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Ponad trzydzieści lat temu, u progu drugiej Niepodległo-
ści w XX wieku, ukazał się artykuł Stefana Kisielewskie-
go pod mocnym i znamiennym tytułem: „Komu potrzeb-
na jest Polska?” (Kisielewski 1990). Felietonista nie 
udziela pełnej i ostatecznej odpowiedzi, pozostawiając ją 
otwartą dla współczesnego mu i przyszłych pokoleń. 
Wskazuje jedynie krótko, że Polska potrzebna jest na 
pewno jemu osobiście i samej Polsce (Kisielewski 1990, 
s. 31, 33). Trzydzieści lat później, w innych układach 
międzynarodowych i krajowych, włączeni w struktury 
zachodnie, ale podzieleni wewnętrznie i na bieżąco kon-
frontowani z kluczowymi wyzwaniami dla państwa pol-
skiego o charakterze globalnym i regionalnym, ponownie 
możemy powtórzyć i to pytanie, i odpowiedź – jest ona 
potrzebna na pewno Polsce i Polakom. Taką odpowiedź 
dyktuje doświadczenie historyczne, gdyż brak jej w dłu-
gim wieku XIX (1795–1918) postawił polskie społeczeń-
stwo obok rwącego nurtu historii, skazując na brak 
polskocentrycznego modelu nowoczesności, a później-
sze wtłoczenie w ramy „absurdalnego i początkowo 
arcyzbrodniczego ustroju” (Kisielewski 1990, s. 32) za-
ciągnęło hamulec w polskiej maszynie rozwoju na kolejne 
blisko pół wieku (1944–1989).

W kontekście Polski – „państwa słabszego, lecz zajmują-
cego strategicznie ważne terytorium” (Mearsheimer 
2019, s. VI) – należy pamiętać, że kraje „zainteresowane 
przetrwaniem w niebezpiecznym świecie polityki mię-

dzynarodowej nie mogą uchylić się od zmagań o potęgę. 
Nawet te, które chciałyby tylko żyć w pokoju, są skazane 
na tę bezwzględną rywalizację.” (Mearsheimer 2019, 
s. V). Obserwacja ta wypływa także z namysłu nad pol-
ską historią, bo w ciągu wieku poprzedzającego ostatni 
rozbiór Rzeczypospolitej w 1795 roku – w imię spokoju – 
Polska „uchyliła się od zmagań o potęgę”, płacąc nie tyl-
ko jej utratą, ale również likwidacją państwowości.

Odzyskanie niepodległości w 1918 roku po 123 latach 
rozbiorów jest niewątpliwie jednym z najważniejszych 
kamieni milowych w polskiej historii. Niestety z perspek-
tywy stulecia jest to zatruty jubileusz, bo w jego święto-
wanie wkrada się „fałszywy akord jak syk węża, / Jak 
zgrzyt żelaza po szkle”, który powinien przejąć „wszyst-
kich dreszczem”, „wesołość” pomieszać „przeczuciem 
złowieszczem” (Mickiewicz 1973). W ciągu kolejnych 
100 lat od roku 1918 Polska nie zachowała bowiem statu-
su w pełni suwerennego państwa dłużej niż przez 50 lat. 
W latach 1939–1989 patrzyliśmy „w twarz głodu twarz 
ognia twarz śmierci / najgorszą ze wszystkich – twarz 
zdrady” (Herbert 1983). Najpierw w latach 1939–1945 do-
tarliśmy „do ciemnego kresu / po złote runo nicości” 
(Herbert 1974) skazani na zagładę polityczną i biologicz-
ną, później w roku 1944 Polska odrodziła się jako zniewo-
lony trybik w sowieckiej maszynie imperialnej, choć ze 
swoim miejscem na mapie i szansą na przetrwanie Pola-
ków jako narodu. Niestety pozostałe, niepodległe 50 lat 

PYTAJ O POLSKĘ

(…)

Nie pytaj mnie, dlaczego jestem z nią,

Nie pytaj mnie, dlaczego z inną nie,

Nie pytaj mnie, dlaczego myślę że,

Że nie ma dla mnie innych miejsc.

Nie pytaj mnie, co ciągle widzę w niej,

Nie pytaj mnie, dlaczego w innej nie,

Nie pytaj mnie, dlaczego ciągle chcę,

Zasypiać w niej i budzić się.

(…)

Obywatel G.C., Nie pytaj o Polskę
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tego stulecia też nie napawa zbytnim optymizmem – to 
„melodyja zmącona (…) akordem rozdąsanym”: nieważ-
ne czy niepodległa Polska była „z naszej krwi czerwona” 
(po pierwszej wojnie światowej), czy nie wstała „o własny 
wielki trud oparta” (po zakończeniu zimnej wojny), 
w obu odsłonach wolności (1918–1939; po roku 1989) oka-
zywała się nie być „biała z naszego żaru” (Hemar 2005), 
pogrążając się w ostrych i destrukcyjnych sporach i kon-
fliktach politycznych. „Czy [zatem] instrument niestroj-
ny? czy się muzyk myli?” (Mickiewicz 1973).

Na pewno w „polskim miejscu” na mapie świata – tego 
uczy przecież Polaków doświadczenie historyczne naby-
wane ze złowrogą systematycznością od co najmniej 
XVII wieku – polityka międzynarodowa nie wybacza jej 
uczestnikom błędów i słabości. Owszem wyzwania, pro-
blemy, kryzysy doznawane przez Polskę często pochodzą 
z zewnątrz, ale to tylko część prawdy, z którą społeczeń-
stwo polskie musi się mierzyć w swojej historii. Często 
bowiem wyzwania, problemy, kryzysy mają swoje źródło 
również w samej Polsce. Ale „gdzie można żyć, tam też 
można żyć dobrze” (Marek Aureliusz 2011, 5.16), także 
na „bezgranicznym, płaskim, przejściowym obszarze” 
(Nałkowski 1887, s. 650) między Niemcami a Rosją.

Typowa i zarazem – jak się wydaje – dominująca 
polska narracja o Polsce w polityce międzynarodowej, 
powtarzana także przez cudzoziemców, to nieustająca 
skarga na „zawistnych kolegów / nieprzyjazne wiatry” 
(Herbert 1969) – złe położenie geograficzne, niekorzyst-
ny układ sił, agresywnych i zaborczych sąsiadów, potęż-
nych i nieprzejednanych wrogów, niewiernych i fałszy-
wych sojuszników. Tę postawę reasumuje tytuł syntezy 
historii Polski Brytyjczyka Normana Daviesa – „Boże igrzy-
sko”. Został on zainspirowany jedną z fraszek polskiego 
renesansowego poety Jana Kochanowskiego (1530–1584) 
(Davies 2019, s. 327–328), w której człowiek – nazwany 
bożym igrzyskiem – widzi siebie w roli kowala własnego 
losu, a tymczasem jest tylko błaznem unoszonym przez 
niezależny od niego strumień zdarzeń (Kochanowski 
1957, s. 41). Kowal czy błazen, paw czy papuga, lider czy 
satelita to kluczowa, a zarazem zarówno obłędna, jak 
i przynajmniej częściowo fałszywa alternatywa w pol-
skiej historii i polityce zakotwiczona w geografii Polski.

