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Pawe  DZIECI SKI 

Geopolityczne uwarunkowania  

kwestii bezpiecze stwa Polski 

Najwa niejsz  kwesti , która stoi przed rz dem ka dego pa stwa, jest spra-

wa zapewnienia krajowi i jego mieszka com bezpiecze stwa. Prowadzone w tym 

celu ró nego typu dzia ania w samej swojej istocie oraz rezultatach uzale nione 

s  w du ym stopniu od istniej cych w danym miejscu i czasie warunków geopo-

litycznych1. 

Niezwykle wa nym czynnikiem wp ywaj cym na bezpiecze stwo pa stwa 

jest samo jego terytorium i towarzysz ce mu uwarunkowania geograficzne, lud-

no ciowe, gospodarcze, wojskowe itp. Istotnym czynnikiem jest te  rozleg o  

terytorialna oraz stopie  zwarto ci terytorialnej, a tak e ukszta towanie poziome 

i pionowe terytorium2. Z regu y du e terytorium jest dla bezpiecze stwa pa stwa 

korzystnym, gdy  rozleg e terytorialnie pa stwa s  trudniejsze do zaatakowania, 

atwiej mog  si  broni , czego przyk adem mog  by  dzieje trudnej do podbicia 

ze wzgl du na rozleg o  terytorialn  Rosji3. Równie  zwarto  terytorialna jest 

rzecz  bardzo istotn , gdy  u atwia pa stwu kontrol  nad terytorium i jego 

obron , za  rozcz onkowanie terytorialne mo e rodzi  w danym pa stwie ten-

dencje dezintegracyjne. Dotyczy to w szczególno ci ró nych posiad o ci zamor-

skich. Obok ukszta towania poziomego znaczenie ma te  ukszta towanie piono-

we i wyst puj ce na terenie pa stwa przeszkody naturalne w postaci a cuchów 

górskich, du ych rzek, jezior i rozleg ych bagien lub akwenów morskich4. 

Korzystne znaczenie maj  z regu y przeszkody naturalne znajduj ce si  na 

granicach b d  na trasie ewentualnych najazdów, a niezbyt przydatne mog  by  

                                                 
1  A.Z. Kami ski, ad wiatowy: anatomia zagro e  (perspektywa Europy rodkowej), „Sprawy 

Mi dzynarodowe”, Warszawa 2007, nr 1, s. 17. 
2  C. Jean, Geopolityka, Wroc aw 2003, s. 146. 
3  L. Moczulski, Geopolityka. Pot ga w czasie i przestrzeni, Warszawa 1999, s. 75. 
4  W. Fox, Geopolitics and International Relations, [w:] On Geopolitics: Classical and Nuclear, 

edited by C.E. Zoppo, Ch. Zoribe, Dordrecht – Boston – Lancaster 1985, s. 15. 
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przeszkody w miejscach przewa nie niezagro onych, a wewn trz kraju mog  

mie  znaczenie wr cz szkodliwe. Wed ug angielskich historyków dzieje Brytanii 

potoczy yby si  zupe nie inaczej, gdyby po udniowo-wschodnie wybrze a An-

glii nie by y tak atwo dost pne dla naje d ców, lecz chroni yby je dzikie góry5. 

W Polsce z kolei uwa a si , e trudno dost pny we wczesnym redniowieczu 

pas bagien nadnoteckich sprzyja  separatyzmowi pomorskiemu. 

Wiele znaczy te  po o enie wobec s siadów i ewentualnych napastników. 

Niekorzystnym jest po o enie o wzgl dnie atwym dost pie ze strony s siadów, 

gdy do danego pa stwa prowadz  dogodne szlaki przemarszu wojsk, a niezwy-

kle korzystnym po o enie we wzgl dnej izolacji. St d np. niedogodne ze wzgl -

dów bezpiecze stwa po o enie krajów Europy Wschodniej z uwagi na atwo do-

st pne od wschodu niziny, którymi jak promenad  przez tysi ce lat wlewa y si  

najazdy wschodnich koczowników. Dla Anglików i Japo czyków korzystnym 

w ci gu minionych wieków okaza o si  zapewniaj ce im bezpiecze stwo wy-

spiarskie po o enie. Kraje skandynawskie chroni y w minionych wiekach od na-

jazdów przeszkody wodne, trudne warunki terenowe i po o enie na uboczu od 

g ównego nurtu zdarze  politycznych w Europie. Wysokie Himalaje zapewnia y 

d ugo niezale no  Tybeta czykom, a pustynie i góry sprzyja y utrzymaniu nie-

podleg o ci przez Etiopi 6. 

Bezpiecze stwu pa stwa mog  te  sprzyja  szczególne uwarunkowania kli-

matyczne i przyrodnicze. Silne mrozy dwukrotnie pomog y Rosjanom odeprze  

najazdy z Europy. Mróz i warunki terenowe uratowa y Finów przed kl sk  

w 1940 roku, a d ungle indochi skie utrudni y dzia ania Amerykanom. Oczywi-

cie stopie  tych wszystkich utrudnie  pozostaje w zwi zku z poziomem techniki 

wojennej i sposobami prowadzenia wojen. O ile w przesz o ci ich znaczenie by o 

du o wi ksze, to obecnie dzi ki rozwojowi rodków przenoszenia znacznie zmala-

o. O ile w czasie wojen pierwszych Piastów z Cesarstwem w XI–XII wieku Odra, 

bagna i lasy u atwia y polskim wojskom obron , a 32 kilometry cie niny Kaleta -

skiej stanowi y przeszkod  nie do przebycia dla Napoleona I czy Adolfa Hitlera, 

to dzi  nie stanowi  te przeszkody adnej gwarancji bezpiecze stwa. Tym nie-

mniej przeszkody terenowe i dzi  mog  u atwia , a ich brak – utrudnia  obron 7. 

Kolejnym istotnym elementem geopolitycznych uwarunkowa  bezpiecze -

stwa pa stwa jest jego ludno . Podstawowym czynnikiem jest jej liczba. Zaso-

by ludno ciowe wielokrotnie decydowa y o wyniku zmaga  wojennych8. Si a 

ka dego kraju jest w du ym stopniu uzale niona od jego zasobów ludno cio-

wych. W d u szej perspektywie czasu czynnik demograficzny ma pierwszorz d-

ne znaczenie. O wiele wi ksze od czynników gospodarczych i militarnych. O trwa- 

                                                 
5  G.M. Trevelyan, Historia Anglii, Warszawa 1967, s. 33. 
6  A. Bartnicki, J. Mantel-Nie ko, Historia Etiopii, Wroc aw 1971, s. 15, 113. 
7  L. Paquette, NATO and Eastern Europe after 2000. Strategic Interactions with Poland, the 

Czech Republic, Romania and Bulgaria, New York 2001, s. 16, 19, 21. 
8  A. Nagorski, Najwi ksza bitwa. Moskwa 1941–1942, Pozna  2008, s. 264, 267, 272, 274. 
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ym opanowaniu danego terenu decyduje w gruncie rzeczy zasiedlenie w asn  

ludno ci , a nie jego uzale nienie gospodarcze czy podporz dkowanie militar-

ne9. Wa nym czynnikiem decyduj cym o stabilno ci danego pa stwa jest te  

sk ad etniczny ludno ci. Najkorzystniejsza jest oczywi cie sytuacja, gdy istnie 

w miar  monolityczne spo ecze stwo, a istniej ce mniejszo ci etniczne znajduj  

si  w rozproszeniu i nie stanowi  opozycji w stosunku do pa stwa. Gorsza sytu-

acja powstaje wtedy, gdy mniejszo ci zamieszkuj  w sposób zwarty poszczegól-

ne cz ci pa stwa, maj  silne poczucie odr bno ci i nastawione s  wrogo do te-

go  pa stwa. Ta sytuacja mo e grozi  takiemu krajowi w trudnych okoliczno-

ciach dezintegracj , jak to mia o miejsce w przypadku Jugos awii czy ZSRR10. 

