
S .  1

M A G A Z Y N  I N S T Y T U T U  W O L N O Ś C I

S I E R P I E Ń  2 0 2 2

Fo
to

: А
ле

сь
 У

сц
ін

аў
 z

 s
er

w
is

u 
Pe

xe
ls

PÓŁ ROKU WOJNY

Jak konflikt
w Ukrainie zmienia
Polskę?
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24 sierpnia minie pół roku od rozpoczęcia „3-dniowej operacji specjalnej” Rosji w Ukrainie. Zamiast 
kilku dni, jest już kilka miesięcy. Zamiast szybkiego zwycięstwa Rosji, stanowczy opór Ukrainy. Za-
miast międzynarodowego pokazu siły Władimira Putina, jest jego międzynarodowy ostracyzm. 
Wszelkie zasłony, za którymi Rosja skrywała swoje prawdziwe intencje i swój stosunek do zachod-
nich zasad demokracji, suwerenności państw czy poszanowania człowieka, opadły. Od lat zresztą 
wisiały na włosku.

A to rodzi kolejne obawy, m.in. o to… kto będzie następny? Niestety, odpowiedź może nie być dla 
Polski uspokajająca. O tym traktuje nasz otwierający tekst, autorstwa byłego oficera i analityka pol-
skiego wywiadu Roberta Chedy. Gdyby można było go skrócić do jednego zdania, brzmiałoby ono: 
si vis pacem, para bellum – chcesz pokoju, przygotuj się do wojny. Cheda podkreśla, że nie możemy 
ignorować zagrożenia ze strony Moskwy. Mamy zaledwie kilka lat, aby na tyle umocnić swoją pozy-
cję, by zniechęcić Rosję do prób brania nas na celownik. Czas się liczy.

Z kolei to, co tu i teraz ważne – to m.in. kwestia uchodźców ukraińskich, którzy masowo napływali 
do naszego kraju po wybuchu wojny. Jak wygląda ich sytuacja dzisiaj, pół roku od ataku Rosji? Na 
to pytanie odpowiada reporterka Aneta Wawrzyńczak w drugim materiale numeru. 

Następni autorzy, Jacek Raubo, wykładowca i analityk ds. bezpieczeństwa, i Maciej Szopa, dzien-
nikarz specjalizujący się w obronności i technice wojskowej, biorą na tapet stan naszej armii – jej 
liczebność i uzbrojenie. MON już zapowiedział zwiększenie stanów osobowych sił zbrojnych, a woj-
sko od kilku miesięcy robi potężne zakupy. Czy budowa 300-tysięcznej armii jest możliwa i potrzeb-
na? I czy przed polską zbrojeniówką otwiera się wielka szansa na rozwój?

Choć w Ukrainie wciąż trwa wojna, Kijów wraz z międzynarodową społecznością już teraz zastana-
wiają się, jak podnieść kraj z gruzów. Ukraińskie władze wierzą w swoje zwycięstwo i chcą jak naj-
szybciej odbudować zniszczone miasta. Udział Polski w tym przedsięwzięciu analizuje dziennikarz 
biznesowy Marcin Dobrowolski.

Numer zamykamy wywiadem z Pawłem Terpiłowskim z portalu Demagog, którego analitycy weryfi-
kują informacje pojawiające się w internecie. Z rozmowy można się dowiedzieć, jak wyłapywać fake 
newsy i nie dać się wodzić za nos internetowym trollom.

Atak na Ukrainę to trzęsienie, które wywołało tsunami w globalnych stosunkach międzynarodo-
wych pod względem politycznym, handlowym, energetycznym i wojskowym. Każdego dnia zmienia 
także Polskę i to właśnie tej kwestii poświęcamy ten numer.

Małgorzata Gorol
Redaktorka naczelna
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ROSJI
Od pogróżek do wojny?
Autor: ROBERT CHEDA
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Ze względu na wyrażany od lat, konsekwentny sprze-
ciw wobec łamania przez Rosję prawa międzyna-
rodowego oraz swobód obywatelskich Polska była 
i pozostaje jednym z głównych przeciwników reżimu 
Władimira Putina. Polityka zagraniczna, rosnący po-
tencjał ekonomiczny i militarny oraz wszechstronna 
pomoc udzielana Ukrainie, czynią z naszego kraju 
wyzwanie dla agresywnej polityki Moskwy. Dlatego 
musimy się liczyć z różnymi, w tym ekstremalnymi 
scenariuszami rozwoju sytuacji. Od prowokowanych 
przez Rosję zaburzeń bezpieczeństwa ekonomicz-
nego, przez ataki hybrydowe oraz próby dyskredyta-
cji międzynarodowej, po regularną wojnę. 

Ogrom rosyjskiego zagrożenia wymaga podjęcia 
kompleksowych działań przygotowawczych we 
wszystkich dziedzinach życia i funkcjonowania pań-
stwa. Ich ograniczenie do sytuacyjnego reagowania 
lub wyłącznie do sfery wojskowej byłoby niewyba-
czalnym błędem.

Diagnoza wojny
Dotychczasowy przebieg działań zbrojnych, w tym 
skrajnie brutalny i wyniszczający charakter napaści, 
wskazują, że Rosja nie zakończy wojny do czasu 
okupacji całego kraju lub anektowania terytorium co 
najmniej do linii Dniepru. Agresja ma na celu zawró-
cenie Ukrainy z drogi do UE i NATO oraz jej ponow-
ne włączenie do własnej sfery wpływów, także pod 
względem prawnomiędzynarodowym. 

Uzyskanie lądowego korytarza łączącego Rosję 
z okupowanym Krymem lub powiększenie teryto-
riów „separatystycznych republik” należy uznać za 
cele taktyczne. Strategicznym zamiarem Putina jest 
reaktywowanie ZSRS-bis. Tymczasem zgodnie z ak-
sjomatem Zbigniewa Brzezińskiego rosyjski projekt 

imperialny jest niemożliwy do realizacji bez inkorpo-
racji Ukrainy oraz Białorusi. 

Oprócz głębi strategicznej (pas buforowy) obu 
państw, likwidacja ukraińskiej suwerenności ozna-
cza przejęcie przez Moskwę czarnomorskich por-
tów, dróg tranzytowych, bogactw naturalnych oraz 
żyznych obszarów czarnoziemu. W XXI w. niebaga-
telną rolę odgrywają czynniki demograficzne. Rosja 
ulega depopulacji oraz degeneracji, na które wpływ 
mają epidemie plag społecznych, takich jak alkoho-
lizm, narkomania, HIV, ubóstwo. 

Według prognoz samych Rosjan z Narodowego 
Uniwersytetu Badawczego – Wyższej Szkoły Eko-
nomicznej w Moskwie, w drugiej połowie XXI w. ro-
syjska populacja skurczy się o 10-20 mln osób. Co 
ważne, zmieni się także parytet etniczny i wyznanio-
wy. 70 mln z ok. 120-130 mln mieszkańców będzie 
się modliło w meczetach. Dlatego zastrzyk 40 mln 
ukraińskich i 10 mln białoruskich Słowian jest klu-
czowy dla zahamowania cywilizacyjnej katastrofy 
Rosji. Ze względu na niższy cenzus edukacyjny oraz 
odmienną mentalność, własna społeczność muzuł-
mańska oraz środkowoazjatyccy gastarbeiterzy nie 
mogą zapobiec rosnącemu zacofaniu technologicz-
nemu i problemowi niskiej wydajności pracy, a więc 
dramatycznie spadającej konkurencyjności Rosji 
w globalnych procesach. Z tego powodu Kreml nie 
może sobie pozwolić na rezygnację z wojny lub innej 
formy aneksji Ukrainy. 

Doświadczenia historyczne podpowiadają, że Ro-
sja planuje i realizuje strategiczne priorytety w per-
spektywie dziesięcioleci, a nawet stuleci. Może to 
oznaczać długotrwałe fazy pozornego wygaszania 
gorącego konfliktu „papierowymi” umowami pokojo-
wymi. Po czym Moskwa, wykorzystując sprzyjające 

Rosyjska napaść na Ukrainę trwale naruszyła fundament europejskiego 
bezpieczeństwa, wywołując największe od 1939 r. zagrożenie ładu 
kontynentalnego. Bez względu na jej dalszy przebieg i ostateczny 
rezultat, skutki agresji mają i będą miały dla Polski negatywny, 
długoterminowy charakter. A dla własnego bezpieczeństwa warto, 
byśmy się przygotowali nawet na najczarniejszy scenariusz.
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okoliczności międzynarodowe, będzie dokonywała 
kolejnych najazdów. W międzyczasie wykorzysta 
instrumenty hybrydowe destabilizujące Ukrainę od 
wewnątrz. Od militarnego „kawałkowania” teryto-
rium ofiary, przez wykorzystanie antagonizmów 
językowych, etnicznych, wyznaniowych i ekono-
micznych, po zamachy stanu. Cel pozostaje jednak 
niezmienny.

Rosyjski bieg po okręgu 
Niezwykle ważnymi, a wręcz kluczowymi czynnika-
mi oddziaływania konfliktu na Polskę są uwarunko-
wania wewnątrzrosyjskie. Były minister spraw za-
granicznych Adam Daniel Rotfeld zwrócił uwagę, że 
polityka zagraniczna Kremla jest pochodną rozwoju 
sytuacji w samej Rosji. Pod tym względem 25-letni 
bilans rządów Putina przedstawia się wyjątkowo ne-
gatywnie. 

Kleptokratyczny reżim doprowadził do systemowej 
korupcji, anarchii prawnej, podeptał wolność me-
diów oraz obywateli. Surowcowy charakter gospo-
darki powoduje, że zielona transformacja energe-
tyczna stawia pod znakiem zapytania ekonomiczne 
przetrwanie Rosji. Jednocześnie ze względów po-
litycznych Kreml zaprzestał jakichkolwiek reform 
strukturalnych. Zarazem opresyjność reżimu zablo-
kowała windy społecznego awansu, a więc i inno-
wacyjność i kreatywność niezbędną do pokonania 
rosnącego zacofania we wszystkich dziedzinach 
życia. Bez odwrócenia zapaści cywilizacyjnej Rosja 
wypada nie tylko z grona światowych mocarstw, ale 
i z procesu globalizacji, przekształcając się w ban-
tustan z bronią jądrową. 

Zamiast tego reżim Putina jest zainteresowany wła-
sną reprodukcją. Elity władzy pragną kontynuacji 
uprzywilejowanego status quo, co wyklucza funk-
cjonowanie państwa dla dobra ogółu. W takiej sy-
tuacji Kremlowi pozostaje jedyny instrument działa-
nia. To przemoc, szantaż, wreszcie wojna. Wspólnie 
reaktywują program ratunkowy, którym od wieków 
jest ekspansja. Bez powrotu do reguł geopolityki 
niemożliwa jest kontynuacja ekstensywnego mo-
delu gospodarczego, opartego na eksploatacji bo-
gactw naturalnych i taniej siły roboczej. Na arenie 
międzynarodowej ratunkiem jest powrót „koncertu 
mocarstw”. 

Ponadto projekt imperialny służy integracji społe-
czeństwa sztucznie wykreowanymi zagrożeniami, 
które legitymizują reżim Putina. Dlatego na czołowe 
miejsca propaganda wysuwa negatywne wartości, 
takie jak szowinizm, rasizm i wrogość wobec demo-
kracji. Oskarżając Zachód o chęć zniszczenia Rosji 
i zaboru jej bogactw naturalnych, Kreml zyskuje ar-
gument „samoobrony”, czyli agresywnej polityki za-
granicznej.

Moskwa świadomie wchodzi na „imperialne gra-
bie”. Dzięki programowi militarnej ekspansji, a więc 
konfrontacji ze światem zewnętrznym, samodzier-
żawie przetrwało 300 lat, a totalitarny ZSRS 75 lat. 
Putin sięga po te same metody już po ćwierćwieczu 
rządów. Przyczyną jest geometryczny nieomal po-
stęp we wszystkich sferach życia i dobrobytu, tzw. 
złotego miliarda. Dlatego napaść na Ukrainę jest 
zbrodniczą próbą wymuszenia na Zachodzie okupu 
w postaci transferu dobrobytu, co zamienia Rosję 
w globalnego pasożyta. Tyle że siłowy szantaż nie 
jest skuteczny bez rozbicia jedności UE, zniszczenia 
NATO i zwinięcia amerykańskiego parasola obron-
nego nad Europą. Tylko upadek światowej demokra-
cji da reżimowi Putina szansę przetrwania. W razie 
niepowodzenia Rosję czeka smuta XXI w. - rozpad 
lub status chińskiej kolonii.

Polska celem Rosji

W tym kontekście Rosja postrzega Polskę jako kul-
turowe i geopolityczne zagrożenie. To paradoksal-
ny rezultat sukcesu naszej transformacji. Skokowy 
rozwój we wszystkich dziedzinach życia, rosnący 
dobrobyt, a przede wszystkim integracja ze Zjedno-
czoną Europą i NATO, czynią z Polski groźną alter-
natywę dla rosyjskiego modelu stosunków społecz-
nych. 

Nasze powodzenie oddziałuje na społeczeństwa re-
publik posowieckich, stanowiąc wyraźną przeszko-
dę w odbudowie geopolitycznej strefy wpływów 
Moskwy. Ponadto Warszawa aspiruje do roli lidera 
integracji środkowoeuropejskiej, zapobiegając także 
w ramach UE i NATO, przekształceniu naszego re-
gionu w szarą strefę bezpieczeństwa. 

Wreszcie Polska jest krajem-„sworzniem” amery-
kańskiej obecności w naszej części Europy. Słowem, 
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polski głos w UE i status promotora demokratycz-
nych przekształceń wpływa na postrzeganie Rosji 
w strefie posowieckiej i UE niezgodnie z dyploma-
tycznymi wysiłkami Moskwy. Stanowi m.in. barierę 
dla zwolenników polityki „biznes jak zwykle w rela-
cjach z Kremlem”.

Wszystkie te okoliczności czynią z Polski pierwszo-
planowy cel rosyjskiej agresji hybrydowej oraz nie-
stety, regularnej wojny. Jak oceniają polscy eksperci 
wojskowi, w tym gen. Waldemar Skrzypczak, który 
podkreślił te szacunki m.in. podczas jednej z debat 
w Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego, mamy ok. 
10-15 lat na przygotowanie do odparcia ew. rosyj-
skiej agresji. To czas, aby uczynić wojnę kompletnie 
nieopłacalną dla przeciwnika. Oczywiście prognoza 
jest uzależniona od wielu czynników. 

Głównym jest przebieg ukraińskiej wojny, a więc 
stopień ludzkiego, materiałowego i ekonomiczne-
go wyczerpania agresora. W naszym interesie leży, 
aby ukraiński opór trwał jak najdłużej i zakończył 
się odparciem najazdu. Przyczyniamy się do takiego 
rozwoju wydarzeń, udzielając Ukrainie jak najdalej 
idącej pomocy wojskowej i humanitarnej. Niestety 
koszty ekonomiczne wojny rosną. Polska jest pań-
stwem frontowym, ze wszystkimi negatywnymi 
konsekwencjami, m.in. kursem złotówki i zahamo-
waniem handlu ze Wschodem. 

