organizacji powojennego świata ma charakter spekulatywny i czysto intencyjny.
75
B. Korzon (K. Studentowicz), Polityka zagraniczna Polski…, s. 9–14; Unia polsko-czeska,
„Naród” 16 XI 1940, s. 3–5; Polska, Słowiańszczyzna, Europa, „Naród” 5 IV 1941, nr 7, s. 1–8.
76

Zarys doktryny ideowej Unii…, s. 148.

77

Unionizm. Podstawowe zasady doktryny…, s. 5; Notatka ze śledztwa, w: AIPN Bu, sygn.
01236/332, k. 339–343.
78
Zasady ustroju politycznego. Organizacja władzy wewnętrznej w państwie, w: AIPN Bu
sygn. 1564/4, k. 23–28.
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W materiałach z tego okresu rodzi się obraz zgoła inny od postulatywnych koncepcji unionistów. Nie mają oni już złudzeń co do podziału Europy na strefy
wpływów. Liczyli jednak na rychły wybuch wojny między zachodnimi aliantami
a ZSRR, a także utrzymanie jedności Niemiec (okupacja mocarstw zachodnich).
Historia i polityka wielkich mocarstw napisała innych scenariusz. Przed narodem
polskim pojawiła się nowa perspektywa, w której okupantem na następne pokolenia miała się okazać komunistyczna Rosja79.
Refleksja ideowo-polityczna „Unii” nad kształtem i wizją „Nowej Polski”,
choć oryginalna i rzeczywiście przełamująca antynomie ciążące na polskiej myśli
politycznej, okazała się daleka od realiów powojennej Polski. Większość działaczy „Unii” jeszcze w pierwszych latach powojennych liczyła na możliwość budowy ugrupowania chrześcijańsko-społecznego. Pierwsze aresztowania, zamknięcie „Tygodnika Warszawskiego”, z którym współpracowali, ciągła inwigilacja
liderów „Unii” przez bezpiekę, wreszcie oskarżenia o współpracę z hitlerowskimi Niemcami i procesy polityczne wykluczyły elity unijne z życia społeczno-politycznego80. Podejmowane przez niektórych działaczy po 1956 roku próby
79

Por. Europa Środkowa u schyłku 1944 roku, AIPN BU, sygn. 1564/1, k. 73–82; Uwagi o sytuacji w Europie Środkowej, AIPN BU, sygn. 1564/1, k. 88–94; Koncentracja sił do walki z komunizmem, „Naród” 1943, nr 2, s. 8–9; s. 609–630; Koncentracja sił do walki z komunizmem,
„Naród” 1943, nr 2, s. 8; Imperializm rosyjski przedłuża wojnę, „Naród” 1943, nr 3, s. 6–8; Totalna
mobilizacja przeciw komunizmowi, „Naród” 1943, nr 8–9, s. 1–3; Ogólny zarys akcji komunizmu
w Polsce, „Naród” 1943, nr 12, s. 13–15; Sytuacja Europy Środkowej i jej udział w obecnej wojnie,
„Słowo” 1944, nr 2.
80
Na temat „Tygodnika Warszawskiego” pisali m.in.: T. Sikorski, M. Kulesza, Niezłomni
w epoce fałszywych proroków. Środowisko „Tygodnika Warszawskiego” 1945–1948; Warszawa
2013; J. Wiszniewski, Z historii prasy katolickiej w Polsce. „Tygodnik Warszawski” 1945–1948,
Kraków 1998; tenże, Koncepcje ekonomiczno-społeczne „Tygodnika Warszawskiego” 1945–1948,
„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Nauk Politycznych” 1986, z. 29, s. 81–
99; tenże, Problematyka społeczno-polityczna „Tygodnika Warszawskiego” 1945–1948, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Nauk Politycznych” 1985, z. 25, s. 113–139;
G. Kucharczyk, Chrześcijańsko-narodowi. Szkice z historii idei, Dębogóra 2009, s. 12–51; W. Ciechomski, Tygodnik Warszawski 1945–1948, „Ład” 1983, nr 25; W. Chrzanowski, A. Kozanecki,
W 40. rocznicę likwidacji „Tygodnika Warszawskiego”, „Ład” 1988, nr 38; K. Sikorski, Tygodnik Warszawski, „Przegląd Katolicki” 1986, nr 2; E. Kristanova, „Tygodnik Warszawski” (1945–
1948) na tle polskiej prasy katolickiej pierwszych lat po II wojnie światowej, „Łódzkie Studia
Teologiczne” 2008, t. 17; tejże, „Tygodnik Warszawski” (1945–1948) a władza komunistyczna,
w: Niewygodne dla władzy. Ograniczanie wolności słowa na ziemiach polskich w XIX i XX wieku. Zbiór studiów, red. D. Degen, J. Gzella, Toruń 2010, s. 357–373; R. Stopikowski, Polemiki
światopoglądowe na łamach „Tygodnika Warszawskiego”, „Dzieje Najnowsze” 1995, r. 26; tenże,
Problematyka gospodarczo-społeczna na łamach „Tygodnika Warszawskiego”, „Życie i Myśl”
1998, nr 4; tenże, „Tygodnik Warszawski” wobec zachodnich granic Polski, w: Z dziejów Polski
i emigracji (1939–1989), red. M. Szczerbiński, T. Wolsza, Gorzów Wlkp. 2003; J. Zabłocki, Dramat „Tygodnika Warszawskiego”, „Tygodnik Solidarność” 1999, nr 15; C. Lechicki, Polska prasa
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odbudowy środowiska na zasadach „minimalizmu” i uzyskania koncesji ze strony reżimu Władysława Gomułki nie powiodły się81. Pozostali ludzie, intelektualiści, z bogatym bagażem doświadczeń. Nieliczni jednak doczekali czasów rewolucji „Solidarności”, na palcach jednej ręki można policzyć tych, którzy byli
naocznymi świadkami budowy III Rzeczypospolitej.
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ABSTRAKT
W artykule przedstawiono spekulatywne poglądy, wizje i koncepcje konspiracyjnej organizacji „Unia” na powojenny ład państwowy. Analizą objęto: ustrój polityczny, społeczny, ekonomiczno-gospodarczy, geopolitykę i kształt granic oraz kulturę. Ponadto
uwzględniono kwestię mniejszości narodowych i przewidywane scenariusze zmian
(ewolucji) w stosunkach międzynarodowych. Wykorzystano materiały źródłowe (archiwalia, dokumenty publikowane, prasę, wspomnienia i pamiętniki i publicystykę) oraz
opracowania (prace zwarte i artykuły naukowe).

