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Wprowadzenie 

W dniu 6 maja 2021 r. odbyło się seminarium strategów NK pt. „Biden zaczyna, COVID kończy (?). Nowe 

zmiany w ładzie światowym”, dotyczące najważniejszych zmian, jakie dokonują się we współczesnym 

świecie politycznym. Do głównych tematów należały: 

1. prezydentura Joe’go Bidena; 

2. kolejne fale COVID; 

3. kwietniowy szczyt klimatyczny; 

4. przyjęcie wspólnego zadłużenia przez Unię Europejską; 

5. pozorna stabilizacja na Górskim Karabachu oraz konflikt Zachodu z Turcją. 

6. spotkanie prezydentów państw regionu, które niedawno odbyło się w Warszawie. Jego przyczyną 

była rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 

W seminarium uczestniczyli: 

• Marcin Chruściel 

• Ludwik Dorn 

• prof. Bogdan Góralczyk 

• prof. Tomasz Grzegorz Grosse 

• Jerzy Marek Nowakowski 

• Jarema Piekutowski 

• Bartłomiej Radziejewski 

• dr Błażej Sajduk 
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Pomiędzy starą a nową Ameryką 

W jakim stopniu prezydentura Joe’go Bidena stanowi rewolucję albo kontrrewolucję względem 

polityki Trumpa. Zdaniem prof. Bogdana Góralczyka Biden w rzeczywistości kontynuuje 

dotychczasową politykę wobec Chin. Pomiędzy Wschodem i Zachodem zaczęła się strategiczna 

konkurencja, która przybiera znamiona nowej zimnej wojny. Pozostawanie w strategicznej pozycji 

prowadzi do sformułowania kilku zasadniczych pytań: 

1. czy powrócimy do świata dwubiegunowego; 

2. czy koniec supermocarstwa, jakim były Stany Zjednoczone, otworzy drogę do wielobiegunowości; 

3. w jaki sposób Zachód poradzi sobie z nadchodzącą recesją, z którą lepiej radzą sobie kraje 

azjatyckie. 

Prof. Góralczyk stwierdził za ambasadorem Jerzym Markiem Nowakowskim, że Tajwan i Morze 

Południowochińskie mogą stać się dwoma punktami zapalnymi współczesnego świata. W obliczu tych 

możliwych problemów Biden miałby stawiać na multilateralizm, szukanie sojuszy oraz wartości (tutaj 

zdaniem prof. Góralczyka Tajwan wyłania się jako demokratyczna enklawa). Jego polityka 

powracałaby zatem do tego, do czego dążył Obama, a co zanegował Trump. 

 

Amerykanie nadal mają dużo większe możliwości sojusznicze od Chin 

(prof. Bogdan Góralczyk) 

 

Kończąc swoją wypowiedź, prof. Góralczyk zauważył, że jeszcze 30 lat temu Polacy angażowali się w 

sprawę wyzwolenia Tybetu, dziś próbują bronić niezależności Tajwanu, podczas gdy, zapoznając się ze 

sprawą aktualnych zmian układów sił oraz sojuszy na świecie, powinni zaangażować siły w 

porządkowanie własnego poletka politycznego. 

W odpowiedzi na wystąpienie prof. Góralczyka, prof. Tomasz Grzegorz Grosse stwierdził, że Biden pod 

pewnymi względami kontynuuje politykę Trumpa, a pod innymi zrywa z nią. Do kontynuacji należy 

wskazanie na zagrożenia płynące z Chin. Prof. Grosse przypomniał jednocześnie, że Trump chciał 

zmusić sojuszników, aby zwarli szeregi w obliczu sytuacji krytycznej. Inaczej Biden, który szuka 

miękkiego porozumienia cechującego prezydenturę Obamy. Problemem jest jednak to, że świat 

znacznie się zmienił od czasu Obamy. Zdaniem prof. Grosse czeka nas albo dwubiegunowość, albo 

pewien okres chaosu, który przypomina ład wielobiegunowy. Będzie faktycznie oznaczał niemożność 

konsolidacji szeroko rozumianego Zachodu i ich sojuszników.  

Nastąpi więc raczej okres przejściowy do kolejnej fazy dominacji jednego mocarstwa, którym z dużą 

dozą prawdopodobieństwa mogą być Chiny. Natomiast w wariancie dwubiegunowym obok Chin 

wyłania się ich sojusznik, a mianowicie Rosja, która jest wyraźnie młodszym partnerem hołdującym 

wciąż zimnowojennej retoryce „walki ze zgniłym Zachodem”. W tym samym układzie dwubiegunowym 

Zachód pod przywództwem USA będzie reprezentowany m.in. przez UE, Wielką Brytanię, Kanadę, 

Australię, Nową Zelandię, Japonię, Koreę Północną i prawdopodobnie Indie.  