Położenie geograficzne Polski i jej sąsiedztwo niewątpli-
wie jest trudne i wymagające, wręcz niebezpieczne, na 
co wskazywał już Gall Anonim w XII wieku pisząc, 
iż Słowiańszczyzna-Polska jest „otoczona przez tyle (…) 
ludów (…) i wielokrotnie napadana przez wszystkie naraz 
i każdy z osobna” (Anonim tzw. Gall 1989, s. 11). Ta ocena 
była później wielokrotnie powtarzana przez swoich i ob-
cych, także i dziś (Nałkowski 1887, s. 603, 650, Mear-
sheimer 2019, s. V, Forczyk 2020, s. 19-20, Black 2021). 
Polskie myślenie o polityce międzynarodowej nie powin-
no być jednak nacechowane determinizmem geograficz-
nym, sprowadzać Polski do roli więźnia, zakładnika lub 
ofiary geografii czy geopolityki. Sytuacja Polski na tle 
społeczeństw i państw położonych w Europie kontynen-
talnej między 50. a 55. stopniem szerokości geograficznej 
północnej nie jest niepowtarzalna i nadzwyczajna ge-
opolitycznie, nie jest inna. Wszystkie te społeczeństwa 
i państwa mierzą się w równym stopniu, ale z różnym 
skutkiem z geografią. Wprawdzie Joseph Conrad miał jak 
najbardziej rację uznając za swój pogląd ten mówiący 
o tym, że „Polska musi żyć w zetknięciu z Niemcami 
i Rosją do końca swych dziejów” (Conrad 2017 [1919]), 
ale „piórami śmierci opierzone są skrzydła szansy” (przypi-
sywane Francisowi Drake’owi, za: Hughes-Hallett 2004). 
Czeski autor – Jiří Gruša – może zaskakująco z polskiej 
perspektywy, dostrzega właśnie tę drugą stronę medalu: 
„złośliwi już wtedy (u zarania czeskiego państwa – M.W.S.) 
rozpuszczali starą plotkę, że Lech – brat Czecha – był 
mądrzejszy, zamiast wzgórz i pagórków wybrał 
sobie przestronne pole. Doszedł aż nad Bałtyk i założył 
Polskę –  kraj znacznie większy i o wiele bardziej zróżni-
cowany” (Gruša 2018, s. 12). 

To nieprawda zatem, że patrząc kategoriami geograficz-
nymi i geopolitycznymi „decyzję Lecha (o założeniu Pol-
ski między Odrą a Wisłą – M.W.S.) zaliczyć można do dzie-
sięciu najgorszych decyzji w historii świata” (Lipniacka 
2016, s. 5). Przecież Słowiańszczyzna-Polska „nigdy (…) 
nie została przez nikogo ujarzmiona w zupełności” 
(Anonim tzw. Gall 1989, s. 11). Polska dobrze sobie radzi 
ze „swoją” geografią. Trwa w swoim miejscu na mapie, 
rozciągnięta na kręgosłupie Wisły, od ponad 1000 lat. 
Jest tam jako odrębna jednostka geopolityczna przez 
większość tego okresu. Nizina nad Wisłą i Odrą buduje 
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zagrożenia, ale i obdarza szansami. Historia Polski wyda-
je się jedną z najlepszych ilustracji do słów Francisa 
Drake’a. Polska sięgała po Pragę (1003–1004), Moskwę 
(1610–1612) czy Kijów, ale jej sąsiedzi sięgali po Gniezno, 
Kraków i Warszawę. Kijów w granicach Korony-Polski 
pozostawał 98 lat (1569–1667), podczas gdy Warszawa 
w granicach Rosji 100 lat (1815–1915), a może tylko – bio-
rąc pod uwagę status Królestwa Polskiego po kongresie 
wiedeńskim – 84 lata (1831–1915). Lwów pod panowaniem 
„ruskim” (Ruś Halicka, ZSRR, Ukraina) pozostaje 171 lat 
(ok. 1250–1340, 1939–1941, 1944–2022), podczas gdy pod 
polskim trwał 453 lata (1340–1772, 1918–1939), a austriac-
kim 146 lat (1772–1918). Z kolei Kraków w rękach Austrii 
pozostawał przez 86 lat (1795–1809, 1846–1918), a Wilno 
w polskich tylko 20 lat (1919–1939). Królewiec w lennej 
zależności od Polski tkwił przez 191 lat (1466–1657), pod-
czas gdy Gniezno i Poznań w granicach Prus przez 117 lat 
(1793–1807, 1815–1918). Malbork w rękach zakonu krzy-
żackiego był 192 lata (1274–1466), w niemieckich w sumie 
365 lat (1274–1466, 1772–1945), podczas gdy w Polsce jest 
już 383 lata (1466–1772, 1945–2022). Wrocław pozostaje 
przy Polsce (licząc polskich władców okresu rozbicia 
dzielnicowego) 427 lat (985–1335, 1945–2022), podczas 
gdy pod panowaniem czeskim, austriackim i niemieckim 
trwał nie mniej niż 610 lat (do 985, 1335–1945), w tym 
pod pruskim/niemieckim tylko 205 lat (1741–1945). Jeśli 
poszukiwać sugestywnego i plastycznego obrazu z popkul-
tury dla opisu długiego trwania anarchicznej i nieujarz-
mionej Polski w ciągle żywej strefie sejsmicznej cywiliza-
cji i imperiów, to można przywołać obserwację Philippe’a 
Nemo na temat Polaków z 1978 roku, z okresu wydawało 
się głębokiej i trwałej politycznej i gospodarczej podległo-
ści sowieckiemu imperium – „to są <Gallowie> niczym 
z Asteriksa” (Nemo 2006, s. 7).

Polska i Polacy borykają się z problemem skali, gdyż 
Polska jest krajem średniej wielkości, który budzi dumę, 
ale nie jest dostrzegany przez innych (Snyder w: Judt, 
Snyder 2019, s. 39). Tę obserwację o „<środkowym> 
położeniu” Polski innymi słowy ujął Brian Porter-Szücs: 
„Znajdują się (mieszkańcy Europy północno-wschodniej, 
czyli także Polacy – M.W.S.) wśród najsłabszych z najpo-
tężniejszych i najpotężniejszych ze słabych, wśród 
najuboższych z bogatych i najbogatszych z biednych” 

(Porter-Szücs 2021, s. 18). W jeszcze inne słowa, choć 
tylko w kontekście Rosji, co jednak należy traktować 
jako stwierdzenie pars pro toto, ubrał tę sytuację poli-
tyczną, gospodarczą i geograficzną Polski Andrzej Chwal-
ba: „Wystarczy popatrzeć na mapę. Polska to punkt.” 
(Chwalba, Harpula 2021, s. 18). Współczesna Polska jest 
zatem krajem średniej wielkości, silniejszym od większo-
ści państw w Europie Środkowo-Wschodniej, ale słab-
szym od Niemiec i Rosji, z którymi musi rywalizować po-
zostając zamknięta z nimi w jednej przestrzeni. Brzemię 
historii nie ułatwia Polsce gry w tej roli, bo o ile do końca 
XIV wieku i od końca XVII do końca XX wieku była ona 
raczej przedmiotem polityki europejskiej (może poza 
rokiem 1920 i 1939), to 260 lat liczone od lat 80. XIV stu-
lecia, między koronacją Jadwigi Andegaweńskiej (1384) 
a śmiercią Władysława IV Wazy (1648), to polski „gwiezd-
ny czas”.