Ogromne znaczenie ma równie  wyst puj cy w po czeniu z poprzednimi 

elementami ogólny potencja  gospodarczy i militarny pa stwa, który umo liwia 

mu – b d  nie – samodzielne zadbanie o w asne bezpiecze stwo. Obok rozci -

g o ci terytorialnej oraz zasobów ludno ciowych ma tu znaczenie stopie  rozwo-

ju gospodarczego kraju i zmilitaryzowania spo ecze stwa oraz wynikaj ca z te-

go si a i sprawno  armii tego pa stwa11. 

Nast pnym uwarunkowaniem jest posiadane s siedztwo bli sze lub dalsze  

i cz ce si  z nim wzajemne powi zania funkcjonuj cych w danym rejonie 

pa stw. O niekorzystnym po o eniu danego kraju mo na mówi  przede wszyst-

kim wtedy, gdy posiada on silnego i agresywnego s siada, a jeszcze gorzej, kie-

dy le y pomi dzy dwoma czy trzema mocarstwami niezale nie od tego, czy 

wspó pracuj  one ze sob , czy rywalizuj . Najkorzystniejsz  jest oczywi cie sy-

tuacja, gdy w blisko ci danego pa stwa nie le y adne gro ne mocarstwo, a je li 

nawet si  ju  znajduje, to dobrze jest, kiedy wszelkie jego poczynania s  sza-

chowane przez jego równie silnego rywala. 

Obok ewentualnych rywali i zagro e  istotnym czynnikiem bezpiecze stwa 

jest równie  mo liwo  pozyskania odpowiednio po o onych i silnych sprzy-

mierze ców. Znacz cym czynnikiem jest tu bowiem mo liwo  ewentualnego 

przyj cia przez sprzymierze ca z pomoc , jak i odpowiedni splot jego interesów, 

który to ewentualne przyj cie z pomoc  wymusza. Mo liwo ci realnego udzie-

lenia pomocy przez dane pa stwo napadni temu sojusznikowi zale  bowiem 

nie tylko od dysponowania przez dany kraj odpowiednimi si ami, ale tak e od 

wzajemnego po o enia, dost pno ci teatru dzia a , mo liwo ci techniczno-ko- 

munikacyjno-wojskowych oraz woli politycznej, która ostatecznie wynika z hi-

potetycznego bilansu strat i zysków mog cych by  nast pstwem okre lonych 

dzia a , a nie z papierowych zobowi za 12.  

                                                 
9  L. Moczulski, Europa Ojczyzn 2004. Geopolityka. Gospodarka. Cywilizacja, Warszawa 2003, s. 25. 
10  G.B. Solomon, The NATO Enlargement Debate 1990–1997, London 1998, s. 3–6. 
11  A. Frye, The New NATO and relations with Russia, [w:] NATO Enters the 21st Century, editor 

T.G. Carpenter, London – Portland 2000, s. 97, 101, 104. 
12  P.J. Dobriansky, NATO in the 21 st Century Challenges and Opportunities, [w:] NATO at Fifty: Per-

spectives on the Future of the Atlantic Alliance, edited by S. Eisenhower, Washington 1999, s. 52–54. 
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Polska jest krajem po o onym w samym centrum Europy, co rodzi oczywi-

cie okre lone skutki dla jej bezpiecze stwa. Ostatnie wieki jej dziejów ugrun-

towa y w naszym spo ecze stwie przekonanie o fatalno ci geopolitycznego po-

o enia naszej ojczyzny. Je li jednak spojrzymy na jej tysi cletnie dzieje oraz 

chwil  obecn , to oka e si , e nie zawsze nasza sytuacja geopolityczna by a a  

tak z a. Ta sama ocena dotyczy równie  tera niejszo ci. 

Ju  w momencie tworzenia si  pa stwowo ci polskiej o losach tego procesu 

zadecydowa y wzgl dy geopolityczne. Mimo pewnego zaawansowania o rodek 

wi la ski nie móg  pokierowa  procesem jednoczenia ziem polskich, poniewa  

le a  zbyt blisko Pa stwa Wielkomorawskiego i uleg  jego przewadze. Pa stwo 

Polan natomiast – oddzielone od pa stwa niemieckiego przez ziemie S owian 

Po abskich i znaczne przeszkody terenowe – nie mia o w swoim bliskim s siedz-

twie adnego o rodka pa stwowego, który móg by zak óci  proces konsolidacji 

m odej pa stwowo ci13. Piastowie, zabezpieczeni przez warunki naturalne, byli 

w stanie przeprowadzi  zjednoczenie polskich plemion, tworz c pa stwo osi ga-

j ce na wi kszo ci odcinków przebiegu linii granicznych granice naturalne. Od 

po udnia zabezpiecza y Polsk  bezludne jeszcze wtedy pasma Sudetów i Karpat. 

Na zachodzie wi kszo  granicy zabezpiecza  rodkowy i dolny bieg Odry wraz 

z nadrzecznymi bagnami. Trzeba pami ta , i  wtedy klimat by  cieplejszy i wil-

gotniejszy ni  dzisiaj, a stan zalesienia ówczesnych ziem polskich wynosi  oko o 

80% powierzchni, powoduj c wy szy ni  dzisiaj poziom wód gruntowych, 

a tym samym stan poziomu wody w rzekach by  wy szy od stanów dzisiejszych. 

Powodowa o to tak  sytuacj , i  du e rzeki – jak Wis a czy Odra – by y przy 

ówczesnym stanie techniki saperskiej bardzo trudne do przekroczenia przez 

wi ksze oddzia y wojskowe poza nielicznymi brodami, a tych z kolei atwo by o 

broni . Czasem wi c o wyniku ca ej kampanii mog o zadecydowa  znalezienie 

przez napastnika brodu nieznanego obro com, jak to si  sta o w 1005 roku14. Je-

dynie po udniowo-zachodni odcinek linii granicznej, gdzie Polska graniczy a 

z u ycami, nie by  oparty o wi ksze przeszkody naturalne. Dlatego t dy wiod y 

szlaki przemarszu wojsk, a teren u yc za panowania pierwszych Piastów prze-

chodzi  z r k do r k. Pó nocn  granic  stanowi  Ba tyk, a na pó nocnym wscho-

dzie od Prusów i Jad wingów oddziela y nas dolny bieg Wis y i g ste puszcze 

porastaj ce pogranicze. Jedynie na po udniowym wschodzie przeszkód natural-

nych brak o, dlatego te  tamt dy wdziera y si  obce wojska, a teren tzw. Gro-

dów Czerwie skich w pocz tkach rz dów Piastów przechodzi  z r k do r k. 

