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Od redakcji 

 

Stworzenie globalnego bezpieczeństwa to zadanie stojące przed 

współczesnymi państwami, którym zagraża coraz większa przestępczość 

zorganizowana, terroryzm oraz zachowania godzące w porządek pu-

bliczny. Procesom integracji i rozszerzania działań zmierzających do 

wyeliminowania tych niepokojących zjawisk poświęcony został art. 

„Globalizacja bezpieczeństwa europejskiego”. 

Sytuację kobiet w formacjach mundurowych, ich codzienne prob-

lemy w służbie, możliwości samorealizacji zawodowej analizuje dr Lu- 

cyna Sikorska w pracy „Służba kobiet w Straży Granicznej”. Nato-

miast o samopoczuciu, kondycji psychicznej funkcjonariuszy w służbie 

a jednocześnie ich funkcjonowaniu psychospołecznym na łamach na-

szego czasopisma snuje rozważania dr Sebastian Skalski. 

Działania Straży Granicznej po wprowadzeniu do stosowania 

przepisów dorobku prawnego Schengen, problemy, z jakimi borykają 

się funkcjonariusze w nowej sytuacji, odpowiedzialność za kontrole 

i nadzór to m.in. problematyka art. ppłk. SG Janusza Cieślewicza, kpt. 

SG Mariusza Kielca oraz por. SG Andrzeja Śliwińskiego. 

Oczywiście nie zabrakło w tym numerze periodyku prac poświęco-

nych zagadnieniom historycznym. Zachęcamy do zapoznania się zarów-
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no z art. „Granice państwowe budowane przez człowieka na przełomie 

wieków”, „Wywiad polski na terenie Wolnego Miasta Gdańska”, czy 

też „Problem wschodniej granicy odradzającego się państwa polskiego 

w polskiej myśli politycznej dwudziestolecia międzywojennego”, które 

obrazują procesy formowania się przez stulecia warunków umożliwia-

jących osiągnięcie obecnego kształtu naszych granic, czy sytuacji spo-

łeczno-politycznej.  

Zapraszamy do współpracy. 
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mjr SG Marek Janik

MO OSG w Gda sku

WYWIAD POLSKI NA TERENIE WOLNEGO MIASTA GDA SKA

W wyniku ró nych zdarze  historycznych, jakie zasz y w 1918 roku
w Europie, Polska mog a og osi  swoj  niepodleg . Uczyni  to Józef
Pi sudzki rozsy aj c noty informuj ce pa stwa o cienne o odbudowie
niepodleg ego pa stwa polskiego. Nast pi o to 06.11.1918 roku: „Jako
Wódz Naczelny Armii Polskiej – pisa  Pi sudski – pragn  notyfikowa
rz dom i narodom wojuj cym i neutralnym istnienie Pa stwa Niepodle-

ego, obejmuj cego wszystkie ziemie zjednoczonej Polski”1.
Po wielu perypetiach, 10.01.1920 roku, wszed  w ycie traktat wer-

salski. Zwyci zcy bardzo surowo potraktowali Niemcy i ich sojuszników.
Armia niemiecka zosta a zredukowana do 100 tys. nierzy, pozbawiona
artylerii ci kiej i lotnictwa. Powa nie ograniczono flot  wojenn .
Wszelkie fortyfikacje mia y by  zburzone, produkcja za  nowego uzbro-
jenia zakazana2.

Nieprzychylny Polsce brytyjski premier Lloyd George doprowadzi
do tego, e na sku, Warmii i Mazurach mia y zosta  przeprowadzone
plebiscyty, a nie jak pierwotnie zak adano, tereny te mia y przypa  w ca-

ci Polsce. Z jego te  inicjatywy wyodr bniono Gda sk wraz z delt
Wis y (prawie 2 tys. km kw.; 330 tys. mieszka ców) i utworzono „wolne
miasto”, które mia o by  pod ochron  Ligi Narodów, a stosunek jego do
Polski uregulowa  dopiero mia a przysz a konwencja. Polska uzyska a

ski, ale bezpo redni dost p do Ba tyku. Narzucono Polsce tzw. „traktat
o ochronie mniejszo ci”. Traktat wersalski zobowi zywa  Polsk  do
udzielania pa stwom sprzymierzonym wolnego, w stosunkach handlo-
wych, tranzytu przez terytorium Polski przez okres 5 lat; ponadto umi -
dzynarodawia  Wis , tzn. udost pnia  rzek  dla obcych statków, zmusza
Polsk  do dba ci o jej sp awno  i ogranicza  wysoko  pobieranych
op at. Wreszcie – traktat wersalski nak ada  na Polsk  olbrzymie obci -

1 W. Pobóg-Malinowski, Najnowsza historia polityczna Polski, t. II, cz. 1 Gda sk 1990,
s. 132-180.

2 Ibidem, s. 284-340.



enia finansowe (ok. 2,5 miliarda marek niemieckich) – odmawiaj c zruj-
nowanej i zniszczonej Polsce prawa do odszkodowa  niemieckich, zmu-
sza  j  do z enia w funduszu odszkodowa  równowarto ci przej tego
maj tku pa stwowego w zaborze pruskim oraz przerzuca  na Polsk  od-
powiedni  do odst pionych jej obszarów cz  przedwojennych d ugów
pruskich i ogólnoniemieckich3.

Wszystkie te polityczne, terytorialne i gospodarcze postanowienia
traktatu wywo y w Polsce poczucie krzywdy, alu i rozczarowania.
Poruszy y g boko ca y ogó  polski, sta y si  jakby brutalnym uderzeniem
w gmach dotychczasowych z udze  i nadziei.

Utworzone Traktatem Wersalskim Wolne Miasto Gda sk by o au-
tonomiczn  korporacj  terytorialn  o charakterze bur uazyjnej republiki
demokratycznej. Granice Wolnego Miasta wynosi y 121 km d ugo ci
i obejmowa y obszar 1893 km kw., na którym zamieszkiwa o w 1923
roku 366 730 ludno ci. Liczba ta w najbli szych 6 latach wzros a do
407 515 mieszka ców. Na obszar wolnego Miasta Gda ska sk ada y si
dwa  powiaty  miejskie:  Gda sk  i  Sopot  oraz  trzy  powiaty  wiejskie  tj.
Gda skie Wy yny, Gda skie Niziny i Wielkie awy4.

Terytorium Gda ska nie podlega o niczyjej suwerenno ci, gdy
najwy sz  w adz  pa stwow  sprawowa o kilka organizacji: Liga Naro-
dów, Polska, w adze gda skie oraz Rada Portów i Dróg wodnych. Wolne
Miasto by o pod opiek  Ligi Narodów, która gwarantowa a jego konsty-
tucj , mia a ochrania  terytorium Gda ska przed atakami z zewn trz oraz
sprawowa  arbitra  w sprawach polsko-gda skich. Uprawnienia Polski
z tytu u sprawowania najwy szej w adzy w Wolnym Mie cie polega y
na:

a) obj ciu Gda ska polsk  granic  celn  i ustanowieniu wolnej stre-
fy w porcie;

b) korzystaniu z dróg wodnych, doków, basenów, nabrze y i innych
urz dze  na terytorium Wolnego Miasta niezb dnych dla wwozu
i wywozu z Polski;

c) zarz dzaniu i nadzorowaniu Wis y oraz ca ej sieci kolejowej
w granicach Wolnego Miasta, jak te  komunikacji pocztowych
i telegraficznych mi dzy Polsk  a portem gda skim;

3 Ibidem, s. 284-340.
4 J. Wróblewski, Zamach na Wolne Miasto, Warszawa 1972, s. 14-15.



d) prawie do rozwijania i ulepszania urz dze  portowych i komuni-
kacyjnych oraz do zakupu lub wydzier awiania w tym celu ko-
niecznych terenów i wszelkiej w asno ci w Gda sku;

e) zagwarantowaniu przez w adze gda skie pe nego poszanowania
praw obywateli polskich, osób polskiego pochodzenia lub mó-
wi cych po polsku;

f) prowadzeniu spraw zagranicznych Wolnego Miasta i ochronie
jego obywateli za granic .

Traktat Wersalski nie przyzna  Polsce specjalnych uprawnie  woj-
skowych, gdy  sprowadzanie do Gda ska i wywo enie sprz tu wojsko-
wego mie ci o si  w ramach uprawnie  do swobodnego korzystania przez
Polsk  z portu i komunikacji w Wolnym Mie cie. Cz ciowo na podsta-
wie decyzji Wysokiego Komisarza Ligi Narodów, a cz ciowo na pod-
stawie umów z Gda skiem Polska uzyska a w Wolnym Mie cie teren
(Westerplatte) przeznaczony na prze adunek i sk adowanie sprz tu oraz
stacjonowania oddzia u wojskowego. Mia a tak e prawo do wykorzysty-
wania portu gda skiego przez polskie okr ty wojenne.

W Wolnym Mie cie istnia y szczególnie sprzyjaj ce warunki do
prowadzenia  szpiegostwa  w Polsce  i  Zwi zku  Radzieckim.  Sk ada o  si
na to wiele okoliczno ci, w pierwszym rz dzie samo po enie geogra-
ficzne Gda ska. Wywiad niemiecki mia  tu naturalne mo liwo ci konspi-
racji swoich agentów, którzy cz sto pozorowali prac  dla innych wywia-
dów np. radzieckiego, podaj c si  za emisariuszy. Granic  Wolnego Mia-
sta mo na by o przekracza  bez wi kszych trudno ci, zw aszcza ze strony
Polski, co u atwia o przerzucanie agentów, nawi zywanie szpiegowskich
kontaktów, wyjazdy kurierów do Niemiec i Prus Wschodnich. Pozycja
ekonomiczna Gda ska w wiecie, jako portu na Ba tyku i jednego z cen-
trów  handlowych  w  Europie,  stwarza a  okazj  do  wielu  nie  budz cych
podejrze  kontaktów mi dzynarodowych, w ród których powi zania
o charakterze szpiegowskim mog y by  doskonale maskowane. W usta-
wach karnych Gda ska nie by o przepisów przewiduj cych sankcje za
uprawianie szpiegostwa na terenie Wolnego Miasta, tak na jego szkod ,
jak i przeciwko o ciennym mocarstwom.

Sytuacj  panuj  w Gda sku wykorzystywa  równie  wywiad pol-
ski, tworz c tam swoje placówki ofensywne przeciwko Niemcom i pa -
stwom nadba tyckim, a szczególnie Litwie i otwie. Pierwsz  komórk



polskiego wywiadu ofensywnego w Gda sku utworzy  w 1921 roku rot-
mistrz Karol Dubicz, pó niejszy pose  w Konstantynopolu i Lizbonie.
Mie ci a si  ona w Sopocie przy ul. Okrzei (Moltkestrasse 4) i by a ca -
kowicie zakonspirowana, sam za  Dubicz wyst powa  pod przybranym
nazwiskiem „A. Penther”. Placówka ta ju  po kilku miesi cach zosta a
zdekonspirowana przez wywiad niemiecki, a biura wywiadowcze Dubi-
cza przeniesiono na krótki czas do Pucka, nast pnie w czono je do Ko-
misariatu Generalnego RP w Gda sku, gdzie zosta  utworzony Referat
Informacyjny w Wydziale Wojskowym, którego kierownikiem by  kapi-
tan Birkenmayer. W 1922 roku agendy wywiadowcze w Gda sku prowa-
dzi  tak e rotmistrz Wierzbia ski, który obra  sobie na zakonspirowane
miejsce pracy Hotel „Reichshof” niezbyt zreszt  szcz liwie, bo wywiad
niemiecki w nied ugim czasie wpad  na jego trop. Wi ksze szanse mia y
organa polskiego kontrwywiadu z Torunia, zarówno wojskowe jak i cy-
wilne, gdy  zdo y one niepostrze enie przenikn  do niemieckich pla-
cówek wywiadowczych i zdoby  niezmiernie wa ne informacje o ich
pracy przeciwko Polsce. Informacje te okaza y si  bardzo pomocne przy
demaskowaniu przez polskie w adze ró nych organizacji, zwi zków,
urz dów i instytucji w Gda sku, które u atwia y antypolsk  dzia alno
wywiadowi niemieckiemu, pozwalaj c jego agentom na wyst powanie
pod ich szyldami oraz oficjalne zatrudnianie ich jako pracowników, po-
redników lub dzia aczy spo ecznych.

Po odzyskaniu niepodleg ci w 1918 roku m ode pa stwo pol-
skie stan o przed wieloma problemami, m.in. przed problemem bu-
dowy w asnej si y zbrojnej, tak potrzebnej do wywalczenia jak i obrony
nie ustalonych jeszcze granic oraz do realizacji licznych zada  we-
wn trznych5.

Formowanie Wojska Polskiego odbywa o si  w skomplikowanej
sytuacji zewn trznej i wewn trznej i natrafia o na powa ne trudno ci or-
ganizacyjno-kadrowe.

Demobilizacja wojska, zapocz tkowana w roku 1920 po zako cze-
niu dzia  wojskowych, spowodowa a reorganizacj  Wojska Polskiego.
W jej toku wojsko ukszta towa o si  jako si a zbrojna okresu pokojowe-
go. Jego struktura organizacyjna tworzy a si  jednak stopniowo. Najwy -

5 M. Zgórniak, Powstanie i struktura organizacyjna Wojska Polskiego w pocz tkach II
Rzeczypospolitej, „Studia Historyczne”, R. XI z 4/43/1968, s. 459.



szym zwierzchnikiem wojska, a  do wyboru pierwszego prezydenta Rze-
czypospolitej w grudniu 1922 roku, by  Naczelnik Pa stwa, Józef Pi sud-
ski.

Pierwszym aktem prawnym czasu pokojowego, w zakresie organi-
zacji najwy szych w adz wojskowych, by  dekret Naczelnego Wodza
z 07.01.1921 roku6. Dekret ten nie wprowadza  zasadniczych zmian
w dotychczasowej organizacji Ministerstwa Spraw Wojskowych, pozo-
stawiaj c mu nadal dawn  nazw  oraz kompetencje administracyjno-
szkoleniowe, sprawowane przez szereg departamentów broni i s b.

Od najwcze niejszych miesi cy istnienia pa stwa w adze pa stwo-
we Polski przypisywa y szczególne znaczenie organom wywiadowczym.
Organa wywiadu, jako instytucja pa stwowa, utworzone zosta y ju
w pa dzierniku 1918 roku, a wi c jeszcze przed dat  odzyskania niepod-
leg ci. By  to pocz tkowo niewielki, czteroosobowy Wydzia  II Infor-
macyjny polskiego Sztabu Generalnego, powo any do ycia dekretem
Rady Regencyjnej z 25 pa dziernika 1918 roku7. Wraz ze zmianami
w strukturze Sztabu Generalnego w latach 1918-1921 uleg a równie
przeobra eniom wojskowa s ba wywiadowcza, zmieniaj c kolejno
nazwy: Wydzia  IV Informacyjny (IX.1918 r.-I.1919 r.), Oddzia  VI In-
formacyjny (I-V.1919 r.) i wreszcie Oddzia  II.

Oddzia  II by  podstawow  s  informacyjn  zewn trzn  i wew-
trzn  w pa stwie. Z tego te  wzgl du kumulowa  wszystkie dzia ania

wi ce si  ze zdobywaniem informacji z obcych terytoriów oraz wew-
trzn  ochron  interesów pa stwa i jego si  zbrojnych po czon  ze

zwalczaniem si  opozycyjnych i lewicowych.
Kwestie praktyczne prowadzenia wywiadu oraz studiów zdobytych

informacji dla potrzeb wojska i polityki znajdowa y si  w r kach rednie-
go trzonu kierowniczego Oddzia u. Ca ci  s by informacyjnej kiero-
wa  szef Wydzia u II Wywiadowczego, sk adaj cego si  z dwóch wy-
dzia ów: IIa (wywiadu) i IIb (kontrwywiadu). Szef Wydzia u IIa, okre-
lany zwykle jako „szef wywiadu”, by  natomiast bezpo rednio odpowie-

dzialny za organizacj  i stan pracy placówek tzw. wywiadu g bokiego,
ich obsad  personaln , finansowanie, wyposa enie techniczne i kontrol .

6 P. Stawecki, Polityka wojskowa Polski 1921-1926, Warszawa 1981, s. 182-187.
7 M. Zgórniak, op. cit., s. 120; por. H. Jab ski, Narodziny II Rzeczypospolitej 1918-1919,

Warszawa 1962, s. 153-154.



Szef wywiadu by  równie  w praktyce prze onym ekspozytur tereno-
wych, chocia  formalnie podlega y one bezpo rednio szefowi Oddzia u II.

Ca  spraw kontrwywiadowczych w Oddziale II prowadzi  szef
Wydzia u IIb. Jego aparat w terenie stanowi y tzw. Samodzielne Referaty
Informacyjne (SRI) umiejscowione przy ka dym z dziesi ciu Dowództw
Okr gu Korpusu (DOK) i Dowództwie Okr gu Floty (DOF). Na najni -
szym szczeblu – w pu kach, samodzielnych batalionach itp., a tak e
w niektórych garnizonach – wyznaczani byli spo ród kadry tzw. oficero-
wie informacyjni, b cy nieetatowymi pomocnikami i przedstawiciela-
mi Oddzia u II w swojej jednostce lub garnizonie.

Na dwa lata przed wybuchem wojny rozpocz to opracowywanie
nowej  struktury  i  liczby  etatów  w  Oddziale  II.  Nadmiar  etatów  sta  si
przyczyn  niezatwierdzenia odpowiedniego w tej sprawie wniosku komi-
sji. Poprawki i kodyfikacje dokonane w 1938 roku zatwierdzi  GISZ
w czerwcu roku nast pnego, a wi c na wej cie w ycie nowej struktury
Oddzia u II niezale nie od pewnych istniej cych jeszcze sporów kompe-
tencyjnych zabrak o ju  czasu.

W strukturze Oddzia u II podstawow  rol  odgrywa  Wydzia  IIa.
Stanowi  on g ówn  komórk  wywiadowcz , koncentruj  wszystkie
sprawy zwi zane z prowadzeniem wywiadu g bokiego i p ytkiego, m.in.
przeciwko III Rzeszy.

Wydzia  dzieli  si  na dwa zasadnicze referaty, z których jeden o sy-
gnaturze „Z” („Zachód”) by  agend  wywiadu g bokiego, skierowanego
przede wszystkim przeciwko III Rzeszy. Referatowi „Zachód” by y pod-
porz dkowane placówki zewn trzne wywiadu. Placówki te umiejscowio-
ne by y w polskich przedstawicielstwach dyplomatycznych, handlowych.

Przyzna  trzeba, i  sie  wywiadu g bokiego przynosi a efekty
w dziedzinie bie cej pracy obserwacyjnej i informacyjnej. Osobista
dzia alno  rozpoznawcza oficerów wywiadu dawa a obserwacje syste-
matyczne, fachowe i wykluczaj ce mo liwo  inspiracji. Zespo owa ob-
serwacja manewrów wojska niemieckiego dawa a corocznie du o ele-
mentów wyja niaj cych, organizacj  i technik  niemieck . Informacje
z przemys u wojennego oraz ze sfer partyjnych mia y du  warto .

Bardzo istotnym elementem dzia alno ci Referatu „Zachód” by
fakt, e pracowa a tu znaczna liczba oficerów z by ego zaboru pruskiego
i austriackiego. Niezale nie od znajomo ci wszystkich cech swojego



przeciwnika, od pos ugiwania si  równie dobrze jak on j zykiem nie-
mieckim, wnie li oni do pracy skierowanej przeciwko III Rzeszy atuty,
bez których nie by oby sukcesów. By y nimi: solidno , dok adno  i po-
czucie obowi zku. W ten sposób równowa yli atuty niemieckie, b ce
niejako wrodzon  cech  przedstawicieli tego narodu, wnosz c do tego
elementy polskiej inicjatywy taktycznej.

Na podstawie szczegó owej analizy zachowanych materia ów mo -
na przyj  tez , e Referat „Zachód” by  na ogó  sprawnie funkcjonuj -
cym ogniwem strukturalnym Oddzia u II i do wybuchu wojny w 1939
roku zdo  osi gn  wiele sukcesów w dziedzinie rozpoznania potencja-
u militarnego III Rzeszy. Mocn  stron  tego Referatu, podobnie jak Sa-

modzielnego Referatu Studiów „Niemcy”, by a wnikliwa ocena nap ywa-
cych materia ów i trafnie precyzowane wnioski, które w wielu wypad-

kach, w kwestiach szczegó owych i ogólnych, odpowiada y stanowi fak-
tycznemu.

Do braków w dzia alno ci Referatu „Zachód” zaliczy  nale y: sta e
niedofinansowanie w zakresie operacyjnym, braki w wyposa eniu tech-
nicznym, zw aszcza w rodki czno ci radiowej, nieustanne tarcia z Mi-
nisterstwem Spraw Zagranicznych, jako rzecznikiem oficjalnej polityki
rz du, hamuj cym wielokro  inicjatyw  niektórych pracowników wy-
wiadu, si  rzeczy zmuszonych do respektowania stanowiska w adz pa -
stwowych.

Dzia ania wywiadu g bokiego, kierowanego przez Referat „Za-
chód” Wydzia u IIa, mia y umo liwi  obserwacj  przeciwnika w jego

rodkach dyspozycyjnych oraz na ca ym terytorium Rzeszy, zapewnia-
c dop yw informacji o stanie przygotowa  wojennych i innych pilnie

strze onych tajemnicach. Wyniki tej dzia alno ci, zdobyty materia  do-
kumentalny oraz informacje uzyskane z ró nych róde  stanowi y pod-
staw  dla prowadzonych bada  i studiów dotycz cych armii niemieckiej.

Zadaniem ekspozytur wewn trznych by o natomiast prowadzenie
tzw. wywiadu p ytkiego, który mia  da  szczegó owe rozpoznanie, a tak-
e wywiadowcze „opanowanie” przedpola, czyli cz ci terytorium s -

siedniego pa stwa w strefie do 100-150 km od w asnych granic. Baczne
obserwowanie zachodz cych tam zjawisk, przede wszystkim w dziedzi-
nie wojskowej, mia o uprzedza  o podejrzanych ruchach lub koncentracji
wojska i zapobiec ewentualnemu zaskoczeniu. Dane wywiadu p ytkiego



by y oczywi cie wykorzystywane równie  do studium niemieckiego woj-
ska prowadzonego przez central  Oddzia u II w Warszawie.

Wywiad p ytki na Niemcy prowadzi y dwie ekspozytury terenowe
Oddzia u II – Ekspozytura Nr III w Bydgoszczy i Nr IV w Katowicach.
Placówki te mia y znaczn  samodzielno  i podlega y bezpo rednio sze-
fowi Oddzia u [przez kierownika ca ci pracy wywiadowczej – M. J.].
Ekspozytura sk ada a si  z trzech podstawowych referatów: organizacyj-
no-wywiadowczego, kontrwywiadowczego oraz studiów i ewidencji.
Mia a równie  w asne laboratorium techniczne.

W wi kszych miastach, na wyznaczonym obszarze dzia ania ekspo-
zytury, stacjonowa y wydzielone posterunki oficerskie lub placówki wy-
wiadowcze. Z wojskowego punktu widzenia ekspozytury spe nia y do-
nios  rol . Wyniki ich pracy umo liwia y ledzenie rozbudowy jedno-
stek armii niemieckiej, wznoszonych fortyfikacji i obiektów wojskowych,
przedsi wzi  o znaczeniu militarnym, co pozwala o wnioskowa  o tem-
pie i rozmiarach przygotowa  do dzia  zaczepnych. Dowódcy Okr gów
Korpusów, a pó niej inspektorzy armii uprawnieni byli do stawiania eks-
pozyturom zada  oraz korzystania z uzyskiwanych przez nie informacji
o przeciwniku.

Z zachowanych materia ów archiwalnych wynika, e wi kszo
informacji wywiadowczych o wojsku, jak równie  z innych dziedzin
ycia pa stwowego Niemiec p yn a w nie z ekspozytur.

Obie ekspozytury, Nr III i Nr IV, by y strukturalnie do siebie po-
dobne, ró ni y si  jednak w zakresie dzia  i metod. Formalnie obie
zosta y zakwalifikowane do agend terenowych prowadz cych wywiad
tzw. p ytki, ale swoje funkcje realizowa y odmiennie. Placówka bydgoska
prezentowa a bardziej ofensywny styl pracy, nierzadko wybiegaj cy poza
formalne ramy wywiadu p ytkiego. Natomiast placówka katowicka,
uwzgl dniaj c w ciwo ci terenu, na którym dzia a, dawa a pierwsze -
stwo czynno ciom z zakresu wywiadu defensywnego i klasycznego
kontrwywiadu. Aspekty terenowe odegra y zreszt  tak e niema  rol
w preferencjach stosowanych przez Ekspozytur  Nr III w Bydgoszczy,
która mia a na swoim przedpolu tak e Wolne Miasto Gda sk i Prusy
Wschodnie. Ekspozytura Nr III zabezpiecza a obszar Polski od Bia ego-
stoku do Rawicza. Ekspozytura Nr IV od Rawicza do Karpat o g bo-
ko ci 100-150 km na terytorium przeciwnika. Obie ekspozytury, w miar



mo liwo ci, mog y realizowa  zadania wywiadu g bokiego, na co
szczególnie zwraca a uwag  w swej dzia alno ci placówka bydgoska.

Obsada personalna placówek by a nieliczna, lecz stosownie do po-
trzeb rozbudowana pod wzgl dem fachowym, co zapewnia o lub powin-
no zapewni  samowystarczalno  operacyjn .

Ekspozytura bydgoska, najwi ksza wewn trzna placówka wywia-
dowcza w momencie wybuchu wojny, mia a 20-letni rodowód. Powsta a
w czerwcu 1921 roku w Poznaniu. Pocz tki jej si gaj  jednak 1919 roku,
istnia a ona wtedy jako Oddzia  II Informacyjny Frontu Wielkopolskiego,
a nast pnie w okresie 1919 r.-VI. 1920 r. jako Oddzia  II Naczelnego
Dowództwa WP w Poznaniu. Z dniem 1 kwietnia 1930 roku wesz a w
ycie nowa organizacja Ekspozytur Referatu „Z” Oddzia u II Sztabu

ównego8.
Do roku 1930, Ekspozytura stosowa a niew ciwy i b dny system

pracy opieraj cej si  na tzw. „plagrach” [placówkach granicznych –
M. J.], utworzonych z posterunków stra y celnej, komisariatów granicz-
nych i posterunków policji. Na „plagrach” spoczywa  ca y ci ar pracy
organizacyjnej i wywiadowczej. By  to niew ciwy system, oddaj cy
prac  wywiadowcz  w r ce laików pod wzgl dem przygotowania i do-
wiadczenia wywiadowczego, a cz ciowo nawet ludzi niepewnych oraz

niebezpiecznych ze wzgl du na atwo  przenikania obcego kontrwywia-
du do w asnej sieci9.

System ten w po owie 1928 roku uleg  zmianie. Ekspozytura Nr III
przesz a  na  starodawny  system pracy  Posterunków Oficerskich.  Da o  to
pewne efekty w postaci przesiania i zredukowania swojej sieci wywia-
dowczej, gdy  by a ona niepewna i ma o wydajna.

Nie posiadaj c zagranicznych placówek Ekspozytura Nr III nie by a
w stanie zorganizowa  swojej sieci agenturalnej. Ogranicza a si  do prze-
siewania swego materia u agencyjnego, a w swych raportach informacyj-
no-wojskowych opracowywanych ewidencyjnie i ocenianych jako dobre
„trzyma a si ” g ównie metody przepracowywania wydawnictw i prasy
obcej [obecnie metoda ta nosi nazw  „bia y wywiad” – M. J.].

8  L. Gondek, Wywiad polski w Trzeciej Rzeszy 1933-1939, Warszawa 1978, s. 102.
9 CAW, sygn. 1774/89/1610, s. 8, p. 10, Organizacja wywiadu zachodniego stan na

01.01.1929.



Wykorzystuj c fakt podporz dkowania organów Stra y Granicznej
pod wzgl dem wywiadowczym, Ekspozytura Nr III d a do rozbudo-
wania si  i oparcia na aparacie Stra y Granicznej, jako aparacie pomoc-
niczym.

Wyniki by y mierne, do trudno ci wynikaj cych z braku personelu
technicznego na Posterunkach Oficerskich dosz y zmiany w kierownic-
twie Ekspozytury. Kierownictwo Oddzia u II Sztabu G ównego dokona o
reorganizacji Ekspozytur Referatu „Z” poprzez:

a) przeniesienie agend Ekspozytury Nr IV z Krakowa do Kato-
wic;

b) przeniesienie  agend  Ekspozytury  Nr  III  z  Poznania  do  Byd-
goszczy;

c) zlikwidowanie „BIG-u” (Ekspozytury Nr VII) i w czenie je-
go agend do Ekspozytury Nr III;

d) pozostawienie w Gda sku oficjalnej placówki dyplomatycz-
nej,  tj.  Referatu  L dowego  przy  Wydziale  Wojskowym Ko-
misariatu  Generalnego  RP  w Gda sku,  jako  P.O.  Nr  4  Eks-
pozytury Nr III O. II S.G.;

e) obj cie kierownictwa nowo powsta ej Ekspozytury Nr III
przez by ego kierownika „BIG-u” mjra Jana Henryka ycho-
nia10.

Wraz z reorganizacj  Ekspozytury Nr III uleg y zmianie jej zadania
oraz powi kszy  si  obszar operacyjny. Nowym zadaniem Ekspozytury
Nr III by o prowadzenie wywiadu p ytkiego oraz przygranicznego na
Prusy Wschodnie, Pomorze Zachodnie, Wolne Miasto Gda sk oraz Ma-
rynark  Wojenn  Niemiec.

Sprawy  gda skie  przyj a  Ekspozytura  Nr  III  w  1930  roku  po  zli-
kwidowaniu w Gda sku odr bnej Ekspozytury Nr VII (maj c kryptonim
,,BIG”). Przyj cie przez ni  w 1930 roku problematyki wywiadowczego
zabezpieczenia interesów polskich w Wolnym Mie cie Gda sku by o
jednym z powodów jej utworzenia na Pomorzu. Usytuowanie Ekspozytu-
ry  Nr  III  w  systemie  rozpoznawania,  na  g ównym  kierunku  ekspansji
niemieckiej oraz powi zania ze skomplikowanymi sprawami Gda ska
podnosi o jej rang 11.

10 CAW, sygn. 1775/89/88-89-91-93; CAW, sygn. 1769/89/6022 – teczka mjra ychonia.
11 CAW, sygn. 1777/1185 – Bauman Dora, Krótka charakterystyka Ekip. Nr III.



Dok adnej obsady personalnej tej placówki od chwili powstania nie
uda o si  ustali  ze wzgl du na brak materia ów archiwalnych. Wiadomo
tylko,  e  w  roku  1921  szefem  tej  placówki  by  rotmistrz  Kazimierz
Szczepanik, a jego zast pc  porucznik Ulatowski. W latach 1924-1939
szefami Ekspozytury Nr III byli:

1924 r.-1928 r. – pp k Marian Steifer,
07.1928 r.-09.1929 r. – pp k Wiktor Jakubowski,
09.1929 r.-02.1930 r. – pp k Jan Tatara,
02.1930 r.-04.1930 r. – mjr Franciszek Lewcio,
04.1930 r.-30.08.1939 r. – mjr Jan Henryk ycho .

Poza o rodkiem dyspozycyjnym w Bydgoszczy struktura organiza-
cyjna Ekspozytury Nr III pozostawa a w zasadzie, w latach trzydziestych,
bez zmian. Opiera a si  ona na agendach terenowych wewn trznych lub
zewn trznych, okre lanych w nomenklaturze s bowej jako posterunki
oficerskie lub placówki wywiadowcze. Posterunki oficerskie Ekspozytury
dzieli y si  na eksponowane, których siedziby znajdowa y si  w Królew-
cu, Szczecinie i Gda sku, oraz krajowe.

Posterunki oficerskie oznaczone symbolem PO wraz z numerem
by y rozmieszczone wzd  ca ego pasa granicznego z Rzesz 12. Zadania
jakie wykonywa y PO to m.in.: prowadzenie wywiadu ofensywnego
i kontrwywiadu defensywnego, rozpracowanie Komend Garnizonów,
ledzenie organizacji przysposobienia obronnego i nielegalne szkolenie

rezerw. Wywiad PO dotyczy  g ównie wojska, lotnictwa, marynarki wo-
jennej, fortyfikacji, przemys u wojennego, chemicznego oraz zagadnie
mobilizacyjnych. Jednak e PO nie pogardza y informacjami z zakresu
polityki, gospodarki oraz towarzyskimi. Z posterunkami oficerskimi
wspó pracowa y: Stra  Graniczna, Policja, Stra  Celna13.

Odmiennym by  PO Nr 4 Eksp. Nr III O. II S.G., który zosta  umiej-
scowiony w Referacie L dowym Wydzia u Wojskowego Komisariatu
Generalnego R.P. w Gda sku. Ka dorazowo kierownik PO 4 by  oficjal-
nie zast pc  kierownika Referatu L dowego, a ca y personel posterunku

12 AAN Warszawa, Oddzia  II Szt. G ., t. ZA 95-96, Instrukcja mjra ychonia dla podle-
ych posterunków oficerskich z 02.06.1939; por. L. Gondek, op. cit., s. 112.

13 AAN Warszawa, Oddzia  II Sztabu G ównego, sygn. 291/E.III/314, Instrukcja organi-
zacyjna i pracy dla Posterunków Oficerskich Ekspozytury Nr III Oddzia u II Sztabu

ównego, s. 5-7.



sk ada  si  z oficjalnych pracowników Referatu L dowego. By  to poste-
runek obserwacyjno-kontrwywiadowczy na terenie Gda ska. Prowadzi
wywiad ofensywny na terenie Prus Wschodnich, Gda ska i portu Mary-
narki Wojennej w Pi awie. G ównym zadaniem posterunku by  jednak
kontrwywiad ofensywny. Rozpracowywa  on policj  gda sk , organiza-
cje ukrai skie, emigracj  rosyjsk , oraz konsulat radziecki na terenie
Gda ska. Mia  swoich informatorów we wszystkich o rodkach ycia
politycznego, gospodarczego i kulturalnego. W polskich instytucjach na
terenie Gda ska jak: kolej, c o, Stra  Graniczna, port, hotele, przecho-
walnie baga u, równie  byli umieszczani informatorzy PO 4. Do zada
PO 4 nale o równie  rozpracowywanie polskich nierzy zawodo-
wych, którzy sp dzali urlopy na terenie W. M. Gda ska lub przybywali
tam w innych celach. W Gdyni PO 4 posiada  lokale konspiracyjne, gdzie
odbywa y si  wszystkie spotkania z agentami posterunku oraz odprawy
zwerbowanych agentów. Wynika o to z obawy o prowokacj  ze strony
Niemców, którzy mieli silne wp ywy na terenie W. M. Gda ska14.

Posterunek Oficerski Nr 5 mia  charakter posterunku tajnego, o jego
istnieniu powiadomiony by  tylko szef Oddzia u II Sztabu G ównego
i jego zast pca. Brak bli szych danych o tym posterunku15.

Interesuj ca by a licz ca 35 stron „Instrukcja organizacyjna i pracy
dla Posterunków Oficerskich Ekspozytury Nr III Oddzia u II Sztabu

ównego” z 30.11.1935 roku16. Zawiera a ona lakoniczne zasady dzia-
ania dla wszystkich placówek terenowych, prowadz cych wywiad na III

Rzesz . Podstawowymi ogniwami pracy by y: referaty w siedzibie Eks-
pozytury, terenowe posterunki oficerskie, terenowe specjalnie zakonspi-
rowane placówki i dodatkowo „ka da inna w adza pa stwowa czy tym
podobnie, mog ca by  wykorzystana”17. Te inne w adze pa stwowe nie
by y stricte „organami pracy” w tym wypadku bydgoskiej agendy, lecz
w niczym nie zmienia to faktu cis ego zwi zku w adz lokalnych z apara-
tem w adzy Oddzia u II w tych kwestiach, które z wywiadowczego punk-
tu widzenia stawa y si  istotne.

14 Ibidem, s. 5-7.
15 Ibidem.
16 AAN, Warszawa, Oddzia  II …, op. cit., s. 1-35.
17 Ibidem, s. 16.



Podstawowym elementem reguluj cym organizacj  wewn trzn
posterunków oficerskich Ekspozytury Nr III Oddzia u II Sztabu G ówne-
go WP by a „Instrukcja Organizacyjna Posterunków Oficerskich Ekip. Nr
III” wydana przez mjra ychonia dn. 04.06.1930 r. oraz „Instrukcja Pracy
dla Posterunków Oficerskich Ekip. Nr III” z dn. 01.02.1931 r.18.

Instrukcje te okre la y struktur  organizacyjn  posterunków, zadania
operacyjne, obowi zki kierowników posterunków i innego rodzaju funk-
cjonariuszy19.

Wspó praca bydgoskiej ekspozytury z w adzami polskimi by a upo-
rz dkowana i mia a na celu m.in.:

skupienie informacji i danych o charakterze kontrwywiadowczym,
jakie uzyskiwa y starostwa i Komendy Powiatowe Policji Pa stwo-
wej w r ku kierownika Posterunku Oficerskiego,
pomoc w adz administracyjnych we wszystkich koniecznych wypad-
kach, jak: wynaj cie lokalu, zawiadomienie o przyje dzie obcokra-
jowców itp.,
inwigilacja i ewentualne aresztowania osób podejrzanych, wystawia-
nie paszportów, przepustek granicznych.
Sprawy pasa nadmorskiego le y niejako naturalnie w zakresie

dzia ania placówki wywiadowczej kierowanej przez mjra ychonia.
Ogromne zaanga owanie si  ekspozytury bydgoskiej w walk  z hitleryz-
mem w W. M. Gda sku, w prowadzenie akcji obronnej i ofensywnej na
Pomorzu Gda skim, w inicjowanie spraw o charakterze wywiadu g bo-
kiego na obszarze III Rzeszy, wreszcie d ugi odcinek powierzony pieczy
tej placówki przy niewystarczaj cej, mimo wszystko, obsadzie kadrowej,
spowodowa y, e do po owy lat trzydziestych nie dostrze ono z jej
szczebla mo liwo ci przenikania polskiego wywiadu na obszar III Rze-
szy drog  morsk . czno eglugowa Gdyni z portami niemieckimi
i obrót towarowo-pasa erski z rozwini tym systemem urz dów oraz pla-
cówek us ugowych, stanowi cych naturalne zaplecze gospodarki mor-
skiej, stwarza y dogodn  p aszczyzn  styku ró nych interesów obu stron
i zarazem obszar dzia  wywiadowczych. Wykorzystuj c oficjalne kana-
y mo na by o zorganizowa  przep yw informacji, a nawet ludzi i rod-

18 CAW, sygn. 1774/89/1609, Inst. dla P. O. Ekspoz. Nr III O. II S.G., z 01.02.1931, L.dz.
460/31, s. 3 p. XIX.

19 Ibidem.



ków, nie mówi c ju  o samym rozpoznaniu portów i baz niemieckich
oraz jednostek dynamicznie rozbudowanej Krigsmarine.

Dopiero w styczniu 1935 roku podj to wst pne czynno ci (w tym
zakresie) zada  wywiadowczych – nieznanych bli ej nikomu w Ekspozy-
turze Nr III. Dzia ania te wymaga y od ludzi kwalifikacji na poziomie
ówczesnej Szko y Podchor ych Marynarki Wojennej i kilkuletniej prak-
tyki eglugowej na morzu.

04.01.1935 roku mjr ycho  wyda  ustny rozkaz szefowi PO 2 w Gdy-
ni zbadania mo liwo ci zorganizowania wywiadu przez wykorzystanie
niektórych ogniw portu i ruchu statków. Nawi zano kontakt z kapitanem
Portu w Gdyni i ogólnie zorientowano si  jakie informacje le  w strefie
zainteresowania wywiadu. Szczególn  uwag  zwrócono na konieczno
udzielenia pomocy ze strony pilotów portowych, którzy mog  bezpo red-
nio kontaktowa  si  z kapitanami obcych statków i cz onkami za óg.
Nale y doda , e cz stotliwo  kontaktów z marynarzami niemieckimi
wzrasta a wraz z rozwojem portu w Gdyni i aktywizacj  wymiany towa-
rowej. Wymaga te  podkre lenia i to, e wielu spo ród niemieckich ma-
rynarzy mog o stanowi  obiekt zainteresowania nie tylko polskiego wy-
wiadu, ale tak e kontrwywiadu.

W raporcie z 2 lutego 1935 roku kierownik PO 2 w Gdyni meldowa
majorowi ychoniowi, e „nastawi ” na wywiad dyrektora linii Gdynia-
Ameryka, kmdr. Jacynicza, który nie by  w tym przedmiocie nowicju-
szem, oraz wicedyrektora firmy „POLSKAROB”, Raczewskiego.

Po wst pnych rozmowach przeprowadzonych przez kierownika PO
2, zosta a wst pnie wytypowana grupa osób ze szczebla kierowniczego,
które mia y wgl d w sprawy interesuj ce bydgosk  ekspozytur 20. By  to
jednak zaledwie pierwszy krok na nieznanym gruncie, spó niony o wiele
lat i wymagaj cy bardziej pog bionego sprecyzowania zada , a tak e co
wa niejsze intensywnego rozwini cia dzia  organizacyjnych. Wydaje
si  w tpliwe,  czy  PO 2  w  Gdyni  móg  im podo ,  nie  maj c  do wiad-
czenia w tej trudnej dziedzinie pracy.

20 Do tej grupy zaliczono m.in. dyrektora GAL – kmdr. Jacynicza, wicedyrektora firmy
„Polskarob” – Raczewskiego, dyrektora Polskiej Agencji Morskiej Sp. z o.o. – Ciencia-

, dyrektora Izby Przemys owo-Handlowej – Krupskiego, dyrektora Urz du Morskiego
– in . gowskiego.



Tak wi c dopiero cztery lata przed wybuchem wojny Oddzia  II
Sztabu G ównego WP poprzez bydgosk  ekspozytur  rozpocz  budowa-
nie strukturalnych zr bów wywiadu drog  morsk .

W roku 1930 Ekspozytura Nr III zosta a przeniesiona do Bydgosz-
czy.  Ca y  swój  wywiad  p ytki  koncentrowa a  na  Niemcy.  Wyniki  pracy
wywiadowczej Ekspozytury Nr III by y wysoko oceniane przez central .
Ekspozytura dysponowa a warto ciowymi ród ami informacji w mary-
narce, lotnictwie i kolejnictwie niemieckim; ponadto mia a swoich agen-
tów w Ministerstwie Obrony Rzeszy, gdzie zdobywano tajne dokumenty
traktuj ce o dyslokacji, planach wojennych i mobilizacyjnych Reichs-
wehry, a pó niej Wehrmachtu.

Na terytorium Wolnego Miasta placówki szpiegowskie mog y swo-
bodnie pracowa , je eli nie narusza y obowi zuj cych przepisów admini-
stracyjno-porz dkowych i ogólnie przyj tych norm obyczajowych. W us-
tawach karnych Gda ska nie by o przepisów przewiduj cych sankcje za
uprawianie szpiegostwa na terenie Wolnego Miasta, tak na jego szkod ,
jak i przeciwko o ciennym mocarstwom. To by a jeszcze jedna okolicz-
no  zach caj ca ró ne centrale wywiadowcze do tworzenia ekspozytur
w Gda sku21.

 sytuacj  wykorzystywa  równie  wywiad polski tworz c tam
swoje placówki ofensywne i defensywne przeciwko Niemcom i pa -
stwom nadba tyckim. Równie  w Komisariacie Generalnym RP znajdo-
wa y si  komórki, g ównie wojskowe, które prowadzi y wywiad. Ponadto
Oddzia  I ( cis ego Komisariatu) rozpracowywa rodowiska ukrai skie,
radzieckie, a tak e niemieckie. Komisarz Generalny RP w Gda sku móg
i korzysta  z informacji zdobytych przez wywiad wojskowy lub policyj-
ny, czy te  innych komórek.

Do 1930 roku dzia alno  wywiadowcza polskiego wywiadu na
terenie Gda ska by a rozproszona. Po tym roku Ekspozytura Nr III Od-
dzia u II Sztabu G ównego WP ca  dzia alno ci wywiadowczej na
terenie Gda ska skupi a w swoim r ku. Jak ju  wspomnia em, Posterunek
Oficerski Nr 4 tej e Ekspozytury zosta  zakamuflowany w Komisariacie
Generalnym RP, jako Referat L dowy Wydzia u Wojskowego Komisa-
riatu Generalnego RP w Gda sku.

21 T. Jurga, Obrona Polski 1939, Warszawa 1990, s. 212.



Senat  W.  M.  Gda ska  alarmowa  Wydzia  Wojskowy,  gdy  nie
spe nia  swoich zada , a sta  si  „wielk  central  szpiegowsk  na wscho-
dzie”22. Gda skie w adze policyjne oburza y si , e Jan ycho  znajdowa
si  na li cie osób korzystaj cych z przywileju dyplomatycznego, mimo e
mieszka  w Bydgoszczy, gdzie by  pracownikiem tamtejszej Ekspozytury
Oddzia u II Sztabu G ównego23. Podobnie sprawa przedstawia a si  z kpt.
Stanis awem Spyr akiem, pracownikiem tej e instytucji, korzystaj cym
tak e jako referent KGRP z praw eksterytorialno ci24. Wed ug gda skich
materia ów policyjnych na o miu oficerów wywiadu polskiego w Byd-
goszczy trzech korzysta o z praw eksterytorialnych w Wolnym Mie cie25.

Strasburger w odpowiedzi na zarzuty Senatu w sprawie oficerów
Wydzia u Wojskowego KGRP, mieszkaj cych w Bydgoszczy, powo
si  na umow  z 6 grudnia 1923 roku. Wed ug niej nie miejsce zamiesz-
kania urz dnika, lecz fakt zaliczenia go przez Komisarza Generalnego do
jego personelu powinien by  brany pod uwag  przy uk adaniu listy ko-
rzystaj cych z przywileju dyplomatycznego26.

22.03.1928 roku prezydent Rzeczypospolitej wyda  Rozporz dzenie,
które da o podstaw  organizacji Stra y Granicznej27. W jej strukturach
wydzielono odr bn  s  informacyjno-wywiadowcz . Mia o to na
celu zwi kszenie efektywno ci w wykrywaniu i likwidacji afer przemyt-
niczych28.

Jednym z g ównych zada  postawionych przez Oddzia  II Sztabu
ównego Wojska Polskiego wywiadowi Stra y Granicznej by o drobiaz-

gowe rozpoznanie przedpola, zorganizowanie terenu zarówno wewn trz,
jak i na zewn trz pa stwa. Zasady wspó dzia ania Oddzia u II S.G. ze

22 WAP Gda sk, Senat/1391, s. 93; Wycinek prasowy z „Deutsche Tages Zeitung”,
03.09.1931, nr 205.

23 WAP Gda sk, Senat/1391, s. 1; Prezydent policji gda skiej do Senatu WMG,
09.10.1931.

24 WAP Gda sk, Senat/2174, s. 3; Prezydent policji gda skiej do Senatu WMG,
23.10.1931.

25 WAP Gda sk, Senat/2174, s. 9-11; Notatka prezydenta policji gda skiej, 06.11.1931.
26 WAP Gda sk, Senat/2174, s. 41-43; KGRP do Senatu.
27 R. Pas awski, Stra  Graniczna i walka z nadu yciami celnymi, Warszawa 1928, s. 17.
28 Instrukcja s by Stra y Granicznej, cz. I, „Czaty” 1931.



Stra  Graniczn  okre la a „Tymczasowa instrukcja wspó pracy Stra y
Granicznej z Oddzia em II Sztabu G ównego”29.

Oddzia  II Szt. G . w pierwszym etapie wspó dzia ania przekaza  SG
nast puj ce dyspozycje:

a) rozpoznawanie dzia alno ci wywiadu przeciwnika w pasie dzia-
ania Stra y Granicznej;

b) przystosowanie do tego zadania w asnego aparatu wywiadow-
czego i organizowanie specjalnego aparatu agencyjnego dla ce-
lów kontrwywiadowczych;

c) wspó dzia anie w rozpracowywaniu afer k.w. w pasie dzia ania
Stra y Granicznej;

d) obserwacja nielegalnego ruchu granicznego pod k tem kontrwy-
wiadowczym;

e) wspó praca z organami wywiadu wojskowego (ofensywnego)
Oddzia u II Szt. G . przez u atwianie tym organom ich czynno ci
wywiadowczych na pograniczu i wspó prac  informacyjn 30.

Te ogólnie sprecyzowane dyspozycje autorzy dokumentu u ci lali,
umieszczaj c w tek cie „Tymczasowej instrukcji…” swoist  interpretacj
swoich wymogów. Rozpoznawanie wywiadu przeciwnika polega na
„ustalaniu dyslokacji, organizacji, rodków i metod pracy, personaliów
poszczególnych osób i organów wywiadowczych przeciwnika, a przede
wszystkim jego sieci wywiadowczej dzia aj cej na naszym terenie”31.
Wszechstronno  i komplementarno  wiadomo ci przekazywanych
przez Stra  Graniczn  mia o zapewni  uzupe nianie komunikatów infor-
macyjnych spostrze eniami dotycz cymi „stosunków politycznych i na-
rodowo ciowych na terenie w asnego pasa granicznego”. Te same wzgl -
dy – w my l sugestii zawartych w „Tymczasowej instrukcji…” – powo-
dowa y konieczno  orientacji organizatorów pracy wywiadowczej
w „ca okszta cie przejawów ycia pa stwowego, spo ecznego i politycz-
nego na przedpolu ze szczególnym zwróceniem uwagi na dzia alno

29 ASG K trzyn (obecnie Szczecin), Tymczasowa instrukcja wspó pracy Stra y Granicz-
nej z Oddzia em II Sztabu G ównego w zakresie wywiadu i kontrwywiadu wojskowe-
go.

30 Ibidem.
31 ASG K trzyn (obecnie Szczecin), Za cznik do odprawy kierowników inspektoratów

granicznych i oficerów wywiadowczych z 19.02.1937.



instytucji i osób, które mog  wspó pracowa  z wywiadem przeciwni-
ka”32.

Przepisy zawarte w „Tymczasowej instrukcji…” – zobowi zywa y
oficerów wywiadowczych i informacyjnych do sukcesywnego przekazy-
wania zewidencjonowanych danych w ciwym (ze wzgl dów dysloka-
cyjnych) Samodzielnym Referatom Informacyjnym. Nak ada y jednocze-
nie cis y wymóg meldowania odpowiednim ekspozyturom Oddzia u II

o wszelkich przejawach funkcjonowania obcego wywiadu na przedpolu.
Ustalono, e „informacje o pracy wywiadów obcych organa Stra y Gra-
nicznej zbieraj  wszystkimi dost pnymi im rodkami, a wi c przez w as-
nych agentów i konfidentów, dzia aj cych w pasie granicznym i na przed-
polu drog  wykorzystywania informacyjnego wszystkich osób znajduj -
cych si  w kontakcie z organami Stra y Granicznej, a przede wszystkim
osób nielegalnie przekraczaj cych granic , wreszcie przez specjalnie
zaanga owanych dla celów kontrwywiadu agentów”33.

W lutym 1937 roku organizacja wspó dzia ania s b wywiadow-
czych Stra y Granicznej i agend Oddzia u II zosta a zako czona. Sto-
sowne regulacje zawarto w rozkazach Komendy Stra y Granicznej.
W wypadku Mazowieckiego Inspektoratu Okr gowego postanowiono, e
w sprawach dotycz cych wywiadu zaczepnego wspó pracuje on z Ekspo-
zytur  Nr III w Bydgoszczy i posterunkami oficerskimi nr 7 w Bia ym-
stoku, nr 1 w M awie i nr 3 w Grudzi dzu. Wszelkie ogólne uzgodnienia
nale y do szefa Ekspozytury Nr III i oficera informacyjnego34.

W samym Gda sku dzia a placówka Stra y Granicznej zakamu-
flowana jako Ekspozytura Inspektoratu Ce . Przez ca y okres swego dzia-
ania Ekspozytura dostarczy a Oddzia owi II wielu cennych informacji,

m.in. o przemycie broni, amunicji oraz nierzy. Ponadto inspektorzy
Ekspozytury znali dok adnie rozmieszczenie oddzia ów wojskowych
stacjonuj cych w samym Gda sku, jak i w terenie, a tak e ich liczebno
i uzbrojenie.

32 Ibidem.
33 ASG K trzyn (obecnie Szczecin), Kierownik Inspektoratu Granicznego Brodnica do

kierownika Komisariatu Granicznego Krotoszyny z 09.03.1937.
34 Z. Szulejewski, Zarys organizacji wspó pracy s b wywiadowczych Mazowieckiego

Inspektoratu Okr gowego SG z Oddzia em II Sztabu G ównego WP w latach 1936-
-1937, „Przegl d Policyjny” nr 2(24), Szczytno 1991, s. 96-111.



Tak w ogólnym zarysie wygl da a wspó praca przedstawicielstw
terenowych  Oddzia u  II  Szt.  G .  Wojska  Polskiego  z  organami  wywia-
dowczymi Stra y Granicznej. Szczup  dost pnych róde  nie pozwala
jeszcze na omówienie oceny zasadno ci nawi zywania tej wspó pracy.
Nie s  znane tak e rezultaty koncentracji wysi ków obu tych instytucji.
Jak wynika z zachowanych materia ów archiwalnych wywiad Stra y
Granicznej by  w pe ni podporz dkowany, na podleg ym terenie, Ekspo-
zyturze Nr III w Bydgoszczy. Spe nia  rol  pomocnicz  i uzupe niaj
do dzia  Ekspozytury Nr III.

Mjr Jan Henryk ycho  zdobywa  informacje równie  w inny spo-
sób. Mianowicie opracowa  i wprowadzi  w ycie plany akcji o krypto-
nimie „Wózek”. By a to bodaj najbardziej spektakularna akcja przepro-
wadzona przez Ekspozytur  Nr III w Bydgoszczy. Polega a ona na regu-
larnym przegl daniu dos ownie niemal e ca ej poczty i przesy ek towa-
rowych Reichswehry, przychodz cych z Prus Wschodnich do Rzeszy
i odwrotnie. Na trasie, w ci le wyznaczonych miejscach, agenci ekspo-
zytury wyrzucali z wagonów pocztowych zapiecz towane worki z poczt ,
a tak e podejrzanie wygl daj ce przesy ki rzeczowe. W ci gu kilku go-
dzin zawarto  ich by a dok adnie przejrzana, korespondencja zawieraj -
ca tajemnice wojskowe sfotografowana i doprowadzona do stanu pier-
wotnego. Worki plombowano i w okre lonych miejscach adowano do
wagonu pocztowego. Akcja ta dostarcza a obfitego materia u dokumen-
tarnego.