 

Bez względu na to, czy powstaną nowe instytucje chińskie, czy stare 

instytucje zachodnie (amerykańskie) zostaną przyjęte przez Chiny, to 

Pekin stanie się dominującym biegunem polityki międzynarodowej  

(prof. Tomasz Grzegorz Grosse) 

 

W obecnych warunkach, jak zauważa prof. Grosse, Unia Europejska ujawniła swoją instytucjonalną 

bezsilność. Pewne strategie geopolityczne mają jeszcze tylko Francja oraz Niemcy, próbując 

organizować tę strategię w imieniu całej Europy. Kolejnym czynnikiem osłabiającym Unię jest 
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obecność myśli francuskiej lansowanej od lat sześćdziesiątych, która dąży do autonomii względem 

Stanów Zjednoczonych na płaszczyźnie prowadzenia polityki międzynarodowej. Podążanie za tą 

koncepcją oznacza ryzyko osłabienia więzi transatlantyckich, której towarzyszy wewnętrzna 

rywalizacja w UE. Ta rywalizacja może wynikać nie tylko z różnego podejścia do roli USA na Starym 

Kontynencie, ale również do odmiennego podejścia do Rosji, Chin i wiodącej roli Niemiec w UE. Na 

dalszy plan odchodzi konsekwentne realizowanie racjonalnej i wspólnej dla wszystkich państw UE 

strategii, a górę biorą emocje jak w sytuacji „sofagate”. Dodatkowym czynnikiem jest proces 

wycofywania się USA z Europy, co przy obecnym stanie kontrowersji w UE oraz dysproporcji między 

Rosją i UE pod względem militarnym grozi poważną destabilizacją, łącznie z dezintegracją Unii bądź 

wybuchem wojny o Ukrainę.  

 

 

Złowrogie widmo Chin 

 

Bartłomiej Radziejewski zaproponował tymczasowe zawężenie tematu dyskusji, aby skoncentrować 

się na prezydenturze Bidena pod kątem porządku międzynarodowego oraz rywalizacji na linii Stany 

Zjednoczone i Chiny. Zdaniem B. Radziejewskiego sto dni Bidena to jest moim zdaniem pokaz 

bezradności amerykańskiej. Nie pojawiła się bowiem z jego strony żadna sensowna propozycja 

powstrzymania Chin na drodze do hegemonii. Tymczasem taką propozycję wysunął Trump, w 

ostatecznym rachunku niewystarczającą, choć w dalszym ciągu bardziej skuteczną od działań Obamy. 

Dalej konkludował B. Radziejewski, że dotychczasowa prezydentura Bidena ukazuje powrót do tego, 

co już było i się nie sprawdziło, a więc do polityki liberalnego imperializmu czy liberalnej hegemonii. 

Swoją wypowiedź B. Radziejewski zakończył następującą konstatacją: rodzaj „zimnej wojny” pomiędzy 

Stanami Zjednoczonymi i Chinami trwa od 2018 roku. Jego zdaniem istnieją zatem trzy ścieżki 

powstrzymania ekspansji chińskiej: 

1. wojna totalna; 

2. przebudowa ładu międzynarodowego, tak aby na powrót służył interesom Stanów Zjednoczonych, a 

nie Chinom; 

3. przekształcenie rywalizacji w grę o sumie ujemnej dla Chin, np. przez ograniczony konflikt 

konwencjonalny i wojnę gospodarczą. 

 

Nasi przywódcy – mówię o najwyższych urzędnikach europejskich – 

kłócą się o sofę  

(prof. Tomasz Grzegorz Grosse) 

 

W odpowiedzi J.M. Nowakowski odrzucił opinię, jakoby polityka Bidena cechowała się 

nieskutecznością. Prezydentura ta, nie zmieniając dotychczasowego celu, którym jest powstrzymanie 

Chin, znacząco zmienia metodologię, odnosząc jak dotąd sporo sukcesów dzięki zatrzymaniu 

ekspansji chińskiej w Europie i w Azji, jak również budując sojusze skierowane przeciwko Chinom. 