W ówczesnej sytuacji geopolitycznej jednak e realne zagro enie dla suwe-

renno ci polskich w adców mog o przyj  jedynie z zachodu. Cesarstwo by o je-

dynym s siadem zdolnym do podj cia prób uzale nienia od siebie polskich 

w adców. Próby te prowadzone by y ze zmiennym szcz ciem, a w osi gni ciu 

                                                 
13  Kalendarium dziejów Polski. Od prahistorii do 1999 roku, Kraków 2000, s. 24–27. 
14  W. Czapli ski, A. Galos, W. Korta, Historia Niemiec, Wroc aw 1981, s. 110. 
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pe nego sukcesu przeszkadza y najwi kszej europejskiej pot dze obok okolicz-

no ci politycznych, jak opór Polaków i ich sojuszników czy opozycja we w a-

snych szeregach, w znacznym stopniu przeszkody naturalne w postaci rzek, ba-

gien i puszcz u atwiaj cych przy ówczesnym poziomie techniki wojennej pol-

skim w adcom organizowanie obrony. Pozostali s siedzi byli zdolni w wi kszo-

ci wypadków jedynie do dokonywania niszcz cych najazdów, sami zreszt  pa-

daj c cz sto ofiar  polskiej aktywno ci militarnej. Okres funkcjonowania tego 

uk adu geopolitycznego mo na okre li  datami 963, kiedy to mamy pierwsz  

wzmiank  ród ow  o Mieszku, i 1189 – kiedy Fryderyk I Barbarossa wyruszy  

na III wypraw  krzy ow , podczas której poniós  mier  w nurtach rzeki Salef. 

W sumie pa stwo zachowa o w tym czasie wi kszo  swoich ziem, trac c jedy-

nie przej ciowo opanowywane oraz zwierzchno  nad przejawiaj cym tendencje 

od rodkowe Pomorzem Zachodnim15. 

O nast puj cym potem kilkudziesi cioletnim okresie stwierdzi  mo emy, i  

koniunktura geopolityczna dla naszego kraju trwa a nadal, a nawet uleg a polep-

szeniu. Z jednej strony przesta a nam bezpo rednio zagra a  pot ga Cesarstwa 

zainteresowanego bardziej sprawami ródziemnomorskimi i rywalizacj  z papie-

stwem, co sprzyja o równie  obni eniu spoisto ci Rzeszy i wzrostowi samo-

dzielno ci pot niejszych jej ksi t, a tym samym os abieniu pozycji cesarza. 

Ani Czechy, ani W gry, ani ksi stwa prze ywaj cej pog biaj ce si  rozbicie 

Rusi nie by y w stanie skutecznie zagrozi  naszym ziemiom. Jedynie Mazowsze 

by o zagro one zbójeckimi napadami Prusów, ale by o to tylko zagro enie gra-

niczne i wydawa  si  mog o, i  niezbyt zorganizowane plemiona pruskie ulegn  

pr dzej czy pó niej ywio owi polskiemu, jak to si  sta o z Jad wingami. Trwa a 

rozbudowa pa stwa Henryków l skich, co wydawa o si  czynnikiem mog cym 

przywróci  jedno  krajowi i w konsekwencji doprowadzi  w korzystnej sytu-

acji geopolitycznej do odbudowy pot gi Polski z czasów Boles awów. W tym 

czasie jednak w otoczeniu ziem polskich zachodzi y zmiany, które mia y w nie-

dalekiej przysz o ci zadecydowa  o przekszta ceniu si  sytuacji geopolitycznej, 

która k ad a si  ponurym cieniem nad dalszymi dziejami kraju. W tym czasie 

feuda owie niemieccy dokonali ostatecznego podboju S owian Po abskich i za-

cz li rozgl da  si  za dalszymi mo liwo ciami ekspansji na wschód. Znacznej 

konsolidacji uleg o pa stwo czeskie, a na Ziemi Che mi skiej pojawi  si  spro-

wadzony przez Konrada Mazowieckiego Zakon Szpitala Naj wi tszej Marii 

Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie, który teoretycznie mia  za zadanie 

podbi  i schrystianizowa  Prusów z korzy ci  dla Mazowsza, a tak naprawd  od 

pocz tku d y  do zbudowania na zaj tych terenach w asnego pa stwa. Daleko 

na wschodzie rozwija a si  natomiast ekspansja imperium mongolskiego16. 

                                                 
15  Dzieje Polski, red. J. Topolski, Warszawa 1993, t. 1, s. 126–140. 
16  B. Zientara, Historia powszechna redniowiecza, Warszawa 1996, s. 229, 235, 277, 291, 295, 

301, 303. 
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I w a nie najazd tatarski w 1241 roku zamkn  okres korzystnej dla Polski 

sytuacji geopolitycznej, rozpoczynaj c przemiany sprowadzaj ce nasze po o e-

nie geopolityczne do skrajnie niekorzystnego. Bezpo rednim jego skutkiem by a 

mier  Henryka Pobo nego i gwa towne pog bienie si  procesu rozbicia dziel-

nicowego kraju zamiast jego zjednoczenia. Od po udniowego wschodu ziemie 

polskie by y nara one teraz na niszcz ce napady tatarskie (1259, 1287), a z pó -

nocno-wschodniego kierunku naje d a y je hordy Litwinów. Krzy acy konse-

kwentnie i z sukcesami prowadzili podbój ziem pruskich, buduj c silne i dobrze 

zorganizowane pa stwo. Brandenburgia przebi a si  za Odr , opanowuj c Zie-

mi  Lubusk , i zacz a zajmowa  tereny na pograniczu pomorsko-wielkopol- 

skim, nazywane potem Now  Marchi , oddzielaj c w ten sposób ziemie polskie 

od Pomorza Zachodniego, gdzie wp ywy polskie podupad y. Po kl sce pod Su-

chymi Krutami i mierci Przemys a Ottokara II w adcy silnego pa stwa czeskie-

go musieli zaprzesta  ekspansji na po udnie i poszuka  sobie atwiejszego kie-

runku ekspansji poza Rzesz , przy czym w gr  wchodzi y oczywi cie jedynie 

ziemie polskie i W gry. Za zako czenie tych procesów mo na uzna  rok 1283, 

kiedy to Krzy acy zako czyli podbój ziem pruskich i stworzyli na pó nocnych 

granicach Mazowsza pot ne pa stwo. Odt d ziemie polskie znalaz y si  w 

okr eniu ze strony trzech agresywnych pot g: Czech, Brandenburgii i pa stwa 

krzy ackiego, co stwarza o wyj tkowo niekorzystn  sytuacj  geopolityczn , 

gro c rozbiorem i w efekcie prowadz c do zniekszta cenia procesu odbudowy 

pa stwa polskiego, co spowodowa o, e odrodzone przez W adys awa okietka 

królestwo obj o tylko oko o 40% terytorium pa stwa polskiego z czasów Bole-

s awa Krzywoustego. 

Ten z y uk ad geopolityczny utrwali  si  mimo fiaska planów dynastycznych 

Przemy lidów, po których tron czeski obj li Luksemburgowie. Groz  po o enia 

pog bi o opanowanie przez Czechów l ska, a przez Krzy aków Pomorza 

Wschodniego. Niewiele zrekompensowa o t  sytuacj  wytworzenie si  na wscho- 

dzie sprzyjaj cego Polsce, bo wrogiego Krzy akom, pa stwa litewskiego i stwo-

rzenie przez Andegawenów silnego pa stwa na W grzech, z którym sojusz sta  

si  kanonem polityki zagranicznej ostatnich Piastów. Istnienie po przeciwnych 

kra cach pa stwa polskiego wrogich pa stw prowadzi o do powstania pierw-

szych planów rozbiorowych, które na szcz cie nie dosz y do skutku17. 