W pewnych okresach akcja „Wózek” dawa a ok. 60% materia ów
wywiadowczych, jakie w ogóle nap ywa y do centrali ze wszystkich pla-
cówek wywiadu na Niemcy. Ludzi „do specjalnych prac” dla Ekspozytu-
ry Nr III rekomendowa  m.in. kierownik Urz du ledczego w Poznaniu,
komisarz bikowski, maj cy z urz du dobre rozeznanie w wiecie prze-
st pczym. Zespó  ludzi wykorzystywany do „Wózka” by  mieszany, od
wy szego urz dnika dyrekcji kolei do by ego kryminalisty-kasiarza. y-
cho  sprawi ,  e  do  centrali  Oddzia u  II  w  Warszawie  p yn  strumie
fotokopii wojskowych instrukcji, rozkazów, wytycznych, regulaminów
i innych dokumentów, zawieraj cych poszukiwane pilnie informacje.
Zdobyto równie  w ten sposób wiele egzemplarzy niemieckiej broni
i cz ci uzbrojenia, w tym równie  niektóre prototypy. Fundusz jaki zos-
ta  przeznaczony na t  akcj  wynosi  1000 z  miesi cznie. Dla porówna-



nia tzw. akcja „prometejska”, któr  prowadzi a Ekspozytura Nr II po-
ch ania a oko o 10.000 z  miesi cznie przynosz c bardzo mizerne efekty.
Faktem jest, e do ko ca „Wózek” dzia  niezawodnie i dopiero podczas
wojny – po zdobyciu cz ci archiwum Oddzia u II, pozostawionego
w Forcie Legionów we wrze niu 1939 roku i odkrytego pó niej przez
okupanta – wywiad niemiecki dowiedzia  si  o tej niew tpliwej pora ce.

W gor czkowych dniach tu  przed wybuchem wojny w Ekspozytu-
rze mjra ychonia praca nie ustawa a ani na chwil . System czno ci
z Gda skiem jeszcze nie by  doszcz tnie rozbity. Tajnymi kana ami na-

ywa y naj wie sze informacje, dok adnie charakteryzuj ce sytuacj
w obozie wroga. Brzmia y one alarmuj co. Niemcy nie ukrywali swych
zamiarów. Wojna wisia a na w osku. Do Warszawy sz y jedna po drugiej
depesze, które by y w istocie ostatnim dzwonkiem przed pierwszym ak-
tem dramatu. Nikt ju  jednak nie móg  odwróci  biegu wydarze . Wielo-
letni wysi ek pracowników wywiadu, cz sto bezimiennych bohaterów na
„cichym froncie”, poszed  na marne. Wojna zniweczy a dorobek ludzi,
którzy z najwi ksz  ofiarno ci , a niejednokrotnie tak e z nara eniem
ycia, docierali do tajemnic wroga i udaremniali w zarodku jego dzia al-

no  na terenie Polski. Nie ulega w tpliwo ci, e zdo ali oni zrobi  wiele,
ale z winy politycznych przywódców, ten wysi ek w minimalnym stopniu
zawa  na losach kraju w tragicznych dniach kampanii wrze niowej.



szer. SG Bartosz Smotrycki
BI OSG w Przemy lu

GLOBALIZACJA BEZPIECZE STWA EUROPEJSKIEGO

W publikowanej pracy chcia bym przedstawi  ewolucje procesów
integracji oraz rozszerzenia Unii Europejskiej w kontek cie globalizacji
bezpiecze stwa europejskiego oraz implikacje zwi zane z tym procesem.

Zjednoczona Europa to g ówna koncepcja wielu filozofów, jak
i wielkich my licieli tego wiata. W epoce nowo ytnej zwyci a kon-
cepcja dynamicznego rozwoju pa stw narodowych, nie zaprzestano po-
szukiwa  mo liwo ci jednoczenia si  tych pa stw w wi ksze organizmy,
jakkolwiek poszukiwania te nigdy nie wysz y poza stadium teorii1.

W czasie okresu mi dzywojennego francuski polityk Aristid Brand
wysun  propozycj  utworzenia unii europejskiej, ale interesy potencjal-
nych cz onków tej unii by y tak dalece sprzeczne z sob , e nie mog a
ona powsta . Ró ne koncepcje integracyjne rozwa ane by y przez polity-
ków równie  podczas II wojny wiatowej. Wspóln  deklaracj  og osili na
ten temat w 1944 roku przedstawiciele europejskich ruchów oporu.
Stwierdzono m.in., e „jedynie unia federalna pozwoli narodowi nie-
mieckiemu na udzia  w yciu europejskim, nie stanowi c niebezpiecze -
stwa dla innych narodów”2.

Na nowo idee integracyjne od y po II wojnie wiatowej. W inte-
gracji upatrywano skuteczny sposób na zapobie enie kolejnym konflik-
tom w Europie, zdewastowanej w odst pie dwudziestu lat dwoma krwa-
wymi wojnami, które ze wzgl du na zasi g i ogrom zniszcze , jakie z so-

 nios y, nazwano wiatowymi3.
Wa  rol  w dzia aniach na rzecz integracji europejskiej odegrali

jednak w Europie po II wojnie wiatowej politycy chadeccy, Robert
Schuman, Konrad Adenauer i Alcide de Gasperi4. Byli oni praktykuj -

1 S. Parzymies, Stosunki Mi dzynarodowe w Europie 1945-2004, Wydaw. Akademickie
DIALOG, Warszawa 2004, s. 83.

2 Ibidem, s. 83.
3 Ibidem, s. 83-84.
4 Ibidem, s. 85.



cymi katolikami i przy wieca  im idea  zjednoczonej Europy wyros ej na
chrze cija skich korzeniach, tym bardziej, e takie zjednoczenie oficjal-
nie popiera a Stolica Apostolska5.

Jedn  z pierwszych struktur zaawansowanej wielostronnej wspó -
pracy w Europie Zachodniej po II wojnie wiatowej by a unia celna
utworzona na podstawie umowy z 4.09.1944 r. zawartej przez Belgi ,
Holandi  i Luksemburg. Prawdziw  jednak przyczyn  do przej cia na
szersz  skal  od teorii do praktycznych dzia  integracyjnych by a ko-
nieczno  zbudowania europejskiej infrastruktury wspó pracy w celu
przej cia ameryka skiego programu „odbudowy Europy”, og oszonego 5
czerwca 1947 roku na Uniwersytecie Harvarda znanego jako Plan Mars-
halla. Celem by o przezwyci enie ekonomicznych skutków II wojny
wiatowej w Europie, zapewnienie krajom europejskim stabilizacji we-

wn trznej i sta ego tempa wzrostu gospodarczego, podniesienie poziomu
ycia w tych krajach i zmniejszenie w ten sposób atrakcyjno ci hase

rewolucji spo ecznej, upowszechnianych przez partie komunistyczne,
czenie zachodnich stref okupacyjnych Niemiec do grona beneficjen-

tów pomocy ameryka skiej, wreszcie utrzymanie tempa rozwoju USA
poprzez eksport nadwy ek produkcyjnych i kapita u6.

Genera  George Marshall zast puj c w styczniu 1947 roku na sta-
nowisku ameryka skiego sekretarza stanu Jamesa Byrnesa, by  zwolen-
nikiem kursu w kierunku ZSRR, popiera  go w tych dzia aniach Prezy-
dent Truman. Mówi a o tym doktryna Trumana, która mia a na celu wy-
hamowanie komunizmu na wiecie i uformowanie polityki Stanów Zjed-
noczonych wobec ZSRR. G ównym celem by o odbudowanie gospodar-
cze pa stw Europy Zachodniej, aby mog y si  broni  przed komunizmem
zewn trznym i wewn trznym oraz stworzenie europejskiego rynku dla
Stanów Zjednoczonych, b cych po wojnie w rozkwicie gospodarczym,
które obawia y si  kryzysu nadprodukcji7.

Polityka zagraniczna i bezpiecze stwa Wspólnoty Zachodnioeuro-
pejskiej pozostawa a w tle spraw zwi zanych z gospodarczymi post pami
integracji. Postanowiono powróci  do tak wa nej problematyki i na pod-
stawie tzw. raportu Davignona w Luksemburgu w pa dzierniku 1970

5 Ibidem, s. 85-86.
6 Ibidem, s. 87.
7 S. Parzymies, op. cit., s. 87.



roku ministrowie spraw zagranicznych przyj li postanowienia, w których
ustalono cele i metody praktycznej wspó pracy w dziedzinie polityki
zagranicznej, okre lonej mianem Europejskiej Wspó pracy Politycznej
(dalej EWP)8.

Podczas szczytu paryskiego w grudniu 1974 roku zdecydowano
o rozszerzeniu EWP na wszystkie dziedziny polityki zagranicznej doty-
cz ce interesów Wspólnot. Prawnomi dzynarodow  podstaw  jej funk-
cjonowania wobec Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej stworzy  do-
piero Jednolity Akt Europejski, który wszed  w ycie 1 lipca 1987 roku.

Wraz z wynegocjowaniem w Maastricht traktatu o Unii Europej-
skiej, którego dotychczasowe zagadnienia obejmowa y g ównie problemy
gospodarczo-walutowe nale o zreformowa  struktury integracji euro-
pejskiej o problemy polityczne. Przewidziana w traktacie z Maastricht
wspó praca polityczna obejmuje dwie dziedziny: Wspóln  Polityk  Za-
graniczn  i Bezpiecze stwa (WPZiB), b  ju  niejako autonomiczn
instytucj  w Unii Europejskiej, oraz wspó prac  w zakresie wymiaru
sprawiedliwo ci i spraw wewn trznych9.

Wspólna polityka zagraniczna i bezpiecze stwa umacnia istotnie
to samo  UE. Wa ne s  w tym wzgl dzie dwa podstawowe aspekty10:
1. W realizacji wspólnej polityki zagranicznej i bezpiecze stwa Unia

widzi mo liwo  „potwierdzenia swojej to samo ci na arenie mi -
dzynarodowej; istotnym udoskonaleniem wprowadzonym przez
Traktat Amsterdamski jest stwierdzenie, e „Unia okre la i realizuje”
wspóln  polityk  zagraniczn  i bezpiecze stwa, gdy  dotychczas
(w ramach EWP i na podstawie TUE) by o to zadanie wy cznie
pa stw cz onkowskich.

2. TUE  w  brzmieniu  nadanym  przez  Traktat  Amsterdamski  sprecyzo-
wa  spójno  i solidarno  pa stw cz onkowskich w ramach UE.

 Przyk adem wspólnego dzia ania w dziedzinie polityki zagranicznej
i bezpiecze stwa jest inicjatywa w sprawie paktu stabilno ci.

8 E. Kawecka-Wyrzykowska, E. Synowiec, Unia Europejska, Instytut Koniunktur i Cen
Handlu Zagranicznego, Warszawa 2001, s. 503.

9 J. Kaczmarek, Unia Europejska – Trudne Dojrzewanie, Atla 2, Wroc aw 2003, s. 15.
10 E. Kawecka-Wyrzykowska, E. Synowiec, Unia Europejska, op. cit., s. 506.



Nadzór nad realizacj  uzgodnionych przedsi wzi , zg aszanie su-
gestii, co do wspólnych dzia  oraz obserwacja sytuacji mi dzynarodo-
wej nale  do kompetencji Komitetu Politycznego.

Zapowiedzi, e WPZiB mo e dotyczy  wspó pracy o charakterze
integracyjnym, a nie jak dot d koordynacyjnym, znajdowa o odbicie
równie  w sposobie formu owania jej celów. Mówi o si  o „ochronie
wspólnych warto ci, podstawowych interesów, niezale no ci i integral-
no ci Unii” oraz o „umacnianiu bezpiecze stwa Unii we wszelkich for-
mach”11. Liczono tutaj, e pa stwa cz onkowskie „wspiera  b  polityk
zewn trzn  i bezpiecze stwa Unii, aktywnie i bez uprzedze , w duchu
lojalno ci i wzajemnej solidarno ci”12.

Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpiecze stwa Unii Europejskiej
zosta a przyj ta na mocy Traktatu o Unii Europejskiej 7 lutego 1992 roku
w Maastricht przez dwana cie pa stw cz onkowskich WE13. Mia a ona
kluczowe miejsce w badaniach polityczno-obronnych i polityka ta zast -
pi a istniej  do tego czasu Europejsk  Wspó prac  Polityczn  („posta-
nowienia wspólne” dotyczy y potwierdzenia to samo ci na arenie mi -
dzynarodowej, polityki obronnej, ochrona wspólnych warto ci, podsta-
wowych interesów i niezale no ci UE…).

Unia prowadzi dzia ania ochronne w stosunku do siebie oraz pa stw
cz onkowskich, jak i dzia ania na rzecz adu wiatowego. Wspólna Poli-
tyka Zagraniczna i Bezpiecze stwa jest wspóln  tylko z nazwy, nie spe -
nia ona podstawowego kryterium, wspólnej polityki handlowej czy rol-
nej. Polityka ta pozostaje w decyduj cej mierze w sferze uprawnie
pa stw cz onkowskich, które dzia aj  na szczeblu unijnym na zasadach
wspó pracy mi dzyrz dowej.

Termin „wspólna” zosta  wybrany przypadkowo i mia  on wyra
pewn  intencj , czy te  wol  sygnatariuszy Traktatu z Maastricht, pra-
gn cych w ten sposób nada  po dany kierunek ewolucji drugiemu fila-
rowi UE. Traktat ten ujawni  wyra  sprzeczno  pomi dzy ambicjami
rz dów pa stw cz onkowskich UE do odgrywania roli na arenie mi dzy-

11 S. Parzymies, op. cit., s. 214-215.
12 Ibidem, s. 215.
13 D. Milczarek, Pozycja i rola Unii Europejskiej w stosunkach mi dzynarodowych, Cen-

trum Europejskie UW, Warszawa 2003, s. 254.



narodowej, a ich niech ci  do posuni cia si  dalej do realizacji tego dzia-
ania, ni  prowadzenie wspó pracy mi dzyrz dowej14.

Traktat koegzystowania dwóch odmiennych metod dzia ania – me-
tody wspólnotowej oraz wspó pracy mi dzyrz dowej – w ramach tego
samego traktatu jest przyczyn  jego niespójno ci.

Do innych g ównych wad Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpie-
cze stwa zaliczy  mo na brak zdecydowanych dzia  w kierunku to -
samo ci mi dzynarodowej UE oraz sprecyzowanie europejskich intere-
sów w wiecie, jak równie  s abo  instytucji wspólnotowych zajmuj -
cych si  WPZiB.

Nowe koncepcje w dziedzinie zacie niania si  wspó pracy politycz-
no-obronnej Europy Zachodniej pojawi y si  w latach 80. Jeden z pier-
wszych oficjalnych dokumentów powsta  w Hadze w 1987 roku i zosta
przyj ty przez pa stwa cz onkowskie UZE. Powsta a ogólna koncepcja
Europejskiej To samo ci Bezpiecze stwa i Obrony (ETBiO) – oznacza a
przyj cie przez pa stwa europejskie wi kszej odpowiedzialno ci za swo-

 obron  i zapewnienie sobie bezpiecze stwa w ramach Sojuszu Pó noc-
noatlantyckiego. Uchwalona deklaracja pa stw UZE i do czona do Trak-
tatu  z  Maastricht  mówi a  o  wspólnej  polityce  obronnej  w  ramach  UE,
mog cej z czasem prowadzi  do wspólnej obrony w strukturach NATO.
Przeszkod  w rozwoju WPZiB okaza y si  rozbie no ci co do sposobów

enia wzajemnych stosunków z Uni  Europejsk  NATO i Uni  Za-
chodnioeuropejsk  oraz zdominowanym przez USA Sojuszem Pó nocno-
atlantyckim. Sytuacj  skomplikowa o przyst pienie w 1995 roku do Unii
Europejskiej trzech nowych cz onków: Austrii, Finlandii i Szwecji. Pa -
stwa te niech tnie my la y o zaci ganiu jakichkolwiek zobowi za  mili-
tarno-politycznych. Problem wyst pi  równie  po wst pieniu Polski do
UE, w „której dru ynie gra ” czy z nowymi partnerami we Wspólnocie,
czy ze Stanami Zjednoczonymi? Na kolejnych szczytach zdo ano usun
najwa niejsze przeszkody na znalezienie formu y rozwoju europejskiego
potencja u militarnego. Dowodem na to by o przyj cie w styczniu 1994
roku przez Sojusz (czyli przez Stany Zjednoczone) koncepcji tzw. Wie-
lonarodowych Po czonych Si  do Zada  Specjalnych.

14 Ibidem, s. 256.



W 1994 roku podj to decyzj  o zwo aniu nast pnej Konferencji
Mi dzyrz dowej, maj cej za zadanie znowelizowanie Traktatu. By y
w nim m.in. postulaty: utworzenia jednolitej polityki zewn trznej Unii
powsta ej z po czenia ekonomicznych stosunków zewn trznych ze
Wspóln  Polityk  Zagraniczn  i Bezpiecze stwa, ograniczenia zasady
jednomy lno ci w realizacji tej polityki, dalszego rozwoju ETBiO, powo-
anie instytucji przedstawiciela ds. WPZiB.

Traktat Amsterdamski zosta  podpisany 2 pa dziernika 1997 roku
i wprowadza  nowe rozwi zania w dziedzinie polityki zagranicznej i bez-
piecze stwa. Dotyczy y uznania Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bez-
piecze stwa za domen  Unii Europejskiej (a nie UE i jej pa stw cz on-
kowskich), samodzielne w czenie si  UE w realizacj  „misji petersber-
skich”. G ównie misje petersberskie realizowa y zadania z zakresu huma-
nitaryzmu, ratownictwa, utrzymania i przywracania pokoju oraz regulo-
wania kryzysów.

Pomimo tych usprawnie , niewiele reform zosta o wprowadzonych
w ycie. Przede wszystkim Unia Europejska nie uzyska a tak potrzebnej
jej podmiotowo ci prawnomi dzynarodowej, a tak e w ma ym zakresie
ograniczono wymóg jednomy lno ci. Pomimo niedoskona ci zapisów
traktatowych proces zacie niania integracji w sferze polityki zagranicznej
i bezpiecze stwa by  kontynuowany.

Pojawi a si  koncepcja Wspólnej Europejskiej Polityki Bezpiecze -
stwa i Obrony (WEPBiO).

Du e znaczenie dla jej sformu owania mia y dwa wydarzenia
w 1998 roku – nieformalny „szczyt” UE w Pörtschtach w pa dzierniku
oraz francusko-brytyjskie spotkanie w Saint Malo w dniach 3-4 grudnia
1998 roku. Przyj to tam „Deklaracj  w sprawie obrony europejskiej”,
podpisanej przez prezydenta J. Chiraca i premiera T. Blaira. Brytyjczycy
zg osili szereg daleko id cych propozycji, zaproponowali g bok  refor-

 WPZiB,  zmierzaj  do  stworzenia  IV  filaru  UE  zajmuj cego  si
wspóln  polityk  obronn  oraz likwidacj  UZE i przekazanie jej funkcji
militarnych NATO, a politycznych – nowemu filarowi.

Ustalenia „szczytów” w Pörtschtach, Saint Malo i Waszyngtonie
umo liwi y podejmowanie dalszych kroków w kierunku wi kszej samo-
dzielno ci polityczno-militarnej przez Europejczyków. Nast pny „szczyt”



w Helsinkach w dniach 10-11 grudnia 1999 roku by  okazj  na podj cie
decyzji o stworzeniu unijnych si  szybkiego reagowania.

Si y te mia y by  wystawione przez wszystkie pa stwa cz onkow-
skie UE i liczy  oko o 50-60 tys. nierzy gotowych do realizacji „misji
petersberskich”. Podj to tak e decyzj  o stworzeniu odpowiednich struk-
tur wojskowych i politycznych.

„Szczyt” helsi ski zyska  uznanie w czasie posiedzenia w Brukseli
Rady Pó nocnoatlantyckiej, gdzie przedstawiono NATO-wsk  wyk adni
dzia  podejmowanych przez Europejczyków. Zdaniem J. Solana,
„WPZiB nie dotyczy zbiorowej obrony, a Unia nie ma ambicji, aby po-
dejmowa  b  dublowa  prace NATO”15.

Unia  Europejska  mia a  bra  na  siebie  odpowiedzialno  za  w asne
bezpiecze stwo. Nast pi  to mia o, poprzez wzmocnienie jej potencja u
obronnego w ramach NATO i jako europejski filar16.

Prze om wieków XX i XXI przyniós  swoisty zwrot w rozwoju inte-
gracji polityczno-obronnej, w samym tylko roku 1999 Wspólnoty Euro-
pejskie dokona y wi kszego post pu w tej dziedzinie ni  przez ostatnie
40 lat.

Od lutego 2000 roku zacz to realizowa  postanowienie „szczytu”
helsi skiego w zakresie tworzenia struktur instytucjonalnych. Na odby-
waj cej si  w 2000 roku kolejnej Konferencji Mi dzyrz dowej zagadnie-
nia wspólnej polityki zagranicznej i obronnej nie by y poruszane w szer-
szym zakresie. Wszystko to znalaz o odbicie w postanowieniach podpi-
sanego 26 lutego 2001 roku Traktatu z Nicei. Chocia  Traktat ten nie
wprowadzi  istotnych zmian do unijnej polityki zagranicznej i obronnej,
stanowi  jednak kolejny krok w kierunku jej wzmocnienia.

Pa stwa cz onkowskie UE potwierdzi y wol  tworzenia w asnych,
bardziej sprawnych struktur polityczno-obronnych („szczyt” w Laeken
w grudniu 2001 roku) rodkami nie tylko wojskowymi, ale i cywilnymi.

Do realizacji tego celu mia o s  prowadzenie samodzielnych
operacji (jak np. zwalczanie terroryzmu i przest pczo ci) tzw. rozwi za-
nia pakietowe, staraj ce si  rozwi zywa  konflikty mi dzynarodowe, jak
np. w Kosowie. Ten sam kurs polityczny zosta  utrzymany na kolejnych

15 D. Milczarek, op. cit., s. 268.
16 Ibidem, s. 268.



posiedzeniach Rady Europejskiej (szczyt w Sewilli w czerwcu 2002 roku,
nast pnie w Brukseli w pa dzierniku).

Wielkim wyzwaniem dla spójno ci i efektywno ci Wspólnej Polity-
ki Zagranicznej i Bezpiecze stwa okaza  si  konflikt Iracki na pocz tku
2003 roku. Pa stwa cz onkowskie UE przyj y bardzo zró nicowan
postaw  wobec polityki USA – od pe nego poparcia (Wielka Brytania) po
totaln  negacj  (Francja, Niemcy). Dochodzi y do tego wyra nie proame-
ryka skie stanowiska krajów kandyduj cych do UE, na czele z Polsk , co
niezbyt dobrze wró y rozwojowi drugiego filaru. Wszystko to mog o
spowodowa  wyra ny kryzys WPZiB oraz ca ego sojuszu transatlantyc-
kiego.

W chwili, kiedy skazano Husajna na mier  przez powieszenie oraz
wykonano egzekucj  sytuacja mo e w niedalekiej przysz ci jeszcze
bardziej zaogni  konflikt Iracki nie tylko w samym Iraku, ale i na wie-
cie. Przeciwnicy polityki, któr  stosuj  Amerykanie w wojnie z Irakiem,

 starali si  udowodni , e b dem by o ingerowanie w ich sprawy,
a z pewno ci  stara  si  b  w jeszcze wi kszym stopniu zem ci  za
mier  ich przywódcy. Równie  pa stwa, które w pocz tkowej fazie by y

za interwencj  zbrojn  w Iraku zastanawiaj  si , co przyniesie najbli szy
czas i jak d ugo b  musia y pozosta  wojska sprzymierze ców USA
w Iraku.

Analizuj c narz dzia WPZiB nale y wskaza  wspólne stanowiska,
wspólne dzia ania oraz strategie. Mechanizmy te znajduj  zastosowanie
nie tylko w ramach polityki zagranicznej i bezpiecze stwa, ale ca ej poli-
tyki zewn trznej, maj  one bardziej charakter operacyjno-funkcjonalny
ni  podmiotowy. Postanowienia dotycz ce tych mechanizmów znalaz y
si  najpierw w tytule V Traktatu z Maastricht, a pó niej zosta y znoweli-
zowane w Amsterdamie.

Wspólne stanowiska, zgodnie z art. 15 Traktatu UE, „okre laj
stosunek Unii do konkretnej kwestii o charakterze geograficznym lub
problemowym”17.

Wspólne stanowiska s  wi ce dla pa stw UE i dotycz  wszystkich
zagadnie  wspó czesnej polityki mi dzynarodowej oraz maj  du e zna-
czenie polityczne.

17 Ibidem, s. 274.



Problemy z ich stosowaniem wynikaj  m.in. z odmiennych koncep-
cji przyjmowanych przez poszczególne organy wspólnotowe oraz pa -
stwa cz onkowskie. Jednak cz  z nich, jak równie  Rada UE opowiada
si  za szerokim wykorzystaniem ró norodnych instrumentów z zakresu
ca ej polityki zewn trznej. Natomiast Komisja Europejska i niektóre kraje
optuj  za utrzymaniem podzia u na rodki polityczne z arsena u Wspólnej
Polityki Zagranicznej i Bezpiecze stwa oraz rodki ekonomiczne z za-
kresu pierwszego filaru. Wspólne dzia ania Zobowi zuj  Pa stwa Cz on-
kowskie do utrzymania przyj tych stanowisk oraz prowadzenia zgodnej
z nimi dzia alno ci. Stwarza to stosunkowo du e obowi zki dla cz onków
UE.

Wspólne dzia ania „dotycz  okre lonych sytuacji, gdzie za nie-
zb dne uwa a si  podj cie przez Uni  dzia  operacyjnych”. Przepisy
art.  J.1,  ust.  3  Traktatu  z  Maastricht  stanowi y,  i  dotyczy  to  dziedzin,
„w których Pa stwa Cz onkowskie maj  wa ne wspólne interesy”18.

Wspólne dzia ania, wi  pa stwa cz onkowskie jedynie politycz-
nie, a nie prawnie. Praktyka wskazuje jednak, e wspólne dzia ania nie
stwarzaj  obligacji porównywalnych ze zobowi zaniami w dziedzinie
I filaru. Maj  one charakter jedynie reakcji na okre lone wydarzenia mi -
dzynarodowe.

Przyk adem zastosowania wspólnych dzia , by o wprowadzenie
w ycie tzw. Paktu Stabilno ci w Europie. Z inicjatyw  jego powstania
wyst pi  w  1994  roku  francuski  premier  E.  Balladur,  a  sam Pakt  zosta
przyj ty w marcu 1995 roku19.

Nak ada  on na pa stwa stowarzyszone z UE m.in. poszanowanie
granic, ochron  mniejszo ci etnicznych oraz pokojowe rozstrzyganie
sporów.

Wspólne strategie wprowadzone  zosta y  na  mocy  Traktatu  Am-
sterdamskiego. Jego art. 13 mówi, e stosuje si  do dziedzin, w których,
„Pa stwa Cz onkowskie maj  wa ne wspólne interesy”20. Strategie takie
musz  mie  jasno okre lone cele, czas trwania oraz rodki zapewnione
przez Uni  i jej pa stwa cz onkowskie.

18 Ibidem, s. 274.
19 Ibidem, s. 276.
20 Ibidem, op. cit., s. 277.



Powo anie zagadnienia wspólnych strategii jest swego rodzaju kom-
promisem pomi dzy zwolennikami utrzymania ortodoksyjnie pojmowa-
nych, konfederalistycznych zasad wspó pracy mi dzyrz dowej a rzeczni-
kami wprowadzenia federalistycznych procedur g osowania wi kszo-
ciowego w zakresie drugiego filaru21.

Wspólne strategie mia y wype nia  luk  polityczn  – praktyka wy-
kaza a jednak, e nie odgrywaj  one wa nej roli, a powodzenie zale ne
jest od zgodnej woli politycznej pa stw cz onkowskich.

W sk ad pozosta ych mechanizmów Wspólnej Polityki Zagranicznej
i Bezpiecze stwa wchodz  zasady i ogólne wytyczne, decyzje oraz dekla-
racje.

Deklaracje s  cz sto stosowane do zaprezentowania stanowiska
strony unijnej wobec okre lonego wydarzenia mi dzynarodowego, co
powoduje, e ich brak w danej sytuacji, mo e by  odczytany jak brak
zasadniczego porozumienia mi dzy pa stwami cz onkowskimi (przyk ad
– milczenie UE w obliczu wej cia wojsk rosyjskich do Czeczenii w grud-
niu 1994 roku).

W Amsterdamie przyj to tak e umow  z pa stwami trzecimi lub
organizacjami mi dzynarodowymi (konwencjami). Na mocy art. 24 Trak-
tatu UE mog  by  one negocjowane przez Rezydencj  i zawieszane przez
Rad  UE.

Unia Europejska podejmuje decyzje o akcji zbrojnej wtedy, gdy
pojawia si  aspekt strategiczny (pojawiaj  si  okre lone sytuacje). Mo e
chodzi  o nast puj ce rodzaje sytuacji i zwi zane z nimi operacje22:

zapobieganie konfliktom w ramach rozwi zania kryzysów,
wymuszanie pokoju wi ce si  z konieczno ci  bojowego

ycia si  UE,
stabilizacja po konflikcie, operacje rozjemcze i monitoringu
typu peace-keeping,
klasyczne interwencje humanitarne czy ratownicze w sytu-
acjach katastrofy humanitarnej, tak e spowodowanej kl sk
ywio ow  (np. w Afryce).

W tych wszystkich sytuacjach Unia Europejska przewiduje dzia a-
nia zgodne z prawem mi dzynarodowym, czyli akceptacj  Rady Bezpie-

21 Ibidem, s. 277.
22 R. Ku niar, Bezpiecze stwo Europejskie, „Polska w Europie” 2 (46) 2004, s. 9-28.



cze stwa NZ lub organizacji regionalnych dzia aj cych na mocy i zgod-
nie z rozdzia em VIII Karty NZ. Nie wchodz  w gr  akcje ekspedycyjne
motywowane wzgl dami hegemonistycznymi lub imperialistycznymi
(vide inwazja Iraku w 2003 r.). We wszystkich dokumentach programo-
wych UE mówi si  o operacjach na rzecz pokoju, stabilno ci, powstrzy-
mania katastrof humanitarnych, naruszaniu praw cz owieka.

Unia Europejska ma w swoim dorobku u ycie si y zbrojnej, chodzi
tu o dwa mocarstwa militarne UE o bogatej przesz ci kolonialnej –
Wielkiej Brytanii i Francji.

Jako jedyne w UE dysponuj  samodzielnym potencja em ekspedy-
cyjnym oraz maj  do wiadczenie dzia ania w rodowiskach obcych kul-
turowo czy klimatycznie. UZE by a ladowo obecna w Zatoce Perskiej,
(przed pierwsz  wojn  w Zatoce) bra a udzia  w operacjach zwi zanych
z kolejnymi fazami konfliktu zbrojnego w by ej Jugos awii, przeprowa-
dzi a tak e pod dowództwem W och udan  operacj  „Alba” o policyjnym
charakterze w Albanii w 1997 r.

W 2003 r. dosz o do przej cia przez Uni  Europejsk  (po raz pierw-
szy) od NATO operacji prewencyjno-stabilizacyjnej „Amber Fox”. Misja
w Macedonii by a chrztem bojowym dla si  reagowania kryzysowego
UE. Nast pnym krokiem mia o by  przej cie odpowiedzialno ci za pokój
i  stabilno  w  Bo ni  i  Hercegowinie,  ale  w  2003  r.  sprzeciwi  si  temu
Waszyngton, który mia  obawy, e b dzie to dowodem dla UE na jej
dojrza  do podejmowania powa nych operacji wojskowych.

Wiosn  2003 r. UE wyst pi a do Rady Bezpiecze stwa NZ o man-
dat na operacje w Kongo, które powstrzyma yby rozwój tragicznych wy-
darze  w Ruandzie. Rada Bezpiecze stwa Narodów Zjednoczonych
udzieli a takiego mandatu Ugandzie wiosn  1994 r. UE przeprowadzi a
mia  i b yskawiczn  operacj  „Artemida” razem z si ami francuskimi

i angielskimi, która zako czy a si  sukcesem. By o to wielkim zaskocze-
niem dla Waszyngtonu. W wyniku tych dzia  wiosn  2004 r. podj to
decyzj  o utworzeniu „ugrupowa  taktycznych szybkiego reagowania”
(z inicjatywy Pary a, Londynu i Berlina), grupy bojowe o liczebno ci
1500 nierzy (w sumie 6-9 grup), maj ce mo liwo  mobilizacji
i  wys ania  w  teren  w  ci gu  15  dni.  Si y  te  mog yby  zosta  oddane  do
dyspozycji rady Bezpiecze stwa NZ.



W traktacie konstytucyjnym UE s  wa ne zapisy, które ju  pod
pewnymi wzgl dami s  realizowane. Chodzi o zintegrowanie ESDP
z CFSP. Je li traktat wejdzie w ycie, pojawi si  minister spraw zagra-
nicznych Unii, który by by wa nym instrumentem jej organów mi dzy-
rz dowych w tym zakresie.  rodki  cywilne  i  wojskowe ESDP maj  by

ywane w wietle traktatu w „misjach utrzymania pokoju, zapobiegania
konfliktom i umacniania bezpiecze stwa mi dzynarodowego, zgodnie
z zasadami Karty Narodów Zjednoczonych” (art. 40). Art. III-210 mówi
o operacjach wojskowych UE, które obejmuj  „wspólne dzia ania rozbro-
jeniowe, misje humanitarne i ratownicze, misje wojskowego doradztwa
i wsparcia, misje zapobiegania konfliktom i utrzymania pokoju oraz mis-
je zbrojne s ce opanowywaniu kryzysów, w tym przywróceniu pokoju
i stabilizacji sytuacji po konfliktach, oraz zwalczaniu terroryzmu”. Art.
III-212 wyra nie definiuje zadania Europejskiej Agencji ds. Uzbrojenia,
Bada  i Zdolno ci Wojskowych. S  nimi m.in.23:

a) udzia  w okre laniu celów w zakresie zdolno ci wojskowych
pa stw Unii i ocena ich realizacji;

b) sprzyjanie harmonizacji potrzeb operacyjnych i metod zaku-
pów uzbrojenia;

c) inicjowanie projektów wielostronnych w tym zakresie;
d) wspieranie wspólnych bada  w dziedzinie technologii woj-

skowych oraz studiów nad rozwi zaniami technicznymi od-
powiadaj cymi potrzebom strategicznym.

Agencja rozpocz a dzia alno  na pocz tku 2004 r. UE zaj a si
przygotowaniem wspólnej strategii bezpiecze stwa. Przygotowanie tego
projektu zlecono Javierowi Solanie, który przedstawi  jej pierwsz  wersj
na spotkaniu Rady Europejskiej w Salonikach w czerwcu 2003 r. Zespó
pod kierunkiem Solany przedk ada  kolejne wersje dokumentu, który
zosta  przyj ty na brukselskim spotkaniu Rady Europejskiej 12 grudnia
2003 roku.

Europejska strategia bezpiecze stwa (European Security Strategy)
zosta a przedstawiona w dokumencie pt. A  Secure  Europe  in  a  Better
World.

23 Ibidem, s. 21.



We wprowadzeniu stwierdzono m.in. „Jako zwi zek 25 pa stw,
licz cy ponad 450 milionów ludzi oraz wytwarzaj cy ponad jedn  czwar-

wiatowego produktu krajowego brutto (GNP), dysponuj cy szerok
palet  instrumentów Unia Europejska staje si  w sposób nieunikniony
globalnym graczem. Europa powinna by  gotowa do przyjmowania wraz
z innymi odpowiedzialno ci za globalne bezpiecze stwo i budow  lep-
szego wiata”.

W strategii stwierdza si , i  „agresja na du  skal  przeciwko któ-
remukolwiek z pa stw cz onkowskich jest obecnie nieprawdopodobna”.

Wyodr bnia si  i opisuje pi  rodzajów takich zagro : terroryzm,
proliferacj  broni masowego ra enia, konflikty regionalne (z dala od
Europy, poza Bliskim Wschodem), upadek lub rozk ad pa stw (state
failure), przest pczo  zorganizowan .

Odpowiedzi  UE na te zagro enia jest umacnianie stabilno ci i bez-
piecze stwa w jej s siedztwie, a strategicznym priorytetem dla Europy
jest rozwi zanie konfliktu na Bliskim Wschodzie, tworzenie porz dku
mi dzynarodowego opartego na skutecznym multilateralizmie.

UE ma by  bardziej aktywna, ma dysponowa  lepszymi zdolno -
ciami dzia ania oraz ma by  bardziej spójna. Aktywno  UE ma si  prze-
jawia  w rozwi zywaniu kryzysów i zapobieganiu konfliktom: politycz-
nym, dyplomatycznym, militarnym oraz wykorzystaniu instrumentów
z zakresu handlu i pomocy rozwojowej. Musz  by  zapewnione pewne
warunki, aby skutecznie reagowa  na zagro enia pojawiaj ce si  w zaso-
bach militarno-cywilnych, wspólna ocena zagro , cis a wspó praca
wywiadów, strategiczne partnerstwo z NATO.

Bardzo wa ny jest ten jeden punkt dokumentu, mówi cy o wspó -
pracy z partnerami. Dzia aj c razem, Unia Europejska i Stany Zjedno-
czone mog  stanowi  pot  si  na rzecz dobra w wiecie. Deklaruje
si  tak e gotowo  wspó pracy z innymi pot gami, które „podzielaj
nasze warto ci i cele”, to takie kraje jak Rosja i Chiny, ale jest to raczej
rozumowanie yczeniowe.

W dokumencie podkre la si  podstawowe znaczenie stosunków
z USA. J. Solana uwa a, e europejska strategia bezpiecze stwa ma klu-
czowy punkt w rozwoju Europy.

UE musi zadba  o witalno  ekonomiczn  i demograficzn , bez
której Europa nie b dzie mog a przetrwa  jako cywilizacja. Bardziej bez-



po rednim wyzwaniem jest wytworzenie europejskiej kultury strategicz-
nej. Jest ona potrzebna do tego, aby UE by o sta  nie tylko na pojedyncze
operacje, ale by mog a utrwali  sw  wiarygodno  jako solidnego kom-
ponentu polistrategicznego w ramach porz dku mi dzynarodowego,
zw aszcza wobec swego otoczenia. S siedzi Unii musz  mie  pewno , i
w sytuacji kryzysu b  stanowczo reagowa , a nie „hamletyzowa ”.

Wytworzenie europejskiej kultury strategicznej b dzie wymaga
czasu (chodzi tu o ró norodno  albo i brak narodowych kultur strate-
gicznych).

Europejczycy po do wiadczeniach II wojny wiatowej nie s  skorzy
do szybkiego si gania po si , ani jej stosowania na du  skal . UE kre-
owa a swój wizerunek jako „soft power”. Pokojowa kultura strategiczna
Europy jest zjawiskiem nowym, bo w okresach napoleo skich by y pro-
wadzone krwawe wojny, wojny wiatowe i wiele innych. Unia Europej-
ska ze wzgl du na szybki rozwój polityki bezpiecze stwa tworzy dobr
materialnie podstaw  europejskiej kultury strategicznej. Unia Europejska
ma du e nak ady i wysi ek w dziedzinie militarnej w Europie, ust puje
jedynie USA, dlatego te  Europa przewag  militarn  USA musi równo-
wa  m dro ci  i wszechstronno ci  swego strategicznego zaanga o-
wania. UE musi prowadzi  powa  polityk  bezpiecze stwa, dba
o bezpiecze stwo pa stw Starego Kontynentu, mi dzynarodowe aspiracje
UE w kontek cie globalizacji ycia mi dzynarodowego, partnerstwo
z USA i ich globaln  polityk .

Zdaniem Stevena Evertsa, „UE traci sw  niewinno  w podej ciu do
problemów mi dzynarodowych” i w najbli szych latach oka e si  czy

enie UE do samodzielno ci („wolno ci”) w yciu mi dzynarodowym
zostanie potwierdzone wzrostem odpowiedzialno ci za jej bezpiecze -
stwo i stosownym wk adem w bezpiecze stwo mi dzynarodowe24.

Nale y równie  przytoczy  kilka s ów na temat Konstytucji Unii
Europejskiej.

Jak pisze Timothy Garton Ash, Europejska konstytucja nie jest do-
kumentem inspiruj cym, nie mo na go uwa  za cel sam w sobie, a bar-
dziej za punkt wyj cia do innych, które przes dz  o tym, co Europa b -

24 S. Everts, Two Cheers for the UE’s New Security Strategy, ,,International Herald Tri-
bune”, z grudnia 2003.



dzie znaczy a za 20 lat. Stwierdza on, e konstytucja ustawi dopiero Eu-
rop  na starcie do trzech wielkich wy cigów.

I tak pierwszy sprint, zdecyduje czy UE stanie si  wiarygodn  alter-
natyw  dla ameryka skiego unilateralizmu, nast pny bieg to uporz dko-
wanie rodkowego Wschodu oraz bieg najd szy o utrzymanie konku-
rencji z rosn  gospodarcz  pot , jak  s  Chiny i Azja Po udniowo-
-Wschodnia, a tak e maraton o powstrzymanie globalnego cierpienia.

Wed ug przemy le  Asha „to wyniki tych wielkich biegów, a nie
szczegó y odnosz ce si  do wa enia g osów, ustale  dotycz cych liczby
komisarzy i prawnych formu  suwerenno ci przes dz  o tym, czy nasze
dzieci b  bardziej wolne i czy b dzie si  im lepiej o za 20 lat (…).
UE jest tylko rodkiem do celu, a nie celem samym w sobie. Instytucjo-
nalne ustalenia skodyfikowane w konstytucji s  tylko rodkami do tych
celów”.

Dotychczasowe prawo UE bazuje na Traktacie o Unii Europejskiej,
o Wspólnocie Europejskiej, które by y modyfikowane przez Traktaty
z Maastricht, Amsterdamski i Nicejski. Tu nast powa o przekazywanie
przez pa stwa cz onkowskie swojej suwerenno ci organom UE, a w szcze-
gólno ci radzie i komisji. W konsekwencji poszczególne pa stwa pozo-
stawa y „panami umów”. Ma si  to zmieni  poprzez przyj cie Konstytu-
cji UE, gdzie UE dostanie wi cej kompetencji od pa stw cz onkowskich
oraz g osowania odbywa  si  b  w radzie wi kszo ci , a nie tak jak do
tej pory jednomy lnie.

Do 1 maja 2004 r. musieli my si  temu procesowi przygl da  z bo-
ku, jednak teraz mo emy decydowa  o kszta cie i procesach integracji.
W kwestii ilo ciowej idzie za daleko i godzi w suwerenno  pojedyn-
czych pa stw cz onkowskich. Nadal UE jest federacj  pa stw, a nie pa -
stwem federalnym, którym by  nie mo e i nie powinna.

Istnieje jednak zagro enie, e zintegrowana w adza centralna zaw-
sze musia aby preferowa  interesy jednych, zaniedbuj c drugich. Mo e
si  sta  tak, e preferowane b  interesy du ych, bogatych, zachodnich
narodów, za  gdzie  na dalszym planie dostrzegane b  ma e, rednie,
biedniejsze wschodnie narody. Ta koncepcja jest dla nas niekorzystna i tu
dobrym przyk adem s  narzucane przez Niemcy i Francj  wy sze podatki
korporacyjne, co u nas Polaków spowodowa oby zahamowanie rozwoju
gospodarki na korzy  tamtych pa stw.



Musimy nauczy  si  rozmawia  w tak du ym gronie cz onków i do-
chodzi  do jak najwi kszej ilo ci kompromisów, bo wówczas ca y sys-
tem, na którym opiera si  UE, przetrwa i b dzie trwa  przez d ugi czas.

Sukcesami s  m.in.: odniesienie w konstytucji do europejskiego
dziedzictwa religijnego w preambule, stworzenie organu, jakim b dzie
minister spraw zagranicznych, co oznacza, e b dzie Europa mog a
przemówi  jednym g osem i podnie  swój status na arenie mi dzynaro-
dowej, a tak e wzmocnienie wspólnej polityki bezpiecze stwa i obronno-
ci, wprowadzenie klauzuli solidarno ci w obliczu terroryzmu i katastrof.

W ramach tzw. „koalicji ch tnych” mo liwa b dzie wzajemna pomoc
wojskowa. S  to drobne sukcesy, ale z pewno ci  nie mo na zako czy
prac na tym etapie i nadal umacnia  integracj  oraz wspó prac  mi dzy-
rz dow .

Nale y obecnie walczy  o to, aby nikt nie straci  swojej suwerenno-
ci. Jest to powi zane w du ej mierze z poczuciem globalnego bezpie-

cze stwa. Umacnia w ludziach z ca ej Unii Europejskiej wiar , e mo e-
my swobodnie , podró owa , osiedla  si . Unia jako „wielka rodzina”
musi tworzy  ramy bezpiecze stwa globalnego poprzez tworzenie oraz
nadzorowanie czy koordynowanie obecnych lub przysz ych mechani-
zmów bezpiecze stwa. Nie wystarczy wydawa  nowych aktów praw-
nych, w których zawarte b  ogólne stwierdzenia o ograniczeniach,
zakazach czy przyzwolenia dla obywateli Wspólnoty. Suche przepisy nie
daj  bezpiecze stwa, dlatego nale y stworzy  mechanizmy realnego ich
przestrzegania i realizowania. Musimy wszyscy jako jedno  bacznie
obserwowa  otaczaj cy nas wiat. Równie  wiele wysi ku nas czeka, aby
zintegrowa  si  z nowymi krajami, które co pewien czas do czaj  do
Wspólnoty.

Po rozszerzeniu Unii Europejskiej w sk ad wspólnoty wesz y by e
pa stwa komunistyczne z Europy rodkowej zale ne od ZSRR. Rozsze-
rzenie Unii na Wschód po o ostatecznie kres ja ta skiemu podzia owi
Europy i spowodowa o, e pa stwa Europy rodkowej zaj y nale ne im
miejsce w rodzinie narodów europejskich. Unia Europejska wzmocni a
dzi ki temu swój potencja  ekonomiczny i zyska a nowe mo liwo ci



dzia ania jako podmiot stosunków mi dzynarodowych o ambicjach glo-
balnych25.

Nale y równie  przytoczy  Deklaracj  Ate sk  og oszon  przez
pi tna cie pa stw cz onkowskich Unii Europejskiej z okazji podpisania
traktatu akcesyjnego przez pa stwa przyst puj ce. Stwierdzono, e Unia
wyra a ich „wspólne postanowienie po enia kresu odwiecznym kon-
fliktom i przezwyci enia przesz ych podzia ów kontynentu. Unia wyra-
a (…) wol  budowania wspólnej przysz ci opartej o wspó prac , po-

szanowanie ró norodno ci oraz wzajemne zrozumienie”26.
Z rozszerzeniem na Wschód wi e si  nadzieje na definitywne za-

ko czenie konfliktów mi dzy pa stwami Europy Zachodniej i Wschod-
niej, co zapewni pokój na ca ym kontynencie i sprawi, e terytorium roz-
szerzonej Unii stanie si  jednolitym obszarem demokracji, bezpiecze -
stwa i sprawiedliwo ci, jednolitymi rynkami zbytu i pracy oraz jednolit
stref  ochrony rodowiska. Wspólnoty Europejskie oraz Unia Europejska
odegra y bardzo wa  rol  w regulowaniu wszelkich spornych kwestii
pomi dzy swoimi cz onkami, chocia by w przypadku Francji i Niemiec.
Integracja zosta a pomy lana jako rodek zapobiegaj cy powtórzeniu si
konfliktów (dwie wojny wiatowe), które kosztowa y Europ . Udzia
pa stw przyst puj cych przyczyni si  w tej strukturze do rozszerzenia
strefy stabilno ci na Wschód. Nawet nie b c organizacj  o charakterze
obronnym, Unia Europejska stanowi  b dzie dla jej cz onków obiektyw-
nie skuteczny czynnik odstraszaj cy wobec zagro  zewn trznych.
Ka dy agresor b dzie si  musia  liczy  z tym, e w przypadku sprowo-
kowania konfliktu z jednym pa stwem b dzie mie  do czynienia z pozo-
sta ymi pa stwami Unii, tym bardziej, e pa stwa te realizuj  ju  Wspól-

 Polityk  Zagraniczn  i Bezpiecze stwa27.
Wobec tak widzianej przysz ci oraz spójno ci wszystkich cz on-

ków Unii,  mo emy si  pokusi  na  stwierdzenie,  e  mamy do  czynienia
z globalnym bezpiecze stwem unijnym.

Z punktu widzenia krajów przyst puj cych, rozszerzenie Unii Euro-
pejskiej  na  Wschód  ma  prawie  same  zalety.  Nowi  cz onkowie  mog  li-
czy  na pomoc w rozwi zywaniu problemów, których nie byliby w stanie

25 S. Parzymies, op. cit., s. 245.
26 Ibidem, s. 252.
27 Ibidem, s. 257.



rozwi za  samodzielnie, a jedynie we wspó pracy z innymi pa stwami,
dzi ki wzajemnej solidarno ci (np. zwalczanie przest pczo ci transgra-
nicznej)28.

Przede wszystkim cz onkostwo w Unii Europejskiej utrwali w no-
wych pa stwach cz onkowskich demokratyczny model ustrojowy, gwa-
rantuj c nieodwracalno  procesu transformacji poprzez konsolidacje
tych warto ci, które wspólne s  dla pa stw Unii, zasad demokracji, praw
cz owieka i gospodarki rynkowej oraz przynale no  do zachodniego
systemu gospodarczego i polityczno-obronnego29.

Przyj cie Traktatu Konstytucyjnego Unii Europejskiej przez Rad
Europejsk  18 czerwca 2004 r., definiuj cego jej nowy kszta t, uzasad-
niane by o dwoma argumentami: rozszerzeniem na Wschód i potrzeb
wyposa enia Unii Europejskiej w drodze podpisania nowego paktu za o-
ycielskiego w rodki do dzia ania jako mocarstwo w warunkach globali-

zacji30.
Od wielu ju  lat poj cie „globalizacja” wywo uje mnóstwo nami t-

no ci i emocji. Jak wskazuje prof. Roman Ku niar, globalizacja podbi a
zyk politologii, analiz, komentarzy31. Okre lenie to sta o si  s owem

„wytrychem” opisuj cym i próbuj cym wyja ni  funkcjonowanie naszej
cywilizacji na obecnym etapie jej rozwoju.

Niew tpliwie „globalizacja” jest terminem z onym i wieloznacz-
nym, który zazwyczaj nigdy nie jest stosowany neutralnie. Istotne jest
jednak  to,  e  w nie  w  ci gu  kilkunastu  ostatnich  lat  termin  ten  nabra
nowej mocy i tre ci, a to za spraw  na enia si  w czasie kilku powa -
nych procesów.

Po pierwsze, zjawisku temu sprzyja a post puj ca deregulacja gos-
podarki i narodowych rynków wraz z coraz bardziej rosn  wspó zale -
no ci  ekonomiczn  pa stw na wiecie. Zwi kszaj ce si  rozmiary
i zró nicowanie ponadgranicznych transakcji oraz ich rosn ce przep ywy
kapita owe z y si  na tzw. ekonomiczny aspekt globalizacji32.

28 Ibidem, s. 258.
29 Ibidem.
30 Ibidem, s. 275.
31 R. Ku niar, Globalizacja, geopolityka i polityka zagraniczna, „Sprawy Mi dzynarodo-

we” nr 1/2000.
32 Por. J. Stigliz, ,,Globalisation and its discontents”, PWN, Warszawa 2007.



Po drugie, zjawisko to jest uto samiane z istnieniem wysokiego
poziomu interakcji mi dzy lud mi pozostaj cymi w oddalonych od siebie
miejscach, niemo liwych bez rewolucji informatycznej tzw. technolo-
giczny aspekt globalizacji. A. Giddens napisa  nawet o wprowadzeniu
czwartego wymiaru przestrzeni spo ecznej w postaci globalnych uwarun-
kowa , które s  pozbawione miejsca, dystansów i granic. Implikuje to
wiele procesów np. powstanie tzw. „mechanizmu odterytorialniania (de-
teritorialization) zjawisk i procesów spo ecznych”, ukszta towania si
wizji „ wiata jako jednego miejsca” (single place) czy te  wzajemne wa-
runkowanie tego, co lokalne i tego, co globalne, niezale nie od lokalizacji
w czasie i przestrzeni33 (metafory, „odterytorialniania” i „ wiata jako
pojedynczego miejsca” wydaj  si  najpe niej przedstawia  istot  globali-
zacji i now  jako  wnoszon  przez nie do spo eczno ci mi dzynarodo-
wej).

Po trzecie, w odniesieniu do roli czynnika politycznego wskazuje
si , e u podstaw procesów globalizacji le  decyzje polityczne okre lo-
nych  pa stw  i  tworzone  przez  nie  warunki.  Mo na  by  rzec,  e  s  one
wiadomie stymulowane i sterowane przez okre lone pa stwa lub inne

si y polityczne. Uwa a si , e globalizacja rozwija si  tylko w warunkach
tzw. „przyzwalaj cego adu politycznego”. Oznacza on taki stan stosun-
ków mi dzy pa stwami, który umo liwia powstanie wspó zale no ci
ponad i mi dzy narodowymi o rodkami w adzy. Tak rozumiany proces
globalizacji jest uzale niony od w adz pa stwowych i ich przyzwolenia
na tworzenie i rozwój rynku wiatowego, dzia anie korporacji transnaro-
dowych i organizacji pozarz dowych34.

W Agendzie 2000 z lipca 1997 r., która okre li a strategi  dzia ania
Unii na prze omie XX i XXI wieku stwierdza si , e proces globalizacji
przyniós  Unii znaczne korzy ci. Wobec tego sformu owano swego ro-
dzaju unijny program uczestnictwa w globalizacji i napisano, e „Unia
musi zwi kszy  swój wp yw na sprawy wiatowe; propagowa  takie war-
to ci jak pokój i bezpiecze stwo, demokracja i prawa cz owieka; zapew-
nia  pomoc krajom najs abiej rozwini tym, broni  przyj tego modelu
spo ecznego oraz zwi ksza  sw  obecno  na wiatowych rynkach”
a tak e „walczy  ze zorganizowan  przest pczo ci , terroryzmem i roz-

33 Por. M. Pietra , Oblicze procesów globalizacji, UMCS, Lublin 2002.
34 M. Pietra , Istota i zakres procesów globalizacji, „Sprawy Mi dzynarodowe” nr 2/2002.



przestrzenianiem broni j drowej, bakteriobójczej i chemicznej, zapobie-
ga  niszczeniu rodowiska i gwarantowa  zrównowa ony wzrost gospo-
darczy – jednocze nie optymalnie wykorzystuj c swoje zasoby”35.

