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WOJCIECH KISS-ORSKI

POD KONIEC XIX WIEKU SKOŃCZYŁA SIĘ
ERA KOLOROWYCH I FANTAZYJNYCH
UBIORÓW ŻOŁNIERSKICH.
W czasie powstania Mahdiego w Sudanie czy w trakcie II wojny burskiej Brytyjczycy, a podczas
wojny amerykańsko-hiszpańskiej Amerykanie nosili już mundury w kolorze khaki, w których żołnierz był mniej widoczny na polu walki. Jako jedni z ostatnich z czerwonych spodni i granatowych
kurtek swych szeregowych musieli w 1914 roku zrezygnować Francuzi, gdy ich rozpoznawalność
uznano za jedną z przyczyn zbyt dużych strat. Od tego czasu mamy dwa rodzaje mundurów: polowy, w barwach ochronnych, i wyjściowy, o charakterze reprezentacyjnym.
W Polsce oba często wzbudzały i nadal wzbudzają dyskusje. O tych pierwszych więcej mówią,
ze zrozumiałych względów, żołnierze, o drugich, gdzie w grę bardziej wchodzą względy estetyczne, a więc gusty i indywidualne upodobania, wypowiadają się także ludzie spoza wojska.
Być może wielu nie zgodzi się z tym poglądem, ale przez kilkadziesiąt lat w zasadzie nie można było sprawdzić funkcjonalności umundurowania i oporządzenia polskich żołnierzy. Paradoksalnie czas pokoju na to nie pozwalał. Tak naprawdę umożliwił to dopiero Irak, czyli miejsce,
gdzie panowały warunki wojenne. Wystarczy wspomnieć odklejające się podeszwy, braki kamizelek taktycznych czy użycie niewłaściwych materiałów do produkcji ubiorów. Ta misja jasno pokazała, że mundur polowy musi być nie tylko dobrze wykonany, lecz także właściwie zaprojektowany. Czy po latach dyskusji i reform przyszedł wreszcie czas uregulowania kwestii mundurowych w Wojsku Polskim? Jesteśmy właśnie w przeddzień obowiązywania nowych rozporządzeń,
przygotowanych przez MON, które, jak pisze Paulina Glińska, autorka głównego artykułu w niniejszej „Polsce Zbrojnej”, przede wszystkim zwiększają funkcjonalność mundurów, upraszczają zasady ich noszenia, poprawiają komfort i bezpieczeństwo żołnierzy. Warto przeczytać ten materiał, by dowiedzieć się także, jak wiele kwestii przez lata było nieuregulowanych.

I rzecz najważniejsza, która, jak się wydaje,
dobrze wróży nowym zasadom umundurowania
– w pracach nad nimi kierowano się opiniami
i potrzebami użytkowników, czyli samych żołnierzy.
Więcej o m undu ra c h na s tro na c h 1 2 – 3 1
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POD KONIEC MARCA W POWIDZU WYLĄDOWAŁY CZTERY SAMOLOTY TRANSPORTOWE
C-130 HERCULES I SZTURMOWE A1- THUNDERBOLT. Przylecieli nimi amerykańscy
piloci, którzy wraz z polskimi żołnierzami ćwiczyli w ramach „Aviation Detachment”.
A-10 Thunderbolt II z 354 Dywizjonu Myśliwskiego są popularnie nazywane wartdogami
(guziec). Były wykorzystywane przez Amerykanów między innymi podczas operacji
w Iraku.
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Kluczowe decyzje
P

rezydent Bronisław Komorowski,
premier Ewa Kopacz i wicepremier
minister obrony narodowej Tomasz
Siemoniak poinformowali, że w przypadku „Wisły”, która według wstępnych
szacunków MON będzie najdroższym
– wartym kilkanaście miliardów złotych
– podsystemem tzw. tarczy Polski, nasi
żołnierze dostaną amerykańskie zestawy rakietowe Patriot firmy Raytheon.
Wiceminister Czesław Mroczek
wyjaśniał, że przy wyborze tej oferty
kierowano się czterema kryteriami.
„Pierwszym był stopień spełnienia
naszych wymagań technicznych, drugim wielkość tzw. polonizacji, czyli
udziału polskiego przemysłu w realizacji kontraktu. Trzecie to współpraca
wojskowa, czyli korzyści, jakie odniesie
z umowy obronność państwa i nasza
armia. Ostatnim, czwartym kryterium,
były inne, w tym geopolityczne i gospodarcze korzyści naszego kraju”, wyliczał. Podpisanie umowy na dostawę
ośmiu baterii patriotów jest planowane
na koniec 2016 roku. Jak zapowiedział
wiceminister, zanim po trzech latach od

zawarcia kontraktu trafią do nas dwie
baterie w wersji przejściowej, czyli
obecnie dostępnej, w Polsce będą stacjonowały rotacyjnie zestawy, należące
do US Army. Pierwsze dwie baterie
w docelowej specyfikacji, czyli wyposażone między innymi w radar dookólny i nowy sieciocentryczny system
dowodzenia, mają być dostarczone
w 2022 roku. „Dostawa wszystkich
zestawów w pełni spełniających nasze
wymagania techniczne, czyli ze zmodernizowanymi tymi dwoma pierwszymi, powinna zakończyć się w 2025
roku”, podkreślał wiceminister.
Na temat drugiego programu, dotyczącego śmigłowców wielozadaniowych dla wszystkich rodzajów wojsk,
w tym nie tylko maszyn do zwalczania
okrętów podwodnych, lecz także ratowniczych i wsparcia bojowego, MON
przekazało informację, że do kolejnej
fazy przetargu została zakwalifikowana
tylko jedna firma – Airbus Helicopters,
z maszyną EC-725 Caracal, od niedawna noszącą nazwę H225M Caracal.
Przedstawiciele resortu obrony wyja-

Śnieżniki dla armii
I

nżynierowie z Wojskowego Instytutu
Technicznego Uzbrojenia oraz firmy
Autocomp Management ze Szczecina
symulator Śnieżnik zbudowali na zlecenie wojska. Na tej wirtualnej strzelnicy
komputerowo generowane cele są
wyświetlane na specjalnym ekranie. Kie-
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rujący szkoleniem może dowolnie modyfikować scenariusz, zmieniając na przykład liczebność nieprzyjaciela. Żołnierze
strzelają ze specjalnej broni, imitującej
beryle, kbk AK 47, karabiny maszynowe
PKM czy karabiny snajperskie. Wojsko
dysponuje dwunastoma tego typu syste-

śniali, że pozostali oferenci – konsorcjum Sikorsky International Operations
Inc., Sikorsky Aircraft Corporation i Polskie Zakłady Lotnicze w Mielcu z black
hawkiem, oraz Wytwórnia Sprzętu
Komunikacyjnego PZL Świdnik
z AW149 – nie spełnili wymogów formalnych. Amerykanie zaproponowali maszyny bez wymaganego przez nas uzbrojenia, a polsko-włoskie konsorcjum nie było
w stanie dostarczyć śmigłowców w odpowiednim terminie. Po rozpatrzeniu złożonych ofert MON zdecydowało również
zmniejszyć liczbę zamówionych maszyn.
Chcemy nie 70, lecz 50 sztuk – 16 maszyn
wielozadaniowych dla wojsk lądowych,
osiem w wersji zwalczania okrętów podwodnych, osiem maszyn poszukiwania
i ratownictwa CSAR (Combat Search and
Rescue) w wersji SOF dla wojsk specjalnych, pięć CSAR Medavac, siedem
CSAR dla wojsk lądowych oraz sześć
CSAR dla marynarki wojennej. Podpisanie umowy w sprawie śmigłowców
powinno nastąpić jesienią 2015 roku, po
pozytywnym zakończeniu przez caracala
n
testów poligonowych. K W

mami. Teraz resort obrony zapowiedział
kupno czterech kolejnych cyfrowych
symulatorów. Wojskowi czekają na zgłoszenia od firm zainteresowanych dostarczeniem wirtualnych strzelnic, a do złożenia ofert wstępnych zostanie zaproszonych maksymalnie siedem podmiotów.
Podpisanie umowy na kupno kolejnych
symulatorów jest planowane na drugą
n
połowę roku. P Z , K W
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Więcej żołnierzy i sprzętu

Militarna
edukacja

Polska wzmacnia obronę wschodniej granicy.

D

o jednostek wojskowych na wschodzie i północnym wschodzie kraju
trafi więcej żołnierzy i nowoczesnego
sprzętu”, zapowiedział sekretarz stanu
Czesław Mroczek podczas posiedzenia
sejmowej Komisji Obrony Narodowej.
Jak tłumaczył zastępca szefa Sztabu
Generalnego WP gen. dyw. Anatol Wojtan, działania Rosji na Ukrainie pozwalają sądzić, że rosyjskie plany nie mają
charakteru doraźnego. Dlatego powstał
plan wzmocnienia bezpieczeństwa państwa. „Ponadto w czasach PRL-u główne
siły naszej armii lokowano na zachodzie
kraju, stamtąd bowiem spodziewano się
największego zagrożenia. Teraz chcemy
to powoli zmieniać”, wyjaśniał dziennikarzom minister Tomasz Siemoniak.
Więcej żołnierzy i sprzętu ma się pojawić w batalionach pancernych, zmechanizowanych i zmotoryzowanych, między

innymi 1 Warszawskiej Brygady Pancernej, stacjonującej w Warszawie, Chełmie
i Siedlcach, 9 Brygady Kawalerii Pancernej w Braniewie, 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej, 7 Pomorskiej
Brygady Obrony Wybrzeża i 11 Pułku
Artylerii w Węgorzewie. W planach jest
też wzmocnienie pułków rozpoznawczych w Białymstoku, Hrubieszowie
i Lidzbarku Warmińskim.
Do 2017 roku będzie w tych jednostkach służyć o 7 tys. żołnierzy więcej niż
obecnie, w tym ponad 2 tys. z NSR-u.
Wśród uzbrojenia przewidzianego dla
jednostek na wschodzie znalazły się
wyrzutnie rakietowe Homar i samobieżne armatohaubice Krab. Ponadto dwa
bataliony 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej otrzymają transportery Rosomak z wyrzutniami pocisków przeciwn
pancernych Spike. P Z , J T , A D

Trójnarodowa jednostka

C

oraz bliżej powstania litewsko-polsko-ukraińskiej brygady. „Polska ma
pilnować, aby świat zachodni nie zatrzasnął przed Ukrainą drzwi do struktur
politycznych i bezpieczeństwa, do Unii
Europejskiej, a także do NATO”, mówił
prezydent Bronisław Komorowski podczas wizyty w dowództwie tworzonej
w Lublinie litewsko-polsko-ukraińskiej
brygady. Prezydent podkreślał rolę mię-

dzynarodowej LITPOLUKRBRIG,
zaznaczając, że jest ona jednym z narzędzi na rzecz wspomagania reformy systemu obronnego Ukrainy.
Jak zapowiedział minister Tomasz
Siemoniak, strony zacieśniają kontakty
dzięki porozumieniu technicznemu,
określającemu zasady funkcjonowania
brygady. Pierwsze ćwiczenia mają się
n
odbyć w tym roku. P Z , M K S , A D

Nasza armia będzie szkolić
ukraińskich wojskowych.

J

ak ustalili przedstawiciele NATO
oraz polskiej i ukraińskiej armii,
pierwszy kurs dla ukraińskich wojskowych, którzy pod okiem Polaków będą
przygotowywać się do szkolenia podoficerów swojej armii, odbędzie się
w czerwcu. Następne zostaną zorganizowane we wrześniu i w październiku.
Strona ukraińska zadeklarowała, że weźmie w nich udział około 50 osób. Kurs,
przelot i pobyt ukraińskich żołnierzy sfinansują NATO i polski resort obrony.
„Mamy dobre warunki do prowadzenia
kursów, to przesądziło o wyborze Polski
jako miejsca szkolenia”, mówi
gen. Bogusław Pacek, pełnomocnik
ministra obrony narodowej i doradca
NATO do spraw reformy wojskowego
systemu edukacyjnego Ukrainy.
Jak podaje resort obrony, kurs odbędzie się w ramach natowskiego programu DEEP (Defence Education Enhancement Program) – Ukraine. Jego celem
jest dostosowanie szkolnictwa wojskowego Ukrainy do standardów sojuszu. Polska odgrywa w tym programie rolę państwa wiodącego. Oprócz nas biorą w nim
udział między innymi Czechy, Niemcy,
USA, Wielka Brytania i Kanada. Nasz
kraj pomaga Ukrainie także w inny sposób, między innymi na polskich uczelniach wojskowych odbywają staże ukran
ińscy wykładowcy. P Z , A D

Jedna zamiast dwóch
O

d lipca ma powstać nowa Agencja
Mienia Wojskowego. Działające
obecnie Agencja Mienia Wojskowego
i Wojskowa Agencja Mieszkaniowa
zostaną zlikwidowane, a zamiast nich
powstanie nowa instytucja o nazwie
Agencja Mienia Wojskowego. Projekt
ustawy regulującej te zmiany przygotował resort obrony, a zaakceptował rząd.
Jak uzasadnia Ministerstwo Obrony
Narodowej, obie agencje zajmują się
nieruchomościami przekazanymi przez

resort obrony i często konkurują ze sobą
w ich pozyskiwaniu i zbywaniu. Dublują się też struktury tych instytucji, co
podwyższa koszty ich funkcjonowania.
„Powstanie jednej agencji ułatwi nadzorowanie jej przez ministra i pozwoli
lepiej gospodarować pieniędzmi.
W kolejnych latach roczne oszczędności
z tego tytułu wyniosą około 20 mln zł”,
podaje MON.
Do zadań AMW będzie należeć między innymi gospodarowanie mieniem

Skarbu Państwa, remontowanie budynków i lokali mieszkalnych, budowanie
domów na potrzeby obronności państwa,
przechowywanie materiałów wybuchowych i obrót nimi. W projekcie ustawy
zapisano, że nowa instytucja będzie
finansowana z wpływów uzyskanych ze
sprzedaży zbędnego mienia, opłat za
używanie mieszkań i internatów oraz
dotacji budżetowej. AMW ma działać od
1 lipca 2015 roku. Teraz projektem ustan
wy zajmie się parlament. P Z , J T
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Przygody
w mundurze

dy przeżyłem pierwszą przygodę w mundurze, przed ponad czterdziestu laty,
byłem jeszcze żołnierzem służby zasadniczej. Na dwa dni przed inspekcją, podczas
porannego apelu, dowódca, spojrzawszy na naszą kompanię, zwrócił się do szefa
z kwaśną miną: „Wolałbym dostać ocenę niedostateczną z bardziej sensownego
PIOTR
powodu niż za niechlujny wygląd naszych żołnierzy”. Popołudniem więc długie koryta
BERNABIUK
umywalni zamieniły się w zbiorową pralnię. Szare mydło, pół godziny roboty i gotowe.
Gorzej było z wysuszeniem polowych mundurów, jako że sezon grzewczy już się skończył,
a pogoda nie sprzyjała. Do wieczora paradowaliśmy w podkoszulkach i dynamoslipach, ale
rankiem należało wyruszyć na zajęcia… Wtedy właśnie nasz dowódca plutonu odkrył tak
popularny dziś system termoaktywny. Uaktualnił konspekt, na miejsce „titawy” (praca kluczem w alfabecie Morse’a) wrzucił do programu marsz kondycyjny i „suszarnia” ruszyła
równym szykiem. Szliśmy tak długo, aż wyschliśmy!
Drugi epizod miał miejsce kilka lat później, gdy na naramiennikach nosiłem cztery belki.
Zwiadowcy, po kilkudobowych, wysilonych zajęciach w polu odnieśli spektakularny sukces. Umęczeni, niewyspani, utytłani w błocie, wyglądali jak nieboskie stworzenia. Zanim
jednakże zdążyli napić się wody i doprowadzić jako tako do regulaminowego porządku,
ustawiono ich w szyku w celu przyjęcia gratulacji od samego generała. I nagle, błysk jak
wybuch atomówki, a potem panika, bieganina, wrzaski – kadra stoi w mundurach polowych, ale gdzie „przysługujące” wówczas również do mundurów polowych koszule i krawaty? Zdążyli. W ostatniej chwili ktoś doniósł niezbędne akcesoria, generał pochwalił żołnierzy… za regulaminowy wygląd.
Innym razem podczas wielkich, sojuszniczych ćwiczeń (jeszcze za tamtego sojuszu) jadę
sobie UAZ-em w wysokim, sztabowym towarzystwie. Nagle z krzaczorów wyłaniają się
jakieś indywidua w roboczych drelichach i coś taszczą z wielkim wysiłkiem. Osobistość,
prosto ze stolicy, zwraca się do prowadzącego wojnę dowódcy: „Co to za łachudry? Tak
wyglądają twoi żołnierze?”. Zaćwiczonemu po dwóch tygodniach prowadzenia działań oficerowi jest już wszystko jedno, więc odpowiada z flegmą: „To jeszcze od wojny jakieś niedobitki Werwolfu po poligonie się plączą”.
Nie wiem, czy uda mi się spiąć jedną puentą i odnieść do współczesności przytoczone
historyjki, a mam ich dziesiątki. Żołnierz ma wprawdzie jedno ciało, ale mundurów co
niemiara – służbowy, wyjściowy, galowy, polowy, roboczy, specjalny… A do każdego
z nich regulaminy, przepisy, ceremoniały i paragrafy. W sumie, pozornie przepych na
pograniczu obłędu i totalne zaplątanie. Poza tym dla jednych mundur jest jedynie strojem
roboczym, a „mundurówka” rekompensatą za jego noszenie. Inni natomiast w mundurze
czują się uskrzydleni, a jego noszenie poczytują sobie za honor, tak jak „robota” w wojsku jest służbą Ojczyźnie.
Można też zastosować bardzo prostą kwalifikaŻOŁNIERZ MA WPRAWDZIE
cję: mundury do walki i do „wyglądania”. Te
pierwsze stają się niejako wysoko wyspecjalizowaJEDNO CIAŁO, ALE
nymi przyrządami, dopasowanymi do uzbrojenia,
MUNDURÓW CO NIEMIARA
oprzyrządowania i wykonywanych w boju czynno– SŁUŻBOWY, WYJŚCIOWY,
ści. Drugie… mają być po prostu szykowne. Aby
n
te panny sznurem…
GALOWY, POLOWY, ROBOCZY…
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PORZĄDKI
W SZAFIE
Większa funkcjonalność
mundurów, prostsze reguły
ich noszenia oraz bardziej
korzystne zasady wypłaty
mundurówki. To główne zmiany
w przepisach mundurowych.

12

NUMER 5 | MAJ 2015 | POLSKA ZBROJNA

NUMER 5 | MAJ 2015 | POLSKA ZBROJNA

13

W O J S K O W Y O Ś R O D E K B A D A W C Z O - W D R O Ż E N I O W Y
S Ł U Ż B Y M U N D U R O W E J

SNAJPERZY||
|peryskop MUNDURY

N

owe rozporządzenia „mundurowe” przygotowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej to efekt
zmian ustawy pragmatycznej,
a także dwóch innych obowiązujących dokumentów: „Koncepcji
zmian funkcjonowania służby
mundurowej w Siłach Zbrojnych
RP” oraz „Koncepcji zmian
umundurowania i wyekwipowania
żołnierzy Sił Zbrojnych RP
w latach 2014–2015”. Prace nad
zmianami trwały kilkanaście miesięcy. Prowadzili je specjaliści
z Szefostwa Służby Mundurowej
Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych oraz Wojskowego Ośrodka Badawczo-Wdrożeniowego Służby
Mundurowej w Łodzi.
Nowe rozwiązania są rezultatem między innymi
doświadczeń z użytkowania mundurów, w tym
przede wszystkim w polskich kontyngentach wojskowych, udziału w międzynarodowych targach
branżowych w latach 2008–2013, a także obserwacji kierunków zmian w umundurowaniu innych
armii NATO. W pracach nad nowymi wzorami
umundurowania i wyekwipowania kierowano się
także oczekiwaniami i potrzebami użytkowników,
z którymi przeprowadzono kilka spotkań roboczych. To żołnierze wybrali do sprawdzenia najbardziej odpowiadające im przedmioty, spośród
kilku modeli zaproponowanych przez Szefostwo
Służby Mundurowej i Wojskowy Ośrodek Badawczo-Wdrożeniowy Służby Mundurowej, następnie
przez kilka miesięcy testowali je, by wskazać mocne i słabe strony. „Zmiany miały na celu poprawę
komfortu i bezpieczeństwa żołnierzy podczas
realizacji zadań operacyjnych, estetycznego
wyglądu przy jednoczesnym zachowaniu i uszanowaniu symboliki oraz barw wywodzących się
z tradycji i dziedzictwa Wojska Polskiego”, podkreśla płk Jerzy Iwanicki, stojący na czele Szefostwa Służby Mundurowej Inspektoratu Wsparcia
Sił Zbrojnych.
NA GALOWO CZY WYJŚCIOWO?
Obowiązujące przepisy szczegółowo, ale
w sposób bardzo przejrzysty opisują rodzaje
umundurowania. Wszystkie wzory w najmniejszych szczegółach są określone w załącznikach
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do rozporządzenia. W sumie to 99 zestawów
ubiorczych (w tym 49 wyjściowych, 16 służbowych, dziesięć polowych, dziewięć specjalnych,
osiem galowych), uzależnionych od rodzaju
wojsk, płci i okoliczności, w jakich konieczne jest
włożenie munduru. „Nowością jest prezentacja
graficzna poszczególnych zestawów”, dodaje
płk Krzysztof Borucki, szef Oddziału Normowania w Szefostwie Służby Mundurowej Inspektoratu Wsparcia Sil Zbrojnych.
Nie tylko rysunki ułatwią żołnierzom ubranie
się stosownie do okoliczności, lecz także prostsze
zasady. Teraz sami mogą decydować, co włożyć,
by było im nie za ciepło i wygodnie. W nowych
przepisach mundurowych zlikwidowano bowiem
podział na okres letni, zimowy i przejściowy.
„Dotychczas to, jaki mundur nosiłem, było zależne
od pory roku. Nie zawsze było to wygodne rozwiązanie, zwłaszcza zimą, gdy na przykład w swetrze
było mi w pracy zbyt gorąco”, mówi oficer z warszawskiej jednostki.
Przepisy ujednoliciły też techniki wykonania
oznak stopni wojskowych między innymi na naramiennikach. „Z kilku dopuszczalnych dotychczas
metod wykonywania stopni, teraz będą obowiązywały dwie”, tłumaczy płk Borucki. „W umundurowaniu polowym, ćwiczebnym i specjalnym oznaki
stopni, wcześniej gumowane, teraz będą haftowane
komputerowo. W mundurach galowych i wyjściowych będzie się używać bajorka, czyli srebrnej
metalizowanej nici”.
Żołnierze zawodowi dostaną mundur galowy
nowego wzoru o innej barwie, strukturze i z materiału innego niż dotąd. Dotychczas, aby skompletować taki ubiór, wystarczyło do munduru wyjściowego lub letniego włożyć białą koszulę i sznur.
Nowy mundur galowy żołnierze będą nosić w czasie uroczystości państwowych i wojskowych, świąt
rodzajów sił zbrojnych i jednostek wojskowych,
uroczystych spotkań służbowych, uroczystości
przy Grobie Nieznanego Żołnierza i innych miejscach pamięci narodowej, a także podczas aktów
mianowania czy dekoracji odznaczeniami.
Zakończyły się już badania użytkowe (testowanie w warunkach rzeczywistych) nowego munduru
galowego, w czasie których uzyskał on pozytywne
oceny. Nowo powoływani do służby pierwszy taki
mundur dostaną z wojska. Ci, którzy już służą,
będą go mogli kupić w ramach otrzymywanej

peryskop
TRZY ROZPORZĄDZENIA
 Rozporządzenie z 31 grudnia 2014 roku w sprawie rodzajów, zestawów i wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak
wojskowych przez żołnierzy zawodowych, a także pełniących służbę kandydacką – oprócz wzorów i rodzajów mundurów
określa także okoliczności i sposób ich noszenia. Zawiera tez przepisy dotyczące noszenia oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką.
 Rozporządzenie z 31 października 2014 roku w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką – dokument określa warunki oraz normy umundurowania i wyekwipowania żołnierzy
zawodowych i kandydatów, w tym ubiory cywilne, stosowanie zamienników, przedmioty umundurowania i wyekwipowania,
które stają się własnością żołnierzy z chwilą wydania, okresy używalności, po upływie których przechodzi ono na własność,
przedmioty umundurowania i wyekwipowania, które żołnierze dostają do bezpłatnego wykorzystania na czas wykonywania
określonych czynności służbowych, a także organy wojskowe właściwe w tych sprawach.
 Rozporządzenie z 15 stycznia 2015 roku w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących żołnierzom zawodowym oraz żołnierzom pełniącym służbę kandydacką w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie niewydane w naturze
– określa wysokość równoważników pieniężnych, w tym także za czyszczenie umundurowania i wyekwipowania oraz wykonywanie haftów, przypadki i tryb otrzymywania, zmniejszania, wstrzymywania i wznawiania wypłaty równoważników, warunki, tryb i terminy ich wypłacania, a także organy właściwe w tych sprawach.

