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Irañski program rakietowy – zagro¿enie dla Zachodu? 

Zainteresowanie Irañczyków technologi¹ rakiet balistycznych i jej militarnym 
wykorzystaniem siêga jeszcze czasów przedrewolucyjnych. Rz¹d Szacha podj¹³ ju¿ w latach 
60. ubieg³ego wieku decyzjê o wdro¿eniu projektu atomowego, któremu towarzyszyæ mia³ 
program rakietowy. Waszyngton odmówi³ jednak sprzeda¿y Iranowi gotowych systemów 
balistycznych. Teheran nawi¹za³ wiêc wspó³pracê z Izraelem. Tajny program rakietowy 
„Project Flower”, podjêty w 1977 r., nie zosta³ jednak ukoñczony ze wzglêdu na wybuch 
rewolucji islamskiej w Iranie i upadek monarchii.

W najnowszym numerze „Komentarza Miêdzynarodowego Pu³askiego” Senior Fellow 
FKP Tomasz Ot³owski analizuje potencja³ irañskiego programu rakietowego. „Irañskie 
zdolnoœci w zakresie technologii rakietowych rosn¹ systematycznie i w szybkim tempie, 
daj¹c ju¿ dzisiaj Iranowi pod wzglêdem rozmiarów i ró¿norodnoœci jego arsena³u 
rakietowego palmê pierwszeñstwa w regionie bliskowschodnim. Prócz Iranu, tylko Izrael 
i Arabia Saudyjska dysponuj¹ na Bliskim Wschodzie rakietami balistycznymi œredniego 
zasiêgu, przy czym Iran jako jedyne pañstwo regionu dysponuje a¿ dwoma ró¿nymi typami 
takich pocisków. Pod tym wzglêdem potencja³ Iranu mo¿e byæ porównywalny jedynie 
z arsena³em rakietowym s¹siedniego Pakistanu”.

Zapraszamy do lektury naszej najnowszej analizy!

Redakcja „Komentarza Miêdzynarodowego Pu³askiego”
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Tomasz Ot³owski 

17 wrzeœnia 2009 r. prezydent USA Barack Obama og³osi³ now¹ koncepcjê budowy 

systemu obrony antyrakietowej (Missile Defense, MD), w tym równie¿ jego europejskiej 
czêœci. Strategia, nazwana European Phased Adaptive Approach (EPAA), zak³ada 
stworzenie efektywnej obrony antyrakietowej w Europie w oparciu o technologiê systemu 
Aegis, rozk³adaj¹c ca³y proces na cztery etapy. Zmiana ta, niefortunnie og³oszona 
dok³adnie w 70. rocznicê sowieckiej agresji na Polskê, oznacza³a zarzucenie wczeœniejszych 
planów budowy „tarczy” w oparciu o technologiê rakiet przechwytuj¹cych (Ground Based 
Interceptors, GBI), bazowanych w silosach, których wyrzutnie mia³y byæ rozmieszczone 
m.in. w Polsce. 
Zarówno w przypadku GBI, jak i EPAA, za najwa¿niejsze uzasadnienie dla koniecznoœci 
budowy elementów systemu MD w Europie podaje siê zagro¿enie ze strony intensywnie 
rozwijanych programów rakietowych Islamskiej Republiki Iranu. Wbrew pozorom, nie jest 
to jedynie pretekst propagandowy. 