 * * *

„Geograficzno-polityczny atlas Polski. Polska w świecie 
współczesnym: Perspektywa 2022” przedstawia kolejne 
„zdjęcie momentowe” Polski, tym razem aktualne dla 
roku 2022. Wprawdzie wiele map w nim zawartych szyb-
ko wyblaknie w słońcu historii, ale wiele okaże się rów-
nież odpornymi na upływ czasu. Często w Atlasie anoni-
mizujemy świat poza granicami współczesnej Polski lub 
jej wybranych otoczeń międzynarodowych. To zabieg 
celowy, nakierowany na skupienie uwagi Czytelnika na 
określonym zjawisku w ściśle zdefiniowanych granicach 
geograficznych. Nie wszystkie mapy udało się nam zak-
tualizować lub wykonać, bo mapy są tylko „więźniami” 
danych i to w podwójnym sensie. Po pierwsze – co oczy-
wiste – nie mogą bez nich powstać. Stąd na przykład nie 
mogliśmy skorzystać z danych najświeższego (2021) 
spisu powszechnego w Polsce, gdyż w chwili oddania do 
druku Atlasu są one wciąż jeszcze niedostępne. Po dru-
gie, mapy są tak dobre i dokładne jak dane, na których 
się opierają, choć z pewnością także my sami w Atlasie 
nie ustrzegliśmy się błędów i pomyłek. Wprawdzie rela-
cja polityka-przestrzeń stanowi kręgosłup konstrukcyj-
ny „Geograficzno-politycznego atlasu Polski”, ale jego 
tematyka wykracza poza wąsko rozumianą geografię 
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polityczną. W Atlasie nie zamieszczono tekstu będącego 
syntezą ogólną zbudowaną na podstawie całości opubli-
kowanego materiału kartograficznego, a także szczegó-
łowych opisów map (z wyjątkiem źródeł, a także ko-
niecznych do interpretacji i zrozumienia map wyjaśnień 
i zastrzeżeń), kierując się przekonaniem, że każdy ma 
prawo i wręcz powinien samodzielnie wyrobić sobie sąd 
na temat współczesnego państwa i społeczeństwa pol-
skiego. Mimo że nie udało się nam opracować wielu te-
matów z braku danych, czasu i miejsca, Atlas usiłuje dać 
jak najpełniejszy i jak najwszechstronniejszy obraz 
współczesnej Polski i Polaków. Ufamy więc, że mimo 
swoich ograniczeń „On będzie niósł Miasto w sobie (…)/ 
on będzie Miasto” (Herbert 1983).

W pierwszej kolejności chciałbym podziękować Jakubo-
wi Mielnikowi, dyrektorom Biura Programu „Niepodle-
gła” Janowi Edmundowi Kowalskiemu i Wojciechowi 
Kirejczykowi, wiceprezesowi Rady Ministrów profeso-
rowi Piotrowi Glińskiemu oraz dziekanowi Wydziału 
Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu 
Warszawskiego, profesorowi Maciejowi Jędrusikowi – 

bez ich zaangażowania i decyzji nie doszłoby do realizacji 
drugiego wydania „Geograficzno-politycznego atlasu 
Polski”. Chciałbym również wyrazić wdzięczność dokto-
rowi Dariuszowi Maciakowi z Kancelarii Prezydenta RP, 
pracownikom Biura Programu „Niepodległa”, w szczegól-
ności Magdalenie Bagińskiej, oraz pracownikom admini-
stracji WGSR UW, w szczególności Urszuli Nikitin, Iwonie 
Orzechowskiej i Joannie Papis. Last but not least „Geo-
graficzno-polityczny atlas Polski” jest dziełem całego 
zespołu autorów, których jestem dłużnikiem. Dziękuję 
w szczególności osobom na co dzień zaangażowanym 
w obsługę Projektu – Annie Andruszkiewicz, Adzie Górnej, 
Krzysztofowi Górnemu, Magdalenie Skorupskiej i Małgo-
rzacie Wojtaszczyk.

Warszawa, wiosna 2022 roku

Marcin Wojciech Solarz
Profesor geografii politycznej 

na Uniwersytecie Warszawskim
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Desde hace más de treinta años, la víspera de la segunda 
Independencia del siglo XX, apareció el artículo de Stefan 
Kisielewski bajo un título fuerte y reseñable: “¿Quién 
necesita Polonia?” (Kisielewski 1990). El columnista no 
contesta esta pregunta de una manera completa y defi-
nitiva, sino que la deja abierta a su generación contem-
poránea y a las siguientes. Solo indica en pocas palabras 
que los que necesitan Polonia son él personalmente y Po-
lonia misma (Kisielewski 1990, pp. 31, 33).  Treinta años 
después, en diferentes órdenes internacionales y nacio-
nales, integrados en las estructuras occidentales, pero 
partidos internamente y continuamente confrontados 
con los desafíos clave para Polonia del carácter global 
y regional, podemos repetir esta pregunta y respuesta – 
seguramente la necesita Polonia misma y los polacos. 
Esta respuesta ha sido dictada por la experiencia históri-
ca, porque su falta en el largo siglo XIX (1795 – 1918) puso 
la sociedad polaca al lado del curso turbulento de la his-
toria, condenando a la falta del modelo polacocéntrico de 
la modernidad, y la subsiguiente introducción forzada en 
la rama del “sistema absurdo y supercriminal” (Kisie-
lewski 1990, p. 32) detuvo la máquina polaca de desarro-
llo por casi medio siglo (1944 – 1989).

En el contexto de Polonia – “un país relativamente débil, 
pero ubicado en un territorio estratégicamente impor-
tante” (Mearsheimer 2019, p. VI) – hay que recordar 
que “los países interesados en sobrevivir en el mundo 

peligroso de la política internacional no pueden esquivar 
la aspiración al poder. Aun los que solo quieren vivir en 
paz están condenados a esta rivalidad implacable.” 
(Mearsheimer 2019, p. V). Esta observación también 
resulta de la reflexión sobre la historia polaca, porque 
durante el siglo antes de la última partición de Polonia 
en 1795 – para ser dejada en paz – “esquivó la aspiración 
al poder”, pagando el precio de la pérdida no solo del po-
der, sino también de su independencia nacional.

La recuperación de la independencia en 1918 después de 
123 años de esclavitud es sin duda uno de los aconteci-
mientos más importantes en la historia polaca. Desafor-
tunadamente, desde la perspectiva del centenario es un 
aniversario contaminado, porque en su celebración se 
cuela “un acorde falso como un siseo de una serpiente, / 
como un crujido del hierro sobre el vidrio”, que debería dar 
“escalofríos a todos”, mezclar “la alegría” con “un presen-
timiento siniestro” (Mickiewicz 1973). Durante los siguien-
tes 100 años desde 1918 Polonia no mantuvo el estatus 
de un país totalmente soberano por más de 50 años. 
Entre 1939 y 1989 estábamos mirando “la cara del ham-
bre, la cara del fuego, la cara de la muerte / la peor de 
todas – la cara de la traición” (Herbert 1983). Primero 
llegamos entre 1939 y 1945 al “límite oscuro / al vellocino 
de oro de la nada” (Herbert 1974) condenados al exterminio 
político y biológico, después en 1944 Polonia renació como 
un engranaje esclavo en la máquina imperial soviética, pero 

SÍ PREGUNTA POR POLONIA
(…)

No me preguntes por qué estoy con ella, 

No me preguntes por qué no con otra,

No me preguntes por qué pienso que,

Que no hay otros lugares para mí.

No me preguntes qué veo continuamente en ella,

No me preguntes por qué no en otra,

No me preguntes por qué siempre quiero

Dormirme y despertarme en ella.