W 2014 ROKU KWOTA WYDATKÓW
NA UMUNDUROWANIE I WYEKWIPOWANIE WYNOSIŁA 280 MLN ZŁ
corocznie mundurówki. Jak przyznają przedstawiciele Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, jeśli zakupy umundurowania
pójdą zgodnie z planem, nowe mundury galowe jeszcze w tym
roku otrzymają tegoroczni absolwenci szkół oficerskich i akademii wojskowych.
Sporo zmian w przepisach dotyczy munduru wyjściowego.
Żołnierze dostaną kurtki wykonane z materiałów o lepszych
parametrach termo- i hydroizolacyjnych, w których zastosowano nowe rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe. W odróżnieniu od dotychczasowych, będą one miały dopinany kaptur.
Spodnie wyjściowe z kolei zostaną wykonane z materiałów
o wyższej niż obecne odporności na zagniecenia. „Część
należności mundurowych została zastąpiona innymi. Zamiast
dwóch płaszczy: letniego i sukiennego, żołnierz będzie miał
w wyposażeniu jeden – całoroczny. W nowym wzorze będzie
też sweter wojskowy”, wyjaśnia płk Iwanicki.
Zmianom poddano również ubranie ochronne i zasobnik piechoty górskiej. Zastosowano między innymi profilowane rękawy, zamykane na zamek błyskawiczny otwory wentylacyjne
pod pachami oraz ocieplacz z tkaniny typu windstopper, wykonany, nie jak dotychczas w czarnym, lecz w oliwkowym kolorze – ma to poprawić nie tylko właściwości użytkowe, lecz także maskowanie. Nowy zasobnik jest wykonany w jednym
rodzaju kamuflażu (pantera) i ma trzy pokrowce w kamuflażach pustynnym, zimowym i pantera. Mają one nie tylko
zapewnić maskowanie, lecz także zwiększyć odporność na
przemakanie. Zastosowano materiał typu cordura oraz paski

umożliwiające dowolną rozbudowę tego systemu przenoszenia, w którego skład wchodzi również mniejszy zasobnik oraz
dodatkowe dwie dopinane kieszenie (sakwy) boczne. Zarówno
duży, jak i mały zasobnik mają system szybkiego wypięcia,
a także gwizdek sygnalizacyjny.
Nowością w umundurowaniu są też kurtki dla pilotów stanowiące część ubioru specjalnego personelu latającego, ubrania
personelu obsługi technicznej lotnictwa, peleryny podhalańskie
letnie oraz bluzy ocieplające i bielizna.
Ustalając obecne zasady umundurowania, niektóre rzeczy
wojsko uznało za zbędne. Zrezygnowano chociażby z wyposażania lądowców i marynarzy w bluzy olimpijki, a wszystkich
żołnierzy wojsk lądowych i sił powietrznych w białe koszulo-bluzy z długimi i krótkimi rękawami. Mundurowi nie będą
też dostawać na przykład szalokominiarek i ocieplaczy ćwiczebnych.
KORZYSTNIEJSZE ROZLICZENIA
Dzięki nowelizacji przepisów wszystkie elementy wojskowego umundurowania i wyekwipowania znalazły się w jednym
dokumencie. W sumie to 39 zestawów norm, zróżnicowanych
ze względu na korpus, stopień, stanowisko, płeć czy rodzaj
wojsk, w których służy żołnierz. „Takie rozwiązanie sprawiło,
że przepisy stały się bardziej czytelne. Ponadto modyfikacja
tabel zestawów pozwoliła dostosować je do funkcjonującego
w resorcie obrony zintegrowanego wieloszczeblowego systemu
informatycznego. Dzięki temu łatwiej nam będzie zarządzać
NUMER 5 | MAJ 2015 | POLSKA ZBROJNA
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W 2015 ROKU NA WYPŁATĘ
RÓWNOWAŻNIKÓW PIENIĘŻNYCH MON
PRZEZNACZYŁO OKOŁO 231 MLN ZŁ
GOTÓWKA NA MUNDUR

M

undurówka jest wypłacana żołnierzom co roku. Beneficjenci tego świadczenia powinni przeznaczyć otrzymane pieniądze na zakup należnego im umundurowania. Chodzi wyłącznie o ubiory galowe i wyjściowe. Umundurowanie i wyekwipowanie polowe żołnierze dostają bowiem z wojska. Mundurówka obejmuje również środki na pokrycie wydatków na
pranie należnego żołnierzom umundurowania, w tym polowego i ćwiczebnego.

Osoby w służbie kandydackiej w okresie szkolenia do 12 miesięcy nie będą dostawać munduru wyjściowego (wcześniej je
otrzymywali). Szeregowym i marynarzom zawodowym z kolei pierwszy mundur wyjściowy przysługuje dopiero po 24 miesiącach służby.

zaopatrywaniem żołnierzy”, dodaje płk Borucki. Istotna dla
żołnierzy jest również zmiana sposobu pobierania mundurów
i elementów wyekwipowania. Teraz mogą je dostać raz w ciągu roku. „Dotychczas zaopatrywaliśmy żołnierzy z dokładnością do miesiąca w roku. Teraz została wprowadzona
tzw. należność roczna, co oznacza, że uprawnienia do otrzymania przedmiotów powstają w danym roku. Taka zmiana znacznie usprawnia mundurowanie i ekwipowanie żołnierzy, bo
mogą oni za jednym razem odebrać wszystkie należne im
w danym roku przedmioty, nie czekając aż na przykład w lipcu
skończy się im okres używalności któregoś z elementów”, tłumaczy szef Szefostwa Służby Mundurowej w Inspektoracie
Wsparcia Sił Zbrojnych. Z takiego rozwiązania są również
zadowoleni logistycy, którym łatwiej będzie zorganizować
i przeprowadzić zaopatrywanie żołnierzy.
Przepisy określiły też przedmioty umundurowania, za które
żołnierz, zgodnie z przyjętym w siłach zbrojnych systemem
wdrażania nowych wzorów umundurowania, może dostać
zamienniki. Podano termin, do jakiego ich użytkowanie jest
możliwe. Do końca przyszłego roku żołnierze, zamiast na przykład munduru polowego wzór 2010, będą otrzymywać ten
o wzorze 93. Wszystko dlatego, że armia wciąż ma zapasy elementów umundurowania, które sukcesywnie wycofuje. Cała
operacja wymiany wojskowego ubioru, zgodnie z założeniami
„Koncepcji zmian funkcjonowania służby mundurowej
w Siłach Zbrojnych RP”, ma potrwać maksymalnie do
2018 roku. Zmiany dotyczą ponad 97,6 tys. żołnierzy zawodowych i około 1200 pełniących służbę kandydacką.
MUNDURÓWKA PO NOWEMU
Z myślą o wygodzie żołnierzy zmieniono także termin
wypłaty świadczenia mundurowego. Jeszcze w 2014 roku było
ono wypłacane do końca pierwszego półrocza. Teraz żołnierze
zawodowi odebrali je do końca pierwszego kwartału. Zmieniły
się też wysokości mundurówki, która jest między innymi uzależniona od miejsca pełnienia służby. Inną należność otrzymali
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więc wojskowi (z wyjątkiem generałów i admirałów) pełniący
służbę w dowództwach i sztabach od szczebla korpusu (flotylli), inspektoratach, wojewódzkich sztabach wojskowych i instytucjach naukowych, a inną służący w pozostałych jednostkach
wojskowych. Wszystko dlatego, że ci pierwsi znacznie częściej
korzystają z mundurów wyjściowych czy galowych. A to właśnie na ich zakup żołnierze powinni przeznaczyć otrzymane
z wojska pieniądze. Na przykład pułkownik wojsk lądowych
służący w sztabie dostał 2618 zł, kapitan 2567 zł, a żołnierze
w tych samych stopniach, ale z innych jednostek, odpowiednio
– 2519 zł i 2468 zł. Podoficer służący w strukturach sztabowych sił powietrznych miał mundurówkę w wysokości 2673 zł,
zaś ten służący na przykład w bazie lotniczej 2635 zł. Podobne,
niewielkie różnice w wypłatach odczuli żołnierze marynarki
wojennej. Tu na przykład kobieta porucznik służąca w sztabie
mogła liczyć na 3161 zł, a pracująca w jednostce liniowej – na
2959 zł.
Znowelizowane przepisy wprowadziły też zmiany w wypłacie mundurówek dla szeregowych i marynarzy zawodowych.
Żołnierze najmłodszego w wojsku korpusu większy równoważnik będą otrzymywać dopiero po dwóch latach, a nie, jak
dotąd, po półtora roku służby. Świadczenie mundurowe dla
szeregowego ze stażem do 24 miesięcy służby pracującego
w sztabie wyniosło 392 zł lub 524 zł w pozostałych jednostkach. Po dwóch latach służby szeregowy wojsk lądowych
otrzyma odpowiednio: 2431 zł i 2332 zł.
Zmiany rozszerzyły też katalog okresów, za które równoważniki nie przysługują. „Chodzi tu szczególnie o urlop macierzyński, rodzicielski, urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz okres przebywania w rezerwie kadrowej, jeżeli
w tym okresie żołnierz nie będzie wykonywał obowiązków
służbowych. Po zakończeniu urlopu równoważnik zostanie
wypłacony, ale z uwzględnieniem okresu nieobecności w służn
bie”, tłumaczy płk Borucki.
S zc ze gó ł ow yc h info rma cji na te ma t now yc h pr ze pis ów mu ndu row yc h
s zu ka j na w w w. po l ska - zb rojna . pl
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P I O T R B E R NA B I U K, TA D E U S Z W R Ó B E L,
N O R B E R T BĄC Z Y K

PANTERA
ZE STÓJKĄ
Dzisiejszy ubiór polowy staje się coraz
bardziej integralnym elementem
zestawu bojowego.
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latach siedemdziesiątych ubiegłego
wieku polowy zestaw odzieży nie
był zbyt wyrafinowany. Składał się
ze spodni, bluzy, do tego kurtki
zimowej zwanej bechatką, która była ciężka,
niewygodna i ograniczała ruchy żołnierza. Średnio chroniła przed zimnem, a po deszczu czy
przypadkowej kąpieli na mrozie tworzyła pancerz. Żołnierzom zawodowym dołożono wówczas do munduru polowego koszulę z krawatem.
Były nawet absurdalne próby egzekwowania
takiej elegancji podczas skoków desantowych!
Kompletu dopełniały obcierające nogi buty
„rumcajsy”, które udawały tradycyjne oficerki,
będące udręką dla młodszej kadry zawodowej
ćwiczącej w polu.
Czasem też sami żołnierze nie potrafili właściwie ocenić tego, co mieli. Do końca lat
osiemdziesiątych komandosom zazdroszczono
mundurów w wersji US, czyli ubiór specjalny.
Były one zgrabniej skrojone, miały więcej kieszeni niż powszechnie używane moro, do tego
ściągacze. Komandosi awangardowych jednostek jeszcze go zwężali, żeby podkreślić sylwetkę wojownika. Wszystko do czasu, gdy w brytyjskim czasopiśmie „Combat & Survival”,
gdzie w końcowej części omawiano ubiory wojskowe z całego świata, pojawił się opis munduru
polskiego spadochroniarza. Niestety, został bezlitośnie obśmiany. I nie była to wojna ideologiczna, lecz profesjonalne podejście zachodnich
specjalistów. Rozkład dużej liczby kieszeni okazał się bowiem zupełnie nielogiczny i niepraktyczny, zwężane nogawki i ściągacze w połączeniu ze sztywną i nieprzepuszczającą powietrza
tkaniną nadawały wprawdzie wdzięku sylwetce,
ale utrudniały poruszanie się. Niestety, krytycy
mieli rację.
TWÓRCZE GADŻECIARSTWO
Importerami mundurowych nowinek i wszelakich bojowych gadżetów od zawsze byli wojskowi misjonarze. Już przed laty, z Libanu żołnierze przywozili tak zwane dubonki, kurtki

izraelskie w kamuflażu. W połowie lat dziewięćdziesiątych sporadycznie pojawiały się
mundury w brytyjskim kamuflażu DPM, kombinezony rodem z jakiejś służby ratowniczej oraz
letnie, lekkie mundury amerykańskie. Na większą skalę nowoczesna odzież dotarła do naszej
armii wraz z wejściem Polski do NATO. Mundury armii sojuszniczych pojawiły się u nas
wkrótce po tym, jak Polacy zaczęli się szkolić
w Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Wielkiej
Brytanii. Gospodarze dawali żołnierzowi ubranie i wyposażenie, które potem przeważnie
mógł sobie zachować.
W epoce przełomu ustrojowego, podczas
pierwszych kontaktów z armiami zachodnimi,
jeszcze zanim wstąpiliśmy do NATO, funkcjonujące przy misjach amerykańskie army px, czyli
sklepy z odzieżą i wyposażeniem wojskowym,
kojarzyły się wówczas z peerelowskimi peweksami. Ceny w nich były niższe niż gdzie indziej, ale
dla nas, w latach dziewięćdziesiątych, nadal
zaporowe. Mimo to zarówno szeregowi, jak
i generałowie kupowali tam głównie buty i stroje
ochronne, popularnie nazywane goreteksami.
Doposażanie się za własne pieniądze ma już
w naszej armii, która pod tym względem nie jest
wyjątkiem, mniej więcej ćwierć wieku tradycji,
zapoczątkowanej we wczesnej epoce misji bałkańskich.
WZÓR 2010
Znacznie lepszym rozwiązaniem od wprowadzania regulaminowych restrykcji było stworzenie własnego systemu, którego inni by nam
zazdrościli. I to się w zasadzie udało, bo umundurowanie polowe wzoru 2010 jest krokiem
w dobrą stronę. Długie i żmudne prace nad
nowym ubiorem dla wojsk lądowych zakończono przed czterema laty. Rozporządzeniem ministra obrony narodowej wprowadzono w miejsce
leciwego już uniformu wzoru 93, produkt oznakowany jako wzór 2010. Od swego poprzednika
różni się niemalże wszystkim, począwszy od
tkaniny, poprzez sposób szycia, krój, rozmiesz-

PROJEKTY NA MIARĘ PRZYSZŁOŚCI

N

ie są już wytworami fantazji zestawy przeznaczonej do walki odzieży monitorującej stan zdrowia i samopoczucie żołnierza. Sygnalizują, za pomocą czujników, niedobór ważnych składników w organizmie, ostrzegają przed nadmiernym zmęczeniem, niezależnie od warunków panujących w otoczeniu regulują temperaturę i wilgotność ciała wojownika.
W razie zranienia, warstwa przylegająca bezpośrednio do ciała tamuje krew i dozuje środki medyczne.
Żołnierz ubrany w tak nowoczesny mundur jest dla przeciwnika niemalże niewidoczny, gdyż kamuflaż sam się dostosowuje do otoczenia. Odpowiednio oprzyrządowany wojownik będzie miał nie tylko indywidualną łączność, ale również
własne zobrazowanie pola walki i identyfikację „swój–obcy”. Testowane są również egzoszkielety, wspierające moc, tym
samym udźwig, a także szybkość poruszania się żołnierza.
W zaawansowanych projektach mundur polowy staje się zatem integralnym elementem zestawu bojowego, w którego
wnętrzu, jak na razie, znajduje się jeszcze człowiek. Do czasu, oczywiście.
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CEZARY GĄSIOROWSKI
Do udziału w pracach nad nowym mundurem, które rozpoczęliśmy pod koniec 2007 roku, zaprosiliśmy
wszystkich zainteresowanych, w tym żołnierzy z jednostek wojskowych, krajowych wykonawców umundurowania oraz przedstawicieli prasy wojskowej. Podczas jednego ze spotkań zaprezentowaliśmy kilka
projektów, w których wykorzystaliśmy analizy umundurowania polowego innych armii oraz uwagi i spostrzeżenia żołnierzy wracających z misji. Po dyskusji zaproponowane rozwiązania zastosowaliśmy w partii prototypowej, poddanej testom w wytypowanych jednostkach wojskowych.
Sukces nowego munduru polowego przyspieszył rozpoczęcie prac nad innymi elementami ubioru polowego i specjalnego, między innymi kombinezonem i kurtką zimową czołgisty, kombinezonem i kurtką pilota, mundurem ćwiczebnym marynarki wojennej, ubraniem technika lotniczego, ubraniem maskującym. Zajęliśmy się również siedmiopoziomowym systemem ochrony żołnierza przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, zawierającym między innymi bieliznę i ocieplacze stosowane pod mundury
polowe. Wojskowy Ośrodek Badawczo-Wdrożeniowy Służby Mundurowej prowadzi obecnie prace nad
poprawą walorów użytkowych obowiązującego od lat ubrania ochronnego wzór 128 oraz gruntowną
modyfikacją zasobnika piechoty górskiej wzór 987/MON.
Mjr Cezary Gąsiorowski jest kierownikiem pracowni
umundurowania Wojskowego Ośrodka Badawczo-Wdrożeniowego Służby Mundurowej.

czenie kieszeni i wszycie piersiowych pod skosem, aż po
zastąpienie szelek i pasa nylonowego paskiem z plastikową
zapinką. Niezwykle cennymi elementami są kieszenie na
kolanach i łokciach oraz umieszczane w nich ochraniacze.
A najbardziej wyrazisty symbol przemian stanowi wprowadzenie kołnierza, który po zapięciu tworzy stójkę.
Mundur występuje w czterech wariantach: polowym, letnim, tropikalnym w kamuflażu pustynnym oraz specjalnym.
Jest wykonany, w zależności od wersji, z trzech rodzajów
tkaniny: US-21, zawierającej 85% bawełny i 15% poliestru,
ze splotem rip-stop; US-22, w której obu składników jest po
połowie; oraz trudnopalnej, łączącej po równo poliimid typu
karmel i wiskozę, zszywanej nićmi aramidowymi.
Zwyciężyły tym razem doświadczenie i ergonomia, najbardziej zaś znaczącym w procesie twórczym elementem
były testy oraz konsultacje prowadzone z przyszłymi użytkownikami. Odzież na kolejnych etapach sprawdzali
w warunkach polowych, a także w misjach żołnierze
1 Dywizji Zmechanizowanej, 11 Dywizji Kawalerii Pancernej oraz 12 Dywizji Zmechanizowanej. Kulminacyjnym
wydarzeniem była 29 września 2008 roku konferencja
w Wojskowym Ośrodku Badawczo-Wdrożeniowym Służby
Mundurowej, w której uczestniczyli żołnierze z jednostek
bojowych i przedstawiciele producenta PPH Kama. Po wielokrotnych i skrupulatnych próbach produktu wprowadzono
kolejne zmiany i poprawki, po czym partię mundurów, jako
drugi prototyp, skierowano do testów w jednostkach aeromobilnych, 6 Brygadzie Powietrznodesantowej i 25 Brygadzie Kawalerii Powietrznej, a także w 10 Brygadzie Kawalerii Pancernej oraz 10 Brygadzie Logistycznej.
DZIENNIKARSKIE DZIECKO
W konsultacjach uczestniczyli również dziennikarze
z „Nowej Techniki Wojskowej” i „Raportu”, zajmujący się
tematem umundurowania i wyposażenia osobistego:
Michał Sitarski, Adam Dubiel, Mateusz Kurmanow
i Bartosz Szołucha. Wszyscy od lat specjalizowali się w tej

dziedzinie, sami często używali mundurów, analizowali
krajowe produkty i porównywali je z najlepszymi na świecie. Sitarski, który miał za sobą kilkanaście lat doświadczeń zawodowej służby wojskowej, wspomina dziennikarski wkład w tworzenie nowych projektów: „Zaprezentowany wówczas mundur polowy był wstępną propozycją
i w czasie burzy mózgów dość znacznie zmieniliśmy jego
wygląd. Można powiedzieć, że właśnie wtedy został wypracowany ten dzisiejszy. Doszło jeszcze parę detali, ale ogólna forma pozostała bez zmian. Szkoda, że z nowym mundurem nie udało się wprowadzić nowego wzoru maskującego, mimo że były autorskie propozycje rozwiązań”.
W czasie kolejnych spotkań ubiór zyskał ostateczną, znaną
dziś formę – przy okazji poprawiono także kombinezon
i kurtkę zimową czołgisty. Trudno uwierzyć, że miała ona
pierwotnie sięgać do połowy uda!
SIEDEM WARSTW
Twórcy nowej koncepcji munduru polowego opracowali
i przygotowali zestaw odzieży określany jako siedmiopoziomowy system ochrony przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi. Pierwsze dwa stanowią komplety bielizny
i skarpet w wariantach letnim i zimowym. Co ogromnie
ważne, wykonano je z tzw. tkaniny oddychającej, przepuszczającej powietrze, która zarazem chroni przed zimnem
i ułatwia odparowanie potu. Pomyślano również o ochronie
żołnierza w działaniach bojowych na wypadek pojawienia
się wysokiej temperatury. Tkanina bielizny nie może być
definitywnie ognioodporna, ale zastosowanie odpowiednich
włókien powoduje, że podczas wybuchu czy pożaru nie
podsyca ona ognia i nie topi się na człowieku.
Następny element stanowi mundur polowy wzoru 2010 ze
stójką, o współczesnym kroju i wykonany z nowoczesnej
tkaniny. Dość cienka bluza ocieplająca to kolejna warstwa
zestawu, podobnie jak przewidziany na niższe temperatury,
oddychający i chroniący przed dopływem wilgoci
z zewnątrz windstoper. Kompletu dopełnia, jako szósty
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element, ubranie ochronne, od lat bardzo popularny w wojsku, ale wcześniej nie dla wszystkich dostępny goreteks.
Kurtka i spodnie z podklejoną do tkaniny membraną teflonową, której właściwości – zatrzymywanie wody, a przepuszczanie pary wodnej – zapewniają zarazem ochronę, jak
i oddychalność systemu. Wreszcie warstwę siódmą,
wierzchnią, zimową, można nosić dwustronnie – eksponować komponującą się z tłem leśnym oliwkę lub stronę białą,
mało widoczną na tle śniegu.
WYSPECJALIZOWANE PRZYRZĄDY
W zestawach bojowych niezwykle istotną rolę odgrywa
combat shirt, strój z rękawami, tak jak normalny wojskowy
mundur, częściowo przykrywany kamizelką osłaniającą
tułów, wykonaną z delikatnej, ułatwiającej przepuszczanie
powietrza tkaniny stosowanej w bieliźnie termoaktywnej.
Walory standardowego munduru polowego tracą bowiem
sens, gdy w zestawie bojowym pojawiają się osłony balistyczne czy kamizelki kuloodporne, modułowe, połączone
z kamizelką oporządzeniową. Po włożeniu tego wszystkiego
żołnierzowi robi się gorąco.
Podczas przygotowań zestawu mundurowego prowadzono
zaawansowane prace nad elementem ubioru nazwanym
koszulobluzą pod kamizelkę ochronną. Nasi żołnierze otrzymują ten element odzieży od 2012 roku i nie muszą go już
kupować za własne pieniądze bezpośrednio u producentów
albo w army px.
Szczególnie wyspecjalizowanym „przyrządem” mundurowym jest w zestawie komplet – kurtka i spodnie – paroprzepuszczalny. Idea zastosowania przepuszczającej pot
(czyli parę wodną), a zatrzymującej wodę membrany
powstała przed laty z myślą o… kosmonautach. Gdy taki
materiał znakomicie się w sprawdził w specyficznych
warunkach, posypały się na niego zamówienia ze środowiska sportów ekstremalnych i armii amerykańskiej,
a wkrótce również brytyjskiej, która przekonała się do
wynalazku po dramatycznych doświadczeniach wojny falklandzkiej z 1982 roku, kiedy groźniejszym przeciwnikiem od Argentyńczyków okazał się surowy klimat.
Wprowadzając system mundurowy Combat Soldier 95,
Brytyjczycy zadbali o to, by każdy służący w armii żołnierz był wyposażony również w oddychający zestaw,
mogący mu uratować życie.

