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T
unezyjska jaśminowa rewolucja wywołała proces nazwany arabską 
wiosną, czyli demokratyzację w kilku krajach arabskich. Tunisami – jak 
nazwano tę falę demokratyzacji – wstrząsnęła fundamentami Poli-
tyki Sąsiedztwa Unii Europejskiej. Po raz pierwszy kluczowe miejsce 
w agendzie unijnej zajęło wsparcie dla demokratyzacji i modernizacji 

opartej na politycznej warunkowości, to jest na zasadzie more for more (więcej za 
więcej). Zmiana ta została uznana za wielką szansę dla postkomunistycznych nowych 
członków UE, w tym szczególnie Polski, która od kilkunastu miesięcy stara się wes-
przeć demokratyzację świata arabskiego, prezentując swoje udane doświadczenia 
transformacyjne jako źródło inspiracji dla tego ostatniego. Polskie zaangażowanie 
ma nowatorski i bezprecedensowy charakter. Z pewnością sukces polskiej trans-
formacji nie jest modelem, który można będzie przenieść en masse w odmienny 
kontekst kulturowy. Nie oznacza to jednak, że niektóre jego elementy nie mogą być 
inspirujące dla arabskich reformatorów. W tym artykule postaramy się wykazać, że 
jest to możliwe. Jego podstawowym założeniem jest przekonanie, iż dla sukcesu 
zaangażowania Polski w sprawy południowych sąsiadów Unii Europejskiej niezwykle 
ważne jest uświadomienie jego podstaw historycznych, znaczenia świata arabskiego 
dla interesów Polski, własnych ograniczeń oraz konieczności zagwarantowania mu 
odpowiedniego wsparcia finansowego i organizacyjnego.

Od PiElgrZymóW PO SOcJaliSTycZNE braTErSTWO

Nierzadko w Polsce ze strony środowisk sceptycznie nastawionych do polskich zamie-
rzeń bycia źródłem inspiracji dla demokratyzacji krajów arabskich oraz paradoksalnie 
gorących zwolenników odgrywania przez Polskę takiej roli można usłyszeć argument, 
że historyczne związki Polski ze światem arabskim były ograniczone. gdyby przyjąć 
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T
he Tunisian “Jasmine revolution” triggered the process known as the 
arab Spring, i.e. democratisation of several arab countries. The Tunisami, 
as this wave of democratisation has been dubbed, has shaken the foun-
dations of the European Neighbourhood Policy in the mediterranean 
region. For the first time in the EU agenda a key place has been given to 

supporting this democratisation and modernisation, based on political conditionality, i.e. 
a more for more principle. This change is perceived as a great opportunity for the new 
post-communist member states of the EU, in particular Poland, which for over a year 
has been making efforts to support the democratisation of the arab world, offering 
its own successful transformation as a source of inspiration. Poland’s engagement in 
the process has an innovative and unprecedented character. certainly, the success of 
Poland’s transformation is not a model which can be transferred en masse to a differ-
ent cultural context. This does not mean, however, that some of its elements may not 
potentially be inspiring for the arab reformers. demonstrating that this is by all means 
possible will be the aim of this article. The basic premise here will be the belief that what 
is extremely important for Poland’s effective engagement in the current affairs of the 
European Union’s southern neighbours is to realise its historical basis, the meaning of 
the arab world for Poland’s interests, as well as Poland’s own limitations and the need 
to provide sufficient financial and organisational support.