(…)

Obywatel G.C., No preguntes por Polonia
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por lo menos con su lugar en el mapa y la oportunidad 
de sobrevivir para la nación polaca. Por desgracia, los 50 
años independientes de este siglo no incita a mucho op-
timismo – es una “melodía perturbada (…) por un acorde 
enojado”: no importa si la Polonia independiente fue “roja 
por nuestra sangre” (después de la Primera Guerra Mun-
dial) o no se levantó “apoyada por su propia pena grande” 
(después de la Guerra Fría), en ambos entreactos de la 
libertad (1918 – 1939, después de 1989) no se mostró 
“blanca por nuestro ardor” (Hemar 2005), sumergiéndo-
se en las peleas y los conflictos políticos agudos y des-
tructivos. Entonces “¿el instrumento está desafinado?, 
¿el músico está tocando mal?” (Mickiewicz 1973).

Seguramente en el “lugar polaco” en el mapa del mundo 
la política internacional no disculpa los errores y las debi-
lidades de sus participantes. La experiencia histórica ga-
nada de una manera siniestramente sistemática desde 
al menos el siglo XVII se les enseña a los polacos. Está 
claro que los desafíos, los problemas y las crisis sufridas 
por Polonia vienen a menudo desde fuera, pero esto es 
solo una parte de la verdad, con la cual la sociedad polaca 
tiene que medirse en su historia. Los desafíos, los proble-
mas y las crisis a menudo tienen sus raíces en Polonia 
misma. Pero “allí donde se puede vivir, también se puede 
vivir bien” (Marco Aurelio 2011, 5.16), igual en “una ilimita-
da, plana área de transición” (Nałkowski 1887, p. 650) 
entre Alemania y Rusia.

La narración polaca típica y simultáneamente – al pare-
cer – dominante sobre Polonia en la política internacio-
nal, repetida también por los extranjeros, es una queja 
permanente sobre “colegas envidiosos / vientos inamis-
tosos” (Herbert 1969) – mala situación geográfica, orden 
desfavorable de las fuerzas, vecinos agresivos y expan-
sivos, enemigos poderosos e implacables, aliados infie-
les y falsos. Esta actitud es resumida por el título de la 
síntesis de la historia de Polonia del británico Norman 
Davies – “Patio de juegos de Dios”. El título fue inspirado 
por un epigrama del poeta polaco del renacimiento, Jan 
Kochanowski (1530 – 1584) (Davies 2019, pp. 327-328), 
en el cual el humano – llamado el patio de juegos de Dios 
– se ve a sí mismo en el papel del arquitecto de su propio 
destino, y de verdad es solo un payaso llevado por una 
corriente de acontecimientos que no puede controlar 

(Kochanowski 1957, p. 41). Arquitecto o payaso, pavo real 
o papagayo, líder o satélite es una alternativa en la histo-
ria polaca, anclada en la geografía de Polonia – una alter-
nativa clave y simultáneamente tanto loca como al me-
nos parcialmente falsa.

La ubicación geográfica de Polonia y su vecindad es sin 
duda difícil y exigente, aun peligrosa, que ya indicó Gallus 
Anonymus en el siglo XII, escribiendo que los eslavos- 
polacos estaban “rodeados de tantas (.) poblaciones (.) 
y varias veces atacados por todas juntas y cada una se-
parada” (Gallus Anonymus 1989, p. 11). Esta evaluación 
fue repetida muchas veces por los comentaristas pola-
cos y extranjeros, también hoy (Nałkowski 1887, pp. 603, 
650, Mearsheimer 2019, p. V, Forczyk 2020, pp. 19-20, 
Black 2021). Sin embargo, la manera polaca de pensar 
en la política internacional no debería ser caracterizada 
por el determinismo geográfico, reducir Polonia al papel 
de un prisionero, un rehén o una víctima de la geografía 
o la geopolítica. La situación de Polonia ante las socieda-
des y los países ubicados en Europa continental entre los 
paralelos 50 y 55 norte no es geopolíticamente única 
ni extraordinaria, no es diferente. Todas estas socieda-
des y todos estos países se miden con la geografía en 
el mismo grado, pero con resultados diferentes. Es ver-
dad que Joseph Conrad tenía razón aceptando la opinión 
que “Polonia tiene que vivir en contacto con Alemania 
y Rusia hasta el fin de su historia” (Conrad 2017 (1919)), 
pero según Francis Drake “las alas de la oportunidad lle-
van plumas de la muerte” (citado en: Hughes-Hallett 
2004). El autor checo Jiří Gruša, quizá sorprendentemen-
te desde el punto de vista polaco, percibe esta otra cara 
de la moneda: “la gente maliciosa ya entonces (en los al-
bores del país checo – M.W.S.) llevaban un chisme viejo 
que Lech – el hermano de Czech – era más prudente 
y eligió un campo amplio en vez de las colinas y los ce-
rros. Llegó hasta el Báltico y estableció Polonia – un país 
mucho más grande y mucho más diferenciado” (Gruša 
2018, p. 12).

Entonces, viéndolo en las categorías geográficas y geopo-
líticas, no es verdad que “la decisión de Lech (a establecer 
Polonia entre los ríos Óder y Vístula – M.W.S.) se puede con-
tar entre las diez peores decisiones en la historia univer-
sal” (Lipniacka 2016, p. 5). Pues los eslavos-polacos 
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“nunca (.) han sido totalmente dominados por nadie” 
(Gallus Anonymus 1989, p. 11). Polonia sabe vivir con la 
geografía “suya”. Sigue en su lugar en el mapa, extendida 
en el puntal de Vístula desde hace más de 1000 años. 
Está allí en la mayoría de este periodo como una unidad 
geopolítica separada. Las tierras bajas de Vístula y Óder 
construyen amenazas, pero también dan oportunidades. 
La historia de Polonia parece ser una de las mejores ilus-
traciones de las palabras de Francis Drake. Polonia consi-
guió Praga (1003 – 1004), Moscú (1610 – 1612) o Kiev, pero 
sus vecinos consiguieron Gniezno, Cracovia y Varsovia. 
Dentro de las fronteras del Reino Polaco Kiev estuvo 98 
años (1569 – 1667), mientras Varsovia estuvo 100 años 
(1815-1915) dentro de las fronteras de Rusia, o solo 84 
años (1831-1915) si tenemos en cuenta el estatus der Rei-
no Polaco después del Congreso de Viena. Leópolis ha es-
tado bajo el control “ruteno” (Rutenia de Halych, Unión So-
viética, Ucrania) 171 años (aprox. 1250 – 1340, 1939 – 1941, 
1944 – 2022), mientras estuvo 453 años (1340 – 1772, 
1918 – 1939) bajo el control polaco y 146 años (1772 – 1918) 
bajo el control austriaco. Cracovia estuvo en las manos 
austriacas 86 años (1795 – 1809, 1846 – 1918) y Vilna en 
las polacas solo 20 años (1919 – 1939). Königsberg fue feu-
dalmente dependiente de Polonia 191 años (1466 – 1657), 
mientras Gniezno y Poznan estuvieron en el territorio de 
Prusia por 117 años (1793 – 1807, 1815 – 1918). La Orden 
Teutónica estuvo en posesión de Mariemburgo (Malbork) 
por 192 años (1274 – 1466), los alemanes en total 365 
años (1274 – 1466, 1772 – 1945), mientras la ciudad ya ha 
sido polaca por 383 años (1466 – 1772, 1945 – 2022). 
Breslavia ha estado en Polonia (incluyendo los soberanos 
polacos del periodo de la fragmentación feudal del Reino 
de Polonia) por 427 años (985 – 1335, 1945 – 2022) y bajo 
el control checo, austriaco y alemán no menos de 610 
años (antes de 985, 1335 – 1945), de esto solo 205 años 
(1741 – 1945) bajo el control pruso/alemán. Si buscamos 
una imagen sugestiva y plástica de cultura popular para 
describir la existencia de Polonia anarquista y no subyu-
gada en una zona sísmica siempre viva de las civilizacio-
nes y los imperios, se puede recordar la observación de 
Philippe Nemo sobre los polacos del año 1978, de un pe-
riodo que parecía ser uno de la dependencia profunda 
y durable, política y económica, del imperio soviético – 
“son <Galos> como de Astérix” (Nemo 2006, p. 7).