KO M E N TA R Z

ŁUKASZ CYMER
W wojskowych mundurach polowych stosuje się
coraz lepsze, bardziej ekologiczne tkaniny i ergonomiczniejsze podejście do kroju, żeby nie przenosić wzorów i estetyki z mundurów wyjściowych.
Po okresie fascynacji tworzywami sztucznymi
w produkcji odzieży wojskowej obserwuję powrót
do włókien naturalnych. Nie do bawełny jednak,
bo jej produkcja wymaga zaangażowania w pracę wielu rolników i stosowania znacznej ilości pestycydów, a to przekłada się na cenę. Przyszłość
otwiera się natomiast przed konopiami, które
mają półtorametrowe włókno i są równie mocne
jak poliamid.

Łukasz Cymer projektował mundury dla polskich producentów,
a także pracował w brytyjskiej firmie Arktis, będącej renomowanym
wytwórcą umundurowania i wyposażenia wojskowego.

U nas mieliśmy z tym pewien kłopot, bo pierwszy goreteks wykonany na potrzeby polskiego wojska – nomen omen
przez Brytyjczyków – okazał się, delikatnie mówiąc, porażką. Powstał model sztabowy będący zaprzeczeniem idei
oddychalności. Cóż, mieliśmy w armii zatwierdzony urzędowo krój munduru i nikt nie mógł sobie pozwolić na jakąkolwiek dowolność. Dopiero po pewnym czasie pojawiła się
możliwość wprowadzenia wariacji – dziś taka wersja znana
jest jako ubranie ochronne.
OLIWKOWE PUZZLE
Przez długie wieki armie lśniły pancerzem, powiewały
sztandarami, onieśmielały przeciwnika barwą. Przełom
w tej dziedzinie nastąpił przed ponad stu laty, na początku
wielkiej wojny światowej, gdy Francuzi wystrojeni w czerwone spodnie stali się znakomitym celem dla strzelców niemieckich. Nie mówiąc już o oficerach niektórych formacji,
noszących czerwone kepi. Okupione krwią doświadczenie

KO M E N TA R Z

WITOLD FEDEJKO
Koncepcja zmian na najbliższe lata w wyposażeniu mundurowym żołnierzy powstała w Szefostwie Służby Mundurowej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych i obejmowała między innymi opracowanie mundurów polowych o wysokich właściwościach użytkowych, poprawiających bezpieczeństwo. W nowych wzorach przedmiotów wchodzących w skład umundurowania założyliśmy podejście systemowe – każdy element będzie częścią jednego z dwóch systemów zapewniających nie tylko odpowiedni komfort użytkowania, lecz także ochronę przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi oraz oparzeniami. Ze
względu na potrzebę racjonalnego wykorzystania wzorów dotychczas używanych, żołnierze są wyposażani w nowe umundurowanie sukcesywnie, a cała wymiana zakończy się w 2018 roku.
Ppłk Witold Fedejko służy w Szefostwie
Służby Mundurowej Inspektoratu
Wsparcia Sił Zbrojnych.
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a przełomie marca i kwietnia 2016 roku w Polsce, najprawdopodobniej w Bydgoszczy, odbędzie się spotkanie natowskiej grupy roboczej Combat Clothing, Individual
Equipment and Protection – CCIEP, której członkowie zajmują się programami badawczo-rozwojowymi, projektami
modernizacyjnymi realizowanymi przez poszczególne armie NATO oraz standaryzacją szeroko pojętego wyposażenia osobistego żołnierza.
Naszych sojuszników bardzo interesują prace specjalistów z Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych nad wielopoziomowym systemem ochronnym, który ma lepiej zabezpieczyć żołnierzy przed ogniem i poparzeniami.
Grupa CCIEP działa w ramach NATO Army Armaments
Group (NAAG) Land Capability Group on Dismounted Soldier System (LCG DSS) i należą do niej: Szwecja, Stany
Zjednoczone, Francja, Austria, Holandia, Wielka Brytania,
Belgia, Kanada, Niemcy, Czechy, Grecja, Węgry, Hiszpania,
Litwa, Łotwa. Od ubiegłego roku w pracach biorą udział
przedstawiciele Polski. (KW)

spowodowało, że wkrótce na polach bitewnych
zapanowała szarzyzna.
W naszej armii od lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku na długi czas zapanował wzór moro,
na krótko oddzielony od współczesnej pantery
bardzo brzydką żabą (pumą). Dziś żołnierze wielu armii świata są zafascynowani amerykańskim
wzorem maskującym MultiCam, przeznaczonym dla żołnierzy działań specjalnych. Może
więc, przy takich tendencjach, należałoby poddać się światowym trendom? Jednakże w wypadku munduru, również polowego, ważna jest identyfikacja narodowa. Szanujące się armie mają
swój własny, narodowy kamuflaż. Dobrym przykładem może być Słowenia, której mundur
wprawdzie jest trochę podobny do modnego
MultiCam, ale ma własny układ plam.
Głównym zadaniem kamuflażu jest jednak
przede wszystkim nie ładny wygląd, lecz oszukanie wzroku, wspomaganego przez przyrządy
optyczne lub służące do wykrywania zjawisk
cieplnych. Używając fachowych określeń –
powinien być mimetyczny i deformujący, zlewać
się z tłem, nie świecić, powodować, by człowiek
nie miał kształtu człowieka. Ocena estetyki nie
powinna mieć tu zatem znaczenia.
Oficjalnie polscy żołnierze chodzą w panterze, zwanej żartobliwie puzzlami. Mało kto
pamięta, że została zaprojektowana dla jednostki GROM przez jednego z jej oficerów. Do
armii elitarny plamiak wprowadzono
powszechnie dzięki… prezydentowi, a zarazem kpr. rez. Lechowi Wałęsie, który wystąpił
na poligonie w zastrzeżonym dla elity stroju.
Gdy spytano, co to za mundur, odpowiedź

zwierzchnika sił zbrojnych wyprzedził szef
Sztabu Generalnego WP gen. Tadeusz Wilecki,
mówiąc, że jest to wzór przewidziany dla całej
armii. I słowo stało się ciałem.
Dziś w polskich mundurach są stosowane
coraz nowocześniejsze tkaniny, a stary kamuflaż
mimo upływu lat się nie zmienia. Kolorystycznie wydaje się nieco przyciężki i nie imponuje
wyglądem, ponadto są już o wiele lepsze rozwiązania maskujące. Być może przydałyby się
drobniejsze plamki, digital, wrażenie przestrzenności, subtelniejsza kolorystyka. Nie ma
jednakże kamuflażu uniwersalnego na wszystkie
okazje, pory roku i na każdy teren.
Nadal używamy pantery, mimo że wzór z lat
dziewięćdziesiątych trochę się już postarzał.
Jakąś nieśmiałą próbą dokonania zmiany było
zaprezentowanie polskiego, ale delikatnie spikselowanego wzoru przez firmę Helikon. Miał
mniejsze plamki, rozmyte ich brzegi. Z pewnością stanowił dość nowoczesną propozycję. Bo
nie jest nią raczej MultiCam, który nie najlepiej sprawdza się w naturalnych warunkach
naszego kraju. Czasem pojawiają się też koncepcje zupełnie nietrafione. Jakiś czas temu
załogi śmigłowców ubrano w pomarańczowe
kombinezony. Idea była podobno taka, by
w wypadku wodowania na morzu lotnicy byli
widoczni z daleka. Ci jednak zwrócili uwagę
na to, że w ten sposób staliby się celem dla
przeciwnika. Dla własnych ratowników powinien wystarczyć zakodowany system łączności.
Obecnie piloci przechodzą na ubiory oliwkowe, a jedynie służby ratownicze nadal mają
pomarańczowo-czarne.
n
NUMER 5 | MAJ 2015 | POLSKA ZBROJNA

21

SNAJPERZY||
|peryskop MUNDURY
M A Ł G O R Z A T A S C H WA R Z G R U B E R

Zadawać szyku
To tutaj powstają projekty nowych mundurów.

S
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MODELOWE
KONCEPCJE
Nowe mundury galowe
zaprojektowano w Pracowni Umundurowania Wojskowego Ośrodka Badawczo-Wdrożeniowego Służby Mundurowej w Łodzi,
a wytyczne przygotowano
w Szefostwie Służby Mundurowej Inspektoratu
Wsparcia Sił Zbrojnych,
odpowiedzialnym za umundurowanie i wyekwipowanie żołnierzy.
W pracowni jest trzech specjalistów (to włókiennicy i odzieżownicy po Łódzkiej Politechnice)
oraz dwóch techników (absolwentów techników odzieżowych). Kieruje nią natomiast żołnierz zawodowy
– mjr Cezary Gąsiorowski. To tutaj powstają pierwsze
projekty nowych (lub nieco zmienionych) mundurów.
Skąd pomysły? „Z lat doświadczenia”, śmieje się Anna
Więzowska, specjalistka w Pracowni Umundurowania.
Najpierw powstają dziesiątki rysunków i szkiców, z czasem z dyskusji wyłaniają się konkretne propozycje.
„Przy projektowaniu trzeba brać pod uwagę wiele różnych elementów, na przykład, że będzie to produkcja

W I Ś N I E W S K I

pośród siedmiu rodzajów ubiorów ten jest najbardziej elegancki. Takie było też założenie, miał
mieć charakter reprezentacyjny i okolicznościowy. Mowa o wprowadzanym właśnie mundurze
galowym. Zgodnie z nowymi przepisami prawdopodobnie pod koniec 2015 roku pierwsi żołnierze zawodowi dostaną mundur
o nowym wzorze, innej barwie i ze
zmienionego materiału. „Chcieliśmy podwyższyć rangę munduru
galowego, aby żołnierze nie używali go na co dzień”, mówi
mjr Cezary Gąsiorowski, kierownik Pracowni Umundurowania Wojskowego Ośrodka
Badawczo-Wdrożeniowego
Służby Mundurowej w Łodzi.
Jak tłumaczy, chodziło
o stworzenie ubioru wyłącznie do wystąpień o charakterze bardzo uroczystym.

seryjna. Trzeba także zwracać uwagę na wiele
takich szczegółów, jak odpowiednie przypięcie
sznura galowego”, wyjaśnia Anna Więzowska.
„Gdy w 2012 roku kończyliśmy prace nad
mundurami polowymi, zaproponowaliśmy
koncepcję zmiany ubioru galowego”,
mówi mjr Cezary Gąsiorowski.
Szefostwo Służby Mundurowej
Inspektoratu Wsparcia Sił
Zbrojnych przychyliło się do
tego wniosku. Opracowano
harmonogram i oszacowano
koszty. Dwa lata trwały prace koncepcyjne.
„To praca zespołowa.
Naszym zadaniem było
przygotowanie szczegółowej specyfikacji wyglądu
zewnętrznego oraz rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych munduru galowego”, opowiada
mjr Cezary Gąsiorowski.
Ubiór galowy to nie tylko mundur, lecz także
Czas użytkowania
munduru galowego
buty czy nakrycie głoprzewidziano na cztery
wy. Tymi elementami
lata. Szeregowy wkłada
zajęła się jednak Prago tylko podczas świąt
cownia Oporządzenia,
państwowych i wojskowych,
Obuwia i Sprzętu Biwagenerał znacznie częściej
– także w trakcie spotkań
kowego, w której gestii
z dyplomatami czy władzami.
pozostaje także dodatkowe wyposażenie, na przykład sznur galowy. W Laboratorium Badań Wyrobów Włókienniczych i Skórzanych oceniano
z kolei materiał, z jakiego miał
zostać uszyty mundur galowy.
Anna Więzowska podkreśla, że
właśnie tego dotyczy największa zmiana: „Będzie on
wykonany z nowoczesnych materiałów, które zapewnią
noszącym go żołnierzom odpowiedni komfort. Będzie
uszyty ze 100-procentowej wełny. To szlachetny materiał, łatwo się odpręża, co sprawia, że mundur nie jest
pognieciony”.
„Dwie nowe propozycje umundurowania galowego pokazaliśmy podczas targów MSPO w Kielcach
w 2012 roku. Zostały wykonane z nowej tkaniny
wełnianej”, wspomina mjr Gąsiorowski. Pracownia

peryskop
zebrała na ich temat opinie od uczestników targów: jeden
model był tradycyjny, z kołnierzem, drugi ze stójką
– nawiązywał do munduru gen. Władysława Sikorskiego.
Stójka okazała się zbyt śmiałą propozycją, żołnierze wskazywali na tradycyjny mundur z kołnierzem, choć o zmienionym nieco kroju.
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REWOLUCYJNE WYRÓŻNIKI
Co odróżnia mundur galowy od innych? Pracownia zaproponowała kilka zmian, między innymi ciemniejszy odcień
materiału niż umundurowania wyjściowego i lakierowane buty.
Mundur galowy został uszyty ze szlachetnej tkaniny wełnianej
w odcieniu ciemnej zieleni (dla wojsk lądowych), stalowym
(dla lotników) i granatowym (dla marynarzy). Ma metalowe
(a nie plastikowe, jak dotychczas) guziki w kolorze starego srebra z wizerunkiem orłów – dla wojsk lądowych i sił powietrznych, dla marynarki wojennej pozostaną one złote i będą miały
kotwicę na tle krzyża kawalerskiego. Ma także wpuszczone
dolne kieszenie kurtki i niewielkie łuki na patkach.
„Postanowiliśmy o centymetr skrócić rękaw munduru.
Teraz powinien on sięgać do nasady kciuka. Zauważamy, że
zmieniła się nieco moda, nawet przy eleganckich garniturach
jest dobrze widziane, aby spod rękawa marynarki wystawał
nieco mankiet koszuli”, tłumaczy mjr Gąsiorowski.
„Wszystkie rodzaje wojsk dostaną takie same galowe
spodnie. Nogawki na dole będą lekko zwężone. Spodnie nie
będą miały tylnej kieszeni”, dodaje do tego opisu Anna
Więzowska.
Sporo emocji wzbudziły nowe wyróżniki korpusów osobowych, dla których inspiracją był także mundur gen. Sikorskiego. Zaproponowano różne kolory – zależnie od barwy otoku
na rogatywce (na przykład fiolet dla kapelanów, niebieski dla
jednostek obrony Wybrzeża, szkarłatne dla żandarmerii).
Wyróżniki nie przypadły jednak do gustu żołnierzom, których opinie zbierała pracownia. Twierdzili oni często, że kojarzą się im ze służbą leśną i kolejarską. Mjr Gąsiorowski uważa, że ludzie są przyzwyczajeni do tradycyjnego wizerunku
żołnierza i dlatego nie zaakceptowali takiej rewolucyjnej propozycji, jak wprowadzenie wyróżników.
Zanim mundur galowy trafi do armii, musi przejść testy
praktyczne. Przez kilka miesięcy wypróbowywali go żołnierze. Na prośbę pracowni wypełnili ankiety. Większość uznała
za słuszne rozróżnienie munduru galowego od wyjściowego.
Wpuszczane dolne kieszenie kurtki mundurowej bardziej
przypadły żołnierzom do gustu niż nakładane. Stare galowe
mundury były szyte z tkaniny wełniano-poliestrowej – według
ankietowanych wojskowych nowe rozwiązanie jest bardziej
eleganckie i komfortowe.
PREZENCJA NA PIĄTKĘ
„W mundurze galowym ważna jest estetyka i prezencja”,
podkreśla mjr Cezary Gąsiorowski. Musi dobrze leżeć, dlatego jest szyty w 98 rozmiarach (dla porównania: polowe
w 38 rozmiarach, gdyż mają luźniejszy krój i łatwiej je
dopasować).
Na pytanie, dlaczego każdy dobrze wygląda w mundurze,
Anna Więzowska odpowiada, że podstawą jest dobra konstrukcja, czyli krój. Zwraca także uwagę na wkłady wszyte do
munduru – to one usztywniają jego górę, ukrywają brzuszek
n
i podkreślają nawet zapadniętą klatkę piersiową.
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Duma na miarę
Mundury muszą być szyte zgodnie
z wojskową dokumentacją,
która określa każdy szczegół
– rodzaj nici, kąt wszycia kieszeni,
odległość między guzikami.

W

tej pracy liczy się precyzja, pewna ręka i doświadczenie”, twierdzi pan Stanisław Oczoś, krawiec
z Centrum Mundurowego Wojskowego Przedsiębiorstwa Handlowego, specjalizującego się w szyciu mundurów na miarę. Pan Stanisław wie, o czym mówi, bo
w krawieckim fachu pracuje już ponad 30 lat.
Mimo tego, jak twierdzi, cały czas się uczy. „Tym bardziej że
każdy wprowadzany krój munduru oznacza nowe zasady szycia, które trzeba opanować. Dzięki temu praca jest ciekawa”,
uśmiecha się, jednocześnie oglądając uważnie szykowane właśnie spodnie do munduru wieczorowego.
Obok leży gotowa już elegancka srebrzysta kamizelka, brakuje jeszcze tylko półfraka. „Szyjemy mundur dla oficera jadącego jako wojskowy przedstawiciel na zagraniczną placówkę”,
opowiada pan Stanisław. Jak dodaje, podobne wieczorowe stroje zamawiają w pracowni także inni wojskowi dyplomaci oraz
oficerowie, którym są one potrzebne na największe oficjalne
uroczystości. „Dla wszystkich rodzajów wojsk i służb mundurowych szyjemy odzież polową, wyjściową i wieczorową, czyli półfraki galowe dla panów i żakiety ze spódnicami dla pań”,
wylicza Bartłomiej Kalata, dyrektor Wojskowego Przedsiębiorstwa Handlowego. Nowym trendem, szczególnie w jednostkach specjalnych, jest także zamawianie szytych na miarę mundurów polowych.
Z usług warszawskiej pracowni przy ulicy Daniłowiczowskiej korzystają przede wszystkim wojskowi, którym szczególnie zależy na świetnym wyglądzie. Są wśród nich oficerowie
z ministerstwa obrony, Sztabu Generalnego Wojska Polskiego,
Dowództwa Garnizonu Warszawa, żołnierze jednostek reprezentacyjnych, attaché wojskowi, oficerowie i generałowie
z całej Polski. „Częstymi klientkami są też panie, którym trudniej niż kolegom dobrać mundur idealnie dopasowany do sylwetki”, wyjaśnia dyrektor Kalata.

ATRYBUTY RZEMIEŚLNIKA
Droga do własnego munduru zaczyna się w przymierzali na
parterze. Po omówieniu projektu i wymierzeniu sylwetki
wszystkie dane trafiają do pracowni, znajdującej się na następnym piętrze, gdzie do maszyn i igieł zasiada ośmiu fachowców
– krawców i hafciarek.
Jak tłumaczą pracownicy, specyficzność szycia mundurów
polega przede wszystkim na tym, że powstają one z gabardyny,
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Szycie jednego munduru trwa prawie dwa tygodnie.

czyli tkaniny cięższej i grubszej niż materiały używane zwykle
do odzieży cywilnej, takiej jak garnitury czy żakiety. Liczy się
przy tym precyzja, dokładność oraz znajomość wojskowych
przepisów i regulaminów.
„Szyjemy zgodnie z wojskową dokumentacją, która określa
każdy szczegół – rodzaj nici, kąt wszycia kieszeni, odległość
między guzikami. Jednocześnie to wszystko należy harmonijnie dopasować do każdej sylwetki”, opowiadają. Pracownia
używa też tylko tkanin i dodatków spełniających wymagania
wojskowej dokumentacji techniczno-technologicznej.

peryskop
nowoczesne maszyny do szycia czy obróbki tkanin, ale nic nie
zastąpi ręki i oka krawca”, mówią pracownicy.

J A R O S Ł A W

W I Ś N I E W S K I

( 3 )

W PRACOWNI SĄ WYSZYWANE
MIĘDZY INNYMI STOPNIE WOJSKOWE
NA OTOKACH CZAPEK I MUNDURACH,
OBSZYCIA NARAMIENNIKÓW, BARETKI,
IDENTYFIKATORY IMIENNE CZY
Z GRUPĄ KRWI

W połowie pracy nad mundurem klienta czeka pierwsza
przymiarka, służąca dobraniu precyzyjnego kroju. „Jedna,
drobna z pozoru, niedoskonałość stroju może popsuć całą sylwetkę. Dlatego tak ważna jest wyobraźnia przestrzenna, umiejętność dopasowania i zniwelowania wszelkich wad”, tłumaczy
pan Stanisław.
Bartłomiej Kalata wyjaśnia, że w dużych szwalniach wykrojem i zszywaniem części stroju zajmują się maszyny, a u nich
cała praca jest ręczna. Tutaj najważniejsze atrybuty rzemieślników to igła, nożyczki i centymetr. „Mamy też oczywiście

MUNDUR Z BAJORKIEM
Niestety ta profesja zanika. Funkcjonuje coraz mniej zawodowych szkół krawieckich, a dawni rzemieślnicy odchodzą
powoli na emerytury. Dlatego coraz trudniej jest zapewnić profesjonalne szycie miarowe, pomimo coraz większego zainteresowania tą usługą.
Tak jak brakuje krawców, trudno też znaleźć dobrą hafciarkę,
a mundury wymagają sporego wkładu ich pracy. Na Daniłowiczowskiej w niewielkim pokoju warczy nieustannie maszyna
do komputerowego haftu. Choć to ona wykonuje główną pracę,
zatrudnione tutaj panie muszą wcześniej maszynę zaprogramować, a potem materiał z haftem podkleić fizeliną, wykończyć
i zszyć. Wcześniej jest potrzebny projekt graficzny oznaki, dystynkcji czy emblematu. Tym zajmuje się długoletni pracownik
WPH pan Paweł Możdżeń.
W pracowni są wyszywane między innymi stopnie wojskowe
na otokach czapek i mundurach, obszycia naramienników,
baretki, identyfikatory imienne czy z grupą krwi.
Żołnierze, którym zależy na pełnej elegancji, zamawiają haft
ręczny bajorkiem. Wykonuje się go miękkim elastycznym drucikiem, przypominającym ciasno zwiniętą sprężynę. „Drucik
tnę na odpowiedniej długości odcinki, nawlekam na nitkę
i haftuję, wypełniając podłożony pod spód wzór”, tłumaczy
pani Elżbieta Jąderek.
Haftuje nićmi srebrnymi i złotymi różnej grubości. „Na
gwiazdki biorę cieńszy drucik, a na belki grubszy”. Kiedy
patrzy się na jej sprawne ruchy, praca nie wydaje się trudna, ale
na pewno są do tego konieczne wielkie pokłady cierpliwości
i dokładności. „Tak naprawdę wymaga to ogromnego doświadczenia”, mówi pani Elżbieta, która w tym fachu pracuje od
37 lat. Dzięki temu obszycie całego munduru zajmuje jej tylko
półtorej godziny.
SZTUKA ELEGANCJI
Po ostatnich poprawkach żołnierz przychodzi na końcową
przymiarkę oraz odbiór gotowego stroju. Szycie jednego munduru trwa prawie dwa tygodnie, a w pracowni powstaje ich
rocznie około stu.
Jednak w gorącym okresie, przed dużymi świętami, takimi
jak 15 sierpnia czy 11 listopada, po wypłacie równoważnika
mundurowego, podczas nominacji generalskich oraz pod
koniec roku, kiedy jednostki mają jeszcze pieniądze do wydania, kolejka chętnych po nowy mundur znacznie się wydłuża.
„Przychodzą do nas żołnierze i proszą o dopasowanie mundurów otrzymanych z magazynów oraz o poprawki krawieckie
w związku ze zmianami sylwetki. Mundury są też obszywane
po awansie”, wylicza dyrektor.
Koszt szytego na miarę ubioru wojskowego to około 2 tys. zł,
jeśli klient zdecyduje się dodatkowo na ręczny haft, cena może
wzrosnąć o 200 zł. „Mundury zwykle są zamawiane na jednostkę, rzadko ktoś prosi o ich prywatne uszycie”, informuje
Bartłomiej Kalata.
Jak opowiada, odwiedzający pracownię kombatanci, którym
WPH także szyje mundury, wspominali, że w dawnych czasach, kiedy oficer jechał do innego miasta na spotkanie służbowe, brał dwa mundury – jeden na drogę, drugi na zmianę. Na
miejscu się przebierał, aby wyglądać idealnie.
n
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ANDRZEJ SZENAJCH

Skrojone z historii
W czasach II Rzeczypospolitej mundur był stale obecny na ulicy,
w urzędach, szkołach. Nie tylko nobilitował właściciela, ale także
zmuszał do godnego zachowania. Munduru nikt się nie wstydził.