Ta niekorzystna sytuacja geopolityczna uniemo liwi a nast pcy W adys awa 

okietka Kazimierzowi Wielkiemu odzyskanie utraconych ziem na zachodzie 

i pó nocy. Nie wyrówna o tych strat skierowanie si  ku po udniowemu wscho-

dowi i zaj cie Rusi Halickiej. Trudno ci wynikaj ce ze z ego po o enia geopoli-

tycznego pog bi y si , gdy W gry zosta y opanowane przez Zygmunta Luk-

semburskiego, a sam niepodleg y byt naszego kraju zosta  zagro ony zakusami 

luksembursko-habsburskimi. 

                                                 
17  K. Górski, Zakon Krzy acki a powstanie pa stwa pruskiego, Wroc aw 1977, s. 24–25. 
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Czynnikiem, który zadecydowa  o zupe nej zmianie geopolitycznych warun-

ków bytu naszego pa stwa w nast pnych stuleciach, by y kolejne unie z Litw  

doprowadzaj ce najpierw do wspó pracy, a potem do po czenia obu pa stw. 

W wyniku tych faktów znikn o niebezpiecze stwo najazdów gro ce dot d 

z pó nocnego wschodu, a granica przesun a si  daleko na wschód w pobli e 

Moskwy. Wielkie Ksi stwo Moskiewskie by o zbyt s abe i zbyt zaj te jednocze-

niem ziem ruskich, aby w ci gu prawie stulecia po zawartym przez Witolda 

w 1408 roku pokoju nad Ugr  móc zagrozi  ziemiom litewskim. Na po udnio-

wym wschodzie grozi y jedynie upieskie napady z Krymu czy Wo oszczyzny, 

a za to otwiera y si  drogi ekspansji handlowej ku genue skiej jeszcze Kaffie na 

Krymie czy politycznej ku Hospodarstwu Mo dawskiemu. Kolejnym faktem po-

prawiaj cym nasz  sytuacj  geopolityczn  by o zwyci stwo pod Grunwaldem, 

które os abiaj c i zmuszaj c Zakon Krzy acki do przej cia do defensywy, prze-

kre li o równie  szanse realnej wspó pracy wojskowej Zakonu z luksemburskimi 

W grami. Utraci y wi c wówczas szanse realizacji rozbiorowe rojenia W ady-

s awa Opolczyka, który proponowa  podzia  ziem polskich mi dzy Zakon a W -

gry. Kolejnym korzystnym wydarzeniem kszta tuj cym sytuacj  geopolityczn  

Polski sta a si  rewolucja husycka, gdy  od tego momentu (1419 – pierwsza de-

fenestracja praska) zanik y ju  jakiekolwiek szanse na skuteczny antypolski 

alians luksembursko-krzy acki, a tereny Czech i W gier sta y si  obszarem ja-

giello skiej penetracji dynastycznej, które to zjawisko przybierze na sile po 

mierci Zygmunta Luksemburskiego w 1437 roku. Teraz polskim przeciwnikiem 

pozostawa  tylko s abn cy Zakon, który pokonany w wojnie trzynastoletniej mu-

sia  pokojem toru skim w 1466 roku ust pi  Polsce sporne ziemie otwieraj ce 

jej dost p do Ba tyku, samemu zostaj c polskim lennikiem. Od tego momentu 

do ko ca panowania Kazimierza Jagiello czyka trwa  okres najlepszej koniunk-

tury geopolitycznej w dziejach Polski, który umo liwi  pa stwu polsko-litew- 

skiemu stanie si  regionalnym mocarstwem. Rozci ga o si  ono od Ba tyku a  

po Morze Czarne i z adnej strony nie mog o by  realnie zagro one, nie licz c 

pogranicznych napadów rozbójniczych. Na wschodzie pa stwo moskiewskie by-

o ci gle zbyt s abe, by stanowi  powa ne zagro enie. Na pó nocy pa stwa za-

konne s ab y i ulega y systematycznemu rozk adowi. Pa stwa skandynawskie 

zaj te by y w asnymi problemami. Od zachodu ulegaj ca coraz wi kszej dezin-

tegracji Rzesza nie stanowi a adnego niebezpiecze stwa. Dzi ki za  szerokiej 

polityce dynastycznej Jagiellonowie zdobywali sobie wp ywy w wielu pa -

stwach. Szczególny wymiar przybra  to w Czechach i na W grzech, gdzie trony 

przypad y potomkom Kazimierza Jagiello czyka. Powa ne by y te  polskie 

wp ywy w pa stwach naddunajskich, a gro na ju  ekspansja turecka nie doty-

czy a jeszcze ziem polskich, ale krajów, które w stosunkach polsko-tureckich 

mo na by okre li  jako buforowe18. 

                                                 
18  Zarys historii Polski, red. J. Tazbir, Warszawa 1979, s. 75, 78, 100, 112, 135, 149, 157. 
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Jednak e nawet w tym „z otym okresie” zachodzi y w pewnej odleg o ci od 

granic Polski zjawiska, które mia y w przysz o ci pogorszy  sytuacj  geopoli-

tyczn  naszego kraju. Na wschodzie systematycznie ros a si a Wielkiego Ksi -

stwa Moskiewskiego. Kazimierz Jagiello czyk nie zdo a  zapobiec ani opano-

waniu przez Moskw  Nowogrodu, ani odparciu Achmata i zrzuceniu przez ni  

jarzma tatarskiego. W rezultacie u wschodnich granic Wlk. Ksi stwa Litewskie-

go wyrós  pod koniec XV wieku gro ny przeciwnik maj cy wobec jego ziem 

agresywne zamiary19. Na Ba kanach i w basenie Morza Czarnego sw  ekspansj  

rozwija a Turcja, coraz bardziej zbli aj c si  do naszych granic. W 1475 roku 

opanowa a ona genue sk  koloni  Kaff  handlowo powi zan  z Polsk  oraz na-

rzuci a zwierzchno  lenn  Chanatowi Krymskiemu. Równocze nie na terenie 

Rzeszy post powa a budowa pot gi Habsburgów dokonuj ca si  dzi ki zr cznej 

polityce dynastycznej. By o to o tyle niebezpieczne, i  Habsburgowie ro cili so-

bie prawa do opanowanych przez Jagiellonów tronów Czech i W gier. 

Skutki tych wszystkich przemian objawi y si  now  sytuacj  geopolityczn , 

w której Jagiellonowie zmuszeni zostali do walki na kilku frontach jednocze nie. 

Z Moskw , w ksi stwach naddunajskich i z wp ywami Habsburgów. Znów po-

jawi y si  – nierealne co prawda, ale jednak – plany podzia u ziem Rzeczypo-

spolitej mi dzy Moskw  i Habsburgów. Unikni ciu walk na wielu frontach i po-

prawie sytuacji geopolitycznej Rzeczypospolitej s u y a polityka Zygmunta I, 

który zrozumia , e w gorszej sytuacji geopolitycznej ni  za panowania Kazi-

mierza Jagiello czyka nie mo e prowadzi  aktywnej polityki na wszystkich kie-

runkach i musi zredukowa  niebezpiecze stwa gro ce krajowi. Uk ad wiede -

ski z 1515 roku, który w praktyce oznacza  przysz e wycofanie si  Polski 

z Czech i W gier na rzecz Habsburgów, zapewnia  na ponad dwa i pó  stulecia 

bezpiecze stwo pa stwa od po udniowego zachodu. Dla Jagiellonów i Wazów 

sojusz z Habsburgami spe nia  t  sam  rol  jak dla ostatnich Piastów sojusz 

z W grami. By  to rodzaj geopolitycznego punktu oparcia, raczej zabezpieczenia 

ty ów, gdy  militarna wspó praca wyst powa a tylko w okre lonych wypadkach. 