Id c dalej czytamy, e „je li interesy maj  by  dobrze chronione
a korzy ci wynikaj ce z globalizacji zagospodarowane w pe ni (…),
wspólne dzia anie UE staje si  w coraz wi kszym stopniu konieczne”36.
W dokumencie podkre la si , e „w interesie Unii Europejskiej le y od-
grywanie (na arenie mi dzynarodowej) roli politycznie proporcjonalnej
do si y ekonomicznej i dlatego zachodzi konieczno  wypracowania
kompleksowej strategii stosunków zewn trznych, a tak e uzyskania przez
Uni  Europejsk  zdolno ci do podejmowania decyzji w sferze polityki
zagranicznej, które przewiduj  u ycie si  zbrojnych”37.

Natomiast Rada Europejska stwierdza, e w zmieniaj cym si wie-
cie ma do odegrania rol  stabilizatora – bardzo wa  na arenie mi dzy-
narodowej – oraz przewodnika wskazuj cego kierunki rozwoju wielu
krajom i narodom38. Rada Europejska wskazuje równie , e Europa
w oczach obywateli powinna by  bardziej zaanga owana w sprawy za-
graniczne, bezpiecze stwo i obron , prowadz c lepiej skoordynowane
dzia ania na wi ksz  skal , skierowane na rejony n kane konfliktami
w Europie, wokó  niej i w innych cz ciach wiata. Unia widzi w tym
sfer  swego politycznego dzia ania w procesie globalizacji39.

Przy tak zdefiniowanych dzia aniach trzeba zwraca  szczególn
uwag  na rozmaite aspekty od: ekonomicznych (jakie korzy ci i na jak

ugo przynios  powzi te dzia ania dla danego regionu czy kraju) po
czynnik ludzki (powstaj ce zagro enia dla ycia czy zdrowia), poniewa
ludzie s  najbardziej nara eni na zmiany, jakie zachodz  przy takich dzia-
aniach, czy s  one zwi zane z zachowaniem pokoju czy w przeciwdzia-
aniu akcjom zbrojnym.

Obywatele UE prowadz cy swoje ycie w danej spo eczno ci, z któ-
 si  identyfikuj , nie lubi  wielkich zmian, jest to zwi zane z ich kultu-
, mentalno ci , przyzwyczajeniem czy te  religi . Dlatego te  globali-

35 S. Parzymies, op. cit., s. 275,
36 Ibidem, s. 276,
37 Ibidem.
38 Ibidem.
39 Ibidem, s. 277.



zacja bezpiecze stwa musi uwzgl dnia  takie warto ci. Nale y w sposób
delikatny podchodzi  do takich dzia . Za przyk ad mo emy wskaza
akcj  zbrojn  na Irak w 2003 roku, gdzie zgin o wielu niewinnych ludzi
zamieszkuj cych ten kraj. Unia Europejska powinna si  w takich spra-
wach wypowiada  jako jedno cia o oraz jako jeden organ podejmowa
dzia ania, aby nie wyst powa y sytuacje, e ka de pa stwo z osobna re-
alizuje swój program.

W kontek cie politycznych uwarunkowa  procesów globalizacji
nale y wskaza  na istotn  rol  liberalnej my li politycznej. To w nie
liberalizm stymuluje i uzasadnia rozwój globalnego rynku, deregulacj
gospodarek i ograniczanie roli pa stwa. Procesy globalizacji powi zane

 z liberaln  wizj  organizacji ycia spo ecznego40. Nie dziwi wi c, i
ównymi piewcami pozytywów tego zjawiska s  przede wszystkim

przedstawiciele transnarodowych korporacji i globalnych mediów, sze-
fowie globalnych instytucji finansowych i handlowych tj. MFW, OECD,
WTO etc. By y minister spraw zagranicznych Republiki W oskiej Renato
Ruggiero sformu owa  nawet prost  zale no : „globalizacja równa si
wzrost, rozwój oraz pokojowe, oparte na wspó pracy stosunki mi dzyna-
rodowe”41. Wed ug adherentów tego procesu na jego horyzoncie wida
ju  globalne spo ecze stwo i tzw. globalne zarz dzanie (global governan-
ce).

Optymistyczna interpretacja globalizacji jest nade wszystko ideolo-
gi  spo ecze stw wysoko rozwini tych i bogatych, których potencja
i dalszy wzrost istotnie wymaga „przestrzeni yciowej”, a których syno-
nimem s  oczywi cie Stany Zjednoczone. Thomas Friedman publicysta
„The New York Timesa” deklaruje wprost: „globalizacja to my – czyli
Stany Zjednoczone, które s  wprost stworzone do tego, by w tym proce-
sie zwyci ”42. System USA (gospodarka, kultura, polityka) oczywi cie
doskonale je do tego predystynuj . W tpliwo ci nie ma tak e prof. Zbi-
gniew Brzezi ski, dla którego globalna hierarchia w adzy jest wyra nie
pionowa: „ze Stanami Zjednoczonymi na szczycie”43. Podobnie uwa a

40 Por. J. Stigliz, op. cit.
41 http: www.rzeczpospolita.pl
42 http: www.nyt.com.
43 Z. Brzezi ski, Demokracja wobec globalizacji, „Przegl d Polityczny” nr 40-41/1999;

My l i dzia anie w polityce mi dzynarodowej, Lublin 1990.
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Jean-Marie Guehenno: „gwarantem porz dku mi dzynarodowego w cza-
sach globalizacji jest pot ga Ameryki i dlatego w nie globalizacja jest
postrzegana jako synonim amerykanizacji”44.

Jest to dobry przyk ad, a zarazem model, do którego mo emy odno-
si  si  przy dokonywaniu analizy UE.

Nale y jednak wskaza  my l, jak  przedstawi  Keens-Soper, „ aden
inny region wiata nie ma wi kszego interesu ekonomicznego ni  Europa
w rozwoju globalizacji”, co wynika z pozycji UE w gospodarce wiato-
wej, w tym g ównie w handlu mi dzynarodowym. Unia jako najwi kszy
eksporter na wiecie, stara si  wykonywa  to zadanie jak najlepiej. I tak
w 2001 roku kraje UE uzyska y nadwy  w handlu zagranicznym ponad
37 mld USD, gdzie Stany Zjednoczone zanotowa y deficyt 422 mld USD.
Ale musimy w dalszym ci gu pami ta , e UE nie jest ekonomicznie
samowystarczalna jak USA. Jako pot ga ekonomiczna wiata oraz
uczestnik procesów globalizacji Unia jest zarazem bardziej wra liwa na
wstrz sy polityczno-ekonomiczne, ni  g ówny partner w stosunkach Sta-
ny Zjednoczone.

Analizuj c zjawisko „globalizacji” nale y jednoznacznie wskaza ,
 procesów j  generuj cych nie mo na sprowadza  do jednej si y spraw-

czej. Pe ne jej wyja nienie wymaga uwzgl dnienia powi zanych ze sob
czynników politycznych, gospodarczych, technologicznych, ekologicz-
nych, psychologicznych i innych.

Badaj c zakresy procesów globalizacji, jej wyzwania i skutki, pra-
gn bym zwróci  uwag  na specyficzny – wa ny moim zdaniem – ele-
ment tj. wymian  handlow  i powi zan  z ni  dzia alno  korporacji tran-
snarodowych. Oba te elementy przyczyniaj  si  do zwi kszania mi dzy-
narodowych przep ywów gospodarczych oraz poziomu przenikalno ci
granic. Prowadz  one jednocze nie do kszta towania si  charakterystycz-
nej dla globalizacji gospodarki transnarodowej, któr  E. Luttwak okre li
mianem „turbokapitalizmu”45.

Bezsprzecznie korporacje wprowadzaj c globalizacj  produkcji,
jednocze nie stymuluj  transgraniczne przemieszczanie si  si y roboczej,
prowadz  do kszta towania si cis ej, korporacyjnej wizji. Korporacje

44 J. M. Guehenno, The impact of Globalization Strategy, Frankfurt/New York 1998.
45 Por. H-P. Martin, H. Schumann, Pu apka globalizacji. Atak na demokracj  i dobrobyt,

Wroc aw 1997.



zmieniaj  równie  spo eczno  mi dzynarodow  par excellence. Z jednej
strony ich innowacyjno  technologiczna, zw aszcza w dziedzinie techni-
ki przetwarzania i przekazywania informacji, przy piesza procesy globa-
lizacji, zwi ksza mo liwo  dzia ania ponad granicami pa stw. Z drugiej
za  strony staj  si  wa nym czynnikiem ewolucji pozycji i funkcjonowa-
nia pa stw w spo eczno ci mi dzynarodowej oraz ród em istotnych dla
nich wyzwa .

Mo emy wskaza , e istnieje uzale nienie od nowych technologii,
rozwoju gospodarczo-spo ecznego, których rozprzestrzenianie w du ej
mierze u atwia proces globalizacji. Te sk onno ci prowadz  do tego, i
dysponowanie pot nymi zasobami informacji doprowadzi  mo e do
zast pienia polityki i dyplomacji.

Po pierwsze korporacje staj  si  nowym ród em si y w spo eczno-
ci mi dzynarodowej. Dzieje si  tak na skutek posiadanego potencja u

technologicznego i finansowego oraz wzrostu liczby korporacji. W latach
1969-1994 w 14 najbogatszych pa stwach wiata ich liczba wzros a z 7
tysi cy  do  24  tysi cy,  a  w  ko cu  lat  90-tych  ich  liczb  szacowano  na
oko o 60 tysi cy – posiada y one ponad 500 tysi cy filii. W konsekwencji
w procesie sterowania rodowiskiem mi dzynarodowym tworzy to wy-
zwanie dla tradycyjnie dominuj cej politycznej p aszczyzny stosunków
mi dzynarodowych. Ju  obecnie zauwa alne jest ograniczenie kontroli
rz dów, a wi c sfery politycznej nad sfer  gospodarcz , która zyskuje
coraz wi kszy zakres autonomii. Nast puje wi c swoista zmiana uk adu
si  mi dzy sfer  polityczn  a gospodarcz . Istnieje nawet obawa, e
w sytuacji dalszego wzrostu potencja u i liczby korporacji transnarodo-
wych oraz nacisku na liberalizacj ycia gospodarczego, wzmacnianie
mechanizmów rynkowych i jednoczesnego ograniczania roli pa stw,
mo liwa stanie si  radykalna zmiana usytuowania o rodków decyzyj-
nych, tj. ich przej cia ze sfery rz dowej na sfer  korporacyjn 46.

Pa stwa cz onkowskie UE d  ci gle do ograniczenia inflacji, defi-
cytu bud etowego czy d ugu publicznego, co znalaz o wyraz w obowi -
zuj cych kryteriach oraz regulacjach dotycz cych Unii Gospodarczej
i Walutowej.

46 M. Pietra , op. cit.



Nale y równie  wskaza , e nast puje zacieranie si  granicy mi dzy
tym co zagraniczne, a tym co wewn trzne w polityce, czyli mi dzy poli-
tyk  zagraniczn  a polityk  wewn trzn . Niektórzy deklaruj  wr cz „ko-
niec polityki zagranicznej”. Sam za  termin „zagraniczny” uwa aj  za
anachroniczny i przestarza y.

Analiza wp ywu procesów globalizacji na ewolucj  podmiotowej
struktury i funkcjonowania rodowiska mi dzynarodowego oraz pozycj
i rol  pa stwa prowadzi do wniosku o konieczno ci dzia  na rzecz glo-
balizacji struktur sterowania rodowiskiem mi dzynarodowym. Pojawia
si  tu poj cie globalnego zarz dzania – global governance. Struktury
takie mia y by tworzy  instytucje mi dzynarodowe, a w ród nich organi-
zacje mi dzynarodowe (zw aszcza pozarz dowe) oraz re imy mi dzyna-
rodowe. Jest to jedno z antidotum na unikni cie anarchii, chaosu i pog -
biaj cej si  pauperyzacji spo ecznej, jako skutków ubocznych wszelkich
procesów sk adaj cych si  na szeroko rozumian  globalizacj . Albo-
wiem, globalizacja to zespó  z onych, skomplikowanych, dynamicz-
nych i wielowymiarowych zmian zachodz cych w funkcjonowaniu cywi-
lizacji ludzkiej.

Jak ukazuje profesor Marek Pietra  oznacza to, e nie mamy do
czynienia z jedn  globalizacj , lecz z wieloma na wielu p aszczyznach:
spo ecznej, gospodarczej, informacyjnej, kulturowej, politycznej i ekolo-
gicznej. Co wi cej, zdaniem autora lista tych p aszczyzn nie jest zam-
kni ta, a czy je przede wszystkim zespó  cech wspólnych uwa anych za
istot  zjawiska globalizacji tj. „ cie nianie si ” czasu i przestrzeni, two-
rzenie si  swoistej transnarodowej przestrzeni spo ecznej, istniej cej poza
obszarem okre lonym granicami pa stw narodowych i ich suwerennej
jurysdykcji. Dope nieniem jest jednoczesne wyst powanie tych procesów
na poziomie wewn trz pa stwa, jak i w rodowisku mi dzynarodowym47.

Bez wzgl du na to, jakie s  wyja nienia obecnej sytuacji oraz pro-
gnozy jej przysz ego rozwoju, nale y wskaza , e Unia Europejska, zaj-
muj ca poczesne miejsce w owej bogatszej cz ci wiata, musi bra  pod
uwag  wszystkie implikacje wynikaj ce z globalnego uk adu si , który
po rednio i bezpo rednio wp ywa na kszta t jej stosunków z otoczeniem
mi dzynarodowym. Zdaniem R. G. Whitmana wyst puj  trzy g ówne

47 M. Pietra , op. cit.



czynniki o charakterze obiektywnym wp ywaj ce na wzrost znaczenia
UE w stosunkach mi dzynarodowych: generalna przemiana si  w wiecie,
narastaj ca instytucjonalizacja stosunków mi dzynarodowych oraz ewo-
lucja globalnego systemu gospodarczego.

Unia Europejska ma ogromn  z ono  i wyj tkow  unikatowo ,
jest bytem niepowtarzalnym, nie maj cym porównywalnych odpowiedni-
ków w historii stosunków mi dzynarodowych.

Pozycja mi dzynarodowa Unii Europejskiej jest jedn  z czo owych
w wiecie. Nie jest to jedyna cecha wyró niaj ca, gdy  unikatowo  UE
dotyczy tak e g bi i skali integracji.

adne inne ugrupowanie na wiecie nie rozwin o w tak du ym
stopniu zachodz cych procesów integracyjnych. Unia uzyska a przewag
nad innymi ugrupowaniami.

Najwa niejszym dorobkiem wspólnotowych struktur integracji eu-
ropejskiej jest to, e zdo y one przez ca y okres powojenny zapewni
pokojowy rozwój ca emu kontynentowi, tworzy  odpowiednie struktury
bezpiecze stwa oraz wspó pracy politycznej, ekonomicznej i militarnej.

Europejczycy w zako czeniu zimnej wojny postrzegali pocz tek
odbudowy Europy i wzrost znaczenia na scenie wiatowej. Jacques Chi-
rac by  wielkim zwolennikiem wielobiegunowo ci w stosunkach mi dzy-
narodowych, co oznacza o podwa enie hegemonii ameryka skiej48. Ro-
bert Kagan pisa  „Europa sta  si  mia a nowym supermocarstwem, nie
tylko gospodarczym i politycznym, lecz równie  militarnym (…) odzy-
skuj c pozycje uczestnika globalnej rozgrywki”.

Unia Europejska ma za zadanie udziela  wszechstronnej pomocy
pa stwom trzecim oraz promowa  system europejskich warto ci, obej-
muj cy nie tylko umacnianie demokracji, rz dy prawa czy ochron  praw
cz owieka, ale równie  specyficzny model rozwoju spo ecznego.

Ekonomiczne stosunki zewn trzne s  od dawna dobrze rozwini te
i maj  wszelkie dane do dalszego rozwoju i wzmacniania jej mi dzyna-
rodowej pozycji i roli na gospodarczej mapie wiata (zw aszcza po wpro-
wadzeniu euro i jej rozszerzeniu na Wschód). Unia Europejska ma wci
niedoskona y system formu owania realizacji swej polityki zagranicznej,

48 S. Parzymies, op. cit., s. 281.



a tak e i polityki bezpiecze stwa. Oznacza to, e w porównaniu z inte-
gracj  ekonomiczn  komponent ten jest s abo rozwini ty.

Unia Europejska mimo ogromnego wzrostu znaczenia na wiecie
w ostatnim pó wieczu w stosunkach mi dzynarodowych jest ekonomicz-
nym olbrzymem i zarazem polityczno-militarnym kar em. Sytuacja taka
utrudnia UE odgrywanie roli pe nowymiarowego mocarstwa globalnego.
Powodem jest nie brak rodków, ile brak silnej woli politycznej do rozwi-
jania militarnego komponentu integracji europejskiej.

Unia Europejska w przysz ci mo e osi gn  status mocarstwa
globalnego (porównanie z pozycj  i rol  dzisiejszych Stanów Zjednoczo-
nych). Wymaga oby to w praktyce wzmocnienia komponentu polityczno-
-militarnego, a to z kolei oznacza oby ograniczenie b  eliminacj  barier
(politycznych, instytucjonalnych, prawnych itp.) w jego rozwoju.

W projekcie  dla  Unii  Europejskiej,  dokumencie  z  25  maja  2002  r.
maj cym charakter informacji Komisji Europejskiej przekazanym Kon-
wentowi Europejskiemu, w ród trzech zada , jakie Komisja uwa a za
fundamentalne dla Unii Europejskiej jedno brzmi tak: „Unia musi wyko-
nywa  obowi zki wiatowego mocarstwa”49.  Unia  musi  wzi  na  swoje
konto odpowiedzialno  jako wiatowa pot ga, musi propagowa  swoje
warto ci, by  wiarygodna i liczy  si  jako uczestnik globalizacji i urze-
czywistnienia wspólnego i zrównowa onego rozwoju. Zarazem musi
realizowa  polityk  zewn trzn  (tak wi c WPZiB) otwart  na dialog
mi dzy cywilizacjami, kulturami i religiami, opart  na wspó pracy z kra-
jami znajduj cymi si  w s siedztwie jej granic oraz na d eniu do zbli e-
nia do siebie Pó nocy i Po udnia50.

Unia mo e podejmowa  decyzje dotycz ce bezpiecze stwa i obro-
ny, a jest to tym bardziej konieczne, e zdaniem Komisji – „Europa jest

ównym graczem na arenie mi dzynarodowej i w wi kszym ni  inni
stopniu mo e si  przyczyni  do uregulowania i stabilizacji systemu mi -
dzynarodowego”51. Musi Unia podejmowa  dzia ania w kierunku trwa e-
go wzrostu w wiecie, aby sprosta  z nowymi modelami ryzyka, który
wynika z dysproporcji gospodarczej i spo ecznej, takie jak: zamieszki
wewn trzne i konflikty regionalne, prowadz ce do opuszczania krajów

49 Ibidem, s. 278.
50 Ibidem, s. 278.
51 Ibidem, s. 279.



przez fale uchod ców i wp ywaj ce na rozprzestrzenianie si  terroryzmu,
przemytu i nielegalnej imigracji, niszczenia rodowiska wiatowego
i lokalnego. Unia stawia sobie za cel likwidacj  dalekich i bliskich przy-
czyn tych nowych zagro  bezpiecze stwa i dobrobytu.

Unia powinna zwi kszy  nacisk na europejsk  polityk  bezpiecze -
stwa i obrony, tak jak osi gn a wysok  sprawno  w dziedzinie polityki
handlowej, aby przewodzi  na arenie mi dzynarodowej.

W dziedzinie globalizacji bezpiecze stwa nale oby w du ym
stopniu skupi  uwag  na przep ywie informacji oraz tak rozdzieli  kom-
petencje pomi dzy s bami zajmuj cymi si  kwestiami bezpiecze stwa
(Policja, Stra  Graniczna, S ba Celna itp.), aby nie dublowa y si ,
a tak e w znacznej mierze wspó dzia y ze sob .

Systemy informacyjne powinny zosta  ujednolicone w ca ej Unii
Europejskiej, b dzie to korzy  dla wszystkich organów. Za przyk ad
mo emy wskaza  wprowadzany (SIS) System Informacyjny Schengen.
Po wprowadzeniu systemu i uruchomieniu we wszystkich krajach Unii,
poziom bezpiecze stwa powinien znacznie si  zwi kszy  poprzez zwi k-
szenie wykrywalno ci „zjawisk nieporz danych”, a co za tym idzie bez-
piecze stwo ludzi zostanie poprawione. O takich dzia aniach i ich reali-
zacji nale y mówi  i je promowa .

Równie  w polskim non-paper stwierdza si , e „Unia b dzie glo-
baln  pot , ale za g ówny obszar odpowiedzialno ci uzna swe najbli -
sze s siedztwo”.

„Unia stoi obecnie przed konieczno ci  dokonania historycznego
wyboru”. Od tego wyboru zale y przysz  nie tylko samej Unii Euro-
pejskiej,  ale  i  dalsze  losy  integracji  europejskiej  i  tym  samym  ca ego
kontynentu.

Obecna formu a integracji europejskiej, uleg a wyczerpaniu,
zw aszcza w perspektywie rozszerzenia na Wschód. Stworzy to nie tylko
ogromne szanse rozwoju, ale tak e wystawi na pewn  prób  unijne struk-
tury instytucjonalno-prawne, jak i polityczno-ideow  spójno  wszyst-
kich cz onków jako ciowo nowej Unii.

Bardzo wa  kwesti  jest dalsza progresja Unii i przyjmowanie
nowych cz onków. Jest to o tyle wa ne, poniewa  obecni cz onkowie
Wspólnoty musz  si  silnie zjednoczy  oraz nast pi  powinno zacie nia-
nie wi zi. Ju  w chwili obecnej po ostatnim przyj ciu pa stw 27 cz on-



ków Unii to du o, a nast pne dokooptowania mog  negatywnie wp yn
na dalsze funkcjonowanie tego organizmu.

Decyduj ce znaczenie b dzie mia a praktyka polityczna, gospodar-
cza, a tak e zauwa alna bardzo mocno w ostatnich czasach walka z mi -
dzynarodowym terroryzmem. Jednak historia pokazuje, e integracja
przebiega  b dzie  w  nie atwy  sposób  i  trzeba  wiele  czasu  na  to,  by
w ka dej dziedzinie (czy to sprawach mi dzynarodowych, gospodarczych
czy zbrojnych) mo na by o podejmowa  decyzje jednomy lnie.

Po uzyskaniu równowagi pomi dzy czterema warto ciami; wolno -
ci , sprawiedliwo ci , bogactwem i bezpiecze stwem – osi gni cia te

 oddzia ywa  na pozycj  UE w adzie globalnym. Rozwój pozycji
i roli UE w stosunkach mi dzynarodowych wydaje si  zjawiskiem trwa-
ym, niejako wpisanym w logik  procesów integracyjnych zachodz cych

na Starym Kontynencie. Jednak musimy pami ta  o czynniku, który jest
najwa niejszy w ca ym procesie polityki integracji i stosunkach mi dzy-
narodowych, chodzi tu przede wszystkim o ludzi oraz zajmowane przez
nich stanowiska.

To ci ludzie wybierani przez nas w wyborach do Parlamentu Euro-
pejskiego czy te  w wyborach krajowych, maj  ogromny wp yw poprzez
ustanawianie prawa na przysz  wszystkich obywateli. Od nich i ich
decyzji b dzie te  zale o nasze globalne bezpiecze stwo. Nasi przed-
stawiciele w Parlamencie Europejskim czy te  krajowym zajmuj cy si
kwestiami bezpiecze stwa powinni posiada  stosown  wiedz  w tym
zakresie. Wa  jest kwestia posiadania odpowiedniej znajomo ci z za-
kresu spraw zagranicznych, kultury, regu ycia danych spo ecze stw
w danym regionie. Globalizacja bezpiecze stwa jest szerokim obszarem
wiedzy i znajomo ci pewnych regu  zachowa , mo na wskaza  tu wiele
czynników, które nale y bra  pod uwag  w wi kszym czy mniejszym
stopniu. Jest on zarazem tematem delikatnym i niezwykle dra liwym do
którego, nale y podej  z ostro no ci .

Po likwidacji Zwi zku Radzieckiego, jedynym mocarstwem wia-
towym zosta y Stany Zjednoczone. Dzi ki wykorzystaniu skutków globa-
lizacji rozwój tego pa stwa osi gn  najwy sze wska niki we wszystkich
dziedzinach, a g ównie polityce, ekonomii, technice, technologii, infor-
matyce oraz w si ach zbrojnych. Równie  Europa poprzez jednoczenie
si  pa stw na podstawie demokracji parlamentarnej powoli nabiera si ,



staj c si  mocarstwem kontynentalnym. Ponadto mocarstwami s : Chiny,
Japonia, Rosja, a tak e mo emy zaliczy  do tego grona Pakistan i Indie.

Gwa towny przewrót zauwa amy po 11 wrze nia 2001 r. Po tych
wydarzeniach nast puje zwrot w polityce Stanów Zjednoczonych w za-
kresie wojny z terroryzmem, tworzony jest nowy porz dek wiatowy, co
w rodzaju „Pax Americana” czy te  stworzenie przez Stany Zjednoczone
„KOMISJI 9/11”.

Kolejn  spraw  jest poprawienie oraz wzmocnienie stosunków
z du ymi pa stwami, takimi jak Rosja i Chiny. W lad za tym idzie ci -
lejsza wspó praca w zakresie terroryzmu i zwalczanie wspólnego wroga
USA, Chin i Rosji.

Zauwa amy jednak, e nie tylko uleg y zmianie stosunki mi dzy
pa stwami,  lecz  ca y  wiat  bardziej  si  do  siebie  zbli .  Powodów jest
wiele, lecz nie wolno nam zapomnie  o globalizacji, która pojawi a si  na
wskutek rewolucyjnej zmiany techniki i technologii. Taka koalicja jest
Amerykanom niezb dna do swych poczyna .

Wa nym motywem jest te  sprawa mocarstwowo ci lub presti u.
Takie mocarstwo jak Rosja chce by  uznawane za wa nego partnera Sta-
nów Zjednoczonych, równie  Chiny pod aj  w analogicznym kierunku.

Dla pa stw azjatyckich kooperacja z USA powoduje zmniejszenie
zale no ci od Rosji. Pakistan widzia  osobist  szans  stania si  Pa stwem
Pariasa, partnerem w stosunkach z Zachodni  Europ  i USA oraz pomi-
mo olbrzymich d ugów w stosunku do Klubu Paryskiego zamierza os a-
bi  stosunki Indii ze Stanami Zjednoczonymi. Z kolei Indie wierz , e
postawi  Pakistan pod pr gierzem jako pa stwo wspieraj ce terroryzm
i w ten sposób os abi  jego pozycj . Ka dy d y do realizacji swoich
interesów. Nale oby si  zastanowi  czy wydarzenia z 11 wrze nia
w znacznej mierze wzmocni  wi zi pomi dzy pa stwami globu.

Ataki terrorystyczne z 11 wrze nia 2001 roku na WTC i Pentagon
wzmocni y, cho  na krótko, wi zi euroatlantyckie. Zaistnia  sytuacj
pa stwa cz onkowskie NATO uzna y solidarnie za zagro enie wyczerpu-

ce znamiona art. 5 Traktatu Waszyngto skiego. By o to pierwsze
w historii tego sojuszu przywo anie art. 5 wspomnianego traktatu w obro-
nie zaatakowanego pa stwa cz onkowskiego. Za casus belli uznano za-
gro enie Stanów Zjednoczonych ze strony Al. Kaidy, kierowanej przez
Osam  Ben Ladena oraz popieraj cych ich Talibów, którzy rz dzili



w Afganistanie. W ten sposób „globalna rola” NATO sta a si  faktem, co
wcze niej by o negatywnie oceniane przez wiele pa stw cz onkowskich
sojuszu52.

Paradoksem by o, e USA sta y si  biorc  sojuszniczych gwarancji
bezpiecze stwa, a nie europejscy sojusznicy. Art. 5 u yto na rzecz pa -
stwa, które mia o gwarantowa  bezpiecze stwo innym, podczas gdy ca a
filozofia politycza NATO, a zw aszcza art. 5, zasadza a si  na przekona-
niu, e to Europa b dzie potrzebowa  ameryka skiego wsparcia53.

Administracja G. W. Busha uzna a, e z punktu widzenia interesów
ameryka skich rozpocz ta na pocz tku 2001 roku akcja militarna
w Afganistanie powinna by  ameryka skim „dzia aniem w pojedynk ”,
a nie poprzez struktury NATO54.

Stany Zjednoczone jako przywódca Paktu Pó nocnoatlantyckiego
w chwili zagro enia swoich interesów zadecydowa y o pomniejszeniu
roli NATO, a co za tym idzie, e Sojusz Pó nocnoatlantycki jest coraz
mniej przydatny, bo stoi na przeszkodzie przy dzia aniach w p aszczy nie
militarnej.

W obliczu katastrofalnego dla Unii Europejskiej 2003 roku zwi za-
nego z wojn  w Iraku musimy sobie zada  pytanie, jaka czeka nas przy-
sz ? 20 marca 2003 r., Stany Zjednoczone z Wielk  Brytani  i innymi
sojusznikami, w tym Polsk  rozpocz y wbrew woli Rady Bezpiecze -
stwa ONZ, wojn  w Iraku. Administracja prezydenta Busha jak i on sam
argumentowa , e Saddam Husajn i jego arsena  stanowi  wielkie zagro-
enie dla ich kraju. Aby odsun  irackiego dyktatora obstawali najbli si

wspó pracownicy G. W. Busha tacy jak Dick Chenney, Donald Rums-
feld, Paul Wolfowitz oraz Richard Perle. Za metodami dyplomatycznymi
oraz za wspó prac  z ONZ by  Colin Powell.

Wiele pa stw europejskich (Francja i Niemcy), a tak e pozaeuropej-
skich by o przeciwnych tej wojnie. Sam pocz tek konfliktu przynosi
spory nie tylko mi dzy Stanami Zjednoczonymi a pa stwami europej-
skimi, lecz równie  spory wewn trz UE oraz mi dzy pa stwami cz on-
kowskimi NATO.

52 M. Stolarczyk, Bezpiecze stwo Polski i bezpiecze stwo europejskie na pocz tku XXI
wieku, WU , Katowice 2004, s. 26.

53 Ibidem.
54 Ibidem.



W deklaracji, jak  podpisano, wzywano do wi zi „transatlantyckiej”
i uwolnienia wiata od „gro by, jak  stanowi bro  masowego ra enia

ca w posiadaniu Saddama Husajna”, jak równie  zapewnienie Irakij-
czykom bezpiecze stwa oraz pomoc w odbudowie struktur pa stwa Irac-
kiego. Podkre la si  w niej, e kontakty Europejczyków ze Stanami
Zjednoczonymi przesz y prób  czasu i stosunki transatlantyckie nie mog
pa  ofiar  podejmowanych przez re im iracki ci ych prób zagro enia
bezpiecze stwa wiata55.

Przeciwnikami w Radzie Bezpiecze stwa by y przede wszystkim
Francja,  która  poparta  zosta a  przez  Watykan,  Niemcy,  Belgi  jak  rów-
nie  Rosj  i Chiny, ale g osy sprzeciwu us yszeli my równie  od organi-
zacji i obywateli ca ego wiata. Nale y tu równie  wskaza , jak powie-
dzia  D. Rumsfeld, tylko „Stara Europa” sprzeciwia si  ameryka skiemu
planowi ataku na Irak. I to w nie stwierdzenie wywar o ostr  reakcj  ze
strony Francji i Niemiec.

Fundamentalne zasady Unii to: prawdziwa demokracja – ochrona
praw cz owieka i wolno ci obywatelskich oraz wykluczenie wojny mi -
dzy swoimi cz onkami. Pa stwa Unii przewiduj  dalsze poszerzenie, ale
jest ono uwarunkowane przestrzeganiem wy ej wymienionych zasad.
Kraje Unijne chc  stworzy  na wiecie now  si  i ju  wiele w tym kie-
runku zrobi y. Jeste my wiadkami narodzin „imperium” budowanego
nie za pomoc  podbojów, lecz na zasadach konsensusu i wspó pracy.

„Europejczycy pragn  stworzy  oparty na rz dach prawa ad mi -
dzynarodowy (…) wiat wolny od gwa townych konfliktów, ideologii
oraz wspó zawodnictwa wojskowego na wielk  skal , pozostawia znacz-
nie wi cej miejsca na konsensus, dialog oraz negocjacje, jako metody
rozwi zywania sporów”56.

Si a b dzie nadal potrzebna, by t umi  niebezpiecze stwa wiata,
gdzie ludzie tacy jak: Saddam Husajn czy Kim D ong Il nigdy ca kowicie
nie znikn . Lecz powinni my stworzy  si  opart  na zgodzie mi dzyna-
rodowej spo eczno ci.

Polska powinna bardzo pilnowa  swojej pozycji a s owa, jakie pada-
y w niedalekiej  przesz ci  w naszym kierunku,  nie  s  mi e.  Przypomi-

naj  sytuacj , gdy „Wielki Brat” zawsze mia  racj , a wszyscy mu przy-

55 J. Kaczmarek, Unia Europejska-Trudne Dojrzewanie, Warszawa 2003.
56 S. Parzymies, op. cit., s. 283.



takiwali. Chirac zapomnia  o naszych do wiadczeniach i nasi politycy
oburzyli si  na to, ale i tak zasadnicza kwestia nie zosta a podj ta. A cho-
dzi tutaj o nasze stosunki ze Stanami Zjednoczonymi, Sojuszem Pó noc-
noatlantyckim i zjednoczon  Europ .

Wspominano, e konflikt atlantycki wybuchnie pot  si . Jednak
mówiono, e jest to niemo liwe, a w najgorszym przypadku odegramy
rol  „pomostu” mi dzy zwa nionymi stronami. Ale przy pierwszej nada-
rzaj cej si  sytuacji rzucili my si  w ramiona Amerykanów, nie dostrze-
gaj c rzeczywi cie „delikatno ci” momentu. Powszechnie wiadomo by o,
e spo eczno  na zachodzie przeciwna by a wojnie w Iraku. A nie jest to

jedyny argument. Ten problem (Iracki), grozi konsekwencjami trudnymi
do przewidzenia dla wiatowego bezpiecze stwa i modelu rozstrzygania
sporów mi dzynarodowych.

Mamy tak  nadziej , e udzia  Polski w wojnie w Iraku, nie wp ynie
ujemnie na stosunki z pa stwami Unii. Wiemy jednak, e interwencja
militarna Stanów Zjednoczonych ma negatywne skutki dla integracji
europejskiej, poniewa  wspólna polityka zagraniczna i obronna, która
stanowi jeden z filarów Unii Europejskiej, zosta a zachwiana.

Jednym z aspektów poprawy stosunków transatlantyckich b dzie
moment ko cowy tej interwencji. Je eli uda si  doprowadzi  do stabili-
zacji w tym kraju, do wy onienia praworz dnych w adz i je li z ca  od-
powiedzialno ci  b dziemy mogli powiedzie , e ten kraj ju  nie stanowi
zagro enia, to wówczas stosunki wróc  do normy.

Globalizacja wtargn a równie  w sfer  bezpiecze stwa. Zarówno
organizacje jak ONZ czy te  zwi zek pa stw, jakim jest UE, musz  w o-

 wiele wysi ku, by sprosta  nadchodz cym wyzwaniom.
Globalizacja to wielowymiarowy proces zmian zarówno warunków

ycia  ludzi,  grup  spo ecznych  jak  i  spo ecze stw  w skali  ca ego  wiata,
zmiany, które obejmuj  sfer wiadomo ci i wzorce zachowa , regu y
funkcjonowania wszelkich instytucji spo ecznych, w tym pa stwa i sto-
sunki mi dzy nimi57.

Musimy w wi kszym stopniu zwróci  uwag  na czynnik ludzki, bo
to on gra tutaj podstawow  rol . W podejmowaniu decyzji zarówno tych
zbrojnych z u yciem si y jak i w misjach ju  pokojowych Unia musi kon-

57 E. Hali ak, R. Ku niar, Stosunki mi dzynarodowe, WUW, Bydgoszcz-Warszawa 2006,
s. 298.



sultowa  si  z grup  27 pa stw, a nie podejmowa  decyzje w wybranym
gronie. Zarówno w konsultacjach ze Stanami Zjednoczonymi Unia jako
jeden organizm musi mówi  jednym g osem, a nie tak jak w przypadku
wojny w Iraku, rozdziera  si  wewn trznie.

Globalizacja w bezpiecze stwie czy te  w walce z terroryzmem, bo
to obecnie jest jeden z najwa niejszych tematów, rozprzestrzenia si
w du o wi kszym stopniu ni  przed poszerzeniem Unii Europejskiej.
Wchodz  tutaj obecnie w gr  takie czynniki jak zniesienie granic, które
umo liwia przemieszczanie si  zarówno ludzi, jak i przedmiotów u ywa-
nych pó niej w atakach.

Na posiedzeniu w Sewilli w czerwcu 2002 r. Rada Europejska zade-
klarowa a  tak e  „wk ad  WPZiB,  cznie  z  EPBiO  do  walki  z  terrory-
zmem” podkre laj c, e w tej walce konieczne jest podej cie globalne
i wyra aj ce preferencje przede wszystkim dla dzia  prewencyjnych
i dialogu politycznego, jako rodków zapobiegaj cych terroryzmowi.
W programie prezydencji du skiej, która obejmowa a drug  po ow  2002
roku zapisano, e prezydencja „do y stara , aby zagwarantowa , e
Europa w cis ej wspó pracy z tymi, którzy wyznaj  podobne zasady,

dzie odgrywa  aktywn  rol  na arenie wiatowej, szczególnie w walce
z terroryzmem”58.

Stosowne stanowisko w sprawie globalizacji Unia Europejska prze-
a do Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju

(UNCTAD), która obradowa a w Sao Paolo w czerwcu 2004 roku.
Stwierdzi a, e wzmo ona globalizacja mo e przynie  korzy ci krajom
najubo szym, lecz jak do tej pory nie stwierdzono jakichkolwiek optymi-
stycznych konstatacji. Dlatego te  Komisja Europejska w dokumencie
Wymiar spo eczny globalizacji – wk ad polityki UE w rozszerzenie korzy-
ci na wszystkich przedstawi a kilka nowych pomys ów, dotycz cych

mo liwego wk adu Unii Europejskiej w udost pnienie wszystkim krajom
korzy ci p yn cych z globalizacji59. Przypomniano, e Unia jest najwi k-
szym dawc  pomocy rozwojowej oraz najwi kszym rynkiem zbytu dla 49
najbiedniejszych krajów wiata, w ramach inicjatywy otwarcia rynku
Unii pod has em „wszystko oprócz broni”. Podejmowane s  równie
przez Uni  dzia ania zwi zane z globalizacj , dotycz ce restrukturyzacji

58 S. Parzymies, op. cit., s. 285.
59 Ibidem, s. 285.



gospodarki, zrównowa onej globalizacji, promowania najlepszych prak-
tyk rozwojowych, zapewnienia preferencji handlowych krajom, które
walcz  z prac  przymusow  i dyskryminacj 60.

Nale y równie  zwróci  uwag  na wymian  handlow , która powi -
zana jest z dzia alno ci  korporacji transnarodowych, a co za tym idzie
przep ywów gospodarczych, rozwój nowych technologii jak i przenikal-
no  granic. Jest to o tyle wa ne, o ile na dzie  dzisiejszy nie mamy ju
takiej  kontroli  jak  kiedy .  Zniesienie  granic  w  obszarze  UE  przynios o
wiele korzy ci, ale równie  wzrós  poziom niebezpiecze stwa zagro e-
niem terrorystycznym. Przep yw ludzi nie jest rejestrowany i kontrolo-
wany  jak  kiedy ,  a  tak e  towary  o  ró nym  przeznaczeniu,  które  prze-
mieszczaj  si  pomi dzy krajami unijnymi nie do ko ca jeste my w sta-
nie monitorowa . I tu w szczególno ci nale y do  wielu stara  w celu
zwi kszenia bezpiecze stwa przep ywu towarów pomi dzy krajami UE
oraz wzmocni  s by, które si  t  specyfik  zajmuj , a w szczególno ci

 Celn  oraz Stra  Graniczn . To one w znacznej mierze kontroluj
ruch towarów i osób, strzeg  granic zarówno Polski oraz innych krajów
UE, aby nie wydosta y si  i nie wjecha y niepo dane towary, jak i oso-
by. Kontrole tego rodzaju s  bardzo wa ne pod k tem zagro enia ycia,
zdrowia jak równie  strat, które ponosi z tego tytu u Skarb Pa stwa, jak
i  wszyscy  obywatele.  Mam tu  w  szczególno ci  na  my li  substancje  nie-
bezpieczne, z których mo na stworzy  materia y niebezpieczne dla poje-
dynczych jednostek, jak i ca ej Wspólnoty. Od 2008 roku jest to jeszcze
bardziej wra liwy i powa ny temat, poniewa  ju  nie odbywa si  kontro-
la graniczna w takiej formie jak dotychczas.

Przedstawiciele rz dów pa stw cz onkowskich musz  powzi  po-
wa ne kroki w celu zwi kszenia wspólnych dzia  i kontroli na obszarze
ca ej Unii w kwestii bezpiecze stwa. Rozwijaj ca si  globalizacja w ka -
dej  dziedzinie  ycia  stawia  przed  Uni  Europejsk  (i  nie  tylko)  wielkie
wyzwania w wy ej wspomnianej sferze, poniewa  ta kwestia jest w ostat-
nich latach priorytetowym zadaniem.

Jednak na samym pocz tku musimy si  nauczy  podejmowania
kompromisów i mówienia jednym g osem w ca ej Naszej Unii.

60 Ibidem, s. 285.



Przed zwi kszonym ponownie ryzykiem wyst pienia ataków terro-
rystycznych przez ugrupowania Al Kaidy, które zosta y pozyskane przez

by wywiadowcze oraz nap ywaj cymi informacjami na ten temat
z  ró nych  róde ,  nale y  powzi  wszelkie  mo liwe  kroki  w  celu  ich
zapobie enia. Nie mo e znów wyst pi  sytuacja, e cz  krajów Unii
Europejskiej b dzie w cieniu tych dzia .

Wojna w Iraku pokaza a nam wszystkim u omno ci posiadane przez
Wspólnot  oraz niedoskona ci podczas podejmowania niezwykle wa -
nych decyzji. Te trudno ci nie tylko wyst powa y w Wspólnocie, lecz
tak e  NATO –  USA,  gdzie  Stany  Zjednoczone  w  pocz tkowych  fazach
staraj  si  „gra ” samodzielnie. Jest to jednak zgubne, bo w d szym
okresie czasu, tak jak to ma miejsce w kwestii Iraku, si ga si  po si y
innych Pa stw oraz ró nych do tego celu przystosowanych organizacji
takich jak np. NATO, ONZ.

W obecnym czasie UE musi stworzy  ramy wspólnego podejmowa-
nia decyzji w sprawach zwi zanych z wyst pieniem ataków terrorystycz-
nych. Nale y okre li  globalny (Wspólnotowy) system porozumiewania,
analizowania wszelkich informacji pozyskanych przez s by wywia-
dowcze Pa stw Unijnych, ale i nie tylko. Unia jako organizacja pa stw
musi razem przestrzega  sztywnych ram przeciwdzia ania terroryzmowi
wykreowanych podczas wspólnych spotka . Globalizacja bezpiecze stwa
Europejskiego w obecnym czasie powinna by  priorytetem i wyzwaniem
dla Wspólnoty. Wszelkiego rodzaju dyrektywy czy uzgodnienia podczas
spotka  przedstawicieli Pa stw UE musz  by  bezwzgl dnie realizowane
i przestrzegane.

W d szym okresie czasu Unia jako jedno  z ca  pewno ci  wy-
kszta ci kumulatywny system globalnego bezpiecze stwa. Jest to niez-

dne przy obecnych zagro eniach terrorystycznych, chocia  ludno  jest
ju  wyczulona w wi kszym czy mniejszym stopniu na ró nego rodzaju
symptomy zagro . Jednak ca y czas nale y prowadzi  w tym kierunku
kampani  informacyjn .

Nale y przekonywa  obywateli Wspólnoty do trwa ego, sta ego,
naturalnego partnerstwa z instytucjami ochrony bezpiecze stwa i porz d-
ku publicznego, a w szczególno ci wspó dzia  z Policj , bo to ona jest
najbli ej obywateli ka dego z pa stw Unii Europejskiej.



Za dobry przyk ad wspólnych dzia  oraz zjednywania si  mo emy
przytoczy  okres II wojny wiatowej, jak i czas po osi gni ciu pokoju.
Mo emy jeszcze wskaza  jako dobry przyk ad lata 89-90, gdzie równie
jest  wiele  przyk adów  na  to,  e  ludzie  mog  osi gn  zamierzone  cele
i wydosta  si  z g bokiego kryzysu.

Nale y równie  zwróci  uwag  na w asne „podwórko”, ka de
z pa stw UE musi utwierdza  tezy bezpiecze stwa i prowadzi  dzia ania
w kierunku u wiadamiania mieszka ców z czekaj cymi zagro eniami
w  yciu  codziennym.  Trzeba  wskaza ,  w  jaki  sposób  mo na,  je eli  nie
zapobiec w ca ci to przynajmniej w jakim procencie przest pczo ci,
aspo ecznym zachowaniom poprzez zaktywizowanie i zdynamizowanie
dzia  administracji rz dowej na rzecz wspó pracy z administracj  sa-
morz dow , organizacjami pozarz dowymi i spo eczno ci  lokaln . Na-
le y równie  poprawi  wizerunek s b, które maj  zapewni  bezpie-
cze stwo i porz dek publiczny, a tak e poprawi  wzrost zaufania spo-
ecznego do odpowiednich s b.

Je eli ka de z pa stw cz onkowskich powe mie w ciwe kroki
w wy ej opisanych dziedzinach i zda to rezultat, nast pne dzia ania po-
dejmowane ju  na szczeblu unijnym, b  mog y by  realizowane z du
atwo ci , a co za tym idzie umo liwi stworzenie globalnego bezpiecze -

stwa.
Globalizacja bezpiecze stwa europejskiego ma wielk  przysz

i my jako Wspólnota musimy zrobi  wszystko, aby zrealizowa  plany
zwi zane z zapewnieniem globalnego bezpiecze stwa w Europie. Nale y
przypomnie , e bezpiecze stwo oraz globalizacja jako samoistne zna-
czenia rozci gaj  si  na wiele dziedzin ycia i z tego powodu czeka nas
jeszcze d uga droga do uzyskania wysokiego poziomu globalnego bez-
piecze stwa.



. chor. SG dr Lucyna Sikorska
CS SG w K trzynie

BA KOBIET W STRA Y GRANICZNEJ

W dniu 5 marca 2008 roku w Centralnej Bibliotece Wojskowej im.
Marsza ka Józefa Pi sudskiego w Warszawie odby a si  konferencja nt.
„S ba kobiet w formacjach mundurowych w XXI”. Jako funkcjona-
riusz Stra y Granicznej mia am okazj  reprezentowa  formacj  i wyg o-
si  referat pod tytu em „S ba kobiet w Stra y Granicznej”.

Pierwsze kobiety w formacji
Czasy transformacji ustrojowej i nast puj ce po niej lata ogromnych

przemian odcisn y swe pi tno w wielu dziedzinach ycia Polaków.
Zmiany te dotkn y tak e Wojsk Ochrony Pogranicza, które w 1991 roku
na mocy ustawy przekszta ci y si  w Stra  Graniczn . Trzeba zaznaczy ,

 wraz z now  rzeczywisto ci  przed formacj  stan o wiele wyzwa
mi dzy innymi:

przej cie z formacji o charakterze wojskowym na system policyjny,



przystosowanie zasad funkcjonowania formacji do standardów euro-
pejskich,
adaptacja przepisów,
ujednolicenie sposobu odprawy granicznej,
wiele innych zada , do których zaliczy  nale y tak e „otworzenie
si ” formacji na przyjmowanie kobiet do s by.
Zaznaczy  nale y, e do lat 90-tych XX wieku kobiety w forma-

cjach mundurowych stanowi y rzadko  (wyj tek). Pocz tki s by ko-
biet nie nale y do atwych, gdy  oprócz przystosowania typowo logi-
stycznego czy wprowadzenia nowych uregulowa  prawnych, nale o
jeszcze dokona  zmian w ocenie przydatno ci do s by oraz mentalnym
postrzeganiu przez p  przeciwn .

Druga po owa lat dziewi dziesi tych charakteryzuje si  sukcesyw-
nym wcielaniem do formacji pa . W pierwszej fazie mundur zak ada y
kobiety, które dotychczas pracowa y na stanowiskach cywilnych, w nas-

pnych latach dokonywano naboru spoza formacji. Z roku na rok przy-
bywa o funkcjonariuszek. Wst pne wytyczne zak ada y przyj cie kobiet
do oko o 10% stanu etatowego SG.

Ostatnie lata ukaza y nowe zjawisko, mianowicie wst pieniem w sze-
regi Stra y Granicznej cz ciej zainteresowane s  kobiety ni  m czy ni.
Zauwa alne jest to szczególnie w trakcie pierwszego etapu s by, który
polega na odbyciu przeszkolenia w jednym z czterech o rodków Stra y
Granicznej. W wielu grupach szkoleniowych liczebno  kobiet wynosi
po ow  stanu osobowego.

Wobec zaistnia ego zjawiska nale y podj  prób  analizy, aby od-
powiedzie  na pytanie: co sprawia, e coraz wi cej kobiet pragnie wst -
pi  do formacji „mundurowych”?

ród wielu odpowiedzi najcz stsze to te, które mówi  o:
perspektywie sta ej pracy,
bezpiecze stwie finansowym (pewnej i sta ej pensji),
mo liwo ci wykonywania nowego zawodu,
ch ci sprawdzenia si  w tzw. zawodach typowo m skich,
nowym zjawisku: otó  w trakcie naboru i egzaminów wst pnych do
SG kobiety osi gaj  lepsze wyniki i wygrywaj  etap kwalifikacyjny
z m czyznami.



Ponadto intryguj cy jest fakt coraz mniejszego zainteresowania tym
zawodem ze strony m czyzn (a z braku m czyzn przyjmuje si  kobie-
ty). Kiedy funkcjonariuszki ko cz  szkolenie, podejmuj  zró nicowan

 np. w:
jednostkach organizacyjnych w sztabach oddzia ów SG w wydzia-
ach ds. logistyki, kadrach, ksi gowo ci, finansach czy zamówieniach

publicznych itp.,
bezpo redniej kontroli ruchu granicznego w jednostkach organiza-
cyjnych typu porty morskie i lotnicze, przej cia graniczne (drogowe,
kolejowe, piesze),
wydzia ach do spraw cudzoziemców, dochodzeniowych czy opera-
cyjnych lub innych.
Natomiast najmniej kobiet pe ni s  polegaj  na bezpo redniej

ochronie granicy.
Niebagateln  kwesti  jest fakt, i  w ka dym przypadku pe ni c
 oraz wykonuj c wiele ró norodnych zada  kobiety musz  poka-

za , e potrafi  poradzi  sobie w ka dej sytuacji zawodowej i na ka dym
stanowisku.

Funkcjonariuszki Stra y Granicznej w statystyce
Aby starannie i rzetelnie odzwierciedli  problematyk  kobiet w for-

macji, nale y tak e przedstawi  dane dotycz ce ich zatrudnienia, wy-
kszta cenia i rozwoju kariery.

Zatrudnienie kobiet

ZATRUDNIENIE OGÓ EM W TYM
KOBIETY

ZATRUDNIENIA
KOBIET

%
Funkcjonariusze 16293 2538 15,57
Pracownicy cywilni 3917 2228 56,88
Razem 20210 4766 23,58

Dane zawarte w tabeli ukazuj  interesuj  kwesti , otó  prawie
16% to dzisiejszy udzia  kobiet – jest on czasowy i ulega ci emu wzro-
stowi.



Liczba kobiet na stanowiskach kierowniczych

STANOWISKA
KIEROWNICZE OGÓ EM W TYM

KOBIETY

ZATRUDNIENIA
KOBIET

%
Funkcjonariusze 1781 164 9,21
Pracownicy cywilni 150 94 62,66

Tabela pokazuje, e kobiety pracuj ce jako osoby cywilne znacznie
cz ciej mianowane s  na stanowiska kierownicze ni  funkcjonariuszki.
W mundurze czy bez, kobiety w Stra y Granicznej zajmuj  stanowiska
typu:

dyrektor biura (zarz du),
zast pca komendanta,
zast pca dyrektora,
ekspert,
kierownik sekcji lub zespo u,
rzecznik prasowy,
specjalista,
starszy wyk adowca,

ówny ksi gowy.
Funkcjonariuszki mianowane na stanowiska kierownicze posiadaj

wysokie kompetencje zawodowe oraz wyró niaj  si  osobowo .

Poziom wykszta cenia funkcjonariuszek

WYKSZTA CENIE
KOBIET

MAGISTERSKIE LICENCJACKIE REDNIE

Funkcjonariuszki 1513 426 599

Wspomnie  nale y, e w formacji s  funkcjonariuszki posiadaj -
ce wykszta cenie w dwu lub wi cej specjalno ciach a nawet stopnie na-
ukowe.



Konflikt ról
Up ywaj ce lata pokaza y, i  s ba kobiet nie jest atwa i nie prze-

biega bezproblemowo. Najwi cej k opotów sprawia o pogodzenie roli
spo ecznej (matki i ony) z zawodow  (funkcjonariusza). Okaza o si , i
w przypadku wykonywania tak specyficznej pracy zawodowej pe nione
role wywo uj  konflikty, których przyczyn  nale y upatrywa  przede
wszystkim w niedostatecznie dostosowanych przepisach obowi zuj cych
funkcjonariuszy Stra y Granicznej.

e i niedopracowane przepisy rodz  nieporozumienia mi dzy kad-
, rodz  konflikty i pog biaj  niech  do kobiet. Jako przyk ad mog

poda  sytuacj  typu: funkcjonariuszka jest w ci y lub posiada ma e
dziecko, w tym przypadku prze ony musi rozwi za  problemy typu:

 jak funkcjonariuszk  zaplanowa  do s by?
 kogo w zamian wyznaczy  do s by?
 je eli ci a to s ba w mundurze czy bez?
 jak rozwi za  kwesti  niedogodno ci dojazdu do miejsca pe nienia

by oraz wymiaru godzinowego?
Powy sze pytania to tylko niewielki wycinek trudnych dylematów,

które wywo uj  nieporozumienia w codziennej s bie. Do wielu proble-
mów zaliczy  nale y tak e te maj ce swoje pod e w mentalno ci i spe-
cyfice s by, a charakteryzuj ce si :

negatywnym postrzeganiem i ocen  s by kobiet przez funkcjona-
riuszy z d ugoletnim sta em,
niedogodno ciami w rozwoju kariery zawodowej,
brakiem zrozumienia ze strony rodziny w zwi zku z wymogiem pe -
nej dyspozycyjno ci s bowej,
zagro eniami jakie mog  wynika  ze specyfiki pe nionej s by,
innymi problemami uwarunkowanymi rol  spo eczn  i zawodow .