K

iedy 11 listopada 1918 roku marszałek Francji
Ferdynand Foch w imieniu aliantów podpisywał
w Compiègne akt zawieszenia broni z Niemcami na
froncie zachodnim, Polski nie było na mapie Europy.
Nie było więc także polskiego wojska. Istniały jednak oddziały
skupiające Polaków, którzy walcząc, z jednej strony „u boku”
zaborców – Niemiec, Rosji i Austrii, a z drugiej – Francji, miały nadzieję na wskrzeszenie niepodległej Rzeczypospolitej.
Żołnierze nosili różne mundury, ale zawsze znakiem, który
ich łączył, był polski Orzeł Biały, będący od 1295 roku
godłem Królestwa Polskiego. Różnił się często kształtem,
czasem nie miał korony, ale zawsze był. Zwykle noszono go

na czapkach – jak w legionach, ale równocześnie na piersi,
jak w I Korpusie Wschodnim w Rosji, czy też, jak w Armii
Błękitnej gen. Józefa Hallera – na naramiennikach i guzikach.
A w Polskiej Sile Zbrojnej pojawił się także na guzikach i na
oficerskich temblakach. Był symbolem wolnej Polski, o której powstanie walczono.
Wojna się kończyła. Ważne dla Polaków wydarzenia następowały szybko po sobie i wymagały natychmiastowych decyzji. Z internowania w Magdeburgu przyjechał do Warszawy
10 listopada 1919 roku Józef Piłsudski. Rada Regencyjna
12 listopada podporządkowała mu rząd premiera Władysława
Wróblewskiego i mianowała go naczelnikiem państwa, powieNUMER 5 | MAJ 2015 | POLSKA ZBROJNA
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Oficerowie 201 Pułku Szwoleżerów na froncie w 1920 roku

TO PRZYPADKOWE ZDJĘCIE POKAZUJE
Naramiennik oficera wyższego
(podpułkownika), pułkownik ma
trzy gwiazdki, major jedną

Czapka szeregowca
Orzełek
na czapki oficerów
i szeregowych

Furażerka (dla wojskowych
wszystkich stopni)

Kapelusz strzelców
podchalańskich
Naramiennik generała
Rysunki pochodzą z książki „Przepis ubioru polowego wojsk polskich r. 1919”, wyd. Główna Księgarnia Wojskowa, Warszawa 1920.
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rzając władzę nad wojskiem, a 14 listopada również władzę
polityczną, czyniąc go tym samym dyktatorem.

Kurtka szeregowca

KURTKA Z SUKNA BARWY POLOWEJ
Rozrzuceni po całej Europie Polacy, służący w armiach
zaborczych, zaczęli wracać do kraju, gdzie z istniejących resztek Polskiej Siły Zbrojnej oraz ujawniających się członków Polskiej Organizacji Wojskowej tworzono pierwsze oddziały.
Napływ ochotników był ogromny. W listopadzie było ich
30 tys., w grudniu już 80 tys., w styczniu 1919 roku ponad
100 tys., by na koniec roku osiągnąć liczbę 700 tys. Wliczam
w to 80-tysięczną Błękitną Armię, która jako jedyna była jednolicie umundurowana (co prawda we francuskie mundury)
i całkowicie uzbrojona oraz wyekwipowana we Francji. Na
początku 1920 roku armia polska liczyła już milion żołnierzy.
Wszystkich ich trzeba było zakwaterować, nakarmić, ubrać,
uzbroić i przygotować do obrony ojczyzny, której granice jeszcze nie były wytyczone. Stanie się to dopiero po podpisaniu
traktatu wersalskiego (28 czerwca 1919 roku), co niestety nie
przerwie jeszcze walk o ich ustalenie. A sąsiedzi nie byli nam
przychylni. Już 1 listopada 1918 roku rozpoczęły się walki we
Lwowie, potem o Wielkopolskę (26 grudnia 1918 roku), o Wilno (19 kwietnia 1919 roku), o Śląsk (16 sierpnia 1919 roku), aż
wreszcie nastąpił najazd bolszewicki. I wszystko to w ciągu
półtora roku.
Mając na celu uporządkowanie powstającego wojska, jeszcze w grudniu 1918 roku minister spraw wojskowych wydał

RÓŻNORODNOŚĆ UMUNDUROWANIA
Czapka generała

Czapka oficera
wyższego

Czapka oficera
niższego

rozkaz, aby w nowo formujących się oddziałach przestrzegano wydanego jeszcze w 1917 roku dla Polskiej Siły Zbrojnej
rozporządzenia, nazwanego „Przepis i instrukcja o umundurowaniu polowym Wojska Polskiego”. Było to o tyle słuszne,
że, po pierwsze, dokument już był gotowy, a po drugie mundury PSZ wykonywano z niemieckiego sukna i przypominały
one niemieckie, a tych mieliśmy do dyspozycji dużo. Przejęliśmy bowiem niemieckie magazyny w Wielkopolsce i na
Pomorzu oraz w Lublinie, Dęblinie i Zamościu, a jeszcze na
dodatek magazyny austriackie w Przemyślu, Tarnowie i Krakowie. Wielu zgłaszających się do wojska miało te mundury
na sobie. W armii niemieckiej i austriackiej służyło ponad
milion Polaków, a co najmniej drugie tyle w armii rosyjskiej.
W grudniu 1918 roku ukazało się zarządzenie ministra
spraw wojskowych płk. Jana Wroczyńskiego nakazujące
zdjąć z mundurów wszystkie oznaki obcych armii: klamry
do pasów z napisem „Gott mit uns”, sznury, dekoracje czapek, odznaczenia, ordery itp. Ordery zdejmowano najmniej
chętnie.
Także w grudniu 1918 roku została powołana Komisja
Ubiorcza, w której skład między innymi weszli: rotmistrz
Wojciech Kossak, ppor. Mikołaj Wisznicki – obaj malarze,
historyk, płk Bronisław Gembarzewski – późniejszy twórca
i dyrektor Muzeum Wojska Polskiego, materiałoznawca
– prof. Włodzimierz Słowiński oraz niesławnej pamięci
malarz Eligiusz Niewiadomski – późniejszy zabójca prezydenta Gabriela Narutowicza. W trakcie prac komisja dokooptowała wielu innych, między innymi pułkownika sztabu geneNUMER 5 | MAJ 2015 | POLSKA ZBROJNA
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AMARANTOWE SZWOLEŻERKI
„SZARE MUNDURY, ZŁOTE OBSZYCIA,
ACH, JAK TO WSZYSTKO PRZEPIĘKNIE LŚNI”.

S

kąd się wzięli w wojsku II Rzeczypospolitej szwoleżerowie? 8 stycznia 1919 roku „wyszedł”, jak to się wtedy mówiło, rozkaz ustalający numerację pułków w całej armii. Okazało się, że są w kawalerii dwa pułki pretendujące do otrzymania numeru 1. Były to: 1 Pułk Ułanów Legionowych, którego odtwarzaniem zajmował się wówczas mjr Gustaw Orlicz-Dreszer,
i 1 Pułk Ułanów, ale z I Korpusu Wschodniego. Każdy chciał być pierwszy. Znaleziono iście salomonowe rozwiązanie. Ułanów
legionowych przemianowano na 1 Pułk Szwoleżerów. I wszyscy byli pierwsi. Przy tej okazji również 2 Pułk Ułanów Legionowych przemianowano na 2 Pułk Szwoleżerów. Gdy wprowadzano rogatywki dla wszystkich pułków, tym dwóm zostawiono
czapki okrągłe, zwane później szwoleżerkami. Do rodziny pułków szwoleżerskich dołączył potem 201 Pułk Szwoleżerów powstały jako pułk ochotniczy w 1920 roku przy Szwadronie Zapasowym 1 Pułku Szwoleżerów w Warszawie. Pułk ten dopiero
w 1927 roku otrzymał barwy żółte. Przedtem nosił amarantowe, tak jak 1 Pułk Szwoleżerów.
Wszystkie trzy pułki szwoleżerów miały do końca II Rzeczypospolitej czapki okrągłe, podobnie szwadron przyboczny marszałka, Policja Państwowa, Poczta Polska, a od 1924 roku cały 24-tysięczny Korpus Ochrony Pogranicza.

Kurtka
szeregowego,
wzór z 1919 roku

ralnego dr. Mariana Kukiela. Komisja miała
opracować wzór munduru dla powstającej polskiej armii.
Na razie jednak mundurów było ciągle za mało.
Ratowano się więc zakupami za granicą: we Francji, w Wielkiej Brytanii, w Austrii, we Włoszech
czy także z amerykańskiego demobilu. W latach
1919–1920 sprowadzono w ten sposób 565 tys.
kurtek, 527 tys. spodni, 480 tys. płaszczy i ponad
milion par obuwia (głównie trzewików) oraz sporą
liczbę plecaków, chlebaków, manierek i tym
podobnego oporządzenia. Zapłaciliśmy za te
dostawy ogromne pieniądze: 46 mln franków francuskich i 18 mln dolarów, a mimo to zdarzało się
czasem, że w transporcie, zwłaszcza z Francji,
znajdowały się buty dziurawe i nie do pary oraz
zdjęte z zabitych lub rannych, nieuprane i nieporeperowane kurtki. Przedmioty z amerykańskiego
demobilu były natomiast doskonałe i służyły długo. Wełniane koszule (miały dwie kieszenie na
piersiach) wypuszczano na spodnie i używano
jako kurtek mundurowych do końca wojny z bolszewikami. A kawaleryjskie siodła, zwane meksykańskimi, były w użyciu w szwadronach Korpusu
Ochrony Pogranicza do 1939 roku.
Trzeba dodać, że używano także zdobycznych
mundurów rosyjskich. Było ich dużo i były dobrej
jakości, zwłaszcza szynele robione z nieodtłuszczonego, młotkowanego sukna, dzięki czemu
w ogóle nie przepuszczały wody.
CZAPKA ROGATA Z SUKNA BARWY
KURTKI
Pierwszym owocem prac Komisji Ubiorczej był
„Przepis ubioru polowego wojsk polskich 1919
roku”. Został on zatwierdzony do użytku jako obowiązujący dekretem wodza naczelnego z 1 listopada 1919 roku i wydrukowany przez Główną Księgarnię Wojskową w Warszawie w roku 1920. Trzeba przyznać, że jest napisany znakomicie – krótko
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(tylko na 37 stronach) i prosto. Zilustrowano go
35 tablicami przedstawiającymi poszczególne części umundurowania i wyraźnie pokazującymi detale, takie jak patki na kołnierzu wraz ze sposobem
naszywania wężyków i dodatkowych oznak dla
wszystkich rodzajów broni i specjalności. Aby ułatwić krawcom wykonanie tych detali, są one rysowane w skali 1:1.
Dokument zawiera także rozdział pt. „Przepisy
dotyczące noszenia ubioru polowego w różnych
wypadkach”. Są tam wymienione następujące
ubiory: polowy, garnizonowy, służbowy, salonowy
i codzienny. Jest też wyjaśnione, co należy dodać
lub odjąć, aby mundur był stosowny do okoliczności. Do tego wydania dodano kilkanaście rozkazów z lat 1919–1920 uzupełniających lub zmieniających niektóre paragrafy „Przepisu…”. Jeden
z rozdziałów jest poświęcony mundurowi dla
urzędników wojskowych, którym przypisano
„czapkę okrągłą wzoru angielskiego, z czarnym
okutym daszkiem” zamiast ogólnowojskowej
czapki rogatywki.
I właśnie rogatywka, oprócz ustalenia podstawowej barwy munduru, była powodem długotrwałych i burzliwych dyskusji. Ostatecznie zdecydowano się na wprowadzenie rogatywki, motywując
ten wybór tradycją historyczną. Już w XVIII wieku szlachta polska nosiła do kontusza rogatą czapę. Także Tadeusz Kościuszko i jego kosynierzy
nosili rogatywkę, a później szwoleżerowie napoleońscy, ułani Księstwa Warszawskiego i Królestwa
Polskiego, powstańcy 1863 roku, legionowi ułani,
piechota II Brygady czy wreszcie Błękitna Armia
gen. Hallera. Ostatecznym argumentem, którego
użył płk Gembarzewski, było oświadczenie – cytuję za protokołem obrad – „aby obcy na całym
świecie po niej poznali Polaka”.
Ustalono więc, że nakryciem głowy polskiego
żołnierza będzie „czapka rogata z sukna, barwy
kurtki z takimże otokiem wys. 6 cm, ciemno

peryskop
oksydowany orzełek wys. 5,5 cm, na tarczy wytłoczony numer
pułku lub oddziału. U służb – inicjał, daszek ze skóry żółtej
(nieczernionej) okuty na krawędzi blachą cynkową oksydowaną ciemną. Strzelcy podhalańscy zachowują dotychczasowy
kapelusz”. Podobno przy akceptacji projektu Józef Piłsudski
zarządził, aby wierzch czapki był usztywniony. I rzeczywiście
tak się stało, ale już od 1922 roku zaniechano usztywniania
czapki. Powrócono do tego sposobu wiele lat później, wprowadzając „czapkę z denkiem usztywnionym” (Dz. Rozk.
MSW nr 4/1935).
A swoją drogą jest ciekawe, że nigdy w całym swoim życiu
Józef Piłsudski nie założył rogatywki. Zawsze, nawet do galowego marszałkowskiego munduru, nosił szarą, legionową
maciejówkę ze strzeleckim orzełkiem bez korony.
Ustalono także oprócz rogatywki: „furażerkę miękką z sukna kurtki, bez żadnych wypustek, wys. 13 cm, ze ściętymi
rogami. Na furażerce orzełka nie przypina się. Mogą ją nosić
wszyscy wojskowi w koszarach i na ćwiczeniach, ale nie wolno
w żadnym przypadku nosić jej w mieście czy na dworcach”.
Furażerka od razu stała się powszechnie używana. Można ją
było schować do kieszeni lub założyć za pas, można było na
nią włożyć hełm. Noszono ją chętnie także dlatego, że była
łatwiejsza do zdobycia niż czapka i znacznie od niej tańsza.
Mimo że przepis nakazywał, aby na furażerce nie było żadnych
ozdób, liczne fotografie świadczą o tym, że prawie zawsze był
na niej noszony orzełek. Czasem stopień właściciela, a w kawalerii często jeszcze proporczyk w barwach pułku. W oddziałach powstałych w 1920 roku przypinano z lewej strony kitkę
z białego końskiego włosia, wysokości 12 cm, jako oznakę formacji ochotniczej. O przydatności furażerki może świadczyć
fakt, że dotrwała w wojsku do końca II Rzeczypospolitej.
Drugą z fundamentalnych prac Komisji Ubiorczej było
ustalenie podstawowego koloru mundurów. Doświadczenia
minionej wojny dowodziły niezbicie, że im żołnierz jest mniej
widoczny w terenie, tym lepiej. Przykładem niech będzie
fakt, że polska kompania bajończyków, która wyruszyła na
front w 1914 roku w czerwonych spodniach, poniosła ponad
50% strat krwawych. Niemcy strzelali do jej żołnierzy jak do
kaczek. Przekonano się również, że nie należy używać żadnych błyszczących ozdób i guzików.
Do prób, które komisja rozpoczęła w sierpniu 1919 roku,
wykorzystano wszystkie dostępne mundury: niemieckie (feldgrau), francuskie (blue d’horizont), austriackie (hechtgrau),
brytyjskie (khaki), amerykańskie, włoskie, a nawet szwajcarskie, rumuńskie i japońskie. Badania przeprowadzono w różnych porach dnia. O świcie i o zmroku ze względu na zmianę
oświetlenia, a także w różnym terenie, na polach uprawnych, na
piaskach, w zaroślach, w zagajnikach czy w wysokopiennym
lesie. Żołnierzom przebranym w różne mundury kazano
maszerować, okopywać się lub atakować. Musieli wstawać, by
się na moment pokazać, a inna grupa wówczas do nich strzelała – oczywiście ślepą amunicją. Po liczbie oddanych strzałów
oceniano widoczność sylwetki. Prób tych dokonywano także
z uwzględnieniem różnych odległości: od 300 m do 2 km.
Ostatecznie okazało się, że najmniej widoczny w terenie jest
żołnierz w brytyjskim płaszczu khaki. Rosyjski szynel, który
był również mało widoczny, odpadł jako mundur państwa
zaborczego, podobnie jak i niemiecki, ze względów nie tylko
emocjonalnych, ale także taktycznych. Przecież polscy żołnierze musieli się różnić od wojska sąsiadów. Dlaczego? Oto przy-

kład. Podczas walk w 1920 roku oddział 2 Pułku Szwoleżerów
ubrany w rosyjskie zdobyczne szynele wjechał do wsi, zajął ją
i wziął do niewoli kompanię bolszewików bez jednego wystrzału, bowiem oni myśleli, że to swoi! A gdyby było odwrotnie?
Strach pomyśleć.
Kolor, na który się ostatecznie zdecydowano, nazwano urzędowo szaro-brunatno-zielonym. Ale powszechnie mówiono
khaki. Dotrwał on do 1939 roku, mimo że już na początku lat
trzydziestych rozpoczęto próby jego „polepszania”. Efektem
tych prac były dwa różniące się odcieniem kolory: dla kurtki
kolor K-38 i dla płaszcza B-38. Zamierzano ich użyć do produkcji nowych wzorów umundurowania wprowadzanych w 1936
roku, ale na realizację tych pomysłów nie ma dowodów.
NA PATCE GODŁO HAFTOWANE
„Przepis…” z 1919 roku przewidywał dla całego wojska
czapki rogatywki z otokiem koloru munduru. Jedynie kolor
patki na kołnierzu kurtki miał wskazywać rodzaj broni. Dla
kawalerii przewidziano karmazyn. Ale kawalerzystom to nie
wystarczało. Każdy pułk chciał się odróżnić od innych. Zakładano więc samowolnie kolorowe proporczyki na lance i takie
same na kołnierz kurtki, zamiast karmazynowych patek. Presja
kawalerzystów, aby być „kolorowym wojskiem”, była tak silna,
że minister spraw wojskowych gen. por. Józef Leśniewski
zatwierdził 17 lipca 1920 roku zmianę paragrafu dotyczącego
ubioru jazdy i rozkazał: „zamiast patki na kołnierz przywrócony zostaje barwny proporczyk”. Załączył też wykaz kolorów
dla każdego pułku oraz sposób ich naszywania.
Kolorowe otoki na czapki kawalerii zostały oficjalnie wprowadzone dopiero przez gen. Kazimierza Sosnkowskiego,
ówczesnego ministra spraw wojskowych, rozkazem z 28 lutego
1922 roku.
A o czym w „Przepisie…” zapomniano? O tym, że klimat
w Polsce na początku XX wieku charakteryzował się także
upalnym latem z temperaturą do 30oC, a głównym transportem były nogi piechura, który w sukiennym grubym mundurze musiał w ciągu doby często przejść 40 km, niosąc ciężar
33 kg (odzież, uzbrojenie, plecak), po czym mieć jeszcze siłę
do walki. Najpoważniejszym mankamentem był więc brak
letniej wersji munduru. Nadrobiono to dopiero w 1924 roku,
wprowadzając letnią kurtkę szeregowego. Była ona uszyta
z bawełny koloru khaki. Miała stojąco-wykładany kołnierz,
dwie kieszenie na piersiach i rozpięcie (zapinane na trzy guziki) umożliwiające wkładanie jej przez głowę. Podobną wersję
kurtki dla oficerów, ale już rozpinanej do dołu, z czterema
kieszeniami i mankietem zapinanym na dwa guziki, wprowadzono w 1926 roku.
Reasumując. Noszono wszystko, co było dostępne i tak długo, jak się dało. Wykorzystywano stare mundury, w niektórych
wypadkach nawet do 1924 roku. Proszę zwrócić uwagę na fakt,
że w każdym rozkazie wprowadzającym nowe elementy umundurowania jest na końcu punkt zezwalający na używanie
poprzedniego fasonu jeszcze przez jakiś czas: rok, dwa lata...
Niekiedy termin ten jeszcze przedłużano, zastrzegając, że starego munduru nie wolno używać poza koszarami. Przykładem
niech będzie zezwolenie na noszenie płaszcza podbitego
futrem, tzw. bekieszy, do 1925 roku.
Mundur był stale obecny na ulicy, w urzędach, szkołach. Nie
tylko nobilitował właściciela, ale także zmuszał do godnego
zachowania. Munduru się nie wstydzono. A dziś?
n
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A N D R Z E J FĄ FA RA

WIECZÓR
DEBIUTANTÓW

Siedmiu wspaniałych dostało w hotelu Marriott
w Warszawie Buzdygany od „Polski Zbrojnej”.
„Stoję obok najważniejszych postaci w polskim wojsku
w ostatnim roku”, powiedział jeden z laureatów.

32

NUMER 5 | MAJ 2015 | POLSKA ZBROJNA

K R Z Y S Z T O F

W O J C I E W S K I

Stoją od lewej: gen. bryg. Rajmund T. Andrzejczak,
ppłk. dr n. med. Robert Brzozowski, wiceminister obrony narodowej
Maciej Jankowski, kpr. Tomasz Ciach, kmdr por. Piotr Sikora,
„Soyers”, płk Marcin Szymański, Bartosz Bera.
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ajpierw były korki, które w piątek
27 marca spowolniły ruch w centrum Warszawy. Wyobraża ktoś
sobie, że nominowani do Oscarów
stoją w korku na Hollywood
Boulevard tuż przed galą? A laureaci Buzdyganów stali. Na szczęście dotarli – z niewielkim opóźnieniem – do hotelu Marriott,
gdzie odbyła się uroczystość wręczenia dorocznych nagród „Polski
Zbrojnej”, przeznaczonych dla
wyróżniających się osobowości
Wojska Polskiego.
Czerwonego dywanu – jak w Dolby Theatre
w Hollywood – nie było. Były za to ruchome schody, którymi należało się dostać na pierwsze piętro
Marriotta. W tym miejscu trzeba było zachować
szczególną czujność i orientację, bowiem tuż obok
znajduje się znane w stolicy kasyno, przyciągające
jak magnes niewinnych posiadaczy gotówki.