Dalszym krokiem by o zawarcie – po zwyci stwie odniesionym w 1531 roku 

przez Jana Tarnowskiego nad Piotrem Rareszem pod Obertynem – pokoju wie-

czystego z Turcj  w 1533 roku20. 

W tej sytuacji mo na powiedzie , i  Polska znów znalaz a si  w korzystnej 

sytuacji geopolitycznej, gdy  zapewni a sobie spokój od po udniowego zachodu 

i wzgl dny spokój na po udniowym wschodzie (bunty kozackie, najazdy tatar-

skie) za cen  wycofania si  z Czech, W gier i krajów naddunajskich oraz utraty 

dost pu do Morza Czarnego (1526). Polska mia a w zasadzie jedynego rywala 

na wschodzie w postaci Moskwy. adnego zagro enia ze strony krajów Rzeszy 

                                                 
19  L. Bazylow, Historia Rosji, Wroc aw 1969, s. 78–79. 
20  Zarys…, s. 170–171, 174–175. 
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czy skandynawskich wtedy jeszcze nie by o. Pierwsza wojna pó nocna by a bo-

wiem pok osiem rywalizacji z Moskw  na terenie Inflant. 

Ten znakomity uk ad geopolityczny sprzyja  wszechstronnemu rozwojowi 

kraju. Nieprzypadkowo wiek XVI jest nazywany w historii Polski „wiekiem z o-

tym” i charakteryzuje si  dynamizmem rozwoju gospodarki i kultury material-

nej, do czego przyczyni  si  nies ychanie d ugi okres pokoju na terenie wi kszo-

ci ziem polskich. Trend ten odwróci  si  na ca e XVII stulecie i pocz tek XVIII 

wieku. Czas ten to okres cz stych i niszcz cych wojen toczonych na wielu fron-

tach, pocz tkowo na obrze ach kraju, a potem i na terenie samego centrum pa -

stwa, co przyczyni o si  do wyniszczenia gospodarczego i ludno ciowego kraju. 

Sytuacja ta spowodowana by a w du ym stopniu pojawieniem si  – po poprzed-

nim korzystnym okresie – fatalnej sytuacji geopolitycznej. By a ona z kolei 

skutkiem dynamicznego rozwoju pot gi militarnej Szwecji i wzrostu jej agre-

sywno ci w basenie Morza Ba tyckiego oraz przyp ywu ekspansji tureckiej. Za-

czyna ten okres pocz tek konfliktu polsko-szwedzkiego w Inflantach w 1600 ro-

ku, a ko czy pokój w Nystad w 1721 roku, kiedy to wy oni  si  zupe nie nowy 

uk ad geopolityczny. Zagro enie wojnami na trzech frontach przynios o – tak 

jak w poprzednich trudnych okresach – plany rozbioru Polski (traktat w Radnot 

1656), co prawda znów nierealne, ale Rzeczpospolita przetrwa a ten okres jako 

pa stwo os abione i pomniejszone terytorialnie o Inflanty, Siewierszczyzn , 

Czernihowszczyzn , Smole szczyzn , Zaporo e, lewobrze n  Ukrain , Prusy 

Ksi ce, L bork, Bytów i Drahim21. 

Nowa sytuacja geopolityczna by a jednak jeszcze gorsza ni  w okresie po-

przednim. Francja przesta a ju  by  supermocarstwem, schodz c do roli jednego 

z mocarstw, co prawda z ambicjami odgrywania znacznej roli w naszej cz ci 

kontynentu, ale z ma ymi mo liwo ciami bezpo redniej interwencji. Najsilniej-

szym krajem regionu sta a si  Rosja. Uwa a a ona problemy terytorialne z Pol-

sk  za za atwione. Posiada a wywalczony kosztem Szwecji dost p do Ba tyku 

i na tym kierunku granice j  satysfakcjonowa y. G ównym celem Rosji sta o si  

wywalczenie dost pu do Morza Czarnego i dalej do ródziemnego, co musia o 

czy  si  z ca kowitym rozbiciem imperium osma skiego i g ównie w tym kie-

runku stara a si  rozwija  ekspansj . S aba Polska by a jej bardzo wygodna jako 

pa stwo buforowe. Interesowa o j  g ównie pozyskanie dróg umo liwiaj cych 

kontakt z Europ  Zachodni , a w tym czasie podstaw  komunikacji by y drogi 

wodne. Wzros a równie  rola Austrii jako mocarstwa po sukcesach na polach bi-

tewnych Europy. Ten kraj równie  by  zainteresowany utrzymaniem w Polsce 

status quo, poniewa  istnienie pa stwa buforowego zabezpiecza o tanim kosz-

tem pó nocne granice kraju. Do roli coraz gro niejszego mocarstwa zacz y te  

dorasta  Prusy, które wobec s abej Polski zacz y przejawia  d enia ekspansjo-

nistyczne. By y one jednak ci gle zbyt s abe, aby wbrew woli mocarstw naru-

                                                 
21  I. Anderson, Dzieje Szwecji, Warszawa 1967, s. 133, 137, 143, 184, 188, 200. 
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szy  regionaln  równowag . Zupe nie za ama a si  natomiast pot ga Szwecji. 

Siej cy do niedawna militarn  groz  kraj sta  si  drugorz dnym pa stwem, na 

którego terenie rywalizowa y o wp ywy Francja i Rosja. Po równi pochy ej sta-

cza a si  te  dawna pot ga turecka. Imperium osma skie znalaz o si  w defen-

sywie i jego wp yw na sytuacj  w Europie rodkowej stawa  si  coraz bardziej 

iluzoryczny22. 

Z a sytuacja geopolityczna Polski pogorszy a si  jeszcze bardziej w wyniku 

wojny o sukcesj  austriack , na skutek której Prusy opanowa y l sk. Teraz nie 

tylko Pomorze budzi o pruskie po danie po czenia przez nie swoich posiad o-

ci, ale i Wielkopolska po o ona teraz w kleszczach pruskich posiad o ci. Wojna 

siedmioletnia co prawda nie zmieni a mapy Europy, ale spowodowa a dla Polski 

o tyle gro n  sytuacj , e znalaz a si  ona na granicy systemów sojuszy, co spo-

wodowa o, i  sta a si  ona terenem rywalizacji tzw. pa stw pó nocnych z po u-

dniowymi, skutkiem czego sta  si  pierwszy rozbiór. Podobna sytuacja powtó-

rzy a si  20 lat pó niej mimo innych konfiguracji w polityce europejskiej, pro-

wadz c do drugiego, a pó niej trzeciego rozbioru23. 

Ostatecznie dokonanie rozbiorów Polski w naturalny sposób – mimo 

wszystkich przeciwie stw – sprzymierzy o zaborców tak, jak zbrodnia czy jej 

sprawców, stwarzaj c now  sytuacj  geopolityczn  uniemo liwiaj c  odzyska-

nie przez Polsk  nawet cz ciowej niepodleg o ci. Poruszenie sprawy polskiej 

mog o nast pi  tylko dzi ki inwazji Napoleona na Europ  rodkowo-

Wschodni . Powsta e w wyniku wojen napoleo skich i ko cz cego je kongresu 

wiede skiego swobody narodowe by y zwalczane przez wszystkich zaborców 

korzystaj cych z kolejnych polskich powsta  jako pretekstu do ich ograniczania24. 