OF

A VISION (VISUALISATION) OF THE POST-WAR STATE
IN THE POLITICAL IDEOLOGY
THE CLANDESTINE ORGANISATION ‘UNION’ (POLISH: “UNIA”)
ABSTRACT

The article presents speculative views, visions and concepts of the clandestine organisation ‘Union’ on the post-war state order. The following things have been analysed: the
political and social system, the economic system, geopolitics, the shape of borders, culture and the question of national minorities. In addition, the article includes a predicted
scenario of changes (evolution) in international relations. The article is based on various
sources (archival materials, published documents, press and memoirs), monographs and
academic articles.
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PRZEOBRAŻENIA

ZABEZPIECZENIA PORTÓW LOTNICZYCH

W KONTEKŚCIE ZAGROŻENIA TERRORYSTYCZNEGO
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Keywords: flight, security, airport, terrorism

Wprowadzenie
Bezpieczeństwo w lotnictwie powinno stanowić fundament wykonywania
wszelkich operacji w przestrzeni powietrznej. Decyduje o życiu wielu ludzi i angażuje ogromne środki materialne1. Obejmuje nie tylko to, co dzieje się w powietrzu, czyli bezpieczne wykonywanie lotów, ale przede wszystkim to, co dzieje
się na ziemi, począwszy od infrastruktury portu lotniczego2, a skończywszy na
jego ochronie. Każdy port lotniczy jest obiektem, który w sposób szczególny
1

A. Kwasiborska, Przedmowa, w: Bezpieczeństwo transportu lotniczego. Wybrane aspekty, red. A. Kwasiborska, Pułtusk–Warszawa 2016, s. 7; P. Czech, Źródło i kształt polityki
bezpieczeństwa Unii Europejskiej kreowanej względem transportu lotniczego, w: Bezpieczeństwo
transportu lotniczego…, s. 11, 13.
2
Infrastruktura lotniska (portu lotniczego) obejmuje: część lotniczą lotniska (jest to pole
wzlotów, pole manewrowe, płyty postojowe statków powietrznych), lotnicze urządzenia naziemne
(należą do nich: urządzenia radiokomunikacyjne, radiolokacyjne, radionawigacyjne, automatyczne systemy pomiarowe parametrów meteorologicznych), urządzenia i obiekty przeznaczone do
obsługi naziemnej (są to przede wszystkim terminale pasażerskie i cargo, magazyny paliw i materiałów pędnych oraz hangary, w których naprawia się i obsługuje technicznie statki powietrzne) – J. Duszewski, Wybrane aspekty funkcjonowania portów lotniczych i obsługi pasażerów,
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narażony jest na akty terrorystyczne, uprowadzenia osób, pojazdów bądź samolotów3. Uwzględniając infrastrukturę portu lotniczego, zjawisk takich może być
znacznie więcej. Zachowanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa przez linie lotnicze jest istotnym warunkiem ich rozwoju.
Celem artykułu jest omówienie rozwoju terroryzmu lotniczego na świecie
w XX i XXI wieku oraz metod i środków ochrony portów lotniczych przed zagrożeniami terrorystycznymi.
Historia i ewolucja terroryzmu lotniczego
Zagadnienie terroryzmu lotniczego w lotnictwie cywilnym pojawiło się pod
koniec pierwszej połowy XX wieku wraz z rozwojem lotnictwa komunikacyjnego – pasażerskiego. Przyjęto, że terroryzm lotniczy to akt terroru skierowany
przeciwko lotnictwu, przeprowadzony zarówno w powietrzu, jak i na ziemi przeciwko całej infrastrukturze związanej z lotnictwem4.
Powszechnie uważa się, że pierwszym przypadkiem terroryzmu lotniczego
było porwanie przez peruwiańskich rewolucjonistów 21 lutego 1931 roku w miejscowości Arequipa (Peru) samolotu Ford Trimotor5. Porywacze zażądali od pilota
rozrzucenia ulotek propagandowych6. W latach czterdziestych ubiegłego wieku
uprowadzenia samolotów były zjawiskiem rzadkim. Pierwszym przypadkiem
w tym czasie – według Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego
(ICAO – International Civil Aviation Organization) – było porwanie w 1948 roku
samolotu lecącego z Macao7. Inne źródła podają rok 1947, kiedy to uprowadzono
w: Bezpieczeństwo transportu lotniczego…, s. 37, 38; D.G. Czyżewski, Procedury ochrony w lotnictwie, w: Bezpieczeństwo transportu lotniczego…, s. 56–58.
3