Irañskie programy rakietowe – geneza
Zainteresowanie Irañczyków technologi¹ rakiet balistycznych i jej militarnym 
wykorzystaniem siêga jeszcze czasów przedrewolucyjnych. Rz¹d Szacha podj¹³ ju¿ w latach 
60. ubieg³ego wieku decyzjê o wdro¿eniu projektu atomowego, któremu towarzyszyæ mia³ 
program rakietowy. Waszyngton odmówi³ jednak sprzeda¿y Iranowi gotowych systemów 
balistycznych. Teheran nawi¹za³ wiêc wspó³pracê z Izraelem. Tajny program rakietowy 
„Project Flower”, podjêty w 1977 r., nie zosta³ jednak ukoñczony ze wzglêdu na wybuch 
rewolucji islamskiej w Iranie i upadek monarchii.
Islamski Iran przypomnia³ sobie o rakietach balistycznych w 1984 r., w toku krwawej wojny 
z Irakiem. Stagnacja na froncie wymaga³a szybkiego wdro¿enia œrodków zdolnych zadaæ 
przeciwnikowi straty na zapleczu, dezorganizuj¹c jego machinê wojenn¹ i gospodarkê. 
Przy braku lotnictwa strategicznego rolê tak¹ idealnie spe³niaj¹ rakiety balistyczne. 
W przeciwieñstwie do Iraku, który ostrzeliwa³ miasta i instalacje wojskowe w g³êbi 
irañskiego terytorium pociskami krótkiego zasiêgu (SRBM - wiêcej patrz przypis koñcowy 
I) typu „SCUD”, Iran w tamtym czasie nie dysponowa³ takim uzbrojeniem. Dziêki 
wsparciu Syrii, Libii i Korei P³n., Irañczycy zdo³ali jednak ju¿ w 1985 r. nawi¹zaæ z Irakiem 
równorzêdn¹ walkê w kategorii rakiet balistycznych. W rok póŸniej wymiana balistycznych 
ciosów przerodzi³a siê w krwaw¹ „wojnê miast”, w której celami dla rakiet sta³y siê 
najgêœciej zaludnione, cywilne dzielnice du¿ych oœrodków miejskich w obu krajach.
Doœwiadczenia w zakresie stosowania rakiet balistycznych wyniesione z wojny z Irakiem – 
dotycz¹ce ich zalet, ale i ograniczeñ (np. ma³ej celnoœci - wiêcej patrz przypis koñcowy II) – 
przekona³y w³adze w Teheranie do koniecznoœci posiadania w³asnego arsena³u 
rakietowego. Kluczowa okaza³a siê wspó³praca nawi¹zana z Phenianem, tak¿e intensywnie 
rozwijaj¹cym w³asne programy rakietowe.

Irañskie programy rakietowe – fakty i mity
Ró¿norodnoœæ irañskich typów i rodzajów rakiet balistycznych – zarówno tych ju¿ 
znajduj¹cych siê na wyposa¿eniu si³ zbrojnych, jak i bêd¹cych dopiero w fazie 
projektowania lub testowania – nie ma sobie równych w regionie. Nawet przy za³o¿eniu, ¿e 
czêœæ z tych systemów to prototypy lub fantomy, wymyœlone na u¿ytek propagandy lub 
w celu zmylenia wrogich wywiadów, to i tak faktem jest, ¿e Iran dysponuje ju¿ pociskami 
balistycznymi zdolnymi osi¹gn¹æ dowolny cel w promieniu ponad 2 tys. kilometrów. 
W zasiêgu irañskich rakiet balistycznych znajduj¹ siê wiêc nie tylko terytoria Izraela i wielu 
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arabskich pañstw regionu – w zdecydowanej wiêkszoœci wrogów Teheranu – ale równie¿ 
najwa¿niejsze amerykañskie instalacje militarne na Bliskim Wschodzie, m.in. w Turcji, 
Bahrajnie (dowództwo i g³ówna baza V Floty USA) oraz Kuwejcie. 
Iran prowadzi obecnie, co najmniej, trzy równoleg³e projekty rozwoju systemów rakiet 
balistycznych, ró¿ni¹cych siê genez¹, technologi¹ i przeznaczeniem. 
Pierwszym projektem rakiet balistycznych, najstarszym i najbardziej zaawansowanym, jest 
„linia rodzinna” pocisków Szahab (w farsi: „Meteor”). Nale¿¹ do niej cztery typy rakiet 
krótkiego (SRBM) i œredniego zasiêgu (MRBM), znajduj¹ce siê ju¿ w s³u¿bie, oraz co 
najmniej dwa, bêd¹ce prawdopodobnie w fazie projektowo-testowej. Pociski rodziny 
Szahab w prostej linii oparte s¹ konstrukcyjnie na technologii rakiet „SCUD” produkcji 
radzieckiej – jednostopniowych, zasilanych paliwem ciek³ym rakiet krótkiego zasiêgu 
odpalanych z wyrzutni montowanych na platformach samochodowych (TEL, Transporter 
Erector Launcher). Nale¿¹ do nich: 
? Szahab-1, bêd¹cy niemal dok³adn¹ kopi¹ pocisku „SCUD-B”, o zasiêgu ok. 300 km. 
Wed³ug niepotwierdzonych danych Iran mo¿e posiadaæ nawet do 300 sztuk tych rakiet.