Zdaniem tego historyka Stany Zjednoczone mogą obecnie dążyć do wepchnięcia Chin w konflikt, tak 

aby w krótkim czasie zaatakowały Tajwan. J.M. Nowakowski nazwał to „błędem japońskim z grudnia 

1941 roku”. Do tego zmierzałaby obecnie polityka Bidena. Co więcej, obecnie Japonia wyraziła swoją 

solidarność z Tajwanem, co oznacza, że konflikt chińsko-tajwański mógłby potencjalnie zaangażować 

także Japonię. Wobec tego powstaje pytanie, jaką pozycję przyjmie wówczas Rosja, która pozostaje 

mocarstwem militarnym. Wszystko to sprawia, że z punktu widzenia interesów amerykańskich 

Europa Środkowowschodnia nie stanowi wcale priorytetu. 
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W swojej wypowiedzi dr Błażej Sajduk stwierdził, że wycofanie się Stanów Zjednoczonych z wojny w 

Afganistanie nie było podyktowane militarną słabością, lecz skracaniem frontu, aby zachować 

odpowiedni zasób sił na walkę z Chinami. Było to również spowodowane wzrostem świadomości tego, 

że konflikt z Afganistanem i Irakiem okazał się taktyczną pomyłką. Stracone wówczas środki 

finansowe należało już wówczas przeznaczyć na walkę z Chinami. Kolejne straty spowodował konflikt 

Amerykanów z Federacją Rosyjską, który pokazał, że Rosja jest nie tylko silna militarnie, ale także 

pozostaje na bieżąco z nowymi technologiami. 

 

Amerykanie do połowy zeszłego roku wydrukowali fizycznie więcej 

pieniędzy niż przez dwa wcześniejsze stulecia (dr Błażej Sajduk) 

 

Cicha rywalizacja mocarstw 

 

Ludwik Dorn skupił się na porównaniu prezydentury Bidena z polityką Trumpa jako jego poprzednika. 

Jego zdaniem Biden rozwija gospodarkę amerykańską dzięki budowaniu sojuszy, bez odwoływania się 

do haseł nadmiernie waloryzujących Stany Zjednoczone na arenie międzynarodowej. Z tą tendencją 

zerwał dopiero Trump. Inaczej przedstawiają się dążenia trybutarnych Chin, którym zawsze obca 

pozostawała kultura budowania sojuszy. Zdaniem L. Dorna Biden postanowił dążyć do tego samego, 

co Trump (jego polityka także mieści się w koncepcji bipartisan support dla konfrontacji z Chinami), 

choć zupełnie innymi narzędziami. Tymczasem z polskiego punktu widzenia najbardziej istotne wydają 

się dwa zjawiska: 

1. można zaobserwować nieskuteczność nacisków amerykańskich na kraje Unii Europejskiej; 

2. w Grecji czy Portugalii daje się zauważyć wyraźne zahamowanie kursu pro-chińskiego; 

3. zbieranie ziem ruskich, które odpadły od zachodniej Rosji na skutek katastrofy geopolitycznej 

napędza całą współczesną elitę rosyjską. 

Uwagi te uzupełnił B. Radziejewski, zauważając pewne zmiany w pro-amerykańskiej polityce Polski, 

która w przeszłości broniła sprawę Tybetu, a obecnie broni Tajwanu. Także obecny rząd PiSu 

dokonuje, zdaniem Radziejewskiego, swego rodzaju otwarcia się na Chiny. 

J.M. Nowakowski, w odpowiedzi na wystąpienie L. Dorna, stwierdził, że jednym ze sposobów 

skutecznego zbierania ziem ruskich przez Federację Rosyjską jest sojusz ze Stanami Zjednoczonymi. 

Może to włączyć Rosję w sojusz anty-chiński. J.M. Nowakowski przypomniał zresztą, że Rosja 

stanowi jakąś część świata chrześcijańskiego, jednocześnie zdając sobie sprawę z faktu, iż Chiny są 

przeciwnikiem znacznie bardziej długodystansowym, aniżeli kraje Zachodu. 