Niemniej, ważną częścią polskich działań jest 
wzmacnianie antyrosyjskiej postawy UE. Chodzi 
o zwiększenie dostaw uzbrojenia oraz jeszcze więk-
szą solidarność z napadniętym państwem, wyrażo-
ną gotowością poniesienia ciężaru odbudowy Ukra-
iny. Z drugiej strony zwycięstwo Kijowa w wojnie jest 
obarczone ryzykiem. Jeśli Putin zostanie zagnany 
jak szczur do narożnika, może rozszerzyć konflikt, 
np. o Mołdawię, państwa bałtyckie lub Polskę. 

Ma możliwość rozpętania proxy war za pośrednic-
twem Białorusi lub nieuznawanego Naddniestrza. 
Musimy się także liczyć ze zmasowanymi atakami 
cybernetycznymi, prowokacjami granicznymi ze 
strony Białorusi oraz aktami terrorystycznymi na te-
renie całego kraju. Nie ulega wątpliwości, że Kreml 
uruchomi V kolumnę, a wśród nas znajdą się ludzie 
podli i przekupni, co podpowiadają ukraińskie do-
świadczenia. Dlatego już dziś warto wzmacniać wy-

wiad, kontrwywiad i policję, a nie tylko siły zbrojne.

Zwycięstwo Ukrainy rodzi także możliwość we-
wnętrznej destabilizacji Rosji, o czym świadczy re-
wolucyjna fala lat 1905-1917 wywołana przegranym 
konfliktem z Japonią i wyczerpaniem I wojną świato-
wą. Wówczas Polska zetknie się z szeregiem zagro-
żeń asymetrycznych, od masowej imigracji, przez 
wzrost przestępczości, po niepewny los rosyjskiego 
arsenału jądrowego.

Implikacje
Przede wszystkim musimy wzmocnić własne bez-
pieczeństwo, pamiętając o swoich ograniczeniach. 
Nasz wpływ na przebieg konfliktu w Ukrainie oraz na 
samą Rosję zależy od wielu czynników europejskich 
lub globalnych. Polska jest nadal krajem średniej 
wielkości doganiającym rozwojowo Europę Zachod-
nią. Oznacza to, że nasza siła to pochodna dobrych 
relacji z całą UE, w tym z sąsiadami. Potrzebny jest 
zwłaszcza nowy impuls polsko-niemiecki. Dlatego 
wskazanym jest kompromisowe wygaszenie bieżą-
cych sporów, co nie wymaga rezygnacji z debaty 
o naszej wizji Unii. Jednak bez empatii i zrozumienia 
dla innych państw członkowskich nie uda nam się 
wywołać adekwatnej postawy w kwestii rosyjskiego 
zagrożenia, wykraczającego poza ramy traktato-
wej solidarności. Przy tym unijna koalicja na rzecz 
Polski wzmocni głos na rzecz zwiększonej, stałej 
obecności wojskowej NATO w naszym kraju. Nie-
kwestionowaną korzyścią będą ew. fundusze unijne 
dedykowane wzmocnieniu zdolności Polski w takich 
sferach jak infrastruktura komunikacyjna, ochrona 
granic czy obrona cybernetyczna. Bruksela może 
skomplikować rosyjski atak, wzmacniając embar-
go technologiczne, które opóźni produkcję nowego 
uzbrojenia, a samą broń uczyni mniej skuteczną.  

Nie możemy również zapomnieć, że jesteśmy jed-
nym z wielu strategicznych partnerów USA na świe-
cie. Skuteczność naszej polityki wobec Kremla jest 
zależna od rosyjskiej strategii Białego Domu, zde-
terminowanej rywalizacją z Chinami. Powinniśmy 
zatem wzmacniać przekonanie, że zwiększenie siły 
oporu ukraińskiej armii i zdolności obronnych Polski 
jest tożsame z mniejszą ilością amerykańskiej krwi 
przelanej w przyszłości na Tajwanie i nad Bałtykiem. 
Waszyngton powinien przyjąć nasz punkt widzenia 
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- w interesie USA nie leży anektowana przez Rosję 
Białoruś, a czołgi Putina grzejące silniki w Brześciu 
to ogromny koszt również dla amerykańskiego po-
datnika.

Wreszcie nasze władze, niezależnie od opcji poli-
tycznej, nie mogą zaniedbać budowy sojuszu „zde-
cydowanych”. Chodzi o państwa, które ze względu 
na tożsamą ocenę rosyjskiego zagrożenia będą 
gotowe ruszyć ze zbrojną pomocą natychmiast, wy-
przedzając nieuchronne lecz z natury rozciągnięte 
w czasie decyzje NATO i UE. Takie założenie podpo-
wiada intensywną dyplomację na wschodniej flance 
sojuszu, od Skandynawii po Bałkany. W końcu, czas 
na poważną debatę w sprawie rozmieszczenia ame-
rykańskiej broni jądrowej w naszym kraju.

Co możemy zrobić sami dla siebie?
Nie zapominając o sojuszach i gwarancjach, ufajmy 
sobie, co podpowiadają doświadczenia września 
1939 r. i Jałty 1945 r. Ostatnie zakupy uzbrojenia po-
zwalają mieć nadzieję, że w ciągu 10 lat wystawimy 
armię zdolną powstrzymać rosyjskiego agresora. 
Zyskamy czas na podciągniecie odwodów NATO nie 
na linii Wisły (manewry Anakonda-2016), lecz na gra-
nicy. Natomiast koszty zbrojeń i wystawienia takiej 
armii będą ogromne. W naszym interesie leży inte-
gracja energetyczna, przemysłowa i technologiczna 
w ramach UE. W tym samym czasie nie możemy 
zaniedbać tak elementarnych działań, jak tworzenie 
strategicznych rezerw na wypadek wojny oraz alter-
natywnych dostaw surowców.

To jednak tylko fragment daleko szerszych przygo-

towań. Prawdziwe wyzwanie stanowi zmiana men-
talności, czyli świadomości społecznej. Nie chodzi 
o straszenie konfliktem tylko uświadomienie, że 
taki scenariusz jest realny i może nastąpić. W tym 
celu potrzebna jest „praca organiczna” na poziomie 
edukacyjnym i medialnym. Z wojny trzeba zdjąć 
najpierw tabu, a potem informować o przyczynach, 
możliwym przebiegu i następstwach. Z przekazem 
należy dotrzeć do wszystkich obywateli, także tych 
na co dzień dalekich od polityki, do każdego „Janu-
sza” i każdej „Halinki”, wyjaśniając, że będzie toczyła 
się w imię obrony stylu życia milionów Polaków. Tyl-
ko zrozumienie, a więc utożsamienie na indywidula-
nym poziomie zamieni się w zaangażowanie, czyli 
w potrzebę i chęć działania.

Przygotowań nie można puścić na żywioł lub pa-
stwę konkurujących ze sobą resortów. Powszechna 
obrona z masowym udziałem obywateli to system 
wymagający kooperacji na poziomie specjalnej 
instytucji w rodzaju komitetu wojennego. Miałby 
przestawić społeczeństwo, administrację, samorzą-
dy i biznes na tory wojenne. W takim komitecie nie 
potrzeba polityków, tylko technokratów i ekspertów 
innych dziedzin, którzy przez 10 lat drobiazgowo roz-
piszą zadania. Chodzi o to, aby w godzinie „X” każdy 
Polak, każda firma, instytucja lub organizacja poza-
rządowa wiedziały co robić, ujęte w rozpisanym „od 
a do z” planie obrony. Jednak najważniejszym wa-
runkiem powodzenia jest wyjęcie wojny z partyjnych 
rozgrywek. Kwestia obrony kraju nie może zależeć 
od bieżących interesów politycznych. Mamy aż lub 
tylko kilka lat.

ROBERT CHEDA 
Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Były oficer operacyjny 
i analityk Zarządu Wywiadu UOP i Agencji Wywiadu, specjalizujący się w problematyce wschodniej, ze szczegól-
nym uwzględnieniem Rosji, Ukrainy i Białorusi. Po zakończeniu czynnej służby, ekspert Fundacji im. Kazimierza 
Pułaskiego i publicysta. Współpracował m.in. z tygodnikiem „Polityka”, Wirtualną Polską, „Gazetą Finansową” 
i portalem Liberfor.com.
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WĘDKĘ, NIE RYBĘ 
Sytuacja ukraińskich uchodźców 

w Polsce po pół roku wojny.
Autor: ANETA WAWRZYŃCZAK
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Centrum Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79. Od 
16 marca działa tu Punkt Obsługi Obywateli Ukrainy, 
zainaugurowany przez prezydenta Rafała Trzaskow-
skiego słowami: – Dzisiaj karmimy, poimy naszych 
gości, znajdujemy im dach nad głową. Ale musimy 
myśleć, co dalej. Zależy nam na tym, żeby jak naj-
więcej naszych gości mogło znaleźć pracę i to pracę 
zgodną z ich kwalifikacjami.

Pod koniec lipca w środku jest niemal równie gorąco, 
co na zewnątrz, wszystkie stanowiska komputerowe 
są pozajmowane, krzesełka w poczekalni również, 
co chwilę ktoś podchodzi do informacji z pytaniem, 
prośbą, wziąć formularz.

Sala na moment pustoszeje, gdy w południe pada 
hasło: „Kto z państwa na kurs? To zapraszamy na 
pierwsze piętro”. Ale za chwilę znów się zapełnia, 
przeważają kobiety, od bardzo młodych po te (na 
oko) tuż przed emeryturą. Mają już wikt i opierunek, 
mogą szukać pracy, zdobywać nowe kwalifikacje, 
jakoś układać sobie życie. Tymczasowo, dopóki za-
grożenie w ich ojczyźnie nie minie, albo na stałe.

Mariya Boguslav, dyrektor zarządzająca ukraińskie-
go Stowarzyszenia Innowacyjnej i Cyfrowej Edukacji 
i koordynatorka Ukraińskiego Centrum Edukacyjne-
go w Warszawie, które od 8 sierpnia prowadzi kursy, 
szkolenia i wykłady dla uchodźców z Ukrainy: – Po-
lacy swoje już zrobili, jesteśmy naprawdę wdzięczni 
za ogromną pomoc. Ale teraz jest czas, by Ukraińcy 
wzięli swój los we własne ręce.

Nowy rodzaj pomocy
24 lutego wstrzymaliśmy oddech: media w całym 
kraju od świtu informowały o zbrojnej agresji Rosji 
na Ukrainę. Jeszcze tego samego dnia Polacy (ale 
też ukraińscy imigranci już zadomowieni w Polsce) 
masowo ruszyli na wschodnią granicę, by transpor-
tować uchodźców. Zaczęły się zbiórki darów i środ-
ków finansowych, powstały pierwsze magazyny 
i centra pomocy, tysiące osób zaoferowało schro-
nienie, często pod własnym dachem.

Takiego pospolitego ruszenia jeszcze w III RP nie 
było. Z raportu „Społeczna percepcja uchodźców 
z Ukrainy, migrantów oraz działań podejmowanych 
przez rząd Mateusza Morawieckiego”, opracowa-
nego na podstawie badań pod kierunkiem dr Ro-
berta Staniszewskiego z Katedry Socjologii Polityki 
i Marketingu Politycznego wynika, że prawie 70% 
Polaków zaangażowało się w pomoc uchodźcom. 
Najczęściej rzeczową (75%) i finansową (51%), co 
czwarty respondent przyznał, że zaangażował się 
w wolontariat, co ósmy udzielił wsparcia w postaci 
schronienia, co szesnasty – zaoferował pracę.

Po prawie pół roku wojny sytuacja jest jednak zu-
pełnie inna. Wcześniej uginające się pod ciężarem 
darów kosze w sklepach świecą pustkami, wiele 
punktów pomocy i magazynów zostało pozamyka-
nych, a te, które jeszcze się ostały, nie bardzo mają 
czym wspomóc potrzebujących. – Mam kilka tore-
bek, nawet nie paczek kaszy i trochę herbaty. Jest 
po prostu masakra – mówi Iana Makarska, Ukrain-

Zaczęło się od fali pomocy. Polacy jeździli na granicę z Ukrainą, 
przewozili uciekających przed wojną uchodźców, gościli ich w swoich 
domach, oddawali rzeczy, zakładali magazyny darów. Dziś, niemal pół 
roku od wybuchu walk u naszych sąsiadów, sytuacja jest inna. Ilu 
jest teraz uchodźców z Ukrainy w Polsce? Jak sobie radzą? Jaki jest 
dziś stosunek Polaków wobec nich? Jakie wsparcie jest potrzebna, by 
dawny pomocowy entuzjazm nie zamienił się w zarzewie napięć?
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ka mieszkająca w Polsce od 6 lat, która wraz z mę-
żem już w dniu rosyjskiej agresji uruchomiła punkt 
pomocy w Rzeszowie. Ale też i zapotrzebowanie na 
pomoc materialną jest znacznie mniejsze: w pierw-
szych tygodniach wojny do punktu zgłaszało się co-
dziennie około 200 rodzin (a w każdej średnio 4-5 
osób), prosiły o coś do ubrania, jedzenie, środki hi-
gieny. Na początku lipca zaglądało tu raptem parę 
osób dziennie.

Stygnącemu zapałowi do pomocy nie dziwi się 
Marek Sierant z Fundacji „Nasz Wybór”, założonej 
w 2009 roku, by integrować społeczność ukraińską 
w Polsce. – Mamy kryzys, mamy wysoką inflację, 
ludzie zaczynają martwić się o siebie. Zupełnie na-
turalne jest też, że po tym pierwszym porywie serca, 
emocje stygną. Bo nie można pomagać non stop, 
mało kto ma na to zasoby, energię, czas. Nie można 
przecież być wolontariuszem przez całe życie.

Zmianę wektora potrzebnego i oferowanego wspar-
cia widać także po ogłoszeniach publikowanych 
za pośrednictwem mediów społecznościowych: 
znacznie mniej jest postów pt. „punkt pomocy pro-
si o wsparcie” lub „mam wolny pokój” czy „dam 
schronienie”, dominują natomiast oferty pracy, bez-
płatnych kursów i nauki języka polskiego, zarówno 
stacjonarnie, jak i online. Potwierdza to Marek Sie-
rant, rzecznik prasowy Fundacji „Nasz Wybór”, któ-
ra od 2014 prowadzi Ukraiński Dom w Warszawie. 
– Wciąż zdarza się, że szukamy mieszkań dla dopie-
ro co przybyłych uchodźczyń i ich dzieci. Obecnie 
natomiast przede wszystkim udzielamy wsparcia 
w załatwianiu spraw urzędowych, znalezieniu pracy, 
szkoły czy przedszkola dla dzieci – wylicza.

Ukraiński Dom prowadzi również klub dla dzieci i dla 
kobiet, organizuje ponadto szereg wydarzeń kultu-
ralnych: wieczorki poetyckie, koncerty, pikniki, uro-
czystości z okazji ukraińskich świąt narodowych. 
– Takie wydarzenia odbywają się u nas nawet czę-
ściej niż przed wojną, bo uchodźcy mają potrzebę 
obcowania z językiem ukraińskim, spotykania się 
z rodakami, nawiązywania relacji. Przecież w Ukra-
inie zostawili swoje rodziny, całe swoje życie. To jest 
dla nich namiastka domu z jednej strony, a z drugiej 
– szansa, by zregenerowali się, nabrali sił i trochę 
pewności siebie przez kontakty z ludźmi, z którymi 
mówią tym samym językiem.