Szahab-2, rozwijany na bazie rakiety „SCUD-C”, zdolny osi¹gn¹æ cel na odleg³oœæ 500 
km. Irañczycy maj¹ zapewne ok. 100 pocisków tego typu.

Szahab-3, bêd¹cy kopi¹ pó³nocnokoreañskiej rakiety No Dong (ze wzglêdu na swe 
konstrukcyjne pochodzenie okreœlanej niekiedy jako „SCUD-D”), wszed³ do s³u¿by 
w 2004 r. Pocisk ten ma nominalny zasiêg ok. 900-1000 km. Szacuje siê, ¿e w irañskim 
arsenale jest ich od 200 do 250. Rakieta ta jest przy okazji najlepszym dowodem na blisk¹ 
i niezwykle owocn¹ wspó³pracê miêdzy Iranem a KRL-D w zakresie rozwoju systemów 
rakietowych. Kooperacja ta stanowi symbiozê: Koreañczycy dostarczaj¹ technologiê 
i know-how, Irañczycy zaœ fundusze oraz dostêp do zorganizowanych przez siebie rynków 
przemytu i kontrabandy w zakresie nowoczesnych technologii. 

Szahab-3B, znany te¿ jako Ghadr-1, to udoskonalona wersja rakiety Szahab-3, 
o zwiêkszonym zasiêgu (do ok. 1600-1800 km). Ich liczba szacowana jest na 50-100 sztuk.