A. Glen, Terroryzm lotniczy. Istota zjawiska, organizacja przeciwdziałania, Warszawa 2014, s. 14.

4

Leksykon Bezpieczeństwa Wewnętrznego, red. W. Fehler, J. Piątek, R. Podgórzańska, Szczecin 2017, s. 638; J. Laskowski, Terroryzm lotniczy – charakterystyka zjawiska, „Studia Historyczno-Społeczne” 2013, nr 7, s. 133.
5
G. Zając, Prawne i organizacyjne rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym, w: Zarządzanie bezpieczeństwem lotnictwa cywilnego, red. J. Szczucki, M. Gąsior, G. Zając,
M. Szczelina, Wrocław [b.d.w.], s. 147.
6
B.I. Koerner w pracy Niebo jest nasze. Miłość i terror w złotym wieku piractwa powietrznego
(Wołowiec 2017) pisze, że historia pierwszego porwania samolotu jest zmyślona. Źródeł jej należy
szukać w artykule opublikowanym w październiku 1961 r. w „Family Weekly”, a napisanym przez
rzekomą ofiarę tego porwania, Byrona D. Richardsona.
7

K. Jałoszyński, Współczesne zagrożenie terroryzmem powietrznym. Kierunki przedsięwzięć
w zakresie przeciwdziałania mu oraz walki z tym zjawiskiem, w: Bezpieczne niebo, materiały pokonferencyjne, red. A. Doraczyńska, D. Strasburger, Warszawa 2002, s. 117.
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samolot rumuńskich linii lotniczych8. W tym też okresie (1948 r.) doszło do
pierwszego uprowadzenia samolotu Polskich Linii Lotniczych LOT.
W latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku uprowadzenie samolotu stało się
zjawiskiem o zasięgu światowym9. Najwięcej porywano samolotów linii lotniczych Kuby, Kolumbii i Stanów Zjednoczonych10. Kilkadziesiąt incydentów odnotowano w innych częściach świata, a porywaczami byli głównie uciekinierzy
z bloku państw komunistycznych.
22 lipca 1968 roku trzech terrorystów Ludowego Frontu Wyzwolenia Palestyny uprowadziło lecący z Rzymu do Tel Awiwu rejsowy samolot Boeing 707
izraelskich linii lotniczych El Al11. Jak wspomniano, uprowadzenie samolotu
w tym okresie nie było nowością, niespotykane natomiast były żądania i motywy terrorystów12. Po raz pierwszy uprowadzenie samolotu wraz z pasażerami
stanowiło kartę przetargową ugrupowań palestyńskich – żądali oni uwolnienia
osadzonych w więzieniach bojowników Organizacji Wyzwolenia Palestyny.
8

B. Hołyst, Terroryzm, Warszawa 2011, s. 998.

9

B. Heide, Zabezpieczenie lotów i portów lotniczych na wypadek ataków terrorystycznych,
http://docplayer.pl/4658072-zabezpieczenie-lotow-i-portow-na-wypadek-atakow-terrorystycznych.html (dostęp: 20.02.2018).
10
W latach 1961–1972 w amerykańskiej przestrzeni powietrznej porwano 159 samolotów pasażerskich. Eksperci i politycy określali fale tych porwań mianem „epidemii”. Był to okres, kiedy
linie lotnicze zaczęły upowszechniać podróżowanie samolotem. Nie przeprowadzano żadnych
kontroli, pasażer, nie pokazując ani biletu, ani dowodu tożsamości, mógł przejść przez cały budynek lotniska, pas startowy i wnieść swój bagaż na pokład samolotu. Zdarzały się przypadki,
że za przelot płacono dopiero w powietrzu. Linie lotnicze obawiały się, że kontrole sprawią, iż
pasażerowie będą czuli się mało komfortowo i wybiorą inny środek transportu. Wygoda pasażerów była ważniejsza niż bezpieczeństwo, a opłacanie okupów za uprowadzenie 30–40 samolotów
rocznie poszczególnych linii komunikacyjnych generowało mniejsze koszty niż wdrożenie stałej
ochrony na lotnisku. W omawianym okresie porwanie samolotu nie było przestępstwem, sprawców sądzono za przestępstwo związane z użyciem lub groźbą użycia broni. Przełomowym wydarzeniem było uprowadzenie w listopadzie 1972 r. samolotu Western Airlines lot 49, lecącego nad
środkową Alabamą. Porywacze zagrozili, że jeżeli nie otrzymają okupu, rozbiją samolot o reaktor
jądrowy w Knoxvill. Sytuacja ta doprowadziła do tego, że Federalna Agencja Lotnictwa USA
i linie lotnicze wprowadziły stałe kontrole bezpieczeństwa – B.J. Koerner, Niebo jest nasze…,
s. 18–21, 218–221.
11