Polonia y los polacos luchan con el problema de escala, 
porque Polonia es un país de tamaño mediano – un país 
que causa orgullo, pero no está reconocido por los demás 
(Snyder en: Judt, Snyder 2019, p. 39). Brian Porter-Szücs 
formula esta observación sobre la “ubicación <central>” 
de Polonia con palabras distintas: “Se encuentran (los 
habitantes de Europa del noreste, entonces también los 
polacos – M.W.S.) entre los más débiles de los más fuer-
tes y los más fuertes de los débiles, entre los más pobres 
de los ricos y los más ricos de los pobres” (Porter-Szücs 
2021, p. 18). Con palabras aún más diferentes describe 
esta situación política, económica y geográfica de Polo-
nia Andrzej Chwalba – aunque se refieren a Rusia, hay 
que tratarlas como una expresión pars pro toto: “Basta 
con mirar el mapa. Polonia es un punto.” (Chwalba, Har-
pula 2021, p. 18). La Polonia contemporánea es entonces 
un país de tamaño mediano, más fuerte que la mayoría 
de los países en Europa Central y Oriental, pero más débil 
que Alemania y Rusia, con las cuales tiene que rivalizar, 
encerrada con ellas en un mismo espacio. La carga de su 
historia no le hace más fácil tomar este papel, porque 
aunque hasta el fin del siglo XIV y desde el fin del siglo 
XVII hasta el fin del XX su importancia en la política euro-
pea fue marginal (quizá excepto los años 1920 y 1939), 
los 260 años contados desde los años 80. del siglo XIV, 
entre la coronación de Eduviges I (1384) y la muerte de 
Vladislao IV (1648) fueron el “tiempo galáctico” de Polo-
nia. 

* * *

“Atlas geográfico-político de Polonia. Polonia en el mundo 
contemporáneo: Perspectiva 2022” presenta la siguien-
te “imagen instantánea” de Polonia, esta vez la actual 
para el año 2022. Aunque muchos mapas incluidos en 
él perderán sus colores en el sol de la historia, muchas 
se mostrarán resistentes contra el transcurso del tiem-
po. En el Atlas a menudo anonimizamos el mundo fuera 
de las fronteras de la Polonia contemporánea o sus alre-
dedores internacionales elegidos. Es una acción delibe-
rada para dirigir la atención del lector hasta un fenómeno 
concreto entre las fronteras geográficas estrictamente 
definidas. No hemos logrado actualizar o realizar todos 
los mapas, porque los mapas son solo los “prisioneros” 
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de los datos, y eso en doble sentido. Primero – obviamen-
te – no pueden nacer sin ellos. Por ese motivo, por ejem-
plo, no hemos podido utilizar los datos del censo más 
reciente (2021), porque en el momento de la impresión 
del Atlas todavía no estaban disponibles. Segundo, 
los mapas son tan buenos como los datos en que se ba-
san, aunque nosotros también seguramente no hemos 
evitado errores o faltas. Es verdad que la relación entre 
la política y el espacio forma la columna vertebral de la 
estructura del “Altas geográfico-político de Polonia”, 
pero su temática rebasa la geografía política estrecha-
mente entendida. El Atlas no contiene ningún texto que 
sea una síntesis general creada sobre la base de todo 
el material cartográfico publicado, tampoco provee des-
cripciones detalladas de los mapas (excepto las fuentes 
y las explicaciones y advertencias necesarias para inter-
pretar y entender los mapas), siguiendo la convicción 
que cada uno tiene derecho y hasta debe formar solo su 
opinión sobre el estado polaco y la sociedad polaca con-
temporánea. Aunque por falta de datos, tiempo y espa-
cio no hemos logrado tratar muchos temas, el Atlas trata 
de dar una imagen de Polonia y los polacos posiblemente 
entera y vasta. Por eso confiamos que a pesar de sus li-
mitaciones “Él llevara la Ciudad en sí (…)/él será la Ciu-
dad” (Herbert 1983).

En primer lugar me quiero agradecer a Jakub Mielnik, 
a los directores de la Oficina del Programa “Niepodległa” 
(“Independiente”) Jan Edmund Kowalski y Wojciech Kire-
jczyk, al vicepresidente del Consejo de Ministros profesor 
Piotr Gliński y al decano de la Facultad de Geografía y Es-
tudios Regionales de la Universidad de Varsovia, profesor 
Maciej Jędrusik – sin sus esfuerzos y decisiones no ha-
bríamos realizado la segunda edición del “Atlas geográfi-
co-político de Polonia”. También quiero expresar mi grati-
tud al doctor Dariusz Maciak de la Oficina del Presidente 
de la República de Polonia, los empleados de la Oficina del 
Programa “Niepodległa”, especialmente a Magdalena Ba-
gińska, y los empleados de la administración de la Facul-
tad de Geografía y Estudios Regionales de la Universidad 
de Varsovia, especialmente a Urszula Nitkin, Iwona Orze-
chowska y Joanna Papis. Por último, el “Atlas geográfi-
co-político de Polonia” es una obra de un equipo entero 
de autores, cuyo deudor soy yo. Gracias especialmente 
a todas las personas diariamente dedicadas al servicio 
del Proyecto – a Anna Andruszkiewicz, Anna Górna, 
Krzysztof Górny, Magdalena Skorupska y Małgorzata 
Wojtaszczyk.

Varsovia, primavera de 2022

Marcin Wojciech Solarz
Profesor de geografía política
en la Universidad de Varsovia
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Polonia – el corazón de Europa (N. Davies), patio de juegos de Dios

(N. Davies), un país totalmente normal (B. Porter-Szücs), el país 

de la Luna (E. Burke, M. Moran), Polonia, es decir en ninguna parte

(A. Jarry)... Estas son solo unas opiniones de los extranjeros sobre 

Polonia – unas opiniones elegidas y al mismo tiempo totalmente con-

tradictorias. Por eso el Atlas empieza por una “introducción a Polonia” 

con las respuestas a unas preguntas básicas: ¿dónde está Polonia?, 

¿cómo fue cambiando su lugar y forma en el mapa político de Europa?, 

¿a cuáles países es parecida y en cuáles aspectos?, ¿cuáles son los 

eventos más importantes en su historia?, ¿por cuáles cosas se distin-

gue en Europa y por cuáles no?, ¿en cuáles instituciones del Occidente 

está anclada y desde hace cuánto tiempo?, ¿qué piensan los polacos?