FrOm PilgrimS TO SOcialiST brOThErhOOd

in Poland there are some circles that remain sceptical towards the Polish ambition to 
become an example for the democratisation of arab countries. Paradoxically, these 
voices are joined by avid advocates of Poland’s playing such a role, who argue that 
Poland’s historical links with the arab world have always been limited. Following this 
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ten tryb myślenia, Polska powinna być wolna od balastu trudnej historii (według 
zwolenników zaangażowania) czy też Polacy nie mogliby znać uwarunkowań regionu 
(według jego przeciwników). Z pewnością historycznych związków naszego kraju ze 
światem arabskim nie da się porównać z doświadczeniem wielu państw europejskich 
(Francji, hiszpanii, Portugalii, Włoch). W historii Polski wyraźnie zaznaczyły się relacje 
ze światem islamu, ale przede wszystkim z ludami tureckimi. Niemniej związki histo-
ryczne Polski z krajami arabskimi są zdecydowanie silniejsze niż z innymi odległymi 
częściami świata (indie, afryka subsaharyjska, Pacyfik, daleki Wschód), a ich intensyw-
ność w niektórych okresach można nawet uznać za znaczącą. relacje naszego kraju 
ze światem arabskim mają tysiącletnią historię. autorem pierwszego dłuższego opisu 
ziem polskich w drugiej połowie x wieku był ibrahim ibn Jakub, zarabizowany żyd 
pochodzący z andaluzji. W średniowieczu to państwo Polan było terenem, z którego 
kraje arabskie pozyskiwały niewolników. ci zaś, już po przejściu na islam, stanowili elity 
w krajach arabskich, szczególnie w andaluzji. Tam też w okresie rozbicia dzielnicowe-
go, w xi wieku, utworzyli oni nawet własne państewka. W xii i xiii wieku Polacy brali 
udział – choć w ograniczonym zakresie – w krucjatach na bliski Wschód1. Od xv do xvii 
wieku popularne były wśród polskiej arystokracji pielgrzymki do Ziemi świętej2. Od xv 
wieku Polacy utrzymywali rozwinięte relacje handlowe ze światem arabskim w ramach 
handlu z imperium Osmańskim3 (szczególnie z północnym irakiem i Syrią). 

Od końca xviii wieku można mówić o ponownym wzroście zainteresowania Polaków 
światem arabskim. Wtedy to pojawił się w kulturze polskiej (oraz w całej europejskiej) 
orientalizm, zjawisko polegające na zainteresowaniu kulturami orientalnymi. Po bli-
skim Wschodzie podróżowali wówczas wybitni polscy pisarze (Juliusz Słowacki, Jan 
Potocki) oraz malarze. Jan Potocki jest autorem Rękopisu znalezionego w Saragossie, 
jednej z najbardziej oryginalnych powieści w polskiej literaturze. Pod względem 
tematyki i formy dzieło to wyraźnie nawiązuje do kultury arabskiej. Jednym z naj-
bardziej znanych polskich podróżników początku xix wieku był Wacław rzewuski, 
który spędził trzy lata wśród beduinów i przybrał tam tytuł emira. Jego biografia 
stała się źródłem inspiracji dla dzieł czołowych polskich poetów (adam mickiewicz, 
Juliusz Słowacki)4. W xix wieku w świecie arabskim aktywna była spora grupa polskich 
emigrantów, którzy podjęli służbę w armii i administracji imperium Osmańskiego 
czy we francuskim maghrebie (m.in. gen. Józef bem, gen. antoni iliński)5. W okresie 
międzywojennym niepodległa Polska, choć świat arabski nie był dla niej kierunkiem 

1 Najważniejszymi krzyżowcami byli książęta henryk 
Sandomierski i bolesław Wysoki.

2 Najsłynniejszą postacią był mikołaj radziwiłł Sierot-
ka, który pozostawił po sobie obszerny opis podróży 

przetłumaczony na kilka języków.

3 W eksplorowanych w ostatnich dekadach stanowi-
skach archeologicznych w okolicach mosulu spośród 
monet zagranicznych pochodzących z xvii wieku aż 
dwie trzecie stanowiły monety polskie. Zob. a. dziu-

biński, Na szlakach Orientu, Wrocław 1998, s. 24. 

4 W. Słabczyński, Polscy podróżnicy i odkrywcy, War-
szawa 1988, s. 49–58.

5 generał Wojciech chrzanowski, szef Sztabu głów-
nego w powstaniu listopadowym, przebywał w iraku 
przez kilka lat jako doradca do spraw modernizacji 
armii osmańskiej. rezultatem jego pobytu były spo-
rządzone przez niego pierwsze tak dokładne mapy 
topograficzne iraku i kurdystanu. generał Józef bem 
był dowódcą wojsk osmańskich w aleppo, gdzie zmarł 
i został pochowany (w 1929 r. jego prochy przeniesio-
no do Polski). inny polski generał – antoni iliński, był 
osmańskim gubernatorem bagdadu. Zob. J.S. łątka, 
Słownik Polaków w Imperium Osmańskim i Republice 

Turcji, kraków 2005. 