Kobieta w mundurze i jej role do spe nienia

Dawniej spo ecze stwo wymaga o od kobiety spe nienia si  tylko
w roli: matki, ony, cz onka rodziny lub grupy spo ecznej. Wspó czesne
kobiety przyj y now  dodatkow  rol  – zawodow , tym samym utrudni-
y sobie codzienne ycie. Przedstawiony diagram ukazuje obowi zki,



jakie wspó czesna kobieta przyjmuje na swoje barki podejmuj c prac
zawodow .

Pe nione role nak adaj  na kobiet  obowi zek prawid owego i kom-
petentnego wywi zania si  z nich:

1) w przypadku roli spo ecznej od kobiety oczekuje si  bycia dosko-
na on  i matk  oraz dobrym cz onkiem rodziny lub grupy zna-
jomych;

2) kiedy kobieta jest funkcjonariuszem, oczekuje si  od niej, aby by-
a wzorow  podw adn , wspó pracownikiem czy ta  prze on .

Ka da z tych ról wymaga pe nego po wi cenia i nie pozwala na
stosowanie pó rodków.
1. Spo eczna rola kobiety.

Wiele kobiet wst puj c do s by nie zdaje sobie sprawy z tego, jak
trudnego zadania si  podejmuje. Dopiero w pó niejszym czasie u wia-
damiaj  sobie, w jakim stopniu s ba ró ni si  od pracy i jak wiele prze-
ciwno ci musz  pokona , aby móc dobrze j  pe ni .
A. Kobieta jako cz onek rodziny, ona i matka.

 S ba sprawia, i  kontakt z rodzin  bywa ograniczony z powodu
miejsca  i  czasu  jej  pe nienia,  czy  te  wymogu  dyspozycyjno ci.  Zu-
pe nie odmienny problemem wyst puje wówczas, kiedy w rodzinie
znajduj  si  krewni, którzy zajmuj  si  nielegalnym przemytem (ten
problem dotyczy wszystkich funkcjonariuszy porz dku prawnego).
Wówczas bliskie sobie osoby staj  po przeciwnych stronach barykady
– bywa, e z tego powodu nast puje zerwanie wi zi rodzinnych.

KobietaRola
zawodowa

Rola
spo eczna

Jako funkcjonariuszka

Jako pod adna

Jako prze ona

Jako wspó pracownik

Jako matka

Jako ona

Cz onek rodziny

W gronie znajomych



B. ba cz sto koliduje z rol  matki i ony.
 Je eli  chodzi  o  s  kobiet  to  z  przykro ci  nale y  stwierdzi ,  i

pojawiaj  si  przypadki braku zrozumienia ze strony m a (zw aszcza
je eli pracuje on w innej instytucji), wyst puj  wówczas trudno ci
z w ciw  ocen  obowi zków zawodowych kobiety i czasami staje
si  to przyczyn  rozpadu zwi zków. Utrudnieniem bywa te  niemo -
no  swobodnego porozmawiania o problemach zawodowych, zw asz-
cza kiedy obowi zuje tzw. tajemnica s bowa. Jeszcze bardziej nie-
dogodna sytuacja wyst puje wówczas, kiedy kobieta posiada dzieci,
wówczas musi pogodzi  obowi zek zawodowy z rol  matki – jest to
szczególnie trudne w sytuacji, kiedy dzieci s  ma e i wymagaj  tro-
skliwej opieki. Nawet decyzja o zaj ciu w ci  i urodzeniu dziecka
nie nale y do atwych, gdy  kobieta stoi przed dylematem: dziecko
czy kariera zawodowa? Odpowied  na to pytanie nie nale y do at-
wych, szczególnie w dzisiejszych czasach.

C. Kobieta w grupie spo ecznej (w ród znajomych).
 Jak w rodzinie tak i w ród znajomych znajduj  si  osoby „stoj ce po

drugiej stronie prawa”, wówczas wyst puj  trudno ci w kontaktach
towarzyskich, dobro s by wymaga, aby zrezygnowa  z takich zna-
jomo ci czasem nawet wieloletnich. W spo ecze stwie funkcjonuje
te  specyficzny stereotypowy obraz kobiety w mundurze, panuje
przekonanie, e aby nosi  mundur, nale y wykaza  si  wieloma ce-
chami m skimi, co niekiedy odstrasza niektóre osoby.

2. Zawodowa rola kobiety.
 Kobietom pe ni cym s  w formacjach zmilitaryzowanych nie jest

atwo. Poddawane s  krytycznej ocenie przez rodzin , znajomych
i kolegów z pracy. W takich okoliczno ciach znacznie cz ciej musz
wykazywa  si  swoj  fachowo ci  i odporno ci .

A. Nie atwa jest droga kobiet kandyduj cych na stanowisko dowódcze
(kierownicze, musz  wykaza  si  znacznie lepszymi kwalifikacjami
ni  m czy ni), a gdy ju  takie stanowisko zdob , bywaj  uwa nie
i krytycznie oceniane.

B. Nieobce s  te  funkcjonariuszkom przypadki tzw. „do wiadczania”
(czyli testowania jak radzi sobie w s bie), szczególnie w pierw-
szych latach jej pe nienia. Wyst powa y te  sytuacje, w których



funkcjonariusze otwarcie oponowali przed planowaniem ich do s -
by razem kobiet .

C. Wróc  jeszcze do kwestii posiadania ma ych dzieci lub bycia w ci -
y, ten problem jest przez prze onych i wspó pracowników ocenia-

ny przede wszystkim jest jako ogromny k opot. Ma on swoje pod e
w brakach kadrowych, niedopracowanych przepisach i nietrafnych
rozwi zaniach etatowych.

ba kobiet w formacjach mundurowych to nie tylko ukazywanie
dylematów i trudno ci, z jakimi spotykaj  si  kobiety pe ni ce s
w formacjach mundurowych, ze szczególnym uwzgl dnieniem Stra y
Granicznej.  Moim  zdaniem,  w  polemice  na  temat  kobiet  w  formacjach
mundurowych, nale y podj  prób  wypracowania w ciwych rozwi -
za  prawnych oraz funkcjonalnych.

Obszary wymagaj ce uregulowania

W wielu krajach, panie w mundurach nie stanowi adnego novum.
Maj  te  mniej zmartwie  w godzeniu roli ony i matki ze s . Wobec
powy szego mo e warto przyjrze  si  jak w formacjach innych pa stw
rozwi zana zosta a kwestia s by kobiet. Wst pna analiza i przemy le-
nia omawianych zagadnie  pozwoli y na zaproponowanie niektórych
rozwi za :

mo e, za przyk adem krajów zachodnich w Stra y Granicznej
powo  rzecznika do spraw kobiet (zw aszcza, e kobiet sukce-
sywnie przybywa, a problemy przez nie zg aszane bywaj  baga-
telizowane i traktowane jako „kobiece pretensje”),
poprzez szkolenia kadry kierowniczej, czy te  wytyczne wy -
szych prze onych, podj  dzia ania w kierunku „uwra liwia-
nia” funkcjonariuszy na charakter relacji mi dzyludzkich w wa-
runkach koedukacyjnego pe nienia s by (interweniowa
w przypadkach stwierdzonych nieprawid owo ci typu: mobbing,
molestowanie, dyskryminacja),
podda  analizie kwesti  przepisów nie do ko ca jasnych i uregu-
lowanych odnosz cych si  do pe nienia s by przez kobiety
w sytuacji: ci y, posiadania ma ych dzieci, oddelegowania czy
te  ró nic psychofizycznych,



ponadto na uwag  zas uguje fakt, i  w trakcie naboru kobiet do
by status m atki lub posiadanie przesz ni  dzieci jest po-

strzegane jest jako utrudnienie,
pomimo dogodnych przepisów kobiety nadal maj  nie atw  dro-

 kariery i awansu zawodowego, lecz w tym przypadku prze-
szkoda nie tkwi w przepisach tylko w postrzeganiu i mental-
no ci, które s  trudne do skorygowania oraz na co dzie  bagateli-
zowane,
istotn  jest te  kwestia podj cia dzia  edukacyjnych w kie-
runku zmian stereotypowych pogl dów dotycz cych kobiet
pe ni cych s  w tego typu formacjach.

Fotogaleria

„Funkcjonariuszki SG w s bie”

Promocja oficerska w Centrum Szkolenia SG w 2007 roku

Wspó praca Centrum Szkolenia SG z Domem dziecka w Bartoszycach



Bardzo cz sto do wspó pracy i spotka  z dzie mi zg aszaj  si  s u-
chaczki CS SG.

Wspólna s ba w trakcie odprawy granicznej

Funkcjonariuszki musz  wykaza  si  szczególnymi predyspozycja-
mi i umiej tno ciami zawodowymi, w tym przypadku fachowo ci  w ba-
daniu autentyczno ci banknotów.



Kontrola graniczna to odpowiedzialna i ci ka s ba, odbywa si
w wielu miejscach i ró nych porach dnia.

Kontrola w porcie lotniczym

Oprócz kontroli dokumentów podró y dokonuje si  tak e kontroli
baga u.



Funkcjonariuszki pe ni  s  na ró nych stanowiskach, nawet
w charakterze przewodnika psa s bowego.

O zdrowie psów s bowych dbaj  funkcjonariuszki weterynarze



Funkcjonariusze pe ni  s  bez wzgl du na por  roku i pogod

ba pe niona wspólnie z funkcjonariuszami Policji



Bior c pod uwag  dba  o budowanie dobrego wizerunku forma-
cji, nale y stwierdzi , e u miechni ta funkcjonariuszka jest najlepsz
reklam  Stra y Granicznej.



por. SG dr Sebastian Skalski
BI OSG w Przemy lu

OBRAZ SIEBIE A ZDROWIE PSYCHICZNE FUNKCJONARIUSZY
STRA Y GRANICZNEJ

ównym celem tego artyku u jest przedstawienie obrazu siebie,
jako istotnego czynnika determinuj cego kondycj  psychiczn  cz owieka.
Podj ty problem przedstawiono w zwi zku ze s  pe nion  przez
funkcjonariuszy Stra y Granicznej.

Obraz siebie jest podstawowym elementem struktury osobowo ci.
Posiada znaczenie zarówno dla zachowania zdrowia psychicznego, jak
i dla funkcjonowania spo ecznego cz owieka. Wyra a indywidualno
i wyj tkowo  ka dej osoby, okre laj c specyficzne cechy ró nicuj ce
poszczególnych ludzi. Intensywnie kszta tuje si  w okresie dzieci stwa
i dorastania, podlegaj c silnym wp ywom otoczenia spo ecznego.

Podejmuj c si  opisu problematyki zwi zanej z ludzkim „ja”, poru-
szamy si  na skraju dwóch nauk tj. psychologii i filozofii, pomi dzy tym,
co mo na do wiadczy  a tym, co jest warunkiem do wiadczenia. Próbu-
jemy rozpozna  to, co posiada zdolno  rozpoznawania1.

Poj cie obrazu siebie (obrazu w asnego „ja”), pomimo trudno ci
zwi zanych z jego doprecyzowaniem, posiada swoje sta e miejsce w psy-
chologii; wyja nia wiele ludzkich zachowa  zarówno na poziomie teore-
tycznym, jak równie  badawczym. Nawi zuj  do niego praktycznie
wszystkie kierunki (wy czaj c jedynie skrajny behawioryzm) i dzia y
psychologii, cho  ró ni  si  w sposobie definiowania tego poj cia.

W psychologii rozwojowej zwraca si  uwag  na uwarunkowania
i etapy kszta towania poczucia „ja”. Psychologia wychowawcza analizuje
wp yw czynników rodzinnych, edukacyjnych na obraz siebie dziecka.

Odniesienia do problematyki „ja” znajduj  swoje miejsce równie
w psychologii spo ecznej i klinicznej2.

1 W. Turopolski Koncepcja „ja” w psychologii Williama Jamesa, [w]: Wybrane zagad-
nienia z psychologii osobowo ci, red. A. Ga dowa, UJ, Kraków 1999, s. 31-56.

2 A. Ga kowska, Percepcja powodzenia ma stwa rodziców a spo eczny obraz siebie ich
doros ych dzieci, TN KUL Lublin 1999.



Zagadnienie obrazu siebie mo e by  analizowane w aspekcie jego
znaczenia dla rozwoju osobowo ci jednostki, jak równie  w relacji do jej
zachowa  i kontaktów interpersonalnych3.

W literaturze przedmiotu pojawiaj  si  ró norodne okre lenia „ob-
razu siebie”. W j zyku angielskim s  to terminy „self-concept”, „self”,
rzadziej u ywane „self-image” oraz „picture of self”4. Spotka  si  mo na
tak e z poj ciem „ego”5, „samowiedza”6 lub „samo wiadomo ”7. Istnie-
je du a rozbie no , co do koncepcji rozwoju obrazu siebie i okre lenia
jego struktury oraz w ciwo ci8.

Aktualnie mo na zauwa  intensywny wzrost zainteresowania
problematyk  ludzkiego „ja”. Dotyczy ono zarówno indywidualnego jak
i spo ecznego wymiaru „ja”, zwi zanego z kontaktami interpersonalnymi.
Powszechnie uznaje si  znaczenie obrazu siebie dla lepszego zrozumienia
funkcjonowania jednostki, szczególnie w wymiarze spo ecznym9.

Istotn  rol , jak  odgrywa „ja” dla funkcjonowania cz owieka, za-
uwa aj  twórcy i kontynuatorzy psychoanalizy. Wymieni  tu mo na
mi dzy innymi Z. Freuda10, K. Horney11 i E. Fromma12.

Szczególne miejsce obraz siebie zajmuje w teorii Rogersa13. Wed ug
niego obraz siebie wyja nia wiele zjawisk dotycz cych funkcjonowania

3 M. Wolicki, Obraz siebie a kontakt z drugimi, „Collectanca Theologica” 57/1987, fasc. I.
4 Por. C. R. Rogers, Some observations on the organization of personality, ,,American

Psychologist” 2/194, s. 58-368; C. R. Rogers, Terapia nastawiona na klienta. Grupy
spotkaniowe, Tresarus Press, Wroc aw 1991.

5 E. R. Hilgard, Wprowadzenie do psychologii, PWN, Warszawa 1968.
6 J. Kozielecki, Psychologiczna teoria samowiedzy, PWN, Warszawa 1986.
7 Z. Zaborowski, Z. Oleszkiewicz, Problemy samo wiadomo ci, samowiedzy i interakcje

pomi dzy nauczycielem a uczniami, PWN, Warszawa 1988.
8 Por. K. Obuchowski, Autonomia jednostki a osobowo , [w:] Studia z psychologii emo-

cji, motywacji i osobowo ci, red. J. Reykowski, O. W. Owczynikowa, K. Obuchowski,
Zak ad Narodowy im. Ossoli skich, Wroc aw 1977, s 77-101, B. Wojciszke, Struktura
„ja”, warto ci osobiste i zachowanie, PAN, Wroc aw 1986; L. Niebrzydowski, Psycho-
logia wychowawcza, PWN, Warszawa 1989.

9 M. Jarymowicz, Spostrzeganie samego siebie i porównywanie „ja - inni”, [w:] Psycho-
logia spostrzegania spo ecznego, red. M. Lewicka, Ksi ka i Wiedza, Warszawa 1985.

10 Z. Freud, Wst p do psychoanalizy, PWN, Warszawa 1982.
11 K. Horney, Nerwica a rozwój cz owieka, PIW, Warszawa 1982.
12 E. Fromm, Ucieczka od wolno ci, „Czytelnik”, Warszawa 1976.
13 C. R. Rogers, Rogers, Kohut, and Erickson: A personal perspective on some similari-

ties and differences, ,,Person-Centered-Review” 1/1986, s. 125-140.



osobowo ci cz owieka, stanowi c wa ny element indywidualnego do -
wiadczenia jednostki. Tematyk  zwi zan  z „ja” podejmowa  równie
Allport14 i Maslow15.

W psychologii humanistycznej lub egzystencjalnej zwraca si  uwa-
 na tzw. „ja” podmiotowo-osobowe, rozbudowywane w zwi zku z do-

wiadczeniem ycia drugiego cz owieka i otoczenia. Akcentuje si  tu
znaczenie podmiotowego bycia oraz wiadomego do wiadczania egzy-
stencji16.

Prawid owo ukszta towany obraz siebie mo e wskazywa  na dojrza-
 psychospo eczn  cz owieka, predysponuj c go do skutecznego ra-

dzenia sobie z ró nymi sytuacjami yciowymi oraz do wi kszej otwarto-
ci i uzyskania satysfakcji z nawi zywanych relacji spo ecznych. Wyzna-

cza efektywno  funkcjonowania osoby zarówno w yciu zawodowym,
jak i osobistym.

ba w Stra y Granicznej ze wzgl du na swoj  specyfik  mo e
znacz co wp ywa  na sposób, w jaki funkcjonariusz spostrzega sam sie-
bie, czyli na obraz w asnego „ja”. Zarówno relacje typu prze ony –
podw adny, kontakty z osobami przekraczaj cymi granic  oraz spostrze-
ganie spo eczne tej formacji mundurowej mo e wp ywa  pozytywnie,
wzmacniaj co na obraz siebie, jak i destabilizuj co, w przypadku prze-
wa aj cej ilo ci negatywnych do wiadcze  zawodowych. Ze wzgl du na
powi zanie posiadanego obrazu w asnego „ja” z efektywno ci  zawodo-

 cz owieka i jego kondycj  psychiczn  warto bardziej szczegó owo
przedstawi  to zagadnienie.

Struktura i funkcja obrazu siebie

W sieci poznawczej, rozumianej przez J. Reykowskiego17 jako re-
prezentacja fizycznego i spo ecznego otoczenia podmiotu, znacz ce miej-
sce zajmuje struktura „ja”. Odzwierciedla dotychczasowe do wiadczenia

14 G. W. Allport, Osobowo  i religia, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1988.
15 A. H. Maslow, W stron  psychologii istnienia, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa

1986.
16 K. Popielski, Noetyczny wymiar osobowo ci. Psychologiczna analiza poczucia sensu

ycia, KUL, Lublin 1994.
17 J. Reykowski, Osobowo  a prospo eczna percepcja, [w:] Studia z psychologii emocji,

motywacji i osobowo ci, red. J. Reykowski, O. W. Owczynikowa, K. Obuchowski, Za-
ad Narodowy im. Ossoli skich, Wroc aw 1977, s. 135-155.



jednostki dotycz ce niej samej – do wiadczenia, których jednym ze ró-
de  jest przebieg wewn trznych procesów regulacji – my li, uczu  i pra-
gnie . Drugim ród em s  wyniki podejmowanych przez podmiot dzia-

, wraz z informacjami oceniaj cymi i opisuj cymi – zwi zanymi
z „ja”, a pochodz cymi od otoczenia spo ecznego. Struktura „ja” pe ni
funkcj  integruj  w odniesieniu do mechanizmów pop dowo-
-emocjonalnych cz owieka, które ukszta towa y si  w rezultacie uczenia
si  unikania ujemnych, a z drugiej strony wzmacniania dodatnich emocji
pochodz cych z wewn trz lub zewn trz organizmu.

Reykowski18 tworz c „Regulacyjn  Teori  Osobowo ci” okre li
struktur  „ja”, jako jeden z czynników reguluj cych zachowanie cz owie-
ka. M. Jarymowicz19 opisuje struktur  „ja” jako uk ad poj ciowy powsta-

cy w wyniku nabywanych do wiadcze  dotycz cych w asnej osoby,
skupiony wokó  centralnego dla tego uk adu poj cia „ja”. Zadaniem tego
uk adu jest integracja dop ywaj cych informacji, które mog  dotyczy
stanów wewn trznych (fizycznych i psychicznych), w asnych dzia
oraz informacji spo ecznych na swój temat. Wchodzi on w sk ad struktur
poznawczych cz owieka.

Pobudzenia struktury „ja” wyznaczaj  w ciwo ci zachowania, ich
przebieg w trakcie interakcji podmiotu z otoczeniem spo ecznym. Struk-
tura „ja” wyra a poznawcz  reprezentacj  w asnej osoby oraz zespó
idealnych wizji dotycz cych siebie. Posiada rozbudowan  struktur
i wag  spo eczno-wychowawcz . W wyniku do wiadcze  „ja” podmio-
towego powstaje „ja” przedmiotowe. Istniej  liczne powi zania „ja” po-
znawczego ze sfer  emocjonalno-pop dow , której zadaniem jest zapew-
nienie ci ci egzystencji jednostki. Posiada równie  wysok  pozycj
w hierarchii warto ci. Wynika st d, e pobudzenia w strukturach zwi za-
nych z „ja” pe ni  istotn  rol  w regulacji funkcjonowania cz owieka.
Jedn  z najbardziej znacz cych barier ograniczaj cych jednostk  jest
nieadekwatny obraz w asnej osoby oraz nie wiadomo  posiadanych
cech. Adekwatna samowiedza wp ywa bowiem na zdolno  realizacji
podejmowanych zada  oraz na autoregulacj  w sterowaniu rozwojem

asnego „ja”.

18 Ibidem.
19 M. Jarymowicz, Modyfikowanie wyobra  dotycz cych „ja” dla zwi kszenia goto

wo ci do zachowa  prospo ecznych, PAN, Wroc aw 1979.



L. Niebrzydowski20 omawia struktur  „ja – wiadomego”. Wyró nia
w nim dwa podstawowe elementy: „ja” idealne i „ja” rzeczywiste. Pierw-
szy z nich, czyli „ja” idealne wyra a to, jak jednostka chcia aby si  wi-
dzie  lub jaka powinna by . Kszta tuje si  na podstawie w asnych wy-
obra , idea ów i pragnie  oraz norm moralnych. Drugi element, czyli
„ja” rzeczywiste, okre la przesz e i obecne prze ycia, do wiadczenia
zwi zane z sukcesami i pora kami yciowymi. W sk ad „ja” idealnego
i „ja” rzeczywistego wchodz  jeszcze inne rodzaje „ja” („ja” publiczne,
„ja” prywatne, „ja” przysz e, „ja” tera niejsze i „ja” przesz e).

Struktura „ja” wiadomego „to kompleksowa, zintegrowana,
wzgl dnie sta a i w wi kszym lub mniejszym stopniu przez siebie okre-
lona, jedyna w swoim rodzaju postawa skupiaj ca zarówno elementy

biologiczne, spo eczne, intelektualne, moralne jak i inne”21.
B. Wojcieszke22 dokonuje próby opisu struktury „ja”, okre lanej

przez niego poj ciem autoprezentacji. Sk ada si  z ogó u informacji re-
prezentuj cych w asn  osob . Autoprezentacj  tworz  g ównie przetwo-
rzone odzwierciedlenie w asno ci i zachowania podmiotu oraz schematy
reprezentuj ce ogóln  wiedz  o cechach osoby. Wspomniane schematy
posiadaj  charakter najbardziej abstrakcyjny. Spe niaj  rol  procedur
poznawczych, dzi ki którym podmiot odnosi si  do w asnych my li,
prze , zachowa  oraz informacji zwrotnych otrzymywanych od innych
ludzi na swój temat.

Autor odró nia swoje rozumienie autoprezentacji (struktury „ja”) od
poj cia samowiedzy Kozieleckiego. Twierdzi, e „autoprezentacja jest
poj ciem teoretycznym, denotuj cym pewne struktury psychiczne obiek-
tywnie istniej ce w umy le podmiotu – niezale nie, czy jest on ich wia-
dom, czy nie podczas, gdy samowiedza denotuje fenomenologiczne prze-
konania podmiotu, jakie on ma na swój temat, ywi i wypowiada”23. Tak
wi c informacje kszta tuj ce autoprezentacj  mog  oddzia ywa  na pro-
cesy psychiczne oraz zachowania nie tylko na podstawie wiadomych
i tematycznych mechanizmów, ale równie  automatycznych i instrumen-
talnych.

20 L. Niebrzydowski, op. cit.
21 Ibidem, s. 15.
22 B. Wojcieszke, op. cit.
23 Ibidem, s. 24.



Zdaniem I. Kona24 obraz „ja” „jest z onym systemem nastawie ,
w którym mo na wyodr bni  kilka stosunkowo autonomicznych aspek-
tów: stopie  poznawczej z ono ci, wyrazisto ci, konsekwencji, trwa o-
ci i szacunku do siebie samego”. Obraz „ja” sk ada si  z takich elemen-

tów jak: wyobra enie o swoim ciele, w ciwo ciach psychicznych, ce-
chach moralnych. itd. W zale no ci od warunków spo eczno-psycho-
logicznych zmienia si  ich tre  i znaczenie. Cz owiek nie tylko odkrywa
i poznaje swoje „ja”, ale tak e aktywnie kszta tuje siebie.

Natomiast wed ug S. Sieka25 „obraz siebie jest zorganizowanym
zespo em, którego jednostka »nauczy a si « na podstawie wcze niejszych
i aktualnych do wiadcze  uznawa  za w asne”. Sk ada si  z ró nych cech
i elementów wchodz cych w sk ad struktury osobowo ci, uznanych za

asne. Wyró nia tu potrzeby psychiczne, uzdolnienia, postawy, typy
reakcji emocjonalnych, cechy przypisywane innym ludziom i otaczaj cej
rzeczywisto ci. Jednostka mo e uznawa  si  za osob  bystr , zdoln  i po-
trafi  radzi  sobie w yciu lub mo e naddawa  sobie cechy negatywne
– brak inteligencji, niezdolno  do radzenia sobie z problemami. Cechy
obrazu siebie czasami mog  by  ze sob  w konflikcie. Przyk adem mo e
tu  by  obraz  siebie  kogo ,  kto  chce  s  innym  ludziom  a  z  drugiej
strony do wiadcza braku akceptacji otoczenia.

W. ukaszewski26 okre la  „ja”  realne  jako  system modeli  poj cio-
wych. Informacje, z których sk ada si  „ja” realne, to poj cia b ce
jednostkowymi lub ogólnymi modelami w asnej osoby. Posiadaj  charak-
ter dynamiczny, wzgl dnie trwa y i odporny na wp ywy nowych infor-
macji. Spe niaj  funkcje reprezentacji, funkcje standardu informacji,
funkcje antycypacji, miernika zmian oraz punktu odniesienia. Zaznaczaj
swój charakter w procesach regulacji stosunków „podmiot – otoczenie”
i w samoregulacyjnych procesach osobowo ci.

„Ja” idealne to system wizji poj ciowych. Do czynników formuj -
cych ”ja” idealne zaliczy  mo na:

24 I. Kon, Odkrycie „ja”, PIW, Warszawa 1987, s. 194.
25 S. Siek, Rozwój potrzeb psychicznych, mechanizmów obronnych i obrazu siebie, KAW,

Warszawa 1984, s. 213.
26 W. ukaszewski, Osobowo : struktura i funkcje regulacyjne, PWN, Warszawa 1974.



a) spostrzeganie innych osób (w ciwo ci lub miejsca w danej spo-
eczno ci ludzkiej); jednostka porównuje si  do innych osób

i ustala wielko  ró nicy;
b) przechowywanie w pami ci modeli „ja” realnego z przesz ci;

nast puje porównanie obu tych elementów i ustalenie ró nicy
pomi dzy tre ci  tych dwóch struktur informacyjnych27.

System wizji dotycz cych w asnej osoby zawiera dwa komponenty:
wizje opisowe i wizje normatywne. Pierwsze z nich powstaj  na bazie
modeli z przesz ci – „taki móg bym by  lub taki chcia bym by , ale
z ró nych powodów nie b ”, drugie, w wyniku porównywania si  z in-
nymi „taki powinienem by ”. Wizje normatywne „ja” idealnego pe ni
funkcj  standardu regulacji zachowania si  oraz funkcj  miernika zmian
we w asnej osobie.

Modele sk adaj ce si  na „ja” realne i wizje tworz ce „ja” idealne
stanowi  podstaw  formu owania oczekiwa  oraz aspiracji wzgl dem
spodziewanych wyników w sytuacji zadaniowej. Pomi dzy „ja” realnym,
a „ja” idealnym istnieje naturalna i konieczna rozbie no . Reguluje j
tre  „ja” realnego jak i element tre ci „ja” idealnego. Modyfikacja tre ci
„ja” realnego dokonuje si  w ten sposób, by istniej ca rozbie no  zosta-
a zredukowana lub zmniejszona. Mog  mie  tu miejsce dwa sposoby

dzia ania:
a) kreowanie siebie w oparciu o wzorzec b cy standardem regu-

lacji – dokonywanie zmian w aktualnie istniej cych w ciwo-
ciach i umiej tno ciach podmiotu; sk adaj  si  na to ró ne próby

samowychowania i samokszta cenia;
b) zmiany w znaczeniu tre ci „ja” realnego poprzez manipulacj

ocenami, interpretowanie informacji i s dów, co nie powoduje
zmian posiadanych w ciwo ci.

Pierwsza metoda powoduje obserwowalne zmiany w zachowaniu
i pozwala na autentyczn  redukcj  rozbie no ci mi dzy „ja” realnym
a „ja” idealnym. Druga natomiast nie powoduje tego rodzaju zmian
i wprowadza cz sto nowe rozbie no ci mi dzy „ja” realnym a odbiera-
nymi informacjami. Mo e tu tylko nast pi  pozorna redukcja rozbie no-
ci28.

27 Ibidem.
28 Ibidem.



B. Wojciszke okre la „ja” idealne jako „system reprezentuj cy oso-
bi cie przez podmiot po dane w asne stany, cechy i zachowania. Poj-
mowane jest tu jako hierarchiczna, trójpoziomowa struktura umys owa.
Sk ada si  ona z systemu warto ci i norm osobistych oraz z warstwy pro-
gramów zachowa ”29.

System warto ci osobistych – to system najbardziej po danych
przez jednostk  cech lub stanów w asnej osoby podmiotu o charakterze
uogólnionym i abstrakcyjnym. Zaliczy  tu mo na inteligencj , spokój
wewn trzny, uczciwo  itp. Powy sze warto ci dotycz ci le w asnej
osoby podmiotu i dlatego maj  charakter „osobisty”, a nie tylko faktu
po dania ich przez jednostk .

Drugi element „ja” idealnego – to system norm osobistych, czyli
zbiór regu  wyznaczaj cych preferowane przez podmiot sposoby post -
powania. Stanowi  wyraz realizacji warto ci osobistych we w asnym
zachowaniu.

Ostatni element struktury „ja” idealnego – to system programów
zachowa . Uzale niony jest g ównie od celu stawianego sobie przez
jednostk  i sposobu jego realizacji w okre lonych okoliczno ciach. S  to
struktury niespecyficzne dla „ja” idealnego z powodu tego, e s  cz sto
wykszta cane, aktywizowane i realizowane w sposób niezale ny od war-
to ci i norm osobistych. Pomoc drugiemu cz owiekowi mo e by  uwa-
runkowana wieloma czynnikami. Mo e wynika  np. z uznania warto ci
bycia yczliwym, normy konieczno ci spe niania pró b innych osób, jak
równie  z ch ci uzyskania czego  w zamian.

Tworzenie si  i rozwój obrazu siebie

Rozwój obrazu siebie zachodzi stopniowo. Istotn  rol  w tym proce-
sie odgrywaj  doznania i prze ycia z okresu dzieci stwa, jak równie
prawdopodobnie bod ce dzia aj ce na p ód w ko cowym okresie ci y30.
Wszystkie do wiadczenia s  trwale rejestrowane przez mózg dziecka.
Mo e dotyczy  to prze ywanych stanów l ku, przygn bienia, euforii,
poczucia w asnej niemocy, poczucia kl ski, niepowodze , których dziec-
ko do wiadcza podczas swojego ycia.

29 B. Wojcieszke, op. cit., s. 49.
30 S. Siek, Relaks i autosugestia, KAW, Warszawa 1986.



Warunki,  w  jakich  ma e  dziecko  si  rozwija,  wychowuje,  w  zale -
no ci jakiego rodzaju do wiadczy o prze  (pozytywnych czy negatyw-
nych) wp ywaj  znacz co na jego mniemanie o sobie. W przypadku, gdy
nara one by o na przykre i nieprzyjemne doznania, mog o w wyniku tego
przyj  postaw  nieufno ci wzgl dem otoczenia i ca ego wiata. Nie
wierzy wówczas we w asne mo liwo ci, odczuwa l k, jest bardzo po-
dejrzliwe w stosunku do innych ludzi, posiada poczucie niskiej warto ci.

Ju  w pierwszych latach ycia zaczyna formowa  si  obraz siebie
dziecka. To, w jaki sposób zostanie on ukszta towany, b dzie mia o
wp yw na jego pó niejsze odniesienie do siebie i do otaczaj cej go rze-
czywisto ci. Wyuczone we wczesnym dzieci stwie strategie dzia ania,
uwarunkowane w ciwo ciami obrazu siebie, determinuj  to, w jakim
stopniu jednostka b dzie pos ugiwa a si  nimi w przysz ci.

Mo na wyró ni  okre lone czynniki warunkuj ce rozwój obrazu
siebie:

spostrzeganie bod ców dzia aj cych z wewn trz organizmu,
oddzia ywanie rodziców,
porównywanie siebie z innymi,
rozwój globalnego i zró nicowanego obrazu siebie,
rozwój poczucia rzeczywisto ci,
uczenie si  znoszenia przykrych prze ,
uczenie si  kontroli swoich reakcji,
uczenie si  poczucia w asnej warto ci i akceptacji siebie,
sta  obrazu siebie i jego funkcja integracyjna31.
Obraz siebie posiada zmienny charakter32. Na jego formowanie si

wp ywa przede wszystkim otoczenie spo eczne cz owieka. Z jednej stro-
ny spostrzegamy siebie oczyma innych, z drugiej, pozostaje zawsze nasze
osobiste odniesienie do siebie. Cz sto dochodzi do sprzeczno ci mi dzy
tymi dwoma punktami odniesienia. Dlatego te  powstaje zmiana usto-
sunkowania si  jednostki do obrazu siebie, zmiana w asnego zdania
o sobie. Wyró ni  mo na 3 elementy wp ywaj ce na prawid owe funk-
cjonowanie obrazu siebie: jego stabilno , koloryt i zgodno  z rzeczy-
wisto ci . Je li s  one zachowane, cz owiek jest predysponowany do

31 Ibidem.
32 A. K pi ski, Melancholia, PZWL, Warszawa 1979.



ycia zgodnego z otoczeniem i z samym sob . Formowanie si  obrazu
siebie zale y od nast puj cych czynników:

konstytucjonalnych,
rodowiskowych,

zwi zków uczuciowych z otoczeniem,
przewagi sukcesów nad kl skami itp.
Obraz  w asnej  osoby  sk ada  si  z  dwóch  obrazów:  jaki  jestem na-

prawd  i jaki chcia bym by  33. Im wi ksza jest mi dzy nimi rozbie no ,
tym wi ksze wyst puje zaciemnienie jego kolorytu. Obraz idealny sta-
nowi odniesienie si  podmiotu do przysz ci. Innymi s owy jest to obraz

asny w przysz ci. Na skutek interakcji z otoczeniem tworzy si  real-
ny obraz siebie. Wa  rol  odgrywa tu opinia spo eczna na temat jed-
nostki i odnoszenie si  cz owieka do przesz ci. Rozbie no  mi dzy
obrazem realnym a idealnym, czyli mi dzy przesz ci  a przysz ci
jest wa nym aspektem czasowego charakteru ycia.

Obraz siebie pe ni funkcj  samokontroluj cego si  uk adu. Ulega
zmianom, wskazuj c na relacje mi dzy dzia aniami planowanymi – wy-
miaru przysz ci a realizacj  – wymiaru przesz ci oraz w asnym „ja”
z otaczaj  rzeczywisto ci .

Zdaniem A. Harta34 zdrowy obraz siebie kszta tuje si  nie na osi -
ganych wynikach i sukcesach w yciu, ale bardziej na samoakceptacji
i poczuciu zadowolenia z siebie. Nie chodzi wi c o to, by d  do tego,
by by  „dostatecznie dobrym”, „wystarczaj co inteligentnym i silnym”,
ale do tego, by bezwarunkowo akceptowa  siebie takim, jakim si  jest.

Dokonuj c syntezy wyst puj cych w literaturze uwarunkowa  for-
mowania si  tre ci jako ci obrazu siebie mo na wyró ni 35:

a) ocen  innych;
b) porównywanie si  z innymi;
c) asne do wiadczenie i aktywno  – ocena efektywno ci w as-

nych dzia ;
d) klimat emocjonalny.
Pierwsze dwa czynniki i ostatni posiadaj  charakter spo eczny, trze-

ci z nich odnosi si  do aktywno ci w asnej, uwarunkowanej spo ecznie.

33 Ibidem.
34 A. Hart, Twoje dziecko i stres, Wyd. Rodzinny Kr g, Warszawa 1995.
35 A. Ga kowska, op. cit.



Spo eczna ocena jednostki – to zbiór wymaga  i ustosunkowa  oto-
czenia, które ulegaj  stopniowej internalizacji. W wyniku interakcji spo-
ecznych, „self” odzwierciedla przekazane oceny osób znacz cych. S  to

osoby, których opinie s  dla jednostki wa niejsze od opinii innych ludzi.
Zaznacza si  tu wyra ny wp yw otoczenia na kszta towanie si  obrazu
siebie.

Porównywanie si  z innymi. W teoriach relacji z obiektem dziecko
nie odczuwa odr bno ci siebie od otoczenia. W wyniku osi gania kolej-
nych stadiów separacji „ja” i obiektu zaczyna si  tworzy  w ciwy obraz
siebie. Odrywa „ciele nie” swoje „self” od innych, zaczynaj c ró nico-
wa  si  psychologicznie. Tworz cy si  obraz siebie stanowi wypadkow
porówna  i odró nie  jednostki od osób, z którymi przebywa.

Do wiadczenia z dzia ania – ocena w asnej skuteczno ci. W asne,
indywidualne do wiadczenia i rezultaty dzia alno ci zwi zanej z realizo-
waniem zada  oraz pe nienie ró nych ról pozwala u wiadomi  sobie

asne mo liwo ci i ograniczenia. Osi gane sukcesy zwykle s
wzmacnianiu obrazu siebie, poziomu samoakceptacji. Z drugiej strony
doznawane pora ki, zw aszcza wyst puj ce stosunkowo cz sto, przeja-
wiaj  wp yw odwrotny – os abiaj cy.

Klimat emocjonalny. Czynnik ten jest t em emocjonalnym, wobec
którego obraz siebie jest wra liwy i który mo e wp ywa  modyfikuj co
na inne uwarunkowania. Posiada du e znaczenie w kszta towaniu aspek-
tów jako ciowych obrazu siebie. Odnosi si  to do sposobu warto ciowa-
nia oraz ustosunkowania si  do siebie samego. Na kszta towanie si  obra-
zu siebie wp ywa ca e t o emocjonalne rozwoju. Dotyczy to zw aszcza
cz stotliwo ci prze ywanych napi  i stresów36.

ciwo ci obrazu siebie

Zdaniem B. Braun37 podmiot poznaje siebie w wyniku porówna
interpersonalnych. Rezultatem tego jest okre lenie w asnej odr bno ci.
Sta  obrazu siebie jest wska nikiem dojrza ci osobowo ci. Porów-
nywanie wzajemne „ja” z przesz ci z „ja” aktualnym daje poczucie

36 Ibidem.
37 B. Braun, Rozwój samowiedzy a proces indywidualizacji, [w:] Studia nad spostrzega-

niem relacji Ja – inni, red. M. Jarymowicz, PAN, Warszawa 1988, s. 41-64.



ci ci w asnej osoby. Stanowi to rezultat odnajdywania zwi zków
przyczynowo skutkowych mi dzy tre ciami samowiedzy.

Rozró ni  mo na istnienie dojrza ego i niedojrza ego obrazu sie-
bie38. Cech  charakterystyczn  niedojrza ego obrazu siebie jest rozbie -
no  pomi dzy idea em siebie a obrazem siebie. Du a rozbie no  po-
mi dzy tymi elementami charakteryzuje typ osobowo ci neurotycznej.
Obraz siebie cz owieka psychicznie dojrza ego charakteryzuje si :

akceptacj  siebie,
stawianiem sobie realistycznych celów do osi gni cia,
ma  charakter  pozytywny  –  jednostka  wierzy  w  siebie,  uwa a  si  za
osob  normaln  i akceptowan  przez innych,
stabilno ci , konkretno ci  – zawieraj c w asny wiatopogl d i usta-
lon  hierarchi  warto ci,
przekonaniem o s uszno ci w asnej drogi yciowej.
Obraz siebie39 mo  równie  podzieli  na:

globalny i zró nicowany,
stabilny lub niestabilny.
Obraz siebie globalny ma charakter mglisty, niejasny. Jednostka nie

posiada okre lonej koncepcji w asnej roli yciowej. Brakuje jej zdecydo-
wania i okre lenia, czego pragnie oraz poczucia w asnej odr bno ci. Nie
przypisuje sobie okre lonych cech, które mog aby posiada . Charaktery-
zuje j  niewystarczaj ca wiedza o funkcjonowaniu swojego cia a i psy-
chiki.

Stabilny obraz siebie ma charakter sta y i posiada cechy uznane za
asne. Jednostka charakteryzuje si  wówczas okre lonym, niezmiennym

stylem ycia.
Obraz siebie ma charakter sta y, poniewa  dokonuje filtracji w a-

snych do wiadcze  jednostki. Przyjmowane jako w asne s  tylko do-
wiadczenia zgodne ze struktur  obrazu siebie. Pozosta e, czyli niezgod-

ne, s  ignorowane. Je eli cz owiek do wiadczy  w yciu krzywdy ze
strony innych osób, to trudno mu b dzie dostrzec przejawy sympatii,
yczliwo ci i dobroci u otaczaj cych go ludzi. Post puje tak, aby po-

twierdzi  swoj  opini  na temat innych osób, wiata i samego siebie.

38 S. Siek, Relaks i autosugestia, op. cit.
39 S. Siek, Rozwój potrzeb psychicznych..., op. cit.



Obraz siebie wp ywa równie  na percepcj  do wiadcze . W przy-
padku, gdy do wiadczenia jednostki s  bli sze w asnemu obrazowi sie-
bie, obserwowa  mo na wi kszy ich wp yw na zachowanie. Siek wymie-
nia specyficzne cechy obrazu siebie. S  to:

akceptacja – brak akceptacji,
zbie no  z idea em siebie – brak zbie no ci z idea em siebie,
znajomo  siebie – brak umiej tno ci wgl du w siebie.
Brak zbie no ci obrazu siebie z idea em siebie zwi zany jest najcz -

ciej z brakiem akceptacji siebie i trudno ciami przystosowawczymi.
Je eli rozbie no  wzrasta, równocze nie pogarsza si  przystosowanie.
Umiej tno  wgl du  polega  na  znajomo ci  siebie,  która  opiera  si  na
umiej tnym spojrzeniu w siebie, w swoje zachowanie oraz na wiadomo-
ci posiadania cech, które s  nieakceptowane spo ecznie40.

Wed ug Z. Zaborowskiego i Z. Oleszkiewicza41 na  tre  obrazu
siebie okre lanego przez nich mianem samo wiadomo ci sk adaj  si
my li, uczucia, s dy o swoich sk onno ciach, cechach, postawach, rolach
spo ecznych itp. Elementy te mog  podlega  kodowaniu, przetwarzaniu
i integrowaniu. Zwi zane z „ja” tre ci samo wiadomo ci dotycz ce sa-
mooceny, uzdolnie  lub cech moralnych s  kodowane i przetwarzane
w sposób personalny. Bardziej deskryptywnie s  przetwarzane tre ci

abo zwi zane z „ja”.
Samo wiadomo  zniekszta cona lub sp ycona pod wp ywem l ku

i zagro enia okre lana jest mianem przed wiadomo ci lub samo wiado-
mo ci obronnej. Innym rodzajem wiadomo ci – funkcjonuj cej na po-
ziomie meta – jest nadsamo wiadomo . Opiera si  g ównie na poj ciach
ogólnych.

Czynnikami wywo uj cymi lub podnosz cymi samo wiadomo
mog  by  mi dzy innymi: refleksyjno , introwersja, wy szy poziom
intelektualny i moralny, egocentryzm, predyspozycje do koncentracji
uwagi na sobie, samotno , izolacja, podleganie sta ej ocenie i obserwacji
innych osób (arty ci, dzia acze spo eczni).

Zaborowski i Oleszkiewicz wprowadzaj  czterowymiarow  koncep-
cj  samo wiadomo ci:

40 Ibidem.
41 Z. Zaborowski, Z. Oleszkiewicz, op. cit.



I. Samo wiadomo  indywidualna – to egocentryczny, ewaluatywny
sposób kodowania informacji o w asnej osobie.

II. Samo wiadomo  zewn trzna – polega na zobiektywizowanym
i uspo ecznionym przetwarzaniu informacji.

III. Samo wiadomo  obronna – opiera si  na przetwarzaniu informacji
w zwi zku z l kiem i zagro eniem.

IV. Samo wiadomo  refleksyjna – wi e si  z integrowaniem informacji
o w asnej osobie na podstawie poj  i schematów my lenia abstrak-
cyjnego. Dokonuje si  to na wy szym poziomie ogólno ci.
R. Walczak42 próbuj c podsumowa  spotykane w literaturze rozwa-

ania na temat obrazu siebie i jego znaczenia dla prawid owego rozwoju
i funkcjonowania osobowo ci cz owieka podkre la jego zwi zek z po-
czuciem sensu ycia, poziomem niepokoju, prze ywanymi konfliktami
wewn trznymi oraz motywacj  – determinuj c powstanie okre lonych
potrzeb i pragnie . Stanowi istotny element struktury osobowo ci. Swoj
szczególn  funkcj  przejawia w zachowaniu integracji i stabilizacji oso-
bowo ci. Przybiera charakter od bardziej ogólnego do znacznie zró ni-
cowanego. Bywa stabilny lub niesta y, ró ny od idealnego obrazu siebie
lub jemu bliski. Cz owiek kieruje si  zró nicowanymi wyobra eniami
o sobie. Mog  dotyczy  aktualnego, retrospektywnego i prospektywnego
obrazu siebie. Czyli dotycz  tego „jaki jestem”, „jaki by em” oraz „jaki

”, stanowi c cz  osobistego, wewn trznego wiata jednostki.

Zdrowa relacja do w asnego „ja”

Obraz siebie, czyli sposób w jaki postrzegamy w asne „ja”, posiada
cis y zwi zek ze zdrowiem psychicznym cz owieka. Osob  prawid owo

funkcjonuj  zarówno w wymiarze zawodowym, jak i spo ecznym cha-
rakteryzuje szacunek wzgl dem siebie, zdolno  do samooceny moralnej
oraz autoidentyfikacji, czyli okre lania siebie jako jednostki.

Kluczowe znaczenie dla kondycji psychicznej odgrywa zatem to, co
konstytuuje indywidualno  cz owieka, czyli sposób, w jaki spostrzega
samego siebie w kategoriach osobistej godno ci. Charakterystyczn  ce-
ch  ludzi cierpi cych na zaburzenia psychicznie jest zaburzony stosunek
do samego siebie. Osoby chore na depresj  maj  bardzo negatywny obraz

42 R. Walczak, op. cit.



asnej osoby. Posiadaj  nisk  samoocen , przejawiaj  si  w tendencji
do  nadmiernej  samokrytyki.  Nie  potrafi  uwierzy  w  siebie  i  w  swoje
mo liwo ci, zw aszcza gdy s  krytykowane lub gdy napotykaj  na nie-
powodzenia yciowe43.

Rozpatruj c specyfik  pe nionej przez funkcjonariuszy s by ist-
nieje wiele sytuacji, w których s  oni opiniowani, oceniani i krytykowani.
Odnosi si  to zarówno do relacji mi dzy prze onym a podw adnym, jak
i do kontaktu z osobami przekraczaj cymi granic , którzy zachowuj  si
niejednokrotnie w sposób obra liwy i uw aczaj cy godno ci funkcjona-
riuszy. Aby unikn  negatywnego oddzia ywania tych sytuacji na obraz
siebie nale oby zwróci  uwag  na odpowiednie oddzia ywania profilak-
tyczne maj ce na celu wzmocnienie odporno ci psychicznej funkcjona-
riuszy.

R. Persaud44 przedstawia kilka strategii pomagaj cych zachowa
zdrow  relacj  wzgl dem w asnego „ja”. Dotycz  one podj cia nast pu-

cych dzia :
unikania s dów na swój temat o charakterze negatywnym,
zw aszcza takich, które s  ca kowicie nielogiczne i nieracjonalne;
nale y d  do zaakceptowania siebie jako osoby, która ma
prawo do pope niania b dów;
wzbogacania swojej osobowo ci poprzez wielokierunkowy roz-
wój osobisty w celu uodpornienia si  na uzyskiwane s abe wyni-
ki, kl ski i niepowodzenia; dzi ki temu doznana pora ka w jed-
nej sferze ycia nie spowoduje katastrofalnej zapa ci ca ej samo-
oceny;
uczenia si  zdolno ci panowania nad sob , d enia do pozytyw-
nych celów d ugofalowych i unikania pu apki dora nych satys-
fakcji;
rozwijania w sobie wiadomo ci hierarchii celów i zrozumienia
dlaczego niektóre z nich nam umykaj  mimo podj tych wysi ków
unikania samooszukiwania si , odrzucania racjonalizacji i rozwi-
jania wgl du. Bez ulegania emocjom analizowania wszystkiego,

43 R. Persaud, Pozosta  przy zdrowych zmys ach. Jak nie straci  g owy w stresie wspó -
czesnego ycia, Wyd. Jacek Santorski & CO, Warszawa 1998.

44 Ibidem.



co mog oby wskazywa , e piel gnowany dot d obraz w asnej
osoby nie jest prawdziwy;

Interesuj  koncepcj  zachowania zdrowia psychicznego, zwi zan
z udoskonalaniem  spostrzegania samego siebie przedstawia A. Lazarus45.
Zwraca uwag  na sposób, w jaki cz owiek my li o sobie samym oraz
o wp ywie tego procesu na samopoczucie, relacje spo eczne, a tak e na
zdolno  osi gania sukcesów w yciu. Akcentuje znaczenie wewn trzne-
go dialogu odbywaj cego si  w umy le cz owieka. U wielu ludzi istnieje
tendencja do nadmiernego autokrytycyzmu i odnoszenia si  do samych
siebie bardzo negatywnie. Wi e si  to zwykle z obni on  samoocen .
Powstaje ona w konsekwencji asymilacji do obrazu w asnego „ja” wielo-
krotnie wys uchiwanych na swój temat w przesz ci negatywnych ko-
munikatów na przyk ad: „Nigdy w yciu do niczego nie dojdziesz”, „Je-
ste  do niczego” itp. Najcz ciej ród em takiej destrukcyjnej krytyki s
dla cz owieka osoby znacz ce – rodzice, nauczyciele i ludzie z najbli -
szego otoczenia. Wielokrotnie powtarzane tego rodzaju informacje,
przyjmowane s  ostatecznie za prawd . Cz owiek zaczyna w nie wierzy ,
odnosz c si  do siebie negatywnie my c: „Jestem g upi”, „Robi  z sie-
bie idiot ”, „Jestem beznadziejny” itp.

Skutkiem negatywnej samooceny, która ma wp yw na kszta towanie
si  obrazu siebie, s  pojawiaj ce si  stany l kowe i depresyjne. Aby temu
zapobiec, nale y zmieni  swój dialog wewn trzny, czyli sposób komuni-
kowania si  ze sob . Zmiana tre ci my lenia wp ywa na sposób spostrze-
gania siebie i na aktualne samopoczucie. Je eli cz owiek stale powtarza
sobie  na  przyk ad,  e  jest  gorszy  od  innych  i  nie  uda  mu  si  osi gn
upragnionego celu, powoduje to powstanie negatywnego nastawienia.
W rezultacie tego nie podejmuje odpowiednich dzia  ukierunkowanych
na osi gni cie powodzenia. Szanse osi gni cia danego celu rzeczywi cie
wówczas malej . Mechanizm ten dzia a tak e w drug  stron . Pozytywne
komunikaty wypowiadane do siebie wystarczaj co cz sto powoduj  po-
zytywne zmiany w samoocenie, zwi kszaj c wi ksz  pewno  siebie
i wiar  w swoje mo liwo ci. W zwi zku z tym zaleca si 46:

45 A. Lazarus, N. Lazarus, Terapia w pigu ce. Jak zachowa  zdrowie psychiczne w zwa-
riowanym wiecie, GWP, Warszawa 2003.

46 Ibidem.



mówienie do siebie o swoich wcze niejszych sukcesach
i osi gni ciach; przypominanie sobie chwil kiedy udawa o si
przezwyci  przeszkody i trudno ci; nale y u wiadomi
sobie prze ywane wówczas pozytywne emocje;
unikanie my lenia o doznanych niepowodzeniach (nie ma
powodu, aby tak post powa );
traktowanie b dów jako do wiadcze , dzi ki którym mo na
si  rozwin  i czego  nauczy ;
nie pogr anie si  w samooskar eniach;
mówienie do siebie tego, co chcieliby my us ysze  od innych.

Nale y mie wiadomo  tego, e zmiana sposobu spostrzegania
siebie wymaga niejednokrotnie d ugotrwa ej pracy i determinacji w d e-
niu do tego celu. W niektórych bardziej z onych przypadkach mo e
by  wskazane skorzystanie z pomocy psychoterapeuty.

Podsumowuj c omawian  problematyk  zauwa  mo na cis e
powi zanie obrazu siebie oraz samooceny cz owieka z jego funkcjono-
waniem psychospo ecznym. To, w jaki sposób osoba spostrzega siebie
mo e znacz co wp ywa  na jej samopoczucie, kondycj  psychiczn , rela-
cje spo eczne oraz zawodowe. Pozytywny obraz siebie oraz wysoka sa-
moocena sprzyjaj  budowaniu wiary w siebie. Cz owiek bardziej ade-
kwatnie ocenia w asny potencja  oraz umiej tno ci, co mo e znacz co
pomóc mu w radzeniu sobie z napotkanymi problemami.

Charakter wykonywanej pracy zawodowej mo e istotnie wp ywa
na sposób, w jaki cz owiek spostrzega samego siebie. S ba w Stra y
Granicznej ze wzgl du na swoj  specyfik  stawia funkcjonariuszy przed
konieczno ci  sprawdzania si  w ró nych sytuacjach. Zwi zane z tym
do wiadczenia zawodowe mog  mie  albo pozytywny, albo destabilizu-

cy wp yw na jego kondycj  psychiczn . Umiej tno  radzenia sobie
w ró nych okoliczno ciach zwi zanych z pe nion  s  zale y g ównie
od posiadanych indywidualnych zasobów, czyli mi dzy innymi od wcze-
niejszych w asnych do wiadcze yciowych.