J. Laskowski pisze, że uprowadzenie samolotu izraelskich linii lotniczych El Al, które miało miejsce w lipcu, było jedyne do tej pory. Osiągnięcie takiego poziomu bezpieczeństwa było
możliwe dzięki wnikliwej analizie tego zdarzenia, w wyniku czego wprowadzono intensywne
przesłuchania pasażerów przed wejściem na pokład samolotu, fizyczne przeszukania osób i statków powietrznych oraz uzbrojonych strażników na pokładzie każdego samolotu – J. Laskowski,
Terroryzm lotniczy…, s. 147.
12
B. Węgliński, Wybrane aspekty ewolucji systemu bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego w latach 1968–2009, „Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego” 2009/2010, s. 205.
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„Czarnym dniem” bądź „Niedzielą porwań” światowych przewoźników powietrznych okazał się 6 września 1970 roku, kiedy w ciągu godziny członkowie
Ludowego Frontu Wyzwolenia Palestyny uprowadzili jednocześnie cztery samoloty13 lecące do Nowego Jorku. Zakładników uwolniono, kiedy rządy Wielkiej
Brytanii, Szwajcarii i Republiki Federalnej Niemiec podjęły decyzję o zwolnieniu z więzień palestyńskich terrorystów. Ustępstwa te nie spowodowały jednak
zwrotu samolotów, które zostały zniszczone.
Początek lat siedemdziesiątych XX wieku, oprócz uprowadzeń samolotów,
zapoczątkował zupełnie nową, niezwykle niebezpieczną dla lotnictwa cywilnego
taktykę działania terrorystów – atakowanie samolotów za pomocą przenośnych
przeciwlotniczych zestawów rakietowych14.
Dotychczas koncepcja wykorzystania samolotów pasażerskich w działaniach
terrorystycznych sprowadzała się do ich porwania wraz z pasażerami, a następnie
prowadzenia negocjacji z władzami. Pierwsze zdarzenie świadczące o zmianie podejścia terrorystów do kwestii wykorzystania samolotów pasażerskich miało miejsce 24 grudnia 1994 roku, gdy terroryści należący do Algierskiej Zbrojnej Grupy
Islamskiej porwali francuski samolot linii lotniczych Air France (Airbus A300) lecący do Algieru15 i wylądowali w Marsylii. Dwa dni później żandarmi z jednostki
antyterrorystycznej GING (Groupe d’Intervention de la Gendarmerie Nationale –
Grupa Interwencyjna Żandarmerii Wojskowej) przeprowadzili szturm, w wyniku
którego śmierć ponieśli wszyscy terroryści, a kilku pasażerów i żandarmów zostało
rannych. Na podstawie przeprowadzonego śledztwa ustalono, że terroryści zamierzali rozbić samolot na wieży Eiffla w Paryżu16.
Tragiczne wydarzenia z 11 września 2001 roku na terenie Stanów Zjednoczonych były apogeum terroryzmu lotniczego. Terroryści dopuścili się bezprecedensowego w dziejach lotnictwa aktu przemocy. Było to skoordynowane porwanie czterech odrzutowych samolotów pasażerskich, startujących z lotnisk na wschodnim
wybrzeżu Stanów Zjednoczonych17. Wszystkie maszyny zostały rozbite w wyniku
13
J. Gotowała, Niepokój w powietrzu – wydajność współczesnych systemów zapobiegających szczególnym sytuacjom w locie, w: Bezpieczne niebo…, s. 14; J. Laskowski, Terroryzm lotniczy…, s. 147, 148.
14