way of thinking, Poland should be free from the burden of difficult history (according 
to the advocates of the engagement), or Poles should not be familiar with the region’s 
conditions (according to its opponents). Unquestionably, the historical connections be-
tween Poland and the arab world cannot be compared to the experience of many other 
European countries (e.g. France, Spain, Portugal, and italy). relations with the world of 
islam have been prominent in Poland’s history, but mainly through contacts with Turkic 
peoples. Nonetheless, Poland’s historical links with arab countries are undoubtedly 
stronger than those with many remote parts of the world (india, Sub-Saharan africa, 
the Pacific, the Far East), and their intensity in some periods may even be considered 
significant. Poland’s contacts with the arab world have a thousand-year-old history. 
The author of the first lengthy description of the Polish lands was ibrahim ibn yaqub, 
an arabised Jew who lived in andalusia in the 10th century. in the middle ages it was 
in the Polish territories that arab countries sourced their slaves. These, in turn, hav-
ing converted to islam, formed the elites in arab countries, especially in andalusia. 
it was there, in the period of feudal fragmentation in Poland in the 11th century, that 
they even founded their own little states. in the 12th and 13th centuries Poles took part, 
albeit to a limited extent, in the crusades to the Near East.1 between the 15th and 17th 
centuries pilgrimages to the holy land were popular among the Polish aristocracy.2 
From the 15th century onwards Poles maintained well-developed trade relations with 
the arab world within the commerce contacts with the Ottoman Empire3 (especially 
with northern iraq and Syria).

From the 18th century onwards a new interest in the arab world emerged in Poland. it 
was then that “Enlightened” Orientalism appeared in Polish culture (as it did throughout 
Europe), a phenomenon consisting in fascination with Oriental cultures. Outstanding 
Polish writers travelled in the middle East at the time (Juliusz Słowacki, Jan Potocki), 
as did famous Polish painters. Jan Potocki wrote The Manuscript Found in Saragossa, 
one of the most original novels in Polish literature and a work which clearly drew from 
arab culture in terms of form and subject matter. One of the most famous Polish trav-
ellers of the early 19th century was Wacław rzewuski, who spent three years among 
the bedouin, where he gained the title of emir. his biography was a source of inspira-
tion for the works of major Polish poets (adam mickiewicz and Juliusz Słowacki).4 in 
the 19th century in the arab world there was a sizable group of Polish emigrants who 
joined the army or found employment in the administration in the Ottoman Empire or 
in the French maghreb (e.g. gen. Józef bem and gen. antoni iliński).5 in the interwar 

1 The most prominent crusaders were the dukes henry 
of Sandomierz and boleslaus i the Tall.

2 The most famous pilgrim was mikołaj “the Orphan” 
radziwiłł, who wrote an extensive description of his 
journey, which has been translated into several lan-
guages.

3 in the archaeological sites near mosul, which have 
been explored in recent decades, among the foreign 
coins from the 17th century as many as two thirds were 
of Polish origin. See a. dziubiński, Na szlakach Orientu, 
Wrocław 1998, p. 24. 

4 W. Słabczyński, Polscy podróżnicy i odkrywcy, War-
szawa 1988, pp. 49-58.

5 general Wojciech chrzanowski, the chief of staff in 
the November Uprising (1830-1831), lived in iraq for 
several years, serving as a counsellor on the modernisa-
tion of the Ottoman army. as a result of his stay the first 
precise topographical maps of iraq and kurdistan were 
made. general Józef bem was the commander of the 
Ottoman army in aleppo, where he died and was buried 
(in 1929 his ashes were brought to Poland). another 
Polish general, antoni iliński, was an Ottoman governor 
of baghdad. See J.S. łątka, Słownik Polaków w Imperium 
Osmańskim i Republice Turcji, kraków 2005.
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priorytetowym, to jednak starała się zbudować relacje ekonomiczne i polityczne 
z krajami arabskimi. W wymiarze politycznym z pewnością najważniejsze dla Polski 
znaczenie miała Palestyna, dokąd w okresie międzywojennym wyemigrowało dzie-
siątki tysięcy obywateli polskich pochodzenia żydowskiego. Warszawa nawiązała 
stosunki dyplomatyczne z niepodległymi krajami arabskimi (Egiptem, irakiem i arabią 
Saudyjską) i otworzyła kilka przedstawicielstw dyplomatycznych w regionie6. Polska 
zbudowała także kompleksową sieć powiązań komunikacyjnych z krajami arabskimi7. 
W latach trzydziestych xx wieku kraje arabskie uzyskały pewne znaczenie w bilansie 
handlowym Polski (udział 2,5–3%), szczególnie z Egiptem i Palestyną8. W okresie 
drugiej wojny światowej polski rząd na emigracji nie tylko zachował, lecz rozszerzył 
obecność dyplomatyczną w regionie. co więcej, w latach 1940–1943 kraje arabskie 
były miejscem organizacji, szkolenia i walki polskich sił zbrojnych, w tym największej 
jednostki zbrojnej na Zachodzie – ii korpusu.