Podobne działania prowadzi Fundacja dla Wolności, 
która po trzech miesiącach zamknęła uruchomiony 
w pierwszych dniach wojny magazyn rzeczowy oraz 
jej infolinie. Punkt konsultacyjny niejako „wchłonęły” 
działania w świetlicy Ringier Axel Springer. Udzie-
lamy konsultacji i pomagamy na bieżąco już tylko 
wąskiej grupie osób uczęszczających na zajęcia – 
wyjaśnia Mateusz Stefański, przedstawiciel funda-
cji. Jej głównym zdaniem jest pomoc w odnalezie-
niu się uchodźców w Polsce, choćby tymczasowo. 
– Wspólnie z firmą KIDS&CO od połowy kwietnia 
prowadzimy punkt adaptacyjny „Projekt Świetlica”, 
czyli rodzaj przedszkola, w którym dzieci mogą spę-
dzić czas, uczyć się i bawić, otrzymać wyżywienie, 
wsparcie pedagogów i psychologów. My z kolei jako 
Fundacja dla Wolności jesteśmy odpowiedzialni 
za strefę dla dorosłych, gdzie m.in. organizujemy 
warsztaty dla ich mam: Elira prowadzi zajęcia manu-
alne, Olia teatralne z elementami psychologii, ja uczę 
języka polskiego – wylicza.

Bariery do pokonania
To właśnie język spędza sen z powiek wielu uchodź-
com: z jednej strony bardzo zależy im na nauce ję-
zyka polskiego, z drugiej – miejsc, gdzie mogliby to 
robić bezpłatnie, wciąż jest zbyt mało. A o kursach 
online albo (jeszcze) nie wiedzą, albo nie do końca 
są do nich przekonani. – Praktycznie każda osoba, 
która do nas trafia, pyta o możliwość nauki polskie-
go – potwierdza Mariya Boguslav.

Papierkiem lakmusowym potrzeb uchodźców zza 
wschodniej granicy była ankieta, którą przeprowa-
dziło Stowarzyszenie Innowacyjnej i Cyfrowej Edu-
kacji przed uruchomieniem Centrum. To właśnie na 
podstawie jej wyników został opracowany program 
kursów, szkoleń i wykładów. – Przeprowadziliśmy 
ankietę, by jak najlepiej dobrać program kursów 
i szkoleń do potrzeb uchodźców. Podjęliśmy nato-
miast decyzję, że nie będziemy prowadzić kursów 
stricte językowych, jedynie kluby konwersacyjne, 
żeby pomóc tysiącom osób, a nie jedynie kilkudzie-
sięciu. Naszym zadaniem jest raczej obudzić w nich 
motywację do tego, by szukali możliwości nauki, 
chcieli się kształcić, zdobywać kolejne umiejętności, 
byli otwarci na nowe – wyjaśnia.
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Mimo iż lokal, w którym swoją siedzibę ma Ukraiń-
skie Centrum Edukacyjne, pomieści maksymalnie 
kilkadziesiąt osób, liczba uczestników szkoleń i wy-
kładów jest właściwie nieograniczona. – Wszystkie 
zajęcia są transmitowane online, więc mogą w nich 
uczestniczyć Ukraińcy z innych miast w Polsce, 
w Europie, a także samej zachodniej Ukrainie, gdzie 
przecież trafiło osiem milionów uchodźców we-
wnętrznych – podkreśla Mariya Boguslav.

W swoim programie UCE w Warszawie ma szkolenia 
w zakresie umiejętności, które pozwolą Ukraińcom 
odnaleźć się na rynku pracy i zaadaptować w Pol-
sce. Stąd m.in. kurs programowania, obsługi Pho-
toshopa, tworzenia stron i blogów internetowych. 
W adaptacji mają z kolei pomóc zajęcia poświęcone 
niuansom prawnym związanym z poszukiwaniem 
mieszkania i pracy, w tym prowadzenia własnego 
biznesu. Wreszcie: szkolenie z kompetencji mięk-
kich: komunikacji, psychologii, radzenia sobie ze 
stresem. Jak zauważa koordynatorka centrum: – 
Oczywiście, zawsze znajdzie się grupa osób, które 
wolą usiąść i zdać się na innych. Ale naszym celem 
jest przejście od paternalizmu do uniwersalizmu: 
żeby ludzie wzięli odpowiedzialność za siebie i swoje 
życie we własne ręce.

Wymagana i poszukiwana – praca
Z danych ONZ wynika, że do końca lipca Ukrainę 
opuściło 10 milionów osób, 60% z nich przebywa 
obecnie na terenie krajów Unii Europejskiej. Ponad 
połowa przekroczyła przejścia graniczne od Doro-
huska po Krościenko. Według statystyk Komendy 
Głównej Straży Granicznej do 3 sierpnia do Polski 
wjechało 5,2 mln uchodźców – gros z nich już wy-
jechało, niektórzy dalej w Europę, większość (ponad 
3,3 mln) – z powrotem, do Ukrainy. W połowie maja 
liczbę uchodźców nad Wisłą szacowano na 1,3-1,4 
mln osób, obecnie jest ich mniej ( jak podaje Mariya 
Boguslav – nie więcej niż 1,2 mln), bo codziennie 
o kilka tysięcy więcej osób wraca do Ukrainy niż 
z niej przyjeżdża. Powody tych decyzji wylicza Ma-
teusz Stefański: – Pojawiają się bariery językowe, 
szczególnie wśród osób starszych, bo dzieci uczą 
się szybciej albo potrafią dogadać bez słów. Częstą 
motywacją, z którą się spotykam, jest też tęsknota 
za bliskimi mężczyznami, którzy zostali w Ukrainie. 

Nie mniej osób decyduje się na powrót, gdyż nie są 
w stanie utrzymać się w Polsce.

Chęć powrotu do Ukrainy deklaruje blisko 60% 
uchodźców – jednak po zakończeniu wojny. Co 
piąta osoba natomiast nie chciałaby opuszczać na-
szego kraju nawet wtedy, choć prawie połowa (44%) 
deklaruje swoją sytuację materialną jako średnią. 
„Chęć pozostania w Polsce, nawet jeżeli wojna się 
skończy, jest większa wśród osób z najmłodszych 
grup wiekowych. W grupie od 18 do 24 lat odsetek 
ten wynosi 30%, natomiast w grupie od 24 do 34 
lat – 26%”, podał ARC Rynek i Opinie w komunikacie 
podsumowującym badania.
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W połowie czerwca Instytut Badań Rynkowych 
i Społecznych na zlecenie „Rzeczpospolitej” przepy-
tał Polaków, co o tym sądzą. Większość (70%) po-
stawiła warunek: osiedlenie i owszem, ale z samo-
dzielnym utrzymaniem. – Mówimy: „wsparcie tak, 
ale na równych zasadach”. Na taki pogląd niewątpli-
wie wpływ ma coraz trudniejsza sytuacja polskich 
rodzin, wysoka inflacja. Dlatego akceptacja pomocy 
socjalnej dla Ukraińców w Polsce będzie malała, co 
sprawdzimy jesienią, powtarzając badania percep-
cji uchodźców wojennych w naszym kraju – mówił 
w rozmowie z „Rzeczpospolitą” dr Robert Stani-
szewski.

Potrzebę pracy wśród uchodźców obserwuje Marek 
Sierant z Fundacji „Nasz Wybór”: - Wiele osób nie 
chce być na zasiłkach, chce coś pokazać, udowod-
nić, że nie mają dwóch lewych rąk. Ale w tym zakre-
sie potrzebują też wsparcia, podpowiedzenia, gdzie 
można nabyć nowych kompetencji, przyuczyć się 
do nowego zawodu.

Ułatwiła to Ustawa z 12 marca o pomocy obywa-
telom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na 
terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583). 
Na mocy szczególnych przepisów uchodźcy, którzy 
przekroczyli granicę polską po 24 lutego 2022 roku, 
łatwiej mogą znaleźć zatrudnienie, nie jest bowiem 
wymagane zezwolenie na pracę, a jedynie powia-
domienie powiatowego urzędu pracy przez praco-
dawcę. Jak wynika z danych Ministerstwa Rodziny 
i Polityki Społecznej, do końca lipca zatrudnienie 
znalazło blisko 360 tysięcy Ukraińców, którzy przy-
jechali do Polski po wybuchu wojny.

Nie zawsze jest to jednak zatrudnienie odpowiadają-
ce wykształceniu, doświadczeniu i ambicjom. – Czę-
sto jest problem z nostryfikacją dyplomów, przez co 
kobiety, mające nieraz ukończonych kilka fakulte-
tów, nie mogą pracować w zawodzie, a jeśli znajdują 
zatrudnienie, to znacznie poniżej swoich kwalifikacji. 
Dlatego sporo z nich rozważa powrót do Ukrainy, 
nawet do miejsc bardzo niebezpiecznych, objętych 
działaniami wojennymi – mówi Mateusz Stefański. 
Z kolei Marek Sierant dodaje: – Zadaniem państwa 
jest usprawnić te procedury. Żeby póki trwa wojna, 
te kobiety nie stawały wobec takich dylematów. (…) 
Jeśli rządzący naprawdę chcą pomóc, jeśli dostrze-
gają, że sprawy są ważne i palące, jeśli są w stanie 

się dogadać – to naprawdę się to uda.

Inwestycja w pomoc
To istotne również dlatego, by nie roztrwonić kapita-
łu życzliwości, jaki obudzili w nas goście z Ukrainy. 
W sondażu CBOS przeprowadzonym na przełomie 
marca i kwietnia w ponad 90% opowiedzieliśmy się 
za przyjmowaniem uchodźców z Ukrainy. – Jeżeli 
spojrzymy na polskie społeczeństwo i badania son-
dażowe, to można powiedzieć, że badacze sondażo-
wi rzadko widzą takie wyniki – komentował dr Jakub 
Mortenko, adiunkt w Katedrze Metodologii i Teorii 
Socjologicznej UW, w rozmowie z Polskim Radiem 
24.

Wcześniej stosunek Polaków do uchodźców był ra-
czej obojętny bądź wręcz negatywny, a radykalne 
postawy wzmocnił kryzys na granicy polsko-biało-
ruskiej pod koniec 2021 roku. Zmianę, przynajmniej 
wobec sąsiadów z Ukrainy, dobitnie pokazał najnow-
szy raport Polskiego Instytutu Ekonomicznego, któ-
ry wyliczył, że łącznie na zagwarantowanie uchodź-
com dostępu do świadczeń, pomocy społecznej, 
opieki zdrowotnej i edukacji rząd przeznaczył ze 
środków publicznych 16 mld złotych, a kolejne 10 
mld Polacy wydali z własnej kieszeni. „Dla porów-
nania, w całym 2021 r. prywatne wydatki na cele 
dobroczynne wyniosły 3,9 mld zł. Łączna wartość 
pomocy udzielonej uchodźcom przez władze oraz 
obywateli Polski to blisko 1 proc. polskiego PKB”, po-
daje Polski Instytut Ekonomiczny w komunikacie do 
raportu.

Po pół roku wojny czas na wsparcie nie tyle finan-
sowe, co takie zwykłe, ludzkie. Ale też profesjonal-
ne, przede wszystkim psychologiczne. – Dobrą ro-
botę wykonuje Polskie Forum Migracyjne, z którym 
współpracujemy, ale jednak ta pomoc wciąż jest za 
mała w stosunku do potrzeb. To chyba jedno z naj-
większych wyzwań, bo praktycznie wszyscy uchodź-
cy są po traumach, co widać po reakcjach kobiet, 
a zwłaszcza dzieci, które wpadają po prostu w pa-
nikę na dźwięk syreny alarmowej czy przelatującego 
samolotu – mówi Mateusz Stefański. Potwierdza to 
również Marek Sierant: – Widzimy to cały czas: dzie-
ci słysząc nagły hałas, odruchowo padają na pod-
łogę, bo tam jest najbezpieczniej. Dlatego ta pomoc 
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psychologiczna jest cały czas szalenie ważna.

Kolejny węzeł do rozsupłania to przestawienie 
z działań krótkoterminowych na długofalowe. – 
Mam wrażenie, że wiele osób chce, żeby od razu 
było widać efekty pomocy, stąd nie ma problemu 
ze wsparciem doraźnym czy materialnym. Pojawia 
się on natomiast, gdy trzeba skoncentrować się na 
procesie adaptacji, integracji ze społeczeństwem 
polskim. Tutaj jest rzeczywiście sporo do zrobienia 
– zauważa Mateusz Stefański. I wylicza: jak najwię-
cej bezpłatnych kursów językowych, warsztatów 
aktywizacji zawodowej, szkoleń z podstawowej wie-
dzy obywatelskiej, konsultacje psychologiczne – to 
powinno stać się głównym zadaniem podmiotów 
państwowych i organizacji pozarządowych. – Tego 
typu zajęcia oferujemy we współpracy z Ringier Axel 
Springer, ale wciąż istnieje w tym temacie spora luka 
– podkreśla przedstawiciel Fundacji dla Wolności.

Zmianę potrzeb dostrzega też Mariya Boguslav. – 
Nie są już tak niezbędne działania zapewniające 
podstawowe potrzeby: ciepłe posiłki przy dworcach 
czy prywatny transport dla uchodźców. Teraz trzeba 
dać uchodźcom nie rybę, a wędkę, nie rzeczy ma-
terialne, a pracę – podkreśla. Marek Sierant dodaje: 
– Ale czasami trzeba też kogoś wziąć za rękę, za-
prowadzić nad brzeg jeziora i powiedzieć: o, tu biorą.

– Czy to znaczy, że jeśli wesprzemy uchodźców te-
raz w przemyślany sposób, to zaoszczędzimy sobie 
w przyszłości dużo pieniędzy i zmartwień? – pytam, 
a Marek Sierant przytakuje. I dodaje: – Powiem wię-
cej: inwestując w pomoc tym ludziom, inwestuje-
my też w Polskę. Bo uchodźcy prędzej czy później 
w większości wrócą do swoich domów, ale będą już 
mieli o nas wyrobione zdanie. I gdy przyjdą chociaż-

by kontrakty na odbudowę Ukrainy, jestem pewien, 
że nie zapomną, co Polacy dla nich zrobili.

ANETA WAWRZYŃCZAK
Reportażystka, pracowała m.in. w Tunezji, Libanie, Iraku, Turcji, na Krymie i Bałkanach. Jej artykuły ukazują 
się w „Plus Minus”, Wprost Premium, Hello Zdrowie i Magazynie WP. Najbardziej interesuje ją człowiek: jego 
historia, nadzieje, lęki. W wolnych chwilach uczy się języków, maluje, pływa i pisze.
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REKRUTACJA 
ZAMIAST REDUKCJI
Czy uda nam się stworzyć 
kilkusettysięczną armię?
Autor: JACEK RAUBO
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Liczebność sił zbrojnych jest elementem strategii każdego państwa. Jest ona wynikiem 
nie tylko procesów czysto wojskowych, ale przede wszystkim kwestii politycznych, eko-
nomicznych, kulturowych, historycznych czy też, co naturalne, demograficznych. Jedno-
cześnie borykamy się w tym temacie z szeregiem stereotypów oraz uproszczeń, które 
nie tylko zaburzały wszelkie rozważania, co wręcz je blokowały. Wiązały się one z tzw. 
makro-trendami w sferze obronności oraz specyfiką relacji międzynarodowych w ostat-
nich latach. 