J. Laskowski, Terroryzm lotniczy…, s. 151; A. Glen, Terroryzm lotniczy…, s. 22, 23.

15

J. Adamski, Nowe technologie w służbie terrorystów, Warszawa 2007, s. 53.

16

K. Jałoszyński, Współczesne zagrożenia terroryzmem…, s. 123; Encyklopedia terroryzmu, Warszawa 2004, s. 697; B. Hołyst, Terroryzm, s. 473, 2114; J. Laskowski, Terroryzm lotniczy…, s. 154.
17
Literatura poświęcona zamachowi z 11 września 2001 r. jest bardzo obszerna, zobacz
m.in. Bezpieczne niebo…; Z. Jagodzińska, Pierwsza odsłona wojny z terroryzmem islamskim.
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aktu terroryzmu powietrznego, który swoim okrucieństwem przewyższył wszystkie dotychczasowe zamachy. Po tych wydarzeniach doszło do kilku zdarzeń eksponujących możliwości wykorzystania samolotów pasażerskich w charakterze narzędzia terroru, trafiającego w obiekty publiczne wybrane przez terrorystów.
5 stycznia 2002 roku 15-letni kursant szkoły latania porwał i rozbił samolot
(Cessna) o wieżowiec w Tampie na Florydzie. Pilot zginął, w niewielkim stopniu
uszkadzając konstrukcję budynku.
Rok później obywatel Niemiec porwał motoszybowiec z niemieckiego lotniska Babenhausen pod Frankfurtem nad Menem. Po sterroryzowaniu pilota i przejęciu sterów, latając nad centrum miasta, zagroził, że roztrzaska się o gmach Europejskiego Banku Centralnego. Ostatecznie, po dwóch godzinach, wylądował na
frankfurckim lotnisku18.
Na przełomie listopada i grudnia 2002 roku Al Kaida planowała zaatakować
ambasadę USA w Nairobi. Zamachowcy (dwóch Arabów przybyłych z Somalii),
wykorzystując mały samolot pasażerski wypełniony materiałem wybuchowym,
zamierzali uderzyć w budynek ambasady. Zamknięcie jej 28 listopada udaremniło
te plany. Pod koniec roku amerykańskie służby specjalne uniemożliwiły zamach
w Los Angeles, który planowano zrealizować według scenariusza z 11 września.
Obiektem zamachu miał być drapacz chmur Library Tower. W styczniu 2004
roku, po informacji uzyskanej przez CIA, odwołano rejs samolotu linii British
Airways z Londynu do Waszyngtonu. W listopadzie tego roku służby brytyjskie
udaremniły również przeprowadzenie przez Al-Kaidę zamachów z użyciem samolotów pasażerskich na lotnisko Heathrow w Londynie na centrum finansowe
Canary Wharf19.
Organizacje terrorystyczne na przestrzeni lat zastosowały wiele różnorodnych form i metod terroru lotniczego20. W początkowym okresie było to uprowadzenie samolotów z pasażerami jako zakładnikami. W okresie późniejszym
niszczono statki powietrzne bądź przekazywano ultimatum z pokładu uprowadzonego samolotu do konkretnego kraju lub wielu państw jednocześnie21.
Nowy Jork i Waszyngton – 11 września 2001, w: Miasta trwogi…, s. 10–107; S. Kozak, Operacja
Dwie Wieże…, s. 33.
18

J. Adamski, Nowe technologie…, s. 53.

19

Tamże, s. 54, 55

20

A. Glen, Terroryzm lotniczy…, s. 48.

21

J. Gotowała, Niepokój w powietrzu – nowe oblicze terroryzmu, w: Terroryzm – globalne
wyzwanie, red. K. Kowalczyk, W. Wróblewski, Toruń 2006, s. 117.
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Bezpieczeństwo portów lotniczych
Terroryzm lotniczy na przestrzeni lat przeszedł ewolucję – od porwań samolotów w celu emigracji o podłożu politycznym (uzyskanie azylu w innym państwie), przez porwania dla osiągnięcia szantażem konkretnych celów ekonomicznych, a skończywszy na wykorzystaniu samolotów z pasażerami jako pocisku
trafiającego w obiekty publiczne wybrane przez terrorystów.
Dla ochrony przed atakami terrorystycznymi lotnictwo cywilne musiało
poszukiwać sposobów zapewniających maksymalny stopień ochrony, uwzględniając jednocześnie komfort podróżowania, bez nadmiernej uciążliwości odpraw
i procedur bezpieczeństwa.
Kiedy w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku uprowadzenia samolotów miały charakter „ucieczkowy”, wprowadzono kontrolę bagażu kabinowego
i osób celem wykrycia broni bądź przedmiotów mogących posłużyć terroryście
do zastraszenia załogi.
Jak ważnym aspektem było zachowanie bezpieczeństwa w porcie lotniczym,
pokazał zamach terrorystyczny przeprowadzony 21 grudnia 1988 roku na samolot pasażerski linii Pan American World Airways nad Lockerbie w Szkocji22. Na
pokładzie Boeinga 747 (lot 103), lecącego z Londynu do Nowego Jorku, eksplodowała bomba z zapalnikiem czasowym, ukryta w magnetofonie Toshiba w jednej z walizek w luku bagażowym. Zginęło wówczas 243 pasażerów, 16 członków
załogi, a spadające szczątki samolotu spowodowały śmierć 11 mieszkańców miasta. Ofiary zamachu pochodziły z 21 krajów. Zamachowcy w swoich planach nie
uwzględnili 25-minutowego opóźnienia samolotu, sądzili, że bomba eksploduje
nad oceanem, co uniemożliwiłoby stwierdzenie przyczyn katastrofy. Pośrednim
skutkiem tego zamachu był upadek istniejącej od 1927 roku linii Pan American
World Airways, na którą Federalny Zarząd Lotnictwa USA nałożył karę ponad pół
miliarda dolarów za braki w systemie bezpieczeństwa na lotnisku we Frankfurcie.
Natomiast liczne sprawy sądowe, które przewoźnikowi wytoczyły rodziny ofiar
katastrofy, doprowadziły firmę do bankructwa. Po tym zdarzeniu podjęto wszechstronne działania mające na celu uchronienie pasażerów samolotów przed kolejnymi tego typu atakami. Decyzje rządu brytyjskiego doprowadziły do obowiązkowego screeningu bagażu głównego (kontrola bezpieczeństwa bagażu rejestrowanego)
22