Zdecydowana intensyfikacja relacji Polski ze światem arabskim nastąpiła w okresie Prl 
po 1967 roku, w ramach współpracy bloku sowieckiego z socjalistycznymi państwami 
arabskimi (algierią, libią, Sudanem, Jemenem Południowym, Syrią, irakiem, Egiptem 
do połowy lat siedemdziesiątych)9. Fundamentem tej współpracy były bliskość ide-
ologiczna (socjalizm, „antyimperializm”), rywalizacja geopolityczna z Zachodem na 
bliskim Wschodzie w ramach zimnej wojny oraz negatywny stosunek do izraela (w 
1967 roku Polska zerwała stosunki z izraelem; zostały one przywrócone dopiero w roku 
1990). W okresie Prl na bezprecedensową skalę ustanowiono lotnicze połączenia 
komunikacyjne z wieloma stolicami arabskimi. Pll lOT zdecydowanie wyróżniał się 
na tle Europy pod względem siatki połączeń ze światem arabskim10. W drugiej połowie 
lat siedemdziesiątych xx wieku doszło do rozwoju na wyjątkową w nowożytnej historii 
Polski skalę relacji ekonomicznych z krajami arabskimi, przede wszystkim z irakiem 
i libią (handel, kredyty, kontrakty budowlane)11. Najbardziej spektakularnym prze-
jawem współpracy ekonomicznej ze światem arabskim była realizacja przez polskie 
firmy dużych kontraktów budowlanych. Współpraca ekonomiczna osiągnęła apogeum 
w połowie lat osiemdziesiątych, gdy 5,5% polskiego eksportu trafiało do krajów arab-
skich. W latach siedemdziesiątych na polskich uniwersytetach zaczęła studiować duża 
ilość studentów z krajów arabskich. Zdecydowana większość z nich pochodziła z iraku 
i Syrii. W roku akademickim 1987/1988 uczyło się w Polsce około tysiąca dwustu stu-
dentów arabskich. Prl rozwinęła też na stosunkowo dużą skalę współpracę wojskową 

6 Już 1923 roku Polska otworzyła konsulat w Jerozo-
limie, a w 1928 poselstwo w Egipcie. Z drugiej strony 
kair otworzył w roku 1936 poselstwo w Polsce. W 1932 
roku poselstwo polskie w Teheranie uzyskało akredy-
tację w bagdadzie. W roku 1939, tuż po wybuchu wojny, 
Polska otworzyła konsulat w bagdadzie. Zob. Historia 
dyplomacji polskiej, t. 5: 1918–1939, red. P. łosowski, 

Warszawa 1995.

7 W okresie międzywojennym statki pasażerskie fir-
my żegluga Polska Sa pływały z gdyni do aleksandrii, 
aleksandretty, algieru, bejrutu, casablanki, hajfy, Jaffy 
i Trypolisu (liban). Polskie linie lotnicze lOT ustano-
wiły w 1937 roku połączenie z Palestyną, w 1939 roku 
z bejrutem, które w roku 1940 miało zostać rozszerzone 

o bagdad i basrę. 

8 W drugiej połowie lat 30. xx wieku udział Egiptu 
w polskim imporcie dochodził do 2%. Natomiast eksport 
do Polski w całości egipskiego eksportu stanowił blisko 
2,5%. Polska miała także kilkuprocentowy udział w im-
porcie Palestyny. Te powiązania handlowe z Palestyną 
wynikały z obecności w tym kraju diaspory żydowskiej, 
w większości pochodzącej z Polski; „mały rocznik Sta-

tystyczny” 1939, s. 166–167.