Szahab-4/5/6 – dotychczas brak jakichkolwiek wiarygodnych danych na ich istnienia 
nawet w wersji prototypowej. Je¿eli Irañczycy faktycznie pracuj¹ nad tymi wersjami rakiet 
Szahab, to s¹ to póki co prace wy³¹cznie koncepcyjne. Warto jednak w tym kontekœcie 
odnotowaæ, ¿e wed³ug czêœci Ÿróde³ nazwê Szahab-4 nosi irañski odpowiednik 
pó³nocnokoreañskiej rakiety No Dong-B (zasiêg: ok. 1600-1800 km), oficjalnie 
wykorzystywany przez Teheran jako pierwszy stopieñ rakiety noœnej satelitów Simorgh. 
Na pocz¹tku obecnego stulecia pojawi³y siê informacje o zupe³nie nowej „rodzinie” 
irañskich rakiet balistycznych, bêd¹cej elementem odrêbnego projektu rakietowego. 
Chodzi o dwustopniowe pociski na paliwo sta³e, budowane „od podstaw” przez irañski 
przemys³ rakietowy. W 2008 r. nowa rakieta – Se'd¿il („Wypalona glina”) – przesz³a 
pierwszy publiczny test. Osi¹gi tego pocisku (okreœlanego tak¿e w niektórych Ÿród³ach 
irañskich jako Aszura) s¹ bez w¹tpienia imponuj¹ce, przynajmniej w porównaniu 
z dotychczasowym inwentarzem rakietowym Iranu. Zasiêg Se'd¿ila to ponad 2200 km, co 
ewidentnie zawdziêcza on zastosowaniu rozwi¹zañ nosz¹cych wszelkie znamiona 
zagranicznej myœli technologicznej, z pewnoœci¹ bardziej zaawansowanej ni¿ 
pó³nocnokoreañska (byæ mo¿e chiñskiej lub rosyjskiej). Zreszt¹ ju¿ sam fakt, ¿e rakieta ta 
napêdzana jest paliwem sta³ym (a nie ciek³ym, jak pochodne SCUD-ów) to skok 
generacyjny. Przygotowanie takiego pocisku do odpalenia zajmuje najwy¿ej kilkadziesi¹t 
minut. W przypadku napêdu na paliwo ciek³e mo¿e to trwaæ kilka godzin. 
Ju¿ w 2009 r. pojawi³a siê kolejna wersja pocisków tej rodziny – Se'd¿il-2, o zasiêgu nawet do 
2600 km. Tempo rozwoju tego segmentu programów rakietowych Iranu to kolejna 
wskazówka, ¿e zastosowana w nich technologia nie jest wy³¹cznie rezultatem rozwoju myœli 
technicznej samych Irañczyków.
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Równoczeœnie, Teheran informuje o kolejnych typach swoich rakiet. W 2010 r. ujawniona 
zosta³a rakieta Qiam-1 („Powstanie”), która na pierwszy rzut oka zdaje siê byæ 
pomniejszon¹ wersj¹ pocisków serii Szahab, choæ wed³ug oficjalnych zapewnieñ jest 
ca³kowicie „now¹ generacj¹ rodzimych” rakiet. W tym przypadku wszystko wskazuje 
jednak na to, ¿e mamy tu raczej do czynienia ze wspomnianym wczeœniej przypadkiem 
„fantomu” – rakiety-widma, maj¹cej zmyliæ wrogów Iranu. Dezinformacji s³u¿¹ te¿ liczne 
zmiany w nazewnictwie ju¿ stosowanych lub dopiero co projektowanych typów rakiet. 
W efekcie ka¿dy z irañskich pocisków nosi co najmniej dwie alternatywne nazwy, co 
wprowadza du¿y chaos pojêciowy i sprawia, ¿e nie sposób precyzyjnie opisaæ wszystkich 
elementów arsena³u rakietowego Iranu. 
Bez w¹tpienia realnym projektem rakietowym jest intensywnie rozwijany ambitny program 
kosmiczny Iranu, jednoczeœnie bêd¹cy zapewne parawanem dla planów budowy rakiet 