Korzystniejsza dla polskich aspiracji niepodleg o ciowych sytuacja geopoli-

tyczna zacz a si  kszta towa  w drugiej po owie XIX wieku na skutek konflik-

tów mi dzy zaborcami. Jednocz ca ich dawniej sprawa polska, po kl sce po-

wstania styczniowego utraci a swoje znaczenie na rzecz wyst puj cych w in-

nych punktach Europy i wiata nieuregulowanych kwestii spornych oraz punk-

tów zapalnych. Wydawa o si , e problem polski jest stosunkowo ma o istotny 

na tle wielkich wiatowych zagadnie  polityki kolonialnej oraz rywalizacji o ró-

d a surowców czy rynki zbytu i przesta  budzi  zainteresowanie na arenie mi -

dzynarodowej. Wi kszo  pa stw zacz a go po prostu uwa a  za spraw  we-

wn trzn  mocarstw zaborczych. Nie powiod y si  nie tylko próby poruszenia 

sprawy polskiej na kongresie berli skim w 1878 roku, ale mur oboj tno ci wo-

bec niej wyra any przez dyplomacj  krajów zachodnich mia  charakter trwa y25. 

Zmiana sytuacji nast pi a dopiero wraz z wybuchem I wojny wiatowej, kiedy 

z powa nymi oporami, ale jednak problem ziem i ludno ci polskiej oraz jej aspi-

                                                 
22  J. Reychman, Historia Turcji, Wroc aw 1973, s. 155, 167, 175. 
23  Historia Europy, red. A. M czak, Wroc aw – Warszawa – Kraków 1997, s. 444. 
24  M. Weiner, The Sovereign Remedy Europe after Waterloo, London 1971, s. 25, 63, 112. 
25  C.J.H. Hayes, M.W. Baldwin, Ch.W. Cole, History of Europe, New York 1956, s.768–770. 
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racji narodowych znalaz  si  na wokandzie polityki wiatowej. Wzrostowi jego 

znaczenia sprzyja  bieg wydarze  wojennych, a zako czenie wojny przynios o 

nam wspania  sytuacj  geopolityczn , niespotykan  od kilkuset lat. Upadek 

wszystkich pa stw zaborczych spowodowa  pró ni  polityczn , któr  mog o 

wype ni  nowo powsta e, odrodzone pa stwo polskie26. 

Pocz tkowo po ukszta towaniu si  i wywalczeniu granic znalaz o si  ono na 

krótko w dobrej sytuacji geopolitycznej. Dwaj najsilniejsi wrogowie, którzy mo-

gli zagrozi  naszej niepodleg o ci – Niemcy i ZSRR – znajdowali si  w os abie-

niu i wzgl dnej izolacji, a sojusznikiem Polski by a pot na wówczas militarnie 

Francja. Jednak ju  wtedy mo na by o dostrzec gromadz ce si  nad drug  Rze-

czypospolit  czarne chmury. Przy niesamowicie d ugich w stosunku do zajmo-

wanego obszaru granicach tylko ich niewielkie odcinki (nie licz c granicy mor-

skiej te  stosunkowo krótkiej) graniczne z otw  i Rumuni  oddziela y Polsk  

od pa stw przyja nie do niej nastawionych. Pozosta e granice oddziela y nas od 

pa stw wrogich, jak: ZSRR, Niemcy, Litwa, Czechos owacja czy Wolne Miasto 

Gda sk27. Nasze po o enie geopolityczne nabra o wr cz tragicznego wymiaru 

ju  20 lat po odzyskaniu niepodleg o ci, kiedy nasi agresywni i wrodzy s siedzi, 

Niemcy i ZSRR, odbudowali swoj  pot g . W tym momencie II Rzeczpospolita 

zosta a skazana na zag ad . Nasi sojusznicy Francja i Wlk. Brytania niezale nie 

od ich woli politycznej (której zreszt  nie by o) nie mieli wielkich szans udzie-

lenia nam, kiedy wskutek niemieckiego i radzieckiego uderzenia znale li my si  

mi dzy m otem a kowad em, realnej i wystarczaj co szybkiej pomocy28. 

Wynik II wojny wiatowej przyniós  zupe n  zmian  sytuacji geopolitycznej 

w Europie. Wi kszo  Europy rodkowo-Wschodniej dosta a si  za spraw  po-

rozumie  ja ta skich pod kontrol  radzieck . Terytorium Polski uleg o zmniej-

szeniu i przesun o si  na zachód. Obok z ych rzeczy w nowej sytuacji geopoli-

tycznej mo na by o zauwa y  pewne pozytywy. Terytorium polskie uzyska o 

wi ksz  zwarto , a d ugo  linii granicznych uleg a skróceniu. Poprawi y si  

mo liwo ci komunikacyjne. Znikn y znacz ce mniejszo ci narodowe i PRL sta-

a si  w zasadzie krajem jednolitym narodowo ciowo29. 

Trwaj ca przez kilkadziesi t lat dominacja radziecka powoli s ab a i osta-

tecznie za ama a si  w 1989 roku, otwieraj c mo liwo ci ukszta towania si  no-

wego uk adu geopolitycznego. Utrata w adzy przez proradzieckie re imy w Eu-

ropie rodkowo-Wschodniej i b d cy tego skutkiem rozpad RWPG i Uk adu 

Warszawskiego by y jedynie pocz tkiem zmian. Nast pn  ich faz  by  rozpad 

ZSRR i Jugos awii w 1991 roku i fala przemian ustrojowych zachodz ca we 

wszystkich krajach postsocjalistycznych. Na terenie by ego ZSRR i Jugos awii 

                                                 
26  E. Bruley, E.H. Dance, Eine Europaeische Geschichte?, Leiden 1960, s. 87. 
27  J. Agnew, S. Cortbridge, Mastering Space – Hegemony, territory and international political 

economy, London – New York 1995, s. 65. 
28  W.T. Kowalski, Ostatni rok Europy (1939), Warszawa 1989, s. 516. 
29  A. Briggs, Europa dwóch stuleci 1789–1989, Wroc aw 2000, s. 386. 
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towarzyszy y temu ostre konflikty narodowo ciowe przyjmuj ce niekiedy form  

zbrojn . 

Rozpad starego systemu spowodowa , e nasz kraj pod wzgl dem bezpie-

cze stwa znalaz  si  w rodzaju „czarnej dziury”. Stary system sojuszy przesta  

dzia a . Pocz tkowe obawy o prób  odbudowy radzieckiego imperium znikn y 

wraz z wycofaniem z Europy rodkowej poradzieckich wojsk. Naszym zachod-

nim s siadem sta y si  ponownie zjednoczone Niemcy, przesuwaj c ku nam 

granice NATO i EWG. W dodatku zachodzi y obawy, i  zaleje nas fala uchod -

ców ze Wschodu wobec przewidywanego tam wzrostu walk i konfliktów oraz 

zwi zanej z tym katastrofy humanitarnej. Nic takiego jednak w gigantycznej 

skali nie nast pi o. Kraje dawnego systemu socjalistycznego tworzy y w dzie-

wi dziesi tych latach ubieg ego wieku rodzaj strefy buforowej mi dzy Zacho-

dem a pragn c  za wszelk  cen  utrzyma  swoj  dawn  mocarstwow  pozycj  

Rosj . Ich d enia natomiast wyra nie wskazywa y na ch  wst pienia do NATO 

i UE, gdy  tylko w ten sposób widzia y mo liwo  zapewnienia sobie bezpie-

cze stwa i rozwoju30. 