9 Polska w latach 1956–1963 otworzyła ambasady 
w algierii, iraku, Jemenie Północnym maroku i Syrii. 
W 1975 roku Polska otworzyła ambasady w Tunezji 
i libii. Z drugiej strony Prl nie utrzymywała stosunków 
dyplomatycznych z niektórymi prozachodnimi krajami 
arabskimi, np. z arabią Saudyjską. Historia dyplomacji 
Polskiej, t. 6: 1944/45–1989, red. W. materski, W. mi-

chowicz, Warszawa 2010, s. 1081–1110. 

10 W latach 60.–70. xx wieku Pll lOT otworzył połą-
czenia lotnicze do: algieru, bejrutu, bagdadu, bengazi, 
damaszku, dubaju, kairu, kuwejtu, Trypolisu (libia) 
i Tunisu. Pll lOT, zob. Historia, http://www.lot.com/pl/

pl/web/newlot/history, dostęp: 25.06.2012. 

11 W połowie lat 80. udział krajów arabskich w polskim 
bilansie handlowym osiągnął poziom 3,5%. Polska uzy-
skała dość znaczący udział w bilansie handlowym libii 
i iraku. Pod koniec lat 80. kryzys gospodarczy w Polsce 
doprowadził do osłabienia powiązań handlowych ze 
światem arabskim. W libii budimex zbudował 4 tys. 
km dróg, co dało blisko 15% wszystkich dróg w tym 
kraju. W iraku budimex zbudował znaczną część au-
tostrady kuwejt–Jordania, która w latach 80. xx wieku 
była największą inwestycja budowlaną na świecie. do 
1990 roku polskie firmy zrealizowały w iraku 25 dużych 
projektów (dwie stalownie, cukrownia, cementowania, 
mosty, kopalnia, tama itd.). W owym czasie pracowało 
w tym kraju 2,5 tys. Polaków. Zob. Exporter.pl, Polsko-

-irackie stosunki gospodarcze, http://www.exporter.pl/
kraje/k_azja/irak_2003.html, dostęp: 25.06.2012.

period, even though the arab world was not a priority for the now independent Polish 
state, Poland still tried to build economic and political relations with arab countries. in 
a political sense, certainly Palestine was of the greatest importance, as tens of thou-
sands of Polish citizens of Jewish origin emigrated there at the time. in that period, 
Warsaw initiated diplomatic relations with independent arab states (Egypt, iraq and 
Saudi arabia) and established several diplomatic posts in the region.6 Poland also built 
a comprehensive network of communication connections with arab countries.7 in the 
1930s these countries, in particular Egypt and Palestine, gained considerable impor-
tance for Poland’s trade exchange (2.5-3% of total trade volume).8 during World War 
ii the Polish government in Exile not only preserved, but also expanded its diplomatic 
presence in the region. What is more, between 1940 and 1943 it was in arab states that 
the Polish army, including the largest armed unit in the West, the Polish ii corps, was 
organised, trained as well as engaged in battle. 

a decisive intensification of Poland’s relations with the arab world occurred in the 
period of the People’s republic of Poland after 1967, as part of wider cooperation 
between the Soviet bloc and socialist arab states (algeria, libya, Sudan, South ye-
men, Syria, iraq, and Egypt till the mid-1970s).9 The basis for this cooperation was 
ideological closeness (socialism and “anti-imperialism”), geopolitical rivalry with the 
West in the Near East in the context of the cold War, and a negative attitude to is-
rael (in 1967 Poland broke off relations with israel, to resume them only in 1990). in 
the period of the People’s republic of Poland an unprecedented number of airline 
connections with many arab capitals were established. lOT Polish airlines decid-
edly stood out in Europe thanks to its network of flight connections with the arab 
world.10 The second half of the 1970s saw an extraordinary scale – in Poland’s mod-
ern history – of economic relations with arab countries, especially iraq and libya (in 
terms of trade, credits, and building contracts).11 The most spectacular manifesta-
tion of the economic cooperation with the arab world was the realisation of major 
building contracts by Polish companies. This collaboration reached its apex in the 
mid-1980s, when 5.5% of Polish exports went to arab countries. in the 1970s large 
numbers of students from arab countries attended Polish universities. The decided 
majority of them came from iraq and Syria. in the 1987/1988 academic year there 
were approximately 1200 arab students in Poland. another area of considerable co-
operation between the People’s republic of Poland and socialist arab countries, as 

6 as early as 1923 Poland opened a consulate in Je-
rusalem, and in 1928 a permanent mission in Egypt. in 
turn, cairo opened its own mission in Poland in 1936. 
in 1932 the Polish mission in Tehran was accredited in 
baghdad. in 1939, shortly after the outbreak of World 
War ii, Poland opened a consulate in baghdad. See Hi-
storia dyplomacji polskiej, Vol. 5: 1918-1939, P. łosowski 
(ed.), Warszawa 1995. 