miêdzykontynentalnych (ICBM). To trzeci z programów balistycznych, realizowanych 
obecnie przez Iran, o najwiêkszym znaczeniu geopolitycznym i militarnym. W lutym 
2009 r. Iranowi uda³o siê, po kilku nieudanych próbach, wynieœæ na orbitê oko³oziemsk¹ 
pierwszego sztucznego satelitê (Omid, „Nadzieja”), przy u¿yciu rakiety noœnej Safir 
(„Pos³aniec”). Ten dwustopniowy pocisk, napêdzany paliwem ciek³ym i bêd¹cy twórcz¹ 
modyfikacj¹ rakiety Shahab-3, stanowi prze³om w irañskich pracach nad technologi¹ rakiet 
balistycznych. 
Kolejnym prze³omem w zakresie irañskich technologii kosmicznych mo¿e byæ rakieta 
noœna Simorgh (w niektórych Ÿród³ach okreœlana nies³usznie jako Safir-2). Simorgh jest 
w stanie wynieœæ na orbitê obiekt o masie nawet kilkuset kilogramów, a jego si³a noœna jest 
a¿ dwukrotnie wiêksza, ni¿ Safira, i a¿ czterokrotnie wiêksza, ni¿ Se'd¿ila. Wed³ug 
szacunków ekspertów z USA i Izraela, moc Simorgha – wykorzystanego jako ICBM – 
dawa³aby temu pociskowi zasiêg ok. 6000 km. To jeszcze nie jest potencja³ zdolny zagroziæ 
bezpoœrednio Stanom Zjednoczonym, ale za to umo¿liwiaj¹cy ju¿ trafienie dowolnego celu 
na obszarze Europy, wiêkszoœci terytorium Rosji, Chin, Indii i Pakistanu oraz niemal ca³ej 
Afryki. Gdyby jednak wyposa¿yæ Simorgha w niewiele tylko potê¿niejsze silniki oraz 
dodatkowy, trzeci stopieñ, to jego zasiêg móg³by wzrosn¹æ nawet do ponad 11 000 km. A to 
ju¿ jest pole ra¿enia, które obejmuje ca³y pó³nocno-wschodni obszar USA, wraz 
z g³ównymi miastami Wschodniego Wybrze¿a (z Nowym Jorkiem i Waszyngtonem 
w³¹cznie).
Obecny program kosmiczny Teheranu stanowi ukoronowanie wszystkich 
dotychczasowych irañskich wysi³ków w zakresie projektów balistycznych. Ostatecznym 
celem Iranu jest uzyskanie mo¿liwoœci zadania ciosu rakietowego (opcjonalnie – 
z zastosowaniem broni atomowej) na odleg³oœæ kilkunastu tysiêcy kilometrów. Marzeniem 
obecnych w³adz w Teheranie nie jest bowiem wy³¹cznie uzyskanie statusu pañstwa 
nuklearnego, zdolnego raziæ swych najbli¿szych s¹siadów w szeroko ujêtym regionie. 
Celem Iranu ajatollahów jest znalezienie siê w pierwszej lidze œwiatowych potêg – pañstw, 
które s¹ w stanie uderzyæ swymi rakietami w cele znajduj¹ce siê na drugiej pó³kuli globu. 
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Wnioski i rekomendacje
1. Irañskie zdolnoœci w zakresie technologii rakietowych rosn¹ systematycznie i w szybkim tempie, daj¹c 
ju¿ dzisiaj Iranowi pod wzglêdem rozmiarów i ró¿norodnoœci jego arsena³u rakietowego palmê 
pierwszeñstwa w regionie bliskowschodnim. Prócz Iranu, tylko Izrael i Arabia Saudyjska dysponuj¹ na 
Bliskim Wschodzie rakietami balistycznymi œredniego zasiêgu, przy czym Iran jako jedyne pañstwo 
regionu dysponuje a¿ dwoma ró¿nymi typami takich pocisków. Pod tym wzglêdem potencja³ Iranu 
mo¿e byæ porównywalny jedynie z arsena³em rakietowym s¹siedniego Pakistanu.