Przykładowo, w latach 90. XX w., wraz z zakończeniem zimnej wojny, pojawiła się modna 
wizja sił zbrojnych małych i przeznaczonych w głównej mierze do operacji ekspedycyj-
nych. Uznawano wówczas, iż okres wielkich zbrojeń i pełnoskalowych konfliktów przemi-
nął bezpowrotnie, a wojskowi muszą szykować się raczej do operacji reagowania kryzyso-
wego w warunkach asymetrii sił, czyli takich, gdzie jedna ze stron będzie miała przewagę 
nad przeciwnikiem, którym miały być różne milicje, a później w głównej mierze terroryści. 
Tym samym zniknęła potrzeba posiadania znacznych rezerw kadrowych, które mogą być 
użyteczne w przypadku obrony kraju (analogicznie postrzegano zróżnicowanie form obro-
ny terytorialnej). Co ważne, nawet państwa znane ze swojego dobrze rozwiniętego syste-
mu obrony terytorialnej miały w XXI w. momenty „zwątpienia”. W naszym regionie widać 
to było po polityce Szwecji względem tamtejszej obrony totalnej. Po zakończeniu zimnej 
wojny była ona redukowana, a część jednostek rozwiązano. Wraz z nową sytuacją w Euro-
pie następuje odbudowa zdolności obronnych, w tym zwiększanie liczebności jednostek, 
także tych terytorialnych. Symboliczne stało się odnowienie obrony Gotlandii. Poza Euro-
pą erozja systemu szkolenia rezerw nastąpiła np. w Republice Chińskiej na Tajwanie i to 
nawet mimo jej położenia i trwającego od dekad napięcia na linii Tajpej-Pekin.

Nie może więc zaskakiwać, że Polska, wchodząc w 1999 r. do NATO, również stała się 
podatna na tego rodzaju trendy odnoszące się do czynnika ilościowego, tak w przypadku 
stanów osobowych żołnierzy, jak i zaplecza sprzętowego. Słowo „redukcja” na stałe wpi-
sało się w myślenie polityczne i w pewnym sensie również w decyzje strategiczne o prio-
rytetowym potraktowaniu działań ekspedycyjnych. W końcu było to popularne nie tylko 
w przysłowiowej Europie Zachodniej, ale odnosiło się nawet do samych Stanów Zjedno-
czonych. Co więcej, oprócz aspektu strategicznego (operacje reagowania kryzysowego, 
operacje antyterrorystyczne, etc.) opartego na analizie zagrożeń (państwa upadłe, kryzy-
sy humanitarne, zwalczanie bezpiecznych miejsc rozwoju organizacji terrorystycznych), 
coraz częściej podkreślano znaczenia technologii. To technologia była właśnie drugim 

Wojna w Ukrainie pokazała, że nawet wyspecjalizowana, ale nieduża 
armia, to za mało, by mówić o silnej obronie terytorialnej. Istotna jest 
wciąż liczebność – tak sprzętu, jak i żołnierzy. To zamienia obowiązujący 
przez lata na Zachodzie trend „redukcji” na „rekrutację”. Także polskie 
władze zapowiedziały zwiększenie naszych sił zbrojnych do 300 tys. 
Niestety, nie będzie to łatwe i szybkie do wykonania zadanie. Dlaczego?
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głównym czynnikiem implikującym zmniejszenie stanów osobowych sił zbrojnych.

Już od I wojny w Zatoce Perskiej (wyzwolenie Kuwejtu) zaczęto snuć wizję tak znaczą-
cej robotyzacji pola walki, że w przyszłości walczące armie będą potrzebowały o wiele 
mniejszych zasobów kadrowych. Działania zbrojne miały być przy tym gwałtowne, ale 
jednocześnie szybkie i nie wymagające sięgania po głębokie rezerwy. Nawet w trakcie 
przygotowywania się do inwazji w Iraku w 2003 r. amerykańscy planiści cały czas mieli 
zmagać się z presją ówczesnego sekretarza obrony, by minimalizować liczbę żołnierzy za-
angażowanych do tej operacji. A przecież działo się to w obliczu traumy wydarzeń z 9/11 
i wywołanej nią fali zgłoszeń amerykańskich ochotników, którzy wstrząśnięci atakami, 
zaczęli licznie wstępować do służby wojskowej. W Europie podobnych wydarzeń do 2014 r., 
a może raczej do 2022 r. w ogóle nie mieliśmy. 

Ultraprofesjonaliści i zaawansowany sprzęt to za mało
Przy takim podejściu, sami żołnierze mieli stać się profesjonalistami, obsługującymi za-
awansowany sprzęt bojowy, do którego to zadania należało przygotowywać się latami. 
I tak zaczęto konstruować kolejne schematy o decydującej roli sił specjalnych, później sił 
cyber, itd. Nie zapominajmy również o ugruntowanych i powracających raz po raz ideach 
wygrywania wojen np. za pomocą jedynie przewagi powietrznej. Powstawały więc różne 
przedrostki do klasycznego terminu wojna, na czele z cyberwojną, wojną asymetryczną, 
wojną hybrydową... Wszystkie one łączyły się z jednym - nie trzeba było mieć dużych 
liczebnie sił zbrojnych, a należało przede wszystkim liczyć na małą grupę ultraprofesjo-
nalnych wojsk operacyjnych. Do tego pojawił się powiększający się rozdział na aktywne 
na misjach zagranicznych jednostki wojskowe, dysponujące doświadczeniem bojowym, 
oraz żołnierzy w roli de facto urzędników w mundurach. I znów należy zauważyć, że było 
to coś w rodzaju szerszego trendu w ramach niemal całego NATO. 

W dodatku swego rodzaju słowem wyklętym, przede wszystkim w debacie politycznej, 
stawał się „pobór”. W Polsce miało to podwójne znaczenie, bo nakładały się tutaj dwa 
trendy – zachodni i wschodni. Zachodni odnosił się do wspomnianego myślenia życze-
niowego, że klasycznych wojen nie będzie i nie ma prawa być. Wschodni zaś opierał się na 
wizji poboru nakreślonej przez ustroje niedemokratyczne, gdzie wojsko służyło do indok-
trynowania, a częstokroć było czymś w rodzaju kary. I tak szereg państw, nie tylko Polska, 
rezygnował nie tylko z poboru, ale coraz częściej również ze szkolenia istniejących rezerw 
kadrowych. 

W przypadku Polski to właśnie ten drugi element, czyli utrzymywanie rezerw, jest naj-
większym zarzutem do decyzji politycznych z lat 2008-2009, odnoszących się do sprawy 
poboru. Przypomnijmy, w 2008 r. w służbie znajdowało się ok. 125 tys. żołnierzy, z czego 
większość z nich już wówczas była zawodowcami. Wtedy to podjęto decyzję o zawie-
szeniu poboru. Ostatni prawdziwi poborowi mieli kończyć swoją służbę w 2009 r. Lecz 
koniec poboru w formacie znanym z lat wcześniejszych stał się końcem posiadania do-
stępu do rezerw na potrzeby wojny. Kolejne roczniki nie miały masowego przeszkolenia 
wojskowego, a klasyczny żołnierz rezerwy – znający podstawowe realia służby wojsko-
wej – był z roku na rok coraz starszy. Nie doszło też do odpowiedniego sformatowania 
innych narzędzi budowania rezerw przeszkolonych obywateli, a działania takie jak próby 
tworzenia Narodowych Sił Rezerwowych (NSR) należy z perspektywy czasu uznać, de-
likatnie mówiąc, za niewystarczające. W sumie NSR według stanów z 2018 r. to ok. 12 
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tys. wojskowych, ale ich efektywność względem rezerw kadrowych sił zbrojnych nie była 
odczuwalna.

Jest to o tyle problematyczne, że akurat w naszym kraju powinniśmy mieć zarówno do-
bre rozpoznanie zagrożenia rosyjskiego, jak i dysponować odpowiednim materiałem ana-
litycznym na temat wojny w Gruzji z 2008 roku. To właśnie ten konflikt dobitnie pokazał, 
że trend ograniczonych rezerw dla wojska może mieć fatalne skutki. Ten ówczesny sy-
gnał został jednak zignorowany. Dopiero rosyjska inwazja na Krym w 2014 roku i wybuch 
działań zbrojnych w Donbasie wymusił ogólnonatowską debatę o potrzebach ilościowego 
wzmacniana sił zbrojnych. Prace rozpoczęły się w różnych państwach, w tym Polsce, cze-
go świadectwem jest chociażby tworzenie Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT). Przy czym 
de facto dopiero wojna z 2022 r. doprowadziła do szerszej, niż w gronie specjalistów, deba-
ty społeczno-politycznej na temat szkolenia wojskowego, obrony powszechnej (w Polsce 
pojawiło się to wraz ze Strategią Bezpieczeństwa Narodowego z 2020 r.), odtwarzania 
rezerw kadrowych czy doskonalenie potencjału mobilizacyjnego.

Dziś polskie władze zapowiadają gwałtowny wzrost liczebności sił zbrojnych w kolejnych 
latach. Mowa nawet o 300-tysięcznej armii. I jednego możemy być pewni, w obecnej sytu-
acji strategicznej, w jakiej znajdujemy się jako państwo i jako członek NATO, rzeczywiście 
nie stać nas na niskie stany osobowe. Ministerstwo Obrony Narodowej przewidywało pod 
koniec zeszłego rok, że w 2022 r. uda się osiągnąć liczebność sił zbrojnych na poziomie 
ok. 124,5 tys. Trzon mieli stanowić żołnierze zawodowi (115,5 tys.) oraz żołnierze teryto-
rialnej służby wojskowej, czyli WOT (ok. 35 tys.). Jeśli więc rzeczywiście mówimy o 300 
tys. wojskowych, to widzimy olbrzymi przeskok właśnie w kategorii ilościowej. Tak czy 
inaczej, biuro programu Zostań Żołnierzem nadal uważa, że celem jest Wojsko Polskie 
w liczebności „do 250 tysięcy żołnierzy zawodowych i 50 tysięcy żołnierzy Wojsk Obrony 
Terytorialnej.” I ma temu sprzyjać „budowana nowoczesna struktura Centralnego Woj-
skowego Centrum Rekrutacji”. To ona ma przejąć odpowiedzialność za system rekrutacji 
w miejsce słynnych już WKU.

Nie zmienia to faktu, że w żadnym razie nie stać nas też na niską świadomość na temat 
potrzeb rezerwy na rzecz obronności i odporności niemilitarnej kraju. Co ciekawe, część 
państw pogodziła się w takiej sytuacji na nowo z poborem do wojska. Najnowszym przy-
kładem jest Łotwa, ale wcześniej zrobiła to również Litwa czy Norwegia. W przypadku 
Polski na razie nie widać oznak, że tego rodzaju narzędzie w kreacji sił zbrojnych może 
być brane pod uwagę. Przede wszystkim dlatego, że potencjał rekrutacyjny bazujący na 
ochotnikach może nadal gwarantować odpowiedni poziom kadrowy. Stąd też w nowej 
Ustawie o obronie ojczyzny z marca 2022 r. rozszerza się zakres możliwości zaciągnięcia 
się do sił zbrojnych na różnych warunkach. Jedną z nowości jest dobrowolna zasadnicza 
służba wojskowa. I to ona ma być elementem (od)budowy niezbędnych rezerw kadro-
wych. Od skuteczności tej inicjatywy może wbrew pozorom zależeć bardzo wiele, jeśli 
chodzi o ocenę koncepcji przywrócenia poboru. Efektywność takich pomysłów zobaczy-
my dopiero po czasie, zwłaszcza mając na uwadze chociażby doświadczenia płynące 
z oceny formowania pierwszych jednostek WOT lub działania Legii Akademickiej. 

Sama diagnoza, że potrzebujemy więcej żołnierzy oraz rezerwistów to jedno. Czymś zu-
pełnie innym jest realizacja tego zdania w praktyce. Przede wszystkim, mówiąc otwarcie 
i uczciwie, nie można oczekiwać, że szybko uda się stworzyć kilkusettysięczne siły zbroj-
ne. Problemem może być w przypadku Polski fakt, że wojsko i państwo będą ścierały się 
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zarówno z czynnikami demograficznymi, jak i ekonomicznymi i kulturowymi. W kolejnych 
rocznikach młodych ludzi, którzy są celem wojskowych rekrutrów, pojawiają się bardzo 
widoczne problemy ilościowe (mamy coraz mniej młodych ludzi w każdym roczniku, po-
tencjalnie stanowiącym o możliwościach mobilizacyjnych) i jakościowe (roczniki wcho-
dzące w dorosłość są, niestety, słabiej przygotowane do służby wojskowej pod względem 
niezbędnych cech psychofizycznych). Co więcej, nie dotyczy to jedynie samego wojska, 
ale wszelkich instytucji mundurowych. 

Trzeba też cały czas pamiętać o specyfice rynku pracy w Polsce, gdzie mamy wciąż niskie 
bezrobocie, a armia ma silną konkurencję jako pracodawca. Mimo dobrej pozycji Wojska 
Polskiego w społeczeństwie i większej niż na Zachodzie liczbie osób deklarujących się 
jako zwolenników postaw pro-obronnych, służba w wojsku (niezależnie od jej specyfiki) 
boryka się z czymś w rodzaju luki czasowej. Jej tworzenie widać doskonale w przedziale 
od zakończenia poboru w 2008/2009 do 2022 r. i wizjami gwałtownego wzrostu liczeb-
ności sił zbrojnych w odpowiedzi na zagrożenie rosyjskie. Na to wszystko nakładają się 
potrzeby różnych służb mundurowych, nie tylko wojska. Zauważmy, że również np. for-
macje podlegające Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji borykają się z odej-
ściami i mają wolne wakaty. Zaś działania wzmacniające pozycję rekrutacyjną po stronie 
Ministerstwa Obrony Narodowej nie pozostają przecież w próżni, a są elementem naczyń 
połączonych.

Kolejnym problemem, z którym musimy się mierzyć, dążąc do szybkiego wzrostu licz-
bowego sił zbrojnych w Polsce, jest kwestia finansowa. I wcale nie chodzi tylko o wy-
nagrodzenia, stypendia, itp. Jesteśmy w trakcie modernizacji i ogromnych zakupów dla 
istniejących już wojsk operacyjnych. Na ile starczy środków, aby rozbudować także kosza-
ry, obiekty szkoleniowe i bytowe dla nowych żołnierzy? Szczególnie, że cały czas trzeba 
zapewniać odpowiednie wsparcie dla obecnych żołnierzy, tak aby pozostawali w służbie 
i rozwijali się. Tymczasem nie jest tajemnicą, że likwidacja dużej liczby jednostek woj-
skowych wiązała się również z likwidacją potencjału infrastrukturalnego wojska w skali 
całej Polski. Dziś odtwarzanie strzelnic, obiektów koszarowych, magazynów - powiedzmy 
szczerze - będzie kosztowne (nie mówiąc już o rosnących cenach gruntów czy materiałów 
budowlanych). A trzeba też mieć na uwadze obiekty dla rodzin wojskowych.