W tym kontek cie nale oby podkre li  znaczenie wdra ania od-
powiedniej profilaktyki zdrowia psychicznego, s cej rozwojowi oso-
bowo ci funkcjonariuszy oraz efektywnemu funkcjonowaniu w ró nych
warunkach pe nionej s by. Powinna by  ona ukierunkowana na kszta -
towanie ró nego rodzaju umiej tno ci interpersonalnych. Zadaniem psy-



choprofilaktyki winno by  kszta towanie zachowa  asertywnych, uczenie
sposobów rozwi zywania konfliktów oraz nabywanie umiej tno ci ra-
dzenia sobie ze stresem. Dzi ki uczestnictwu w tego typu szkoleniach
funkcjonariusz mo e zacz  spostrzega  si  jako osob  bardziej kompe-
tentn  i odpowiednio przygotowan  do podj cia skutecznych dzia
w wielu  trudnych  sytuacjach.  Korzystnym tego  efektem mo e  by  rów-
nie  wzmocnienie zwi zanych z obrazem siebie pozytywnych cech oso-
bowo ci oraz zwi kszenie satysfakcji z pe nionej s by.
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WYBRANE ZAGADNIENIA FUNKCJONOWANIA POLSKIEJ
STRA Y GRANICZNEJ W STRUKTURACH SCHENGEN –

SYTUACJA PO I PÓ ROCZU

Podstaw  prawn  do zniesienia, z dniem 21 grudnia 2007 r. kontroli
osób na granicach wewn trznych l dowych i morskich, a z dniem 30
marca 2008 r. tak e na granicach powietrznych, stanowi Decyzja Rady
z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie pe nego stosowania przepisów dorob-
ku Schengen w Republice Czeskiej, Republice Esto skiej, Republice o-
tewskiej, Republice Litewskiej, Republice W gierskiej, Republice Malty,
Rzeczypospolitej Polskiej, Republice S owenii i Republice S owackiej
(2007/801/WE).

Aktualnie Strefa Schengen obejmuje nast puj ce pa stwa: Belgia,
Francja, Holandia, Niemcy, Luksemburg, Hiszpania, Portugalia, W ochy,
Austria, Grecja, Dania, Finlandia, Szwecja, Islandia, Norwegia oraz pa -
stwa, które przyst pi y do strefy Schengen 21 grudnia 2007 r. (przej cia

dowe i morskie) i 30 marca 2008 r. (przej cia lotnicze) tj.: Czechy Es-
tonia, Litwa, otwa, Malta, Polska, S owacja, S owenia, W gry. Przed
wydaniem pozytywnej decyzji o przyj ciu do strefy Schengen polskie
przej cia graniczne podlega y ewaluacji przez ekspertów Schengen,
sprawdzaj cych ca y szereg uwarunkowa  tj. od infrastruktury i wyposa-
enia przej  granicznych po ustawodawstwo i znajomo  przepisów

stosowanych przez funkcjonariuszy Stra y Granicznej.
Pa stwami Cz onkowskimi UE, które nadal pozostaj  poza obsza-

rem Schengen s  Wielka Brytania i Irlandia, natomiast pa stwa, które
rozpocz y implementacj  dorobku prawnego Schengen to: Rumunia,
Bu garia, Cypr i Szwajcaria.

Zasadniczym czynnikiem, który wp ywa na dzia ania Stra y Gra-
nicznej po rozpocz ciu przez Polsk  pe nego stosowania przepisów do-
robku prawnego Schengen, jest odst pienie od dokonywania przez funk-
cjonariuszy SG kontroli granicznej osób w przej ciach granicznych, usy-
tuowanych na odcinkach granicy pa stwowej Rzeczypospolitej Polskiej,



stanowi cych od dnia 1 maja 2004 r. (data akcesji RP do UE) – granic
wewn trzn  Unii Europejskiej (tzn. z Republik  Federaln  Niemiec, Re-
publik  Czesk , Republik  S owack  i Republik  Litwy – cznie na od-
cinku o d ugo ci 1880,97 km).

Konsekwencj  zniesienia kontroli granicznej na odcinkach granicy
wewn trznej UE jest zwi kszenie aktywno ci dzia  mobilnych Stra y
Granicznej nie tylko w strefie nadgranicznej, ale równie  na obszarze
ca ego kraju.

Do zada  Stra y Granicznej1 po zniesieniu kontroli na polskich od-
cinkach wewn trznej granicy UE nale  czynno ci zwi zane m.in. z:
– przeciwdzia aniem nap ywowi nielegalnej migracji na terytorium

pa stw Schengen,
– ujawnianiem fa szerstw dokumentów uprawniaj cych do wjazdu i po-

bytu na terytorium RP (oraz ca ej Strefy Schengen),
– realizacj  czynno ci zleconych przez uprawnione organy krajowe

(polskie) oraz zagraniczne (w ramach Systemu Informacyjnego
Schengen – SIS),

– przeciwdzia aniem wwozowi na terytorium kraju materia ów niebez-
piecznych lub szkodliwych dla rodowiska naturalnego ( mieci, od-
pady, materia y wybuchowe, materia y o zwi kszonej radiacji itp.),
których transportowanie wymaga spe niania szeregu norm i warun-
ków bezpiecze stwa,

– przeciwdzia aniem przemytowi narkotyków i rodków odurzaj cych,
– przeciwdzia aniem wywozowi z Polski przedmiotów zabytkowych,

wymagaj cych zgody w ciwych organów odpowiedzialnych za
ochron  zabytków (obecnie s  to Wojewódzcy Konserwatorzy Za-
bytków),

– egzekwowanie na granicach wewn trznych przestrzegania przez po-
dró nych wwozu na terytorium RP towarów akcyzowych.
Poni ej przedstawiono zestawienie w porównywalnych okresach

I po owy 2007 r. i I po owy 2008 r., dotycz ce realizowanych wobec
cudzoziemców post powa  administracyjnych na granicy zewn trznej
UE/Schengen z zakresu:

1 http://www.strazgraniczna.pl/wps/portal/tresc?WCM_GLOBAL_CONTEXT-=pl/serwis-
sg/niezbednik_podroznego/straz+graniczna+w+schengen/

http://www.strazgraniczna.pl/wps/portal/tresc?WCM_GLOBAL_CONTEXT-=pl/serwis-


– decyzji o odmowie wjazdu cudzoziemca na terytorium RP/Schen-
gen,

– pozytywnych decyzji dotycz cych wydania wizy Schegen/krajowej,
– decyzji o uniewa nieniu wizy Schengen/krajowej,
– wydania decyzji o zobowi zaniu cudzoziemca do opuszczenia tery-

torium RP,
– wnioskowania do Wojewody o wydanie decyzji o wydaleniu cudzo-

ziemca z terytorium RP,
– przyj cia wniosku o nadanie statusu uchod cy.

Morski Oddzia  Stra y Granicznej2

W analizowanym okresie w przej ciach granicznych podleg ych
Morskiemu Oddzia owi Stra y Granicznej wydano 20 decyzji o odmowie
wjazdu (1p. 2007 – 45 decyzji). W ród powodów odmowy wjazdu wy-
st puje:
– cudzoziemcy niepo dani – 12,
– brak wa nej wizy – 4,
– niewa ny dokument – 4.

ówn  kategori  cudzoziemców, wobec której podejmowano de-
cyzje o odmowie wjazdu to obywatele:
– Rosji – 8 decyzji,
– Turcji – 4 decyzje.

W 2008 roku nie wydano decyzji o uniewa nieniu wizy (1p. 2007 –
4 decyzje). Wydano 470 wiz z art. 47 ustawy o cudzoziemcach (1p. 2007
–  444  wiz),  w  tym 461  typu  B  i  9  typu  C,  g ównie  dla  obywateli  Rosji
i Filipin (marynarze).

Zrealizowano cznie 21 post powa  w zwi zku z wyst pieniem
okoliczno ci uzasadniaj cych wydanie decyzji o zobowi zaniu cudzo-
ziemca do opuszczenia terytorium RP (1p. 2007 – 28 post powa ), w tym
wobec 10 obywateli Mo dawii i 6 obywateli Ukrainy. Przedstawiono 25
wniosków o wydanie decyzji o wydaleniu cudzoziemca (1p. 2007 – 16
wniosków), w tym wniosków dotycz cych 7 obywateli Ukrainy 7 obywa-

2 Na podstawie danych przekazanych przez Wydzia y ds. Cudzoziemców Oddzia ów SG
na granicy zewn trznej UE/Schengen.



teli Chin. W I pó roczu 2007 roku i I pó roczu 2008 roku nie przyj to wnio-
sku o nadanie statusu uchod cy.

Warmi sko-Mazurski Oddzia  Stra y Granicznej

W analizowanym okresie w przej ciach granicznych podleg ych
Warmi sko-Mazurskiemu oddzia owi Stra y Granicznej wydano 721
decyzji o odmowie wjazdu (1p. 2007 – 1068 decyzji). W ród powodów
odmowy wjazdu wyst puje:
– brak wa nej wizy – 386,
– brak rodków p atniczych – 56,
– cel wjazdu inny ni  deklarowany – 245,
– cudzoziemcy niepo dani – 8,
– wykorzystanie okresu przebywania przez 3 miesi ce w okresie

6 miesi cy – 26.
ówn  kategori  cudzoziemców, wobec której podejmowano de-

cyzje o odmowie wjazdu to obywatele:
– Rosji – 701 decyzji,
– Ukrainy – 11 decyzji,
– Kazachstanu – 5 decyzji.

W 2008 roku wydano 6 decyzji o uniewa nieniu wizy (1p. 2007 – 1
decyzja). Wydano 37 wiz z art. 47 ustawy o cudzoziemcach (1p. 2007 – 5
wiz), w tym 31 typu B i 6 typu C, g ównie dla obywateli Rosji.

Zrealizowano cznie 25 post powa  w zwi zku z wyst pieniem
okoliczno ci uzasadniaj cych wydanie decyzji o zobowi zaniu cudzo-
ziemca do opuszczenia terytorium RP (1p. 2007 – 37 post powa ), z cze-
go 1 obywatel Chin zosta  zobowi zany do opuszczenia RP ze wzgl du
na nielegalne zatrudnienie, 23 obywateli Rosji ze wzgl du na brak wa nej
wizy  i  rodków  finansowych,  1  obywatel  Armenii  ze  wzgl du  na  brak
wa nej wizy.

Przedstawiono 18 wniosków o wydanie decyzji o wydaleniu cudzo-
ziemca (1p. 2007 – 14 wniosków), w tym 6 wniosków w odniesieniu do
obywateli Rosji, którzy przekroczyli granic  wbrew obowi zuj cym
przepisom oraz za nielegalny pobyt w odniesieniu do 2 obywateli Rosji,
3 obywateli Ukrainy, 1 obywatela Kamerunu, Mongolii, Armenii, Tune-
zji i Chin.



W I pó roczu 2008 roku przyj to 1 wniosek o nadanie statusu
uchod cy, gdzie w I pó roczu 2007 roku nie przyj to adnego wniosku.

Podlaski Oddzia  Stra y Granicznej

W analizowanym okresie w przej ciach granicznych podleg ych
Podlaskiemu oddzia owi Stra y Granicznej wydano 731 decyzji o odmo-
wie wjazdu (1p. 2007 – 1992 decyzji). W ród powodów odmowy wjazdu
wyst puje:
– brak wa nej wizy – 407,
– brak rodków p atniczych – 116,
– cel wjazdu inny ni  deklarowany – 157,
– cudzoziemcy niepo dani – 50.

W 2008 roku wydano 16 decyzji o uniewa nieniu wizy (1p. 2007 –
2 decyzje), w tym 9 na podstawie Kodeksu Granicznego Schengen,
7 wizy krajowych. Wydano 7 wiz z art. 47 ustawy o cudzoziemcach (1p.
2007 – 4 wizy) oraz kieruj c si  interesem RP na podstawie art. 144 ust
1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o cudzoziemcach wyst piono
z 1 wnioskiem do Szefa Urz du ds. Cudzoziemców o zezwolenie na
wjazd na terytorium RP cudzoziemca ob. RB, który nie spe nia  warun-
ków wjazdu okre lonych w przywo anej ustawie – wniosek rozpatrzony
pozytywnie.

Zrealizowano cznie 27 post powa  w zwi zku z wyst pieniem
okoliczno ci uzasadniaj cych wydanie decyzji o zobowi zaniu cudzo-
ziemca do opuszczenia terytorium RP (1p. 2007 – 101 post powa ),
z czego wi kszo  dotyczy a obywateli Bia orusi zobowi zywanych do
opuszczenia RP ze wzgl du na brak wa nej wizy.

Przedstawiono 47 wniosków o wydanie decyzji o wydaleniu cudzo-
ziemca (1p. 2007 – 26 wniosków), z czego 3 cudzoziemców umieszczono
w aresztach w celu wydalenia oraz 5 cudzoziemców umieszczono
w o rodku strze onym.

W I pó roczu 2008 roku przyj to 5 wniosków o nadanie statusu
uchod cy dotycz cych 6 cudzoziemców, gdzie w I pó roczu 2007 nie
przyj to adnego wniosku.



Nadbu ski Oddzia  Stra y Granicznej
W analizowanym okresie w przej ciach granicznych podleg ych

Nadbu skiemu Oddzia owi Stra y Granicznej wydano 3875 decyzji
o odmowie wjazdu (1p. 2007 – 10946 decyzji). W ród powodów odmo-
wy wjazdu wyst puje:
– brak wizy – 2198,
– cel wjazdu na terytorium RP inny ni  deklarowany – 875,
– brak rodków p atniczych niezb dnych na pokrycie kosztów wjazdu,

przejazdu, pobytu i wyjazdu z RP oraz kosztów leczenia – 486,
– zagro enie dla bezpiecze stwa pa stwa i porz dku publicznego – 146,
– niepo dany w RP – 157.

ówn  kategori  cudzoziemców, wobec której podejmowano de-
cyzje o odmowie wjazdu to obywatele:
– Ukrainy – 1921 decyzji,
– Bia orusi – 1140 decyzji,
– Rosji – 702 decyzji,
– Kazachstanu – 38 decyzji.

W 2008 roku wydano 119 decyzji o uniewa nieniu wizy (1p. 2007 –
133 decyzje). Wydano 29 wiz z art. 47 ustawy o cudzoziemcach (1p.
2007 – 2 wizy).

Zrealizowano cznie 793 post powania w zwi zku z wyst pieniem
okoliczno ci uzasadniaj cych wydanie decyzji o zobowi zaniu cudzo-
ziemca do opuszczenia terytorium RP (1p. 2007 – 1705 post powa ),
z czego 715 obywateli Ukrainy, 15 Bia orusi, 15 Armenii.

Przedstawiono 443 wnioski o wydanie decyzji o wydaleniu cudzo-
ziemca  (1p.  2007  –  197  wniosków),  w  tym Ukraina  –  255,  Rosja  –  70,
Bia oru  – 32, Mongolia – 30, Armenia – 15, pozosta e – 41.

W I pó roczu 2008 roku przyj to 1163 wnioski o nadanie statusu
uchod cy, obejmuj ce 2670 cudzoziemców, gdzie w I pó roczu 2007
przyj to 463 wnioski obejmuj ce 1001 cudzoziemców.

Bieszczadzki Oddzia  Stra y Granicznej

W analizowanym okresie w przej ciach granicznych podleg ych
Bieszczadzkiemu oddzia owi Stra y Granicznej wydano 1630 decyzji



o odmowie wjazdu (1p. 2007 – 1414 decyzji). W ród powodów odmowy
wjazdu wyst puje:
– brak wa nych wiz – 1077 cudzoziemców,
– nie przedstawienie wystarczaj cych dokumentów potwierdzaj cych

zamierzony cel i okoliczno ci planowanego pobytu – 334
cudzoziemców,

– 141 figurowanie ich danych w wykazie cudzoziemców, których po-
byt na terytorium RP jest niepo dany – 141 cudzoziemców.

ówn  kategori  cudzoziemców, wobec której podejmowano de-
cyzje o odmowie wjazdu to obywatele:
– Ukrainy decyzji – 1523,
– Mo dowy – 80 decyzji,
– Rosji – 11 decyzji.

W 2008 roku wydano 110 decyzji o uniewa nieniu wizy (1p. 2007 –
3 decyzje), w tym 100 wiz krótkoterminowych i 10 wiz d ugotermino-
wych. Wydano 10 wiz z art. 47 ustawy o cudzoziemcach (1p. 2007 – 18
wiz), g ównie dla obywateli Ukrainy.

Zrealizowano cznie 442 post powania w zwi zku z wyst pieniem
okoliczno ci uzasadniaj cych wydanie decyzji o zobowi zaniu cudzo-
ziemca do opuszczenia terytorium RP (1p. 2007 – 658 post powa ),
z czego 391 obywateli Ukrainy, 15 obywateli Mo dawii i 8 obywateli
Rosji.

Przedstawiono 943 wnioski o wydanie decyzji o wydaleniu cudzo-
ziemca (1p. 2007 – 213 wniosków), w tym 753 wnioski w odniesieniu do
obywateli Ukrainy, 89 wniosków w stosunku do obywateli Wietnamu
i 65 w stosunku do obywateli Mo dawii.

W I pó roczu 2008 roku przyj to 7 wniosków o nadanie statusu
uchod cy, gdzie w I pó roczu 2007 r. przyj to 5 wniosków.

Nadwi la ski Oddzia  Stra y Granicznej

W analizowanym okresie w przej ciach granicznych podleg ych Nad-
wi la skiemu Oddzia owi Stra y Granicznej wydano 276 decyzji o odmo-
wie wjazdu (1p. 2007 – 564 decyzje). W ród powodów odmowy wjazdu
wyst puje:
– cel wjazdu inny ni  deklarowany – 276,



Liczba wydanych decyzji o odmowie wjazdu
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– brak wa nej wizy – 61.
ówn  kategori  cudzoziemców, wobec której podejmowano de-

cyzje o odmowie wjazdu to obywatele:
– Ukrainy – 28 decyzji,
– Turcji – 25 decyzji,
– Rosji – 21 decyzji,
– Bia orusi – 21 decyzji.

W 2008 roku wydano 17 decyzji o uniewa nieniu wizy (1p. 2007 –
3 decyzje). Wydano 557 wiz z art. 47 ustawy o cudzoziemcach (1p. 2007
– 270 wiz), w tym 528 typu B, g ównie dla obywateli Rosji, Ukrainy
i Bia orusi. Zrealizowano cznie 65 post powa  w zwi zku z wyst pie-
niem okoliczno ci uzasadniaj cych wydanie decyzji o zobowi zaniu cu-
dzoziemca do opuszczenia terytorium RP (1p. 2007 – 258 post powa ),
z  czego  dotyczy y  one  31  obywateli  Ukrainy,  6  obywateli  Chin  i  Wiet-
namu oraz 5 obywateli Armenii.

Przedstawiono 97 wniosków o wydanie decyzji o wydaleniu cudzo-
ziemca (1p. 2007 – 157 wniosków), w tym 38 wniosków w odniesieniu
do obywateli Wietnamu, 17 obywateli Ukrainy i 8 obywateli Armenii.

W I pó roczu 2008 roku przyj to 644 wnioski o nadanie statusu
uchod cy, obejmuj ce 1011 cudzoziemców, gdzie w I pó roczu 2007
przyj to 838 wniosków o nadanie statusu uchod cy, obejmuj cych 1683
cudzoziemców.

Zestawienie powy szych danych w formie graficznej

Wykres 1.



Liczba decyzji o uniewa nieniu wizy
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Rok M Wm Pd Nb Bi Nw
Ip. 2008 20 721 731 3875 1630 276
Ip. 2007 45 1068 1992 10946 1414 564

Statystyka przekrocze  granicy przez cudzoziemców w porówny-
wanych okresach wskazuje na znaczne spadki liczba przekrocze  tak
przez  osoby,  jak  i  rodki  transportu.  Ma  to  bezpo redni  zwi zek  z  wej-
ciem w ycie umów Wspólnoty Europejskiej o u atwieniach w wydawa-

niu wiz dla ob. FR, Ukrainy, Serbii, Bo ni i Hercegowiny, Macedonii,
Czarnogóry, Mo dowy i Albanii.

Równie , bior c pod uwag  liczb  wydawanych decyzji o odmowie
wjazdu odnotowano znaczne spadki (o oko o 50%), szczególnie widocz-
ne na przyk adzie Oddzia u Nadbu skiego, gdzie z blisko z 11 tys.
nast pi  spadek do prawie 4 tys. Wyj tek stanowi Oddzia  Bieszczadzki,
gdzie zanotowano wzrost z 1400 do ponad 1630 wydanych decyzji, co
potwierdza tendencj , i  jest to obok granicy Bia oruskiej g ówny kieru-
nek zagro enia nielegaln  migracj .

Wykres 2.

Rok M Wm Pd Nb Bi Nw
Ip. 2008 0 6 16 119 110 17
Ip. 2007 4 1 2 133 3 3



Liczba wydanych wiz
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Liczba uniewa nianych wiz uleg a wzrostowi jednak tylko nie-
znacznemu, ze wzgl du na to, e zgodnie z Kodeksem Granicznym
Schengen, mo na uniewa ni  wiz  Schengen tylko w przypadku jej wy-
udzenia lub figurowania w SIS, wi c w wi kszo ci decyzji dotyczy to

wiz krajowych. Wyj tek liczbowy to znów Oddzia  Bieszczadzki, gdzie
z 3 przypadków w 2007 r., w 2008 r. uniewa niono a  110 wiz, czyli
w tym przypadku nast pi  znaczny wzrost.

Wykres 3

Rok M Wm Pd Nb Bi Nw
Ip. 2008 470 37 7 29 10 557
Ip. 2007 444 5 4 2 18 270

Liczba wydawanych przez komendanta placówki wiz zwi kszy a si
prawie  w  ka dym  oddziale,  gdzie  w  Morskim  oddziale  ma  to  zwi zek

ównie z wydawaniem wiz tranzytowych dla marynarzy, natomiast
w Oddziale Nadwi la skim, wi kszo  wiz to wizy tranzytowe wydane
w zwi zku z utrat  po czenia lotniczego.



Liczba wydanych decyzji o zobowi zaniu cudzoziemca do
opuszczenia terytorium RP
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Liczba wniosków o wydalenie cudzoziemca
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Wykres 4

Rok M Wm Pd Nb Bi Nw
Ip. 2008 21 25 27 793 442 65
Ip. 2007 28 37 101 1705 658 258

W zakresie decyzji o zobowi zaniu cudzoziemca do opuszczenia
terytorium RP zanotowano ogólnie spadki, jednak na uwag  zas uguje
fakt blisko 800 decyzji wydanych w Oddziale Nadbu skim i prawie
450 decyzji w Oddziale Bieszczadzkim.

Wykres 5



Liczba wniosków o nadanie statusu uchod cy
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2008
2007

Rok M Wm Pd Nb Bi Nw
Ip. 2008 25 18 47 443 943 97
Ip. 2007 16 14 26 197 213 157

Wymiernym efektem kontroli legalno ci pobytu s  m.in. wnioski do
wojewody o wydalenie cudzoziemca z terytorium RP. W porównywanym
okresie zanotowano znaczny wzrost szczególnie w obszarze terytorial-
nym dzia alno ci Oddzia ów Nadbu skiego – 443 wnioski i Biesz-
czadzkiego – 943 wnioski.

Wykres 6

Rok M Wm Pd Nb Bi Nw
Ip. 2008 0 1 5 1163 7 644
Ip. 2007 0 0 0 463 5 838

W I pó roczu 2008 roku w Oddziale Nadbu skim przyj to 1163
wnioski o nadanie statusu uchod cy obejmuj ce 2670 cudzoziemców,
gdzie w I pó roczu 2007 przyj to 463 wnioski obejmuj ce 1001 cudzo-
ziemców. Tak znacz cy wzrost jest spowodowany wyst powaniem sze-
regu nowych czynników, w ród których nale y wymieni :
– zmiana charakteru pobytu cudzoziemców – Polska sta a si  z pa -

stwa tranzytowego pa stwem docelowym,
– zniesienie kontroli na granicach wewn trznych i swobodna mo li-

wo  przejazdu do innych pa stw Schengen stanowi  furtk  dla nie-
legalnej migracji ekonomicznej.



Ostatnim z  omawianych,  wa nym elementem –  ze  wzgl du  na  za-
bezpieczenie terytorium pa stw grupy Schengen przed nap ywem niele-
galnej migracji – jest dost p do Systemu Informacyjnego Schengen.

Na podstawie Decyzji Rady Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca
2007 r. w sprawie stosowania przepisów dorobku Schengen dotycz cego
Systemu Informacyjnego Schengen w nowych Pa stwach Cz onkowskich
(2007/471/WE) oraz zgodnie z delegacj  art. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia
2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym
Schengen i Systemie Informacji Wizowej (Dz. U. nr 165, poz. 1170) od
dnia 1 wrze nia 2007 r. Stra  Graniczna uzyska a uprawnienie dost pu do
danych wpisanych do Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) w zakre-
sie w ciwo ci Stra y Granicznej.

W ramach pracy s by dy urnej w Sekcji Ca odobowej Obs ugi
Mi dzynarodowego Przep ywu Informacji w Biurze Mi dzynarodowej
Wspó pracy Policji funkcjonariusze SG pe ni cy s  w biurze SIRE-
NE od dnia 1 stycznia do 30 czerwca 2008 r. dzi ki dost powi do danych
SIS ujawnili i skoordynowali cznie 3900 przypadków zatrzyma .

Zestawienie ujawnionych wykrocze  w Systemie Informacyjnym
Schengen (SIS)3

– (art. 95 KWS) dotyczy osób poszukiwanych do tymczasowego
aresztowania w celu wydania ich na wniosek pa stw obcych lub w celu
przekazania osoby ciganej na podstawie europejskiego nakazu areszto-
wania – 37 zatrzyma ,
– (art.  96 KWS) dotyczy cudzoziemców wpisanych w celu odmowy
wjazdu, o których mowa w art. 134a ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r.
o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694 z pó niejszymi
zmianami) – 2910 zatrzyma ,
– (art.  97  KWS) dotyczy osób zaginionych lub osób, które dla ich
ochrony lub w celu zapobiegania stwarzanym przez nie zagro eniom
powinny zosta  oddane do w ciwej placówki opieku czej lub leczni-
czej albo osób zaginionych, których miejsce przebywania nale y ustali
 – 13 zatrzyma ,

3  http://www.strazgraniczna.pl/wps/portal/tresc?WCM_GLOBAL_CONTEXT=pl/serwis-
sg/przekaz_wiadomosc/komunikatyprasowe/o_zestawienie+ujawnionych+trafien+w+sys
temie-+informacyjnym+schengen+%28sis%29/

http://www.strazgraniczna.pl/wps/portal/tresc?WCM_GLOBAL_CONTEXT=pl/serwis-


– (art.  98 KWS) dotyczy wiadków lub osób wezwanych do stawie-
nia si  przed s dami w zwi zku z post powaniem karnym w celu ponie-
sienia odpowiedzialno ci za czyny, za które s cigane lub osób, wobec
których powinien by  wykonany wyrok w sprawie karnej, lub osób we-
zwanych do stawienia si  w celu odbycia kary pozbawienia wolno ci, dla
ustalenia miejsca ich pobytu – 170 zatrzyma ,
– (art. 99 KWS) dotyczy osób lub pojazdów w celu przeprowadzenia
niejawnego nadzorowania albo kontroli, której celem jest ciganie prze-
st pstw oraz zapobieganie zagro eniom bezpiecze stwa publicznego albo
zapobieganie powa nym zagro eniom wewn trznego i zewn trznego
bezpiecze stwa pa stwa – 218 zatrzyma ,
– (art. 100 KWS) dotyczy przedmiotów do celów ich zaj cia lub wy-
korzystania jako dowód w post powaniu karnym lub post powaniu kar-
nym skarbowym – 552 zatrzyma ,
razem – 3900 zatrzyma .

Bior c pod uwag  powy sze zestawienie, na szczególn  uwag  za-
uguje fakt zatrzymania 37 osób poszukiwanych do zatrzymania celem

ekstradycji, czyli za nadzwyczaj ci kie czyny karalne oraz stosunkowo
du  liczb  odmów wjazdu dla cudzoziemców z pa stw trzecich ze
wzgl du na figurowanie ich danych w SIS.

Podsumowuj c nale y podkre li , e przyj cie Polski do Unii Euro-
pejskiej, a tak e do strefy Schengen da y mo liwo  obywatelom Unii
Europejskiej (w tym Polski) i cz onkom ich rodzin do swobodnego po-
dró owania przez granice wewn trzne Unii Europejskiej znosz c wszel-
kie ograniczenia i bariery w tym zakresie.

Stra  Graniczna znajduj c si  w nowych uwarunkowaniach praw-
nych i politycznych zmieni a taktyk  funkcjonowania i dzia ania na swo-
ich granicach. W miar  potrzeb, w zale no ci od zakresu i intensywno ci
podejmowanych dzia  i wyzwa , ewolucji podlegaj  struktury Stra y
Granicznej, tak aby pomimo wszelkich zastosowanych u atwie  w prze-
kraczaniu granicy, wynikaj cych ze stosowania dorobku prawnego
Schengen przez Rzeczpospolit  Polsk , nadal by  zachowany wysoki
poziom bezpiecze stwa i porz dku publicznego z równoczesnym zabez-
pieczeniem obszaru Polski i Schengen.
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PODSTAWY PRAWNE KONTROLI GRANICZNEJ
PO PRZYST PIENIU POLSKI DO UK ADU Z SCHENGEN

W nowej rzeczywisto ci zwi zanej z Europ  bez granic i podzia em
na granice zewn trzne i wewn trzne, polska Stra  Graniczna przyst pi a
do realizacji zada  nie tylko wynikaj cych z prawa krajowego, ale tak e

cych w obszarze przepisów Prawa Wspólnotowego. Polska, przyst -
puj c do strefy Schengen przyj a na siebie zobowi zania dotycz ce ob-
szaru bez granic wewn trznych i zwi zanej z tym mo liwo ci swobodne-
go przemieszczania si  osób.

Oznacza to, e osoby przekraczaj ce granic  wewn trzn  nie podle-
gaj  kontroli granicznej. Granica ta (polsko-niemiecka, polsko-czeska,
polsko-s owacka oraz polsko-litewska) pozostaje nadal w sensie fizycz-
nym i prawnym. W dalszym ci gu przekraczamy te granice, tylko z t
ró nic , i  odbywa si  to bez kontroli.

Wspólnym dokumentem dla s b granicznych krajów cz onkow-
skich Uk adu z Schengen, który wprowadza jednolite ramy dzia alno ci

bowej jest Rozporz dzenie (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europej-
skiego i Rady z dnia 15 marca 2006 roku ustanawiaj ce wspólnotowy
kodeks zasad reguluj cych przep yw osób przez granice (kodeks granicz-
ny Schengen)1. Jest w nim bezpo rednie wskazanie na konieczno  do-
konywania kontroli granicznej przez odpowiednio wykwalifikowany
personel, który odpowiednio rozmieszczony na granicach zewn trznych
powinien zapewni  skuteczny, wysoki i jednolity poziom kontroli na tych
granicach2.

Sama za  kontrola odbywa si  na podstawie prawa wspólnotowego
i prawa krajowego ka dego z pa stw3. Zgodnie z definicj  kodeksow

1 Dz. Urz. UE L 105 z 13.04.2006 P 0001-0032.
2 Ibidem, rozdz. III, art. 14-16.
3 Ibidem, art. 15. Przeprowadzanie kontroli

1. Kontrol  graniczn  przewidzian  w art. 6-13 przeprowadza Stra  Graniczna zgodnie
z przepisami niniejszego rozporz dzenia i z prawem krajowym. W trakcie przeprowa-
dzania tej kontroli granicznej uprawnienia do wszcz cia post powania karnego nadane



Stra  Graniczna „oznacza ka dego funkcjonariusza publicznego wyzna-
czonego, zgodnie z prawem krajowym, do pe nienia obowi zków s -
bowych na przej ciu granicznym lub na odcinku granicy, lub
w bezpo rednim s siedztwie tej granicy, który realizuje, zgodnie z niniej-
szym rozporz dzeniem i prawem krajowym, zadania w zakresie kontroli
granicznej”. Odpowiednikiem tego zapisu jest w naszym prawie krajo-
wym art. 1 ust.1 Ustawy z dnia 12 pa dziernika 1990 roku o Stra y Gra-
nicznej, w którym wskazuje si , i  „do ochrony granicy pa stwowej na

dzie i na morzu oraz kontroli ruchu granicznego tworzy si  jednolit
umundurowan  i uzbrojon  formacj  – Stra  Graniczn ”4.

W my l innego przepisu krajowego mamy prawo do przejrzenia
przedmiotów, baga y, rodków transportu i dokonywania kontroli osobi-
stej, za  osoby przekraczaj ce granice pa stwow  obowi zane s  podda
si  kontroli granicznej w zakresie okre lonym odpowiednimi przepisa-
mi5.

Stra y Granicznej prawem krajowym i nie wchodz ce w zakres niniejszego rozporz -
dzenia pozostaj  nienaruszone. Pa stwa Cz onkowskie zapewniaj , e Stra  Graniczn
stanowi  wyspecjalizowani i odpowiednio przeszkoleni profesjonali ci. Pa stwa Cz on-
kowskie zach caj  Stra  Graniczn  do nauki j zyków, w szczególno ci j zyków nie-
zb dnych do wykonywania jej zada .
2. Pa stwa Cz onkowskie przekazuj  Komisji wykaz s b krajowych w ciwych w za-
kresie kontroli granicznej na mocy ich prawa krajowego zgodnie z art. 34.
3. W celu skutecznego kontrolowania granic ka de Pa stwo Cz onkowskie zapewnia
cis  i sta  wspó prac  pomi dzy swoimi s bami krajowymi w ciwymi w zakresie

kontroli granicznej.
4 Ustawa o SG tekst jednolity zosta  og oszony w Dz. U. z 2005 r. nr 234, poz. 1997.
5 Ustawa z dn. 12.10.1990 r. o ochronie granicy pa stwowej wraz ze zmianami (Dz. U.

z dn. 19.11.1990 r.) art. 15.
3. W razie istnienia uzasadnionego podejrzenia pope nienia czynu zabronionego pod
gro  kary, osoba, o której mowa w ust. 1, obowi zana jest do udost pnienia do przej-
rzenia przedmioty, baga e i rodki transportu, a tak e powinna podda  si  kontroli oso-
bistej na danie funkcjonariusza Stra y Granicznej.
4. Kontrola graniczna, o której mowa w ust. 1 i 3, mo e odbywa  si  z zastosowaniem
urz dze  technicznych oraz psów s bowych.
Dz. U. z 2007 r. nr 140, poz. 982.
Ustawa z dn. 29.06.2007 r. o zmianie ustawy o ochronie granicy pa stwowej oraz usta-
wy o zmianie ustawy o Stra y Granicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dn.
03.08.2007 r.).
3)   w art. 15:
a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie:



W latach minionych istnia  do  prosty podzia  na zadania realizo-
wane w przej ciach granicznych jak i w ochronie granicy poza przej-
ciami granicznymi (na tzw. „zielonej granicy”). Kodeks graniczny

Schengen wprowadza rozgraniczenie pomi dzy tymi obszarami i definiu-
je je jako kontrol  graniczn , odpraw  graniczn , ochron  granicy oraz
kontrol  drugiej linii. To tylko kilka z zasadniczych definicji odnosz -
cych si  to obszarów zwi zanych z pragmatyk  s bow  formacji gra-
nicznej.

Najszerszym obszarowo poj ciem jest kontrola graniczna, która
oznacza „wszystkie dzia ania podejmowane na granicy, zgodnie z KGS
i do celów w nim okre lonych, wy cznie w odpowiedzi na zamiar prze-
kroczenia tej granicy lub na akt jej przekroczenia, bez wzgl du na wszel-
kie inne okoliczno ci, sk adaj  si  z odprawy granicznej oraz ochrony
granicy”.

Odprawa graniczna oznacza „czynno ci kontrolne przeprowadzane
na przej ciach granicznych w celu zapewnienia, e mo na zezwoli
na wjazd osób, w tym ich rodków transportu oraz przedmiotów b -

cych w ich posiadaniu, na terytorium Pa stw Cz onkowskich lub
mo na zezwoli  na opuszczenie przez nie tego terytorium”.
Ochrona granicy oznacza „ochron  granicy pomi dzy przej ciami
granicznymi oraz ochron  przej  granicznych poza ustalonymi go-
dzinami otwarcia w celu uniemo liwienia unikni cia przez osoby od-
prawy granicznej i zniech cenia ich do tego”.
Ostatnim z przytaczanych tutaj poj  jest kontrola drugiej linii, która
oznacza „szczegó ow  odpraw , która mo e zosta  przeprowadzona
w odpowiednim miejscu, innym ni  miejsce, w którym dokonywana
jest odprawa wszystkich osób”.
Kontrola graniczna, jako najbardziej obszerna dziedzina obejmuje

nie tylko odpraw  osób na przej ciach granicznych i ochron  granicy
pomi dzy tymi przej ciami granicznymi, ale równie  analiz  ryzyka dla
bezpiecze stwa wewn trznego i analiz  zagro , które mog  wp yn
na bezpiecze stwo granic zewn trznych. Zatem le y ona w interesie nie

”1.  Osoby przekraczaj ce granic  pa stwow  obowi zane s  podda  si  kontroli gra-
nicznej, w zakresie okre lonym kodeksem granicznym Schengen oraz innymi przepisa-
mi odr bnymi, wykonywanej przez uprawnionych funkcjonariuszy Stra y Granicznej”.
b)  uchyla si  ust. 2;.



tylko Pa stwa Cz onkowskiego, na którego granicach zewn trznych jest
ona dokonywana, ale w interesie wszystkich Pa stw Cz onkowskich,
które znios y kontrol  graniczn  na granicach wewn trznych. Jej podsta-
wowymi celami s : zwalczanie nielegalnej imigracji i handlu lud mi,
zapobieganie wszelkim zagro eniom dla bezpiecze stwa wewn trznego,
porz dku publicznego, zdrowia publicznego i stosunków mi dzynarodo-
wych Pa stw Cz onkowskich. Prawo krajowe (Ustawa o SG) zawiera te
i inne szczegó owe cele w art. 1 ust 2, gdzie enumeratywnie wymienione
zosta y zadania Stra y Granicznej oraz okre lono ogólne ramy wspó pra-
cy innych organów administracji pa stwowej ze Stra  Graniczn 6.

KGS przewiduje brak kontroli na granicach wewn trznych, ale tak e
daje mo liwo  Pa stwom Cz onkowskim tymczasowego jej przywróce-
nia w przypadku, gdyby zaistnia a sytuacja lub sytuacje powoduj ce po-
wa ne zagro enie porz dku publicznego lub bezpiecze stwa wewn trz-
nego danego Pa stwa Cz onkowskiego7.  Kontrol  tak  przywraca si  na
czas ograniczony, nie d szy ni  30 dni lub na przewidywany okres
trwania powa nego zagro enia, je eli przekracza ono 30 dni.

Szczegó owe procedury w takiej sytuacji okre laj  art. 23-31 KGS.
Informacja o przywróceniu kontroli na granicach wewn trznych powinna
by  podana do wiadomo ci opinii publicznej.

Odmienn  pragmatyk  stosuj  Pa stwa Cz onkowskie na granicach
zewn trznych8. Zgodnie z art. 7 KGS ruch graniczny osób i rodków
transportu na granicach zewn trznych podlega odprawom dokonywanym
przez Stra  Graniczn . Generalnie wszystkie osoby przekraczaj ce te
granice podlegaj  przynajmniej minimalnej odprawie. Jej celem jest usta-
lenie to samo ci osób na podstawie okazanych dokumentów podró y.
Minimalna odprawa obejmuje szybk  i bezpo redni  weryfikacj  doku-
mentu uprawniaj cego posiadacza do przekroczenia granicy w zakresie

6 Ustawa o SG tekst jednolity zosta  og oszony w Dz. U. z 2005 r. nr 234, poz. 1997, art. 1
ust. 2 i art. 2.

7 Kontrol  graniczn  przywracano m.in. po zamachu na dworcu kolejowym w Madrycie,
przed i w trakcie trwania Mistrzostw Europy w pi ce no nej w Portugali, w Austrii
i Szwajcarii w czerwcu 2008 r. – [przyp. autora.].

8 Granice zewn trzne oznaczaj  granice l dowe, w tym granice na rzekach i jeziorach
oraz granice morskie Pa stw Cz onkowskich, a tak e ich porty lotnicze, porty rzeczne,
porty morskie i porty na jeziorach, pod warunkiem, e nie stanowi  one granic we-
wn trznych – art. 2. Definicje, KGS.



jego wa no ci oraz weryfikacj  obecno ci ladów jego sfa szowania lub
podrobienia, przy u yciu, w stosownych przypadkach, urz dze  tech-
nicznych oraz poprzez sprawdzenie wy cznie informacji o skradzionych,
przyw aszczonych, utraconych w inny sposób i uniewa nionych doku-
mentach w odpowiednich bazach danych. Minimalna odprawa stanowi
zasad  w odniesieniu do osób korzystaj cych ze wspólnotowego prawa
do swobodnego przemieszczania si  (ob. UE, EOG, Szwajcarii i cz on-
kowie ich rodzin)9.

Jednak e, wyrywkowo, podczas dokonywania minimalnej odprawy
osób korzystaj cych ze wspólnotowego prawa do swobodnego prze-
mieszczania si , Stra  Graniczna mo e sprawdzi  krajowe i europejskie
bazy danych w celu potwierdzenia, e takie osoby nie stanowi  prawdzi-
wego, realnego i wystarczaj co powa nego zagro enia dla bezpiecze -
stwa wewn trznego, porz dku publicznego, stosunków mi dzynarodo-
wych Pa stw Cz onkowskich lub zagro enia dla zdrowia publicznego.

Skutki takiego sprawdzenia nie powinny narusza  prawa do wjazdu
osób korzystaj cych ze wspólnotowego prawa do swobodnego prze-
mieszczania si  na terytorium danego Pa stwa Cz onkowskiego, ustano-
wionego Dyrektyw  2004/38/WE. Granice wewn trzne mog  by  prze-
kraczane w ka dym miejscu bez dokonywania odprawy granicznej osób
niezale nie od ich obywatelstwa.

Odmiennie jest w przypadku granic zewn trznych, których przekra-
czanie dozwolone jest jedynie na przej ciach granicznych i w ustalonych
godzinach ich otwarcia10.

Rekompensat  zniesienia kontroli na granicach wewn trznych maj
by  jednolite  zasady  odprawy  granicznej  ob.  pa stw  trzecich  na  grani-
cach zewn trznych. Obywatele ci podlegaj  szczegó owej odprawie przy
wje dzie na terytorium Wspólnoty i wyje dzie. W tym celu musz  oni
spe nia cznie warunki okre lone w art. 5 ust. 1 KGS, tzn:

musz  posiada  wa ny dokument lub dokumenty uprawniaj ce do
przekraczania granicy,
musz  posiada  wa  wiz  (o ile jest wymagana – zgodnie z Rozpo-

9 Ibidem, Dyrektywa 2004/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 29.04.2004 r.
w sprawie prawa ob. UE i cz onków ich rodzin do swobodnego przemieszczania si
i pobytu na terytorium Pa stw Cz onkowskich.

10 KGS, rozdz. I, art. 4.



rz dzeniem nr 539 z dnia 15 marca 2001 roku), uzasadni  cel i wa-
runki planowanego pobytu oraz posiadaj  wystarczaj ce rodki
utrzymania,
nie s  osobami, wobec których dokonano wpisu do celów odmowy
wjazdu w Systemie Informacyjnym Schengen,
nie s  uwa ani za stanowi cych zagro enie dla porz dku publiczne-
go, bezpiecze stwa wewn trznego, zdrowia publicznego lub stosun-
ków mi dzynarodowych Pa stw Cz onkowskich oraz nie dokonano
wobec nich wpisu do celów odmowy wjazdu w bazach krajowych.
Po ustaleniu cznego spe nienia tych warunków, w ramach odpra-

wy szczegó owej dokonywana jest:
Weryfikacja dokumentu podró y pod k tem ladów sfa szowania lub
podrobienia.
Sprawdzenie stempli wjazdu i wyjazdu w dokumencie podró y dane-
go obywatela pa stwa trzeciego (w celu weryfikacji, na podstawie
porównania dat wjazdu i wyjazdu, czy osoba ta nie przekroczy a ju
maksymalnego czasu dozwolonego pobytu na terytorium Pa stw
Cz onkowskich).
Ustalenie miejsca wyjazdu, weryfikacj , czy dany obywatel pa stwa
trzeciego, jego rodek transportu i przewo one przez niego przedmio-
ty nie stanowi  prawdopodobnego niebezpiecze stwa dla porz dku
publicznego, bezpiecze stwa wewn trznego, zdrowia publicznego
lub stosunków mi dzynarodowych któregokolwiek z Pa stw Cz on-
kowskich. Przy wyje dzie, oprócz opisanych ju  wy ej wymogów
nale y dokona  sprawdzenia, czy dana osoba nie przekroczy a mak-
symalnego czasu dozwolonego pobytu na terytorium Pa stw Cz on-
kowskich.
Pa stwa Cz onkowskie mog  na granicach zewn trznych wprowa-
dza  tzw. uproszczenie kontroli granicznej. Uwarunkowane jest to
jednak sytuacj , w której niemo liwe do przewidzenia zdarzenia
prowadz  do ruchu o takim nat eniu, e powoduj  one nadmierne
wyd enie czasu oczekiwania na przej ciach granicznych, a wszyst-
kie zasoby w zakresie personelu, wyposa enia i organizacji zosta y
ju  wyczerpane.



Uproszczenie takie jest tymczasowe, dostosowane do uzasadniaj -
cych je okoliczno ci i powinno by  wprowadzane stopniowo11.

W pragmatyce dzia alno ci s b granicznych WE nie okre lono
w sposób jednoznaczny, jaki jest to czas oczekiwania na odpraw  gra-
niczn . Korzystaj c z dotychczasowych praktyk przyj to, i  czas oczeki-
wania wynosz cy oko o 30-40 minut na odpraw  graniczn  jest (przy
spe nieniu wy ej opisanych uwarunkowa ) uzasadnionym argumentem
przy podejmowaniu decyzji o uproszczeniu odprawy granicznej.

W przytaczanych tre ciach pojawia si  kilkakrotnie informacja
o Systemie Informacyjnym Schengen. Dla s b granicznych jest to
wspólne narz dzie wykorzystywane w realizacji zada  s bowych. Za-
warte tam informacje dotycz  osób, pojazdów, przedmiotów oraz czyn-
no ci s bowych, które nale y wobec nich zrealizowa . Stanowi
w wielu przypadkach o wype nieniu przez s by graniczne zada  usta-
nowionych w cytowanych wy ej przepisach prawnych.

Polska  SG,  na  mocy  Ustawy  z  dnia  24  sierpnia  2007  r.  o  udziale
Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz
Systemie Informacji Wizowej zyska a tak e dost p do zawartych tam
informacji. Oprócz tego, posiadamy prawne mo liwo ci do dost pu do
Krajowego Systemu Informatycznego w celu dokonywania wpisów da-
nych do SIS12.

Oprócz wymienianych ju  przepisów, regulacje prawne dotycz ce
uprawnie  SG w zakresie kontroli, odprawy granicznej osób i rodków
transportu mo na znale  w:

Ustawie z dnia 13 czerwca 2003 roku o cudzoziemcach,
Rozporz dzeniu Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji
z dnia 13 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu ustalania zasi gu teryto-
rialnego przej  granicznych,
Rozporz dzeniu Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji
z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie kontroli granicznej dokonywanej
przez funkcjonariuszy Stra y Granicznej,

11 Ibidem, art. 8.
12 Art. 3 ust. 1 i art. 4 ust. 1 Ustawy z dn. 24.08.2007 o udziale Rzeczypospolitej Polskiej

w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej, Dz. U. nr 165,
poz. 1170.



Rozporz dzeniu Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie
sposobu post powania przy wykonywaniu niektórych uprawnie
funkcjonariuszy Stra y Granicznej13.

13 Dz. U. 06.234.1694 wraz ze zmian., Dz. U. 147.938, Dz. U. 06.238.1729, Dz. U.
07.242.1773.



por. SG Andrzej liwi ski
PM OSG w Szczecinie

AGENCJA ZARZ DZANIA WSPÓ PRAC  OPERACYJN  NA
ZEWN TRZNYCH GRANICACH PA STW CZ ONKOWSKICH

UNII EUROPEJSKIEJ (FRONTEX) – CELE I ZADANIA

Zarz dzanie granicami zewn trznymi stanowi jeden z filarów stop-
niowego tworzenia przestrzeni wolno ci, bezpiecze stwa i sprawiedliwo-
ci w Unii Europejskiej, jednak e odpowiedzialno  za kontrole i nadzór

nad granicami zewn trznymi spoczywa na pa stwach cz onkowskich.
W 2002 r. Komisja Unii Europejskiej przedstawi a komunikat, w którym
„w kierunku zintegrowanego zarz dzania zewn trznymi granicami
pa stw cz onkowskich Unii Europejskiej” okre la priorytety rozwoju
systemu zintegrowanego zarz dzania granicami zewn trznymi, koncen-
truj c si  na wspólnym prawodawstwie, wspó pracy operacyjnej pa stw
cz onkowskich oraz solidarno ci mi dzy Pa stwami Cz onkowskimi
i Wspólnot . Cele okre lone w wy ej wspomnianym komunikacie zosta y
w znacznej mierze osi gni te dzi ki wprowadzeniu w ycie Kodeksu
granicznego Schengen i utworzeniu Europejskiej Agencji Zarz dzania
Wspó prac  Operacyjn  na Zewn trznych Granicach Pa stw Cz onkow-
skich Unii Europejskiej (Frontex). Zosta a ona ustanowiona na mocy
rozporz dzenia Rady (WE) nr 2007/2004 (26.10.2004, Dz. U. L 349
z 25.11.2004).

W dniu 14 kwietnia 2005 r. Rada UE ds. Wymiaru Sprawiedliwo ci
i Spraw Wewn trznych postanowi a, e siedzib  agencji b dzie Warsza-
wa. Agencja rozpocz a formaln  dzia alno  1 maja 2005 r., faktyczn
za  3 pa dziernika 2005 r. Dyrektorem Wykonawczym Agencji Frontex
jest obecnie gen. bryg. Ilkka Laitinen.

Zgodnie z art. 1 rozporz dzenia Agencj  tworzy si  maj c na
wzgl dzie zintegrowane zarz dzanie granicami zewn trznymi Unii Euro-
pejskiej. Ma ona „u atwia  stosowanie istniej cych i przysz ych ustale
wspólnotowych odnosz cych si  do zarz dzania granicami zewn trznymi
poprzez zapewnienie koordynacji dzia  Pa stw Cz onkowskich w za-
kresie wdra ania tych ustale  poprzez wspieranie wydajnej, ujednolico-



nej i na wysokim poziomie kontroli granicznej oraz ochrony granicy na
granicach zewn trznych UE”. Celem jest tak e zapewnienie Komisji UE
i Pa stwom Cz onkowskim wsparcia technicznego i eksperckiego w za-
kresie zarz dzania granic  zewn trzn  i promowanie solidarno ci pomi -
dzy Pa stwami Cz onkowskimi.

Zgodnie z ww. rozporz dzeniem Rady do zada  Agencji Frontex
nale y m.in. „koordynowanie wspó pracy operacyjnej pomi dzy Pa -
stwami Cz onkowskimi w zakresie kontroli ruchu granicznego i ochrony
granicy na granicach zewn trznych” oraz „wspieranie Pa stw Cz onkow-
skich w przypadkach, w których wymagana jest zwi kszona pomoc tech-
niczna i operacyjna na granicach zewn trznych”.

Zadania te realizuje m.in. poprzez utworzenie personelu, który ma
sk ada  si  z szeregu specjalistów, pochodz cych z pa stw cz onkow-
skich, które b  tworzy y przygraniczne jednostki szybkiego reagowania
(Rapid Border Intervention Team-RABIT).

Pa stwo Cz onkowskie mia oby mie  mo liwo  wnioskowania,
w ramach agencji Frontex, o rozmieszczeniu na swoim terytorium takich
jednostek w celu wiadczenia okresowej pomocy dla krajowej Stra y
Granicznej.

Uwa a si , e rozmieszczenie wsparcia eksperckiego przyczyni si
do zwi kszenia solidarno ci i wzajemnej pomocy mi dzy Pa stwami
Cz onkowskimi.

Ponadto w celu realizacji ww. zada  Frontex za  centralny re-
jestr dost pnego wyposa enia technicznego s cego do kontroli i nad-
zoru, nale cego do Pa stw Cz onkowskich. Pa stwa te na zasadzie do-
browolnej i na wniosek innego Pa stwa Cz onkowskiego s  gotowe cza-
sowo odda  do dyspozycji tego pa stwa wspomniany sprz t techniczny.
Baza obejmuje obecnie ponad 100 statków, oko o 20 samolotów i 25
mig owców oraz kilkaset urz dze  przydatnych przy kontroli granic,

takich jak: mobilne stacje radiolokacyjne, pojazdy, kamery termiczne
i przeno ne detektory. Chocia  baza ta by a pocz tkowo przeznaczona do

ytku na zasadzie wymiany dwustronnej mi dzy Pa stwami Cz onkow-
skimi, zawiera ona list  wyposa enia, z którego mo na korzysta  równie
we wspólnych dzia aniach. Dotychczas korzystano z wyposa enia w tym
celu w niewielkim zakresie: w ramach operacji Posejdon 2007 (wykry-
wacze pulsu od Wielkiej Brytanii) i operacji Hermes 2007 (samolot Fal-



con od Francji). Do centralnego rejestru wyposa enia technicznego pa -
stwa cz onkowskie maj  dost p pocz wszy od lipca 2007 r. Kolejnym
zadaniem Agencji Frontex jest „wspieranie Pa stw Cz onkowskich
w szkoleniu narodowych Stra y Granicznych”.

W tym celu wspomaga Pa stwa Cz onkowskie w ustanawianiu
wspólnych standardów szkoleniowych. Pa stwa Cz onkowskie i wszyst-
kie kraje b ce stronami uk adu z Schengen wskaza y tak zwanych ko-
ordynatorów szkolenia. Ich zadanie polega na realizacji, pod kierunkiem
Fronteksu, niektórych dzia  szkoleniowych lub na prezentowaniu in-
nym krajom narz dzi opracowanych przez Frontex.

Ponadto Frontex utworzy  „system akademii partnerskich”, nad
którym prace trwa y od grudnia 2005 roku.

Akademie partnerskie Fronteksu utworzono w celu skupienia si  na:
szczególnych zadaniach szkoleniowych zwi zanych z granicami po-
wietrznymi, l dowymi i morskimi, nauce j zyków obcych, technologii
wykrywania, szkoleniu kadr redniego szczebla.

Agencja Frontex opracowywa a tak e programy i modu y szkole
dla funkcjonariuszy Stra y Granicznej z krajów trzecich.