7 in the interwar period passenger ships of the żeglu-
ga Polska company sailed from gdynia to alexandria, 
alexandretta (İskenderun), algiers, beirut, casablanca, 
haifa, Jaffa and Tripoli (lebanon). in 1937 lOT Polish 
airlines established a flight connection to Palestine, and 
in 1939 to beirut, which was meant to be expanded in 
1940 to reach baghdad and basra.

8 in the second half of the 1930s Egypt’s participation 
in the Polish trade turnover amounted to 2%, while 
exports to Poland within the entire Egyptian exports 
reached nearly 2.5%. Poland’s share in Palestine’s im-
ports was also several percent. These trade links with 
Palestine stemmed from the presence of a Jewish dia-
spora who mainly originally came from Poland. based 
on Mały Rocznik Statystyczny 1939, pp. 166-167.

9 between 1956 and 1963 Poland established embas-
sies in algeria, iraq, North yemen, morocco and Syria. in 
1975 Polish embassies were opened in Tunisia and libya. 
On the other hand, the People’s republic of Poland did 
not maintain diplomatic relations with some pro-West 
states, such as Saudi arabia. Historia dyplomacji Polskiej, 
Vol. 6: 1944/45-1989, W. materski, W. michowicz (eds), 
Warszawa 2010, pp. 1081-1110. 

10 in the 1960s and 1970s lOT established flight con-
nections to: algiers, beirut, baghdad, benghazi, dama-
scus, dubai, cairo, kuwait, Tripoli (libya) and Tunis. See 
the airline’s website: Historia, http://www.lot.com/pl/pl/
web/newlot/history (accessed on 29/8/2012). 

11 in the mid-1980s the participation of arabic coun-
tries in Poland’s trade balance reached 3.5%. Poland’s 
role in libya’s and iraq’s trade also became quite si-
gnificant. Towards the end of the 1980s the economic 
crisis in Poland weakened the trade relations with the 
arab world. The Polish company budimex built 4000 
miles of roads in libya, which constituted roughly 
15% of all roads in this country. in iraq, budimex built 
a large section of the kuwait-Jordan motorway, which 
in the 1980s was the biggest such investment in the 
world. by 1990 Polish companies had realised 25 large 
projects in iraq (two steel plants, a sugar refinery, a ce-
ment mill, bridges, a mine, a dam, etc.). Some 2,500 
Poles worked in the country at the time. See Exporter.
pl, Polsko-irackie stosunki gospodarcze, http://www.
exporter.pl/kraje/k_azja/irak_2003.html (accessed on 
29/8/2012).
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z socjalistycznymi krajami arabskimi oraz z organizacjami terrorystycznymi (sprzedaż 
sprzętu, szkoleniowcy, wywiad)12. 