Cały czas wielkim wyzwaniem jest przeszkolenie lub raczej odtworzenie rezerw. Nie pa-
pierowych (czy, jak powiedzielibyśmy dziś, excelowych), a takich, które są kompatybilne 
z potrzebami wojska w XXI wieku. To wymaga wyposażenia, odpowiedniej kadry szkole-
niowej, obiektów, a więc kolejnych środków finansowych. Innego rodzaju wyzwaniem jest 
wzmacnianie kompetencji miękkich wojskowych, by ich przekazy rekrutacyjne przysta-
wały do zmieniającego się charakteru polskiej rzeczywistości społeczno-ekonomicznej. 
Samo bazowanie na emocji zagrożenia dla bezpieczeństwa europejskiego, nawet w dobie 
wojny w Ukrainie, jest niewystraczające. Analogicznie niewystarczającym należy uzna-
wać bazowanie jedynie na czynnikach ekonomicznych – pensja, emerytura, etc. Nie bez 
przyczyny w Stanach Zjednoczonych dopiero w latach 80. XX w. zaczęto odnajdywać 
dobry i przede wszystkim efektywny model wychwytywania najwartościowszych kandy-
datów do służby w ramach systemu AVF. I nie oznacza to, że dziś Amerykanie mogą go 
kontynuować w sposób niezmieniony. Również oni cały czas zmagają się z trudnościami 
w procesach rekrutacyjnych czy też szeroko pojmowaną formułą dotarcia do kandydatów 
do służby. 
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Atuty w rękach MON

Ukazując powyżej wątpliwości i problemy związane z planami zwiększenia sił zbrojnych, 
warto teraz odnieść się do atutów, jakie znajdują się w rękach MON i szerzej całego sys-
temu obronnego kraju. Po pierwsze, współcześnie widać, że polskie społeczeństwo jest 
świadome swojego nieprzygotowania na wypadek konfliktu pełnoskalowego. Odnosi się 
to zarówno do kwestii czysto militarnych, ale też i odporności kraju, co jest pojęciem szer-
szym niż sama obronność, bowiem obejmuje aktywność wszystkich obywateli. To dobre 
podłoże do budowania (ale bez straszenia) świadomości potrzeb proobornych - szerszych 
niż te obejmujące już zaangażowane środowiska i pojedyncze osoby. Należy to jednak 
robić ostrożnie i rzetelnie, bo niestety łatwo jest zrazić dużą grupę osób do idei szkolenia 
i partycypacji na rzecz wojska. A powodów do krytyki może się znaleźć wiele - od źle przy-
gotowanych procesów szkoleniowych po mankamenty w kwestiach wyposażenie czy sy-
tuacji bytowej. Przypomina to trochę stąpanie po bardzo kruchym lodzie.

Pozytywnym aspektem jest również wcześniejsze, masowe rozwinięcie sieci szkół z kla-
sami mundurowymi. Choć trzeba pamiętać, że tego potencjału nie można w sposób łatwy 
przełożyć na późniejsze procesy rekrutacyjne, i zdawać sobie sprawę z długotrwałości 
tego rodzaju działań. Co jednak najważniejsze, nasze siły zbrojne bazują na dobrej pozycji 
wyjściowej, jeśli chodzi o relacje ze społeczeństwem. Nie musimy, mówiąc obrazowo, bu-
dować mostów między obywatelami i mundurowymi, jak to ma miejsce w części państw 
NATO w Europie Zachodniej. 

Podsumowując, priorytetem jest więc dziś utrzymanie w służbie jak największej liczby 
doświadczonych szeregowych, podoficerów i oficerów oraz zakończenie formowania 18 
Dywizji Zmechanizowanej. Cały czas należy utrzymać proces tworzenia zaplanowanych 
wcześniej jednostek WOT. Co więcej, musimy jako społeczeństwo, a nie tylko sam aparat 
MON czy państwa, zmierzyć się z problemem odpowiedniego zaplecza rezerw na czas 
wojny. Przy czym sama liczebność nie powinna stać się czymś w rodzaju fetyszu obron-
ności. Tym bardziej nie powinniśmy wejść w spiralę dywagacji, czy idealnym rozwiąza-
niem jest 120, 250, 300 czy może 500 tys. żołnierzy. 

Artykuł jest opinią prywatną autora.

DR JACEK M. RAUBO 
Analityk współpracujący z serwisami branżowymi w sektorze bezpieczeństwa i obronności w ramach Grupy 
Defence24. Od końca 2020 r. prezes think tanku Fundacja Instytut Bezpieczeństwa i Strategii (FIBiS). Jest rów-
nież wykładowcą akademickim, pracującym na co dzień na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.
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WOJSKO IDZIE 
NA ZAKUPY 
Wielka szansa dla polskiej 
zbrojeniówki?
Autor: MACIEJ SZOPA
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Polska już od ponad dekady ma kompleksowe plany modernizacji swoich 
sił zbrojnych, ale przez lata pozostawały one wyłącznie na papierze. 
I choć po 2015 roku sytuacja nieco się poprawiła i zamówienia ruszyły, 
była to nadal kropla w morzu potrzeb. Dopiero wojna w Ukrainie 
doprowadziła do otrzeźwienia i uruchomienia wielkich zakupów na 
skalę, o jakiej nie śniło się w Polsce jeszcze rok temu. Jak wpłynie 
to na krajowy przemysł zbrojeniowy i powiązane z nią firmy?

Podobnie jak wiele państw tzw. świata zachodnie-
go, Polska przez lata traktowała coś, co obecnie 
nazywamy „dywidendą pokoju”, jako rzeczywistość, 
która nie przeminie. A przynajmniej, że nie stanie 
się to w przewidywalnej przyszłości. Z tego, a być 
może także innych powodów - jak chęć niektórych 
środowisk do zmniejszania mocy sprawczej Polski 
na rzecz wtopienia się jej w „rodzinę europejską” czy 
brak środków finansowych przed 2004 rokiem - real-
nych przedsięwzięć modernizacyjnych do niedawna 
nie było wiele.

Do 2015 roku udało się zrealizować tylko kilka więk-
szych programów, takich jak kupno samolotów wie-
lozadaniowych F-16, transportowych C295M, poci-
sków przeciwpancernych Spike, kołowych wozów 
bojowych Rosomak czy systemów przeciwokręto-
wych Naval Strike Missile. Polski przemysł zdołał 
dostarczyć w tym czasie systemy z zakresu łącz-
ności i elektroniki, skromną liczbę bezzałogowych 
systemów latających i nieliczne systemy bojowe 
takie ja czołgi PT-91 Twardy czy wyrzutnie pocisków 
przeciwlotniczych klasy MANPADS typu Grom. Wie-
le zakupów zostało zrealizowanych połowicznie 
i w pewnym sensie niedokończonych. Stąd epopeja 
budowanego przez kilkanaście lat okrętu ORP Ślą-
zak czy brak kierowanych pocisków przeciwpancer-
nych na Rosomaku.

Skutek tego był taki, że w 2010 roku polskie wojsko 
- z kilkoma wyjątkami - niewiele różniło się wizual-
nie od tego z końca lat 80. ub. w., a cały wysiłek był 
w tym czasie wkładany w wysyłanie sił stabiliza-
cyjnych na misje, które nie miały wiele wspólnego 

z działaniami, jakie trzeba byłoby podjąć przy obro-
nie kraju.

Szerzej zakrojona wizja zmiany tego stanu rzecz za-
częła rysować się na początku ubiegłej dekady, jed-
nak – niezależnie od sympatii politycznych – trzeba 
przyznać, że realne, odważne zakupy rozpoczęły się 
pod koniec roku 2015. Podpisano wówczas liczne 
kontrakty, w tym na pierwszą fazę systemu Wisła 
(obrona powietrzna średniego zasięgu Patriot, dwie 
baterie), pierwszy dywizjon rakietowego systemu ar-
tylerii HIMARS, 8 śmigłowców Black Hawk dla Wojsk 
Specjalnych czy dwie eskadry samolotów wieloza-
daniowych 5. generacji F-35A. Zamówienia złożono 
także u polskich producentów. Można powiedzieć, 
że kupiono wszystkie wyroby, które były wojsku po-
trzebne, a które mógł realnie zaoferować krajowy 
przemysł w formie produktów na wysokim świato-
wym poziomie. Zakupy te objęły m.in. artylerię ar-
matohaubice Krab i moździerze Rak, radary dozoru 
przestrzeni powietrznej, systemy obrony powietrz-
nej Pilica, Poprad i Piorun, bezzałogowce taktyczne 
Orlik, kolejne KTO Rosomak i modernizację czołgów 
Leopard 2. 

Zamówienia w polskim przemyśle nawet w ostat-
nich latach były prowadzone na ograniczoną skalę. 
Wynikało to z chęci zakupu sprzętu wojskowego 
w sposób liczący się z możliwościami finansowymi 
państwa i uwzględniający długofalowy rozwój rodzi-
mego przemysłu obronnego, w tym pozyskanie jak 
najnowocześniejszych technologii. Pojawiały się też 
decyzje zupełnie niezrozumiałe, jak np. odrzucenie 
ofert prywatnej części polskiego przemysłu obron-
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nego, brak większych zakupów dronów czy uzbroje-
nia przeciwpancernego dla piechoty.

Zakupy „z półki”
Wszystko to zmieniło się na początku 2021 roku, kie-
dy dość niespodziewanie rozpoczął się szereg zaku-
pów gotowych wyrobów z tzw. półki. Wielkie zakupy 
rozpoczęto prawdopodobnie w obliczu zaostrzają-
cej się sytuacji międzynarodowej (pandemia COVID, 
sytuacja w Ukrainie). Często nie liczono się przy tym 
z rodzimym przemysłem zbrojeniowym, a kupowa-
no obok czy raczej pomimo prowadzonych dotych-
czas od lat programów zbrojeniowych. 

W ciągu zaledwie kilkunastu miesięcy Polska pod-
pisała kontrakty na kupno za granicą m.in.: bezza-
łogowców Bayraktar TB2, śmigłowców z programu 
Perkoz, czołgów Abrams i czołgów K2 Black Pan-
ther, lekkich myśliwców FA-50, haubic K9 i fregat 
„Miecznik”. Nadal kupowana była w tym czasie, tak-
że w dużych ilościach, broń polska: bezzałogowce, 
wieże ZSSW 30, niszczyciele min typu Kormoran II 
czy pociski przeciwlotnicze Piorun. 

Potrzeby i złe doświadczenia z umieszczaniem na 
siłę wszystkich zamówień wyłącznie w państwo-
wym przemyśle obronnym (vide problemy programu 
Orlik, który opóźnia się, mimo zainwestowania 800 
mln złotych) zaowocowały tym, że MON „przeprosił 
się” z prywatną częścią polskiej zbrojeniówki i obec-
nie przy zakupach kieruje się przede wszystkim po-
trzebami operacyjnymi, a nie ideologią.

Szanse i ograniczenia
Co to wszystko oznacza dla polskich firm, mniej lub 
bardziej powiązanych z sektorem zbrojeniowym? 
Obecne zjawiska są niejednoznaczne. Wiele z nich 
wydaje się sprzyjać polskiej przedsiębiorczości z tej 
branży, ale są także elementy niepokojące. Za pozy-
tywne aspekty na pewno należy uznać pojawienie 
się znacznie większych pieniędzy w MON i coraz 
większy odsetek budżetu obronnego przeznaczony 
na modernizację techniczną. Wiele z prowadzonych 
programów zostanie rozwiniętych, jeżeli chodzi 
o skalę zakupów. Dobrym przykładem są tutaj za-
kłady MESKO SA, które w tym roku podwoiły pro-
dukcję pocisków przeciwlotniczych Piorun z 300 do 

600 rocznie, a docelowo ma ich powstawać nawet 
ponad 1000 w ciągu roku. Firma realizuje też presti-
żowy kontrakt na te pociski na rzecz rządu Stanów 
Zjednoczonych.

To dobre wiadomości nie tylko dla firmy ze Skarży-
ska Kamiennej, ale także dla jej poddostawców. Co 
więcej, MESKO prowadzi intensywną rozbudowę, 
tak aby móc produkować nie tylko więcej amunicji 
z dotychczasowej oferty, ale także rozpocząć pro-
dukcje nowej, w tym brytyjskich pocisków CAMM-
-ER. Umowę na pozyskanie ich technologii podpisa-
no w ostatnich miesiącach w związku z tworzeniem 
systemu obrony powietrznej krótkiego zasięgu Na-
rew - przewidywała ona przeniesienie kompetencji 
produkcyjnych tych rakiet do Polski. Tego rodzaju 
zakupy z przeszczepianiem technologii i kompeten-
cji produkcyjnych do Polski powinno wiązać się z no-
wymi możliwościami biznesowymi.

Podobne długofalowe transfery produkcji i techno-
logii nad Wisłę powinny przynieść zakupy czołgów 
koreańskich K2, haubic K9 Thunder i lekkich myśliw-
ców FA-50 czy fregat Miecznik, które ma budować 
Polska Grupa Zbrojeniowa i stocznia Remontowa 
Shipbuilding SA w oparciu o technologie i współ-
pracę z firmami zachodnimi. Polscy poddostawcy 
zarabiają też np. na produkcji śmigłowców i samo-
lotów produkowanych w wytwórniach lotniczych 
w Mielcu i Świdniku (w którym zakupiono właśnie 
32 śmigłowce AW149 dla wojska). Nie należą one 
już do polskiego kapitału, ale wiele firm z ich sieci 
dostawców już tak.

Równolegle dokonywane są jednak także inne za-
kupy. Takie, które nie niosą ze sobą żadnych albo 
prawie żadnych korzyści dla rodzimej gospodarki. 
Chodzi tutaj głównie o zakupy ze Stanów Zjedno-
czonych, w których postawiono przede wszystkim 
na szybki czas dostaw w obawie przed groźbą woj-
ny, a więc z chęci skokowego wzmocnienia sił zbroj-
nych. Zalicza się w ten poczet kupno czołgów M1 
Abrams, wyrzutni HIMARS, bezzałogowców Bayrak-
tar TB2 czy np. zakup za bezcen używanych opan-
cerzonych pojazdów klasy MRAP -Cougar. Polskie 
zakłady będą w związku z tymi inwestycjami co naj-
wyżej serwisantem tych wyrobów i brak informacji 
o transferach technologii. Niewiele lepiej jest w przy-
padku kupna samolotów wielozadaniowych F-35A, 



P O L S K A  W  P R A K T Y C E  /  S I E R P I E Ń  2 0 2 2

S .  2 4

z którymi wiązały się transfery kompetencji, ale do-
tyczące transportowych samolotów C-130 Hercules 
i samolotów wielozadaniowych F-16. Wiele z tych 
kompetencji trafiło do firmy znajdującej się w Polsce 
jednak będącej własnością… producenta F-35, czyli 
amerykańskiej firmy Lockheed Martin. 