Polska – serce Europy (N. Davies), boże igrzysko (N. Davies), cał-

kiem zwyczajny kraj (B. Porter-Szücs), kraj z Księżyca (E. Burke, 

M. Moran), Polska, czyli nigdzie (A. Jarry)... To tylko wybrane i zara-

zem całkowicie sprzeczne opinie cudzoziemców o Polsce. Stąd Atlas 

otwiera „wstęp do Polski” z odpowiedziami na podstawowe pytania 

– gdzie jest Polska, jak zmieniało się jej miejsce i kształt na mapie 

politycznej Europy, do jakich państw i pod jakim względem jest po-

dobna, jakie są w jej historii kamienie milowe, czym wyróżnia się lub 

nie w Europie, w których instytucjach Zachodu jest zakotwiczona 

i od jak dawna, co myślą Polacy? 
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Hace más de medio siglo el emigrante político polaco Karol 

Zbyszewski (2014) comentó de una manera triste e irónica, pero 

muy acertada, que las lindes de los campos son más durables que 

las fronteras de Polonia. Este es un efecto de la característica 

física-geográfica del territorio polaco y la ubicación de Polonia entre 

las muelas de molino enormes de la historia europea que siempre han 

estado en marcha – el Occidente y el Oriente, Europa y Asia, Roma 

y Bizancio (con Moscú), Alemania y Rusia. El problema de la continui-

dad y los cambios de las fronteras políticas polacas – tanto las reales 

como las mentales – con sus resultados políticos, sociales, espaciales, 

económicos y culturales, es esencial en la historia y geografía política 

polaca. La política internacional estaba formando a Polonia y a los po-

lacos no solo por los procesos de gran escala, sino también entrome-

tiéndose en los micromundos locales. En respuesta a los retos que lle-

gan del entorno internacional desde hace más de 1000 años, en Polonia 

se establecieron tres metaconceptos geopolíticos: Polonia como 

un baluarte, Polonia como un paso y Polonia como un puente. Son una 

síntesis más general de la experiencia secular polaca en la política 

internacional en Europa Central y Oriental y han formado la política 

exterior polaca. La historia y la geografía de Polonia han formado 

la identidad y la memoria colectiva de la nación polaca. Se estaban 

estableciendo en relación al territorio ocupado por la sociedad y el es-

tado. Como consecuencia, los elementos de la identidad y la memoria 

colectiva puesta en el mapa no solo determinan las fronteras de la patria 

psíquica de los polacos (A. Kroh 1992) y muestran su heterogeneidad 

espacial interna, sino también demuestran el contenido, la resistencia 

y la heterogeneidad de esta identidad y memoria misma. Estas se están 

formando por la política histórica de abajo (urbanónimos) y de arriba 

(monumentos, órdenes). La ubicación en el espacio y consecuente-

mente la distribución de los lugares, eventos y personajes (sus lugares 

de nacimiento y/o muerte) importantes o creados para ser importan-

tes demuestra los cauces naturales y callejones sin salida de la histo-

ria polaca, las médulas y las afueras del mundo polaco, su heteroge-

neidad. Los mapas en este capítulo tratan de estas cuestiones 

mencionadas arriba.

Ponad pół wieku temu polski emigrant polityczny Karol Zbyszew-

ski (2014) ponuro, aczkolwiek niezwykle trafnie zwrócił uwagę, 

że miedze na polach są trwalsze niż granice Polski. Jest to efekt 

fizycznogeograficznej charakterystyki polskiego terytorium i poło-

żenia Polski między znajdującymi się w nieustannym ruchu wielkimi 

kamieniami młyńskimi europejskiej historii – Zachodem i Wschodem, 

Europą i Azją, Rzymem i Bizancjum (z Moskwą), Niemcami i Rosją. 

W polskiej historii i geografii politycznej problem ciągłości i zmiany 

polskich granic politycznych – tak rzeczywistych, jak i mentalnych 

– wraz ze swoimi skutkami politycznymi, społecznymi, osadniczymi, 

gospodarczymi i kulturowymi jest kluczowy. Polityka międzynarodo-

wa kształtowała Polskę i Polaków nie tylko poprzez procesy wielkiej 

skali, ale także ingerując w lokalne mikroświaty. W odpowiedzi na 

wyzwania płynące od ponad 1000 lat z otoczenia międzynarodowego 

wypracowano w Polsce trzy wielkie metakoncepcje geopolityczne: 

Polski-przedmurza, Polski-przejścia, Polski-pomostu. Są one najogól-

niejszą syntezą wielowiekowego polskiego doświadczenia polityki 

międzynarodowej w Europie Środkowo-Wschodniej i przekładają się 

nieustająco na kształt polskiej polityki zagranicznej. Historia i geo-

grafia Polski budowały toż samość i pamięć zbiorową Polaków jako 

narodu. Powstawały one w relacji do terytor ium zajmowanego prze z 

społeczeństwo i pańs two. W efekcie nanie sione na mapę elemen ty 

wspólnotowej tożs amości i pamięci nie tylko wyznacza ją granice 

psychiczn ej ojczyzny Polaków (A. Kroh 1992) i pok azują jej we-

wnętrzne przestrzenne zróżni cowanie, ale też uka zują treść, trwa-

łość i zróżnicowanie prz estrzenne samej ich tożsamości i pamięci.  

Te ostatnie są kształtowane w wyniku oddolnej (urbanonimy) i od-

górnej polityki historycznej (pomniki, ordery). Lokalizacja w prze-

strzeni i w konsekwencji rozkład ważnych lub kreowanych na ważne 

miejsc, wydarzeń i postaci (ich miejsc urodzenia i/lub śmierci) po-

kazuje naturalne i ślepe koryta polskiej historii, rdzenie i peryferia 

polskiego świata, jego niejednolitość. Mapy w tym rozdziale podej-

mują wyżej wskazane zagadnienia.
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Desde 1989 Polonia ha dado un gran salto en su desarrollo, aunque 

todavía tiene que recuperar mucho. Esto se puede notar claramen-

te en el fondo de los países que forman la parte europea del Occidente, 

a la cual los polacos pertenecen por sus decisiones de civilización 

(966) y política (1999, 2004). En este capítulo del Atlas hay tres grupos 

de mapas. Primero los que esbozan un panorama amplio que compren-

de los últimos 70 años y toda la Europa. Los polacos pueden estar orgu-

llosos del éxito de su país, pero también deben evaluar su historia 

de una manera sobria: en 1989 cortaron el lastre inhibidor del sistema 

comunista y de la Rusia roja, pero siguen – repitiendo las palabras 

de Brian Porter-Szücs ya citadas en la introducción – entre los más 

débiles de los más fuertes y los más pobres de los ricos. Entonces, 

en la siguiente parte del capítulo se presentará un panorama más 

estrecho que comprende solo la última década y los países que contri-

buyen a la base de la parte europea del Occidente. Sobre la base de 116 

mapas que presentan la evaluación de Polonia en disciplinas muy dife-

rentes comparándola con otros países del Occidente se ven sus éxitos, 

retrasos y fracasos. Por fin, ya que las repúblicas serán así como 

la crianza de sus juventudes (Jan Zamoyski), esta parte del Atlas 

termina con los mapas que se refieren a la educación.