SPOSÓB NA TREMĘ
Ten piątkowy wieczór należał zdecydowanie
do debiutantów. Był wśród nich dyrektor Wojskowego Instytutu Wydawniczego, płk Dariusz
Kacperczyk, który nie krył, że przed swoją pierwszą buzdyganową galą miał solidną tremę. Jest
na to dobry sposób. Amerykański aktor Jack
Lemmon stwierdził kiedyś, że był mocno zdenerwowany podczas 25 oscarowych uroczystości. Podczas 26. – już dużo mniej.
„Osoby, które do tej pory zostały uhonorowane
Buzdyganami, łączy odwaga w podejmowaniu
decyzji, oddanie służbie i zdecydowanie w działaniu. Tacy są też nasi tegoroczni laureaci”, mówił
szef WIW, witając zaproszonych gości. Wspomniał, że nagrody „Polski Zbrojnej” otrzymywali
w przeszłości znani dziś generałowie, dziennikarze
i politycy, wśród nich Bronisław Komorowski.
Żadnych oznak zdenerwowania nie okazywał
mistrz ceremonii Tomasz Szuran, mimo że prowadził naszą uroczystość po raz pierwszy. Nic dziwnego – występy publiczne to jego chleb powszedni. Na co dzień jest konferansjerem Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.
Uwielbia operę, od czasu do czasu pracuje jako
lektor filmowy. W Marriotcie wywoływał na estradę kolejnych laureatów, charakteryzując obszernie
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każdego z nich. Gdy kończył, do akcji wkraczała
mocna trójka w składzie wiceminister obrony
narodowej Maciej Jankowski, dyrektor Dariusz
Kacperczyk oraz szef „Polski Zbrojnej”, Wojciech
Kiss-Orski. Za ich pośrednictwem Buzdygany trafiały do rąk nagrodzonych.
W tej uroczystej chwili laureatom towarzyszyli między innymi wiceminister obrony narodowej Beata Oczkowicz, generałowie Andrzej
Reudowicz, Bogusław Samol, Grzegorz Gielerak,
Zygmunt Mierczyk i Andrzej Tuz oraz
płk Dariusz Kozerawski.
CO WYPADA GENERAŁOWI
Laureaci byli oczywiście najważniejszymi
debiutantami piątkowego wieczoru. Tomasz
Szuran wywoływał ich w kolejności alfabetycznej.
Zaczął od gen. bryg. Rajmunda T. Andrzejczaka,
zastępcy dowódcy 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej. Uzasadnienie przyznania mu nagrody brzmi dość ogólnikowo: za ambitne wyznaczanie wysokich standardów wyszkolenia, poszukiwanie nieschematycznych rozwiązań taktycznych,
a jednocześnie troskę i dbałość o rozwój swoich
żołnierzy. Trzeba z generałem chwilkę pogawędzić, by przekonać się, co te słowa oznaczają. Jest
ujmująco bezpośredni. Mówi, że był autentycznie
zaskoczony, gdy znalazł się na liście kandydatów
do nagrody. „Kiedy człowiek na co dzień wykonuje swoje zadania, to mu się wydaje, że tak ma być
i że to nic nadzwyczajnego”, wyjaśniał w kuluarach. Za rok sam, jako członek kapituły, będzie
wybierał laureatów. „Nie przewiduję tu żadnych
problemów. Wszędzie, gdzie służyłem, poznawałem znakomitych ludzi. Czy to w 15 Giżyckiej
Brygadzie Zmechanizowanej, czy na wzgórzach
Golan, czy w Iraku albo w Afganistanie”, mówił.
Gen. Andrzejczak jest miłośnikiem muzyki
heavymetalowej i rocka progresywnego. Lubi Iron
Maiden i Dream Theatre. Na koncerty chodzi
z córką. „Nie jestem pewien, czy generałowi
wypada”, zastanawiał się pół żartem pół serio, gdy
rozmawialiśmy w kuluarach.
LATANIE ZA WOJSKIEM
A czy pracownikowi szwajcarskiego banku
inwestycyjnego wypada biegać z aparatem fotograficznym za wojskiem? Bartosz Bera, jedyny
cywil wśród siódemki nagrodzonych, laureat
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wybrany w głosowaniu internetowym, nie ma w tej kwestii
żadnych wątpliwości. A tak naprawdę to z aparatem nie biega,
ale lata. Upodobał sobie bowiem samoloty. „Robi naprawdę
dobre zdjęcia”, twierdzi ppłk Krzysztof Plażuk, rzecznik prasowy Centrum Operacji Specjalnych.
Podczas uroczystości w Marriotcie Bartosz Bera sprawiał
wrażenie zdziwionego: „Kiedyś marzyłem o armii, a teraz stoję u boku sześciu najważniejszych w tym roku osób w wojsku”.
Jako członek kapituły będzie w przyszłym roku głosował na
takich samych jak on: fotografów i twórców filmowych. Uwa-

ża, że miarą jakości ich dzieł powinno być to, czy podobają się
jednocześnie cywilom i wojskowym.
W pracy ppłk. dr. n. med. Roberta Brzozowskiego kwestia
tego, czy coś się podoba, czy nie, praktycznie nie ma znaczenia. W jego wypadku istotne są konkrety: liczba uratowanych
pacjentów. Dr Brzozowski jest chirurgiem, więc gdy polscy
komandosi z grupy szturmowej wojsk specjalnych wpadli
w Afganistanie w zasadzkę, miał pełne ręce roboty. Rannych
zostało dziesięciu żołnierzy. Jednego, niestety, nie udało się
uratować – zmarł podczas reanimacji. Buzdyganem nagrodzoNUMER 5 | MAJ 2015 | POLSKA ZBROJNA
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Gen. bryg. Rajmund T. Andrzejczak przyjmuje gratulacje od laureata Buzdyganów z 2010 roku gen. bryg. Andrzeja Reudowicza.

no tego lekarza także za to, że po powrocie do kraju stworzył
Zakład Medycyny Pola Walki w szpitalu przy ulicy Szaserów
w Warszawie.
Doświadczenie wyniesione z pola walki uważa za bezcenne.
„Ostatni atak terrorystyczny w Tunisie pokazał, że cywilni
medycy także muszą czasem działać w sytuacjach wojennych,
a leczenie postrzałów czy urazów po wybuchu jest inne niż
obrażeń odniesionych w wypadkach”, mówił w trakcie uroczystości w Marriotcie.
W trudnych chwilach sprawdził się także kpr. Tomasz Ciach.
Jako żołnierz 25 Brygady Kawalerii Powietrznej brał udział
w misjach w Iraku i Afganistanie. Co ciekawe, służba wojskowa wcale nie była jego marzeniem. Studiował informatykę
i z tą dziedziną wiązał swoje plany życiowe. W pewnym
momencie stwierdził, że nie jest w stanie łączyć nauki z pracą
w hipermarkecie. Wtedy właśnie wybrał wojsko.
Jako członek buzdyganowej kapituły postawi w przyszłym
roku na „Goździora”. „To megapostać w naszej brygadzie.
Robi 200% normy, wspaniały podoficer. Wciąż się kształci,
rozwija. Z nim jest tak, że jak kończy kurs grotołazów, to od
razu zaczyna kurs nurków”, argumentował w kuluarach
Tomasz Ciach.
REJS PO NAGRODĘ
Morskie klimaty wniósł do Marriotta kmdr por. Piotr Sikora.
Buzdygan, XVI-wieczna oznaka godności rotmistrzowskiej,
w ręku marynarza? Nie ma w tym żadnego dysonansu, gdyż
kmdr por. Sikora wyróżnił się nieprzeciętnymi umiejętnościa-
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Wiceminister obrony narodowej Maciej Jankowski; radca ministra,
obecnie dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej MON
Beata Biały oraz dyrektor WIW-u płk Dariusz Kacperczyk
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Kpr. Tomasz Ciach ogląda publikacje Wojskowego Instytutu Wydawniczego.

mi dowódczymi także na lądzie. Urodził się daleko od morza
– w pięknym Paczkowie, położonym na południowo-zachodnim krańcu Polski. Dopłynął stamtąd daleko – został w 2014
roku dowódcą 13 Dywizjonu Trałowców. No i oczywiście do
naszej nagrody. Można mieć pewność, że nie jest to kres jego
żeglugi.
Także „Soyers”, szósty w kolejności alfabetycznej laureat,
ma jeszcze wiele osiągnięć przed sobą. Żeby była jasność
– „Soyers” ma imię i nazwisko, jest potomkiem hetmana kozackiego z XVII wieku. Jako żołnierz Jednostki Wojskowej
Komandosów z Lublińca musi jednak występować pod pseudonimem. „Jest wyjątkowy, najlepszy z najlepszych” – mówi
o nim „Biały”, dowódca Zespołu Bojowego A z Lublińca.
Wśród licznych umiejętności „Soyersa” najważniejsza jest ta,
którą zdobył po powrocie z dwóch misji w Afganistanie. Ukończył kurs dla wysuniętych nawigatorów naprowadzania lotnictwa, tzw. JTAC-ów (joint terminal attack controller). To bardzo
ważna i odpowiedzialna funkcja. Tacy jak on są upoważnieni
do wydawania zgody na otwarcie przez załogę samolotu ognia
do celów naziemnych.
W kuluarach „Soyers” okazał się człowiekiem nadzwyczaj
skromnym. Mówił, że jest zaszczycony i że to będzie dla niego motywacja do jeszcze cięższej pracy. „Tę nagrodę zawdzięczam kolegom, z którymi służyłem w kraju i za granicą. Wiele się od nich nauczyłem. Duży udział w moim sukcesie mają
też przełożeni, którzy stworzyli mi możliwości rozwoju”,
wyjaśniał. Jako członek kapituły będzie głosował na ludzi
nietuzinkowych, którzy swoją pracą czy służbą przyczyniają

się do promocji polskich sił zbrojnych. Krótko mówiąc, na
takich jak on sam.
LEKCJE POKORY
Siódmy wspaniały, płk Marcin Szymański, też zdobywał
doświadczenie na misjach. Był w Iraku, a potem w Afganistanie. „To najlepszy żołnierz mojego pokolenia”, twierdzi
płk Piotr Bieniek, który współdziałał z Szymańskim za granicą.
Sam laureat mówi, że misje nauczyły go pokory i umiejętności
działania w warunkach dużego chaosu.
To by się zgadzało. W tłumie uczestników buzdyganowej
gali płk Szymański radził sobie znakomicie. Nie rozwodził się
zanadto nad swoim osiągnięciami. A są one niemałe i dotyczą
nie tylko działalności podczas misji. Płk Szymański stworzył
w Krakowie think tank skupiający akademików z Uniwersytetu
Jagiellońskiego i wojskowych. Ma szerokie spojrzenie na armię
i docenia znaczenie niższych szarż. „Kolejnych laureatów Buzdyganów należy szukać wśród żołnierzy na mało eksponowanych stanowiskach. Popatrzmy na stosunek liczebny: szeregowi
– podoficerowie – oficerowie – generałowie, i wybierzmy proporcjonalnie”, mówił w kuluarach.
Krótko przed północą buzdyganowa gala „Polski Zbrojnej”
dobiegła końca. O tej porze w Dolby Theatre w Hollywood
czerwony dywan już dawno jest zwinięty. A schody ruchome
w Marriotcie wciąż działały bez zarzutu. 		
n
W spó ł pra c a : A nna D ą b rowska , Ma gda l e na Kowa l ska - S e nd e k ,
Ma ł go r za t a S c hwa r zgru b e r, No rb e r t B ą c zyk , P iotr B e rna b i u k ,
K r zy s zto f Wil ewsk i, Ta de u s z Wró b e l
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Tajemnicza mobilizacja
Stawiennictwo kilkuset rezerwistów do ostatniej chwili miało być
tajemnicą. Nie do końca się to udało, bo niektóre media zaczęły się
dopatrywać w ćwiczeniach ukrytej mobilizacji.
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Szybkie działanie

45 400

dywizji były trzy liniowe bataliony spadochroniarzy.
20 sierpnia wakujące stanowisko dowódcy dywizji
objął płk Edward Dysko, dopiero co ściągnięty
z urlopu, a 21 sierpnia rozpoczęła się inwazja na
Czechosłowację. 24 sierpnia po południu w dywizji ogłoszono alarm, wydając ostrą amunicję i żywność. Już nocą z 24 na 25 sierpnia z lotniska Szymany na Mazurach do Wrocławia drogą powietrzną przerzucono sztab dywizji i 16 Batalion
Powietrzno-Desantowy, które rankiem samochodami przewieziono do Kotliny Kłodzkiej na południową granicę państwa. Jednocześnie tej samej
nocy reszta dywizji rzutem kołowym wyruszyła na
południe, osiągając granicę z Czechosłowacją
(trasa 800 km) po upływie doby. Siły te wzmocniono czołgami 1 Warszawskiego Pułku Czołgów

i 61 Kompanii Rozpoznawczej z 16 Dywizji Zmechanizowanej z Elbląga, które w trybie alarmowym, bez mobilizacji rezerwistów, koleją dotarły
w rejon wyjściowy rano 26 sierpnia. Tego dnia po
południu koncentracja 6 DPD, wzmocnionej pułkiem czołgów (70 czołgów, 20 transporterów,
120 samochodów), dobiegła końca. Cała akcja
przerzucenia 4 tys. żołnierzy z bronią, amunicją
i zapasami z Mazur do Kotliny Kłodzkiej i zajęcie
przez nich pozycji wyjściowych do natarcia zajęła
od momentu wydania rozkazu niecałe 48 godzin.
Nie odnotowano żadnych wypadków. Najbardziej
zdumiewające w tej operacji jest to, że duża część
poborowych służyła w dywizji zaledwie od czterech
tygodni, a przysięgę wojskową składała już na pozycjach wyjściowych 26 sierpnia.

60 000

Obowiązkowe
ćwiczenia wojskowe
dla żołnierzy rezerwy

38 000
G R A F I C Z N Y

czasach PRL-u jednostki Wojska Polskiego, choć oparte na żołnierzach zasadniczej służby wojskowej, miały wysoką gotowość
bojową. Jako przykład może posłużyć ówczesna
6 Pomorska Dywizja Powietrzno-Desantowa
(wbrew nazwie, mająca swe bazy na południu
Polski, a sztab w Krakowie), której siły wzięły
udział w inwazji na Czechosłowację w 1968 roku.
Nabór nowego rocznika poborowych nastąpił
w lipcu 1968 roku
i w tym samym miesiącu duża część
żołnierzy została
przerzucona na
Mazury na ćwiczenia. Podstawą

15 000
2938
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2012
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Rosyjskie manewry

A

rmia rosyjska w ostatnich latach prowadzi wiele ćwiczeń z ogromnym rozmachem pod względem ilości użytych sił, szybkości działania i zasięgu rozwinięcia wojsk. Ciekawe są manewry, w czasie których z wybranych dywizji bądź brygad są wydzielane poszczególne bataliony, a kadra i żołnierze są przerzucani setki i tysiące kilometrów od swych macierzystych baz, a wraz z nimi jest przenoszony ich sprzęt (koleją). Czasami są przewożeni sami żołnierze
(drogą lotniczą), którzy na miejscu dostają broń ciężką, włącznie z czołgami i artylerią, z miejscowych baz sprzętu i uzbrojenia, gdzie wyposażenie jest przechowywane na czas mobilizacji. Po pobraniu broni ciężkiej i zgraniu tworzonych ad hoc grup bojowych przystępują oni do wykonywania określonych zadań.
Dzięki temu na przykład batalion piechoty z rejonu Moskwy kilkadziesiąt godzin od ogłoszenia alarmu może ćwiczyć już na Sachalinie nieopodal wysp japońskich i granicy z Chinami. Taki scenariusz był realizowany ostatnio na manewrach „Wschód 2014”. Możliwość szybkiego rozwinięcia dużej grupy wojsk
na granicy państwowej stała się dla Rosjan, w związku ze złymi doświadczeniami z wojny z Gruzją w 2008 roku, priorytetem.

N

iedawno w jednej ze stacji telewizyjnych odbyła się
dyskusja kilku dziennikarzy zajmujących się kwestiami obronności. Niektórzy z nich z dużą troską
podkreślali, że wobec zagrożeń wynikających z sytuacji na Ukrainie, 100 tys. żołnierzy zawodowych to zdecydowanie za mało, tym bardziej że tylko część z nich pełni służbę
w jednostkach liniowych, czyli „wychodzi w pole”. Liczącą
„40 tys. żołnierzy” armią lądową nie można prowadzić efektywnych działań bojowych, przekonywali niektórzy. I choć troska była zapewne szczera, to nie towarzyszyła temu analiza

zagadnienia. Bo mimo że szczegółowy poziom ukompletowania jednostek na czas P nie jest jawny, nie stanowi tajemnicy to,
że wiele naszych oddziałów nie ma pełnego ukompletowania,
a niektóre z nich są skadrowane. I że w wypadku mobilizacji
liczebność sił zbrojnych się zmieni. Gdyby wybuchła wojna,
nie pójdziemy na nią akurat z armią 100- czy 120-tysięczną.
TAJNE, CZYLI JAWNE
Do marcowych ćwiczeń, wynikających z planu kontroli
gotowości bojowej i mobilizacyjnej w Siłach Zbrojnych RP
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na 2015 rok, przygotowywano się starannie, z troską o to,
aby kwestię tę do końca utrzymać w tajemnicy. Chodziło
przecież o ćwiczenia mobilizacyjne z powołaniem uzupełnień w trybie natychmiastowego stawiennictwa, czyli
mówiąc mniej formalnie, o nagłe, zaskakujące powołanie
grupy rezerwistów. W ten system zostali włączeni między
innymi pracownicy urzędów miejskich, którzy odwiedzali
mieszkańców z imiennymi wezwaniami. Akcji nie udało się
jednak utrzymać w tajemnicy i media dwa dni przed wydarzeniem zaczęły się rozpisywać o niespodziewanej mobilizacji. Niektóre wręcz straszyły wojną. Później niemal wszystkie wiadomości rozpoczynały się od relacji sprzed Jednostki
Wojskowej 3390, czyli 5 Pułku Chemicznego w Tarnowskich
Górach, gdzie się zgłaszała spora część tych rezerwistów,
których dotyczyły zaplanowane ćwiczenia.
Po takich doniesieniach trzeba było wręcz uspokajać ludzi,
że cała akcja obejmuje zaledwie około 500 osób i potrwa tylko
kilka dni. Ppłk Artur Goławski, rzecznik prasowy Dowództwa
Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, wręcz z irytacją zamieścił na Twitterze uwagę: „Straszenie ludzi: tytuł z Wp.pl »Wojsko wysłało tysiące wezwań. Jeśli je zignorujesz, grozi ci więzienie«. Redaktorzy, opanujcie histerię!”. A kilka dni później,
już po akcji, dodał tam: „Ćwiczenia mobilizacyjne w 5 Pułku
Chemicznym zakończone. Żołnierze rezerwy zwolnieni do
domów. Media mogą przestać straszyć Polaków”. Wydźwięk
niektórych relacji prasowych był momentami dramatyczny,
choć zarówno czas ćwiczeń, jak i ich skala skutecznie studziły
komentarze nawet co bardziej rozgrzanych głów.
Taka atmosfera mogła zdziwić przedstawicieli Sztabu
Generalnego Wojska Polskiego. W ostatnich miesiącach
zorganizowali oni bowiem kilka spotkań z dziennikarzami
na temat stopniowego odtwarzania systemu regularnych
ćwiczeń żołnierzy rezerwy i dla mediów przygotowano niezłą dawkę informacji. Powiedziano wówczas naprawdę
dużo. Odbyła się otwarta dyskusja, do której przedstawiciele SGWP byli przygotowani dobrze. Teraz jednak można
było odnieść wrażenie, że ponieważ wówczas objaśniano to
na spokojnie, temat „nie chwycił”. „Chwyciły” zaś pogłoski o tajemniczej mobilizacji i dziennikarze wręcz zasypali
sztab pytaniami na ten temat.
„Wojskowy komendant uzupełnień w celu powołania żołnierza rezerwy na ćwiczenia wojskowe wydaje decyzję administracyjną w tej sprawie. Jest nią karta powołania, w której
podaje się termin i miejsce stawienia się żołnierza rezerwy na
ćwiczenia wojskowe”, tłumaczył więc płk Tomasz Szulejko,
rzecznik SGWP. „Na obowiązkowe szkolenie mogą zostać
wezwani żołnierze rezerwy. Dotyczy to szeregowych w wieku do lat 50, a podoficerów i oficerów do 60 lat”, dodawał,
podkreślając: „Chcemy, aby rezerwiści zintegrowali się z jednostkami, do których są przypisani”. Wreszcie na stronie
internetowej zamieszczono „Vademecum rezerwisty”, raz
jeszcze porządkujące te zagadnienia.
BEZ MITÓW
Obowiązkowe ćwiczenia wojskowe dla żołnierzy rezerwy
to nie jest żadna nowość. I nie chodzi nawet o to, że do
2008 roku była to norma, skoro wówczas takie wezwania
i szkolenia dotyczyły, bagatela, 45 400 osób. Fakt, w latach
2007–2012 zaniechano ich, ale przywrócono już w roku
2013, kiedy to wezwania dostało 2938, a rok później kolej-
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KO M E N TA R Z

ARTUR GOŁAWSKI
Ćwiczenia mobilizacyjne z powołaniami w trybie
natychmiastowego stawiennictwa są normalną
procedurą. Nie mają one żadnego związku z bieżącą sytuacją międzynarodową, więc łączenie ich
z wydarzeniami na Ukrainie jest nieuprawnione.
Celem takich ćwiczeń jest szkolenie rezerwy, ale
też żołnierzy w jednostkach. Pozwalają też na kontrolę skuteczności systemu powołań. Są zatem konieczne, jeśli chcemy zachować odpowiedni poziom rezerw osobowych.
Ppłk Artur Goławski jest rzecznikiem
Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

ne 7671 osób. Na rok 2015 plany przewidują około 15 tys.
wezwań, w 2016 roku powołanych rezerwistów ma być
38 tys. Docelowo rocznie będzie to liczba zbliżona do tej
z lat 2006–2007, czyli około 60 tys. Większość ćwiczeń nie
trwa długo – od dwóch do 30 dni w wypadku krótkotrwałych, które są normą, lub do 90 dni, jeśli są długotrwałe (te
są jednak rzadkością).
Teoretycznie na takie ćwiczenia mogą zostać powołani
wszyscy, którzy przeszli kwalifikację wojskową, chociaż
nigdy w życiu nie nosili munduru i nie trzymali broni w ręku.
Jedynie zostali wpisani w system i dostali odpowiednią kategorię zdrowia, czyli A, bo ta jest dziś orzekana w zdecydowanej większości. We wspomnianym „Vademecum rezerwisty”
czytamy: „Na ćwiczenia wojskowe mogą być powoływani
zarówno żołnierze rezerwy, a więc obywatele, którzy w przeszłości pełnili czynną służbę wojskową (byli w wojsku), jak
również osoby przeniesione do rezerwy niebędące żołnierzami rezerwy”.
Teoria to jedno, praktyka to drugie. Na papierze można
powołać nawet 7 mln mężczyzn, bo tylu jest ich w Polsce
w przedziale wiekowym 19–60 lat i wchodzą w skład zasobów
czynnych, biernych i tzw. nieefektywnych. Na razie jednak na
ćwiczenia wojskowe będą powoływani tylko ci, którzy już kiedyś służyli w armii. Potem – jeśli w przyszłości nie zostanie
przywrócony normalny pobór – może być różnie, bo dziura po
zasadniczej służbie wojskowej będzie się tylko powiększać. Nie
zniwelują tego byli szeregowi zawodowi, którzy od 2016 roku,
po 12 latach służby, w większej liczbie zaczną zasilać szeregi
rezerwistów. SGWP chce mieć blisko 200 tys. dostępnych
w danej chwili rezerwistów. Każdy z nich ma być powoływany
na krótkie, kilkudniowe ćwiczenia co trzy lata.
Czy to wystarczy? Jak podano w „Vademecum rezerwisty”,
„żołnierze rezerwy będą szkoleni według programów szkolenia, które obejmują wyszkolenie ogólnowojskowe i specjalistyczne na danym stanowisku służbowym, w szczególności
będą zapoznawani z obsługą nowoczesnego sprzętu wojskowego”. W praktyce chodzi o to, aby faktycznie mieć w dyspozycji odpowiednią ilość rezerw, których prawdziwe szkolenie
zacznie się w czasie faktycznego kryzysu i będzie można
wykorzystać tych ludzi do stopniowego uzupełnienia lub rozwinięcia jednostek. Nikt nie oczekuje, żeby osoby mające
kontakt z wojskiem kilka dni w roku z marszu stały się spe-