Broń sprawdzona w walce
Wygląda więc na to, że z jednej strony jest więcej 
pieniędzy na obronność, z drugiej tylko część jest 
inwestowana w kontrakty zwiększające kompeten-
cje i zamówienia polskich firm. Mimo to ten zastrzyk 
i związane z tym inwestycje długofalowo wzmocnią 
obronną gałąź gospodarki, a polski przemysł wej-
dzie jeszcze bardziej w światowe łańcuchy dostaw, 
zyskując dodatkowe zlecenia. 

Nowe technologie mogą też pozwolić na wykreowa-
nie większej liczby polskich produktów końcowych 
sprzedawanych pod polskimi markami. Wykorzy-
stanie już istniejących takich wyrobów w czasie 
wojny w Ukrainie sprawia, że zyskują na renomie 
i zwiększają swoje szanse sprzedażowe na rynkach 
eksportowych. Tak stało się w przypadku wspo-
mnianych pocisków Piorun. Etykietkę „battle proven” 
(ang. sprawdzony w walce) uzyskały teraz także ka-
rabinki Grot, broń produkowana w ZM Tarnów, hau-
bice Krab, system kierowania artylerią Topaz, bez-
załogowce rozpoznawcze FlyEye, amunicja krążąca 
Warmate i inne wyroby. 

Konflikt za naszą wschodnią granicą pokazuje ponad-
to, że szczególnie skutecznymi rodzajami uzbrojenia 
we współczesnych czasach są artyleria i systemy nią 
kierowania, bezzałogowce bojowe i rozpoznawcze, 
zwłaszcza te zdolne do płynnej współpracy z artyle-
rią i korygowania jej ognia. Wszystkie te rozwiązania 
są już w ofercie polskich firm i to w formie zaawanso-
wanych technicznie rozwiązań.

Szansą jest także przeniesienie się części ukraiń-
skiego przemysłu zbrojeniowego, bądź przynaj-
mniej jego know-how do Polski w związku z wojną. 
Ukraińcy są specjalistami w technologiach niezbyt 
rozwiniętych w Polsce, m.in. odrzutowych silników 
lotniczych czy rakietowych. Połączenie tych kompe-
tencji z polskimi może dać synergie w postaci zupeł-
nie nowych konkurencyjnych produktów. Te szanse 
biznesowe są już dostrzegane i pojawiły się plany 
np. stworzenia w Polsce „doliny dronowej”, która łą-
czyłaby potencjały firm polskich, ukraińskich i ame-
rykańskich, które dostrzegają tu dla siebie szansę 
na dobry interes.

Niezależnie bowiem od tego, czy wojna w Ukrainie 
zakończy się za kilka tygodni czy będzie się ciągnęła 
latami, to region Europy Środkowo-Wschodniej bę-
dzie się zbroił, a Polska jako najsilniejsza gospodar-
ka – najbardziej ze wszystkich. Bardzo wątpliwe jest 
bowiem, aby Rosja wyszła z tej wojny aż tak pobita 
lub aż tak demokratyczna czy odmieniona moralnie, 
żeby przestała być postrzegana jako zagrożenie.

MACIEJ SZOPA
Absolwent Instytutu Historii oraz Dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim. Jako dziennikarz debiutował 
w roku 2004, a do branżowej prasy związanej z obronnością trafił sześć lat później. Autor i redaktor w tygo-
dniku, a potem miesięczniku „Polska Zbrojna”, późnej „Nowa Technika Wojskowa” i „Wojsko i Technika”. Współ-
pracował także m.in. z miesięcznikami „Morze”, „Lotnictwo”, „Lotnictwo Aviation International”, czasopismami 
o historii wojskowości (Poligon, NTW Historia, WiT Historia) i Fundacją im. Kazimierza Pułaskiego. Obecnie 
starszy redaktor w portalu Defence24 i współpracownik Warsaw Enterprise Institute.
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750 MLD USD 
I CIĄGLE ROŚNIE
Odbudowa Ukrainy to ogromne 
wyzwanie. Polska je podejmie?

Autor: MARCIN DOBROWOLSKI



P O L S K A  W  P R A K T Y C E  /  S I E R P I E Ń  2 0 2 2

S .  2 6

Polskie firmy chcące uczestniczyć w odbudowie 
Ukrainy mogły do końca lipca tego roku zadekla-
rować taką wolę w ankiecie prowadzonej przez 
Ministerstwo Aktywów Państwowych. Jak podaje 
dziennik “Rzeczpospolita”, w sumie zgłosiło się po-
nad 500 takich przedsiębiorstw. Z jakich sektorów 
było najwięcej zgłoszeń – na razie nie wiadomo. Być 
może poznamy odpowiedź w niedalekiej przyszłość, 
bowiem przeprowadzona ankieta będzie podstawą 
do raportu, który ma przedstawić w Kijowie wice-
premier Jacek Sasin. Konkretów w tym działaniu 
jest więc niewiele, ale nie sądzę, abyśmy w obecnej 
sytuacji mogli zrobić więcej, bo to wielkie wyzwanie 
stojące przed społecznością międzynarodową bu-
dzi wciąż więcej pytań, niż jest odpowiedzi. Warto 
jednak podsumować to, co możemy zaoferować, 
również na bazie własnych doświadczeń.

Ramy odbudowy
Ogólne ramy programu odbudowy Ukrainy wskaza-
no na początku lipca na międzynarodowej konfe-
rencji w szwajcarskim Lugano. W jej trakcie premier 
Ukrainy Denys Szmychal przedstawił pomysł przy-
działu obwodów administracyjnych poszczególnym, 
zainteresowanym krajom. Polskie firmy, wspólnie 
z włoskimi, miałyby odbudowywać obwód doniecki.

Ta propozycja budzi oczywiste wątpliwości. Przede 
wszystkim tę związaną z trwającą już ponad osiem 
lat okupacją części regionu przez Federację Rosyj-
ską. W najbardziej optymistycznych prognozach 
dotyczących dalszego przebiegu wojny próżno jest 
szukać przewidywań dotyczących perspektywy wy-
zwolenia tego obszaru. A nawet jeśli Ukraińcy wy-
walczą granicę sprzed 2014 roku, to przebywanie na 

terenie dzisiejszej tzw. Donieckiej Republiki Ludowej 
może stanowić zagrożenie uniemożliwiające zaan-
gażowanie ludzi, sprzętu i kapitału koniecznych do 
realizacji programu odbudowy. 

Druga wątpliwość wiąże się z samym pomysłem 
podziału terytorialnego. Wiceprezes Polsko-Ukraiń-
skiej Izby Gospodarczej Oleg Dybicz, z którym roz-
mawiałem na antenie telewizji BIZNES24 stwierdził, 
że lepszym rozwiązaniem byłby podział sektorowy. 
Widział w tym polskie firmy jako najlepiej przygoto-
wane do odbudowy infrastruktury drogowej. Warto 
przypomnieć, że w latach 2002-2022 przedsiębior-
stwa z Polski i polskie oddziały zagranicznych kon-
cernów zbudowały u nas 1340 km autostrad i 2760 
km dróg ekspresowych. Świeże jeszcze doświad-
czenie można by wykorzystać w Ukrainie. 

Kolejne pytania w kwestii ukraińskiej odbudowy 
stawiać można co do ram prawnych procesu prze-
targowego oraz gwarancji poszczególnych państw 
zabezpieczających zaangażowany kapitał, sprzęt 
i kadry.

Ze względu na powyższe wątpliwości należy mieć 
nadzieję, że zaprezentowany przez premiera Szmy-
chala podział stanowi raczej początek dyskusji 
o programie odbudowy kraju. Ukraiński polityk 
przedstawił propozycję najbardziej koncyliacyjną, 
a więc najmniej zadowalającą wszystkie strony, pre-
zentującą jednocześnie zdecydowaną postawę co 
do przynależności terytoriów okupowanych.

Podczas konferencji Denys Szmychal przedstawił 
również wyliczenie wartości zniszczeń dokonanych 
w wyniku działań zbrojnych. Zgodnie z dostępnymi 
wówczas danymi bezpośrednie straty w infrastruk-

Odbudowa i modernizacja Ukrainy po wojnie będzie potężnym 
i kosztownym wyzwaniem. Obecnie szacuje się, że potrzeba na 
ten cel 750 mld USD. I choć walki wciąż trwają - a tym samym 
kwota ta rośnie - sam Kijów i społeczność międzynarodowa 
już teraz zastanawiają się, jak zaplanować podniesienie 
z wojennych gruzów ukraińskiego państwa. Udział w tym 
przedsięwzięciu zadeklarowało też pół tysiąca polskich firm.
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turze oszacowano na 100 mld USD. Nie jest to jed-
noznaczne z kosztem odbudowy i niezbędnej mo-
dernizacji kraju, wymagającym znacznie większych 
kwot, które mogą opiewać nawet na 750 mld USD. 
W jaki sposób ta suma została oszacowana?

Skala zniszczeń
Bieżące raporty wartości zniszczeń przygotowu-
ją pracownicy naukowi Kyiv School of Economics 
(KSE). Uczelnia ta regularnie aktualizuje dane, któ-
re w swojej skrupulatności ukazują skalę tragedii 
ukraińskiej gospodarki. Według najnowszego do-
stępnego raportu (aktualnego na dzień 1 sierpnia) 
szkody wyrządzone gospodarce Ukrainy w wyniku 
uszkodzenia i zniszczenia budynków mieszkalnych 
i niemieszkalnych oraz infrastruktury sięgnęły co 
najmniej 108,3 mld USD. W tej kwocie ujętych jest 
co najmniej 129 900 budynków mieszkalnych, z cze-
go 114 700 (5,4 mld USD) to domy prywatne, a 15 
100 (42,3 mld USD) — budynki wielorodzinne. W naj-
nowszym raporcie skrupulatnie przyjrzano się także 
stratom obiektów edukacyjnych i placówek ochrony 
zdrowia oraz opieki społecznej. Na dzień 1 sierpnia 
2022 r. zostało zniszczonych 2217 placówek eduka-

cyjnych o wartości materialnej 3,8 mld USD, szkody 
wyrządzone 903 placówkom medycznym wyniosły 
1,6 miliarda dolarów, a szkody w 89 obiektach opie-
ki społecznej oszacowano na ponad 300 milionów 
dolarów. 

Od początku wojny Rosji z Ukrainą do dnia 1 sierp-
nia co najmniej 388 przedsiębiorstw, 18 lotnisk cy-
wilnych, 764 przedszkola, 23 centra handlowe, 1991 
sklepy, 27 centrów handlowych, 511 budynków ad-
ministracyjnych, 28 składów ropy, 634 obiekty kultu-
ry zostały uszkodzone lub zniszczone.

To szacunek zniszczeń. Jakie kwoty potrzebne będą 
do odbudowy kraju? Według obliczeń ekspertów 
skupionych wokół KSE (metodologia ich pracy do-
stępna jest na stronie internetowej uniwersytetu) 
koszt może sięgnąć 185 miliardów USD. 40% tej 
kwoty, czyli ok. 75,3 mld USD, pochłonie odtworze-
nie zasobów mieszkaniowych. Na odbudowę ukra-
ińskiej infrastruktury potrzeba kolejnych 42,3 mld 
USD. Segment rolno-spożywczy wymagać będzie 
18,3 mld USD, zaś przemysł i sektor małych i śred-
nich przedsiębiorstw 17,5 mld USD.

Łączna wielkość potrzeb naprawczych uwzględnia 
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jedynie odbudowę zniszczonych obiektów wraz z ich 
modernizacją. Jednocześnie ocena ta nie zawiera 
ogólnych potrzeb ożywienia gospodarki, a także do-
stosowania zasobów, które nie uległy zniszczeniu. 
Według szacunków rządu ukraińskiego, biorąc pod 
uwagę wspomniane wymagania, całkowite zapo-
trzebowanie na finansowanie naprawy i moderniza-
cji gospodarki wyniesie 750 miliardów dolarów. I to 
jest właśnie kwota wymieniona w Lugano przez pre-
miera Szmychala. Dla porównania, produkt krajowy 
brutto Ukrainy w 2021 roku wyniósł 200 mld USD, 
Polski zaś 674 mld USD. W obu przypadkach był to 
najbardziej produktywny rok w historii naszych go-
spodarek.

Opieszali darczyńcy
Mimo wielu deklaracji pomocy w odbudowie kraju, 
które spływają z Zachodu do Kijowa, należy pamię-
tać o trudnościach, jakie muszą pokonać gospodar-
ki państw rozwiniętych. Część z tych problemów 
wynika z konsekwencji agresji rosyjskiej na Ukrainę, 
wiele jest też dziedzictwem przechodzonej wcze-
śniej pandemii. Dopiero przyszłość pokaże, jak wie-
le deklaracji będzie zrealizowanych. Po pierwszym 
półroczu 2022 roku ONZ alarmowało, że skłonność 
darczyńców do wsparcia odbudowy krajów znisz-
czonych działaniami wojennymi znacząco odbiega 
od złożonych wcześniej obietnic. Fundusz wsparcia 
dla Afganistanu zebrał 2,4 mld USD z deklarowanych 
4,4 mld USD. W przypadku Jemenu z 4,3 mld USD 
przekazano dotychczas zaledwie 1,3 mld USD.

Deklarowane i zrealizowane wsparcie finansowe 
dla Ukrainy śledzi Institute for the World Economy 
(IWE). Obejmuje 40 krajów, w szczególności pań-
stwa członkowskie UE, innych członków G7, a także 
takie kraje jak Australia, Korea Południowa, Turcja, 
Norwegia, Nowa Zelandia, Szwajcaria, Chiny, Tajwan 
i Indie. Najnowszy dostępny w momencie pisania 
niniejszego tekstu raport jest niestety nieaktualny, 
obejmuje bowiem dane do 7 czerwca. Wynika z nie-
go, że istnieje duża rozbieżność między zadeklaro-
waną a faktycznie dostarczoną pomocą – zarówno 
w zakresie broni, jak i finansowania. Koncentrując 
się na wsparciu finansowym w analizowanym okre-
sie, możemy zauważyć, że Ukrainie obiecano już po-
nad 30 mld EUR wsparcia od najważniejszych dar-

czyńców, ale od lutego faktycznie wypłacono około 
6 mld EUR. Rezultatem jest rosnąca luka finansowa. 
Międzynarodowy Fundusz Walutowy szacuje, że 
Ukraina potrzebuje około 5 mld euro zewnętrznego 
finansowania miesięcznie - zwracają uwagę anali-
tycy IWE. Co więcej, zauważają oni w raporcie, że 
pomoc unijna pochodzi głównie z pożyczek, które 
trzeba spłacić, co zwiększa ogromne zadłużenie 
Ukrainy. Dla porównania, Stany Zjednoczone w więk-
szości przyznały bezzwrotne dotacje.

Korupcja
Zarzutem, który często pada podczas dyskusji o za-
angażowaniu zachodnich środków w proces odbu-
dowy, jest ten związany z korupcją toczącą ukraiń-
skie życie gospodarcze i administrację publiczną. 
Zdaniem argumentujących ma ona uniemożliwić 
efektywne wykorzystanie środków finansowych, 
które popłyną na Ukrainę. 