2. Irañski potencja³ rakietowy rozwijany jest g³ównie jako strategiczny œrodek odstraszania przeciwko 
USA, co determinuje d¹¿enie Teheranu do pozyskania skutecznej technologii miêdzykontynentalnej 
(ICBM). Wed³ug zgodnych ocen wspólnot wywiadowczych Izraela i USA, Iran mo¿e osi¹gn¹æ 
operacyjne zdolnoœci w zakresie takiej technologii ju¿ w 2014/2015 r. Stanie siê tak g³ównie dziêki 
intensywnej asyœcie ze strony KRL-D oraz prawdopodobnie Chin i Rosji. W tym kontekœcie obecne 
zaostrzenie stosunków miêdzy Zachodem (USA) a Rosj¹ na tle Ukrainy mo¿e byæ czynnikiem, który 
popchnie Moskwê do wiêkszej i dalej id¹cej pomocy dla Teheranu, m.in. w zakresie jego programów 
rakietowych.

3. Iran jest pierwszym na œwiecie pañstwem, które posiada nowoczesny i rozbudowany arsena³ rakiet 
balistycznych typu MRBM i IRBM, nie dysponuj¹c równoczeœnie oficjalnie broni¹ j¹drow¹. Fakt ten 
rodzi w¹tpliwoœci co do rzeczywistej natury i przeznaczenia irañskiego programu nuklearnego. Pociski 
balistyczne s¹ najbardziej efektywnym œrodkiem przenoszenia broni atomowej. W raportach 
Miêdzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) sygnalizowano ju¿ wielokrotnie, ¿e Irañczycy 
prowadz¹ prace nad miniaturyzacj¹ urz¹dzeñ nuklearnych, byæ mo¿e w celu umieszczania ich 
w g³owicach rakiet. Kwestie te wchodz¹ ju¿ w zakres negocjacji, prowadzonych z Iranem przez grupê 
piêciu mocarstw (tzw. P5+1), nale¿¹c do ich najbardziej dra¿liwych tematów.

4. Niezale¿nie od tego, kiedy Iran osi¹gnie pe³ne zdolnoœci militarne w kategorii ICBM, ju¿ dzisiaj 
w zasiêgu jego rakiet balistycznych znajduje siê w istocie ca³y region Bliskiego i Œrodkowego Wschodu, 
a tak¿e wschodnie i po³udniowo-wschodnie obszary kontynentu europejskiego (Ba³kany wschodnie, 
Peloponez, Ukraina i po³udniowa Rosja). Jeœli prawdziwe s¹ podawane oficjalnie przez Irañczyków dane, 
dotycz¹ce maksymalnego zasiêgu rakiet typu Se'd¿il-2 (2500-2600 km), to w ich polu ra¿enia znajduje siê 
ju¿ tak¿e niemal ca³a Europa Œrodkowa (w³¹cznie z Warszaw¹).

5. Irañskie postêpy w zakresie ofensywnych systemów rakietowych dobitnie pokazuj¹, ¿e to w³aœnie 
Europa – z racji bliskoœci geograficznej wzglêdem Iranu – powinna w pierwszym rzêdzie d¹¿yæ do 
podjêcia wysi³ków na rzecz zwiêkszenia w³asnego bezpieczeñstwa w zakresie obrony 
przeciwrakietowej. Tymczasem ¿adne z pañstw Starego Kontynentu, ani nawet Sojusz 
Pó³nocnoatlantycki jako ca³oœæ, nie s¹ w stanie – pod wzglêdem technologicznym, organizacyjnym 
i politycznym – sprostaæ zadaniu obrony obszaru europejskiego przed atakiem rakietowym z regionu 
bliskowschodniego. Zdolnoœci w tym zakresie posiadaj¹ obecnie jedynie Stany Zjednoczone. Tym 
samym ich strategia EPAA wydaje siê mimo wszystko jedyn¹ wiarygodn¹ metod¹ przeciwdzia³ania 
zagro¿eniu rakietowemu ze strony Iranu. Zagro¿eniu, które ma jak najbardziej realny i powa¿ny 
charakter.
---------------------------------
Przypisy koñcowe
I. Wed³ug najpowszechniejszej klasyfikacji rakiet balistycznych, wyró¿nia siê rakiety krótkiego zasiêgu (SRBM, Short Range Ballistic 
Missile, zasiêg do 1000 km), œredniego zasiêgu (MRBM, Medium Range Ballistic Missile, zasiêg od 1000 do 3000 km), poœredniego 
zasiêgu (IRBM, Intermediate Range Ballistic Missile, zasiêg od 3000 do 5500 km) oraz pociski miêdzykontynentalne (ICBM, 
Intercontinental Ballistic Missile, o zasiêgu powy¿ej 5500 km). Technologia ICBM jest zazwyczaj to¿sama z technologi¹ tzw. nosicieli 
kosmicznych (space vehicles), czyli rakiet zdolnych osi¹gn¹æ orbitê oko³oziemsk¹.
II. Celnoœæ rakiet balistycznych wyra¿a siê tzw. parametrem CEP (Circular Error Probable), czyli okreœlonym w metrach promieniem 
okrêgu, wewn¹trz którego zakoñczy swój lot statystycznie po³owa wycelowanych w jego œrodek pocisków. W przypadku rakiet rodziny 
SCUD, CEP wynosi od kilkuset do nawet 2000 metrów.
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Fundacja im. Kazimierza Pu³askiego 