armia
cjalistami. Ważne, aby były dostępne, miały świadomość
swych powinności i orientowały się, o co chodzi w razie alarmu, a system był sprawny, żeby móc ich zawezwać, gdy zajdzie taka potrzeba.
DWA SYSTEMY
„Sprawdzian prowadzony w wytypowanej jednostce wojskowej pokazał wysokie stawiennictwo żołnierzy rezerwy
wezwanych na ćwiczenia”, podsumowuje ostatnie wydarzenia ppłk Goławski. Faktycznie nie stało się nic, co zasługiwałoby na aż taką uwagę opinii publicznej. I można zaraz dodać
– a szkoda. Jeśli jednak uważnie przeczyta się vademecum
przygotowane w Sztabie Generalnym WP, wszystkie spekulacje, jakie pojawiły się à propos ćwiczeń rezerwistów, tracą
rację bytu: „Przeprowadzenie ćwiczeń wojskowych jest przedsięwzięciem planowym. Termin jest ustalany z odpowiednim
wyprzedzeniem, w celu przygotowania logistycznego jednostki wojskowej oraz zgromadzenia niezbędnych środków
materiałowych przewidzianych do umundurowania, wyposażenia i przeszkolenia powoływanych żołnierzy rezerwy”.
Ta przewidywalność jest też mocno osadzona w budżecie,
ponieważ „środki finansowe na zabezpieczenie realizacji ćwiczeń wojskowych są planowane w budżecie resortu obrony
narodowej na każdy rok kalendarzowy”. Dlatego owe natychmiastowe stawiennictwo, choć zaskakujące dla samych powołanych, nie jest takie dla powołujących. Słowem, jak to starali
się wyraźnie podkreślać przedstawiciele MON, to były zwykłe ćwiczenia.
A nam brakuje dzisiaj ćwiczeń niezwykłych. Ćwiczeń alarmowych, o których wcześniej nie wiedział nikt oprócz ścisłego
kierownictwa, które byłyby zaskoczeniem dla niemal wszystkich szczebli w nie zaangażowanych i które nie zostały w roku
poprzednim ujęte w normalnym planie budżetowym. Ćwiczeń
zupełnie niezapowiedzianych, ale prowadzonych maksymalnie
dużym kontyngentem wojsk, co najmniej w pełni ukompletowaną brygadą, z całą logistyką, połączonych z przerzutem
w inny rejon kraju siłami własnymi. Chodziłoby zatem o ćwiczenia sprawdzające realną gotowość do działań w warunkach
gwałtownego kryzysu, a nie ukierunkowane tylko na mobilizacyjne ukompletowanie danej jednostki.
Oczywiście takie ćwiczenia trudno porównywać do tych
mobilizacyjnych rezerwistów. Mają zupełnie inny cel, zakres

czy zasięg. Jednak to właśnie na ćwiczenia wojsk w polu
należy kłaść szczególny nacisk. Nagłe wezwanie rezerw, ich
stawiennictwo i ubranie w mundury to nic wielkiego, gdy jest
celem samym w sobie. Tymczasem spójrzmy na Rosjan.
Wyciągnęli oni właściwe lekcje z konfliktu gruzińskiego (rok
2008, właśnie wtedy my zawieszaliśmy pobór), kiedy to się
okazało, że ich armia miała duże problemy z alarmowym
wyjściem w pole. Dziś sprawnie przerzucają masy wojsk
na wielkich obszarach kraju, rozwijają całe brygady dosłownie w środku niczego, budując tam nowe, prowizoryczne
bazy. Rosjanie potrzebowali ponad pięciu lat prób i błędów,
aby dojść do takiej wprawy, stworzyć stosowne procedury,
naprawić niedociągnięcia, a i tak wciąż dopracowują przyjęte
rozwiązania. Ale już skala i rozmach rozwinięcia sił Federacji
Rosyjskiej na granicy z Ukrainą w marcu 2014 roku, w chwili, gdy armia ukraińska istniała w dużej mierze tylko teoretycznie, były tyleż złowieszcze, co imponujące.
ROLA MEDIÓW
Ćwiczenia marcowe zostały podchwycone przez media
oczywiście nie przez przypadek – mówiono o nich w kontekście wydarzeń za naszą wschodnią granicą. Polska jednak nie
jest dziś bezpośrednio zagrożona żadną inwazją. Sytuacja
międzynarodowa w związku z wydarzeniami za naszą
wschodnią granicą nie jest najlepsza, ale tamtejszy kryzys nie
rozlewa się bezpośrednio na inne państwa. Oddziałuje pośrednio, a nie wprost.
Optymalna jest zawsze mobilizacja tajna, tyle że tu o żadnej mobilizacji nie było mowy. A ćwiczenia mobilizacyjne
mają się do mobilizacji mniej więcej tak, jak krzesło do krzesła elektrycznego. Dlatego paradoksalnie zamieszanie wokół
owych ćwiczeń wyszło całej sprawie na dobre. Sztab Generalny WP w 2014 roku włożył wiele wysiłku w przedstawienie
opinii publicznej procesu odtwarzania rezerw, ale nie przebił
się z przekazem do społeczeństwa. Teraz to się udało. Polacy
zostali poinformowani o celu prowadzonych obecnie działań
i kolejne fale powołań nie powinny już budzić takich emocji.
Należy tylko pamiętać, że sprawdzian ze stawiennictwa kilkuset ludzi to nie jest żaden poważny test. To też jest potrzebne,
ale jest tylko przygrywką. Nasza armia nie prowadzi zakrojonych na wielką skalę, prawdziwie zaskakujących ćwiczeń.
Gdyby je zorganizować, to byłaby dopiero sensacja.
n

OGŁOSZENIE

Konferencja Nauka–Przemysł–Obronność
26 maja 2015 roku
Główne cele:
– wymiana informacji dotyczących badań naukowych z dziedziny obronności państwa oraz modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP,
– prezentacja wyników III Konkursu na najlepszą pracę naukową i wdrożenie z obszaru obronności pod patronatem honorowym
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Centrum Konferencyjne
Wojska Polskiego
Warszawa,
ul. Żwirki i Wigury 9/13
Zgłoszenie udziału:
www.dpz.wp.mil.pl
www.dnisw.mon.gov.pl

Sesja I. Otwarcie konferencji – wystąpienia
wiceprezesa Rady Ministrów ministra obrony
narodowej, szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego,
szefa Sztabu Generalnego WP; wręczenie nagród
w III Konkursie na najlepszą pracę naukową
i wdrożenie z obszaru obronności.

Sesja II. Przemysł – prowadzący:
Departament Polityki Zbrojeniowej MON.
Sesja III. Nauka – prowadzący:
Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego MON.
Sesja IV. Warsztaty na temat offsetu, wsparcia
eksportu i udziału w projektach międzynarodowych.
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M A G D A L E N A K O WA L S K A - S E N D E K

Komandosi
na biegunach
Mrok, śnieg, mróz i lodowaty
wiatr – w takim klimacie
przez kilka tygodni szkolili się
w północnej Szwecji operatorzy
z Lublińca. Uczyli się,
jak przetrwać i walczyć
w warunkach polarnych.

Ż

ołnierze lublinieckiej Jednostki Wojskowej Komandosów mają za sobą ekstremalne szkolenia między
innymi w Gujanie Francuskiej, Brazylii i Indiach.
Kilku operatorów zdobywało umiejętności, wspinając
się na najwyższe szczyty w Himalajach, inni szkolili się
w Finlandii, Norwegii oraz na prestiżowych kursach medycznych w Stanach Zjednoczonych.
„Szukamy dla żołnierzy wartościowych kursów i szkoleń,
bo operatorzy JWK muszą być wszechstronnie przygotowani,
umieć walczyć w różnych szerokościach geograficznych”,
mówi płk Wiesław Kukuła, dowódca Jednostki Wojskowej
Komandosów. „Wybraliśmy jeden z najbardziej renomowanych ośrodków szkolenia polarnego, który, co dla nas istotne,
nie tylko prowadzi zajęcia indywidualne, lecz także ma
potencjał do szkolenia większych grup”.
SPRAWNA ORGANIZACJA
Jednostka Wojskowa Komandosów od wielu lat wysyła żołnierzy na kursy indywidualne zgodnie z ich specjalnościami.
Od pewnego czasu w zagranicznych ośrodkach szkolą się
głównie całe zespoły zadaniowe. „Patrzymy na ten proces kompleksowo, niezależnie od tego, czy jedziemy do
Brazylii, Szwecji czy na poligon w Wędrzynie. Musimy
sprawnie przegrupować ludzi i wiele ton wyposażenia, zupełnie jak w działaniach bojowych. Takie podejście umożliwia
również sprawdzenie sprzętu, którym dysponujemy”, mówi
dowódca lublinieckich komandosów. „Dzięki tym szkoleniom
mamy coraz lepsze wyposażenie oraz wiedzę, która umożliwia
nam skuteczne działanie w każdych warunkach klimatycznych.
W kontekście naszych kolejnych misji to może być bezcenna
wiedza. Historia wojskowości zna wiele przypadków, gdy
o porażce działań przesądziło zlekceważenie lub nieznajomość
czynników środowiskowych”, uzupełnia.
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WIEDZA Z PÓŁNOCY
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tym roku w ćwiczeniach „Północny saper” w skrajnie niskich temperaturach szkolili się także żołnierze wojsk lądowych. Zostali zaproszeni przez
Kanadyjczyków do prowincji Nowa Fundlandia i Labrador. Szkołę przetrwania 6 Brygada Powietrznodesantowa przeszła wspólnie z wojskowymi
4 Regimentu Wsparcia Inżynieryjnego Armii Kanady. Żołnierze spędzali na skuterach od kilku do kilkunastu godzin. Przemierzali pokryte śniegiem
i skute lodem jeziora, pustkowia oraz zaspy śnieżne. Przejechali w sumie 250 km. Uczyli się budować obozowiska, wzięli też udział w szkoleniu taktycznym. Na kanadyjskim poligonie, na granicy Arktyki, odbyli trening ogniowy.
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Na zimowy kurs przetrwania i walki w warunkach subark- minusowych temperaturach wydolność organizmu znacznie
tycznych w północnej Szwecji w tym roku komandosi wyru- spada i jest średnio o 30% mniejsza niż w normalnych warunszyli dwukrotnie. Najpierw pojechało kilku instruktorów.
kach”, wyjaśnia instruktor z JWK i dodaje: „Przypominaliśmy
„Wzięliśmy udział w standardowym kursie. Razem z nami żołnierzom, że nie można doprowadzać organizmu do maksyw zajęciach uczestniczyli między innymi Hiszpanie, Duńczycy, malnego wysiłku. Uczyliśmy, jak słuchać sygnałów wysyłaPortugalczycy, Włosi, Francuzi i Niemcy. Po trzech tygodniach nych przez własne ciało. Przykład? Trzeba było właściwie
mieliśmy już odpowiednią wiedzę i doświadczenie, by wspól- dobrać umundurowanie, żeby się nie spocić ani nie zmarznąć.
nie z gospodarzami zorganizować plan szkolenia, który byłby W takich sytuacjach bardzo łatwo o odmrożenia, a za błędy
właściwy dla jednostki specjalnej, czyli odpowiadał potrzebom można zapłacić zdrowiem, a nawet życiem”.
JWK”, mówi „Bojo”, instruktor z Lublińca.
Po kilku dniach oswajania z mrozem komandosi rozpoczęŻołnierze uczestniczyli w wykładach, a później zdobyte wia- li zajęcia z taktyki operacji specjalnych oraz działań ratownidomości sprawdzali na zajęciach w terenie. „W tej dziedzinie czo-ewakuacyjnych w rejonach polarnych. Trenowali również
najważniejsza jest praktyka. O ile można wyobrazić sobie prze- prowadzenie ognia w terenie przygodnym, na przykład
ciwnika, wymyślić różnego rodzaju scenariuw lasach polarnych czy tundrze. Działali
sze operacji, o tyle działania w skrajnym
według różnych scenariuszy, łączyli taktykę
wyziębieniu nie da się zaplanować”, mówi ofi- ŻOŁNIERZE
z zajęciami ogniowymi. Sporo czasu przeznacer z JWK.
na techniki i taktykę obserwacji oraz
LUBLINIECKIEJ czono
Podczas szkolenia grupy instruktorów nasi
nawigację.
żołnierze korzystali z wyposażenia Szwedów. JEDNOSTKI
Otrzymali kompletny sprzęt: począwszy od WOJSKOWEJ
NIE DLA NOWICJUSZY
bielizny termicznej, przez odzież puchową,
Na szkolenie do Szwecji pojechała grupa
KOMANDOSÓW doświadczonych
rakiety śnieżne i narty, na broni kończąc. Polażołnierzy. „To ludzie z wypracy wzięli udział w zajęciach, które zostały MAJĄ ZA SOBĄ
cowanymi już schematami działania, komanpodzielone na trzy główne części. Na początku EKSTREMALNE
dosi, którzy w trakcie misji wielokrotnie testokomandosi uczyli się przeciwdziałać hipoterwali swoje umiejętności”, mówi „Bojo” i dodaSZKOLENIA
mii, wzięli też udział w intensywnym treningu
je: „W takim klimacie nie ma miejsca na
strzeleckim. Na koniec Szwedzi przeprowadzi- W GUJANIE
eksperymenty”. W Szwecji szkolili się między
li zajęcia łączone: taktyczne i ogniowe. Przygo- FRANCUSKIEJ,
innymi specjaliści od łączności, minerzy
towano tym samym grunt do ćwiczeń taktyczi medycy. „To cenna lekcja dla wszystkich.
nych grupy zadaniowej, która na szkolenie BRAZYLII
Dowódcy uczyli się, jak planować zadania, by
przybyła już z etatowym wyposażeniem.
zbytnio nie obciążać swoich ludzi. ŁącznoI INDIACH
ściowcy weryfikowali sprawność systemów
WIELE DNI MROZU
zasilania i wpływ bieguna na propagację sygnałów. Intensyw„Po kilku tygodniach wróciliśmy do Szwecji z zespołem ne zadania ogniowe zweryfikowały nasze umiejętności i dbazadaniowym. Tym razem jednak wykorzystywaliśmy tylko
łość o uzbrojenie. Mam tu na myśli na przykład dobór smanasze wyposażenie”, mówi „Bojo”. Żołnierze musieli się
rów i środków konserwujących”, wyjaśnia instruktor.
sprawdzić w temperaturach spadających w dzień do minus
Na szkoleniu w Szwecji sporo skorzystali także medycy.
20oC, a w nocy minus 30oC. Treningów nie ułatwiał silny, „Wir” przyznaje, że chciał sprawdzić, jak w warunkach polarlodowaty wiatr oraz noc polarna – w tym okresie dzień trwał nych sprawdzają się zasady udzielania pomocy na polu walki.
zaledwie cztery godziny.
„Procedury komitetu TCCC [Tactical Combat Casuality Care]
Szkolenie taktyczne w rejonie arktycznym operatorzy gru- przewidują działania w warunkach nadających się do życia.
py zadaniowej rozpoczęli od zajęć z kontroli hipotermii. Ćwi- Temperatury niższe niż minus 30oC można z pewnością uznać
za trudne do normalnego funkcjonowania”, opisuje medyk.
czyli na podstawie scenariusza, według którego pod żołnierzem załamuje się lód. Każdy z operatorów, w pełnym umun- Bardzo szybko przewartościował powszechnie znane schematy
durowaniu i z wyposażeniem, musiał wskoczyć do przerębla obowiązujące ratowników pola walki. „Hipotermia to problem,
który komitet TCCC nieco bagatelizuje, tymczasem okazała
i przez kilka minut utrzymać się na powierzchni wody. „Gdy
już uspokoiliśmy oddech, a instruktor uznał, że opanowaliśmy się sprawą najpoważniejszą. Dotyczy bowiem nie tylko poszkosytuację, mogliśmy wyczołgać się na brzeg i przebrać w suchy dowanego, lecz także ratownika”. „Wir” wyjaśnia też, że dłużmundur. Nie mieliśmy jednak szans, by się ogrzać. Bezpośred- sze używanie rękawiczek jednorazowych podczas badania gronio po nurkowaniu zaczęliśmy zajęcia z bytowania i spędzili- zi odmrożeniami. Poza tym – ze względu na grubą odzież –
śmy kolejne 24 godziny w lesie”, opowiada „Wir”, operator bardzo ciężko jedną opaską uciskową powstrzymać krążenie
obwodowe, trudno też ewakuować poszkodowanego. „Poruszai ratownik pola walki, uczestnik szkolenia.
Podczas bytowania w warunkach arktycznych musieli przy- nie się na rakietach lub nartach w takiej warstwie śniegu nie
jest łatwe”, tłumaczy. „Gdy podczas ćwiczeń przyszło mi zająć
gotowywać obozowiska. Przebijanie się przez dwumetrową
warstwę śniegu i rozłożenie namiotów zajmowało około trzech się rannym, okazało się, że najpierw trzeba go było przenieść
godzin. Mimo śpiworów, ogrzewaczy chemicznych i piecyków, na sanie śnieżne, bo nie używa się tam noszy”.
Podobne szkolenia najprawdopodobniej odbędą w przyprzenikające zimno nie ustępowało nawet na chwilę. Żołnierze
wspominają, że nawet drobne czynności sprawiały im trudność. szłości kolejne zespoły z Jednostki Wojskowej Komandosów.
„Wydawało się, że byliśmy psychicznie i fizycznie przygotowa- Operatorzy będą mogli sprawdzić się w klimacie subarktycznym podczas nocy polarnej. 			
n
ni do takiego wyzwania. Przekonaliśmy się jednak, że przy
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P E R S O N A L N Y C H

PPOR. ŁUKASZ JĘDRZEJCZAK
W wojsku służy od: 27 sierpnia 2008 roku.
Data i miejsce urodzenia:
22 września 1989 roku,
Zgorzelec.
Tradycje wojskowe: nie mam. Jestem pierwszym żołnierzem (oficerem) w rodzinie.
Stanowisko: dowódca plutonu czołgów
Leopard 2A5.

Zostałem żołnierzem
bo: od dziecka
chciałem być czołgistą.

Gdybym mógł zmienić coś
w wojsku: wprowadziłbym większą
elastyczność w procesie decyzyjnym. Przełożeni wyższych szczebli
powinni częściej brać pod uwagę
zdanie podwładnych. Chciałbym
także, aby szeregowi w swoim korpusie mogli służyć do osiągnięcia
praw emerytalnych. Szkoda jest
tracić doświadczonych żołnierzy...
Przełomowe wydarzenie w życiu:
dostanie się do szkoły oficerskiej.

Książka życia: „Piknik na skraju drogi”
Arkadija i Borysa Strugackich.

W umundurowaniu polskiego żołnierza podobają mi się: barwy narodowe umieszczone na
ramieniu.

Gdybym nie został żołnierzem, byłbym: policjantem albo strażakiem. Mundur od zawsze mnie fascynował...
Odznaczenia: jeszcze nie mam.

Co robię po służbie: dużo czytam, trenuję
boks tajski, gdy tylko jest taka możliwość, podróżuję. Interesują mnie także samochodowe
rajdy terenowe.

Niezapomniany film:
„Bestia” z 1988 roku
w reżyserii Kevina Reynoldsa,
o załodze radzieckiego czołgu
podczas wojny afgańskiej.
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Moje
największe
osiągnięcie:
objęcie
stanowiska
dowódcy
plutonu
czołgów
Leopard 2A5.

Najlepsza broń:
armata leoparda
kalibru 120 mm
Rheinmetall L44.
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Ł U K A S Z
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W B Z

Ćwiczenia „Gronost@j ’15” odbywały się na terenie kompleksu koszarowego w Wędrzynie i placach ćwiczeń tamtejszego poligonu.

B O G U S Ł AW P O L I T O W S K I

M@newry z rozmachem
Jeżeli dowódca podejmuje złe decyzje przed ekranem monitora,
to raczej nie poradzi sobie również na realnym polu walki.

T

renażery i symulatory wspomagane komputerowo do
niedawna były wykorzystywane do indywidualnego
szkolenia specjalistów różnych dziedzin lub załóg
i obsług sprzętu. Postęp w dziedzinie informatycznej
sprawił, że za pomocą odwzorowania cyfrowego pola walki
mogą się w ten sposób szkolić także całe bataliony, brygady,
a nawet dywizje. Systemy symulacji umożliwiają wgląd w proces decyzyjny dowódców na każdym szczeblu, a nawet poczynania poszczególnych żołnierzy drużyny.
Najbardziej zaawansowanym systemem symulacji pola walki
z powodzeniem wykorzystywanym w naszej armii jest JCATS
(Joint Conflict and Tactical Simulation). Może symulować jednocześnie działania około 60 tys. obiektów: żołnierzy, pojazdów, samolotów, okrętów. Wszystko jest pokazywane w czasie
rzeczywistym – przebieg działań taktycznych, walk i potyczek.
Program uwzględnia wiele czynników, takich jak ukształtowanie terenu, co przekłada się na prędkość poruszania się po nim
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ludzi i pojazdów. Sprawdza też zużycie paliwa i stan zapasów
oraz ilość użytej w walce amunicji. Sam jednak nie ingeruje
w przebieg ćwiczeń, lecz pokazuje, jak działania dowódców
wpływają na konkretne sytuacje.
Ten system symulacji pola walki, dzięki pomocy amerykańskich specjalistów, najpierw wykorzystywano do przygotowania kadry dowódczej różnych szczebli do kolejnych zmian Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie, a od 2013
roku jest obsługiwany przez specjalistów z Centrum Wsparcia
Systemów Dowodzenia Dowództwa Generalnego Rodzajów
Sił Zbrojnych z Białobrzegów i pomaga w przygotowaniu
dowódców do działania podczas obrony granic kraju.
Jako pierwsi na dużą skalę system testowali dowódcy 7 Batalionu Strzelców Konnych Wielkopolskich z 17 Wielkopolskiej
Brygady Zmechanizowanej w 2013 roku w trakcie ćwiczeń
pod kryptonimem „Gronost@j ’13”. Rok później, również
w brygadzie z Międzyrzecza, na wspomaganych komputerowo

armia

W ĆWICZENIACH
KORZYSTANO
JEDNOCZEŚNIE
Z PONAD 130
KOMPUTERÓW
ćwiczeniach dowódczo-sztabowych z systemem JCATS zmierzył się 15 Batalion Ułanów Poznańskich. Między tymi ćwiczeniami system został ulepszony. Po pierwszych doświadczeniach specjaliści z Białobrzegów we współpracy z oficerami
17 WBZ starali się wzbogacić i urealnić ćwiczebną bazę
danych. Do pamięci wprowadzono między innymi wiele
nowych elementów, uszczegółowiono struktury ćwiczących
wojsk, ich wyposażenie, potencjał bojowy, podkłady mapowe
odzwierciedlające środowisko geograficzne.
W marcu 2015 roku odbyły się kolejne ćwiczenia z wykorzystaniem JCATS. Trzeci „Gronost@j” był jednak przygotowany ze znacznie większym rozmachem niż dwa poprzednie.
Do działania włączono dwa stanowiska dowodzenia batalionowych zgrupowań taktycznych zorganizowanych na bazie
1 Batalionu Zmotoryzowanego Ziemi Rzeszowskiej i 7 Batalionu Strzelców Konnych Wielkopolskich. Uczestniczyły
w nich również grupy operacyjne z 15 Batalionu Ułanów
Poznańskich, 7 Dywizjonu Artylerii Konnej Wielkopolskiej,
5 Kresowego Batalionu Saperów, dywizjonu przeciwlotniczego, Batalionu Dowodzenia „Strzelców Wielkopolskich” i Kompanii Rozpoznawczej „Ułanów Wielkopolskich”.
Żołnierzy „cyfrowej brygady” wirtualnie wspierały: 1 Kompania Czołgów 1 Batalionu Czołgów 10 Brygady Kawalerii
Pancernej ze Świętoszowa, wyposażona w leopardy 2A4,
i 1 Kompania Czołgów 1 Batalionu Czołgów 34 Brygady
Kawalerii Pancernej z Żagania z najnowszymi w polskiej armii
leopardami 2A5. W ćwiczeniach brali również udział lotnicy
z 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego, 1 Brygady Lotnictwa
Wojsk Lądowych, specjaliści z Centralnej Grupy Działań Psychologicznych, informatycy z Centrum Wsparcia Systemów
Dowodzenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych z Białobrzegów oraz Grupa Centrum Przygotowań do
Misji Zagranicznych CIMIC z Kielc.
WALKA NA KLAWIATURACH
Zorganizowanie ćwiczeń na tak dużą skalę to spore wyzwanie. Na czterech stanowiskach dowodzenia korzystano bowiem
jednocześnie z ponad 130 komputerów. Okazało się jednak, że
żołnierze Siedemnastki są do tego dobrze przygotowani. „Gdy
organizowaliśmy pierwsze ćwiczenia »Gronost@j«, wiele rzeczy było dla nas nowych. Musieliśmy nauczyć się współpracować ze specjalistami z Białobrzegów. W tym roku robiliśmy to
jednak już po raz trzeci, więc nie mieliśmy problemów z rozwinięciem i przygotowaniem do pracy stanowiska dowodzenia