Dodatkowo Agencja organizuje tak e inne uzupe niaj ce kursy
szkoleniowe i seminaria dla funkcjonariuszy w ciwych s b narodo-
wych Pa stw Cz onkowskich z tematyki zwi zanej z kontrol  ruchu gra-
nicznego i ochron  granicy na granicach zewn trznych oraz wydale
obywateli krajów trzecich, m.in. szkolenia dotycz ce wykrywania skra-
dzionych samochodów oraz wspólne szkolenia taktyczne dla pilotów
mig owców w zakresie patrolowania z powietrza.

Kolejnym zadaniem Agencji Frontex jest „przeprowadzanie analizy
ryzyka”.

W tym celu utworzono tzw. sie  analizy ryzyka Frontex (FRAN).
Sk ada si  ona z jednostek analitycznych w Pa stwach Cz onkowskich
i w krajach b cych stronami uk adu z Schengen.

Umo liwi a ona m.in. sporz dzenie wyczerpuj cej analizy ryzyka
obejmuj cej wszystkie granice zewn trzne oraz analizy dostosowane do
potrzeb tj. koncentruj ce si  g ównie na przep ywach migracyjnych
z kontynentu afryka skiego, czy po wi cone mistrzostwom wiata w pi -
ce no nej FIFA 2006.



Agencja Frontex monitoruje rozwój bada  odnosz cych si  do kon-
troli ruchu granicznego i ochrony granic na granicach zewn trznych
i udost pnia te informacje Pa stwom Cz onkowskim i Komisji Europej-
skiej. To przedsi wzi cie realizowane jest w ramach kolejnego ze swoich
zada  wymienionego jako „prowadzenie bie cej obserwacji rozwoju
bada  w zakresie kontroli ruchu granicznego i ochrony granicy na grani-
cach zewn trznych”.

Ponadto Agencja Frontex koordynuje lub organizuje wspólne opera-
cje Pa stw Cz onkowskich w celu wydalenia zgodnie z zasadami polityki
Wspólnotowej w zakresie wydale . Dzia ania te realizowane s  w ramach
zadania g ównego sformu owanego jako „koordynowanie wspó pracy
operacyjnej pomi dzy pa stwami cz onkowskimi w zakresie wydale
obywateli pa stw trzecich nielegalnie przebywaj cych w Pa stwach
Cz onkowskich”.

Wy ej wymienione zadania Agencji Frontex okre lone s  jako za-
dania g ówne. Wykonuje ona bowiem szereg innych dzia , które maj
na celu u atwienie stosowania rodków wspólnotowych odnosz cych si
do zarz dzania granicami zewn trznymi.

Agencja Frontex ma kompetencje do podejmowania dzia  w za-
kresie wspólnych operacji i programów pilota owych na granicach ze-
wn trznych. W tym celu Agencja dokonuje oceny, zatwierdza i koordy-
nuje propozycje wspólnych operacji i projektów pilota owych przygoto-
wanych przez Pa stwa Cz onkowskie. Agencja mo e tak e wyst powa
z w asn  propozycj  inicjatywy wspólnej operacji oraz projektem pilota-
owym we wspó pracy z Pa stwami Cz onkowskimi.

Frontex prowadzi wspólne dzia ania na wszystkich rodzajach granic,
z czego w 2006 i 2007 r. odpowiednio 5 i 4 dzia ania na granicach mor-
skich, 2 i 10 dzia  na granicach l dowych oraz 2 i 5 na granicach po-
wietrznych, a tak e dodatkowo w 2006 i 2007 r. odpowiednio 3 i 2 dzia-
ania obejmuj ce kilka rodzajów granic.

Zrealizowano cznie 10 projektów pilota owych (lata 2006-2007)
jako uzupe nienie wspólnych dzia . Zarówno w 2006 jak i w 2007 r.
ka de pa stwo cz onkowskie wzi o udzia  przynajmniej w jednym dzia-
aniu lub projekcie pilota owym.

Udzia  pa stw cz onkowskich we wspólnych dzia aniach mo e mie
ró norodne formy, od oddelegowania jednego eksperta po udost pnienie



wyposa enia, takiego jak statki i samoloty. rednio 7 pa stw cz onkow-
skich wzi o udzia  w dzia aniach na granicach morskich, 9 w dzia aniach
na granicach l dowych i 11 w dzia aniach na granicach powietrznych
(lata 2006-2007). W przypadku tych dzia  na granicach morskich,
w których udzia  wzi y patrole morskie (7), w ka dym dzia aniu od 1 do
4 pa stw udost pni o wyposa enie w postaci samolotów, statków lub
mig owców, nie licz c wk adu pa stwa, na którego terytorium prowa-

dzono dzia anie, wynosz cego nawet do 2 statków dla ka dego dzia ania.
Zgodnie z art. 8 ww. rozporz dzenia „jedno lub kilka Pa stw Cz on-

kowskich, które znalaz y si  w sytuacji wymagaj cej zwi kszonej pomocy
technicznej i operacyjnej przy wykonywaniu swoich zobowi za  w odnie-
sieniu do kontroli i ochrony granic zewn trznych”, mo e zwróci  si
o pomoc do agencji.

Takim dzia aniem wspólnym jest  m.in.  dzia anie  o  nazwie  „Nauti-
lus I”. Zosta o ono przeprowadzone w 2006 r. Powodem, dla którego je
przeprowadzono by  wzrost wykry  i zatrzyma  – wbrew ogólnej tenden-
cji  do  zatrzyma  dosz o  nie  tylko  na  granicach  hiszpa skich,  lecz  tak e
na granicy morskiej na Malcie oraz w po udniowych W oszech. W tym
regionie przygotowano dwa dzia ania. W ramach pierwszego dzia ania
w dniu 1 sierpnia 2006 r. na Malcie rozpocz a prace grupa ekspertów,
w tym ekspertów z Wielkiej Brytanii, Danii, W gier, Niemiec i W och,
zajmuj ca si  identyfikacj  migrantów. Prace wykonane przez ekspertów
podczas pobytu na Malcie znacznie przyczyni y si  do skutecznego zi-
dentyfikowania wielu imigrantów i tym samym zwi kszy y szanse na ich
powrót do krajów pochodzenia.

Przeprowadzono oko o 300 rozmów z nielegalnymi imigrantami,
a eksperci krajowi przy pomocy t umaczy przekazali wspó pracownikom
malta skim wnioski dotycz ce najbardziej prawdopodobnych krajów
pochodzenia migrantów. Uzyskane wyniki mia y by  przedstawione w a-
dzom krajów trzecich, aby przyj y imigrantów w celu wystawienia do-
kumentów podró y i nast pnie zorganizowa y ich powrót.

Ponadto w dniach 5-15 pa dziernika 2006 roku przeprowadzono
wspólne dzia anie morskie z udzia em 5 Pa stw Cz onkowskich (Malta,

ochy, Grecja, Francja i Niemcy). Dzia anie to mia o na celu nadzoro-
wanie po udniowych granic morskich Unii Europejskiej, przy czym

ównym zadaniem by o zwalczanie przep ywów nielegalnej imigracji



z Malty i wyspy Lampedusa. Zadanie zrealizowano pomimo trudnych
warunków pogodowych podczas dzia ania. Dzia anie mia o równie
stworzy  wspólne podstawy operacyjne dla lepszej wspó pracy mi dzy
ródziemnomorskimi pa stwami cz onkowskimi UE i koordynacji ich

dzia  kontrolnych na granicach.
Aby zapewni  spójno  dzia , Agencja Frontex jest w sta ym kon-

takcie z innymi wspólnotowymi i unijnymi organami odpowiedzialnymi
za bezpiecze stwo granic zewn trznych, takimi jak EUROPOL, CEPOL,
OLAF, a tak e z organami odpowiedzialnymi za wspó prac  celn
i wspó prac  w zakresie kontroli fitosanitarnych i weterynaryjnych.
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mjr SG Kajetan Szczepa ski
CS SG w K trzynie
szer. SG Barbara Pietrewicz
PD OSG

GRANICE PA STWOWE BUDOWANE PRZEZ CZ OWIEKA
NA PRZE OMIE WIEKÓW

Niniejszy artyku jest pok osiem pracy zaliczeniowej szer. SG Bar-
bary Pietrewicz s uchaczki kursu chor ych CS SG. W niniejszej pracy
omówione zosta y najwa niejsze budowle fortyfikacyjne wzniesione na
terenie kontynentu azjatyckiego i europejskiego wykorzystane w celu
zabezpieczenia granicy pa stwowej ówczesnych pa stw – autorów tak
ogromnych projektów granicznych.

Zgodnie z nomenklatur  Stra y Granicznej granica pa stwowa to
powierzchnia pionowa przechodz ca przez lini  graniczn , oddzielaj
terytorium jednego pa stwa od innych pa stw, rozgranicza równie  prze-
strze  powietrzn , wody i wn trze ziemi.
 Granice pa stw powstawa y w trakcie kszta towania si  osadnictwa
i zagospodarowywania b  narzucone by y w sposób sztuczny na ist-
niej  sie  osadnicz . Przy wyznaczaniu granic brano te  pod uwag
kryteria historyczne i etniczne. Od najdawniejszych czasów przyjmowa-
no przeszkody terenowe takie jak: rzeki, góry, morza jako granice natu-
ralne, natomiast granice sztuczne np: wa y, przesieki, palisady by y
przez cz owieka tworzone w celu zabezpieczenia swojej w asno ci tery-
torialnej.
 Przyk adem sztucznej granicy pa stwowej wybudowanej przez
cz owieka w najdawniejszych czasach mo e by  Mur Chi ski, który jest
murem obronnym i mo e stanowi  zarówno samodzieln  budowl  lub
zamkni  zapor  fortyfikacyjn  otaczaj  dane pa stwo.
 Mury obronne zacz y powstawa  w czasach staro ytnych, szcze-
gólnie rozpowszechni y si  w redniowieczu. Po wynalezieniu artylerii
ich znaczenie militarne zmala o.



Powró my jednak do Wielkiego Muru Chi skiego1. Budowa muru
trwa a prawie siedemna cie wieków. Rozpocz a si  za dynastii Tsin,
a jej uko czenie nast pi o w okresie panowania dynastii Ming. Pierwsze
odcinki muru zacz y ju  powstawa  oko o VI wieku p.n.e. By y to jed-
nak pocz tkowo tylko oddolne inicjatywy nadgranicznej ludno ci, nie
po czone w adn  ca . Akcj  budowania muru jako jednolitej struktu-
ry rozpocz  dopiero pierwszy cesarz Chin Qin Shi Huang w III wieku
p.n.e. Mur mia  by  jednocze nie symbolem pot gi w adcy. Pocz tkowo
kieruj cy budow  mieli do dyspozycji ok. 300 tys. ludzi. Wkrótce okaza-
o si  to niewystarczaj ce. Przydzielano nast pne szerokie rzesze robot-

ników, ludzi uznanych za przest pców kierowano do kator niczej pracy
przy budowie Wielkiego Muru Chi skiego. Wnosili go tak e rekruci,
którym w razie potrzeby wyd ano lata s by. Oblicza si , e w budo-

 muru zaanga owanych by o a  3,5 min osób, czyli 69,9% ludno ci
ówczesnych Chin.

Fot. 1. Wielki Mur Chi ski „Wiarus” nr 23/1938. R. IX

1 Mur obronny, zaopatrzony w bramy i wie e, od Shanhaiguan (nad zatok  Liaotung) do
Jiayuguan w górach Nanshan o d ugo ci ok. 2400 km (uwzgl dniaj c tylko wiod
nitk  muru bez bocznych odga zie , w wersji pochodz cej z czasów dynastii Ming,
ca  to oko o 6000 km), chroni cy Chiny przed najazdami ludów z Wielkiego Stepu,
„Wiarus, nr 23, R. IX, Warszawa 1938.



Praca ponad si y zbiera a straszliwe niwo, w zwi zku z ni  zmar o
ponad 1 min ludzi. Towarzysz cy pracy ucisk spowodowa , e rok po
mierci cesarza, w 209 roku p.n.e. ch opi wzniecili powstanie i dynastia

Qin upad a. Pó niej budow  umocnie  na zmian  wznawiano i porzucano
na ca e stulecia.

Mur znan  do dzi  posta  uzyska  dopiero za dynastii Ming w XII
wieku. Dynastia ta, odczuwaj c du y nacisk ludów mongolskich, posta-
nowi a zbudowa , w oparciu o wci  istniej ce fragmenty staro ytnego
muru, ci y system fortyfikacji – od granic Korei a  po pustyni  Gobi.
System ten sk ada  si  nie tylko z samego muru, ale tak e z przylegaj -
cych do niego osad nadgranicznych, faktorii handlowych oraz szerokiego
na blisko 1 km pasa „spalonej” ziemi.

Mur oprócz bezpo redniej ochrony przed najazdami ludów z Wiel-
kiego Stepu mia  du e znaczenie handlowe, ochraniaj c na ca ej swojej

ugo ci chi sk  cz  „Jedwabnego Szlaku”.
Mur, nawet w czasach swojej wietno ci nie spe nia  nigdy roli for-

tyfikacji zdolnej przeciwstawi  si  d ugiemu obl eniu przez siln  armi .
Stanowi  jednak do  skuteczn  zapor  przed atakami ma ych hord, za-
pewniaj c wzgl dny spokój na terenach przygranicznych i umo liwiaj c
prowadzenie handlu wzd  „Jedwabnego Szlaku”. W sytuacji zmasowa-
nego  ataku  zorganizowanej  armii,  mur  by  niemal  ca kowicie  bezu y-
teczny i móg  co najwy ej spe nia  rol  systemu wczesnego ostrzegania.
Do przekazywania wiadomo ci alarmowych na wypadek zbli ania si
nieprzyjació  s y wie e sygnalizacyjne rozmieszczone co 100 me-
trów, na których w nocy zapalano ogie , a w dzie  wypuszczano dym,
który b yskawicznie by  przekazywany wzd  ca ego muru systemem
„od wie y do wie y”.

W historii Wielkiego Muru by  on wielokrotnie skutecznie forso-
wany przez ludy z Wielkiego Stepu (Hunów, Turków i Mongo ów).
W ko cu po pokonaniu w XVII wieku dynastii Ming przez Mand urów,
mur znalaz  si  wewn trz pa stwa Nurhaczego i jego nast pców.
W efekcie straci  jakiekolwiek znaczenie strategiczne.

W 1987 roku zosta  wpisany na list wiatowego dziedzictwa UNE-
SCO, a w dniu 7 lipca 2007 roku og oszono go jednym z siedmiu no-
wych cudów wiata.

Na terenie Europy równie  zachowa y si  fortyfikacje graniczne,



które w podobny sposób spe nia y swoje zadanie. W mniejszym zakresie
pe ni y t  rol  tradycyjne mury miejskie.

Na terenie Wielkiej Brytanii istnieje Mur Hadriana ( ac. Vallum
Hadriani)2. Pomy lany by  jako zapora przed wojowniczymi plemionami
Piktów z Kaledonii – mur ten nigdy nie spe ni  pok adanych w nim na-
dziei. Mur Hadriana budowali stacjonuj cy w Brytanii nierze trzech
legionów rzymskich, wspomagani przez oddzia y pomocnicze. W za o-
eniu konstrukcja mia a jedynie utrudnia  przemieszczanie si  mi dzy

po udniow  i pó nocn  cz ci  wyspy, a strzec tego mia y rozmieszczo-
ne co 500 m. wie e stra nicze i co 1,5 km niewielkie forty. D ugo  tej
budowli wynosi a 117 km, o wysoko ci ok. 4,5 m. W cz ci wschodniej
mur by  wzniesiony z kamienia, a w zachodniej z darni.

Fot. 2. Rzymska Brytania3

2 Rzymski mur obronny w pomocnej Brytanii wybudowany w latach 121-129 n.e. na
odcinku od Bowness nad zatok  Solwaty do Wallsend nad rzek  Tyne w czasach cesa-
rza Hadriana.
Mur Hadriana sta  si  wzorem dla podobnych budowli wznoszonych przez Rzymian
w innych miejscach imperium – nad Renem w Górnej Germanii czy na pó noc od rzeki
Aluty w pobli u Karpat. W pó nocnej Afryce na pocz tku III w. powsta  natomiast li-
cz cy ponad 1000 km limes Tripolitanus, doskonale zabezpieczaj cy rzymskie posiad o-
ci przed pustynnymi plemionami; S. Le niewski, Zza muru Hadriana, „Polityka” nr 47,

2007.
3 „Polityka” nr 47/2007.



Mur  Hadriana  straci  na  swym znaczeniu  (i  zacz  popada  w  ru-
in ), gdy nast pca Hadriana, Antoninus Pius, wybudowa  na pó noc od
niego nowe fortyfikacje, zwane Murem Antoninusa. Jednak pó niej
Rzymianie wyparci z wa u Antoninusa powrócili na wa  Hadriana, który
odnowili. Pozosta ci Muru Hadriana mo na ogl da  w Hoeusesteads
i Great Chesters, s  one chronione jako dziedzictwo narodowe.

Czy podobne sztuczne granice pa stwowe by y budowane przez
polskich w adców historycznych?

Przyjmuje si , e autorem wybudowania wa ów ziemnych wzd
granicy zachodniej Polski by  w adca naszego kraju Boles aw Chrobry.

ode pa stwo polskie du  uwag  zwraca o na ochron  i obron  swych
granic. Granice naturalne nie zawsze skutecznie mog y powstrzyma
nieprzyjaciela. S siedzi napadali w celach zaborczych albo upie czych.
Dlatego dbano o utrzymanie ju  istniej cych naturalnych przeszkód gra-
nicznych, a tak e wzmacniano ochron  granic przez budow  dodatko-
wych wa ów granicznych, rowów, zasieków i grodów granicznych. Wa y
graniczne mia y na celu u atwienie ochrony granic i terytorium pa stwa
w miejscach pozbawionych naturalnych przeszkód terenowych4.
 Wa y – potocznie nazywane równie Wa ami Chrobrego – niejed-
nokrotnie budowane by y w dwóch a nawet trzech liniach. Rozci ga y si
w zachodniej cz ci Dolnego ska na obszarze m.in. Borów Dolno -
skich, wzd rodkowego i dolnego biegu Bobru, a  do Krosna Odrza -
skiego na pó nocy – zwane w niektórych ród ach najd szym zabyt-
kiem w Europie. Ich lady widoczne s  do dnia dzisiejszego. Najlepiej
zachowane odcinki znajduj  si  w powiecie boles awieckim (ok. 7,5 km,
zaczynaj cy  si  oko o  3,5  km na  pó noc  od  wsi  Wierzbowa  i  biegn cy
lasami w kierunku Przemkowa); powiecie aga skim (odcinek na wyso-
ko ci wsi Bobrowice oraz w pobli u wsi Wrzesiny)5.

Dotychczas s dzono, e Wa y Chrobrego powsta y w X-XI wieku.
Dla niektórych badaczy stanowi y dowód na istnienie na ówczesnym

sku zwi zku plemiennego wokó  plemienia an. Obok Przesieki
skiej (b cej zabezpieczeniem na wschodzie i po udniowym wscho-

4 L. Ratajczyk. w Historii wojskowo ci podaje, e by y to nasypy ziemne o przekroju
trapezowym, oddzielone kamieniami, wzmocnione palisad  i czasami drewnianymi
basztami. Wa y skie mia y d ugo  130 km.

5 Http:/borydolnoslaskie.w.interiapyszpiotawamalomice.przemkow.htin



dzie) stanowi y ochron  granic ska od zachodu. Muzeum Ziemi
Szprotawskiej w dniu 23 grudnia 2006 roku poda o do wiadomo ci pu-
blicznej raport z programu badawczego „Wa y skie”. Trwaj ce ponad
6 lat prace nad najd szym zabytkiem archeologicznym Europy rodk.-
Wsch. przynios y zupe nie nowe rezultaty.

Fot. 3. Linie obronne za czasów pierwszych Piastów6

6 Atlas historyczny, PWN, Warszawa 2004.



 Wyniki bada  ulokowa y go w umownym przedziale chronologicz-
nym XV wieku (1413-1467), w okresie panowania ksi cia Henryka IX
Starszego (G ogowskiego) ze skiej linii Piastów.
 Wa y mia y wyznacza  zachodni  granic  jego pa stwa (zewn trz-
ne granice dystryktów miejskich Zielonej Góry, Ko uchowa, Szprotawy
i Przemkowa) oraz kierowa  komunikacj  do wyznaczonych dróg
i przej , chroni c dochody ksi stwa i miast dzia aj cych od 1413 roku
w ramach unii wolnego handlu. Chronologi  Wa ów skich oparto na
dowodach w postaci fragmentów ceramiki oraz pokrewnych dokumen-
tach ród owych.
 Z tych przyk adów mo na wyci gn  wniosek, e od samego po-
cz tku cz owiek d  do zabezpieczenia swojej w asno ci przez wybu-
dowanie muru, przeszkody trwa ej do ochrony jego w asno ci.

W  XX  wieku,  gdy  przep yw  informacji  oraz  przemieszczanie  si
ludno ci z jednego miejsca do drugiego jest u atwione przez rodki trans-
portu, praktycznie adne bariery nie powinny istnie  ani te  sztuczne
granice, niemniej jednak tworzono je i nadal istniej .
 W 1961 roku wybudowany zosta Mur Berli ski, który jednoznacz-
nie zbli  nas do czasów redniowiecznych, a nie do XX wieku. Od-
dziela  Berlin Wschodni, stolic  Niemieckiej Republiki Demokratycznej
i miejscowo ci zachodniej Brandenburgii od Berlina Zachodniego7.
13 sierpnia 1961 roku w adze NRD zamkn y przej cia do Berlina Za-
chodniego. Najpierw wykonano zapory drutowe, a nast pnie wzniesiono
pocz tkowo pó metrowy mur z cegie , wkrótce za  znacznie wy szy mur
z betonowych segmentów. Wstrzymano komunikacj  mi dzy obydwoma
sektorami miasta.
 O pó nocy z 12 na 13 sierpnia 25 tysi cy uzbrojonych nierzy,
policjantów i funkcjonariuszy robotniczej milicji otoczy o g stym szpale-
rem zachodnie sektory Berlina. W niedziel  13 sierpnia o godzinie 1.00
nad ranem oficjalna enerdowska agencja prasowa poda a komunikat, e
pa stwa Uk adu Warszawskiego zwróci y si  do NRD z pro  o usta-
nowienie „skutecznego nadzoru” nad granic  w Berlinie i wokó  niego.
W ci gu godziny zamkni to 67 spo ród 81 istniej cych punktów prze-
kraczania granicy Berlina Zachodniego, a wkrótce zlikwidowano jeszcze

7 Mur istnia  od sierpnia 1961 do listopada 1989 r., by  to system umocnie  d ug. 45,1 km,
w sk ad niego wchodzi y: betonowe mury, okopy, zapory drutowe, miny.



dalszych siedem. Wszelki ruch mi dzy obu cz ciami miasta zosta  za-
trzymany, równie  szybkie koleje miejskie przesta y kursowa  mi dzy
obiema cz ciami miasta. Zacz to stawia  zasieki, które wkrótce zast pi-
y betonowe segmenty kilkumetrowej wysoko ci.

 W ci gu kilku pierwszych dni przez nie do  jeszcze szczelne
umocnienia zdo o si  przedosta  wiele osób, niektóre z nich wykorzy-
stywa y nie zamurowane dot d przez w adze NRD okna granicznych
budynków, których fasady z widokiem na Berlin Zachodni stanowi y
lini  graniczn . Budynki te jednak wkrótce ca kowicie zamurowano,
a pó niej ca kowicie zburzono.

Przez nast pne blisko trzydzie ci lat komunikacja mi dzy obiema
cz ciami miasta odbywa a si  poprzez kilka silnie strze onych przej
(najs awniejsze z nich to „Checkpoint charcie”, przy Friedrichstrafie,

cz ce Berlin Wschodni z by ym sektorem ameryka skim Berlina Za-
chodniego, na którym w pa dzierniku 1961 roku dosz o do konfrontacji
czo gów sowieckich z ameryka skimi). Jedynie dwie zachodnioberli -
skie linie metra, C i D, oraz jedna linia S-Bahn przebiega y eksterytorial-
nie bez przystanków pod centrum Berlina. W licznych próbach przekra-
czania muru bez zezwolenia w adz NRD zgin o 239 ludzi.

Ostatnia ofiara muru, Winfried Freudenberg, zgin  w wyniku kata-
strofy balonu w asnej roboty, którym przelecia  ponad murem. Spad
wraz z nim w dzielnicy Zehlendorf, ju  po zachodnioberli skiej stronie.

Budowa muru narusza a porozumienie powojenne w sprawie oku-
pacji Niemiec. Jednak e ani protesty mocarstw zachodnich, ani burzliwe
demonstracje po obu stronach muru nie da y rezultatu. Nazywany przez
komunistyczn  propagand  „murem ochronnym przed faszyzmem”, mur
berli ski w rzeczywisto ci od samego pocz tku by  stworzony wy cznie
w celu powstrzymania ucieczek na Zachód.
 Od 23 czerwca 1963 roku zacz to tworzenie wzd  muru pasa
„spalonej ziemi” zaminowanej i strze onej przez mechaniczne „potyka-
cze” i czujniki, systemy automatycznego ostrza u i inne instalacje maj ce
na celu uniemo liwienie niedozwolonego przekroczenia granicy. Przez
wszystkie lata jego istnienia by  on systematycznie przez w adze NRD
poprawiany i rozbudowywany.
 Mur w wersji ostatecznej by  wersj  bardzo wyrafinowan . Sk ada
si  z 45 tys. pojedynczych, samodzielnie stoj cych elementów z betonu



zbrojonego wysoko ci 3,6 m i 1,5 m szeroko ci. Kosztowa y one ponad
16 milionów marek NRD.
 Systemy samoczynnie strzelaj ce do wszystkiego co si  rusza w za-
kazanej strefie wzd  muru zosta y zdemontowane dopiero w 1984 roku
w zamian za dwie du e po yczki udzielone w adzom NRD przez rz d
RFN.
 Od strony NRD dost p do muru by  niemo liwy, dodatkowe ogro-
dzenie pasa granicznego sta o od 30 do nawet 100 m od samego muru.
Po stronie Berlina Zachodniego natomiast mur sta  si  czterdziestokilo-
metrowym polem do wicze  dla mi ników graffiti, w niektórych miej-
scach ustawiono równie  wie yczki obserwacyjne dla turystów. Jedn
z nich odwiedzi  np. Richard Nixon w 1969 roku.
 Dopiero od 9 listopada 1989 roku rozpocz to demonta  muru ber-
li skiego. Kawa ki betonu b ce pozosta ci  po jego zburzeniu przez
wiele nast pnych lat sta y si  obiektami pami tkarskimi, a tereny w cen-
trum miasta pozosta e po rozbiórce szerokiego na kilkadziesi t metrów
systemu umocnie  z nim zwi zanych to poszukiwane parcele budowla-
ne.  Mur  przesta  istnie ,  a  dzisiaj  –  zw aszcza  w  centrum –  trudno  do-

adnie okre li , któr dy przebiega .
Ta praca nie wyczerpuje w pe ni tematu sztucznych granic pa -

stwowych utworzonych przez cz owieka. Ogranicza si  do najbardziej
widocznych w wiecie, w Europie i w Polsce niemych wiadków historii
granicy pa stwowej. Nale y podkre li , e wspó czesna granica pa -
stwowa ustalana jest pomi dzy równoprawnymi pa stwami, które pozwa-
laj  na swobodny ruch graniczny zachowuj c przy tym swoj  odr bno
narodow .

W wiecie tworzone s  sztuczne granice pa stwowe. Uzale nione
jest to w g ównej mierze od czynników politycznych i osobistych ambicji
niektórych przywódców pa stwowych. Sztuczna granica to bariera utwo-
rzona przez ludzi pragn cych ograniczy  wolno  osobist  mieszka ców
swojego pa stwa. Takim przyk adem mo e by  granica pomi dzy dwo-
ma tymi samymi cho  ró nymi krajami, dziel ca naród korea ski na dwa
pa stwa.



. chor. SG Grzegorz Zaremba
NA OSG w Terespolu

PROBLEMY WSCHODNIEJ GRANICY ODRADZAJ CEGO SI
PA STWA POLSKIEGO W POLSKIEJ MY LI POLITYCZNEJ

DWUDZIESTOLECIA MI DZYWOJENNEGO

Aspiracje narodowe przy jednoczesnym braku mo liwo ci skutecz-
nego dzia ania i wp ywu na zmian  swojej sytuacji wyra y si  jeszcze
przed I wojn wiatow  w dwóch skrajnie ró nych postawach Polaków.
Pierwsza z nich g osi a, i  Polacy winni wyrzec si  my li o niepodleg o-
ci a nawet odr bno ci narodowej, gdy  historia jest terenem walki o byt,

w której si a jest jedyn  racj . Dlatego te  nale oby podda  naród pol-
ski wzmo onej rusyfikacji. Przedstawicielem i propagatorem tej teorii by
m.in. Kazimierz Krzywicki. Z kolei drug  postaw  cechowa a dobrze
znana Polakom z okresu romantyzmu nieodparta wola walki o byt naro-
dowy. Polega a ona na rozbudzaniu w wiadomo ci Polaków d  nie-
podleg ciowych. Nurt ten wspiera a g ównie inteligencja pochodzenia
szlacheckiego1.

Wobec sytuacji polityczno-militarnej, jaka zaistnia a na ziemiach
polskich w ko cu 1918 roku, przywódcy polityczni odradzaj cego si
pa stwa polskiego stan li wobec trudnego problemu okre lenia polskich
aspiracji terytorialnych oraz koncepcji jego granic2. W tym czasie zary-
sowa y si  dwa g ówne nurty polityczne dotycz ce kszta tu granic przy-
sz ej Polski. Pierwszy z nich reprezentowa  Józef Pi sudski, który by
przedstawicielem socjalistów. U podstaw jego programu niepodleg o-
ciowego le  czyn zbrojny i antyrosyjsko 3. Nie wierzy  tak e, e uda

si  odzyska  niepodleg  u boku Niemców, których uwa  za jeszcze

1 W. Roszkowski, Najnowsza historia Polski 1914-1945, t. 1, wiat Ksi ki, Warszawa
2003, s. 22-23.

2 A. Czubi ski, Problem obszaru i granic odrodzonego pa stwa polskiego w latach 1918-
-1922, [w:] Problem granic i obszaru odrodzonego pa stwa polskiego 1918-1990, Poz-
na  1992, s. 52.

3 T. Schramm, Wygra  Polsk  1914-1918, [w:] Dzieje narodu i pa stwa polskiego, red.
J. Buszka i A. Garlicki, Warszawa 1989, s. 1.



gro niejszego wroga narodu polskiego ni  Rosj . Twierdzi , e „pobici na
zachodzie na wschodzie pozostawali nadal si ”4. Szans  na wolno
upatrywa  w maj cej ju  pewn  autonomi  Galicji. Tam te  kierowa
wi kszo  swoich dzia . W ocenie Pi sudskiego Polacy nie mieli wi k-
szych szans rewindykacyjnych na zachodzie. Jedynie dzia ania Ligi Na-
rodów mog y zmusi  Niemców na pewne ust pstwa na rzecz Polski. Ina-
czej sprawa przedstawia a si  na wschodzie. Panuj ca po rewolucji pa -
dziernikowej anarchia w Rosji zwi zana z upadkiem caratu dawa a szan-

 na pomy lne dla Polski u enie kwestii granicznych5.
Przeciwnikiem teorii Pi sudskiego by  ch odny, wybitny teoretyk,

przedstawiciel ruchu narodowego Roman Dmowski. Reprezentowa  on
w przeciwie stwie do swego politycznego rywala pogl d, i  g ównym
wrogiem Polski nie jest wcale Rosja, lecz Prusy. Im bowiem przypisywa
konieczno  parcia na wschód, co w konsekwencji zawsze prowadzi o do
walki z Polakami. Ich pot ga militarna, gospodarcza, polityczna i organi-
zacyjna stanowi a dla narodu polskiego ogromne niebezpiecze stwo.
Tego zagro enia Dmowski nie widzia  w Rosji twierdz c, e nawet gdy
by a ona najsilniejsza, nie poradzi a sobie z Polakami. Roman Dmowski
nie by  lojalist  ani rusofilem, lecz jego koncepcja odbudowy pa stwa
polskiego i kszta tu jego granic opiera a si  na zwi zku z Rosj 6.

Problemem rozwi zania przysz ej granicy wschodniej Polski zaj li
si  tak e liczni badacze oraz naukowcy. Stali oni przed bardzo trudnym
dylematem utrzymania w granicach pa stwa polskiego ziem nale cych
do I Rzeczpospolitej. Zdawali sobie bowiem spraw , e za lini  Bugu
i Niemna przewa a ludno  niepolska wyznania prawos awnego. Warto
w tym miejscu przytoczy  najwa niejsze koncepcje rozwi zania kwestii
wschodniej granicy Polski. Problemem tym zaj  si , jako jeden z pierw-
szych, Jan Czekanowski, który zaproponowa  nowe podej cie metodycz-
ne w rozwi zaniu tego problemu, które opiera  by si  mia o o tzw. „linie
równowagi”7. Podstaw  tej koncepcji rozwi zania kwestii wytyczenia
linii granicy wschodniej Polski by o dokonanie dok adnej analizy stosun-
ków narodowo ciowych i religijnych w dziewi ciu guberniach po o-

4 A. Czubi ski, Problem obszaru i granic..., op. cit., s. 54.
5 Ibidem.
6 T. Schramm, Wygra  Polsk  1914-1918, op. cit., s. 2.
7 P. Eberhard, Polska i jej granice. Z historii polskiej geografii, UMCS, Lublin 2004, s. 90.



nych  na  Litwie  i  Rusi  czyli  terenach  na  wchód  od  Królestwa  Polskiego
a nale cych w 1772 roku do I Rzeczpospolitej. Wed ug Czekanowskie-
go wytyczenie granic politycznych na podstawie kryteriów etnicznych
oraz historycznych jest ca kowicie nieuzasadnione. Dlatego te  zapropo-
nowane przez niego linie równowagi czyli granice, które pozostawiaj  po
obu stronach rozgraniczenia tak  sam  liczb  ludno ci danej narodowo ci
lub te  podobn  warto  pozostawionego maj tku, wydawa y si  by
szczególn  form  rekompensaty za tereny utracone8.

Prób  rozwi zania kwestii granicy wschodniej pa stwa polskiego
podj  tak e gen. Tadeusz Rozwadowski. Jako wojskowy g ówn  uwag
po  na wzgl dy obronne i strategiczne przysz ej granicy. Twierdzi , i
„ka da granica ze wzgl dów militarnych powinna by  jak najkrótsza
a st d i  o ile mo no ci lini  prost , ale zreszt  koniecznem jest, a eby
by a pokryt  w wi kszej cz ci naturalnymi przeszkodami. (...) Jeste my
zdecydowani da , jako minimalnej linii granicznej, granicy id cej od
Uszycy nad Dniestrem, a  do U y nad D win ”9. Koncepcja ta zosta a
zaakceptowana przez R. Dmowskiego, H. Arciszewskiego oraz E. Rome-
ra i wykorzystana przez delegacj  polsk  podczas rokowa  granicznych
na konferencji pokojowej w Pary u.

Ju  po decyzjach wersalskich, ale przed wypraw  kijowsk  zosta a
opracowana koncepcja granicy wschodniej przez Józefa Jaskólskiego.

czy  on do Polski ca  Galicj , zachodni Wo , Polesie oraz rozleg y
obszar po ony pomi dzy Mi skiem a Wilnem. Granica wschodnia
Rzeczpospolitej mia a przebiega  korytami rzek: Uszycy, Horynia i S u-
cza. Uwzgl dniaj c aspekty strategiczno-obronne przysz ej wschodniej
granicy proponowa , aby przebiega a ona przez „P yt  Litewsk  z Wilnem
i Mi skiem, b ota Poleskie, trójk t fortec wo skich: Dubno- uck-Równo,
zachodni  cz  Podola z Kamie cem do Dniestru, gdzie styka yby si
granice polski, Rumunii i Rosji”10.

W tym samym czasie co Jaskólski studia nad wytyczeniem polskiej
granicy wschodniej podj  p k Marian egota-Januszajtis. Podobnie jak
gen. Rozwadowski podkre la  on wy cznie jej strategiczne wzgl dy
pomijaj c zupe nie aspekty spo eczno-ekonomiczne. Zdaniem egoty

8  Ibidem, s. 91.
9  Ibidem, s. 97.
10 Ibidem, s. 102-105.



jedynie w czenie do Polski prawie ca ej Bia orusi, Polesia, Wo ynia oraz
Galicji by o gwarancj  mo liwo ci obrony przed agresj  ze wschodu.
Zdanie to potwierdza o wielu polskich wojskowych, którzy twierdzili, e
w momencie prze amania polskiej obrony nad Berezyn  nast pn  lini
obrony jest linia Wis y11.

Równie ciekawe rozwi zanie kwestii wytyczenia wschodniej grani-
cy Polski zaprezentowa  Stanis aw Szczepa ski. Wysun  on projekt „na-
turalnych granic Polski”. Sta  na stanowisku, i  optymaln  granic
wschodni  pa stwa polskiego jest „granica trwa ego pokoju”. Opiera si
ona jak twierdzi na „wybitnych, naturalnych przegrodach i przedzia ach
komunikacyjnych, gospodarczych, strategicznych, geograficznych i lud-
no ciowych”12.

Rozwi zania terytorialne w kwestii polskiej, jakie narzuci  traktat
wersalski, nie rozstrzyga y ostatecznie o kszta cie granic. W wielu przy-
padkach o przynale no ci ziem decydowa y plebiscyty, powstania a na-
wet wojny.

Najbardziej skomplikowany proces w kszta towaniu si  granic od-
rodzonego pa stwa polskiego uwidoczni  si  w walce w nie o granic
wschodni 13. W Polsce nie by o jednolitego programu wschodniego. Wy-
nika o to z ró nic politycznych, jakie reprezentowali przedstawiciele
poszczególnych ugrupowa  i organizacji polskich. Wojciech Roszkowski
stoi na stanowisku, e u progu II Rzeczpospolitej zarysowa y si  dwa
programy wschodnie. Pierwszy z nich nosi  nazw  inkorporacji i repre-
zentowany by  przez narodow  demokracj  z Romanem Dmowskim na
czele. Opowiada  si  za stosunkowo mniejszym terytorium na wschodzie

11 Ibidem, s. 108-110.
12 Ibidem, s. 116-119. Autor przytacza oryginalny tekst St. Szczepanowskiego, w którym

bardzo szczegó owo zosta a opisana „granica trwa ego pokoju”. Biec ona mia a: na pó -
noc od Prypeci (...) od brzegów D winy, rzeczk  U anka, a  do jeziora Sielawa, st d do
Drucka, strumieniem Drut do linii Dniepru ta lini  a  po uj cie Prypeci (...). Na po u-
dnie od Prypeci od jej uj cia do Dniepru, od Czarnobyla na ogó  lini  rzeczki Uszy i jej
dop ywu Szerewu ku linii kolejowej (...) dalej ku po udniowemu wschodowi
w kierunku na Korzec (...) dalej górnym Horyniem a  do Lachowiec (...). Po stronie
polskiej obejmowa aby ta granica przewa nie obszar b ot i bagien, pozostawiaj c na
zewn trz (...). ytomierz, Nowogród Wo ski. (...). Razem wynosi obszar mi dzy li-
ni  Curzona a lini  powy ej oznaczon  oko o 204.000 km2.

13 St. Sierpowski, ród a do historii powszechnej okresu mi dzywojennego, t. 1: 1917-
-1926, Wyd. Nauk. UAM, Pozna  1989, s. 7.



oraz oponowa  przeciw dalszemu posuwaniu si  armii polskiej na tereny
o przewadze – jak pisze – ywio u niepolskiego. Z kolei drugi program
federacyjny popierany przez lewic  zwi zan  z Pi sudskim i Paderew-
skim, przewidywa  utworzenie systemu niepodleg ych pa stw narodo-
wych: Litwy, Bia orusi i Ukrainy powi zanych sojuszem z Polsk .
W my l tej idei Polska sta  si  mia a czynnikiem stabilizuj cym wschód
Europy przed wp ywami imperium rosyjskiego14.

Z  kolei  Antoni  Czubi ski  jest  zdania,  e  w  odradzaj cym si  pa -
stwie polskim zarysowa y si  trzy g ówne koncepcje ukszta towania gra-
nicy wschodniej. Oprócz idei inkorporacji reprezentowanej przez naro-
dowców, którzy zmierzali do przywrócenia granicy historycznej na tzw.
linii  Dmowskiego,  która  przebiega a  zgodnie  z  lini  zasiedlenia  i  wp y-
wów kultury polskiej pomi dzy granic  I i II rozbioru, wymienia tak e
koncepcj  federacyjn  popieran  przez m.in. I. Daszy skiego, J. Pade-
rewskiego, L. Wasilewskiego i S. Traugutta15. Wyodr bnia on osobno
trzeci program dotycz cy wschodniej granicy, który reprezentowa  Józef
Pi sudski. Wprawdzie – jak pisze – by  on przedstawicielem lewicy spo-
ecznej i formalnie popiera  ide  federacyjn , to jednak przy dog bnej

analizie jego dzia  jako Naczelnika Pa stwa okazuje si , e ide  t
wi za  jedynie z rozwi zaniem kwestii wile skiej.

Pi sudski pochodzi  bowiem z terenów Wile szczyzny i nie wyobra-
 sobie  pa stwa  polskiego  bez  Wilna.  Litwini  z  kolei  nie  wyobra ali

sobie Litwy bez Wilna. Dlatego Pi sudski uwa , e najlepszym rozwi -
zaniem w tej sytuacji by by powrót do odtworzenia Unii Polsko-
Litewskiej. Próby rozmów na ten temat z Litwinami nie przynios y jed-
nak oczekiwanego rezultatu, poniewa  nie chcieli oni tworzy  jednego,
wspólnego pa stwa polsko-litewskiego16.

Polityka wschodnia Józefa Pi sudskiego skupia a si  na maksymal-
nym rozcz onkowaniu i os abieniu Rosji17. Wierzy  on bowiem, e jedy-
nie powstanie niezale nych pa stw Bia orusi, Ukrainy i Litwy mo e sku-
tecznie odgrodzi  nas od silnego i niebezpiecznego s siada, jakim by a
Rosja. Tote  pocz wszy od listopada 1918 roku rozpocz y si  najpierw

14 W. Roszkowski, Najnowsza historia Polski 1914-1945, op. cit., s. 68.
15 A. Czubi ski, Problem obszaru i pa stwa polskiego w latach 1918-1922, op. cit., s. 54-55.
16 Ibidem, s. 55.
17 A. Czubi ski, Historia Polski XX wieku, Pozna  2000, s. 125.



polsko-ukrai skie, a nast pnie polsko-litewskie i polsko-bia oruskie wal-
ki o kszta t przysz ych granic Polski. Prowadzona przez Pi sudskiego
polityka faktów dokonanych na wschodzie nie znalaz a poparcia w ród
polityków decyduj cych o powojennych granicach Europy pa stw Enten-
ty18. Tote  w momencie nieustabilizowanej sytuacji oraz trwaj cych dzia-

 militarnych na wschodnich obszarach Polski wyp yn a na forum
mi dzynarodowym kwestia tzw. linii Curzona, która odegra a bardzo
wa  rol  w kszta towaniu si  granicy wschodniej Polski po II wojnie
wiatowej19. Rada Najwy sza Sprzymierzonych w dniu 8 XII 1919 roku

ustali a na wschodzie tymczasow  granic . Wysuni to dwa projekty tzw.
linii Curzona. Linia „A” przechodzi a na zachód od Lwowa, z kolei dru-
gie rozwi zanie, które pocz to nazywa  lini  „B”, zak ada o oderwanie
od Polski Galicji wschodniej a wschodnia granica Rzeczpospolitej obej-
mowa  mia a Lwów i tereny naftowe20.

Punktem kulminacyjnym polityki wschodniej Pi sudskiego by a tzw.
„wyprawa kijowska”, b ca tak e prób  militarnego rozstrzygni cia
biegu polskiej granicy wschodniej21. Rozpocz a si  ona kwietniow
ofensyw  1920 roku a zako czy a „cudem nad Wis ” i podpisaniem
umowy o rozejmie najpierw w Mi sku, a nast pnie w Rydze 18 marca
1921 roku. Zdecydowano tam ostatecznie o kszta cie polskiej granicy
wschodniej. Traktat ryski przekre li  definitywnie za enia wschodniej
polityki Pi sudskiego. W adnej formie nie uda o mu si  doprowadzi  do
federacji polsko-litewskiej. Wprost przeciwnie stosunki polsko-litewskie
po przy czeniu Wilna do Polski zosta y zaognione22. Cz  ludno ci
polskiej opu ci a przyznane Bia orusi i Ukrainie radzieckiej obszary Bia-
orusi Zachodniej, Wo ynia i Ukrainy i przenios a si  do Polski23. Z pla-

nów Pi sudskiego urzeczywistnione zosta o tylko zdobycie ziemi wile -
skiej i Ma opolski Wschodniej z Lwowem24. Zgodnie z traktatem poko-
jowym ustalono granic  z Rosj  Radzieck  oraz powo ano wspóln  ko-
misj  graniczn , której zadaniem by o dokonanie szczegó owego wyty-

18 A. Czubi ski, Problem obszaru i pa stwa polskiego w latach 1918-1922, op. cit., s. 58.
19 P. Eberhard, Polska granica wschodnia 1939-1945, Warszawa 1993, s. 8.
20 Ibidem, s. 9.
21 St. Sierpowski, op. cit., s. 8.
22 Ibidem, s. 71.
23 A. Czubi ski, Problem obszaru i pa stwa polskiego w latach 1918-1922, op. cit., s. 66.
24 Ibidem, s. 67.



czenia przebiegu granicy w terenie i ustawienia na niej znaków oraz s u-
pów granicznych25. Granica ta mia a nieregularny kszta t i przypomina a
wyd on  liter  S.

ród o: P. Eberhard, Polska granica wschodnia 1939-1945, Warszawa 1993, mapa nr 17

25 H. Dominiczak, Granice pa stwa i ich ochrona na przestrzeni dziejów 966-1996, War-
szawa 1977, s. 219.



Odrodzone po 123 niewoli pa stwo polskie obejmowa o obszar
388,6 tys. km2, z którego 206 tys. km2 w przesz ci nale o do zaboru
rosyjskiego, 80 tys. km2  do zaboru austryjackiego i 48,6 tys. km2 do za-
boru pruskiego. Stanowi o to 52% obszaru pa stwa przedrozbiorowego
z 1772 roku26. Ogólna d ugo  granic Polski wynosi a 5529 km, w tym
140 km granicy morskiej. Najd sz  granic  mia a Polska z Niemcami –
1912 km, nast pnie z ZSSR – 1412 km, z Czechos owacj  – 984 km,
z Litw  – 507 km, z Rumuni  349 km, z Wolnym Miastem Gda skiem –
121 km i z otw  109 km27. Odrodzone pa stwo polskie przyj o bardzo
nieforemny  kszta t  i  graniczy o  a  z  siedmioma  s siadami.  Od  samego
pocz tku znalaz o si  w konflikcie z kilkoma pa stwami s siaduj cymi tj.
z Czechos owacj , Litw , Niemcami i Rosj 28. Do zmiany niekorzyst-
nych granic d yli tak Polacy, jak i ich s siedzi. Dlatego te  okaza y si
one nietrwa e i przetrwa y przez okres dwudziestu lat29.

26 A. Czubi ski, Problem obszaru i pa stwa polskiego w latach 1918-1922, op. cit., s. 70.
27 A. Garlicki, op. cit., s. 78.
28 A. Czubi ski, Problem obszaru i pa stwa polskiego w latach 1918-1922, op. cit., s. 70.
29 A. Czubi ski, Przesuni cie granic pa stwa polskiego pod wp ywem II wojny wiatowej

(1939-1945), [w:] Problem granic i obszaru odrodzonego pa stwa polskiego 1918-
-1922, op. cit., s. 187.



dr Roman S awi ski
trzyn

WIATA DOROS YCH NA WARMII I MAZURACH W LATACH
1945-1949

Podstawowymi formami pracy o wiatowej w ród doros ych na
Warmii i Mazurach w 1945 roku i w latach nast pnych by y kursy j zyka
polskiego i wiedzy o Polsce, szko y wieczorowe, uniwersytety ludowe
i powszechne, zespo y artystyczne, wietlicowe oraz czytelnictwo pol-
skiej ksi ki.

Najwcze niej zacz to organizowa  kursy nauki j zyka polskiego
i wiedzy o Polsce, zwane kursami repolonizacyjnymi. By y one przezna-
czone dla m odzie y autochtonicznej i dla doros ych autochtonów. Kursy
mia y na celu uczy  j zyka polskiego, zapozna  s uchaczy z histori ,
geografi  i kultur  polsk  oraz wykaza , e autochtoni s  nieod czn
cz ci  narodu polskiego. Kursy mia y te  u atwi  ludno ci autochtonicz-
nej wej  w ycie spo eczno-gospodarcze i kulturalne kraju, u atwi  ad-
aptacj  w nowej rzeczywisto ci spo eczno-politycznej kraju i przyspie-
szy  proces integracji z narodem polskim. Kursy repolonizacyjne organi-
zowane by y w szko ach. Zaj cia na nich odbywa y si  najcz ciej trzy
razy w tygodniu, w godzinach popo udniowych i trwa y przez kilka mie-
si cy. Pierwszy kurs repolonizacyjny zorganizowano w Olsztynie w sier-
pniu 1945 roku z inicjatywy Stronnictwa Ludowego. Nast pne kursy
organizowane by y we wsiach warmi skich wkrótce po przybyciu do
nich nauczycieli i zorganizowaniu szkó . Organizatorami ich byli nauczy-
ciele, którzy cz sto, nie czekaj c na polecenie w adz o wiatowych,
z w asnej inicjatywy podejmowali prac  z doros ymi autochtonami1.

Do grudnia 1945 roku na terenie Okr gu Mazowieckiego istnia o 71
kursów, na które ucz szcza o 1998 s uchaczy, a w czerwcu 1946 roku
106 kursów z 2747 s uchaczami. Uczestnictwo w tych kursach by o do-
browolne. Najwcze niej i najliczniej kursy repolonizacyjne organizowane
by y w ród ludno ci warmi skiej. W roku szkolnym 1946/47 zorganizo-

1 T. Filipkowski, wiata na Warmii i Mazurach w latach 1945-1960, Warszawa 1978,
s. 147-149.



wano w Olszty skiem 142 kursy dla 3021 osób z tego najwi cej, bo 83
kursy maj ce 2095 s uchaczy zorganizowano w powiecie olszty skim2.

W latach 1947-1949 liczba autochtonów na kursach nauki j zyka
polskiego systematycznie wzrasta a, zamykaj c si  w granicach od trzech
do czterech tysi cy osób rocznie. W 1949 roku na mocy ustawy o likwi-
dacji analfabetyzmu obowi zkowym nauczaniem obj to w Olszty skiem
tak e t  ludno  autochtoniczn  w wieku od 14 do 50 lat, która nie zna a

zyka polskiego w mowie i pi mie. Spowodowa o to znaczny wzrost
liczby organizowanych kursów repolonizacyjnych. W roku szkolnym
1949/50 zosta y zorganizowane 474 kursy dla 11200 osób. By y one or-
ganizowane nie tylko przez placówki o wiatowe, ale tak e przez instytu-
cje i organizacje spo eczne. Kursy w roku szkolnym 1949/50 organizo-
wano nie na zasadzie dobrowolno ci, lecz pod przymusem administracyj-
nym3. Bardziej pog bion  prac  ideowo-wychowawcz  w ród autochto-
nów w Olszty skiem prowadzi y dwa uniwersytety ludowe typu interna-
towego. Obydwie te placówki o wiatowe zosta y zorganizowane przez
Instytut Mazurski. Uniwersytet Ludowy w Rudziskach Pasymskich
w powiecie rzycie skim otwarto 1 grudnia 1945 roku, a Uniwersytet
Ludowy w Jurkowym M ynie w powiecie mor skim otwarty zosta  10
czerwca 1946 roku4.

Uniwersytet w Radziskach Pasymskich by  kierowany przez Karola
Ma ka i by  przeznaczony dla m odzie y mazurskiej. Wed ug koncepcji
repolonizacyjnej Karola Ma ka droga do polsko ci prowadzi a przez
mazursko , jako etap przej ciowy, w którym m odzie  mazursk  nale a-
o silnie zwi za  emocjonalnie z regionem, jego przesz ci  i kultur

ludow , a nast pnie ugruntowa  w niej poczucie czno ci z narodem
polskim. Dlatego te  w programie ka dego sze ciomiesi cznego kursu
wiele czasu po wi cono nauce j zyka polskiego oraz na gruntowne poz-
nanie przesz ci regionu i jego kultury ludowej.

2 Ibidem, s. 149-150.
3 Ibidem, s. 151; ten e, Dzia alno  repolonizacyjna szko y na Warmii i Mazurach, „Dzie-

je Najnowsze”, nr 2/1974, s. 128.
4 J. Boenigk, Uniwersytety Ludowe na Warmii i Mazurach, s. 1 maszynopis w zbiorach

specjalnych O rodka Bada  Naukowych im. W. K trzy skiego w Olsztynie (dalej:
OBNI), sygn. R-629.



Mazursk  sztuk  ludow  Karol Ma ek nie tylko popularyzowa  na
wyk adach, ale przede wszystkim w pracy zespo ów artystycznych: chó-
rze i kó ka dramatycznego. Repertuar zespo ów artystycznych zosta  ca -
kowicie wype niony folklorem mazurskim, który by  najwa niejszym
elementem w pracy wychowawczej Uniwersytetu.

Innym bardzo wa nym elementem wychowania w Uniwersytecie
by a samorz dno  m odzie y. Ka dy ze s uchaczy kursów wybiera  so-
bie rodzaj dzia alno ci, który zna  najlepiej. To sprawi o, e m odzie
poczu a si  rzeczywistym wspó gospodarzem Uniwersytetu odpowie-
dzialnym za jego losy5.

Dla m odzie y warmi skiej by  przeznaczony Uniwersytet w Jur-
kowym M ynie, kierownikiem którego by  Jan Boenigk. Obok m odzie y
warmi skiej w kursach uczestniczy a równie  m odzie  mieszkaj ca na
Warmii i Mazurach, a przyby a z Polski centralnej i z Kresów Wschod-
nich. Jan Boenigk swój program wychowawczy opar  na jednej z pi ciu
prawd Zwi zku Polaków w Niemczech „Jeste my Polakami”. W pracy
repolonizacyjnej zmierzano do wychowania m odzie y w „jak naj ci lej-
szym zwi zku z Ojczyzn , wspóln  matk  wszystkich Polaków”6. Temu
celowi podporz dkowano program i metody repolonizacji m odzie y
warmi skiej. Wychodzono z za enia, e m odzi Warmiacy winni by
przygotowani do ycia spo eczno-politycznego i kulturalnego oraz pracy
zawodowej na równi z wszystkimi obywatelami polskimi.