żOłNiErZE i TUryści – iii rP i śWiaT arabSki

W okresie iii rP, po upadku komunizmu, w niektórych wymiarach życia państwa (go-
spodarka, stypendia, polityka) doszło do wyraźnego osłabienia relacji między Polską 
a światem arabskim, lecz w innych polskie zaangażowanie zwiększyło się (bezpie-
czeństwo, turystyka). Zdecydowanie osłabły bilateralne relacje polityczne13. Z drugiej 
strony po roku Polska nie zamknęła (w odróżnieniu od niektórych regionów świata) 
ambasad w krajach arabskich; co więcej – otworzyła w latach dziewięćdziesiątych 
xx wieku ambasady w dwóch ważnych krajach: arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych 
Emiratach arabskich, a w 2008 roku – w katarze. Wyraźnie zmniejszyło się znaczenie 
współpracy ekonomicznej Polski z krajami arabskimi, gdyż polskie firmy budowlane 
po 1989 roku radykalnie ograniczyły swoją aktywność zagraniczną. Nastąpiło także 
proporcjonalne zmniejszenie wymiany handlowej polsko-arabskiej. W 2010 roku Pol-
ska wymiana handlowa ze wszystkimi krajami arabskimi wyniosła jedynie 2,2 miliarda 
USd (0,6% bilansu handlowego Polski), czyli mniej niż połowę wolumenu handlowego 
polsko-tureckiego14. Obecnie w żadnym kraju arabskim Polska nie posiada znaczącego 
udziału w jego bilansie handlowym. Polskie inwestycje zagraniczne w krajach arabskich 
i krajów arabskich w Polsce są bardzo ograniczone15. W latach dziewięćdziesiątych 
stopniowo zamykano wszystkie bezpośrednie połączenia lotnicze między Warszawą 
i stolicami krajów arabskich; sytuacja zmieniła się jesienią 2010 roku, gdy odtworzo-
no połączenia z bejrutem, kairem i damaszkiem (czasowo zawieszone). Natomiast 
w latach dziewięćdziesiątych uruchomiono nowe połączenia czarterowe do kurortów 
w afryce Północnej, więcej bowiem Polaków niż w czasach Prl jeździ dziś do krajów 
arabskich, przede wszystkim do Egiptu i Tunezji, w mniejszym stopniu do maroka. Przed 
arabską wiosną Egipt był jednym z najpopularniejszych kierunków letnich wyjazdów 
turystycznych Polaków. W 2010 roku do afryki Północnej pojechało na wakacje ponad 
850 tysięcy Polaków, z czego ponad 600 tysięcy do Egiptu, 200 tysięcy do Tunezji 
i 50 tysięcy do maroka.16. W wypadku Egiptu Polacy stanowią jedną z najliczniejszych 
grup wśród turystów zagranicznych (ponad 4% turystów zagranicznych, 5. miejsce).

Po 1989 roku zdecydowanie zmniejszyła się (proporcjonalnie do liczby arabów wyjeż-
dżających na zagraniczne stypendia oraz populacji studentów w Polsce) społeczność 

12 W latach 70.–80. xx wieku słynni arabscy terro-
ryści (abu abbas, abu Nidal) przyjeżdżali na dłuższe 
pobyty do Warszawy. Na początku lat 70. xx wieku 
ira nawiązała w Warszawie współpracę z libią. Zna-
czenie tych powiązań potwierdziła kluczowa rola Polski 
w uwolnieniu agentów cia w iraku i zdobyciu cennych 
informacji wywiadowczych w 1990 roku, przed operacją 

„Pustynna burza”.

13 Wyjątek stanowiły wizyty przywódców Polski 
w kontyngentach polskich żołnierzy w iraku. W la-
tach 2005–2011 polscy premierzy odwiedzili tylko raz 
podczas tej samej wizyty dwa inne kraje arabskie niż 
irak (kuwejt, katar). W tym samym czasie prezydenci 
Polski nie odwiedzili żadnego poza irakiem. Z drugiej 
strony w latach 2007–2008 Polskę odwiedzili król arabii 

Saudyjskiej i prezydent Egiptu.

14 Wymiana handlowa między Polską a krajami Zatoki 
Perskiej, szczególnie katarem, może wzrosnąć znacząco, 
gdy zostanie oddany do użytku gazoport w świnoujściu. 
Zob. główny Urząd Statystyczny, Handel zagraniczny. 
Styczeń – Grudzień 2010 r., http://www.stat.gov.pl/cps/
rde/xbcr/gus/PUbl_ch_handel_zagr_01-12_2010.pdf, 

dostęp: 25.06.2012. 

15 Wartość skumulowanych inwestycji zagranicznych 
Polski w krajach arabskich wyniosła do 1.01.2011 roku 
140 mln USd. Olbrzymia większość tych inwestycji 
trafiła do Zjednoczonych Emiratów arabskich. arabskie 
inwestycje w Polsce były o ponad połowę mniejsze. 
Zob. Narodowy bank Polski, Statystyka bilansu płatni-
czego, http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/

bilans_platniczy.html, dostęp: 25.06.2012. 