 

Jeżeli Amerykanie nie będą bronić Białorusi i Ukrainy, bo o te ziemie 

chodzi tak naprawdę, to nikt ich nie będzie bronił (Jerzy Marek 

Nowakowski) 

 

Kontynuując temat zbrojenia, prof. Grosse zauważył, że obecnie niewiele różni Stany Zjednoczone i 

Chiny w kwestii korzystania z najnowszych technologii. Dotyczy to również sztucznej inteligencji oraz 

wojny hybrydowej. Innymi słowy, dystans technologiczny przestał być wyraźną przewagą 

amerykańską, tym bardziej, że zasoby Stanów Zjednoczonych wyraźnie się przez ostatnie lata kurczą. 
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Poniekąd potwierdza to Biden, który na początku swojej prezydentury zapowiedział zaprowadzenie 

porządków we własnym kraju, zanim zajmie się realizacją strategii geopolitycznych. Jednocześnie, 

zdaniem prof. Grosse, „miękkie” podejście Bidena do kwestii pozyskiwania sojuszników wydaje się 

niekonsekwentne, a w związku z tym także nieefektywne. Europejczycy być może nie będą wszakże 

skłonni stanąć u boku Amerykanów w ich kolejnej rywalizacji. Słabnie również wiara w moc 

przywództwa amerykańskiego. Coraz częściej mówi się o schyłkowości Stanów Zjednoczonych, czego 

przejawem są próby dogadywania się w niektórych sprawach przez Niemców i Francuzów z 

Rosjanami i Chińczykami, niejako poza preferencjami i kontrolą USA. Prof. Grosse stwierdził ponadto, 

że wśród części polskich ekspertów narasta sceptycyzm względem przekonania, iż Ameryka jest w 

stanie uchronić nas przed ewentualną agresją Rosji. Potencjalnie mogą tego dokonać Chińczycy. 

Pojawia się nawet koncepcja, wedle której lekkie otwarcie się Polski na Chiny, a nawet na Rosję 

mogłoby sprawić, że Stany Zjednoczone zaczęłyby bardziej cenić nasz własny wkład we wzajemny 

sojusz. 

 

Dr B. Sajduk, rozwijając wątek zmniejszającej się przewagi technologicznej Stanów Zjednoczonych, 

stwierdził, że kwestia produkcja maszyn wypada na korzyść świata zachodniego, w tym także Europy, 

natomiast całkowicie osobnym zjawiskiem jest big data oraz projektowanie sztucznej inteligencji. 

Problemem Polski jest natomiast fakt, iż rząd PiS zakupił nowoczesny sprzęt zbrojeniowy, aby 

wzmocnić armię, jednakże bez wsparcia Stanów Zjednoczonych użytkowanie tej technologii może 

okazać się niemożliwe. W odpowiedzi prof. Grosse wyraził zdanie, iż niezależnie od relacji 

transatlantyckich oraz różnych alternatyw, Polska powinna oprzeć się na rozwoju własnych sił 

zbrojeniowych oraz technologii. 

 

Filary współczesnej Rosji 

 

Przystępując do budowania syntezy aktualnych spraw wschodnich, J.M. Nowakowski zauważył, że 

projekt stworzenia niezależnego od Rosji (a więc niekontrolowanego przez nią) kanału transportu 

surowców energetycznych z Azji Środkowej i Azerbejdżanu na Zachód okazuje się problematyczny. 

Nikt bowiem nie zainwestuje pieniędzy w gazociąg i rurociąg, który Rosjanie mogą w dowolnym 

momencie zamknąć na czas nieokreślony. Ponadto jesteśmy skłonni widzieć we wzmocnieniu 

Południowego Okręgu Wojskowego zagrożenie dla Ukrainy. Zarazem jednak pozostaje on potężnym 

środkiem nacisku na Gruzję, jak również cały obszar Kaukazu Południowego. To zaś oznacza, że siły 

mogą być praktycznie przerzucone do Syrii. Jeżeli zaś chodzi o Nord Stream, to wbrew naszym 

przekonaniom, może stać się dla Niemiec i Rosji obciążeniem, a nie zyskiem. 

Zdaniem J.M. Nowakowskiego sukces polityki rosyjskiej na terenie Ukrainy może doprowadzić do 

nowego połączenia z Krymem. Z kolei zaangażowanie Polaków powinno uwidocznić się na 

następujących polach: 

1. Zaangażowanie w politykę międzynarodową, które nie pokłada nadmiernej ufności w projekt 

Trójmorza, lecz wchodzi w sojusze strategiczne z Niemcami, Unią Europejską oraz Stanami 

Zjednoczonymi; 

2. Podjęcie dialogu z Rosją; 

3. Zaangażowanie swoich środków w sprawę najsłabszego ogniwa obecnego krajobrazu 

postsowieckiego, czyli Mołdawii; 