Ten problem dostrzegany jest na świecie, również 
przez najhojniejszych darczyńców. Jak stwierdził 
Ned Price, rzecznik Departamentu Stanu USA: “Woj-
na Rosji z Ukrainą stanowi zagrożenie zewnętrzne, 
ale korupcja stanowi zagrożenie wewnętrzne, a za-
grożenie, jakie stanowi korupcja, może szkodzić de-
mokracji, suwerenności, swobodom, które Ukraińcy 
tak rozpaczliwie pragną zachować”.

Badająca poziom występowania i przyzwolenia 
na korupcję organizacja Transparency Internatio-
nal umieściła Ukrainę na 122 miejscu spośród 180 
badanych krajów. To daleka pozycja, świadcząca 
o skali występowania tej patologii na poziomie Ga-
bonu czy Zambii. Ale jednocześnie Ukraina stopnio-
wo poprawia swój wynik, od 2013 roku plasując się 
na coraz lepszych pozycjach w rankingu.

O skalę problemu korupcji zapytał wicepremier Ukra-
iny Olgę Stefaniszynę dziennikarz „The Telegraph” 
w podkaście „Ukraine: The Latest”. Jej odpowiedź jest 
znacząca, ponieważ zwróciła uwagę na intensyfika-
cję częstotliwości poruszania tej kwestii przez media 
wraz z zatrzymaniem postępu wojsk rosyjskich. Za-
pytała także retorycznie, czy kraj toczony przez ko-
rupcję w skali, którą mu się zarzuca, byłby w stanie 
prowadzić wielomiesięczną wojnę z przeciwnikiem 
dysponującym takimi zasobami jak Rosja.
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Przygotowanie do odbudowy
Jednym z uporczywie pojawiających się pytań w te-
macie odbudowy jest to, czy w ogóle wypada rozma-
wiać o niej przed zakończeniem działań zbrojnych? 

Kilka tygodni temu poprowadziłem na antenie mojej 
macierzystej stacji telewizyjnej debatę poświęconą 
odbudowie Ukrainy, do której zaprosiliśmy znaczą-
ce postaci rodzimej branży budowlanej i sektorów 
z nią powiązanych. Jednym z zaproszonych gości 
był Robert Jacek Moritz, prezes giełdowej spół-
ki ALTA i think tanku Nowy Wymiar Miast. Jest on 
znany między innymi z projektu budowy “na suchym 
korzeniu” miasteczka Siewierz Jeziorna, które dzię-
ki zaangażowaniu znakomitych urbanistów oraz 
zastosowaniu przemyślanych technologii (również 
w rozwiązaniach energetycznych i dostępu do me-
diów) wyznaczyło niedościgniony standard w urba-
nistyce Górnego Śląska. Zapytany o właściwy czas 
dla rozmowy o planie odbudowy Ukrainy, zwrócił 
uwagę na to, że ta dyskusja powinna toczyć się już 
teraz, jeżeli chcemy, aby na spustoszone przez woj-
nę tereny jak najszybciej wróciło życie. A wszystkim 
nam powinno zależeć, aby to życie powracających 
mieszkańców było jak najlepsze. Dobra jakość życia 
i zadowolenie mieszkańców powinno zresztą być 
celem zaangażowanych w odbudowę instytucji, po-
nieważ pozwoli ograniczyć pulę argumentów możli-
wych do wykorzystania przez rosyjskie władze przy 
ewentualnym kolejnym konflikcie. 

Jeden z najciekawszych projektów związanych 
z przyszłą odbudową powstaje po cichu, w Krako-
wie, na tamtejszej Politechnice. Uczelnia przygoto-
wała program kształcenia inżynierów skupiony na 
stworzeniu kadr do procesu odtworzenia zasobów 
infrastruktury mieszkaniowej, przemysłowej, usłu-
gowej i transportowej. Uczestniczący we wspomnia-
nej wyżej debacie profesor Andrzej Szarata, dziekan 
Wydziału Inżynierii Lądowej, przedstawił program 
studiów dla obywateli Ukrainy na kierunkach budow-
nictwa i transportu. Zajęcia pierwszego semestru 
w całości prowadzone będą w języku ukraińskim, 
na drugim dochodzą wykłady w języku polskim, któ-
ry z kolei zdominuje semestr trzeci i kolejne. Takie 
rozwiązanie wsparte ma być intensywnym kursem 
języka polskiego oraz języka angielskiego. Uczel-
nia zaplanowała też ulokowanie studentów w aka-

demikach w pokojach mieszanych z Polakami, dla 
lepszej integracji. Warto podkreślić, że Politechni-
ka Krakowska w zakresie programu i kształcenia 
współpracuje z siostrzanymi uczelniami we Lwowie, 
Odessie i Charkowie. W efekcie absolwenci kierun-
ków budownictwa i transportu znać będą normy wy-
magane na rynkach polskim, Unii Europejskiej, ale 
także Ukrainy. Przedstawiciele uczelni zapewniają, 
że zależy im na przygotowaniu kadr do pracy w ich 
ojczyźnie, a zakończona rekrutacja i poziom już po-
siadanej wiedzy dają nadzieję na wykształcenie wy-
sokiej klasy specjalistów. Rok akademicki 2022/23 
rozpocznie 1 października 70 studentów na kierunku 
budownictwo i 30 na kierunku transport wybranych 
spośród 400 kandydatów.
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Wyzwanie naszego pokolenia
Przyglądając się doświadczeniom historycznym 
Europy możemy wskazać kilka projektów, które 
w mniejszej skali odpowiadały wyzwaniu, przed 
jakim obecnie stoimy. Są to przede wszystkim od-
budowy miast po zniszczeniach ostatniej wojny 
światowej, m.in. Hawru i Warszawy. W obu przy-
padkach wybrane sektory miast wpisane zostały 
współcześnie na listę dziedzictwa UNESCO i nie 
mam wątpliwości, że tak samo będzie w przypadku 
ukraińskich metropolii. To wyzwanie będzie jednak 
dalece bardziej skomplikowane ze względu na skalę 
zaangażowania międzynarodowego, środków pu-
blicznych oraz sił mierzonych w sprzęcie i kadrach.  
Podsumowując, warto przypomnieć jak wielkim 

przedsięwzięciem była dla naszych dziadków odbu-
dowa Polski, a w szczególności stolicy ze zniszczeń 
wojennych. Kiedy zakończono ten proces? Niektórzy 
wskazują lata 50. ub. w., jako czas zakończenia od-
budowy Starego Miasta, inni rok 1971, kiedy podjęto 
decyzję o podniesieniu z ruin Zamku Królewskiego, 
niektórzy zaś mówią o procesie nigdy nie ukończo-
nym ze względu na brak wschodniej pierzei Placu 
Piłsudskiego. 

Niezależnie od tych sporów i oddalając wymienione 
powyżej obiekcje, nie ma wątpliwości, że odbudowa 
Ukrainy - będącej istotnym partnerem Polski, zwró-
conej gospodarczo i politycznie w stronę zachodniej 
Europy - będzie najważniejszym wyzwaniem nasze-
go pokolenia.

MARCIN DOBROWOLSKI
Historyk gospodarki i dziennikarz biznesowy. Pracował dla Telewizji Polskiej, Programu Trzeciego Polskiego 
Radia, Radia PiN i Pulsu Biznesu. Od 2020 r. zaangażowany w tworzenie stacji BIZNES24 - jedynej na polskim 
rynku telewizji biznesowej, w której jest gospodarzem porannego programu. Przez dziesięć lat uczestniczył w 
tworzeniu projektu Gazele Biznesu - najliczniejszego rankingu polskich firm sektora MŚP. Zasiada w kapitułach 
konkursów Superbrans i Bizneswoman Roku. 
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(NIE)PRAWDY 
Rozmowa z Pawłem Terpiłowskim, redaktorem 
naczelnym portalu fact-checkingowego 
Demagog.
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Na wojnie prawda ginie jako pierwsza?

Chcę wierzyć, że prawda jest tym, co ostatecznie 
zwycięża. Może trudno do niej dotrzeć, ale zawsze 
należy jej szukać. Dynamicznie rozwijające się 
w ostatnich latach środowisko osintowe (red. OSINT 
- ang. open-source intelligence), które zajmuje się 
otwarto źródłowym wywiadem, pokazuje, że nie tyl-
ko dziennikarze i reporterzy wojenni są w stanie do-
cierać do prawdy podczas konfliktów zbrojnych, ale 
że mamy coraz więcej możliwości weryfikowania 
informacji z poziomu własnego komputera. Prawda 
nie ginie na wojnie i rosyjska inwazja na Ukrainę rów-
nież pokazał, że da się ją odnaleźć.

Stowarzyszenie Demagog działa od 2014 roku, czyli od 
momentu rozpoczęcia konfliktu na Ukrainie. Nie jest 
tajemnicą, że już wtedy do Polski docierała rosyjska 
dezinformacja. Jak na przestrzeni lat zmieniała się jej 
skala i treść, co dzisiaj, pół roku od inwazji, jest głów-
ną narracją?

Faktycznie z rosyjską dezinformacją mamy do czy-
nienia już od dawna. Myślę, że można zidentyfiko-
wać takie działania nawet przed 2014 rokiem. Choć 
w poprzednich latach nie miały one takiej skali jak 
obecnie, z oczywistych powodów. Co istotne, Rosja 
już po 2014 roku, a jeszcze przed lutym 2022 roku, 
wykorzystywała w zasadzie wszystkie widoczne 
i dzisiaj techniki i linie narracyjne dezinformacji. 
W rosyjskim internecie już lata wcześniej były obec-
ne wiadomości, że Ukrainą rządzą naziści, że jest 
państwem upadłym, rusofobicznym, które doko-

nuje ludobójstwa na rosyjskojęzycznej ludności, że 
Amerykanie pomagają Ukraińcom budować broń 
biologiczną, że to nie konflikt – wówczas jeszcze 
w kontekście Donbasu – między Rosją a Ukrainą, 
ale z Zachodem i NATO, którego żołnierze mają być 
na froncie. Po inwazji wybrzmiało to w putinowskim 
przekazie – Kijów został popchnięty przez Zachód 
do wojny. Celem takiej retoryki jest dewaluacja Ukra-
iny jako suwerennego podmiotu politycznego, który 
kształtuje niezależną politykę i sam decyduje, czy 
chce wejść do tego czy innego sojuszu wojskowe-
go. To również próba kreowania wizerunku Rosji jako 
oblężonej twierdzy, atakowanej przez wrogi i ekspan-
sywny Zachód. W myśl tej narracji rosyjska inwazja 
na Ukrainę nie jest więc przejawem rosyjskiego neo-
imperializmu, a jedynie uzasadnioną próbą obrony. 
Rosja z agresora przeistacza się w ofiarę.

Zwrócę uwagę na jeszcze jeden aspekt - przeno-
szenie technik z okresu pandemii COVID-19 na pole 
wojny. Mieliśmy narrację o fałszywej pandemii, któ-
ra miała być tematem zastępczym odciągającym 
uwagę od ważniejszych spraw. Dokładnie tak samo 
przedstawiano inwazję na Ukrainę. Wyśmiewano 
doniesienia, że Rosja gromadzi wojska przy grani-
cach, a później, że wojna w ogóle ma miejsce. Jeden 
z portali szerzący dezinformację wrzucał regularnie 
do sieci nagrania z kamery z kijowskiego Placu Nie-
podległości. To, że tam było spokojnie, miało być do-
wodem, że cała wojna jest wymyślona.

Co dzisiaj jest najbardziej nośnym dezinformacyjnym 

Ukraińcy zamordowali Polaka w Warszawie, a w Rzeszowie 
postrzelili kobietę, tymczasem policja przymusowo dokwaterowuje 
uchodźców zza wschodniej granicy w polskich domach - wydarzenia 
te łączy to, że ich nie było, ale takie informacje pojawiały się 
szeroko w mediach społecznościowych. O tym, na czym bazują 
fake newsy, jak pracują trolle i jak weryfikować wiadomości, by nie 
dać się okłamywać, rozmawiamy z Pawłem Terpiłowskim z portalu 
obnażającego dezinformację w polskim internecie - Demagog.org.pl.

https://demagog.org.pl/
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tematem, główną narracją?

Temat uchodźców, którzy zaczęli do nas napływać 
po inwazji. Pojawiały się przekazy, że to uchodźcy 
nie z Ukrainy, a z innych krajów przerzucani przez 
Białoruś. Szerzono plotki o zagrożeniu bezpieczeń-
stwa, atakach nożowników czy na tle seksualnym, 
do których miało rzekomo dochodzić w Przemyślu 
i Medyce. To wszystko było związane z chaosem 
informacyjnym, który wytworzył się w pierwszych 
tygodniach wokół sytuacji kryzysowej. Potem nar-
racja antyuchodźcza poszła w kierunku przedsta-
wiania osób z Ukrainy jako „przesiedleńców”, którzy 
dokonują jakiejś odgórnej wymiany demograficznej 
w Polsce i depolonizacji. To również nic nowego 
– jest to polska wersja great replacement theory, 
obecnej w USA teorii dotyczącej rzekomej zamia-
ny populacji białej przez ludność np. z Meksyku. Do 
tego doszły kwestie pozornego uprzywilejowania 
względem Polaków. Oczywiście, nie uwzględniając 
kontekstu, dlaczego Ci ludzie się w Polsce znajdują 
i czy każdy chciałby się z nimi zamienić – darmowy 
bilet na komunikację za…

… utracony dom

Zniszczony dom, zabitą w ostrzale artyleryjskim 
rodzinę. Były też teorie, że PESEL to punkt wyjścia 
do uzyskania przez Ukraińców polskiego obywatel-
stwa. Narracja o „przesiedleńcach” ma też kontekst 
polityczny - długofalowo obywatele ci mieliby głoso-
wać w wyborach i realizować własne interesy, a nie 
Polski.

Czy wykorzystuje się też trudną sytuacje gospodarczą 
Polski do szerzenia dezinformacji?

Tak i będzie się to nasilać – narracje, na ile pomoc 
dla Ukrainy opłaca się Polsce, czy powinniśmy wy-
dawać nasze pieniądze, itd. Jest nawet takie bardzo 
chwytliwe hasło „pomagajmy, ale z głową”. Na pew-
no pojawią się też próby wiązania Ukraińców z pro-
blemami ekonomicznymi i zagrożeniem dla bezpie-
czeństwa energetycznego. Może się to wpisywać 
w szerszy kontekst oskarżeń, że Ukraina nie chce 
skapitulować przed Rosją i woli kontynuować wojnę, 
przez co jest współwinna kryzysowi na rynku zbóż, 
wysokim cenom gazu i surowców energetycznych. 
To próba tworzenia fałszywej symetrii i rzekomej od-

powiedzialności Ukrainy za działania Rosji.

Jak pracują trolle internetowe? Na ile są to skoordyno-
wane działania? Czy rzucają swoje fejkowe nasiona to 
tu, to tam i sprawdzają, gdzie jest podatny grunt? Czy 
to bardziej kompleksowe akcje – orka, zasiew i czeka-
nie na żniwa?