J. Vankin, J. Whalen, Niewyjaśnione spiski naszych czasów, Warszawa 2017, s. 187 i n.; Cień
Lockerbie, „Forum” 2009, nr 35, s. 10 i n.; R. Quest, Zaginiony lot MH 370. Prawdziwa historia
poszukiwań malezyjskiego samolotu, Warszawa 2017, s. 96.
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dla rejsów atlantyckich. Pierwsze doświadczenia były zniechęcające ze względów
operacyjnych, np. czas odprawy przed terminalem 1 na lotnisku Heathrow wydłużył się do czterech godzin, a kolejki osiągały długość 300 m.
Rozpoczęto badania nad rozwiązaniami zapewniającymi wysokie parametry
detekcyjne i dużą wydajność, nieblokującymi jednocześnie kontroli. Te sprzeczne
wymagania zrealizowano za pomocą nowych urządzeń rentgenowskich. Systemy
detekcji materiałów wybuchowych (EDS – Explosive Detection System) oraz systemy detekcji urządzeń wybuchowych (EDDS – Explosive Device Detection System)
stały się powszechne w każdym porcie lotniczym. Pozwalają one (wykorzystując
obraz rentgenowski) wykrywać i wskazywać w bagażu obszary, w których może
znajdować się materiał wybuchowy bądź urządzenie wybuchowe23.
Wielka Brytania była pierwszym państwem na świecie, które rozwiązało
problem screeningu bagażu głównego. Kosztem 285 mln funtów szterlingów
zbudowano pięciopoziomowe24 systemy screeningowe na wszystkich brytyjskich
lotniskach międzynarodowych.
W portach lotniczych do kontroli bezpieczeństwa pasażerów, oprócz konwencjonalnych urządzeń rentgenowskich, bramek do wykrywania metali (WTMD –
Walk Through Metal Detoctor) i ręcznych wykrywaczy metali (HHMD – Hand
Held Metal Detector), zaczęto wprowadzać urządzenia do wykrywania śladowych ilości materiałów wybuchowych – bramki łączące detekcję metali z detekcją śladową materiałów wybuchowych (WTMD/TD – Walk Through Metal
Detector/Trace Detector)25. Należy nadmienić, że w portach lotniczych montowane są urządzenia do automatycznego wykrywania materiałów wybuchowych
podczas kontroli bagażu, np. Mi-Scan 10050 EDS, które opracowano zgodnie