Program pracy dydaktyczno-wychowawczej poza nauk  j zyka
polskiego obejmowa  du y zakres wiedzy z historii i kultury polskiej,
literatury i historii Warmii, jej zwi zków politycznych i kulturalnych
z Polsk . Nawi zywano te  do wspó czesnych zagadnie  spo eczno-
-politycznych, gospodarczych i kulturalnych Polski. Problemy regionalne
obejmowa y niewielk  liczb  godzin i by y omawiane na tle zagadnie
ogólnopolskich.

5 T. Filipkowski, Dzia alno  repolonizacyjna..., op. cit., s. 129; Mazurski Uniwersytet
Ludowy w Rudziskach (materia y K. Ma ka), s. 54-58; Zbiory specjalne OBN, syg.
R-722.

6 T. Filipkowski, Dzia alno  repolonizacyjna..., op. cit., s. 122; J. Boenigk, Uniwersytety
Ludowe, op. cit., s. 5.



Udzia  w kursach Uniwersytetu Ludowego w Jurkowym M ynie
tak e m odzie y nieautochtonicznej pozwala  na nawi zanie wzajemnych
kontaktów i wspó pracy mi dzy ró nymi grupami m odzie y. Dzi ki
temu nast powa  proces zbli enia si  wychowanków i stopniowo prze a-
mywano uprzedzenia regionalne, na co w procesie wychowawczym du
uwag  zwraca  Jan Boenigk7.

Obydwie placówki wielk  wag  przywi zywa y do pracy zespo ów
artystycznych. Przygotowa y bogaty repertuar, oparty o folklor mazurski
i warmi ski (,,Jutrznia mazurska na gody”, „Plon”, „Wesele mazurskie”,
„Kiermary na Warmii”), który m odzie  prezentowa a na terenie woje-
wództwa olszty skiego, a tak e wyje a z nim na wyst py go cinne
do Lublina, Krakowa, odzi, Poznania i Wroc awia.

Wycieczki do g ównych o rodków kulturalnych kraju i do miast
województwa olszty skiego organizowane przez oba uniwersytety ludo-
we spe nia y wa  rol  w procesie repolonizacji ich s uchaczy.

Dzia alno  repolonizacyjna prowadzona w ramach uniwersytetów
ludowych trwa a przeci tnie od pi ciu do sze ciu miesi cy. Na pocz tku
1948 roku Uniwersytety Ludowe w Rudzikach i Jurkowym M ynie prze-
sta y podlega  Instytutowi Mazurskiemu i zosta y przekazane Woje-
wódzkiemu Zwi zkowi Samorz dowemu, a jesieni  1949 roku przej  je
Zwi zek Samopomocy Ch opskiej w Olsztynie.

W 1950 roku obydwa uniwersytety ludowe zosta y po czone w je-
den Uniwersytet o nowym profilu kszta cenia kadr dla potrzeb rolnictwa,
który zosta  usytuowany w Miko ajkach w powiecie mr gowskim. Nowa
placówka przesta a posiada  repolonizacyjny charakter.

Na przestrzeni lat 1945-1950 przez oba uniwersytety ludowe prze-
win o si  oko o 600 Mazurów i Warmiaków, którzy podejmowali dalsz
nauk  w liceach ogólnokszta cych i pedagogicznych b  powracali na
wie  i pracowali tam w spó dzielczo ci zaopatrzenia i zbytu czy te
w administracji terenowej8.

7 Archiwum Pa stwowe w Olsztynie (dalej: APO), zespó : Stacja Naukowa Instytutu
Zachodniego w Olsztynie, sygn. II/41/I/A/3; Sprawozdanie z dnia 08.05.1947 r. z pracy
Uniwersytetu Ludowego w Jurkowym M ynie, s. 33; J. Boenigk, Uniwersytety Ludo-
we..., op. cit., s. 11.

8 APO, zespó : Olszty ska Wojewódzka Rada Narodowa, sygn. 86; Sprawozdanie z dzia-
alno ci Mazurskiego Uniwersytetu Ludowego w Rudziskach Pasymskich za r. 1948

i I kwarta  1949 r., s. 494-495; Sprawozdanie z dzia alno ci Uniwersytetu Ludowego



Praca o wiatowa z doros ymi nie odnosi a si  tylko do ludno ci
autochtonicznej, ale obejmowa a tak e przesiedle ców z Polski centralnej
i z Kresów Wschodnich. Poziom wykszta cenia w ród przesiedle ców
by  bardzo niski, wyst powa  du y odsetek autochtonów.

Ju  w roku szkolnym 1945/46 zorganizowano dla ludno ci nap y-
wowej 39 kursów nauczania pocz tkowego, pierwszego i drugiego stop-
nia dla 752 osób. Do 1 kwietnia 1949 roku kursy nauczania pocz tkowe-
go w Olszty skiem uko czy o 7525 osób. Najwi ksz  akcj  o wiatow

ród doros ych w Olszty skiem by a walka z analfabetyzmem, któr
przeprowadzono w latach 1949-19519.

Od 1945 roku by y tak e organizowane kursy dokszta caj ce w za-
kresie szko y podstawowej. Pocz tkowo najwi cej takich kursów organi-
zowano w miastach, a od roku szkolnego 1946/47 kursy te w coraz wi k-
szym stopniu by y prowadzone na wsi.

Wy sz  form  organizacyjn  w zakresie zdobywania wiedzy na
szczeblu podstawowym by y szko y podstawowe dla doros ych. Do roku
szkolnego 1949/50 szkolnictwo w Olszty skiem rozwija o si  w do
wolnym tempie. Na pocz tku roku szkolnego 1949/50 funkcjonowa o 12
wieczorowych szkó  podstawowych10.

Dokszta caniu na szczeblu podstawowym towarzyszy o organizo-
wanie szkolnictwa redniego dla doros ych. W dniu 1 wrze nia 1945 roku
utworzono w Olsztynie Gimnazjum i Liceum Ogólnokszta ce dla Do-
ros ych. W mniejszych miastach województwa olszty skiego, w których
by o znacznie trudniej o nauczycieli z wy szym wykszta ceniem specjali-

w Jurkowym M ynie ko o Mor ga za r. 1948, za r. 1948 i I kwarta  1949 r., s. 482-483;
T. Bierkowski, Spo eczny ruch kulturalno-o wiatowy na Warmii i Mazurach w latach
1945-1970, Bydgoszcz-Olsztyn 1980, s. 75, 77; J. Boenigk, Uniwersytety Ludowe...,
op. cit., s. 16-17; T. Filipowski, Dzia alno  repolonizacyjna..., op. cit., s. 130; ten e,
Pro by pozyskiwania dla polsko ci Warmiaków i Mazurów po 1945 roku, [w:] Wysie-
dla  czy repolonizowa ? Dylematy polskiej polityki wobec Warmiaków i Mazurów po
1945 roku, red. T. Filipkowski, W. Gieszczy ski, Olsztyn 2001, s. 58.

9 APO, zespó : Kuratorium Okr gu Szkolnego w Olsztynie (dalej: KOS), sygn. 74; Spra-
wozdanie Kuratorium Okr gu Szkolnego w Olsztynie z prac w zakresie o wiaty doro-

ych za rok szkolny 1949/50, s. 189; XXX lat o wiaty na Warmii i Mazurach, red. A. Gier-
szberg, Olsztyn 1974, s. 32.

10 APO, KOS, sygn. 74, Sprawozdanie Kuratorium Okr gu Szkolnego w Olsztynie z prac
w zakresie o wiaty doros ych za rok szkolny 1949/50, s. 189-190; T. Filipkowski,

wiata..., op. cit., s. 152.



stycznym, organizowano kursy wieczorowe w istniej cych tam gimna-
zjach m odzie owych. Kursy takie o du ej liczbie s uchaczy przekszta -
cano w szko y rednie dla doros ych.

Nie wszystkie rednie szko y ogólnokszta ce dla pracuj cych
w Olszty skiem by y utrzymywane przez w adze o wiatowe. Nie pozwa-
la y na to skromne rodki finansowe, jak e posiada y w adze o wiatowe.
W roku szkolnym 1947/48 status pa stwowy posiada y tylko gimnazja
w Olsztynie, Mr gowie i Szczytnie. Natomiast szko y rednie wieczoro-
we w innych miastach powiatowych prowadzone by y przez takie organi-
zacje spo eczne jak Zwi zek Nauczycielstwa Polskiego czy Zwi zek
Samopomocy Ch opskiej lub w adze samorz dowe. Nauka w tych szko-
ach by a cz ciowo p atna. W kwietniu 1949 roku w Olszty skiem ist-

nia y trzy podstawowe i sze  prywatnych liceów ogólnokszta cych dla
doros ych11.

Do tej formy kszta cenia w adze wojewódzkie stara y si  w du ym
stopniu pozyska  m odzie  autochtoniczn . W tym celu na pocz tku roku
szkolnego 1946/47 otwarto w Mr gowie Warmi sko-Mazurskie Gimna-
zjum i Liceum Ogólnokszta ce dla Doros ych. Szko a ta prowadzi a
w szerszym zakresie prac  repolonizacyjn  z m odzie  rodzim . Dla

odzie y tej w szkole zorganizowano semestr wst pny, przeznaczony na
opanowanie j zyka polskiego oraz przyswojenie podstawowych wiado-
mo ci z zakresu historii i geografii Polski. Oprócz autochtonów do szko y
ucz szczali przesiedle cy z Polski centralnej i Kresów Wschodnich. Po
roku 1950 szko a ta utraci a swój repolonizacyjny charakter.

Oprócz funkcjonowania wieczorowych rednich szkó  ogólnokszta -
cych, w dalszym ci gu by y organizowane kursy dokszta caj ce w za-

kresie szko y redniej, w wi kszo ci przeznaczone dla funkcjonariuszy
Urz du Bezpiecze stwa Publicznego i Milicji Obywatelskiej12.

Inn  form  kszta cenia doros ych na poziomie szko y redniej
w Olszty skiem by y dwuletnie Uniwersytety Powszechne prowadzone

11 APO, KOS, sygn 4; Sprawozdanie Kuratorium z dn. 22.04.1949 r. do OWRN w Olsz-
tynie, s. 9; T. Filipkowski, wiata..., op. cit., s. 152-153; „Olszty ski G os Ludu”
nr 188 z dn. 10.07.1948 r., s. 4; „ ycie Olszty skie” nr 236 z 28.08.1949, s. 6.

12 APO, KOS, sygn. 4; Sprawozdanie Kuratorium z dnia 22.04.1949 r. do OWRN w Olsz-
tynie, s. 9; T. Filipkowski, wiata..., op. cit., s. 153.



przez Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego (TUR). Pierwszy tego
typu Uniwersytet powsta  w Olsztynie w listopadzie 1946 roku13.

W zwi zku z zapotrzebowaniem w yciu gospodarczym Warmii
i Mazur na kadry ze rednim wykszta ceniem, zorganizowano tak e w la-
tach 1945-1949 rednie szko y zawodowe dla doros ych.

W 1947 roku Uniwersytet Powszechny w Olsztynie prowadzony
przez TUR, zosta  przekszta cony w trzyletni  Szko  Pracy Spo ecznej,
która posiada a pe ne uprawnienia redniej szko y zawodowej. Zadaniem
tej szko y by o przygotowanie pracowników kulturalno-o wiatowych
i spó dzielczych oraz do pracy w administracji pa stwowej i spó dziel-
czej. W roku szkolnym 1948/49 rednie szko y dla doros ych o profilu
spó dzielczym, handlowym, mechaniczno-budowlanym uruchomiono
w K trzynie, Olsztynie i Ostródzie14.

Podstawow  form  kszta cenia zawodowego doros ych w latach
1945-1949 by y ró norodne kursy dokszta caj ce do zawodu w ró nych
dzia ach przemys u. Oprócz instytucji rzemie lniczych ró nego rodzaju
kursy zawodowe prowadzi y organizacje samorz dowe, zwi zkowe i spo-
eczne itp.15.

Oceniaj c problematyk  o wiaty doros ych w Olszty skiem w la-
tach 1945-1949 nale y wskaza , e zosta y zorganizowane i rozbudowa-
ne ró ne formy kszta cenia doros ych. M odzie  i osoby doros e (auto-
chtoni, przesiedle cy z Polski centralnej i Kresów Wschodnich) mog y
uzupe ni  swoje wykszta cenie na poziomie podstawowym i rednim,
a tak e nauczy  si  czyta  i pisa  w j zyku polskim. Poprzez rozwój ró -
nych form o wiaty doros ych osi gni to równie  w omawianym okresie
czasu pozytywne wyniki w procesie repolonizacji ludno ci autochtonicz-
nej.

13 „ ycie Olszty skie” nr 124 z 02.09.1947 r., s. 3.
14 Ibidem; nr 153 z dn. 05.06.1948 r. s. 3; T. Filipkowski, wiata..., op. cit., s. 154.
15 APO, KOS, sygn 7; Sprawozdanie Kuratora Okr gu Szkolnego w Olsztynie za miesi c

stycze  1949 r. s. 1; T. Filipkowski, Próby pozyskania dla polsko ci Warmiaków i Ma-
zurów po 1945 roku [w:] Wysiedla ..., op. cit., s. 58.
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PODRÓ  PO MIEJSCACH WSPÓLNEJ HISTORII NARODU
BIA ORUSKIEGO I POLSKIEGO „MAJ 2008”

W dniach 21-25 V 2008 r. grupa historyków z kilku uczelni akade-
mickich w kraju (Uniwersytet Pozna ski, Uniwersytet Bia ostocki, Uni-
wersytet Warmi sko-Mazurski, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrod-
niczy Jana Kochanowskiego, Akademia Podlaska, Akademia Obrony
Narodowej) wraz z uczestnikami prowadzonych przez prof. zw. dr. hab.
Czes awa Grzelaka i prof. AP dr. hab. Wojciecha W odarkiewicza semi-
nariów doktoranckich przebywa a na terenie republiki Bia oruskiej.

ród uczestników podró y znajdowa  si  kapelan Wojskowego Instytu-
tu  Medycznego  w  Warszawie  ks.  pp k  lic.  Marek  Kwieci ski  i  wyk a-
dowca Centrum Szkolenia Stra y Granicznej w K trzynie Leszek Sta-
wicki.

Podró  ta zorganizowana przez Uniwersytet Humanistyczno-Przy-
rodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia Piotrków Trybunalski
w ramach wspó pracy z Pa stwowym Uniwersytetem A. S. Puszkina
w Brze ciu mia a za cel zapoznanie jej uczestników z miejscami na tere-
nie Republiki Bia oruskiej zwi zanych ze wspóln  histori  narodu bia o-
ruskiego i polskiego. Nie ma e znaczenie mia  tak e cel poznawczy tego
pi knego kraju, tak nam bliskiego z powodów historycznych. St d te
podró  uwzgl dniaj c zasadniczy cel podró y oraz cel poznawczy zosta a
zaplanowana po trasie Brze -Pi sk-Nowogródek-Mir-Nie wie -Grodno-
-Sopo kinie.

Podró  ta rozpocz ta w Piotrkowie Trybunalskim wiod a przez War-
szaw  do przej cia granicznego w Terespolu. Tam te  przed przekrocze-
niem granicy pa stwa odby o si  w obiekcie placówki granicznej krótkie
spotkanie uczestników podró y z komendantem przej cia granicznego
oraz dziekanem Stra y Granicznej ks. p k Kazimierzem Tuszy skim,
którzy zapoznali nas ze specyfik  przej cia granicznego oraz zadaniami
formacji granicznej w ochronie granicy pa stwa z Republik  Bia orusk .



Po  tym krótkim z  konieczno ci  spotkaniu  w  placówce  Stra y  Gra-
nicznej w Terespolu, o godz. 18.30 czasu obowi zuj cego na terenie Re-
publiki Bia oruskiej, przekroczyli my granic  pa stwa. Formalno ci
zwi zane z przekroczeniem granicy pa stwa zaj y nam tylko 1.15 godz.
Po przekroczeniu granicy pa stwa u rogatek Brze cia czekali na nas
przedstawiciele Uniwersytetu A. S. Puszkina w Brze ciu, w ród których
by a pani Katarzyna Archipowa z katedry filologii obcych, odt d towa-
rzysz ca nam w podró y. Ta ubieg oroczna absolwentka tego  uniwersy-
tetu, prowadz ca zaj cia z j zyka polskiego, opanowaniem którego nie
powstydzi by si  rodowity Polak, mi niczka twórczo ci W adys awa
Reymonta by a istotnym urozmaiceniem towarzystwa sk din d sympa-
tycznych historyków. Pierwszy dzie  podró y zako czyli my pobytem
w Brze ciu, w hotelu o rodka sportowego o niez ym standardzie nosz -
cym nazw  „5 KO ”.

Drugi dzie  (22 V) podró y z powodu nieba zasnutego ci kimi
deszczowymi chmurami nie wró  nic dobrego. Mimo wszystko byli my
dobrej  my li,  i  ten  stan  jest  chwilowy  i  wyruszyli my  w kierunku  No-
wogródka, który mia  si  sta  nasz  baz  na dwa kolejne dni podró y (22-
23 V) po trasie Kobry -Iwanowo (dawny Janów Poleski) – Pi sk.

Niestety wkrótce zostali my odarci z wszelkich z udze  co do po-
prawy pogody. Dr. Micha  Trubas przedstawiaj c wojskowo-geogra-
ficzn  charakterystyk  terenu Republiki Bia oruskiej stwierdzi  m.in., i
miesi c maj charakteryzuje si  du  ilo ci  opadów i to cz sto intensyw-
nych. Oczywiscie przez ca  podró  intensywnie pada o uniemo liwiaj c
dotarcie w rejonie Darewa do pozosta ci fortyfikacji z okresu I wojny
wiatowej oraz polskich fortyfikacji z okresu mi dzywojennego odcinka

„Baranowicze” na pododcinku Darewo-Labuzy w dolinie rzeki Szczary.
Po wyst pieniu dr. M. Trubasa w strugach deszczu mkn li my szos

o wysokim standardzie nawierzchni w kierunku Mi ska. Mówi c szcze-
rze ch tnie widzia bym w naszym kraju tego typu i podobne szlaki dro-
gowe, jakie mieli my okazj  pozna  na Bia orusi.

W trakcie zbli ania si  do Kobrynia zosta  przedstawiony przez
mgr. Tadeusza Krz stka interesuj cy referat dotycz cy dzia  wojen-
nych na Bia orusi w wojnie polsko-rosyjskiej 1919-1920 r. W trakcie
dyskusji, jaka si  wywi za a po wyst pieniu referenta pad o wiele intere-
suj cych wypowiedzi dotycz cych m.in. roli twierdz w dzia aniach wo-



jennych  w  czasie  I  i  II  wojny  wiatowej.  Przeje aj c  obwodnic  Ko-
brynia zostali my zapoznani przez organizatorów podró y z dziejami
tego miasta jak te  sylwetk  jednego z dwóch w historii Rosji generalis-
simusów – Aleksandra Wasiljewicza Suworowa, znakomitego wodza, jak
te  sprawc  rzezi mieszka ców tureckiej twierdzy Izmai  22 grudnia
1790 i mieszka ców Pragi 4 listopada 1794 r.

Mijaj c Kobry  skierowali my si  na drog  prowadz  do Pi ska.
Jad c w kierunku Pi ska równie  w strugach deszczu podziwiali my
krajobraz jak e ma o znanego nam kraju pod wielu wzgl dami zasadni-
czo ró ni cego si  od Polski. Przewijaj ce si  za oknami autokaru wido-
ki, a zw aszcza na niewielki ruch pojazdów mechanicznych sprowokowa
nas do miejscami do  zaciek ej dyskusji nad rozwojem cywilizacji i jej
skutków dla przyrody. Prowadz c dyskusj  znale li my si  nieopodal
Iwanowa (Janów Poleski) miejsca m cze skiej mierci w. Andrzeja
Boboli zamordowanego przez kozaków Chmielnickiego 16 maja 1657 r.
Wspomnienie o w. Andrzeju Boboli, które przekaza  nam towarzysz cy
ju  po raz trzeci w podobnych podró ach ks. Marek Kwieci ski wywo a-
o dyskusj  o dziejach Rzeczpospolitej oraz o przyczynach jej upadku.

Dotarli my do Pi ska – miasta, które mimo zniszcze  dokonanych
w czasach istnienia Zwi zku Radzieckiego ma nadal wiele zabytków.
Podczas kilkugodzinnego pobytu poza zwiedzaniem w programie mieli-
my spotkanie z prezesem oddzia u Zwi zku Polaków na Bia orusi

w Pi sku.
Udali my si  w kierunku katedry, pierwotnie b cej ko cio em

zakonu franciszkanów zbudowanej w 1712 roku. Tam te  nast pi o nasze
spotkanie z pani  Krystyn  Kalinowsk , prezesem oddzia u Zwi zku
Polaków na Bia orusi Oddzia  w Pi sku. Nast pnie udali my si  na zwie-
dzanie, katedry gdzie, o godz. 12.00 odprawiono msz wi  z okazji
Bo ego Cia a, któr  celebrowa  94-letni ks. kardyna  Kazimierz wi tek
– Administrator apostolski Diecezji Pi skiej. Ksi dz Marek Kwieci ski
maj c list polecaj cy do proboszcza katedry od biskupa polowego prof.
UW-M dr hab. Tadeusza P oskiego wzi  udzia  w celebrze mszy wi tej.
Cz  uczestników podró y zwiedza a zabytki miasta, zwi zanego wie-
loma wi zami z histori  Polski. Tam przecie  m.in. zosta a przeprowa-
dzona 18 stycznia 1943 r. akcja odbicia 3 ludzi (kpt. Alfreda Paczkow-
skiego ps. „Wania”, komendanta III odcinka „Wachlarza”, Mariana



Czarneckiego ps. „Ry ” i Piotra Downara ps. „Azorek” z wi zienia przez
Jana Piwnika ps. „Ponury”. Za t  akcj  J. Piwnik zosta  odznaczony Or-
derem Virtuti Militari a sama akcja zosta a uznana za wzorcow  i na jej
podstawie prowadzono szkolenia dywersji w Armii Krajowej. Niestety
budynki dawnego wi zienia Gestapo s  dzisiaj terenem zak adu chemicz-
nego, a na jej murach nie ma nawet najmniejszej informacji o przeprowa-
dzonej akcji ani te , i  by o tu wi zienie Gestapo.

Po zwiedzaniu udali my si  w dalsz  drog  do Nowogródka. Trasa
do Nowogródka wiod a m.in. przez ahiszyn zwany przez miejscowych
„ma  Warszaw ”, gdy  w wi kszo ci mieszkaj  tu Polacy, co jest rzad-
ko ci  na Polesiu. ahiszyn to pradawne katolickie sanktuarium maryjne.
Przesz o ono ze swymi wyznawcami okrutne czasy represji carskiej, a
pó niej radzieckiej. Znajduje si  tu ko ció  z Cudownym Obrazem Matki
Boskiej ahiszy skiej, Królowej Polesia.

Nie zatrzymuj c si , wys uchawszy informacji tak na temat Polesia
jak te ahiszyna podanych przez autora referatu pod ali my w kierun-
ku naszego celu. Patrz c na mijane z rzadka rozsiane wsie, zabudowane
drewnianymi budynkami, mogli my naocznie przekona  si  o urokliwo-
ci krajobrazu, który mimo przeprowadzonych w okresie rz dów radziec-

kich z punktu widzenia przyrody szkodliwych dzia  jak np. osuszanie
bagien i torfowisk zdo  mimo wszystko zachowa  swe pi kno.

Widok widocznych bagien i torfowisk, jak te  z rzadka rozsianych
osad, wywo  dyskusj  po wi con  m.in. mniejszo ci  narodowym na
tych terenach w okresie II Rzeczypospolitej jak i w dniu dzisiejszym.

osem niezwykle interesuj cym w tej kwestii by o wyst pienie prof.
UWB dr hab. Adama Dobro skiego, znawcy tematu mniejszo ci, który
podkre li , i  kwesti  niezwykle wa  jest przede wszystkim w obec-
nym czasie prowadzenie polityki uwzgl dniaj cej racje mniejszo ci pol-
skiej na Bia orusi jak te  racji Republiki Bia oruskiej. Podobne stanowi-
sko mia  prof. UJK dr hab. Zbigniew Antoszewski. W Nowogródku, za-
trzymali my si  na nocleg w Domu Pielgrzyma u Sióstr Zgromadzenia
Naj wi tszej Rodziny z Nazaretu.

Tam te  po zakwaterowaniu i zjedzeniu posi ku cz  uczestników
podró y mimo pó nej ju  pory (22.00) uda a si  na wzgórze zamkowe,
gdzie znajduj  si  pozosta ci po zamku wybudowanym przez Mendoga
w po . XIII w., który ustanowi  tu stolic  pa stwa. Zamek, który prze-



chodzi  ró ne koleje swych losów, zosta  wysadzony w powietrze przez
Szwedów w 1706 r. Niemniej zachowa y si  ruiny dwóch wie : Szczyto-
wej i Ko cielnej, wa y ziemne i g boka fosa otaczaj ca zamek.

Trzeci dzie  podró y, przywita  nas jak co dzie  ulewnym desz-
czem. Udali my si  do Darewa przez Mir, Nie wie , gdzie po drodze
zwiedzili my remontowany w Mirze zespó  zamkowy wpisany na list
wiatowego dziedzictwa UNESCO w 2000 r. (jednak z powodu prowa-

dzonych remontów zwiedzenie ograniczy o si  do dziedzi ca zamku
i terenu go okalaj cego). Po zwiedzeniu urokliwego zamku udali my si
do Darewa, nie zatrzymuj c si  w Nie wie u, który zaplanowali my
zwiedzi  w drodze powrotnej.

W trakcie przejazdu do Darewa dr Jerzy Prochwicz przedstawi
referat na temat Korpusu Ochrony Pogranicza na Polesiu i Nowogród-
czy nie w latach 1924-1939, w którym omówi  przyczyny powstania
KOP, jak te  dzieje batalionu KOP „Kleck” w dniach agresji radzieckiej
w 1939 r., zawar  te  informacj  dotycz  m.in. Darewa i le cej na
po udnie od Darewa najpot niejszej niegdy  twierdzy Rzeczpospolitej –
Lachowicze, ufortyfikowanej na pocz tku XVII w. przez Jana Karola
Chodkiewicza, hetmana wielkiego litewskiego.

Darewo by o dla cz ci historyków zajmuj cych si  histori  woj-
skowo ci wielce obiecuj cym miejscem ze wzgl du na prowadzone w je-
go rejonie dzia ania wojenne w trakcie I wojny wiatowej, jak i pozosta-

ci fortyfikacji pododcinka Darewo- abuzy wchodz cego w sk ad od-
cinka „Baranowicze” budowanego przez II Rzeczypospolit . Niestety
organizatorzy podró y w osobach dr Marka Dudkiewicza i dr Jerzego
Prochwicza nie dysponowali w pe ni sprawdzonymi wiadomo ciami do-
tycz cymi stanu pozosta ci fortyfikacji, co spowodowa o i  obiekt, do
którego zamierzali dotrze , ju  nie istnia . Niektórzy uczestnicy podró y
poczuli si  zawiedzeni tak  sytuacj . Nawiasem mówi c organizatorzy
nie mogli, mimo w onego wysi ku w jej przygotowanie, przewidzie
ostatnio prowadzonych destrukcyjnych dzia  w stosunku do cz ci
obiektów, jak te  d ystej aury uniemo liwiaj cej dotarcie do widocz-
nych z oddali obiektów fortyfikacyjnych po onych w rozlewiskach
rzeki Szczary.

Ten niedosyt wra  zast pi o spotkanie w odbudowanym po znisz-
czeniach wojennych i dewastacji w czasach radzieckich ko ciele pw.



Wniebowzi cia  NMP  w  Darewie  z  jego  proboszczem  o.  Janem  Glink
SVD i mieszka cami, którzy uczestniczyli wraz z cz ci  podró ników
we mszy celebrowanej przez o. Jana i ks. Marka Kwieci skiego. Nieza-
tarte wra enia pozostawi o spotkanie po mszy z mieszka cami Darewa
i o. Janem, podczas którego poruszane by y tematy m.in. dotycz ce losów
mieszka ców pochodzenia polskiego. Uzupe nieniem spotkania by o
merytoryczne wyst pienie dr. Jaros awa Rubachy po wi cone walkom
o Baranowicze w 1916 r.

Nast pnie udali my si  do Nie wie a, gdzie zwiedzili my zabytki
miasta wraz z mauzoleum Radziwi ów. Osobnym punktem zwiedzania
Nie wie a by  zespó  pa acowo-parkowy Radziwi ów wpisany na list
wiatowego dziedzictwa UNESCO w 2005 r. Na skutek trwaj cych re-

montów ograniczyli my si  do zwiedzenia parku.
Po zwiedzeniu Nie wie a udali my si  do Nowogródka. W trakcie

przejazdu ks. Marek Kwieci ski przedstawi  dzieje goszcz cych nas
sióstr oraz przedstawi  sylwetki 11 sióstr m czennic z Nowogródka roz-
strzelanych przez Niemców w niedziel  1 sierpnia 1943 r. w niewielkim
brzozowo-sosnowym lesie, w odleg ci 5 kilometrów od Nowogródka.

Po przybyciu do Nowogródka w godzinach popo udniowych zwie-
dzili my miasto z muzeum po wi conym Adamowi Mickiewiczowi oraz
kopiec. Na ulicach tego miasta uderzy a nas wr cz sterylna czysto ,
o jakiej w miastach polskich mo emy sobie tylko pomarzy . Ten zaska-
kuj cy obraz k óc cy si  nierzadko z obiegowymi opiniami na temat
zwyczajów, obyczajów na wschodzie by  dla uczestników podró y spo-
rym zaskoczeniem. Nie mniejszym zreszt  by  tak e brak na ulicach
miast i miejscowo ci, w których przebywali my, osób w stanie wskazuj -
cym na nadu ycie alkoholu, ebraków i ludzi bezdomnych. Ostatni dzie
podró y zaplanowany na dzie  24 V wiód  po trasie Nowogródek-
Grodno do Sopo kin, gdzie w domu Caritas mieli my sp dzi  ostatni
noc na terenie Bia orusi.

Nim jednak wyruszyli my w kierunku Grodna, rano 24 V cz
z nas uda a si  na msz wi  celebrowan  w Nowogródzkiej Farze
przez ks. Marka Kwieci skiego. By a to msza szczególna ze wzgl du na
fakt, i  Fara Nowogródzka by a wiadkiem wa nych wydarze  w historii
Polski. 7 lutego 1422 r. licz cy ju  ponad 70 lat król Polski W adys aw
Jagie o po lubi  17-letni , s yn  z urody ksi niczk  So  Holsza -



sk ,  która  po  przej ciu  na  katolicyzm  przyj a  imi  Zofia.  Ma stwo
zawarte w Farze Nowogródzkiej pob ogos awi  Maciej, biskup wile ski.
Mimo olbrzymiej ró nicy wieku ma stwo by o szcz liwe i zapewni o
Jagielle d ugo oczekiwanych dziedziców – pó niejszych królów: W ady-

awa (zwanego pó niej Warne czykiem) i Kazimierza (Jagiello czyka).
Tu  tak e  12  lutego  1799  r.  ksi dz  Antoni  Postlett  ochrzci  Adama  Ber-
narda syna Miko aja i Barbary z Majewskich Mickiewiczów, urodzonego
24 grudnia 1798 roku w pobliskim Zaosiu. Niezwyk  tej fary dodat-
kowo wzmacniaj  doczesne szcz tki 11 m czennic z onych w bocznej
kaplicy. Po mszy i po egnaniu z go cinnymi siostrami w strugach desz-
czu udali my si  w kierunku Grodna.

W trakcie podró y toczono dyskusje nad wieloma aspektami wspól-
nej historii narodu bia oruskiego i polskiego, wa kimi g osami w tej dys-
kusji  by y  g osy  prof.  dr.  hab.  Karola  Olejnika,  prof.  dr.  hab.  Czes awa
Grzelaka podkre laj ce, i  pami  wspólnej historii jest nieodzownym
elementem przyjaznych stosunków mi dzy naszymi narodami.

Po przybyciu do Grodna, spotkali my si  z pracownikiem nauko-
wym Uniwersytetu w Grodnie dr. Siergiejem Piwowarczykiem, który by
naszym przewodnikiem. Zwiedzali my katedr , rynek, dom króla Bato-
rego, ko ció  Bernardynów, zamek wraz z muzeum, synagog . Po spo y-
tym posi ku w sto ówce uniwersytetu udali my si  w kierunku Sopo kin,
zatrzymuj c si  w Naumowiczach w ruinach fortów rosyjskich, gdzie
w latach 1942-1943 Niemcy masowo mordowali inteligencj  grodzie -
sk . Byli nimi przede wszystkim s dziowie, nauczyciele, ksi a…
W ciszy i skupieniu wys uchali my opowie ci dr. S. Piwowarczyka oraz
zami owanego w Grodnie prof. UWB dr. hab. Adama Dobro skiego, po
czym po modlitwie za pomordowanych zainicjowanej przez ks. Marka
udali my si  do w kierunku Sopo kin, zwiedzaj c po drodze zespó  zam-
kowo-parkowy w dawnym maj tku ziemskim w wiacku. Widok tego
barokowo-klasycystycznego pa acu zbudowanego w II po . XVIII w. wg
projektu wybitnego w oskiego architekta Giuseppe de Sacco, którego
budow  rozpocz  marsza ek grodzie ski Józef Wo owicz, a zako czy
jego syn – Antoni, kasztelan merecki, pó niej senator Królestwa Kongre-
sowego. Widoczna dewastacja tak samego pa acu jak i otoczenia nie na-
pawa optymizmem. Je eli nie znajdzie si  kto , kto zainwestuje w ten
pa ac, jego dni jak i wielu innych zabytków s  policzone.



Ten smutny obraz sprowokowa  nas do szeregu refleksji nad losem
zabytków dawnej Rzeczypospolitej rozsianych na terytorium Litwy, Bia-
orusi i Ukrainy jak te  pomys ami, by najcenniejsze z nich zwi zane

z histori  i kultur  Polski uchroni  od zniszczenia.
Po przybyciu do Sopo kin, swe pierwsze kroki skierowali my na

cmentarz parafialny, gdzie le y w ród innych grobów nierzy wrze nia
1939 r. rozstrzelany przez nierzy radzieckich 22 wrze nia 1939 r.
w rejonie wsi Nowiki gen. bryg. Józef Olszyna-Wilczy ski. Rozmy laj c
nad kolejami ludzkich losów po chwili modlitwy zwiedzili my polski
cmentarz, na którym znajduj  si  tak e kwatery nierzy polskich pole-

ych w 1919 r., po czym udali my si  do miejsca naszego pobytu
w domu Caritasu. Tam odby o si  krótkie spotkanie z proboszczem para-
fii ks. lic. Witoldem ozowickim, który przedstawi  nam dzieje Sopo kin
w czasach istnienia ZSRR, jak te  histori  ko cio a, którego jest probosz-
czem. Spotkanie to zako czone zosta o zwiedzeniem wi tyni, w murach
której  tkwi  na  pami tk  pociski  po  ostrzale  radzieckich  czo gów  we
wrze niu 1939 r.

25 maja wczesnym rankiem po rannej mszy wi tej, sprawowanej
w kaplicy Sióstr Serafitek po egnali my Sopo kinie i udali my si  w kie-
runku granicy pa stwa. Granic  przekroczyli my w Ku nicy Bia ostoc-
kiej po niespe na pó toragodzinnym oczekiwaniu. Nast pnie przez Bia y-
stok udali my si  w kierunku Warszawy. W trakcie jazdy dokonano krót-
kiego podsumowania podró y. Jako pierwszy g os zabra  prof. zw. dr
hab. Karol Olejnik, który stwierdzi , i  program naukowy, który by  przy-
gotowany, zosta  zrealizowany, jakkolwiek z przyczyn natury pozamery-
torycznej nie wsz dzie zaplanowane wcze niej przedsi wzi cia mog y
by  do ko ca zrealizowane.

Zwiedzane miejsca, w których byli my, powi zane by y z progra-
mem naukowym podró y, nie przewidywali my wi c sensu strico odwie-
dzenia miejsc nie wchodz cych po za nielicznymi odst pstwami w pro-
gram podró y.



pp k SG rez. Andrzej Mas
CS SG w K trzynie

TURY CI W MUNDURACH NA SZLAKACH
KOTLINY K ODZKIEJ

Kotlina K odzka jest najwi ksz  kotlin  górsk  w Sudetach. Zajmu-
je rozleg y obszar o pofa dowanej powierzchni w kszta cie wielkiego
trójk ta, o podstawie na pó nocnej stronie a czubku po stronie po udnio-
wej. Cz sto poj cie kotliny jest rozszerzane na ca  Ziemi  K odzk ,
która obejmuje tak e okoliczne góry i Rów Górnej Nysy.

Kotlina ta powsta a podczas orogenezy alpejskiej, kiedy otaczaj ce
 pasma  górskie  zosta y  wyniesione  oko o  500  metrów do  góry.  Pofa -

dowany krajobraz kotliny wynika z obecno ci lodowca podczas pierw-
szego zlodowacenia.

1

Autorem wszystkich fot. jest Aleksander Za ski.



Kotlina K odzka zaliczana jest do najbardziej atrakcyjnych tury-
stycznie  regionów  Polski.  Okoliczne  góry  oferuj  szerok  ofert  tury-
styczn , sportow  i krajoznawcz . Z tych te  powodów region ten wy-
brany zosta  przez turystów w mundurach na kolejne ju  37 spotkanie na
górskich szlakach zosta  w celu poznania walorów turystycznych tego
pi knego zak tka naszego kraju i prze ycia niezapomnianych chwil ob-
cowania z niezwykle urokliw , czasami jeszcze dzik  przyrod .

W dniach 22-28 czerwca 2008 r. odby  si  na tym terenie „37 Ogól-
nopolski  Rajd  Górski  Szlakami  Obro ców  Granic”.  Celem  rajdu  by o
uczczenie pami ci nierzy i funkcjonariuszy poleg ych w ochronie
granic pa stwowych naszej Ojczyzny, doskonalenie umiej tno ci upra-
wiania turystyki górskiej pieszej i rowerowej, poznanie pi kna przyrody
i osobliwo ci kultury regionalnej Sudetów Wschodnich, propagowanie
uprawiania sportów obronnych i doskonalenie umiej tno ci orientowania
si  w trudnym terenie górskim.



Komitet Honorowy Rajdu stanowili: przewodnicz cy Komitetu Hono-
rowego – minister spraw wewn trznych i administracji oraz cz onkowie
Komitetu Honorowego: komendant g ówny Stra y Granicznej, komen-
dant g ówny Policji, prezes Zarz du G ównego PTTK, przewodnicz cy
Zarz du G ównego NSZZ Policjantów, przewodnicz cy KKW NSZZ
Funkcjonariuszy Stra y Granicznej, komendant wojewódzki Policji we
Wroc awiu, komendant Sudeckiego Oddzia u Stra y Granicznej w K o-
dzku, komendant powiatowy Policji w K odzku, wójt Gminy Bystrzyca

odzka, Alojzy Nowak – d ugoletni komandor rajdu.
Trasy rajdu przebiega y szlakami Masywu nie nika, drugiej pod

wzgl dem wysoko ci (po Karkonoszach) grupy górskiej w Sudetach.
Masyw nie nika to cztery pasma rozchodz ce si  ze szczytu nie nika
pe ni cego funkcj  zwornika, oraz Pasma Krowiarek b cych przed u-
eniem w stron  pó nocn  za Prze cz  Puchaczówka (864 m n.p.m.)

Pasma mijowca.



Oprócz niego, w stron  wschodni , po granicy, ci gnie si  a  do
Prze czy P oszczyny (817 m n.p.m.) Dziczy Grzbiet; na po udnie roz-
ci ga si  ca kowicie czeskie pasmo Susziny (1321 m n.p.m.) i Podbelki
(1307 m n.p.m.). Tak e na po udnie, ale z lekkim odbiciem zachodnim,
w stron  Mi dzylesia ci gnie si  pasmo graniczne z charakterystycznym
szczytem Trójmorskiego Wierchu i Ma ego nie nika (1326 m n.p.m.).
Ca  charakteryzuje si  bardzo wysokimi i stromymi zboczami oraz
sp aszczonymi szczytami, po których prowadz  g ówne szlaki turystycz-
ne.

Uczestnicy rajdu mieli okazj  zapozna  si  z bogat  i niezwykle
ciekaw  kultur  regionaln  Masywu nie nika, osobliwo ciami nie -
nickiego Parku Krajobrazowego utworzonego w 1965 roku, takimi jak:



górnoreglowy las wierkowy, wysokogórskie ki, stanowiska szczwoli-
gorza pochwiastego (jedyne w Polsce), storczyki, przywrotnik prawie
nagi, p pawa wielokwiatowa, fio ek sudecki.

Do pokonania by y szczyty nie nika – 1425 m n.p.m., który jest
rozrogiem spinaj cym pi  grzbietów stanowi cego rezerwat krajobrazo-
wo-florystyczny utworzony w 1954 r., Trójmorskiego Wierchu – 1145 m
n.p.m., przez który przebiega europejski dzia  wodny rozgraniczaj cy
zlewiska mórz: Ba tyckiego, Czarnego i Pó nocnego oraz Czarnej Góry –
1205 m n.p.m., na zboczach której znajduje si  jeden z najwi kszych

rodków narciarstwa w Sudetach.
Baza rajdu zlokalizowana zosta a w letniskowej wsi Mi dzygórze,

po onej na wysoko ci od 570 do 759 m n.p.m., w dolinie rzek Wilczki
i Bogoryi. Mi dzygórze jest górsk  stacj  klimatyczn , malowniczo po-

on  u stóp Masywu nie nika. Walory przyrodnicze okolicy i jej pre-
dyspozycje klimatyczne, letniskowe oraz wypoczynkowe zauwa ono ju
w XIX wieku.



Po enie Mi dzygórza w górach, w g bi doliny spowodowa o, e
osadnictwo dotar o tutaj stosunkowo pó no. Oko o 1580 roku powsta a
le na osada drwali. Brak u ytków rolnych w okolicy spowodowa , e
wie  rozwija a si  g ównie dzi ki przemys owi drzewnemu i rzemios u.
Z czasem zacz to jednak dostrzega  walory turystyczne terenu.

W 1840 roku Mi dzygórze oraz okolice Masywu nie nika zakupi a
Ksi na Marianna Ora ska, ona ksi cia pruskiego Albrechta Hohenzol-
lerna. Przyst pi a ona do zagospodarowania Mi dzygórza, przekszta ca-

c  je  w  popularn  miejscowo  letniskow .  Ju  wtedy  powsta y  dla
pierwszych letników drewniane domy go cinne, gospoda oraz inne bu-
dowle w stylu tyrolskim.

Równocze nie wzrasta a atrakcyjno  terenu, powsta o schronisko
i wie a widokowa na nie niku, wytyczano nowe trasy turystyczne.
Wszystkie te dzia ania spowodowa y, e przybywa y tutaj coraz liczniej-
sze rzesze letników i turystów. Od tamtej pory nast pi  szybki rozwój
Mi dzygórza nakierowany wy cznie na turystyk  i pobyty lecznicze.

Obecnie Mi dzygórze nabiera ponownie blasku, urokliwa zabudowa
jest odrestaurowana. Zabudowa ta dodaje miejscowo ci szczególnego
uroku, drewniane domki oraz pensjonaty w stylu tyrolskim i norweskim
wyj tkowo dobrze komponuj  si  z jej górskim charakterem. Stanowi to
dodatkowy wyró nik Mi dzygórza, gdy  taki styl zabudowy jest unika-
towy w ca ych Sudetach, a nawet w skali Polski.

W rajdzie uczestniczy o 37 dru yn reprezentuj cych rodowiska
b mundurowych Stra y Granicznej, Policji, Wojska Polskiego, Cen-

tralnego Biura ledczego, emerytów tych s b oraz m odzie  szkó red-
nich. cznie udzia  wzi o 267 turystów.

Najlepszymi turystami, strzelcami i piewakami okazali si  tury ci
„Sieradzkiego Szw daczka” z Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu,
którzy w cznej klasyfikacji zaj li pierwsze miejsce, miejsce drugie zaj -
y dru yny „Ba antów” z Centrum Szkolenia Stra y Granicznej w K -

trzynie a miejsce trzecie dru yny „Fregaty” z Morskiego Oddzia u Stra y
Granicznej w Gda sku.





Zwyci zcy tegorocznego rajdu w punktacji generalnej, „Sieradzkie
Szw daczki”, otrzymali now  nagrod  g ówn  – przechodni  statuetk

nierza KOP”, która zast pi a dotychczasowego „Karpatczyka”, zdo-
bytego w ubieg ym roku po raz trzeci przez „Fregat ” z Morskiego Od-
dzia u SG, przesz a ona na w asno  oddzia u. Statuetka stanowi odlew
rze by wykonanej w br zie patynowym wysoko ci 50,5 cm przedstawia-

cej realistycznie kaprala Korpusu Ochrony Pogranicza przy s upie gra-
nicznym, z karabinem Mosin. Odlew wykonany zosta  w Artystycznej
Pracowni Br zowniczo-Grawerskiej MIECZNIK w Warszawie. Autorem
rze by jest Stanis aw Kozubek (1892-1974), podpu kownik Wojska Pol-
skiego, uczestnik wojny polsko-rosyjskiej i II wojny wiatowej. S. Kozu-
bek zajmowa  si  rze . Uczestniczy  w pierwszej wystawie sztuki pol-
skiej z udzia em artystów – legionistów, zorganizowanej w styczniu 1915
roku w Wiedniu. Wystawi  tam w dziale rze by drobne kompozycje o te-
matyce legionowej. Rze ba stanowi ca model odlewniczy do wykonania
kopii jako nagrody g ównej wykonana zosta a w 1934 roku.



Fundatorami nowej nagrody g ównej s : komendant g ówny Stra y
Granicznej,  NSZZ Funkcjonariuszy  Stra y  Granicznej,  Alojzy  Nowak  –
honorowy komandor rajdu.

Uroczysto  zako czenia rajdu, wr czenia nagrody g ównej oraz
nagród za zaj cie czo owych miejsc w punktacji generalnej odby a si
w obecno ci przedstawicieli Komitetu Honorowego Rajdu i zaproszo-
nych go ci. Wyró nieni zostali równie  tradycyjnie najm odsi oraz naj-
starsi uczestnicy rajdu, którymi okazali si  4-letni Dominik, 5-letnia Da-
nusia i 67-letni Pan Stefan.



Zak adane cele rajdu zosta y osi gni te. Tury ci pe ni wra , cie-
kawych prze , bogatsi w do wiadczenia pokonywania górskich szla-
ków, orientowania si  w trudnym terenie, wzmocnieni fizycznie i wypo-
cz ci psychicznie, powrócili do swych obowi zków i zada . W wolnych
chwilach jeszcze nie raz b  wraca  pami ci  do wspólnie sp dzonych
chwil mi ych i trudnych, wyciskaj cych pot na czole podczas pokonywa-
nia znacznych odleg ci i imponuj cych wysoko ci. Z ut sknieniem

 oczekiwa  na kolejne spotkanie na górskich szlakach w przysz ym
roku. Oby organizatorom nie zabrak o ch ci i odwagi do zorganizowania
kolejnej, bardzo ciekawej i atrakcyjnej imprezy turystycznej.



phm Marek Fietko
HR z Rzeszowa
hm Marek Zaloty ski
HR z Mielca

DZIEDZICTWO KRESOWE

W sierpniu br., w Roku S by ZHR, pi ciu podkarpackich instruk-
torów i harcerzy Zwi zku Harcerstwa Rzeczypospolitej z XI Rzeszow-
skiej Dru yny W drowników „KROBOS” i 14 Mieleckiej Dru yny Har-
cerzy „HADES” im. gen S. Sosabowskiego wzi o udzia  w inwentaryza-
cji pozosta ci po Korpusie Ochrony Pogranicza na dzisiejszej Ukrainie.

Fot. Odznaki KOP – nadawanej „za s  graniczn ”

Wyprawa przygotowywana by a od wiosny i zosta a zrealizowana
dzi ki funduszom i wsparciu Wspólnoty Polskiej, Regionu Rzeszowskie-
go NSZZ Solidarno , oraz rodków w asnych. Jednak e najwa niejszym
elementem w przygotowaniu i przeprowadzeniu ca ego zadania by a na-
sza wspó praca ze Stra  Graniczn . To dzi ki niej uda o nam si  otrzy-
ma  bardzo wiele materia ów, które by y nieocenion  pomoc  w przygo-
towywaniu poszukiwa . Ponadto funkcjonariusze SG (szczególnie -
nierze stra nicy w Medyce) udzielili nam daleko id cej pomocy w trakcie



podró y na Ukrain . Wyj tkowo ciekawe by o spotkanie z mjr. Piotrem
Koz owskim – funkcjonariuszem Bieszczadzkiego Oddzia u Stra y Gra-
nicznej, który umo liwi  nam zwiedzenie przej cia granicznego w Medy-
ce oraz zapozna  nas ze sprz tem i codziennym obliczem s by funkcjo-
nariuszy SG. Równie  w czasie spotkania mjr Koz owski opowiedzia
nam pokrótce histori  Stra y Granicznej i Korpusu Ochrony Pogranicza.
Okaza o si , e jest on pasjonatem historii tych formacji, a tak e Kresów
Wschodnich II RP, a jego uwagi i informacje by y bardzo pomocne
w pó niejszych poszukiwaniach.

W ramach projektu, mimo trudnych warunków, skrupulatnie prze-
szukali my rejon oddzia ywania Pu ku „Czortków” Korpusu Ochrony
Pogranicza, w szczególno ci rejon dzia ania batalionu KOP „Kopyczy -
ce” na d ugo ci ponad 80 km wzd  Zbrucza oraz okolicy przeprowa-
dzaj c skrupulatn  kwerend  w wszystkich miejscowo ciach, w których
przed II wojn  znajdowa y si  jednostki, stra nice i posterunki KOP.
Poszukiwali my szczególnie budynków, stra nic i koszar, kamieni gra-
nicznych i wszelkich innych ladów po Korpusie. Bardzo pomocna w tej
pracy okaza a si  ksi ka Barbary Tarkowskiej pt. Brygada KOP Podole,
na której równie  oparli my swe poszukiwania.

Pomimo up ywu czasu oraz wiadomej likwidacji wszelkich pozo-
sta ci po II RP, uda o si  nam jednak odnale , sfotografowa  i zinwen-
taryzowa  szereg obiektów w tym m.in.: by  Stacj  Go bi Pocztowych
w Buczaczu, gdzie obecnie mie ci si  szpital miejski.



W  Czortkowie  dawne  koszary  u ywane  s  dzi  jako  mieszkania,
dotarli my tak e do willi, gdzie siedzib  mia  wywiad KOP, jak równie
siedziby dowództwa pu ku.

Siedziba Dowództwa KOP w Czortkowie

Budynk Stacji Go bi Pocztowych w Buchaczu



W Kopyczy cach uda o si  nam odnale  budynki koszar KOP,
w których obecnie znajduje si  zak ad karny; w Borszczowie ogl dali my
cudem zachowan  przez ca y okres komunizmu wspania  ambon  z pla-
kiet  KOP, za  w Skale Podolskiej uchwycili my budynki koszar, które
obecnie wykorzystuje zak ad przemys owy.

Ambona z pami tkow  plakiet  KOP
w Borszczowie

W Olchowczyku uda o si  nam dok adnie zlokalizowa  miejsce,
w  którym  jeszcze  we  wrze niu  1939  r.  sta a  stra nica  KOP.  Niestety,
z opowiada  miejscowych ludzi dowiedzieli my si , e zosta a ona znisz-



czona przez wkraczaj ce „za drugim razem” oddzia y armii radzieckiej.
Podobnie jak w niedu ej wsi Szyd owce miejscowa ludno  wskaza a
nam plac, gdzie znajdowa y si  budynki stra nicy i co ciekawe – wed ug
relacji wiadka – na tamtejszym cmentarzu pochowany jest nierz
KOP, który zmar  w czasie pe nienia s by. Niestety jego grobu nie uda-
o nam si  odnale . Obecnie starsza cz  cmentarza jest bardzo zanie-

dbana i zaro ni ta.
Pomimo drobiazgowej penetracji dawnej granicy RP wzd  Zbru-

cza nie uda o si  nam odnale adnego z kamieni granicznych ani pozo-
sta ci po nich. Jedynym elementem dawnej granicy okaza a si  kamie-
nista droga zbudowan  w latach trzydziestych XX w. przez KOP nad
brzegiem Zbrucza, która przemierzyli my i zinwentaryzowali my wspó -
rz dnymi GPS.

Poszukuj c ladów polsko ci dodatkowo udokumentowali my wiele
bardzo interesuj cych miejsc zwi zanych z polsk  kultur  i histori :

zamki i ruiny w: Starym Siole, Buczaczu, Skale Podolskiej, Kamie -
cu Podolskim i Chocimiu,
ruiny i ko cio y rzymskokatolickie w: Czabarówce, Posto ówce, Bo-
sirowie, Szyd owcach, Husiatyniu, Sidorowie, Borszczowie, Oko-
pach wi tej Trójcy,
cmentarze z polskimi nagrobkami w: Czortkowie, Liczkowcach, Po-
sto ówce, Olchowczyku.
Podj li my si  wielkiego zadania, mamy nadziej  ze zrealizowa-

li my go dobrze na tyle, na ile pozwala y nam nasze rodki, umiej tno ci,
wiedza i ogromny zapa  wynikaj cy ze wiadomo ci, i  pe nimy t  nasz
„harcersk  s  graniczn ”, by cho  w cz ci przyczyni  si  do zacho-
wania i lepszego poznania historii Korpusu Ochrony Pogranicza. Na
pewno wiele informacji i miejsc wymaga dodatkowej weryfikacji histo-
ryków.

Uda o si  nam zebra  dokumentacj  fotograficzn  w (czasie wyjaz-
du zrobili my ok. 2000 zdj ), zapis GPS interesuj cych nas obiektów
oraz wywiady z osobami pami taj cymi rzeczywisto  sprzed siedem-
dziesi ciu lat – ycie na granicy Polski i ZSRR i nierzy KOP pe ni -
cych tam s . Ca  dokumentacji przeka emy do powstaj cej izby
pami ci SG.



TRYBUCHOWCE – Stra nica – kompania HUSIATYN
batalion KOPYCZY CE

KR CI ÓW – Stra nica – kompania KA ACHARÓWKA
batalion SKA AT

               – droga graniczna wybudowana przez nierzy KOP – z pomiarów
GPS



Gdzie  na drodze granicznej wybudowanej przez KOP w okolicach Kr ci owa –
obecnie droga jest bardzo zaro ni ta

Podczas pracy spotkali my si  z niezwyk  go cinno ci  i pomoc
Polaków i Ukrai ców. Nie sposób a nawet nie jeste my w stanie wymie-
ni  z nazwiska wszystkich pomocnych nam osób, ale ka demu z osobna
raz jeszcze serdecznie dzi kujemy.