4. Zaproponowanie Armenii oraz Białorusi projektów, które chroniłyby te obszary przed kryzysem; 

5. Podjęcie dialogu ze Stanami Zjednoczonymi na temat ich działań na obszarze Azji Środkowej. 
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Co do samej Rosji, J.M. Nowakowski wysunął następujące stwierdzenia: 

1. Rosja pozostaje od krajów bałtyckich, aż po kraje środkowoazjatyckie głównym przekaźnikiem 

informacji; 

2. Rosja wciąż jest drugim mocarstwem świata pod względem militarnym; 

3. Rosja dysponuje aktywami w postaci mocnego spenetrowania elit politycznych oraz ekonomicznych 

krajów byłego Związku Sowieckiego. 

Te trzy punkty stanowią obecnie trzy filary polityki rosyjskiej. 

 

W dialog z J.M. Nowakowskim wszedł M. Chruściel. Jego tematem był udział NATO w kwestii 

bezpieczeństwa międzynarodowego wobec militarnej ekspansji Rosji. Okazuje się, że gwarancje NATO 

są ograniczone, gdyż nie obejmą Abchazji i Osetii Południowej, niejako uznając zdobycze rosyjskie. W 

odpowiedzi L. Dorn poruszył temat perspektyw czasowych działania Rosji, która obecnie stanowi 

wprawdzie potęgę militarną, lecz jej zasoby stale się wyczerpują. Jednocześnie kraje Europy nie 

dysponują wspólną strategią działania w stosunku do tych procesów. L. Dorn konkludował, że 

współcześnie należy podjąć starania w celu uskutecznienia projektów strukturalnych włączenia 

Ukrainy w europejski zielony ład. 

 

Jeszcze przez 7 do 8-9 lat nie zmaleje popyt na rosyjskie nośniki energii 

(Ludwik Dorn) 

 

Między imperializmem a ekonomią 

 

Pod koniec spotkania prof. Góralczyk rozszerzył dotychczasowe pole dyskusji o dwie perspektywy: 

1. sprawa Birmy a odrodzenie liberalnego imperializmu; 

2. szczyt klimatyczny. 

Obecna sytuacja Birmy jest skomplikowana, gdyż powstał tam rząd opozycyjny w stosunku do junty. 

Rząd pozostający częściowo na uchodźstwie, a częściowo w podziemiu uruchamia swoją armię w 

oparciu o walczące oddziały etniczne. Oznacza to groźną destabilizację tych terenów. W związku z tym 

można się spodziewać dwóch kierunków rozwoju zaistniałej sytuacji: 

1. Całkowita destabilizacja, która doprowadzi do chaosu oraz procesów analogicznych do tych, jakich 

doświadczyła Jugosławia; 

2. Przejęcie przez Chiny roli stabilizatora. 

Jeśli chodzi o kwestie klimatyczne, to prof. Góralczyk zauważył, że pojawił się obecnie podział na 

nowy zielony ład europejski i nowy zielony ład amerykański. Istnieje więc możliwość dialogu i 

współpracy chińsko-amerykańskiej na gruncie kwestii klimatycznych oraz w sprawach ekologicznych. 

Chiny, w przeciwieństwie do np. Polski, traktują tę sferę z należytą powagą. Wpierw bowiem dokonały 

zniszczeń środowiska, aby zrozumieć rangę problemu, dzięki czemu obecnie wyprzedzają Unię 

Europejską  w korzystaniu z alternatywnych źródeł energii. 

 

Idziemy szybko w stronę jeszcze większej katastrofy niż pandemia (…) 

Mamy dużą lekcję do odrobienia (prof. Bogdan Góralczyk) 
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W odpowiedzi na wypowiedź prof. Góralczyka, M. Chruściel stwierdził, że kwestie dotyczące 

transformacji energetycznej są na prawicy niemal niezauważalne. Tymczasem wspieranie przez 

Polskę nowego zielonego ładu jest w naszym najlepszym interesie. W dalszej perspektywie prowadzi 

ono do osłabienia gospodarczego, a także militarnego Rosji. 

 

Uczestnicy seminarium – biogramy 

 

MARCIN CHRUŚCIEL – stały współpracownik NK, doktorant nauk o polityce na Uniwersytecie 

Wrocławskim, współautor raportu Miasta Dolnego Śląska i Opolszczyzny po reformie administracji 

publicznej z 1998 r. Próba bilansu (2017). Konsultant w Regionalnym Ośrodku Debaty Międzynarodowej 

we Wrocławiu. 
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