23

M. Dilling, Bezpieczeństwo w portach lotniczych, w: Bezpieczne niebo…, s. 89.

24

Poziom I – urządzenia EDS/EDDS pracują w trybie automatycznym. Średnio 70% bagaży
jako bagaże bezpieczne kierowanych jest na pokład samolotu; poziom II – obrazy rentgenowskie,
30% bagaży przekazywanych jest na stacje monitorowania. Na obrazie zaznaczony jest obszar
wymagający decyzji operatora. Czas decyzji operatora jest ograniczony do ok. 10–20 sek. Jeśli
decyzja pozytywna nie nastąpi w tym czasie, bagaż kierowany jest na poziom III. Poziom III – są
to urządzenia EDS/EDDS za stacją roboczą i operatorem bądź urządzenia wysokiej rozdzielczości
(tomografy, urządzenia dyfrakcyjne); czas decyzji operatora (nie jest ograniczony) średnio wynosi
45 s. Przy braku pozytywnej decyzji bagaż przechodzi na poziom IV. Poziom IV – kontrola reczna
bagażu w obecności pasażera. Poziom V – neutralizacja urządzenia wybuchowego na dowolnym
etapie kontroli; jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie materiału wybuchowego (bomby) w bagażu, jest on kierowany pod kontrolę grupy pirotechników. Tamże, s. 90.
25
Tamże, s. 91; A.A. Bagińska, Zapewnienie bezpieczeństwa w porcie lotniczym, Łódź–Lublinek, w: Bezpieczeństwo transportu lotniczego…, s. 103.
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z wytycznymi Europejskiej Konferencji Lotnictwa Cywilnego (European Civil
Aviation Conference – ECAC). Zaprezentowano je po raz pierwszy jesienią 1995
roku na międzynarodowych targach technicznych wyposażenia lotnisk Inter Airport. Wykorzystując rozdzielczość widm rentgenowskich, urządzenie może prześwietlić 1200 sztuk bagażu w ciągu godziny26.
Po tragicznych wydarzeniach z 11 września 2001 roku wprowadzono ostre
reżimy bezpieczeństwa w portach lotniczych na całym świecie. Dokonano weryfikacji krajowych strategii bezpieczeństwa oraz wprowadzono mechanizmy
przeciwdziałające podobnym sytuacjom w przyszłości. Bezwzględnie zakazano
wnoszenia na pokład samolotu ostrych przedmiotów27. Wprowadzono ściśle uregulowane zasady przewozu płynów i żeli. Kontrola osobista i bagażu stała się
dokładniejsza i bardziej szczegółowa.
W portach lotniczych zaczęto wprowadzać nowoczesne rozwiązania technologiczne. W celu weryfikacji tożsamości pasażerów stosuje się metody biometryczne:
identyfikację linii papilarnych, obrazu rogówki, kształtu dłoni, rysów twarzy. Przykładem zastosowania metod biometrycznych jest amerykański system US-VISIT
(United States Visitor and Immigrant Status Indicator Technology), który analizuje
zgromadzone dane biometryczne osób przybywających do Stanów Zjednoczonych28.
Począwszy od 2007 roku, Departament Bezpieczeństwa Krajowego (DHS
– Departament of Homeland Security) wykorzystuje czytniki linii papilarnych
wszystkich dziesięciu palców dłoni na głównych amerykańskich lotniskach.
W 2010 roku lata później wdrożono trójwymiarowe skanery ciała, które są bardziej skuteczne w wykrywaniu metalu niż bramki29.
Podstawowym celem bezpieczeństwa portów lotniczych po zamachach we
wrześniu 2001 roku było uniemożliwienie terrorystom dostania się na pokład samolotu. Pomimo objęcia portów lotniczych specjalną ochroną są one wciąż niebezpiecznymi obszarami30.
26

B. Hołyst, Terroryzm…, s. 1268.

27

W okresie poprzedzającym wrześniową tragedię w Stanach Zjednoczonych obowiązywały
liberalne przepisy, np. można było wnieść nóż o ponad 10-centymetrowym ostrzu. Zamachowcy
(Mohammed Atta i Abdulaziz al-Omari) bez problemu przeszli kontrolę bezpieczeństwa. Zdjęcia
rentgenowskie ich toreb podróżnych nie zwróciły uwagi ochrony – A. Kaniewski, Piętnaście miesięcy do „godziny zero”, „Fokus Extra” 2005, nr 1, s. 8.
28

A.A. Bagińska, Zapewnienie bezpieczeństwa…, s. 106.

29

G. Zając, Prawne i organizacyjne rozwiązania…, s. 150.

30

W latach 2011–2016 przeprowadzono dziesięć zamachów lub prób zamachów w obrębie
portów lotniczych. Były to m.in.: samobójczy atak bombowy na międzynarodowym lotnisku
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Najbardziej spektakularnym atakiem terrorystycznym w Europie w ostatnim czasie był zamach na brukselskim lotnisku w Zavenlem. 22 marca 2016 roku
w godzinach rannych (około 8.00) w hali odlotów doszło do dwóch eksplozji31.
Pierwsza miała miejsce między odprawami linii lotniczych British Airways oraz
Iberia. Kilka sekund później, między lokalem Starbucks a odprawą przed odlotem samolotu Brussels Airlines, nastąpiła druga eksplozja.
Zamachowcy-samobójcy, którzy przeprowadzili atak na lotnisku, to Belgowie: bracia Khalid i Brahm El-Bakraoni32. Materiał wybuchowy wzmocniony
elementami metalowymi (gwoździe, śruby) wnieśli w walizkach. Oba wybuchy
zostały zainicjowane przed odprawą, a więc w miejscach, gdzie swobodnie poruszali się pasażerowie. W zamachu tym zginęło 17 osób.
Kilkanaście dni po marcowym zamachu na brukselskim lotnisku Zavenlem, w którym zginęło 17 osób, podjęto dyskusję, czy w europejskich portach
lotniczych strefy bezpieczeństwa nie należy przesunąć do wejść do terminali. Po
samobójczym zamachu bombowym (24.01.2014) w hali przylotów na międzynarodowym lotnisku Domodiedowo pod Moskwą kontrole wprowadzono także
w niektórych portach lotniczych Rosji33. Rozwiązania takie są z kolei powszechne na wielu lotniskach w Azji Południowo-Wschodniej34.
Philip Baum, redaktor czasopisma „Aviation Security International Magazine”, kierujący jednocześnie firmą Green Light, która zajmuje się doradztwem
w dziedzinie bezpieczeństwa komunikacji lotniczej, stwierdził, że „dodatkowe
w Kabulu, wybuch przed wyjściem z terminala na lotnisku w Pekinie, eksplozja materiału wybuchowego na pokładzie rosyjskiego samolotu lecącego z Szarm-el-Szejk; poza tym na terenie
międzynarodowego lotniska w Kairze rozbrojono dwa ładunki wybuchowe – Terroryzm ponowoczesny jako zagrożenie dla lotnictwa cywilnego, http://bezpieczeństwo lotnisk.pl/index/php/
artykuły/59-terroryzm-ponowoczesny-jako-za (dostęp: 5.01.2018).
31
Niedługo później doszło do wybuchu na stacji metra Maalbeek, Twierdza Europy, „Forum”
2016, nr 7, s. 16; J. Winiecki, Ł. Wójcik, Spokojnie, to tylko zamach, „Polityka” 2016, nr 14, s. 12.
32