Od 1989 roku Polska dokonała wielkiego skoku rozwojowego, ale 

wciąż ma jeszcze dużo do nadrobienia. Można to dostrzec wyraź-

nie na tle państw składających się na europejską część Zachodu, 

do której Polacy przynależą w wyniku wyborów cywilizacyjnych 

(966) i politycznych (1999, 2004). W tym rozdziale Atlasu znajdują 

się trzy grupy map. Najpierw te rysujące szeroką panoramę obejmu-

jącą ostatnie 70 lat i całą Europę. Polacy mogą być dumni z sukcesu 

ich państwa, ale także powinni trzeźwo oceniać swoją historię: 

w roku 1989 odcięli hamujący ich balast systemu komunistycznego 

i czerwonej Rosji, ale wciąż – przywołując zacytowanego we wstępie 

Briana Portera-Szücsa – znajdują się wśród najsłabszych z najpotęż-

niejszych i najuboższych z bogatych. W dalszej części rozdziału 

zaprezentowana jest więc węższa panorama, obejmująca tylko 

ostatnią dekadę i państwa składające się na trzon europejskiej 

części Zachodu. Na podstawie 116 map prezentujących ocenę Polski 

w bardzo różnych dziedzinach w zestawieniu z innymi państwami 

Zachodu widać jej sukcesy, zapóźnienia i porażki. Wreszcie skoro takie 

będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie (Jan Zamoyski), 

tę część Atlasu zamykają mapy odnoszące się do edukacji.
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La política es una esfera potente y autónoma de vida que le toca 

a cada uno – no se puede huir de ella. El poder estatal (político) 

– citando a Ludwig Ehrlich – es todopoderoso, es decir, autorizado 

para arreglar todas las relaciones en el país (R. Bierzanek, J. Symo-

nides 1994). Sin embargo, al mismo tiempo la política es una esfera 

de vida que causa controversias y emociones fuertes por la duali-

dad de su naturaleza – una conexión inseparable de nobleza y vile-

za, sugestivamente descrita en la balada Autoportret Witkacego

(El autorretrato de Witkacy) de Jacek Kaczmarski y Przemysław 

Gintrowski (1980): la política (…) son lavazas en cristal. En el caso 

polaco el cristal es el cuidado del bien de la República y las lavazas 

representan la práctica escandalosa de la vida política polaca. 

En este capítulo se encuentran los mapas que ilustran aspectos 

diferentes de la política polaca, también de una perspectiva com-

parativa: las reglas y los mecanismos del sistema político, los ele-

mentos de la política exterior, la estructura interna del estado, 

el origen de los políticos, el funcionamiento del sistema electoral 

(preferencias, frecuencias, votos inválidos). 

Polityka to potężna, autonomiczna sfera życia, dotykająca każde-

go osobiście, przed którą nie ma ucieczki. Władza państwowa 

(polityczna) bowiem – przywołując Ludwika Ehrlicha – jest całowład-

na, tzn. uprawniona do regulacji wszystkich stosunków w państwie 

(R. Bierzanek, J. Symonides 1994). Jednocześnie jednak polityka jest 

sferą życia budzącą silne kontrowersje i emocje ze względu na 

dwoistość swojej natury – nierozerwalne połączenie szlachetności 

i niegodziwości, opisanej sugestywnie w balladzie Autoportret Wit-

kacego Jacka Kaczmarskiego i Przemysława Gintrowskiego (1980) 

w słowach: polityka (…) to w krysztale pomyje. W polskim przypadku 

kryształ to troska o dobro Rzeczypospolitej, pomyje zaś to tak czę-

sto gorsząca praktyka polskiego życia politycznego. W poniższym 

rozdziale znajdują się mapy ilustrujące różne aspekty polskiej poli-

tyki, także w ujęciu porównawczym: zasady i mechanizmy systemu 

politycznego, elementy polityki zagranicznej, strukturę wewnętrzną 

państwa, pochodzenie polityków, funkcjonowanie systemu wybor-

czego (preferencje, frekwencja, głosy nieważne). 
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C omo el nombre y el apellido son el documento primario de cada 

persona, los nombres geográficos son un tesoro inestimable 

de la cultura nacional, y en su suma son un factor solemne de la cultu-

ra mundial (E. Romer 1929). Gracias a los nombres geográficos pode-

mos mirar la cara de la historia frecuentemente cubierta por la falta 

de fuentes e investigaciones – reconocer los procesos de colonización, 

políticos, sociales y económicos, notar las diferencias culturales, bus-

car las relaciones, las dependencias y los patrones diversos, tanto 

dentro de las fronteras de Polonia como entre Polonia y el mundo 

externo. Los mapas en este capítulo también llaman la atención sobre 

el gran proceso de denominación del espacio público en Polonia des-

pués de 1989 y las elecciones y las tensiones sociales y políticas rela-

cionadas.

J ak imię i nazwisko stanowią pierwszorzędny dokument każdej 

osoby, tak nazwy geograficzne są nieocenionym skarbem kultu-

ry narodowej, a w swej sumie są doniosłym czynnikiem kultury 

światowej (E. Romer 1929). Dzięki nazwom geograficznym możemy 

spojrzeć w często zakrytą brakiem źródeł i opracowań twarz historii 

– rozpoznawać procesy osadnicze, polityczne, społeczne i gospodar-

cze, dostrzec zróżnicowanie kulturowe, poszukiwać różnorodnych 

związków, zależności i prawidłowości w obrębie granic Polski, jak 

i między nią a światem zewnętrznym. Mapy w tym rozdziale zwraca-

ją także uwagę na wielki proces denominacji przestrzeni publicznej 

w Polsce po 1989 roku oraz związane z nim wybory i napięcia 

społeczno-polityczne.
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En el caso de Polonia y los polacos la historia ha determinado que 

la heterogeneidad es la regla y la homogeneidad la excepción. 

Su mejor símbolo es el hecho que el poema nacional de Polonia Pan 

Tadeusz (1832 – 1834) empieza por las palabras: “¡Lituania!, ¡mi pa-

tria!” y que el poeta polaco emigrado a Francia las escribió sobre 

el territorio que hoy pertenece a Bielorrusia. La heterogeneidad inter-

na de Polonia ha sido creada en el transcurso del tiempo por los proce-

sos como la colonización medieval del este, la experiencia del estado 

polaco-ruteno (-ucraniano) desde los mediados del siglo XIV (“La Coro-

na”) y el estado lituano-ruteno (bielorruso)-polaco desde la segunda 

mitad del siglo XVI (“El Gran Ducado de Lituania”), el funcionamiento 

en las estructuras de los estados e imperios ocupantes (1772 – 1918). 

La homogeneidad de Polonia después de la Segunda Guerra Mundial 

parece ser una excepción histórica, especialmente porque hoy (2022), 

debido a la guerra en Ucrania, Polonia se volvió un país heterogéneo, 

al menos por algún tiempo. Los cambios de sus fronteras y la emigra-

ción económica han causado una situación en que los polacos o las 

personas con raíces polacas están presentes en todos lados de la ecú-

mene. Los mapas en este capítulo ilustran la heterogeneidad de Polo-

nia y la dispersión de los polacos en el mundo.

Historia sprawiła, że w przypadku Polski i Polaków heterogenicz-

ność jest zasadą w dziejach, homogeniczność zaś wyjątkiem. 