16 Polacy nie chcą wypoczywać w Afryce Północ-
nej, „gazeta Wyborcza”, 9.05.2011, http://wiadomosci.
gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,9565308,Polacy_nie_
chca_wypoczywac_w_afryce_Polnocnej.html, dostęp: 

25.06.2012.

well as terrorist organisations, was of a military character (selling equipment, train-
ing, intelligence).12 

SOldiErS aNd TOUriSTS – ThE POliSh Third rEPUblic 
aNd ThE arab WOrld

Since the fall of communism, in the Polish Third republic, in some areas (economy, 
scholarships, politics) there has been a visible decline in relations between Poland and 
the arab world; however, Poland’s engagement has increased in other fields (security 
and tourism). bilateral political relations have certainly waned.13 On the other hand, 
after 1989 Poland did not close its embassies in arab countries (unlike in some other 
regions of the world); moreover, in the 1990s new embassies were opened in two im-
portant states, Saudi arabia and the United arab Emirates, followed by an embassy 
in Qatar established in 2008. however, there has been a clear decrease in Poland’s 
economic cooperation with arab states, as following 1989 Polish building contractors 
radically limited their foreign engagements. There has also been a proportional decline 
in Polish-arab trade exchange. in 2010 Poland’s trade exchange with all arab countries 
was merely 2.2 billion USd (0.6% of Poland’s entire trade balance), i.e. less than a half 
of the total of Polish-Turkish trade.14 Today Poland does not play a major role in any 
arab country’s trade balance. Polish investments in arab countries and arab states’ 
investments in Poland are very limited.15 also, in the 1990s all direct flights between 
Warsaw and arab countries’ capitals were gradually closed; the situation changed 
only in the autumn of 2010, when connections with beirut, cairo and damascus were 
reopened (the last of these is temporarily suspended). New flight connections were 
established in the 1990s to North african resorts, since today more Poles than in the 
times of the People’s republic of Poland travel to arab countries, above all to Egypt 
and Tunisia, and to a lesser extent also to morocco. before the arab Spring, Egypt 
was one of the most popular summer holiday destinations for Poles. in 2010 over 
850,000 took holidays in North africa, including 600,000 in Egypt, 200,000 in Tunisia 
and 50,000 in morocco.16 in Egypt, Poles constitute one of the largest foreign tourist 
groups (occupying fifth place, with 4% of all foreign tourists).

after 1989, the number of arab students at Polish universities was radically reduced 
(in relation to the number of arabs on foreign scholarships and the whole population 

12 in the 1970s and 1980s famous arab terrorists 
(abu abbas, abu Nidal) came to Poland and stayed in 
Warsaw for extended periods of time. in the early 1970s 
it was in Warsaw that the ira began its cooperation 
with libya. The importance of these connections was 
confirmed by Poland’s key role in liberating cia agents 
in iraq and gaining valuable intelligence in 1990 prior 
to Operation desert Storm.

13 Exceptions to this were the visits of Polish leaders 
to the Polish contingents in iraq. between 2005 and 
2011 Polish prime ministers visited two arab states 
other than iraq (i.e. kuwait and Qatar) only once. in 
the same period Polish presidents did not visit any 
country in the region apart from iraq. On the other hand, 
between 2007 and 2008 the king of Saudi arabia and 
the President of Egypt paid visits to Poland.

14 Trade exchange between Poland and Persian gulf 
states, especially Qatar, may increase significantly 
when the gas port in świnoujście has been completed. 
See główny Urząd Statystyczny, Handel zagraniczny. 
Styczeń – Grudzień 2010 r., http://www.stat.gov.pl/cps/
rde/xbcr/gus/PUbl_ch_handel_zagr_01-12_2010.pdf 
(accessed on 29/8/2012).

15 Up to 1 January 2011 the value of all Polish foreign 
investments in arab countries amounted to 140 million 
USd. a great majority of these investments went to the 
United arab Emirates. arab investments in Poland amo-
unted to less than a half of this value. See Narodowy 
bank Polski, Statystyka bilansu płatniczego, http://www.
nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/bilans_platniczy.html 
(accessed on 29/8/2012). 

16 “Polacy nie chcą wypoczywać w afryce Północnej,” 
Gazeta Wyborcza.pl, 09.05.2011, http://wiadomosci.
gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,9565308,Polacy_nie_
chca_wypoczywac_w_afryce_Polnocnej.html (accessed 
on 29/8/2012).