ćwiczeniami”, mówi ppłk Grzegorz Kaliciak, dowódca batalionu dowodzenia 17 WBZ. W ćwiczeniach brało udział 500 żołnierzy, którzy pracowali na czterech w pełni rozwiniętych stanowiskach dowodzenia. Prowadzili potyczki i działania taktyczne,
wykorzystując zaledwie 40 jednostek sprzętu. W wymiarze wirtualnym zaś w grze wojennej uczestniczyło prawie 5 tys. żołnierzy i około 300 jednostek sprzętowych, takich jak: rosomaki,
leopardy 2A4 i 2A5, samoloty i śmigłowce.
REALNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Wykorzystanie podczas ćwiczeń JCATS pozwala dokładnie
sprawdzić wiedzę i talent oficerów na wszystkich szczeblach
dowodzenia. Gen. bryg. Andrzej Kuśnierek, dowódca 17 WBZ
i kierownik ćwiczeń „Gronost@j ’15”, miał możliwość modelowania sytuacji taktycznej na polu walki i określania stopnia
trudności dla poszczególnych dowódców.
„Plany zamierzeń przeciwnika zostały wprowadzone do systemu, ale dowódca brygady mógł również stwarzać ćwiczącym
batalionom nowe sytuacje taktyczne, które wymagały od
dowódców podejmowania szybkich i trafnych decyzji”, wyjaśnia ppłk Arkadiusz Mikołajczyk, szef sztabu brygady, zastępca kierownika ćwiczeń „Gronost@j ’15”. „Przy ekranie komputera dowódcy bardzo szybko mogli przekonać się, jakie skutki przyniosło to, że czegoś nie przewidzieli, coś zlekceważyli
lub że nie mają wystarczającej wiedzy z jakiejś dziedziny.
W takiej sytuacji nie ma nic gorszego niż komunikat o tym,
jaki sprzęt stracili i ilu ludzi”, dodał ppłk Mikołajczyk.
Porażka w wirtualnej bitwie boli równie mocno, jak ta na
prawdziwym polu walki. To jeden z wielu ważnych wniosków,
które przyniosły trzy edycje ćwiczeń „Gronost@j”. Por. Dawid
Butlak, dowódca kompanii zmotoryzowanej, podobnie jak wielu jego kolegów oficerów, woli szkolić się realnie. Lubi słyszeć
warkot silników i huki wystrzałów, czuć kurz unoszący się na
pasach taktycznych. Zdaje sobie jednak sprawę z tego, że
w polu rozjemcy mogą nie wychwycić wszystkich błędów czy
niedoskonałości, popełnionych przez niego lub jego podwładnych. Treningi komputerowe pozwalają natomiast dokładnie
ocenić każdą sytuację i analizować ją po wielokroć, aby wyeliminować błędne decyzje. „Gdy ćwiczę przy komputerze, od
razu widzę, czy dobrze oceniłem zamiary i siły przeciwnika.
I chociaż takie działania są podejmowane w sferze wirtualnej,
dają poczucie olbrzymiej odpowiedzialności”, podsumowuje
por. Butlak.
Systemu JCATS nie da się oszukać. Raz podjęta decyzja
przynosi konkretne skutki, których nie da się skorygować.
Wszystkie wydane polecenia, przebieg działań taktycznych
i walk zostają zapisane na dyskach. Dzięki temu w trakcie omawiania ćwiczeń każdą z sytuacji można odtworzyć i później
wykorzystać do celów szkoleniowych, aby w czasie kolejnych
manewrów nie popełniano tych samych błędów.
Za treningami wirtualnymi przemawia też ekonomia. Zakrojone na szeroką skalę działania zbrojne, prowadzone na rozległym terenie z użyciem kilkuset jednostek sprzętowych, odbyły
się bez wyprowadzania ludzi i sprzętu. Nie zużyto setek litrów
paliwa i setek tysięcy sztuk różnorodnej, często bardzo drogiej
amunicji. Nie trzeba było też zapewnić zakwaterowania żołnierzom na poligonie. „Tego typu szkolenie przynosi podwójną
korzyść”, mówi gen. bryg. Andrzej Kuśnierek. „Osiąga się
duże efekty przy niskich nakładach finansowych w stosunku do
założonych wariantów i rozmachu prowadzonych działań”. n
NUMER 5 | MAJ 2015 | POLSKA ZBROJNA

47

„BALTIC AIR
POLICING” TRWA
JUŻ 11 LAT, OD
PRZYSTĄPIENIA
DO NATO TRZECH
NIEMAJĄCYCH
WŁASNEGO
LOTNICTWA
BOJOWEGO
BYŁYCH REPUBLIK
NADBAŁTYCKICH
A R K A D I U S Z D W U L A T E K
/ C O M B A T C A M E R A D O R S Z

( 3 )

K R Z Y S Z T O F
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|armia POLSKI KONTYNGENT WOJSKOWY|

K R Z Y S Z T O F W I L E W S K I , S Z AW L E

Podniebna misja
Pilot podrywany w powietrze w trybie bojowym nie wie, czy
w przestworzach trafi na awionetkę potrzebującą pomocy
w dotarciu do celu, czy bombowiec strategiczny.
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S

zawle to niewielka miejscowość w centralnej części
Litwy, do niedawna znana przede wszystkim z oddalonej o kilkanaście kilometrów Góry Krzyży, gdzie
w XV wieku Żmudzini przyjęli chrzest. Miejscowi nie
ukrywają, że żyje się im ciężko. „Większość z młodych wyjechała za pracą do Anglii albo do Niemiec. Zostaliśmy my, starzy, bo kto nas za granicą do czegoś weźmie”, mówi z goryczą Irina, której dwóch synów pracuje w Londynie.
Jednak od dłuższego już czasu to nie trudna sytuacja ekonomiczna jest głównym tematem rozmów Litwinów, ale

wisząca, ich zdaniem, na włosku wojna z Rosją. Rokas, który
w ubiegłym roku ukończył studia inżynierskie, na pytanie,
czemu nie pojechał, jak większość jego kolegów, za pracą na
Zachód, z uśmiechem wskazuje na młodą żonę, wyjeżdżającą
właśnie z dziecięcym wózkiem z pobliskiego sklepu. Gdy
zastanawiał się nad odpowiedzią na pytanie, jak mu się żyje
w Szawlach, nad głowami przeleciała z hukiem para polskich
samolotów MiG-29.
„Właśnie tak”, powiedział wskazując na nie głową. „Nikt
z nas nie wie, czy te maszyny, które co chwila tu przelatują,
NUMER 5 | MAJ 2015 | POLSKA ZBROJNA
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INTENSYWNOŚĆ LOTÓW JEST
OGROMNA. CZASEM POLSKIE
SAMOLOTY MIG-29 SĄ W POWIETRZU
PRAKTYCZNIE BEZ PRZERWY
akurat właśnie nie lecą z kimś się bić. A w gazetach piszą,
że już kilka razy było bardzo blisko”.
KOALICYJNA OCHRONA
O tym, jak blisko, najlepiej zaś wiedzą ci, którzy za sterami tychże samolotów spędzają na litewskim, estońskim
i łotewskim niebie długie godziny, czyli piloci z natowskiej
misji „Baltic Air Policing”. Trwa ona już 11 lat, od momentu
przystąpienia do Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego
trzech nieposiadających własnego lotnictwa bojowego byłych
republik nadbałtyckich. Kraje te, podobnie jak Islandia oraz
Luksemburg będące członkami NATO od 1949 roku, poprosiły sojusz o ochronę swojej przestrzeni powietrznej i, po kilku terminowych misjach, w 2012 roku członkowie NATO
zgodzili się bezterminowo strzec ich nieba.
W 2014 roku, w związku z wojną na Ukrainie, NATO
zdecydowało się znacząco zwiększyć lotniczy kontyngent
strzegący Litwy, Łotwy i Estonii i oprócz dotychczasowej
(jedynej) bazy w litewskich Szawlach, utworzyło drugą – na
estońskim lotnisku Amari.
Do tej pory w misji „Baltic Air Policing” wzięło udział
16 natowskich państw – Belgia, Dania, Wielka Brytania,
Norwegia, Holandia, Niemcy, USA, Polska, Turcja, Hiszpania, Francja, Rumunia, Portugalia, Czechy, Kanada oraz
Włochy. Imponujący jest również wachlarz typów samolotów, jakie pilnowały nadbałtyckiego nieba. Oprócz w miarę
nowoczesnych maszyn F-16, F-15, MiG-29, Typhoon, Mirage 2000, CF-188 Hornet, Eurofighter, Gripen, F-4F Phantom II oraz Panavia Tornado, w 2007 roku wzięły w niej
udział również rumuńskie MiG-21.
Polacy uczestniczą w misji „Baltic Air Policing” od dziewięciu lat, czyli od 2006 roku. Od stycznia 2015 roku
w Szawlach stacjonuje Polski Kontyngent Wojskowy
„Orlik” oznaczony numerem porządkowym 6 i, podobnie
jak poprzednie misje, jego trzon – cztery samoloty MiG-29
wraz z pilotami i obsługą techniczną – czyli około 120 żołnierzy i pracowników wojska, wystawiła 23 Baza Lotnictwa
Taktycznego z Mińska Mazowieckiego. Kontyngenty oznaczone numerami 2, 4 i 5 były tworzone przez 22 Bazę Lotnictwa Taktycznego z Malborka.
NAJTRUDNIEJSZA MISJA
Polscy lotnicy nie ukrywają, że to najtrudniejsza z dotychczasowych zmian „Orlika”. Choć, jak podkreśla rzecznik
prasowy kontyngentu kpt. Janusz Szczypiór, nasi piloci
wspólnie z Włochami, Portugalczykami, Hiszpanami i Bel-
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gami najczęściej pomagają cywilnym statkom powietrznym.
„Mają one bardzo różne problemy, od utraty łączności po
awarie któregoś z kluczowych systemów. A czasami najzwyczajniej nie radzą sobie z nawigacją w trudnych warunkach pogodowych”, dodaje i jednocześnie przyznaje, że
wśród setek wykonanych przez nasze samoloty lotów bardzo dużą część stanowią te najtrudniejsze – bojowe. Piloci
podrywają wówczas maszyny w powietrze w trybie alarmowym i muszą jak najszybciej przechwycić statki powietrzne
naruszające międzynarodowe przepisy ruchu lotniczego lub
te, które mają wyłączone systemy identyfikacyjne.
„Przestrzeni powietrznej zagrażają rosyjskie maszyny
różnych typów, od transportowych, przez rozpoznawcze,
aż po samoloty myśliwskie i szturmowe”, mówi kpt. pil.
Bartosz Kida i dodaje ironicznie: „My oczywiście wierzymy im, że mają jedynie problemy techniczne, że przypadkowo wyłączyły się im albo zepsuły systemy identyfikacyjne i pomagamy bezpiecznie dotrzeć na lotnisko
docelowe”.
Polscy lotnicy nie mają jednak złudzeń co do prawdziwych intencji niektórych rosyjskich pilotów. „Testują nas tak
często, jak to tylko możliwe. Kiedyś takie akcje były czymś
wyjątkowym, dziś powiem szczerze, że trudno byłoby mi
znaleźć tydzień, w którym w naszej strefie odpowiedzialności byłoby spokojnie”, opowiada jeden z pilotów.
Intensywność lotów jest ogromna. Mjr Marcin Boruta,
dowódca eskadry obsługi, przyznaje, że są dni, gdy polskie
samoloty MiG-29 są w powietrzu praktycznie bez przerwy.
Lądują jedynie, by uzupełnić paliwo i gazy techniczne oraz
na błyskawiczną kontrolę podstawowych systemów. „Przygotowanie maszyny do kolejnego lotu zajmuje nam kilkanaście minut. Szybciej nie możemy tego zrobić ze względu na
ograniczenia związane z napełnianiem zbiorników paliwa
w samolocie”, wyjaśnia.
NA PIERWSZEJ LINII
Gdy rozmawia się z żołnierzami z „Orlika” o ich służbie,
nie można uciec od tematów dotyczących Rosji. To bardzo
charakterystyczne, że zarówno oni, będący „pierwszoplanowymi aktorami” dyżurów na litewsko-estońsko-łotewskim niebie, jak i mieszkańcy byłych sowieckich republik,
najbardziej obawiają się tego samego – że konflikt na linii
NATO–Rosja może wybuchnąć przypadkiem. Po jednej
złej decyzji, jednym złym manewrze, po jednej usterce
technicznej, która skończy się lotniczą katastrofą, zacznie
n
się coś, czego już nikt nie zatrzyma.

B U N D E S H E E R . A T
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Z polskimi kolegami z Garnizonu
Warszawa Austriacy podzielili się
doświadczeniami z ćwiczeń „Netzwerk”,
które w listopadzie 2014 roku odbyły
się w Wiedniu.

M A Ł G O R Z A T A S C H WA R Z G R U B E R

Współpraca w klubie
Kompania reprezentacyjna Wojska Polskiego na uroczystościach
w stolicy Austrii? Czemu nie? Garnizony wiedeński i warszawski
dzięki podpisanej umowie partnerskiej mogą wymieniać się
doświadczeniami i współtworzyć nowe projekty.

S

tołeczne garnizony różnych armii wykonują podobne
zadania i zajmują szczególne miejsce w strukturze sił
zbrojnych. Na jednym ze spotkań ich dowódcy zdecydowali, że przyjmą także wspólne logo: CCC, jak Capital
Commanders Cooperation lub Capital Commanders Conference. Skrót ten jest również nieco żartobliwe odczytywany jako
Capital Commanders Club.
ŻELAZNY TRÓJKĄT
Początki współpracy garnizonów stołecznych państw Europy
Środkowej sięgają lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku,
gdy na Słowacji spotkali się ministrowie obrony Austrii i Sło-

wacji (towarzyszyli im dowódcy garnizonów wiedeńskiego
i bratysławskiego). Wkrótce bilateralne kontakty przekształciły
się w trójstronne – dołączyły Węgry.
Pod koniec ubiegłego stulecia runął mur berliński, Unia
Europejska otworzyła drzwi dla nowych członków, a NATO
zaoferowało państwom aspirującym do sojuszu „Partnerstwo
dla pokoju”. Nowe formy współpracy pojawiły się także na
płaszczyźnie wojskowej, między innymi nawiązywano bezpośrednie kontakty z armiami sąsiednich państw. W 1994 roku
dowódcy garnizonów: Bratysława, Wiedeń i Budapeszt podpisali dokument „Zasady współpracy między stołecznymi garnizonami”. Położenie geograficzne sygnatariuszy sprawiło, że
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zyskała ona nazwę „Żelazny trójkąt”. Do współpracy postanowiono włączyć żołnierzy wszystkich szczebli, nie tylko oficerów z dowództw. Brali oni udział w uroczystościach państwowych i wojskowych, spotkaniach pododdziałów reprezentacyjnych, w zawodach sportowych, imprezach kulturalnych
i turystycznych. Garnizon Bratysława zainicjował międzynarodowe zawody strzeleckie, Garnizon Budapeszt stał się gospodarzem zawodów w biegu patrolowym, a Garnizon Wiedeń
organizował zimowe rozgrywki sportowe.
Z czasem do współpracy włączyły się kolejne stolice: Berlin,
Warszawa, Praga, Lublana oraz Bukareszt. „Żelazny trójkąt”
rozrósł się geograficznie i został przemianowany na „Wielki
trójkąt”. W ramach CCC Garnizon Wiedeń podpisał
z Dowództwem Garnizonu Warszawa umowę partnerską, która
pozwala nie tylko na uczestnictwo we wspólnych imprezach,
ale także na wymianę informacji między komendanturami garnizonów obu stolic.
Dowódca Garnizonu Wiedeń gen. bryg. Kurt Wagner nie ma
wątpliwości, że należy utrzymywać współpracę między garnizonami. „Wypełniamy podobne zadania, wzajemne kontakty
pozwalają nam przede wszystkim na wymianę doświadczeń
w działalności szkoleniowej, garnizonowej i realizacji ceremoniału wojskowego, co sprzyja zachowaniu międzynarodowych
standardów”, mówi. Zwraca także uwagę, że niezbędna jest
współpraca z władzami cywilnymi i organizacjami pozarządowymi, aby być dobrze przygotowanym na sytuację kryzysową.
Polityczne i wojskowe konferencje, szczyty Unii Europejskiej,
mistrzowskie rozgrywki sportowe – to wyzwanie dla współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa i transportu. „Wyciąganie
wniosków z doświadczeń partnera nigdy nie było tak ważne jak
dziś”, podkreśla gen. Wagner.
GARNIZON W NOWEJ ROLI
W lutym 2015 roku Garnizon Warszawa był gospodarzem
seminarium polsko-austriackiego na temat ochrony obiektów
infrastruktury krytycznej, w którym wzięli udział przedstawiciele zarówno Sił Zbrojnych RP, jak i instytucji spoza resortu
obrony. Austriacy podzielili się wówczas między innymi
doświadczeniami z ćwiczeń „Netzwerk”, które w listopadzie
2014 roku odbyły się w Wiedniu. W Austrii obrona infrastruktury krytycznej jest podzielona między policję i wojsko. Podczas manewrów, którymi dowodził gen. bryg. Kurt Wagner,
800 osób, w tym 600 żołnierzy Garnizonu Wiedeń (głównie
z Batalionu Strzelców Wien 1) oraz funkcjonariusze żandarmerii i policji, a także cywile z firm wyznaczonych do ćwiczeń,
miało za zadanie ochronę kilku obiektów ważnych dla sprawnego funkcjonowania miasta.
„Dla nas szczególnie interesująca była organizacja współdziałania organów samorządowych i policji z wojskiem.
W Austrii współpraca ta jest bardziej upowszechniona i rozbudowana”, opowiada ppłk Joanna Klejszmit-Bodziuch, rzecznik
prasowy DGW. Jak dodaje, oba dowództwa postanowiły
wysłać swoich przedstawicieli jako obserwatorów na kolejne
edycje ćwiczeń dotyczących zarządzania kryzysowego.
Austriacki minister obrony Gerald Klug wskazuje, że ochrona sieci transportowych, finansowych, energetycznych i telekomunikacyjnych staje się zadaniem coraz ważniejszym. Temu
zagadnieniu będzie poświęcona zaplanowana na koniec maja
2015 roku w Warszawie i w Mrągowie konferencja dowódców
garnizonów państw Europy Środkowej – „Rola dowództwa
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garnizonu w systemie obronności państwa. Zadania dowództwa garnizonu w zakresie reagowania kryzysowego”.
Z ODSIECZĄ NA UROCZYSTOŚCI
Dzięki współpracy klubu CCC zrodziła się tradycja wspólnego świętowania ważnych rocznic narodowych, a obchody te
często uświetniają występy orkiestr wojskowych.
Żołnierze służący w Garnizonie Wiedeń nawiązują do dokonań XVII-wiecznej koalicji, która obroniła Europę przed nawałnicą turecką, a walczyła pod jedną komendą. Na 12 września
– rocznicę bitwy pod Wiedniem – przypada święto garnizonu
(w Polsce tego dnia jest obchodzone Święto Wojsk Lądowych).
Szczególnie uroczyste były obchody w 2013 roku – w 330.
rocznicę odsieczy wiedeńskiej oraz 50. rocznicę utworzenia
dowództwa garnizonu. Do austriackiej stolicy pojechała wówczas kompania reprezentacyjna wojsk lądowych wystawiona
przez Batalion Dowodzenia Dowództwa Wojsk Lądowych
w Warszawie. Była to sytuacja wyjątkowa, bowiem w czasie
oficjalnej zbiórki austriaccy i polscy żołnierze wystąpili pod
komendą dowódcy uroczystości mjr. Tomasa Güttesbergera. Po
raz pierwszy zagraniczny pododdział uczestniczył w oficjalnych
uroczystościach wspólnie z austriacką kompanią honorową.
Ten dzień dobrze zapamiętał kpt. Martin Malinowski z Garnizonu Wiedeń. „Wspólnie obchodziliśmy uroczystość na
Minoritenplatz, tam gdzie kiedyś mieściła się główna kwatera
obrony Wiednia. Przed pałacem prezydenckim grała orkiestra
wojskowa, a dwie kompanie reprezentacyjne, z Polski i Austrii,
pokazały musztrę”, wspomina.
Kpt. Malinowski mówi płynnie po polsku, więc często wchodzi w skład austriackich delegacji odwiedzających Polskę.
„Moi rodzice pochodzą z Warszawy. Do Austrii przyjechali
w latach sześćdziesiątych, a ja się tutaj urodziłem. W naszym
domu rozmawiało się po polsku”, opowiada.
WAŻNE KONTAKTY
„Dwudziestoletnie doświadczenie współpracy w ramach
klubu dowódców garnizonów stołecznych pozwoliło kilku
pokoleniom żołnierzy zdobywać nowe doświadczenia i umiejętności”, mówi gen. bryg. Wiesław Grudziński. „Dzięki
wspólnym seminariom szkoleniowym, konferencjom i wzajemnym obchodom świąt narodowych udało się stworzyć przyjacielskie relacje między naszymi garnizonami, które pozwoliły również nawiązać prywatne więzi między żołnierzami”.
Czasem któryś z garnizonów korzystał ze sprawdzonych rozwiązań wypracowanych w innych garnizonach. Tak było
w czasie przygotowania do organizacji w Polsce piłkarskich
mistrzostw Europy w 2012 roku. „Podczas seminarium »Udział
jednostek garnizonu stołecznego w zabezpieczaniu sportowych
imprez masowych« w grudniu 2010 roku garnizony Wiedeń
i Berlin przekazały nam swoje doświadczenia na tym polu,
a my zaprezentowaliśmy je resortowi obrony narodowej, wnosząc wkład w planowanie Euro 2012”, opowiada dowódca garnizonu warszawskiego.
Gen. Grudziński podkreśla, że kontakty garnizonów stołecznych są szczególnie ważne w dobie transformacji struktur wojskowych oraz zagrożeń terrorystycznych, a zebrane doświadczenia pozwalają na wypracowanie schematów działania
w sytuacji kryzysowej. Współpraca w ramach CCC wpisuje się
także w politykę Unii Europejskiej, która opowiada się za rozwojem wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony.
n
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BRYGADA
DO POTĘGI PIĄTEJ
Z K r z y s z t o f e m Po k ropo w i c z e m
o wdrażaniu do służby czołgów Leopard 2A5 i budowaniu
najlepiej uzbrojonej brygady wojsk lądowych rozmawia
Bogusław Politowski.