Równolegle trwa  proces przekszta cania si  adu wiatowego z systemu 

dwubiegunowego w jednobiegunowy ze Stanami Zjednoczonymi na czele. 

Szczytowym momentem tego procesu sta o si  przyj cie do NATO – wbrew 

obiekcjom Rosji – Polski, Czech i W gier oraz bombardowanie popieranej przez 

Rosj  Serbii, na co by e supermocarstwo nie mog o znale  adnej odpowiedzi. 

Nast pnym etapem zmiany sytuacji geopolitycznej by o kolejne rozszerzenie 

NATO i kolejne rozszerzenia UE, co spowodowa o sytuacj , i  poza Albani  

wszyscy dawni satelici by ego ZSRR wraz z krajami ba tyckimi kiedy  do ZSRR 

nale cymi znale li si  w Unii Europejskiej31. 

W wietle tych zdarze  sytuacja geopolityczna Polski wygl da raczej korzyst-

nie. Nasz kraj jest cz onkiem sojuszu dysponuj cego najpot niejsz  si  militarn  

na wiecie, a poprzez instalacj  antyrakiet i cis  wspó prac  w polityce mi dzy-

narodowej i akcjach militarnych (Irak, Afganistan) mocno zwi zali my si  z na-

szym tradycyjnym sojusznikiem Stanami Zjednoczonymi. Jeszcze wi ksze zna-

czenia dla bezpiecze stwa Polski z perspektywy geopolitycznej ma cz onkostwo 

w Unii Europejskiej, która systematycznie ewoluuje w kierunku przekszta cenia 

si  w pot ne pod ka dym wzgl dem super pa stwo32. W dodatku dwaj nasi s -

siedzi ulegli znacznemu os abieniu i nie s  w stanie skutecznie nam zagrozi 33. 

                                                 
30  The Future of NATO Enlargement, Russia and European Security, edited by Ch.P. David and 

J. Levesque, Montreal – London 1999, s. 10, 17. 
31  A.D. Rotfeld, Przysz o  NATO, „Sprawy Mi dzynarodowe”, Warszawa 2006, nr 3, s. 14. 
32  S. Larrabee, Europa Wschodnia – zagro enia i szansa, „Sprawy Mi dzynarodowe”, Warszawa 

2006, nr 4, s. 10. 
33  T. Schmitz, Integration in Supernationalen Union: das europaeische Organisationsmodel pro-

zesshaften geo-regionalen Integration und seine rechtlichen und staatstheoretischen Implika-

tionen, Baden-Baden 2001, s. 187. 
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Niemcy prze ywaj cy zapa  demograficzn  po kl sce w II wojnie wiato-

wej utraci y mo liwo  bycia samodzieln  si  militarn . S  tak jak my cz ci  

UE i zmagaj  si  na swoim terenie z problemami imigracji34. Wi kszo  naszych 

granic jest zreszt  granicami wewn trz unijnymi. Tylko na wschodzie i cz cio-

wo na pó nocy nasze granice s  granicami Unii. Od wschodu te  nie grozi nam 

adne niebezpiecze stwo, gdy  Rosja nie stanowi ju  adnego istotnego niebez-

piecze stwa35. 

Pa stwo rosyjskie, mimo propagandowych prób przywrócenia dawnej pot -

gi, zbyt wielkich si  nie posiada. Nie dysponuje w a ciwie niczym poza najwi k-

szym na wiecie terytorium, olbrzymimi zasobami surowcowymi oraz wielk  

mas  postradzieckiego uzbrojenia. Rosja równie  zagro ona jest zapa ci  demo-

graficzn . Je li chodzi o liczb , to w przeciwie stwie do ZSRR, który by  trze-

cim w wiecie pa stwem pod wzgl dem liczby ludno ci, Rosja ma dopiero 

dziewi t  pozycj 36. Co prawda, dzi ki twardej polityce uda o si  rosyjskim 

w adzom przynajmniej czasowo powstrzyma  tendencje dezintegracyjne, silne 

przede wszystkim na Kaukazie, ale z kolei – jak wykaza  kryzys gruzi ski – Ro-

sjanie coraz bardziej trac  swoj  dominuj c  pozycj  w krajach WNP, gdzie na-

rastaj  tendencje emancypacyjne. Mimo rosyjskich stara  o utrzymanie dobrych 

stosunków ze wiatem islamu, to w a nie Rosja ze wzgl du na swoje po o enie 

jest jednym z krajów najbardziej nara onych na presj  ze strony fundamentali-

zmu islamskiego37. 

Jeszcze wi kszy problem dla bezpiecze stwa i integralno ci Rosji istnieje na 

Dalekim Wschodzie, gdzie z ró nych przyczyn (s aba rozrodczo , wyjazdy) 

zmniejsza si  liczba Rosjan, a stale nap ywaj  tam Chi czycy. Po obu stronach 

granicy chi sko-rosyjskiej istnieje silna dysproporcja potencja u demograficzne-

go38. Oprócz problemów demograficznych narasta tam równie  niebezpiecze -

stwo przysz ej konfrontacji mi dzy obu krajami. Czasy rosyjskiej dominacji na-

le  ju  do przesz o ci. O ile w 1990 roku potencja  ekonomiczny Chin stanowi  

60% rosyjskiego, o tyle do 2000 roku te proporcje si  odwróci y, a szybko roz-

wijaj ce si  Chiny zdobywaj  coraz wi ksz  przewag 39. W poprzednich latach 

zaznacza a si  chocia  rosyjska dominacja militarna, a Chi czycy byli najwi k-

szymi importerami rosyjskiej broni. W 2007 roku i ta tendencja si  odwróci a, 

gdy  Chiny zaprzesta y sk adania nowych zamówie  i zacz y si  wycofywa  

                                                 
34  S. Ryming, NATO renewed. The Power and Purpose of transatlantic Cooperation, New York – 

Basinstoke 2005, 10, 175. 
35  M. Kaczmarski, Ewolucja stosunków Federacji Rosyjskiej za Stanami Zjednoczonymi Ameryki 

na pocz tku XXI wieku, „Stosunki Mi dzynarodowe”, Warszawa 2005, nr 1–2, s. 54. 
36  „Angora”, 27 IV 2008, s. 90. 
37  L.S. Kaplan, NATO Divided NATO United The Evolution of an Aliance, London 2004, s. 136, 

144. 
38  T.A. Kisielewski, rednioterminowe perspektywy rozwoju sytuacji geostrategicznej, Toru  

2002, s. 31. 
39  J.E. Stiglitz, Globalizacja, Warszawa 2004, s. 23–24. 
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z ju  zawartych kontraktów, a import zmniejszy  si  o 62%, powracaj c do po-

ziomu z 1998 roku. Wobec wysokiego tempa chi skich zbroje  zdaje si  to 

wskazywa , e ich przemys  prze ama  kolejn  barier  technologiczn  i import 

z Rosji przesta  by  potrzebny40. 