A. Czarnota-Hooglugt, Atak grupy terrorystycznej ISIS. Wzrost zagrożenia w Europie.
Bruksela – 22 marca 2016, w: Miasta trwogi…, s. 215; M. Orzechowski, Mój brat terrorysta,
„Polityka” 2016, nr 32, s. 54, 55.
33

W zamachu zginęło 35 osób, a 180 zostało rannych. Wykorzystano 5 kg trotylu, który
wzmocniono elementami metalowymi – K. Jałoszyński, S. Kulczyński, A. Kańciak, D. Szlachter,
Działalność organizacji terrorystycznych, w: Współczesne zagrożenia terroryzmem, red. K. Jałoszyński, Szczytno 2013, s. 166.
34
Strefy bezpieczeństwa (kontrole) wejść do terminali znajdują się m.in. w portach lotniczych:
Suvarnabhumi (Bangkok), Soekarno-Hatta (Dżakarta), Ngurah Rai International Airport (Denpasar), Husein-Sastranegara (Bandung), Kuala Lumpur International Airport (KUL), Changi (Singapur) – przypis autora.
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stanowisko kontrolne pasażerów i bagażu przed wejściem do terminalu oznaczałoby dodatkowe kolejki, które potencjalnie mogłyby stać się celem terrorystów”35.
Jednocześnie zwrócił uwagę, że „zamachowcy samobójcy często detonują ładunki wybuchowe właśnie na punktach kontroli bezpieczeństwa, gdzie zwykle w kolejkach stoi wielu ludzi”36.
Norman Shanks – były szef bezpieczeństwa lotniska Heathrow – w wywiadzie dla „New York Timesa” powiedział, że „są kraje, w których ludzie muszą
okazać paszport i bilet przed wejściem do portu lotniczego. Ma to zapobiec wejściu tych, którzy nie są pasażerami, ale nie zapobiegnie to wejściu zamachowców,
bo oni zawsze mogą kupić bilet”37. Koncepcję takich kontroli odrzuciła także
brytyjska minister spraw wewnętrznych Theresa May, mówiąc w parlamencie, że
„byłoby to po prostu tworzenie tłumu w innym miejscu”38.
Zamach w Brukseli potwierdził, że obecnego zagrożenia terrorystycznego nie zatrzymają żadne osiągnięcia techniki, ale muszą być podjęte radykalne
działania wszelkich służb w obszarze wymiany informacji oraz wszechstronna
współpraca.
Podsumowanie
Przedstawione w artykule zagadnienia, dotyczące bezpieczeństwa i ochrony
portów lotniczych, są niezwykle istotne. Bez ciągłego modernizowania, udoskonalania oraz wprowadzania nowoczesnych rozwiązań technicznych szanse skutecznej walki z terroryzmem będą minimalne. Wydarzenia z 11 września 2001
sprawiły, że zmieniło się podejście do zagadnień dotyczących ochrony portów
lotniczych. Autor ma świadomość, że ze względu na szerokie pojęcie bezpieczeństwa transportu lotniczego niektóre zagadnienia zostały jedynie zasygnalizowane. Wynika to z faktu, że problematyka dotycząca ochrony portów lotniczych nie
jest dostępna opinii publicznej.

35

Cyt. za: Bezpieczeństwo na lotniskach. Zabezpieczenia antyterrorystyczne, https://
www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/bezpieczenstwo-na-lotniskach-zabezpieczenia-antyterrorystyczne,657061.html (dostęp: 5.01.2018).
36

Tamże.

37

Tamże.

38

Tamże.
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ABSTRAKT
Infrastruktura portu lotniczego jest i pozostanie atrakcyjnym celem ataków terrorystycznych. Wszelkie zmiany i innowacje w jej obrębie powinny mieć na celu niedopuszczenie
do kolejnych zamachów terrorystycznych. Należy zdawać sobie sprawę, że nie istnieje
system, który zapewniłby 100-procentowe zabezpieczenie przed zagrożeniami terrorystycznymi. Dowodem na powyższą tezę może być chociażby zamach na brukselskim
lotnisku Zaventem.

CHANGES
IN THE

IN SECURITY SYSTEMS AT AIRPORTS
CONTEXT OF TERRORIST THREATS

ABSTRACT
The airport infrastructure has always been the target of terrorist attacks. Any changes
and innovations within it should be aimed at preventing such attacks. Full security cannot
be guaranteed by any system, which may be proved by the terrorist attempt at the airport
of Zaventem near Brussels.