W przypadku trolli to trudne pytanie, bo nie mają jed-
nej strategii. Część tych działań jest zlecana odgór-
nie i realizowane przez służby rosyjskie, farmy trolli, 
ale także przez różne agencje marketingowej. Takie 
akcje dezinformacyjnie są zresztą widoczne w pol-
skiej polityce nie tylko w kontekście Ukrainy. Jest 
tajemnicą poliszynela, że partie polityczne zlecają 
firmom marketingowym prowadzenie kampanii słu-
żących dyskredytowaniu oponentów lub budowaniu 
własnego poparcia. 

Weryfikacja działań trollerskich jest też zawsze pro-
blemem – czy są one prowadzone wprost przez 
Rosję, czy przez ośrodki prorosyjskie, inspirowane 
przez Moskwę. Z mojej perspektywy, jest to jednak 
drugorzędne. Staram się skupiać bardziej na samej 
treści dezinformacyjnej narracji i temu przeciwdzia-
łać, niż na tym, kto płaci za konkretny post. Osobna 
kwestia to osoby, które szerzą w polskim internecie 
dezinformację, bo w nią wierzą i robią to z własnej, 
nieprzymuszonej woli, nikt ich nie musi opłacać. 

Najlepiej zidentyfikować trolla na podstawie promo-
wanych treści – emocji, które dana narracja próbuje 
wywołać, czy chce wzbudzić gniew, czy używa an-
tagonizującego języka, jak dobierane są tematy, na 
jakich źródłach się opierają, czy pokazuje się wielo-
stronny obraz sytuacji. Przestrzegam jednak przed 
określaniem każdej osoby, która szerzy rosyjską 
dezinformację czy fake newsy o Ukrainie, jako „ru-
skiego trolla”. To nas nie przybliża do celu, jakim jest 
walka z dezinformacją, a jedynie pogłębia antago-
nizujący dyskurs i budowę podziałów. Tymczasem 
kwestie dezinformacji w Polsce nie są biało-czarne, 
ale w dużej skali szarości.

Mówił Pan o zwróceniu uwagi na emocje, jakie pró-
buje wywołać dana informacja, jej źródło i czy jest to 
przekaz jednostronny. Co jeszcze powinno zapalić nam 
czerwoną lampkę?
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Przygotowaliśmy w Demagogu poradnik 12 zasad, 
które pozwalają na wstępne radzenie sobie z dezin-
formacją, zachęcam do jego lektury (czytaj więcej). 
Warto powstrzymać się od reakcji na wiadomości, 
które mają budzić gwałtowne, negatywne emocje. 
Warto zwrócić uwagę na poprawność językową, czy 
wpisy nie zawierają jakiś dziwnych zwrotów, rusycy-
zmów. Warto czytać całe artykuły. Niestety media 
stosują często clickbaity i sam tytuł czy wstęp mogą 
być mylące. Warto sprawdzić, czy dana informacja 
została użyta zgodnie z pierwotnym kontekstem. 
Na początku wojny mieliśmy zalew fejków proukra-
ińskich pokazujących zdjęcia mera Kijowa Witalija 
Kliczkę czy prezydenta Ukraina Wołodymyra Zełeń-
skiego w pełnym umundurowaniu, z bronią w ręku 
na barykadach. Fotografie te były jednak wykonane 
na długo przed inwazją Rosji. Takie działania z za-
kresu missinformacji, bo tak trzeba je określić, są 
szczególnie niebezpieczne, bo wykorzystuje je rosyj-
ska propaganda, mówiąc: patrzcie, Ukraina kłamie, 
nie wierzcie jej, nikomu nie wierzcie, bo na wojnie 
prawda ginie pierwsza. Teraz tę technikę mocno wy-
korzystuje się w przypadku zbrodni Rosjan w Buczy. 
Rosyjska propaganda twierdzi, że albo nie wiemy, 
co tam się stało, albo odpowiedzialność zrzuca 
na stronę ukraińską. Stwierdzam z przykrością, że 
dezinformacja na temat zbrodni w Buczy, które są 
potwierdzone m.in. przez działania osintowe i zdję-
cia satelitarne, jest wykorzystywana także do gry 
politycznej w Polsce.

Wspomniał Pan o ukraińskiej dezinformacji – jaka jest 
jej skala w porównaniu z działaniami Rosji?

Ciężko jednoznacznie określić, co jest ukraińską 
dezinformacją, bo kraj ten nie prowadzi szerszych 
działań strategicznych w Polsce. Przykłady, o których 
mówiłem wcześniej, to nieprofesjonalne działania 
mediów, dziennikarzy, Ukraina tym nie zarządzała. 
Na pewno to, co podaje Kijów, a na co trzeba zwrócić 
uwagę, to straty wojenne. Obie strony konfliktu zawy-
żają straty wroga i zaniżają własne. (…) Taką operacją 
propagandową była historia Ducha Kijowa - legendar-
nego pilota myśliwca, który miał zestrzeliwać wszyst-
ko, co się znalazło na ukraińskim niebie. Okazało się 
to nieprawdą. (…) Warto więc te informacje weryfiko-
wać, a są bazy danych, które potwierdzają dokumen-
tacją zdjęciową np. zniszczenia czołgów.

Które medium społecznościowe jest najbardziej po-
datne na szerzenie fake newsów – ze względu na dzia-
łające tam algorytmy, słabą moderację czy też samych 
użytkowników?

Sytuacja we wszystkich mediach społecznościo-
wych jest o tyle podobna, że opierają się na tej sa-
mej logice zaangażowania użytkownika. Sesja ma 
być jak najdłuższa i obfitować w reakcje - czy to bę-
dzie Twitter, który zachęca do dzielenia się informa-
cjami, czy Facebook, zachęcając do komentowania, 
czy YouTube, gdzie istotne są subskrypcje. Oczywi-
ście, media te różnią się pod kątem możliwości ope-
racyjnych. Facebook obecnie szeroko współpracuje 
z organizacjami fact-checkingowymi, a na drugim 
biegunie jest Telegram – komunikator wykorzysty-
wany jako źródło informacji, którego moderacja jest 
mocno ograniczona. Cały Big Tech ma dużo pracy 
do wykonania w kontekście dezinformacji. Być może 
będą tutaj potrzebne bardziej radykalne rozwiązania 
legislacyjne.

W takim razie kto – jakie grupy społeczne – są bardziej 
podatne na dezinformację?

Oczywiście są badań ma ten temat i jest to przed-
miotem zainteresowania analityków zajmujących się 
dezinformacją, nie tylko w kontekście Ukrainy, ale też 
pandemii czy zmian klimatycznych. Ja chciałbym 
jednak podkreślić, że każdy z nas jest podatny na 
dezinformację i bez odpowiedzialnego poruszania 
się po internecie, świadomej konsumpcji informacji 
i reakcji na nie, może stać się mimowolnie narzę-
dziem dezinformacji. To szczególnie ważne w kryzy-
sowych momentach, kiedy mamy potrzebę budowa-
nia wspólnoty i zrozumienia wydarzeń w olbrzymim 
chaosie informacyjnym. Dezinformacja na tym pa-
sożytuje – prawda jest zazwyczaj dużo trudniejsza, 
wielowątkowa, a my szukamy prostych rozwiązań. 
Jeśli ktoś nam powie, że wojna jest wynikiem tego, 
że Ukrainie chciała dołączyć do NATO i szukała kon-
fliktu z Rosją, to jest to łatwiejsza odpowiedzieć niż 
czytanie 20 stron geopolitycznej analizy, na co wiele 
osób nie ma czasu.

Mam wrażenie, że większość fake newsów, które do 
nas docierają, nie jest całkowicie zmyślona. To raczej 
podanie opisu prawdziwego wydarzenia, do którego 
dosypuje się trochę trucizny – kłamstwa. Np. informa-

https://demagog.org.pl/analizy_i_raporty/jak-radzic-sobie-z-dezinformacja-12-zasad-stowarzyszenia-demagog/
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cja o faktycznym zdarzeniu kryminalnym i dodane, że 
stoi za nim osoba z Ukrainy. 

Zgadzam się w 100 procentach. Jeśli dezinforma-
cja jest od początku do końca zmyślona, to łatwo ją 
zanegować. Ale jeśli bazuje na graniu kontekstami, 
uwypukla pewne rzeczy, a inne przemilcza, to wy-
korzystuje nasz brak czasu na weryfikację - część 
faktów się przecież zgadza, więc jesteśmy gotowi 
wierzyć pozostałym. Takim przykładem było zabój-
stwo na Nowym Świecie w Warszawie (krótko po 
zdarzeniu w mediach społecznościowych pojawiało 
się wiele komentarzy twierdzących, że napastnikami 
były osoby z Ukrainy – red.). Dezinformacja zdążyła 
się wryć w świadomość, nim nastąpiła weryfikacja 
i prawdziwa informacja dotarła już do mniejszego 
grona odbiorców. Stworzenie fałszywej narracji jest 
łatwe i szybkie, bo wystarczy bazować na spekulacji, 
błyskawicznie można zyskać duże zasięgi, zwłasz-
cza w przypadku breaking newsów. Dochodzenie 
do prawdy wymaga czasu, skontaktowania się ze 
służbami, uzyskania komentarza. Dlatego dementi 
nie robi takich zasięgów. To duży problem, który do-
strzegamy w kontekście wojny w Ukrainie.

Na świecie działa wiele podobnych do Demagoga orga-
nizacji fact-checkingowych. Czy kontaktujecie się ze 
sobą, wymieniacie informacjami?

Jesteśmy w bieżącym kontakcie. Skupiamy się wo-
kół międzynarodowej organizacji parasolowej Inter-
national Fact-Checking Network. Szczególnie w sy-
tuacjach kryzysowych dzielimy się spostrzeżeniami 

i analizami, bo często fejki, które do nas docierają, 
były wcześniej obecne w innych krajach. W przypad-
ku Ukrainy pomocny był duży projekt katalogowania 
filmów i zdjęć, które okazywały się być fałszywe. 
Widząc screena z takiego materiału, łatwiej było wy-
łapać, co w naszym internecie może być fejkiem. To 
jedna z prób ograniczenia dezinformacji. Robimy, co 
w naszej mocy.

Jakie kraje, poza graniczącymi z Ukrainą, są najbardziej 
zalewane rosyjskimi fake newsami i dezinformacją?

To się wiąże z polityką zagraniczną Rosji. Takim ob-
szarem może być Afryka, gdzie Rosja ma interesy 
geopolityczne, angażuje się militarnie i gospodarczo 
i gdzie była obecna jeszcze w czasach ZSRR, poka-
zując się jako kraj walczący z Zachodem, imperia-
lizmem, opowiadający się za dekolonizacją. W tym 
kontekście pokazanie wojny w Ukrainie jako walki 
z Zachodem pada na podatny grunt części środo-
wisk. Podobnie jest w przypadku Indii czy Chin, 
z którymi Rosja jest związana gospodarczo i pró-
buje rozwijać relacje w zastępstwie paraliżu stosun-
ków z Zachodem. W przypadku Europy ze względu 
na bliskość kulturową, religijną czy językową w ja-
kieś mierze podatna na takie działania jest Serbia. 
Zwłaszcza że serbskie społeczeństwo ma swoje do-
świadczenia z NATO. Rosja na tym korzysta.

ROZMAWIAŁA MAŁGORZATA GOROL

PAWEŁ TERPIŁOWSKI 
Redaktor naczelny portalu Demagog, ekspert od spraw wschodnich Fundacji Ambitna Polska, absolwent stu-
diów doktoranckich Nauk o Polityce Uniwersytetu Wrocławskiego. Członek Grupy zadaniowej ds. dezinforma-
cji o wojnie w Ukrainie powstałej przy Europejskim Obserwatorium Mediów Cyfrowych. Naukowo zajmuje się 
problematyką dezinformacji, polityką ukraińską, polityką bezpieczeństwa w Europie Środkowo-Wschodniej, a 
także ruchami radykalnymi i ekstremistycznymi.
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REKOMENDACJE
KSIĄŻKA

„Новый баланс сил. Россия в 
поисках внешнеполитического 
равновесия” („Nowy balans 

sił. Rosja w poszukiwaniu 

równowagi międzynarodowej”), 

Dmitrij Trenin,

wyd. Альпина Паблишер, 2021. 

„Trolle Putina. Prawdziwe 
historie z frontów rosyjskiej 
wojny informacyjnej”
Jessikka Aro, 

Wyd. Sine Qua Non, 2020

„Najlepsze miasto świata. 
Warszawa w odbudowie 
1944-1949”
Grzegorz Piątek

Wyd. WAB, 2020

Choć karabiny w Ukrainie nie milkną, władze tego 
państwa już teraz zastanawiają się, jak odbudo-
wać zrujnowane miasta. Polacy dobrze znają trud 
mierzenia się z powojennymi zniszczeniami. Ich 
największym symbolem była Warszawa, która po 
klęsce powstania została niemal zmieciona z po-
wierzchni. Czas jej odbudowy opisał krytyk architek-
tury i architekt Grzegorz Piątek. „To książka o pasji 
ludzi skupionych wokół Biura Odbudowy Stolicy, któ-
rzy dzięki wiedzy i entuzjazmowi podnosili Warsza-
wę z ruin. Ich śmiałe projekty miały stworzyć mia-
sto nowoczesne i funkcjonalne, służące wszystkim 
mieszkańcom, a nie tylko uprzywilejowanej grupie” 
– recenzuje Marcin Dobrowolski.

Propozycja dla osób znających język rosyjski. Autor 
to wicedyrektor Moskiewskiego Centrum Carnegie, 
którego działalność została zawieszona 24 lutego 
2022 r., a ośrodek uznany przez FSB za „agenta za-
granicznego”. Książkę poleca Robert Cheda: „Trenin 
wyjaśnia przyczyny konfrontacyjnej polityki zagra-
nicznej Kremla. Wśród głównych wymienia opłaka-
ny bilans rządów Putina, wewnętrzny regres gospo-
darczy i społeczny Rosji oraz postępującą izolację 
na arenie międzynarodowej. Słowem, błyskotliwa 
diagnoza przyczyn napaści na Ukrainę”.

Fińska dziennikarka ujawnia kulisy wojny informa-
cyjnej, którą Rosja od lat toczy w internecie. Opisuje 
mechanizmy dezinformacji i manipulacji stosowane 
przez służby i tytułowych putinowkich trolli wobec 
zachodnich polityków, biznesmenów czy aktywi-
stów. Bohaterką swojej książki uczyniła również sie-
bie i miała ku temu powód – internetowa nagonka 
kłamstw, jaką rozpętano wokół Aro, sprawiła, że dla 
własnego bezpieczeństwa musiała wyjechać z oj-
czyzny.
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Wesprzyj „Polskę w praktyce”

Naszym celem jest podejmowanie ważnych dla Polski tematów, 
które analizujemy razem z ekspertami, opiniotwórcami 

i doświadczonymi dziennikarzami. 
Chcemy, by nasi czytelnicy mogli poznawać praktyczną stronę 

społecznej, politycznej, gospodarczej i naukowej
rzeczywistości naszego kraju. 

Jeżeli jest Ci bliskie to, co robimy, możesz nas wesprzeć.

Zachęcamy do wpłacania dowolnej kwotę na rzecz Instytutu Wolności.

Numer konta: 13 1090 2851 0000 0001 1924 2365

Tytułem: „Polska w Praktyce”.
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www.polskawpraktyce.pl

https://polskawpraktyce.pl/