Wobec tych wszystkich zagro e  staje si  jasne, i  w przysz o ci Rosja nie 

ma innego wyj cia, jak zacie nia  swoje zwi zki z Uni  Europejsk , aby móc a-

twiej opiera  si  zagro eniom nadchodz cym z ró nych innych kierunków. 

W wietle tej sytuacji problemy bezpiecze stwa energetycznego, o których tak 

wiele si  ostatnio mówi, nie wydaj  si  by  dla naszego kraju jako cz onka UE 

a  tak wielkim zagro eniem41. 

Natomiast zagro enia dla Polski p yn  z tych samych kierunków, co dla ca-

ego Zachodu, którego cz ci  jest teraz Polska. Kryzys demograficzny i gro -

cy zalew ze strony imigrantów z Afryki i Azji oraz zwi zane z nim ró ne pro-

blemy, agresywny fundamentalizm islamski wspieraj cy mi dzynarodowy terro-

ryzm, oraz dynamiczny wzrost pot gi Chin i Indii naruszaj cy wiatow  równo-

wag  to podstawowe ród a zagro e . Polska jednak e znajduje si  dzi ki swe-

mu po o eniu daleko od linii frontu wszelkich konfliktów, szczególnie tych 

zwi zanych z przynale no ci  do wielkich stref cywilizacyjno-kulturowych. 

Dzi  zasadniczo linia napi  biegnie mi dzy tzw. bogat  pó noc  a biednym po-

udniem, przechodz c przez Morze ródziemne, Ba kany, Kaukaz, Azj  rod-

kow  i po udniowe kra ce Syberii. Od tych obszarów Polska le y do  daleko. 

Nie le y te  tak jak kiedy  na g ównym szlaku przemarszu wojsk. Dzi ki temu 

po o eniu i dzi ki posiadanym sojuszom, a przede wszystkim cz onkostwu 

w UE, mo e czu  si  stosunkowo bezpieczna. Aczkolwiek trzeba zdawa  sobie 

spraw  z tego, i  w razie jaki  problemów w zglobalizowanym wiecie dzieli  

b dzie los europejskiego Zachodu. 

Streszczenie 

Geopolityczne uwarunkowania kwestii bezpiecze stwa Polski 

Problem zapewnienia bezpiecze stwa w przypadku ka dego kraju jest nierozerwalnie zwi -

zany z istniej cymi w danym miejscu i czasie uwarunkowaniami geopolitycznymi. Spo ród nich 

bardzo wa n  rol  pe ni nale ce do pa stwa terytorium wraz z towarzysz cymi uwarunkowania-

mi geograficznymi, ludno ciowymi, gospodarczymi i wojskowymi. Istotnym czynnikiem jest roz-

leg o  terytorium oraz stopie  jego zwarto ci. Obok ukszta towania poziomego wa n  rol  pe ni 

te  ukszta towanie pionowe kraju. Oba te czynniki decyduj  o dost pno ci, lub nie, terenu kraju 

dla agresora. Wa n  rol  pe ni te  po o enie pa stwa wobec s siadów oraz po o enie wobec 

g ównych szlaków komunikacyjnych. Swoje znaczenie maj  te  warunki klimatyczne mog ce 

                                                 
40  „Dziennik”, 1 IV 2008, s. 14. 
41  K. Promi ska, Konflikty surowcowe we wspó czesnych stosunkach mi dzynarodowych, „Spra-

wy Mi dzynarodowe”, Warszawa 2005, nr 3, s. 30–31. 
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w okre lonych warunkach stanowi  utrudnienie dla agresora. Nast pnym istotnym czynnikiem 

maj cym wp yw na bezpiecze stwo pa stwa s  jego zasoby ludno ciowe. Ogromne jest te  zna-

czenie posiadanego potencja u gospodarczego wraz ze stopniem zmilitaryzowania spo ecze stwa. 

Kolejnym warunkiem wp ywaj cym na bezpiecze stwo jest otoczenie, w jakim dane pa stwo si  

znajduje, czyli po o enie wobec s siadów, sojuszników i rywali. 

Sytuacja geopolityczna Polski pod wzgl dem bezpiecze stwa w przesz o ci zmienia a si  

przybieraj c raz korzystny, a w innych przypadkach niekorzystny kszta t, wp ywaj c bezpo rednio 

na bieg jej historii. 

W chwili obecnej Polska znalaz a si  w bardzo korzystnej dla jej bezpiecze stwa sytuacji 

geopolitycznej. Poprzez cz onkostwo w UE Polska sta a si  cz ci  pot nej terytorialnie, ludno-

ciowo, gospodarczo, a w przysz o ci równie  militarnie struktury. Wi kszo  naszych granic to 

granice wewn trzne UE. Od Rosji (poza granic  z okr giem Kaliningradu) oddzielaj  nas pa stwa 

ba tyckie, Bia oru  i Ukraina. Sama Rosja utraci a status supermocarstwa i prze ywa powa ny 

kryzys demograficzny. Jest ona powa nie zagro ona ze strony wojuj cego islamu na Kaukazie 

i w Azji rodkowej. Na Dalekim Wschodzie zagra a jej rosn cy potencja  Chin. 

Istotn  rzecz  jest te  to, e istniej cy dawniej konflikt Wschód–Zachód zosta  zast piony przez 

konflikt Pó noc–Po udnie. Polska przesta a ju  le e  na g ównym szlaku przemarszu wojsk. Najwa -

niejsze konflikty wiatowe rozgrywaj  si  w innych rejonach globu. Dzi  g ówna linia frontowa konflik-

tu demograficzno-religijno-kulturowo-politycznego biegnie z dala od naszych granic – poprzez Morze 

ródziemne, Ba kany, Kaukaz, Azj  rodkow , granic  chi sko-rosyjsk  i Pacyfik. Obecnie wi c mo -

na uzna , i  po o enie geopolityczne Polski jest dla jej bezpiecze stwa wyj tkowo korzystne. 

Summary 

Geopolitical issues of Polish security 

The problem of a guaranteeing every country safety is bound up with the exiting in this place 

and this time geopolitical conditions. From among them very important is a state territory and its 

condicions :geographical, population, economic and military. A very important factor is a vastness of 

territory and its extent of density. It is essential the lie of the land. Both of the factors decide about 

accessibility this country for the aggressor. A very important is situation in the face of neighbours and 

the central communications routes. The climate matter too. The next factor that influence for states 

safety is population enormity. Another factor is situation in the face allies and potential enemies. 

In the past geopolitical situation of Poland was variable. In some periods was favourable, in 

another unfavourable. 

Today, the geopolitics of Poland is very favourable for our safety. Thanks to EU’s member-

ship is Poland the part of large territorially, population, economically and in the future militarily 

organization. The majority of our boundaries are boundaries in the EU. From Russia (apart of Ka-

liningrad district) separate our country Ukraine, Belarus and Baltic countries. Russia is debilitated 

and goes through demographical crisis. Islamic fanaticism threaten Russia in the Caucasus and the 

Central Asia. In Far East the strong China constitute a hazard to Russian safety.  

Today, there is no the former world conflict West-East but is the new world conflict North-

South. Poland don’t lie on the march of troops main route. The greatest world conflicts take places 

in the another world areas. The main demographical-religious-cultural-political conflict front line 

goes far from us through the Mediterranean Sea, the Balkans, the Caucasus, the Central Asia, the 

Chinese-Russian boundary and the Pacific Ocean. 

If one to accept the above reasoning, it is clearly, that beneficial is the geopolitics of Poland 

for our safety. 