Czy można znaleźć lepszy jej symbol niż słowa rozpoczynające polski 

poemat narodowy Pan Tadeusz (1832–1834): „Litwo! Ojczyzno moja!” 

i fakt, że zostały napisane przez polskiego poetę o dzisiejszej 

Białorusi na emigracji we Francji? Wewnętrzną różnorodność Polski 

budowały na przestrzeni dziejów takie procesy jak średniowieczna 

kolonizacja wschodnia, doświadczenie polsko-ruskiego (-ukraiń-

skiego) państwa (Korony, od połowy XIV wieku) i litewsko-rusko 

(białorusko)-polskiego (Wielkiego Księstwa Litewskiego od 2. poło-

wy XVI wieku), funkcjonowanie w granicach państw i imperiów 

zaborczych (1772–1918). Jednolitość Polski po drugiej wojnie świato-

wej jawi się jako wyjątek w dziejach, zwłaszcza że dziś (2022) wsku-

tek wojny na Ukrainie ponownie Polska stała się przynamniej na 

jakiś czas krajem wyraźnie heterogenicznym. Zmiany jej granic 

i emigracja zarobkowa z kolei przyczyniły się, że Polaków i osoby 

o korzeniach polskich można spotkać chyba w każdej części ekume-

ny. Mapy w tym rozdziale ilustrują fakt zróżnicowania Polski i zara-

zem rozproszenia Polaków w świecie. 
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En la introducción del Atlas han sido citadas las palabras de Timothy 

Snyder, que Polonia causa orgullo, pero no está reconocida por los 

demás. En la política internacional los objetivos se pueden lograr 

de dos maneras: tanto con la fuerza dura – militar y económica (la hard 

power) que a menudo le sigue faltando a Polonia como a un país media-

no, como sutilmente, causando que todos quieran estar con nosotros 

o aun ser como nosotros. Para eso sirve la influencia blanda a otras 

partes de las relaciones internacionales (la soft power) por medio 

de cultura, ideas, ciencia y educación, deportes, personajes eminen-

tes, ayuda al desarrollo, sociedades locales. ¿Tiene Polonia su soft 

power? Los mapas incluidos en este capítulo tratan de contestar esta 

pregunta. 

We wstępie do Atlasu zacytowane są słowa Timothy Snydera, 

że Polska budzi dumę, ale nie jest dostrzegana przez innych. 

W polityce międzynarodowej cele można osiągać dwojako: zarówno 

twardą siłą – wojskową i gospodarczą (hard power), której Polsce 

jako średniemu państwu wciąż jeszcze często brakuje, jak również 

subtelnie, sprawiając, że inni chcą być razem z nami, a nawet tacy 

jak my. Temu służy miękkie oddziaływanie na innych aktorów sto-

sunków międzynarodowych (soft power) za pośrednictwem kultury, 

idei, nauki i edukacji, sportu, wybitnych postaci, rozpoznawalnych 

marek, pomocy rozwojowej, społeczności lokalnych. Czy Polska ma 

swoją soft power? Mapy zawarte w tym rozdziale starają się udzielić 

odpowiedzi na to pytanie.
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T empus calamitatum es el tiempo de fatalidad, de desastres. 

Los 30 años de Polonia independiente (1989 – 2019) fueron un pe-

riodo de coyuntura interna e internacional extraordinariamente favo-

rable para ella – una coyuntura que Polonia no había experimentado 

por casi 400 años, al menos desde 1648. Un tiempo de paz, de desarro-

llo, de estabilización. En el umbral de los años 20 del siglo XXI, 

con la pandemia de COVID-19 y la agresión total de Rusia hacia Ucrania 

(2022) el mundo volvió a perder su sostén. Un gran cambio de las rela-

ciones internacionales, también en Europa Central y Oriental, se está 

realizando. Este es el tema de los mapas en este capítulo.       

Tempus calamitatum to czas nieszczęść, klęsk. 30 lat niepodległej 

Polski (1989-2019) to okres niezwykle korzystnej dla niej ko-

niunktury wewnętrznej i międzynarodowej, niedoświadczanej przez 

nią chyba od blisko 400 lat, przynajmniej od roku 1648. Czas pokoju, 

rozwoju, stabilizacji. U progu lat 20. XXI wieku wraz z pandemią CO-

VID-19 (2020) i pełnoskalową agresją Rosji na Ukrainę (2022) świat 

ponownie jednak zerwał się z kotwicy. Wielka przemiana 

w stosunkach międzynarodowych, także w Europie Środkowo-

-Wschodniej, właśnie się dokonuje. O tym mówią zaprezentowane 

w tym rozdziale mapy.



EPILOG / THE EPILOGUE

GEOGRAFICZNO-POLITYCZNY ATLAS POLSKI. POLSKA 
W ŚWIECIE WSPÓŁCZESNYM: PERSPEKTYWA 2022 był pro-
jektem badawczym, edytorskim i edukacyjnym z zakre-
su edukacji kulturalnej objętym Patronatem Narodowym 
Prezydenta RP Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Nie-
podległości. Zrealizowany został w latach 2020–2022 
pod kierunkiem prof. dr. hab. Marcina Wojciecha Solarza 
w Zakładzie Geografii Politycznej i Historycznej Wydziału 
Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu War-
szawskiego. Projekt sfinansowano ze środków Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Wieloletniego 
Programu Rządowego „Niepodległa” na lata 2017–2022. 
Był on kontynuacją i rozwinięciem projektu badawczego 
i edytorskiego wykonanego w latach 2015–2018 ze środ-
ków Narodowego Centrum Nauki (2014/15/B/HS5/00729).

W ramach Projektu:
•  opublikowano II wydanie „Geograficzno-politycznego 

atlasu Polski. Polska w świecie współczesnym”;
•  powstała strona internetowa Projektu, profil facebo-

okowy i kanał Youtube;
•  opracowano 10 scenariuszy lekcji dla szkół średnich 

(w formie przewodników i filmów instruktażowych);
•  zorganizowano w 16 województwach szkolenia dla na-

uczycieli szkół ponadpodstawowych z zakresu geo-
grafii politycznej i wykorzystania atlasu w nauczaniu 
geografii, historii i wiedzy o społeczeństwie;

•  zorganizowano kilkadziesiąt wydarzeń edukacyjnych, 
w których łącznie wzięło udział kilka tysięcy uczniów 
z całej Polski;

•  przeprowadzono ogólnopolski konkurs na najlepszą 
wycieczkę politycznogeograficzną.

ATLAS GEOGRÁFICO-POLÍTICO DE POLONIA. POLONIA 
EN EL MUNDO CONTEMPORÁNEO: PERSPECTIVA 2022 
fue un proyecto de investigación, edición y educación 
en el área de la educación cultural bajo el Patrocinio 
Nacional del Presidente de la República de Polonia Andrzej 
Duda en el Centenario de la Independencia. Se realizó en 
los años 2020 – 2022 bajo la dirección de prof. dr. hab. 
Marcin Wojciech Solarz en el Departamento de Geografía 
Política e Histórica de la Facultado de Geografía y Estu-
dios Regionales de la Universidad de Varsovia.  El pro-
yecto se financió con los medios del Ministro de Cultura 
y el Patrimonio Nacional en el marco del Programa Plu-
rianual del Gobierno “Niepodległa” (“Independiente”) para 
los años 2017 – 2022. Fue una continuación y un desplie-
gue del proyecto de investigación y edición llevado a cabo 
en los años 2015 – 2018 por los medios del Centro Nacional 
de Ciencia (2014/15/B/HS5/00729).

En el marco del Proyecto:
•  se publicó la segunda edición del “Atlas geográfico- 

político de Polonia. Polonia en el mundo contemporá-
neo”;

•  se creó la página web del Proyecto, el perfil de Face-
book y el canal de YouTube;

•  se elaboraron 10 escenarios de lecciones para escue-
las secundarias (en forma de guías y videos de ins-
trucción);

•  en 16 voivodatos de Polonia se organizaron cursos para 
los maestros de las escuelas secundarias en el área 
de la geografía política y el uso del atlas en la enseñan-
za de geografía, historia y ciencias sociales;

•  se organizaron decenas de eventos educativos, en los 
cuales han participado unos miles de alumnos de toda 
Polonia;

•  se llevó a cabo un concurso nacional para el mejor viaje 
escolar político-geográfico.