Przejechali my samochodem blisko 2000 kilometrów, oko o 300 km
rowerami i kilkadziesi t przemierzyli my pieszo w trudnym terenie.
A kto cho  raz by  na Ukrainie, to wie czym charakteryzuj  si  tamtejsze,
zw aszcza prowincjonalne drogi.



Samochodem, rowerem, piechot

Mamy nadziej , e nawi zana w trakcie realizacji tego projektu
znajomo  z funkcjonariuszami SG zaowocuje wieloma innymi przed-
si wzi ciami  pomi dzy  harcerzami  ZHR  na  Podkarpaciu  a  Stra  Gra-
niczn .



ppłk SG Andrzej Skóra 
CS SG w Kętrzynie 

KALENDARIUM 
CENTRUM SZKOLENIA STRAŻY GRANICZNEJ 

 
03.03.2008 Słuchacze Centrum Szkolenia Straży Granicznej 

uczestniczyli w akcji oddania krwi dla Adama KOJ-
TEK (ucznia II klasy gimnazjum chorującego na bia-
łaczkę szpikową ostrą). Po raz pierwszy słuchacze 

oddali krew w dniu 29.02.2008 r. Słuchacze oddali 

łącznie – 4,5 litra krwi. 
  
04.03.2008  W dniu 04.03.2008 r. w siedzibie Fundacji im. Stefa-

na Batorego w Warszawie odbyła się promocja 

książki Agnieszki KOSOWICZ „Working Together” 

(Współpraca. 15 lat UNHCR w Polsce).  
Autorka jest wieloletnim współpracownikiem mię-

dzynarodowej instytucji humanitarnej na rzecz 
uchodźców. Promocja książki nie odbyła się bez 

przyczyny, właśnie w tym roku przypada piętnasta 

rocznica działalności UNHCR w Polsce.  
Agnieszka KOSOWICZ w książce dokonała analizy 

działalności tej instytucji, ukazała jej osiągnięcia oraz 

osoby, które w sposób istotny przyczyniły do osią-

gnięć tej instytucji. Książka wydana została w dwóch 

językach polskim i angielskim.  
  
05.03.2008 5 marca w Centralnej Bibliotece Wojskowej odbyła 

się konferencja „Służba kobiet w formacjach mundu-
rowych w XXI wieku”.  
W spotkaniu uczestniczyły funkcjonariuszki repre-
zentujące służby mundurowe RP: Straż Graniczną, 

Policję, Siły Zbrojne RP., Służbę Więzienną, Pań-

stwową Straż Pożarną, Straż Miejską, Agencję Bez-
pieczeństwa Wewnętrznego i Biura Ochrony Rządu.  
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Konferencja była doskonałą okazją do wymiany do-
świadczeń w zakresie służby kobiet w formacjach 

mundurowych. 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
05-06.03.2008 Centrum Szkolenia Straży Granicznej gościła delega-

cja Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.  
Wizyta związana była z planowanym podpisaniem 

porozumienia o współpracy oraz wymianą informacji 
o działalności realizowanej przez oba Ośrodki. 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

  
12.03.2008 W dniu 12.03.2008 r. o godzinie 11.00 w Centrum 

Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie odbyło się 

uroczyste zakończenie szkolenia z zakresu Szkoły 

Podoficerskiej. Uroczystość poprzedziła msza św. 

w intencji absolwentów w kaplicy Straży Granicznej. 
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Uroczystego wręczenia świadectw ukończenia Szkoły 

Podoficerskiej dokonał komendant Centrum Szkolenia 
Straży Granicznej ppłk SG Henryk RACZKOWSKI. 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 33 słuchaczy Szkoły Podoficerskiej pobyt w Centrum 

Szkolenia rozpoczęło 22.11.2007 r. od kursu podsta-
wowego. Po zakończonym szkoleniu podstawowym, 
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słuchacze kontynuowali naukę w zakresie Szkoły 

Podoficerskiej. Pozytywnie ukończyło szkolenie 30 
słuchaczy. 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

  
13.03.2008 W dniach 19.02.-12.03.2008 w CS SG rozgrywana 

była LIGA CS SG w halowej piłce nożnej. W turnie-
ju brało udział 10 drużyn – 6 drużyn słuchaczy oraz 4 
drużyny kadry CS SG i W-M OSG. Po rozegraniu 49 
meczów mistrzem została drużyna „CUDZOZIEMCY” 
i „WOŚ” (kadra W-M OSG), która w finale pokonała 

zespół „DREAM TEAM” (kadra CS SG) 3:1. Trzecie 
miejsce wywalczyła drużyna „GĘBA TEAM” pokonu-
jąc zespół „DYDAKTYCY” (kadra CS SG) 4:0.  

 Nagrody indywidualne otrzymali: Marcin ROMA-
NOWICZ („GĘBA TEAM”) – najlepszy zawodnik ligi, 
Stanisław BATYRA („CUDZOZIEMCY” i „WOŚ”) – 
król strzelców, Marek GOŁĄBEK („CUDZOZIEMCY” 
i „WOŚ”) – najlepszy bramkarz. 
W klasyfikacji mistrzostw wśród słuchaczy o Puchar 

Komendanta Pododdziałów Szkolnych:  
I. miejsce drużyna „GĘBA TEAM” (słuchacze Szko-

ły Chorążych),  
II. miejsce przypadło drużynie „K.S. BORYNA” 

(Szkoła Podoficerska),  
III. miejsce „FLYING BULLS COHONES” (Szkoła 

Chorążych).  
Organizatorem turnieju była Szkoła Podoficerska. 



Kalendarium 179 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
13.03.2008  
 

W Warmińsko-Mazurskim Oddziale Straży Granicz-
nej oraz w Centrum Szkolenia Straży Granicznej 

gościli przedstawiciele mediów Federacji Rosyjskiej.  
− Władysław JEWSIEJEW – państwowa TV „Kali-

ningrad”,  
− Olga GONCZAROWA – gazeta „Komsomolska 

Prawda”,  
− Anastazja BUJMOWA – gazeta „Komsomolska 

Prawda”,  
− Iwan KNIAZIEW – prywatna TV „Kaskad”.  
Dziennikarzom z Federacji Rosyjskiej towarzyszyła 

Konsul Katarzyna GRZECHNIK z Konsulatu Gene-
ralnego RP w Kaliningradzie.  
Członków delegacji zapoznano z bazą dydaktyczną 

szkoły.  
  
14.03.2008 W CS SG 10-14.03.2008 r. odbyła się kolejna edycja 

szkolenia „Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu 
w służbie” prowadzonego przez psychologów Zakła-
du Humanistycznego CS SG w Kętrzynie ppłk SG 

Andrzeja WAWRZUSISZYNA i por. SG Elizę CHMU-
RĘ. Program ukierunkowany jest na zmianę nasta-
wień wobec siebie i otoczenia zawodowego, inspiruje 
nowe sposoby myślenia i działania. Na zajęciach nie 
ma rywalizacji i ostrej konkurencji, rywalizuje się 
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tylko z własnymi słabościami. Kładziony jest nacisk 
na uświadomienie, iż profilaktyka antywypaleniowa 

jest bardzo ważna, gdyż wyjście z syndromu wypale-
nia zawodowego może zająć człowiekowi już całe 

lata. 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 Warsztat „Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu 

w służbie” dostarcza odpowiednich narzędzi jak łą-

cząc zasoby umysłu i ciała osiągnąć skuteczność 
i satysfakcję we wszystkich sferach życia. Uczy jak 
kontrolować nasze wewnętrzne konflikty, rozumieć 

siebie, poznawać ludzką psychikę, rozwijać się, dy-
stansować wobec stresów życia. 
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14.03.2008 W dniach 12-14 marca br. roku w Centrum SG odby-
ła się kolejna edycja szkolenia specjalistycznego 
z zakresu rozpoznawania zagrożeń terrorystycznych.  
Szkoleniem objęto grupę 39 funkcjonariuszy realizu-
jących zadania z zakresu szeroko pojętego rozpozna-
nia zarówno na poziomie oddziału jak i placówki SG. 
Zaproszeni goście z Agencji Bezpieczeństwa We-
wnętrznego, Policji oraz Komendy Głównej i Oddzia-
łów Straży Granicznej w trakcie swoich wystąpień 

szczególną uwagę zwracali na aspekty praktyczne 
poruszanej problematyki.  
Sami słuchacze wskazywali na znaczenie problema-
tyki rozpoznawania zagrożeń terrorystycznych w ka-
talogu realizowanych przez nich zadań, jednocześnie 

wysoko oceniając szkolenie, w którym uczestniczyli. 
  
17-19.03.2008  
 

W CS SG na potrzeby Straży Granicznej i Policji 

przeprowadzono szkolenie auditorów w ramach 

„Kursu auditorów wewnętrznych systemu zarządza-
nia jakością ISO 9001”.  
Szkolenie przeprowadzili:  
− Pan Artur SZWOCH – viceprezes Polskiej Izby 

Handlu Zagranicznego Certyfikacja Sp. z o.o,  
− ppłk SG Eugeniusz PIECZUL – st. wykładowca 

CS SG w Kętrzynie. 
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 W szkoleniu wzięło udział 19 funkcjonariuszy: 
− Komenda Główna SG – 2 funkcjonariuszy, 
− Ośrodek Szkolenia Policji w Łodzi z siedzibą 

w Sieradzu – 1 funkcjonariusz,  
− Centralny Ośrodek Szkolenia SG – 4 funkcjona-

riuszy,  
− Ośrodek Tresury Psów Służbowych – 4 funkcjo-

nariuszy,  
− Centrum Szkolenia SG – 6 funkcjonariuszy.  

  
  

 
 
 
 
 
 
 

  
 Szkolenie obejmowało w szczególności: 

− podstawowe zasady budowy i funkcjonowania 
systemu zarządzania, realizowanego metodą pro-
cesową,  

− procedury przeprowadzania auditu wewnętrznego,  
− wymagania normy ISO 9001:2000 w aspekcie 

potrzeb auditora wewnętrznego,  
− podstawowe relacje auditor – auditowany,  
− przygotowanie do przeprowadzenia auditów,  
− praktyczne przeprowadzenie auditów w grupach,  
      test sprawdzający i wydanie certyfikatu auditora.  

  
17-21.03.2008 W pracowni analizy kryminalnej realizowane odbyło 

się szkolenie dla użytkowników Centralnej Bazy Da-
nych Analizy Kryminalnej „ANALITYK”. Uczestni-
kami byli funkcjonariusze W-M OSG. 
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26-28.03.2008  
 

Lektorki języka angielskiego i niemieckiego z CS SG 
udały się do Państwowej Szkoły Straży Granicznej 

Republiki Łotwy w Rezekne.  
Zgodnie z planem współpracy na 2008 rok zorgani-
zowane zostało seminarium „Metodyka prowadzenia 
zajęć z języka angielskiego i niemieckiego”.  

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 W ramach spotkania lektorki obu szkół prowadziły 

i hospitowały zajęcia z ww. języków, zapoznały się 

z programami nauczania oraz ofertę szkoleniową 

Defence Language Instytute reprezentowanego przez 
panią Bethe LEWIS.  
Omówione zostały również kierunki dalszej współ-

pracy w zakresie nauczania języków obcych w Straży 

Granicznej.  
  
27-28.03.2008  
 

W ramach współpracy pomiędzy szkołami służb gra-
nicznych Polski i Litwy w Centrum Szkolenia SG 
w Kętrzynie, odbyły się dwudniowe warsztaty doty-
czące problematyki prowadzenia działań interwen-
cyjnych.  

 Uczestnikami byli wykładowcy technik interwencji 

ze szkoły Służby Ochrony Granicy Państwowej Re-
publiki Litwy w Medininkai: 
− Antonas LIEPIESZKA, 
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− Jewgienij JERMAKOW.  
Naszą szkołę reprezentowała kadra Zespołu Taktyki 

Interwencji Zakładu Działań Interwencyjnych.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W ramach warsztatów przeprowadzone zostały zaję-

cia praktyczne w Strażnicy Szkolnej Staniewo, pod-
czas których zaprezentowane zostały: 
− techniki usuwania z pojazdu osób stawiających 

bierny i czynny opór,  
− zasady ubezpieczania się i asekuracji podczas 

kontroli osób poruszających się pojazdem,  
− zatrzymywanie pojazdu w pościgu bezpośrednim. 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 Wykorzystano w trakcie ćwiczeń broń treningową na 

amunicję barwiącą Symunition FX, co podniosło 

niewątpliwie realizm zajęć. 
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31.03.2008  
 

Zespół Analizy Kryminalnej Zakładu Prawa rozpo-
czął dwutygodniowe szkolenie specjalistyczne z Ana-
lizy Strategicznej i Ryzyka.  
W szkoleniu brało udział 14 funkcjonariuszy SG ze 

wszystkich oddziałów Straży Granicznej, a także 

z Biura Analiz Strategicznych KG SG.  
Rozpoczęcia szkolenia dokonali komendant CS SG 
ppłk SG Henryk RACZKOWSKI oraz dyrektor Biura 
Analizy Strategicznej KGS por. SG Marcin SAMSO-
NOWICZ-GÓRSKI.  
Słuchaczy zapoznano z zasadami sporządzania pro-
duktów analitycznych, z technikami kreatywnego myś-
lenia, oprogramowaniem analitycznym i metodologią 

wykonywania analiz strategicznych.  
  
03.04.2008  
 

W dniu poprzedzającym promocję absolwentów 

Szkoły Chorążych w obecności kadry kierowniczej 
komendant CS SG ppłk SG Henryk RACZKOWSKI 
uroczyście wręczył absolwentom świadectwa oraz 
pamiątkowe odznaki ukończenia szkolenia.  

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
04.04.2008  
 

O godz. 11.00 w Centrum Szkolenia SG w Kętrzynie 

odbyła się uroczysta promocja absolwentów Szkoły 

Chorążych Centrum Szkolenia Straży Granicznej 

w Kętrzynie. Absolwenci Szkoły Chorążych pobyt 

w Centrum Szkolenia rozpoczęli 12.06.2007 r. od 
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kursu podstawowego. Po zakończonym szkoleniu 

podstawowym słuchacze kontynuowali naukę 

w zakresie Szkoły Chorążych. Do egzaminu końco-

wego przystąpiło 180 słuchaczy Szkoły Chorążych. 

Pozytywnie egzamin końcowy zdało 178 słuchaczy.  
Uroczystość promocji o godz. 9.30 poprzedziła msza 

św. w intencji absolwentów w kaplicy Straży Gra-
nicznej, którą celebrował biskup Diecezji Warmiń-

skiej Jacek JEZIERSKI.  
Prymusem Szkoły Chorążych została: szer. SG Doro-
ta KIJANKA z Bieszczadzkiego Oddziału SG, która 

uzyskała średnią ocen 4,79; z II lokatą szkolenie 
ukończył szer. SG Ursyn KRUSIŃSKI z Centrum 
Szkolenia SG ze średnią ocen 4,64; z III lokatą szko-
lenie ukończył szer. SG Jacek CZEKAJŁO ze Śląskie-
go Oddziału SG ze średnią ocen 4,60. 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 Wymienieni absolwenci zostali wyróżnieni przez 

komendanta głównego nagrodami pieniężnymi.  
Aktu mianowania na stopień młodszego chorążego 

dokonał z upoważnienia komendanta głównego Stra-
ży Granicznej płk SG Jacek BAJGER – zastępca ko-
mendanta głównego SG.  
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 Uroczystość zakończył występ Orkiestry Morskiego 

Oddziału Straży Granicznej. 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
04.04.2008 
 

W dniach 31.03.-04.04.2008 funkcjonariusze z Cen-
trum Szkolenia SG w składzie:  
− ppor. SG Krzysztof BUDZIŃSKI,  
− mjr SG Kazimierz EJDYS, 
wraz z grupą 9 funkcjonariuszy z innych jednostek 

organizacyjnych SG przebywali w Oddziale Policji 
Federalnej w Ratzeburgu (Niemcy). Celem spotkania 
była wymiana doświadczeń w zakresie taktyki i tech-
niki interwencji, omówienie nowych trendów w szko-
leniu oraz praktyczne i teoretyczne prowadzenie 
strzelania interaktywnego.  
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09.04.2008 W dniach 31.03.-09.04.2008 w Helsinkach odbyło się 

spotkanie robocze tłumaczy z 16 państw Unii Euro-
pejskiej. 
Jego celem było dokonanie tłumaczenia i ocena CCC 
(wspólny rdzeń programowy) szkolenia podstawo-
wego opracowanego przez FRONTEX, aby mógł być 

wdrożony przez wszystkie formacje graniczne UE. 
Stronę Polską reprezentowali kpt. SG Krzysztof ŁY-
CHOWID z Centrum Szkolenia Straży Granicznej w 
Kętrzynie oraz ppłk SG Eryk KAUF z Centralnego 
Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie 
tłumacz.  

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 W ramach spotkania doszło do wymiany doświad-

czeń w zakresie modeli szkolenia podstawowego 
przyjętych przez poszczególne formacje graniczne. 
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Dodatkowo dyskutowano nad możliwościami imple-
mentacji CCC do programów krajowych szkolenia 

podstawowego oraz możliwościami wdrożenia posta-
nowień procesu kopenhaskiego i bolońskiego doty-
czących dalszego (zaawansowanego) szkolenia funk-
cjonariuszy granicznych.  
Poza pracami w ramach spotkania zaprezentowany 
został system ochrony przyjęty przez służy graniczne 

Finlandii.  
  
11.04.2008  
 

W dniach 09-11.04.2008 w CS SG odbyła się IV 

edycja szkolenia specjalistycznego z zakresu rozpo-
znawania zagrożeń terrorystycznych.  
Szkoleniem objęto grupę 20 funkcjonariuszy realizu-
jących zadania z zakresu szeroko pojętego rozpozna-
nia zarówno na poziomie oddziału, jak i placówki 

Straży Granicznej.  
Zaproszeni goście z Agencji Bezpieczeństwa We-
wnętrznego, Policji oraz Oddziałów Straży Granicz-
nej w trakcie swoich wystąpień szczególną uwagę 

zwracali na aspekty praktyczne poruszanej problema-
tyki.  

  
11.04.2008  
 

Delegacja CS SG w dniach 07-11.04 br. w składzie 

komendant CS SG ppłk SG Henryk RACZKOWSKI, 
kierownik Zakładu Granicznego ppłk SG Janusz 

CIEŚLEWICZ, kierownik Zespołu Kontroli Granicz-
nej kpt. SG Mariusz KIELC, kierownik Zespołu Pra-
wa ppłk SG Andrzej JANKOWSKI przebywali z wizy-
tą w Pomorskim OSG w Szczecinie.  
Celem wizyty było przedstawienie możliwości pracy 

i oferty szkoleń w ośrodku szkolenia funkcjonariu-
szom Pomorskiego OSG.  
Delegacja spotkała się z funkcjonariuszami PSG Lu-
bieszyn, PSG Szczecin Port, PSG Szczecin Goleniów 

oraz z kadrą oddziału.  
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11.04.2008  
 

W Centrum Szkolenia Straży Granicznej zakończyła 

się kolejna edycja seminarium TRUS-P (Trening 
Rozwoju Umiejętności Społecznych w zakresie pod-
stawowym).  
Konieczność kształtowania i doskonalenia kompeten-
cji społeczno-zawodowych wynika z ciągłych zmian 

rzeczywistości zawodowej i rosnących wymagań 

wobec służb granicznych. Rozwój kompetencji jest 

procesem ciągłym i dotyczy każdego funkcjonariusza 

Straży Granicznej.  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 Jedną z form kształtowania i doskonalenia kompeten-

cji społecznych funkcjonariuszy SG jest Trening 
Rozwoju Umiejętności Społecznych. Seminarium 

TRUS-P obejmuje problematykę komunikacji mię-

dzyludzkiej.  
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 Celem głównym seminarium jest kształtowanie umie-

jętności interpersonalnych wpływających na jakość 

relacji międzyludzkich oraz poziom wykonywania 
zadań i obowiązków służbowych.  
Udział w seminarium pozwoli uczestnikom na osią-

gnięcie następujących celów pośrednich:  
− lepsze poznanie samego siebie,  
− zrozumienie postępowania innych,  
− konstruktywne zachowanie się w sytuacjach kon-

fliktowych,  
− kompetentne współdziałanie i współpraca z in-

nymi. 
Do głównych efektów treningu, które będzie można 

zaobserwować w różnym okresie pracy zawodowej 
jego uczestników, należą: otwarcie funkcjonariuszy 

na kreatywny styl pracy, przyrost samowiedzy, po-
znanie mechanizmów własnych działań w relacji 

z innymi ludźmi, zmiana podejścia i nastawienia do 

wykonywanych obowiązków i zadań służbowych. 
Wykreowanie pozytywnego wizerunku profesjonal-
nie działających służb granicznych w odbiorze spo-
łecznym, wysoka jakość relacji służbowych na 

wszystkich poziomach kierowania i współpracy 

z ludźmi to kolejne umiejętności, które można nabyć 

podczas seminarium TRUS-P.  
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 W seminarium stosowane są różne formy pracy, 

m.in.: ćwiczenia, trening partycypacyjny-nauka po-
przez działanie, wykłady wprowadzające do poszcze-
gólnych zagadnień, dyskusje, praca indywidualna, 

praca zespołowa, wymiana doświadczeń, filmy, gry 
i zabawy dydaktyczne. Prowadzącymi trenerami byli: 

ppłk SG Andrzej WAWRZUSISZYN, chor. SG Anna 
PIOTROWSKA. 
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12.04.2008 
 

W miejscowości Gaeta we Włoszech w Akademii 
Partnerskiej Agencji FRONTEX „Guardia di Finan-
ca-Scuola Nautica” w dniach 31.03-12.04. br. odbyło 
się szkolenie Zespołów Szybkich Interwencji Gra-
nicznych RABIT. Centrum Szkolenia Straży Gra-
nicznej reprezentował mł. chor. SG Paweł KORO-
WAJ.  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 W ciągu dwóch tygodni pobytu w Akademii trenerzy 

w składzie:  
− Magali RAWISO – Francja,  
− Angel Luis RODRIGUEZ GARCIA – Hiszpania,  
− Paweł KOROWAJ – Polska  
przeprowadzili 2 szkolenia dla 47 funkcjonariuszy 
służb granicznych państw Unii Europejskiej (27 osób 

w pierwszym szkoleniu, 20 w drugim).  
Szkolenie obejmowało następujące zagadnienia:  
− kodeks Graniczny Schengen,  
− praktyczny Podręcznik dla Straży Granicznej,  
− podręcznik dla Zespołów Szybkich Interwencji 

Granicznych,  
− sytuacja migracyjna na zewnętrznych granicach 

Unii Europejskiej,  
− projekty i operacje Agencji FRONTEX,  
− najnowsze technologie i udoskonalenia w zakre-

sie zarządzania granicami,  
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− budowanie zespołów (TEAM BUILDING),  
− warunki użycia środków przymusu bezpośred-

niego,  
− warunki użycia broni palnej,  
− sytuacja migracyjna w Europie,  
− ćwiczenia dla Zespołów Szybkich Interwencji 

Granicznych przeprowadzone w 2007 r.,  
− zarządzanie Zespołami Szybkich Interwencji 

Granicznych RABIT,  
− zdrowie publiczne,  
− zdobywanie i przetwarzanie informacji.  

  
14.04.2008  
 

W Centrum Szkolenia SG rozpoczęła naukę kolejna 
grupa słuchaczy z zakresu szkoły chorążych – tryb 
zaoczny oraz z zakresu szkoły podoficerskiej – tryb 
stacjonarny. 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
14.04.2008  
 

W Centrum Szkolenia SG przebywała delegacja wy-
kładowców prawa ze Szkoły Służby Ochrony Grani-
cy Państwowej Republiki Litwy w Medininkai 

w osobach:  
− Valentas RUTKAUSKAS,  
− Giedrius MIKALKEVICIUS.  
W trakcie pobytu członkowie delegacji uczestniczyli 
w zajęciach dydaktycznych realizowanych w ramach 
kursu specjalistycznego „Czynności dochodzeniowo-
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-śledcze dokonywane przez Straż Graniczną”. Prze-
prowadzony został wykład dotyczący struktury litew-
skich organów ścigania, ze szczególnym uwzględnie-
niem procesowych uprawnień litewskich służb gra-
nicznych.  

  
15-17.04.2008  
 

W Centrum Szkolenia SG przybyła grupa ekspertów 

Państwowej Służby Granicznej Ukrainy w ramach 

projektu HUREMAS II.  
Skład delegacji PSGU:  
− płk Igor CHRYSTOFOROV – zastępca dyrektora 

Biura Kadr KG PSU,  
− płk Maksim TOPOROW – kierownik Działu Kadr 

Zachodniej Dyrekcji Regionalnej Lwów płk Ana-
tolij MYSYK – naczelnik Wydziału Szkolenia 

Akademii PSU,  
− płk Aleksandr ŁUCKIJ – naczelnik Wydziału Na-

boru Akademii PSU,  
− kpt. Oleg MOROHOW – naczelnik Wydziału Kadr 

Oddziału Mostickiego,  
− Yuriy BYSTRO – st. specjalista Projektu – IOM 

Kijów.  
Stronę polską reprezentowali:  
− ppłk SG Zbigniew SZADZIEWSKI – naczelnik 

Wydziału Kadr Centrum Szkolenia SG w Kę-

trzynie,  
− kpt. SG Mariusz MROWIEC – radca w Zespole 

Stanowisk Samodzielnych Biura Kadr i Szkole-
nia Komendy Głównej SG.  

Wizyta dotyczyła opracowania założeń procedural-
nych rekrutacji na kurs oficerski dla kandydatów 

posiadających wykształcenie wyższe.  
  
17.04.2008  
 

W obiektach Centrum Szkolenia Straży Granicznej 
w dniach 14-17.04. br. odbyły się zajęcia praktyczne 

przedmiotu „Taktyka jazdy” dla słuchaczy Kursu 
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Oficerskiego. Były to pierwsze tego rodzaju zajęcia 

w obiektach Centrum. 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 W szkoleniu wzięło udział 17 słuchaczy kursu. Ce-

lem zajęć było doskonalenie techniki i taktyki jazdy 
pojazdami SG. Słuchacze doskonalili umiejętność 

dynamicznego hamowania i omijania przeszkody, 
a także umiejętność stabilizowania pojazdu podczas 

nagłych manewrów zmiany pasa ruchu. W części 

statycznej zajęć doskonalono taktykę manewrowania 
pojazdem, parkowanie, zawracanie na małych prze-
strzeniach. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowa-
niem i zaangażowaniem ćwiczących.  
Zajęcia prowadził por. SG Leszek MAKSYMOWICZ.  

  
18.04.2008  
 

W CS SG w dniach 16-18.04. br. Zespół Technik 
Kryminalistycznych zorganizował warsztaty poświę-

cone zastosowaniu pułapek kryminalistycznych.  
Zajęcia prowadził przedstawiciel WSPol. W Szczyt-
nie. Uczestnikami byli funkcjonariusze pionu Opera-
cyjno-Śledczego z poszczególnych oddziałów SG 

oraz policji.  
W trakcie zajęć, oprócz części teoretycznej, uczestni-
cy musieli samodzielnie zastosować sprzęt i środki 

techniczne służące do założenia pułapki kryminali-
stycznej.  
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19.04.2008  
 
 

W Górowie Iławeckim odbyły się III Mistrzostwa 

Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej 

w halowej piłce nożnej. Drużyna Centrum Szkolenia 

SG zdobyła I miejsce oraz Puchar Komendanta 
Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SG.  

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 Najlepszym zawodnikiem turnieju został reprezentant 

CS SG – Arkadiusz JEZIERSKI. Skład drużyny CS 

SG:  
− ppłk SG Jacek GUŹNICZAK,  
− ppor. SG Marek SZYMAŃSKI,  
− st. chor. SG Paweł SUCHARZEWSKI,  
− st. chor. SG Mariusz SKÓRNICKI,  
− chor. SG Adam WRÓBLEWSKI,  
− mł. chor. SG Arkadiusz JEZIERSKI,  
− mł. chor. SG Piotr WITKOWSKI,  
− mł. chor. SG Grzegorz MANDYWEL.  
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22.04.2008  
 

W Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbył się 

„Otwarty Ogólnopolski Sztafetowy Bieg Patrolowy 
o Puchar Komendanta – Rektora WSPol w Szczyt-
nie”. Uczestnikami zawodów byli słuchacze uczelni 

i ośrodków szkolenia resortów MSWiA i MON. Każ-

dy zawodnik miał do przebiegnięcia 1500 m, po 

czym oddawał 6 strzałów z 25 m do tarczy TS-9. 
W klasyfikacji końcowej liczył się czas łączny biegu 

wszystkich zawodników zespołu powiększony o kar-
ne sekundy za chybione strzelanie. 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 Reprezentacja CS SG zajęła II miejsce, ustępując 

tylko gospodarzom imprezy – WSPol Szczytno róż-

nicą 8 sekund.  
Skład drużyny Centrum Szkolenia SG:  
− Mateusz ĆWIKLIŃSKI,  
− Damian BOGUSZ,  
− Radosław CZUPRYN,  
− Robert PAWLIK,  
− Rafał WIATER.  

  
22-23.04.2008  
 

W Centrum Szkolenia Straży Granicznej przebywała 

z roboczą wizytą delegacja Szkoły Służby Ochrony 

Granicy Państwowej Republiki Litwy w Medininkai 
w osobach:  
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− mjr Żydrunas DAINYS,  
− kpt. Dmitrij KOSAREV.  
Goście zapoznali się z zadaniami, organizacją oraz 

bazą dydaktyczną naszej Szkoły.  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 Spotkanie stanowiło istotną formę wymiany do-

świadczeń z zakresu metod i form kształcenia oraz 
doskonalenia zawodowego słuchaczy i funkcjonariu-

szy Centrum Szkolenia SG z zakresu szkolenia strze-
leckiego.  

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
25.04.2008 W Centrum w dniach 21-25.04. br. odbył się kurs 

doskonalący „Zarządzanie placówką”. Uczestnikami 
kursu byli funkcjonariusze kadry kierowniczej pla-
cówek SG z Warmińsko-Mazurskiego, Podlaskiego, 
Nadbużańskiego i Karpackiego Oddziału SG.  
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 Celem kursu było:  

− kształcenie tzw. „kompetencji miękkich” czyli 
umiejętność nawiązywania właściwej komunika-
cji i relacji na gruncie interpersonalnym,  

− zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu public 

relations – kreowania wizerunku formacji i pla-
cówki na zewnątrz i wewnątrz firmy. 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
25.04.2008  
 

W dniach 22-25.04. br. odbył się XXII Zlot Aktywu 
Turystycznego MSWiA. Poza poznaniem walorów 

turystycznych Ziemi Pułtuskiej zadaniem przedstawi-
cieli kół i klubów PTTK działających w jednostkach 
organizacyjnych Policji i Straży Granicznej było 

podsumowanie mijającej kadencji Komisji Turystyki 
przy MSWiA oraz dokonanie wyboru na kolejną 

kadencję nowego składu Komisji.  
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Uczestnicy Zlotu przyjęli sprawozdanie przedstawio-
ne przez ustępującą przewodniczącą Komisji – Wan-
dę SOCHĘ, udzielając tym samym absolutorium ca-
łemu składowi Komisji.  
Do składu Komisji na kolejną czteroletnią kadencję 

został wybrany Wojciech ZAWADZKI z CS SG 
w Kętrzynie i Andrzej BAZAN z Morskiego Oddziału 

SG. Obaj funkcjonariusze SG reprezentować będą 

w 11-osobowym składzie Komisji środowisko tury-
styczne Straży Granicznej. Przewodniczącym Komi-
sji wybrano Kazimierza RABCZUKA – funkcjonariu-
sza Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.  

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
25.04.2008  
 

W dniach 21-25.04. br. w miejscowości Traiskirchen 

w Austrii w Akademii Partnerskiej Agencji FRON-
TEX odbyło się szkolenie Zespołów Szybkich Inter-
wencji Granicznych RABIT. Centrum Szkolenia 
Straży Granicznej reprezentował mł. chor. SG Paweł 

KOROWAJ. 
 W ciągu dwóch tygodni pobytu w Akademii trenerzy 

w składzie:  
− Magali RAWISO – Francja,  
− Angel Luis RODRIGUEZ GARCIA – Hiszpania,  
− Paweł KOROWAJ – Polska  
przeprowadzili szkolenie dla 25 funkcjonariuszy 
służb granicznych państw Unii Europejskiej.  
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Szkolenie obejmowało następujące zagadnienia:  
− Kodeks Graniczny Schengen,  
− praktyczny Podręcznik dla Straży Granicznej,  
− podręcznik dla Zespołów Szybkich Interwencji 

Granicznych,  
− sytuacja migracyjna na zewnętrznych granicach 

Unii Europejskiej,  
− projekty i operacje Agencji FRONTEX,  
− najnowsze technologie i udoskonalenia w zakre-

sie zarządzania granicami,  
− budowanie zespołów (TEAM BUILDING),  
− warunki użycia środków przymusu bezpośred-

niego,  
− warunki użycia broni palnej, 
− sytuacja migracyjna w Europie,  
− ćwiczenia dla Zespołów Szybkich Interwencji 

Granicznych przeprowadzone w 2007 r.,  
− zarządzanie Zespołami Szybkich Interwencji 

Granicznych RABIT,  
− zdrowie publiczne,  
− zdobywanie i przetwarzanie informacji.  

  
25.04.2008  
 

Kierownik Zespołu Ochrony Technicznej Granicy CS 
SG ppłk SG Kazimierz LASKOWSKI wspólnie z przed-
stawicielami Wydziału Optoelektroniki i Radiotech-
niki Biura Łączności i Informatyki KG SG (5 funk-
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cjonariuszy) oraz Wydziału Łączności i Informatyki 
Bieszczadzkiego i Nadbużańskiego Oddziału Straży 

Granicznej (po 2 funkcjonariuszy) uczestniczył (21- 
-25.04.2008) w I etapie szkolenia inżynierów serwisu 
pojazdów obserwacyjnych, które realizowane było 

w obiekcie producenta kamer termowizyjnych Flir 
Systems w Szwecji (Danderyd pod Sztokholmem).  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 Uczestnicy szkolenia poznali obsługę kamer termo-

wizyjnych, które będą zainstalowane w zakupionych 
przez polską Straż Graniczną najnowszych pojazdach 

obserwacyjnych. Eksperci szwedzcy zaprezentowali 
specyfikacje, dane techniczne, budowę i oprogramo-
wanie tych kamer. W czasie wizyty w obiektach fir-
my FLIR Systems uczestnicy zwiedzali również fa-
brykę, a głównie pomieszczenia techniczne, w któ-

rych produkuje się kamery termowizyjne.  
Dużą zaletą I etapu szkolenia inżynierów serwisu po-
jazdów obserwacyjnych w obiekcie producenta kamer 
termowizyjnych Flir Systems w Szwecji była możli-
wość wymiany doświadczeń między uczestnikami 
szkolenia. Zdobyta wiedza przygotowała uczestników 

do II etapu tego szkolenia, które realizowane będzie 
w późniejszym terminie na terenie kraju przez wyko-
nawcę umowy tj. firmę BIATEL S.A. (Polska).  
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26.04.2008 W Wilnie w dniach 20-26.04. br. odbyło się semina-
rium skierowane do litewskich służb ochrony po-
rządku prawnego (Policji oraz Służby Granicznej) 

z zakresu zwalczania przestępczości samochodowej. 

Zrealizowane zostało w ramach polsko-belgijskiego 
projektu unijnego TAIEX.  
Zajęcia prowadzili przedstawiciele jednostki ds. 
zwalczania przestępczości samochodowej Federalnej 

Policji Belgii oraz oficer łącznikowy Belgii w Polsce. 
Stronę polską reprezentowali koordynator FRON-
TEX w zakresie zwalczania przestępczości samocho-
dowej chor Wojciech PEMPKO, przedstawiciel Pod-
laskiego Oddziału SG chor. Paweł ZAJĄCZKOWSKI, 
autor programu szkolenia z zakresu identyfikacji 
kradzionych pojazdów kpt. Krzysztof ŁYCHOWID 
(CS SG) oraz oficer łącznikowy Polski przy Unii 
Europejskiej gen. Marek ADAMCZYK.   

  
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 W ramach zajęć poza wykładami dotyczącymi iden-

tyfikacji dokumentów pojazdów oraz ich oznaczeń, 

skali przestępczości samochodowej w Polsce Belgii, 
modus operandi oraz metod walki z tym procederem 
prowadzone były ćwiczenia studyjne. Część zajęć 

z zakresu identyfikacji kradzionych pojazdów odbyła 
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się na giełdzie samochodowej w Wilnie oraz w dro-
gowym przejściu granicznym na granicy litewsko-
białoruskiej. Uczestnicy mieli również możliwość 

zapoznania się z bazą dydaktyczną Szkoły Służb 

Granicznych Litwy w Miedininkai. 
  
27.04.2008  
 

W m. Sulejów (23-27.04. br.) odbyło się szkolenie 

Combat 56 prowadzone przez mjr. rez. Arkadiusza 
KUPSA. Celem szkolenia było doskonalenie technik 

interwencji, strzelania dynamicznego w warunkach 
ograniczonej widzialności z użyciem etatowych źró-

deł światła, ponadto prowadzone były zajęcia z ewa-
kuacji rannych oraz udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej. W szkoleniu brali udział przedsta-
wiciele Urzędu Kontroli Skarbowej, Straży Granicz-
nej, Policji oraz funkcjonariusze innych służb mundu-
rowych. Uczestnikom przedstawiono nowe rodzaje 
broni strzeleckiej, w którą obecnie wyposażane są 

polskie formacje militarne.  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
02.05.2008  
 

Funkcjonariusze W-M OSG i CS SG przy dźwiękach 

hymnu państwowego oddali cześć polskim barwom 

narodowym poprzez wzięcie udziału w uroczystym 

podniesieniu flagi państwowej. Dzień Flagi Rzeczy-
pospolitej Polskiej to jedno z najmłodszych świąt 

państwowych.  
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05-08.05.2008  
 

Na akwenie Wielkich Jezior Mazurskich odbyły się 

IV Regaty Żeglarskie o Puchar Komendanta Głów-
nego Straży Granicznej.  
CS SG reprezentowała drużyna w składzie:  
− ppłk SG Cezary SZCZEPAŃSKI,  
− mjr SG Andrzej SIKORSKI,  
− kpt. SG Wojciech BRZEZIŃSKI,  
− mł. chor. SG Piotr WITKOWSKI.  
W zawodach udział wzięło 14 załóg reprezentujących 

Oddziały Straży Granicznej oraz załoga Państwowej 

Straży Granicznej przy Ministerstwie Spraw Wew-
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nętrznych Republiki Litewskiej. W trakcie regat ro-
zegrano 6 wyścigów, a zwycięzcami została drużyna 
z Karpackiego Oddziału Straży Granicznej. 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
08.05.2008  
 

Uroczystość zasadzenia „Dębów Pamięci” poświęco-
nych ofiarom zbrodni katyńskiej rozpoczęła się mszą 

w Kościele Św. Katarzyny w Kętrzynie przy udziale 
kompanii honorowej z CS SG jak i pocztów sztan-
darowych Centrum Szkolenia SG i Warmińsko-Ma-
zurskiego Oddziału SG. Po mszy świętej uczestnicy 
i zaproszeni goście przeszli na teren Liceum Ogólno-
kształcącego im. W. Kętrzyńskiego, gdzie dokonano 

wkopania „Dębu Pamięci” i zakopania listu upamięt-
niającego, podpisanego przez zaproszonych gości. 

m.in. Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurs-
kiego Jacka PROTASA. 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kalendarium 208 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
08.05.2008  
 

W dniach 06-08.05.2008 r. delegacja Centrum Szko-
lenia Straży Granicznej w Kętrzynie w składzie:  
− mjr SG Marek ZYGOWSKI,  
− kpt. SG Andrzej MALINOWSKI  
przebywała w Szkole Służby Ochrony Granicy Pań-

stwowej Republiki Litewskiej w Miedininkai.  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 Celem wizyty było ustalenie „Planu współpracy mię-

dzy Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzy-
nie i Szkołą Służby Ochrony Granicy Państwowej 

Republiki Litewskiej w Miedininkai na 2008 r.” Od-
było się również seminarium nt.: „Ujednolicony sys-
tem obserwacji. Taktyka ochrony granicy państwo-
wej”, które miało charakter wyjazdowy i odbyło się 

na terenie placówki w Triboniu (granica litewsko- 
-białoruska).  
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09.05.2008  
 

Przedstawicielka CS SG w Kętrzynie por. SG Iwona 

MARCZUK w dniach 05-09.05.2008 r. brała udział 

w spotkaniu grupy roboczej FRONTEX opracowują-

cej międzynarodowy projekt kursu oficerskiego, któ-

rego uczestnicy uzyskają tytuł licencjata Straży Gra-
nicznej.  
Celem spotkania było opracowanie listy obszarów 

tematycznych realizowanych w ramach szkolenia. 
Wyznaczone zostały również kierunki dalszej współ-

pracy w ramach projektu.  
Spotkanie odbyło się w Helsinkach (Finlandia). Gru-
pę roboczą stanowiło 5 osób – przedstawicieli służb 

granicznych: Czech, Estonii, Finlandii, Rumunii oraz 
Polski.  

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
09.05.2008  
 

Szkolenie Zespołów Szybkich Interwencji Granicz-
nych RABIT odbywało się w miejscowości Iasi 

w Rumunii w Akademii Partnerskiej Agencji FRON-
TEX w dniach 05-09.05.2008 r. CS SG reprezento-
wał mł. chor. SG Paweł KOROWAJ.  
W ciągu pięciu dni pobytu w Akademii trenerzy 

w składzie:  
− Magali RAWISO (Francja),  
− Angel Luis RODRIGUEZ GARCIA (Hiszpania),  
− Paweł KOROWAJ  
przeprowadzili szkolenie dla 18 funkcjonariuszy służb 
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granicznych państw Unii Europejskiej. Szkolenie 
obejmowało następujące zagadnienia:  
− Kodeks Graniczny Schengen,  
− praktyczny Podręcznik dla Straży Granicznej,  
− podręcznik dla Zespołów Szybkich Interwencji 

Granicznych,  
− sytuacja migracyjna na zewnętrznych granicach 

Unii Europejskiej,  
− projekty i operacje Agencji FRONTEX,  
− najnowsze technologie i udoskonalenia w zakre-

sie zarządzania granicami,  
− budowanie zespołów (TEAM BUILDING),  
− warunki użycia środków przymusu bezpośred-

niego,  
− warunki użycia broni palnej,  
− sytuacja migracyjna w Europie,  
− ćwiczenia dla Zespołów Szybkich Interwencji 

Granicznych przeprowadzone w 2007 r.,  
− zarządzanie Zespołami Szybkich Interwencji 

Granicznych RABIT,  
− zdrowie publiczne, 
− zdobywanie i przetwarzanie informacji.  

  
09.05.2008  
 

W dn. 06-09.05.2008 r. na Międzynarodowym Sym-
pozjum Analityków Kryminalnych Straży Granicznej 
wśród zaproszonych gości byli m.in.: zastępca Dy-
rektora Wywiadu Kryminalnego Komendy Głównej 

Policji w Warszawie, przedstawiciele Komendy Wo-
jewódzkiej Policji w Olsztynie, Żandarmerii Woj-
skowej, Wyższej szkoły Policji w Szczytnie, Uniwer-
sytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz 
przedstawiciele jednostek organizacyjnych Straży 

Granicznej. Celem sympozjum była wymiana do-
świadczeń w zastosowania produktów analitycznych 

oraz ich wykorzystanie przez organa ścigania. Wy-
pracowano wspólne stanowisko dotyczące rozwoju 
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analizy kryminalnej, a także wniosek o podjęcie ścis-
łej współpracy Zespołów Analizy Kryminalnej Cen-
trum Szkolenia Straży Granicznej i Wyższej Szkoły 

Policji w Szczytnie.  
  
11.05.2008  
 

W XXXII Biegu Zwycięstwa o Puchar Dowódcy 

Garnizonu Gołdap w biegu sztafetowym Straż Gra-
niczną reprezentowali:  
− ppłk SG Jacek GUŹNICZAK (CS SG),  
− mł. chor. Sławomir PUPEK (W-M OSG),  
− mł. chor. Tomasz KOWALSKI (W-M OSG),  
− szer. SG Mateusz ĆWIKLIŃSKI (CS SG, słuchacz 

szkolenia podstawowego).  
Drużyna Straży Granicznej zajęła I miejsce. Było to 

już szóste z kolei zwycięstwo reprezentacji SG i tym 
samym Puchar Przechodni Dowódcy Garnizonu Goł-

dap został zdobyty na stałe.  
W biegu indywidualnym na 6000 m: III miejsce zajął 

mł. chor. Tomasz KOWALSKI (W-M OSG), nato-
miast V miejsce szer. SG Mateusz ĆWIKLIŃSKI (CS 
SG, słuchacz szkolenia podstawowego).  

  
13-15.05.2008  
 

W litewskiej szkole Straży Granicznej w Medininkai 

z wizytą gościli wykładowcy Zakładu Działań Inter-
wencyjnych i Zakładu Prawa CS SG w Kętrzynie. 

Przedmiotem spotkania była wymiana doświadczeń 

w zakresie szkolenia strzeleckiego i procedur karnych.  
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14-15.05.2008  
 

Z okazji 17. rocznicy powstania Straży Granicznej 
w Centrum Szkolenia SG rozegrany został Turniej 

w Piłce Siatkowej o Puchar Komendanta Centrum 
Szkolenia Straży Granicznej. Zwyciężyła drużyna 

z W-M OSG. II miejsce zajęła drużyna z CS SG. 
III miejsce zdobył zespół z KPP w Kętrzynie.  

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 Zespół CS SG stanowili: 

− Marek ZANIEWICZ, 
− Sławomir RÓŻYCKI, 
− Krzysztof ŚLASKI, 
− Edward SZUDZICH, 
− Leszek MAKSYMOWICZ, 
− Piotr WITKOWSKI, 
− Arkadiusz JEZIERSKI, 
− Dariusz MOROZ. 

  
16.05.2008  
 

W CS SG w dn. 12-16.05. br. odbywały się zajęcia 

kursu doskonalącego funkcjonariuszy Straży Gra-
nicznej z zakresu kontroli stanów technicznych po-
jazdów. Zajęcia prowadzili por. SG Leszek MAKSY-
MOWICZ, chor. SG Rafał KRĘCIEWSKI i chor. SG 
Adam ANDZULEWICZ.  
Celem zajęć było pogłębienie i uaktualnienie wiedzy 

z zakresu kontroli stanów technicznych pojazdów. 

Słuchacze oprócz zajęć teoretycznych, uczestniczyli 
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także w zajęciach praktycznych wspólnie z funkcjo-
nariuszami Inspekcji Transportu Drogowego z Olsz-
tyna na drogach województwa Warmińsko-Mazur-
skiego.  

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
16.05.2008  
 

W dn. 12-16.05.2008 r. w Kijowie (Ukraina) zostało 

przeprowadzone seminarium w ramach realizacji 
projektu pt. „HUREMAS II – Zarządzanie Zasobami 

Ludzkimi w Państwowej Służbie Granicznej Ukrai-
ny”, szkolenie nr 2.1.1 »Zarządzanie jakością« reali-
zowanego pod egidą Międzynarodowej Organizacji 
ds. Migracji (IOM).  
Szkolenie w roli ekspertów krótkoterminowych prze-
prowadzili:  
− ppłk SG Eugeniusz PIECZUL – st. wykładowca 

Zespołu Metodyki Kształcenia i Analiz Zakładu 

Organizacji Dydaktyki Centrum Szkolenia SG 
w Kętrzynie,  

− mjr SG Piotr CZARNECKI – st. specjalista Zespo-
łu Nadzoru i Kontroli Centrum Szkolenia SG 

w Kętrzynie.  
W seminarium wzięli udział funkcjonariusze repre-
zentujący pion kadrowy Państwowej Służby Granicz-
nej Ukrainy. Zasadniczym celem seminarium było 

zapoznanie z zagadnieniami odnoszącymi się do 
wdrażania systemu zarządzania jakością w organiza-
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cji zgodnie z wymaganiami norm serii ISO 9000.  
Program seminarium obejmował wykłady, ćwiczenia 

i wymianę doświadczeń.  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
17.05.2008  
 

Ppłk Krzysztof ŚLASKI kierownik Zespołu Analizy 

Kryminalnej Centrum Szkolenia SG realizował szko-
lenie dla funkcjonariuszy Państwowej Służby Gra-
nicznej Ukrainy w Narodowej Akademii Służby Gra-
nicznej w m. Chmielnicki.  
Inicjatorem szkolenia była Międzynarodowa Organi-
zacja ds. migracji. Tematyka dotyczyła zarządzania 
analizą kryminalną. Uczestnicy kursu to naczelnicy 
wydziałów analizy kryminalnej.  
Szkolenie realizowane było w ramach Projektu 

Wzmocnienie Zarządzania Migracją na Ukrainie.  
  
21.05.2008  
 

W Centrum Szkolenia SG i Warmińsko-Mazurskim 
Oddziale SG odbyły się uroczyste obchody 17. rocz-
nicy powstania Straży Granicznej.  
Uroczystość poprzedziła msza św. w intencji Straży 

Granicznej w kaplicy SG p.w. św. Mateusza Ewange-
listy, którą celebrował JE ks. abp Edmund PISZCZ.  
W ramach święta Straży Granicznej wręczono akty 

mianowań w korpusie oficerów, chorążych, podofice-
rów oraz medale za zasługi dla Straży Granicznej 

i odznaki Straży Granicznej.  
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 W tym dniu pożegnaliśmy również odchodzącego na 

emeryturę płk. SG Zbigniewa KLEBANA z Warmiń-

sko-Mazurskiego Oddziału SG. 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 W czasie uroczystości wręczono także puchary dla 

trzech najlepszych drużyn biorących udział w Turnie-
ju w Piłce Siatkowej o Puchar Komendanta Centrum 
Szkolenia Straży Granicznej z okazji 17. rocznicy 
powstania Straży Granicznej.  
I miejsce – zajęła drużyna z W-M OSG, II miejsce – 
zajęła ekipa z CS SG, III miejsce – zespół Komendy 
Powiatowej Policji z Kętrzyna.  
W uroczystości uczestniczyli funkcjonariusze i pra-
cownicy kętrzyńskich jednostek Straży Granicznej, 

zaproszeni goście – przedstawiciele władz państwo-
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wych i samorządowych oraz organizacji społecznych 

współpracujących z CS SG w Kętrzynie. Obchody 
17. rocznicy powstania Straży Granicznej uświetnił 

występ Orkiestry Wojskowej z Garnizonu Giżycko. 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

  
23.05.2008  
 

W dn. 19-23.05.2008 r. ppłk SG dr Andrzej WAW-
RZUSISZYN uczestniczył w seminarium TRUS-S 
(Trening Rozwoju Umiejętności Społecznych – Ra-
dzenie sobie ze stresem) w Ośrodku Doskonalenia 

Zawodowego w Löbau w Niemczech.  
Seminarium organizowane było przez Dyrekcję Poli-
cji Federalnej w Pirna. To już trzeci i ostatni „zali-
czony” moduł programu TRUS. Nowa wiedza 

i doświadczenie wzbogacą warsztat dydaktyczny 

i zostaną wykorzystane w dalszej pracy dydaktyczno-
wychowawczej z funkcjonariuszami SG. 

  
26.05.2008  
 

W CS SG odbyła się I edycja szkolenia z Kryminal-
nej Analizy Operacyjnej dla funkcjonariuszy Straży 

Granicznej Ukrainy, w którym wzięło udział 6 funk-
cjonariuszy oraz tłumacz. Szkolenie trwało cztery 

tygodnie i zakończyło się 20 czerwca br.  
  
27.05.2008  
 

Grupa wykładowców CS SG ukończyła z wynikiem 

pozytywnym szkolenie z zakresu doskonalenia peda-
gogicznego nauczycieli akademickich zorganizowane 
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przez Katedrę  UNESCO  Uniwersytetu  Warmińsko- 
-Mazurskiego w Olsztynie.  

  
29.05.2008  
 

Wykładowcy Centrum Szkolenia SG: 
− ppłk SG K. LASKOWSKI,  
− kpt. SG L. MAKSYMOWICZ,  
− chor. SG R. KASZTELAN  
wspólnie z wykładowcami ośrodków szkolenia Stra-
ży Granicznej z Łotwy, Litwy i Estonii wzięli udział 

w roli obserwatorów w szkoleniu taktycznym „Gra-
nica 2008”, które odbyło się w Państwowej Szkole 

Straży Granicznej Republiki Łotewskiej w Rezekne. 
Ponadto delegacja polska i łotewska uczestniczyła 

w dniu 30.05.2008 r. w seminarium „Taktyka prowa-
dzenia służby granicznej z wykorzystaniem sprzętu 

optoelektronicznego”.  
Podczas wizyty strona łotewska zaprezentowała bazę, 

wyposażenie i sprzęt. Omówiono różnice i podobień-

stwa występujące w systemie nauczania pomiędzy 

ośrodkami szkolenia z ww. tematyki.  
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30.05.2008  
 

W CS SG odbyło się seminarium z zakresu nauczania 

i stosowania technik kryminalnych. Spotkanie stano-
wiło doskonałą okazję do zaprezentowania metod 

wykorzystywanych przez wykładowców w ramach 
realizowanych szkoleń specjalistycznych, przede 

wszystkim kursu techników kryminalistyki.  
W seminarium udział wzięli przedstawiciele Katedry 
Prawa z Akademii Państwowej Służby Granicznej 
Ukrainy oraz przedstawiciele Zespołu Technik Kry-
minalistycznych Centrum Szkolenia SG.  

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
01-03.06.2008  
 

W Centrum Szkolenia SG w Kętrzynie odbyły się 

warsztaty dydaktyczne dotyczące statusu prawnego 

cudzoziemców oraz postępowania z cudzoziemcami 
ubiegającymi się o nadanie statusu uchodźcy w Polsce.  
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W warsztatach uczestniczyło 3 wykładowców Szkoły 

Służby Ochrony Granicy Państwowej Republiki Li-
twy w Medininkai oraz wykładowcy Zakładu Prawa 

i Zakładu Granicznego Centrum Szkolenia SG 

w Kętrzynie.  
Poza wymianą spostrzeżeń w kontekście doświad-
czeń z półrocznego obowiązywania regulacji Kodek-
su Schengen znoszącego odprawy graniczne na gra-
nicach wewnętrznych Schengen omówione zostały 

procedury uchodźcze w Polsce oraz na Litwie.  
Dodatkowo stronie litewskiej zaprezentowane zostały 

obiekty nowo otwartego Ośrodka Strzeżonego oraz 

Aresztu w Celu Wydalenia w Kętrzynie.  
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