„Komentarz Miêdzynarodowy Pu³askiego”

jest niezaleýnym think tankiem specjalizujàcym siæ w polityce zagranicznej. Fundacja 
dostarcza strategiczne analizy i rozwiàzania dla decydentów rzàdowych, sektora 
prywatnego i spoùeczeñstwa obywatelskiego, które dajà wglàd w przyszùoúã i przewidujà 
nadchodzàce zmiany.

Fundacja w swoich badaniach i analizach koncentruje siæ gùównie na dwóch wektorach: 
transatlantyckim w wymiarze politycznym i bezpieczeñstwa oraz Rosji i obszarze 
postsowieckim. Ponadto obszarem analiz sà Azja, Afryka, Bliski Wschód oraz kraje 
Europy.

Fundacja mog³a powstaæ dziêki przemianom politycznym, które nast¹pi³y w Polsce po 
1989 r. Idea³y genera³a Kazimierza Pu³askiego (wolnoœæ, sprawiedliwoœæ i demokracja) 
stanowi¹ inspiracjê dla wszelkich inicjatyw podejmowanych przez Fundacjê. Dzia³ania 
Fundacji obejmuj¹ m.in.: prowadzenie badañ naukowych, opracowywanie publikacji 
i analiz, przygotowywanie seminariów oraz konferencji, edukowanie i wspieranie liderów 
(www.instytutprzywodztwa.pl). 

Fundacja by³a organizatorem Warszawskiego Regionalnego Kongresu Organizacji 
Pozarz¹dowych (www.warsawcongress.pl). Obecnie jest wspó³organizatorem Akademii 
M³odych Dyplomatów (www.diplomats.pl) oraz wydawc¹ Platformy Komunikacyjnej dla 
Organizacji Pozarz¹dowych (www.non-gov.org). 

Fundacja przyznaje Nagrodê im. Kazimierza Pu³askiego „Rycerz Wolnoœci” dla wybitnych 
postaci zas³u¿onych w promowaniu demokracji. Nagrodê dotychczas otrzymali profesor 
W³adys³aw Bartoszewski, profesor Norman Davies, Alaksandar Milinkiewicz, lider 
demokratycznej opozycji na Bia³orusi, byli prezydenci Polski Lech Wa³êsa i Aleksander 
Kwaœniewski, by³y prezydent Litwy Valdas Adamkus, by³a prezydent £otwy Vaira 
Vîíe-Freiberga, by³y wysoki przedstawiciel UE ds. wspólnej polityki zagranicznej 
i bezpieczeñstwa oraz by³y sekretarz generalny NATO Javier Solana, by³y minister spraw 
zagranicznych Francji i za³o¿yciel nagrodzonej Pokojow¹ Nagrod¹ Nobla organizacji 
Lekarze Bez Granic Bernard Kouchner oraz by³y senator USA Richard Lugar.

Fundacja Pu³askiego jest jedn¹ z dwóch polskich organizacji pozarz¹dowych 
posiadaj¹cych status organizacji partnerskiej Rady Europy. Wiêcej o Fundacji na

to analizy istotnych dla Polski zagadnieñ z zakresu polityki miêdzynarodowej. Dokument 
publikowany jest w dwóch wersjach jêzykowych: polskiej i angielskiej. Osoby chc¹ce 
publikowaæ swoje oryginalne prace w „KMP”, proszone s¹ o kontakt z redakcj¹ 
(office@pulaski.pl). ¯eby regularnie otrzymywaæ kolejne numery „KMP” nale¿y podaæ 
swój e-mail na stronie www.pulaski.pl. 

 
www.pulaski.pl. 
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