J

ak pod koniec stycznia 2014 roku przyjął Pan decyzję,
że czołgi Leopard 2A5 trafią do Pana jednostki?
Do końca nie wiedzieliśmy, gdzie trafią. Chociaż
docierały do nas różne informacje na ten temat. Robiliśmy jednak swoje, czekając na ostateczne rozstrzygnięcie, jak się później okazało, szczęśliwe dla nas. W ubiegłym
roku kilkakrotnie przyjeżdżał do brygady zespół oficerów
z różnych instytucji, by dokładnie przyjrzeć się koszarom,
infrastrukturze. Dzięki temu wiedzieliśmy przynajmniej, że
warunki do utrzymania i przechowywania sprzętu mamy lepsze niż inni.
Mimo świadomości ogromu pracy, którą trzeba wykonać
w związku z restrukturyzacją jednostki, bez wahania zgodził się Pan zostać dowódcą 34 Brygady na drugą kadencję.
Nie miał Pan wątpliwości?
Nie. Jak coś się zacznie, trzeba to skończyć. A ja nie boję się
pracy. Wręcz przeciwnie – wyznaję zasadę, że im jest jej więcej, tym lepiej. Wyzwań związanych z rozwinięciem brygady
jest co prawda mnóstwo, ale jak się chce, a do tego ma się zgrany zespół, to można zrobić wszystko.
Czy zakończyły się już dostawy leopardów z Niemiec?
Trwają cały czas. W 2014 roku terminowo odebraliśmy
pierwszą transzę. Pozostało jeszcze 28 czołgów i ponad
150 jednostek sprzętu towarzyszącego. Wszystko zależy teraz
od deklaracji strony niemieckiej. Mamy sygnały o gotowości
Niemców do przekazania kolejnych egzemplarzy i spodziewamy się, że nastąpi to jeszcze w tym roku.
Do końca 2015 roku brygada ma być najnowocześniejszą
jednostką wojsk lądowych, w której będzie służyło około
2,5 tys. żołnierzy. Czy to znaczy, że inne pododdziały – nie
tylko pancerne – zostaną wzmocnione?
Tak naprawdę nie wiemy, czy będzie to dwa czy dwa i pół
tysiąca żołnierzy. W każdym razie czeka nas jeszcze wiele pra-
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cy, bo nie wszystko da się zrobić od razu. Z pewnością to kwestia najbliższych kilku lat, ze względu między innymi na wieloetapowy proces związany z naborem, poszukiwaniami, promocją, wcielaniem, badaniami. Tego nie da się zrobić w rok.
Kiedyś w brygadzie służyło około 200 osób. Dysponowaliście innymi czołgami. Czy teraz zmienił się system szkolenia? Nowe wozy mają inne możliwości niż poprzednie...
Obowiązują te same programy i cykl szkolenia jest taki sam
jak dotąd, 36-miesięczny. Zasady są zunifikowane i wciąż obowiązują w wymiarze taktycznym. To, jakim działamy czołgiem, nie ma wpływu na natarcie, obronę czy przemieszczenie,
dlatego na poziomie działania plutonu, kompanii nie ma większych różnic. Nowoczesna technika w czołgu wpływa na większe wymagania wobec załogi, ale daje też większe możliwości
skutecznego wykonania zadań. Pozwala na lepsze wykorzystanie czołgu w działaniu. Leopard, między innymi dzięki szerokokątnej kamerze cofania, nie musi odwracać korpusu, aby
szybko i sprawnie wycofać się ze stanowiska ogniowego, tak
jak inne czołgi starszej generacji. Reasumując, parametry techniczne, wyższy poziom mobilności dają możliwość większej
skuteczności ogniowej na polu walki, ale samo działanie taktyczne, zarówno tych, jak i poprzednich naszych wozów, zasadniczo się nie różni i zawsze zależy od kreatywności dowódcy.
Na poligonie jest jeden batalion. Czy po powrocie na szkolenie wyjedzie drugi? Chyba oba będą wyposażone w „piątki”.
Nie przewidujemy takiego szkolenia w tym roku, dlatego że
kolejny batalion jest w fazie tworzenia, rozwijania, a jak wcześniej mówiłem, wymaga to nieco czasu. Może od przyszłego
roku. Teraz główny wysiłek skupiamy na 1 Brabanckim Batalionie Czołgów.
A co czeka Pana żołnierzy w najbliższej przyszłości?
W tym roku zgrywamy się do poziomu plutonu. Jedna
z kompanii czołgów jest przewidziana do udziału w składzie
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zgrupowania bojowego 17 WBZ w październikowych ćwiczeniach „Dragon ’15”. W związku z tym wydzielony pododdział
szkoli się intensywniej niż pozostałe.
Załogi, które jako pierwsze rozpoczęły szkolenie na „piątkach”, to głównie mający doświadczenie z leopardami
w starszej wersji żołnierze 10 Brygady. Czy załogi pozostałych „piątek” także będą wywodziły się ze Świętoszowa, czy
też sami szkolicie od podstaw jakieś obsady?
Główny nabór stanowią osoby z rezerwy lub Narodowych
Sił Rezerwowych, po służbie przygotowawczej, po krótkotrwałych ćwiczeniach w różnych jednostkach wojskowych, które
chcą służyć w brygadzie. I chociaż preferujemy byłych czołgistów, nie jest to warunek konieczny. Wszyscy kandydaci po
wcieleniu w nasze struktury muszą bowiem odbyć jeszcze
szkolenie specjalistyczne w Ośrodku Szkolenia „Leopard”.
Nadal macie tak wielu ochotników?
Cały czas prowadzimy kwalifikacje, na które każdorazowo
zgłasza się po kilkadziesiąt osób z całego kraju. Daje to nam
możliwość wyboru tylko najlepszych, stosownie do etatu. Kandydatów, których nie możemy przyjąć, wpisujemy do naszej
bazy danych.
Będziecie mieć znacznie więcej żołnierzy. Trzeba im zapewnić bazę socjalną, szkoleniową i techniczną. Nie ma z tym
problemów?
Mamy odpowiednie zaplecze do przechowywania i obsługiwania sprzętu. Jeżeli chodzi o bazę socjalną, to czekamy
na inwestycje. Na razie jest ona zbyt mała w stosunku do
planowanych 2 tys. czy 2,5 tys. osób. Istnieje tzw. program
„Leopard”, w ramach którego można remontować obiekty
koszarowe i garaże. W związku z tym zgłosiliśmy do
modernizacji dwa budynki koszarowe i prace remontowe
mają rozpocząć się na początku 2016 roku. Kolejne dwa
budynki przejmiemy od 11 Batalionu Dowodzenia. Dodatkowo w przyszłym roku zostaną wyremontowane dwa garaże i zbudowana hala sportowa.

PŁK KRZYSZTOF
POKROPOWICZ
d 1 czerwca 2011 roku jest dowódcą
34 Brygady Kawalerii Pancernej w Żaganiu. W 1983 roku ukończył studia w Wyższej
Szkole Oficerskiej Wojsk Pancernych w Poznaniu. Pełnił służbę w 11 Dywizji Pancernej
na stanowiskach dowódcy plutonu, kompanii
oraz batalionu. Był zastępcą dowódcy
42 Pułku Zmechanizowanego do spraw liniowych, szefem szkolenia i szefem sztabu
11 Brygady Zmechanizowanej, zastępcą dowódcy 10 Brygady Kawalerii Pancernej, szefem Wydziału G3 dywizji, a także zastępcą
dowódcy 34 Brygady Kawalerii Pancernej
i szefem szkolenia dywizji. W 2004 roku pełnił funkcję szefa zespołu oficerów łącznikowych na II zmianie PKW Irak.

B K A P N C

O

N O W A K / 3 4

Co czuje dowódca jednostki, obserwując jak jego brygada potężnieje z dnia
na dzień, jak na zbiórce co tydzień staje
co raz więcej żołnierzy?
W 2011 roku zmniejszałem brygadę,
zgodnie z ówczesnym etatem, przez co
złośliwi nazywali mnie likwidatorem.
Teraz czuję ulgę, bo ostatni rok pokazał, że
może być inaczej. Potrafiliśmy się podnieść i rośniemy w siłę. Napawa mnie to
dumą.
n

WIZY TÓWKA

R A F A Ł

To wymaga nakładów. Nie brakuje pieniędzy?
Ja nie planuję środków finansowych, ale
mamy zapewnienie, że będą pieniądze na
nasze potrzeby. Są już gotowe zatwierdzone projekty. Co więcej, mamy szersze plany na przyszłość, takie jak ośrodek symulatorów i trenażerów czy strzelnica garnizonowa Wałowa.
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ŁUKASZ ZALESIŃSKI

Sztuka wypływania
Marynarze uciekają przez właz zalanego okrętu
podwodnego, komandosi wydostają się przez jego
wyrzutnie torpedowe, nurkowie schodzą na morskie dno
– na basenach zwanych spluwaczkami scenariusze
mogą się zmieniać niczym w kalejdoskopie.

K

ompleks stworzyli Niemcy, którzy podczas II wojny
światowej okupowali Gdynię. Właśnie tutaj marynarze z ich U-Bootów ćwiczyli techniki ewakuacji.
Potem to samo robili Polacy. Minęły dziesięciolecia,
a te mechanizmy nadal działają. Oczywiście ostatnio trzeba
było zrobić niezbędną konserwację i modernizację, ale zasady
ich działania właściwie się nie zmieniły.
Baseny dostały za to nową nazwę. Potoczną, nieoficjalną,
ale chyba powszechnie obowiązującą. Dziś specjaliści
z gdyńskiego Ośrodka Szkolenia Nurków i Płetwonurków
Wojska Polskiego mówią o nich po prostu spluwaczki.
Nazwa, jak tłumaczą, nawiązuje do zachowania szkolących
się tam podwodników. W trakcie zajęć często mimowolnie
nabierali oni w usta wody, a potem wypluwali ją do biegnących wokół basenów rynien odpływowych. Czy tak jest
i dziś? Będę miał okazję się przekonać. Na jednym z basenów ćwiczą marynarze z załogi największego okrętu podwodnego naszej marynarki – ORP „Orzeł”.
Z DOŁU DO GÓRY, Z GÓRY NA DÓŁ
Środek pomieszczenia zajmuje sporych rozmiarów metalowy walec. Do jego wnętrza można zajrzeć przez trzy bulaje,
czyli okrągłe okienka, podobne do tych, które znajdują się na
okrętach. Przez lekko zaparowaną szybę widzę postaci
w pomarańczowych kombinezonach. To właśnie sposobiący
się do treningu marynarze z ORP „Orzeł”. Na razie stoją
w wodzie, która sięga im mniej więcej do ramion. Głowy trzymają nad jej powierzchnią, w tak zwanej poduszce powietrznej. Nieco wyżej jest już sufit odgradzający dwie części base-
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nu. Z niego wychodzi długa na półtora metra
rura. Wnęka imituje zalany wodą przedział
okrętu podwodnego, rura – prowadzący
do niego właz. Jeszcze moment
i marynarze będą musieli opuścić
„pokład” i pokonać 8 m, które dzielą ich od powierzchni basenu.
Oczywiście z zachowaniem ściśle
określonych reguł. Zatem do dzieła.
Cylindryczny basen przechodzi
przez trzy poziomy budynku. Oplatają go metalowe schody i podesty.
Przez bulaje na kolejnym piętrze
widzę marynarzy, którzy wydostali
się już z zalanego przedziału,
a teraz, wykorzystując wspinaczkowy karabińczyk, podczepiają się do liny
i powoli przemieszczają ku górze. Czuwa
nad nimi instruktor. Ponownie spotykam ćwiczących
w szczytowej części budynku, kiedy opuszczają
basen. Już po wyjściu zdejmują skafandry i pomagają je włożyć kolejnym marynarzom. Ci wchodzą do wody i zjeżdżają w dół zbiornika. Po
chwili zaczną powtarzać procedurę.
FILOZOFIA UCIECZKI
Szkolenie trwa przez cały dzień.
Podobne raz w roku musi zaliczyć każdy z członków załogi okrętu podwod-
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nego. „Marynarze używają skafandrów ucieczkowych z aparatem oddechowym o obiegu zamkniętym IDA-59M. Korzystają też z liny zwanej bojrepem”, tłumaczy kpt. mar. Paweł
Miszewski, instruktor w Ośrodku Szkolenia Nurków i Płetwonurków Wojska Polskiego w Gdyni. Na niej co 2 m znajduje się blokujący ich węzeł. „Kiedy do niego dotrą, muszą
zrobić cztery minuty przerwy, po czym przepiąć karabińczyk
wyżej”, wyjaśnia Miszewski. A wszystko po to, by nie wyjść
na powierzchnię zbyt szybko. Gdyby tak się stało, różnica
ciśnień mogłaby u nich wywołać chorobę dekompresyjną.
Ale to nie jest jedyny sposób ewakuacji z uszkodzonego
okrętu podwodnego. W kompleksie „spluwaczek” marynarze
mogą też ćwiczyć ucieczkę metodą swobodnego wypływu.
„Po angielsku zwana jest ona »rush escape«. Marynarze, którzy z niej korzystają, muszą się jak najszybciej wydostać na
powierzchnię”, tłumaczy kmdr ppor. Rafał Lizurej, kierownik
cyklu ratowniczego w gdyńskim ośrodku. Jak jednak przyznają sami podwodnicy, to metoda szalenie ryzykowna. „Korzysta
się z niej jedynie w skrajnych sytuacjach”, podkreśla kmdr
por. Roman Gęzikiewicz, dowódca ORP „Orzeł”. „Na taki
sposób można się zdecydować tylko wówczas, gdy na górze
znajdują się jednostki ratownicze z komorami dekompresyjnymi”, dodaje.
Obie metody noszą miano mokrych. A jest jeszcze tak zwana sucha, najbardziej bezpieczna, a zarazem komfortowa.
Polega ona na przejściu z uszkodzonego okrętu podwodnego
do niewielkiego pojazdu, który łączy się z nim za pomocą specjalnego rękawa. Tak działa chociażby pojazd wykorzystywany przez NATO w ramach systemu ratownictwa podwodnego
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Szkolenie trwa przez cały
dzień. Podobne raz w roku
musi zaliczyć każdy
z członków załogi okrętu
podwodnego.
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NUREK Z PĘPOWINĄ
„Spluwaczki” to nie tylko ten basen.
Zostawiamy więc marynarzy z „Orła”
i idziemy dalej. W jednym z sąsiednich
pomieszczeń oglądam kolejną cylindryczną budowlę, do której prowadzą dwie śluzy. Imitują one okrętowe wyrzutnie torped. „Ćwiczący wchodzą do nich od
zewnątrz, śluzy są zalewane wodą, a po
wyrównaniu ciśnienia, otwierane. Marynarze wypływają wprost do głębokiego na 5 m basenu”, tłumaczy kmdr ppor. Lizurej. Również w taki sposób można
się ewakuować z okrętu podwodnego, choć to ostateczność.
„Chodzi nam raczej o swego rodzaju dublowanie systemu,
przygotowanie marynarzy na każdą, nawet najbardziej ekstremalną sytuację”, podkreśla ppor. mar. Michał Drabarczyk, rzecznik gdyńskiego ośrodka. Można też przećwiczyć
wariant odwrotny. Pływający w basenie nurek wchodzi do
wyrzutni, która następnie jest osuszana. I już ta możliwość
wskazuje, kto tak naprawdę może najbardziej na istnieniu
basenu skorzystać. W ten sposób trenują żołnierze wojsk
specjalnych.
Dopełnieniem kompleksu jest basen numer trzy. W samej
jego konstrukcji trudno szukać wymyślnych rozwiązań. To
po prostu głęboka na 5 m okrągła niecka. Tutaj nurkowie
schodzą pod wodę, by ćwiczyć korzystanie z różnego
rodzaju aparatów. Akurat trafiam na jeden z takich treningów. Tuż nad dnem basenu widzę dwie kołyszące się postaci. Od każdej z nich odchodzi wąż, który prowadzi na
powierzchnię. Dalej przewody ciągną się po podłodze aż do
aparatu tłoczącego do nich powietrze. „To tak zwana wiąz-

K I E D R O W S K I

(NSRS). Na stałe stacjonuje on w Szkocji.
Można go spakować w kontener, następnie
– na pokładzie samolotu i okrętu – w ciągu
72 godzin przerzucić w rejon, gdzie doszło
do awarii bądź katastrofy.
Niezależnie jednak od tego marynarze
z okrętu podwodnego muszą być gotowi,
by ratować się na własną rękę: przezwyciężyć stres, sprawnie włożyć skafander
ucieczkowy (a do łatwych zadań to z pewnością nie należy) i po opuszczeniu okrętu
nie stracić głowy. Dlatego ćwiczą. Oprócz
corocznego treningu, który właśnie obserwuję, co trzy lata każdy z nich musi zaliczyć pełne pięciodniowe szkolenie z technik ewakuacji.

ka nurkowa, potocznie zwana pępowiną”, tłumaczy ppor. mar. Drabarczyk.
Składa się ona z kilku przewodów.
„Pierwszy służy do zaopatrywania nurka
w powietrze, a na głębokości przekraczającej 50 m – w różnego rodzaju mieszanki oddechowe”, wyjaśnia. „Kolejny
przewód doprowadza powietrze, którym
można na przykład napompować ponton
wydobywczy. Za jego pomocą pozostający na powierzchni kierownik prac podwodnych kontroluje, na jakiej głębokości
znajduje się nurek. Pozostałe przewody
zapewniają łączność, oświetlenie i dzięki kamerze przekazują obraz na górę”,
wylicza rzecznik gdyńskiego ośrodka.
Nurkowie korzystają z „pępowiny” stosunkowo często. „Zwykle dzieje się tak
podczas prac podwodnych. Takie rozwiązanie nie tylko pozwala na dłuższe
przebywanie pod wodą, lecz także
zwiększa bezpieczeństwo”, podsumowuje ppor. mar. Drabarczyk.

SZTORM W PIGUŁCE
„Spluwaczki” ponownie zostały oddane do użytku na początku 2015 roku.
Wcześniej przeszły gruntowny remont. Odnowienie samych
basenów kosztowało 930 tys. zł. A przecież zakres prac był
o wiele większy. „Znajdujące się w budynku pomieszczenia
zostały na przykład zaadaptowane na potrzeby administracji”, informuje ppor. mar. Drabarczyk.
Nowy kompleks znacząco wzbogacił ofertę OSNiP. Do tej
pory ośrodek dysponował dwoma basenami. Większy z nich
jest głęboki na 10 m i wyposażony między innymi
w 4,5-metrową rampę do skoków oraz METS, czyli modułowy symulator zanurzania. To trenażer imitujący kabinę śmigłowca Anakonda, która jest zanurzana pod wodę, gdzie
zostaje obrócona o 180o. Znajdujące się w niej osoby muszą
się samodzielnie wydostać na powierzchnię. W basenie są
też zainstalowane urządzenia wytwarzające deszcz, wiatr
i fale. Halę, w której to wszystko się mieści, można zaciemnić. Głębokość mniejszego basenu to 4,5 m. Nurkowie trenują w nim choćby podwodne spawanie.
Gdyński ośrodek szkoli nurków służących w różnych
rodzajach sił zbrojnych, marynarzy z załóg okrętów podwodnych, a także lotników, którzy uczą się tutaj technik przetrwan
nia na morzu po katastrofie samolotu lub śmigłowca.

na spocznij

|WIZERUNEK ARMII|

W

Sondażową
kulą w płot

JAROSŁAW
RYBAK

badaniach opinii publicznej można zadawać najgłupsze pytania
– zaświadczą one wyłącznie o poziomie intelektualnym osób je
przygotowujących. Ale będzie naprawdę źle, jeśli płytkie sondaże
będziemy dogłębnie analizować... i traktować poważnie.
Z zażenowaniem odnotowałem, że ktoś postanowił sprawdzić, ilu Polaków
deklaruje chęć oddania życia za ojczyznę. Wystarczyło kilka pytań zadanych
badanej grupie i już media ogłosiły, jaki odsetek ludzi jest gotowy do najwyższych wyrzeczeń dla dobra wspólnego. Niezbyt interesowały mnie wyniki. Traktuję je tak poważnie, jak odpowiedzi na pytanie: czy gdybyś wygrał miliard
w totka, to połowę oddałbyś Jarosławowi Rybakowi? Mam świadomość, że
nawet jeśli 100% zapytanych zadeklarowałoby chęć podzielenia się ze mną
miliardem, to nadal powinienem te zapewnienia traktować z pewnym dystansem. Z niedowierzaniem zatem słuchałem i czytałem analizy poważnych
– wydawać by się mogło – ludzi, rozprawiających o tym, czy wyniki powinny
nas zadowalać, czy też nie. Co z nich wynika?
Przypomniały mi się dawne czasy. Jesienią 1994 roku okazało się, że Polska
weźmie udział w wojskowej misji na tropikalnej wyspie Haiti. To wtedy opinia
publiczna dowiedziała się, że w Polsce mamy GROM – tajemniczą jednostkę
specjalną. Przed wylotem komandosów na Haiti jedna z gazet codziennych przeprowadziła sondę. Pytanie zadane przez redakcję brzmiało: czy polscy żołnierze
powinni jechać na Haiti? Wyniki okazały się jednoznaczne – aż 87% respondentów sprzeciwiało się wysyłaniu naszych rodaków na jakąś egzotyczną wysepkę.
Misja była krótka, ale powstało o niej mnóstwo niesamowitych reportaży. Pisali
polscy dziennikarze, także prestiżowy „Jane’s” zamieścił bardzo pozytywny
materiał o GROM-ie. Jaki był efekt? Polacy pierwszy raz poczuli dumę z posiadania „towaru eksportowego”, jakim okazała się nasza specjednostka. Na kilka
lat – do początku misji w Iraku – operacja na Haiti budowała legendę GROM-u.
Jakoś szybko zapomniano o tym, ilu ta ekspedycja miała przeciwników.
Co łączy te sondaże przeprowadzone w odstępie ponad dwudziestu lat? W obu
wypadkach ankietowa kula trafia w płot. W pierwszym zapytano o pojęcia abstrakcyjne (trudno przypuszczać, że w czasie udzielania odpowiedzi ankietowani
przeprowadzali filozoficzne rozważania o sensie życia i poświęcenia dla idei).
W drugim pytający wypowiadali się na temat, o którym nie mieli bladego pojęcia.
Spraw związanych z bezpieczeństwem nie można traktować tak jak sondaży
wyborczych. Tutaj, oprócz naturalnych sympatii i wewnętrznych przekonań,
trzeba mieć jeszcze wiedzę o świecie, interesach narodowych, zasadach dyplomacji. Rozumiem potrzebę wykonywania rozbudowanych badań przez poważne ośrodki. Wyniki mogą stanowić wartość na etapie opracowywania strategii
związanych z bezpieczeństwem narodowym. Ale ankiety robione na zlecenie
redakcji, wykorzystywane do przygotowania materiałów newsowych, mają
głównie ekscytować, a nie wyjaśniać zjawiska
n
zachodzące obok.
ZWIĄZANYCH

KWESTII
Z BEZPIECZEŃSTWEM
NIE MOŻNA TRAKTOWAĆ
TAK JAK SONDAŻY
WYBORCZYCH

JAROSŁAW RYBAK JEST PUBLICYSTĄ
ZA JMUJĄCYM SIĘ PROBLEMAT YKĄ BEZPIECZEŃST WA. AUTOREM KSIĄŻEK O POLSKICH
JEDNOSTKACH SPEC JALNYCH. BYŁ RÓWNIEŻ
RZECZNIKIEM PRASOW YM MON I BBN.
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Zderzenia z paragrafem
Nasi eksperci rozwiązują Wasze problemy z interpretacją
przepisów prawnych. Zachęcamy do zadawania pytań:
niezbednik@zbrojni.pl

Kto ma prowadzić zajęcia z WF-u?
Jestem dowódcą pododdziału z prawie 30-letnią
wysługą. Od lat zadaję sobie pytanie, dlaczego
oficerowie z sekcji wychowania i sportu oraz podoficerowie z tej sekcji praktycznie nie prowadzą
zajęć z wychowania fizycznego? Wszystko jest
spychane na pododdział. Dowódca pododdziału
ma zrobić konspekt, przynieść do zatwierdzenia
i przeprowadzić zajęcia. Przecież w jednostkach
utworzono sekcje wychowania fizycznego i sportu, wuefmenów awansowano na stopień majora
i w zależności od kategorii zaszeregowania jednostki dodano tam jeszcze podoficera instruktora
wychowania fizycznego lub oficera młodszego.
W moim dywizjonie nie ma nikogo z uprawieniami do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego, nikt nie był kierowany nigdy na kurs dający
takie uprawnienia. Nie ma też nikogo, kto ma
ukończone studia na AWF-ie. Wuefmeni mówią,
że to dowódca pododdziału ma prowadzić zajęcia
z wychowania fizycznego. Kto tak naprawdę
powinien się tym zająć?
 Zgodnie z przepisami (rozporządzenie ministra obrony narodowej w sprawie zajęć z zakresu
wychowania fizycznego i sportu realizowanych
w komórkach organizacyjnych Ministerstwa
Obrony Narodowej oraz jednostkach organizacyjnych podległych ministrowi obrony narodowej lub
przez niego nadzorowanych z 16 czerwca 2014
roku) zajęcia są prowadzone przez żołnierza
zawodowego lub pracownika wojska, który ma
przygotowanie pedagogiczne oraz tytuł zawodowy magistra lub równorzędny w dziedzinie
wychowania fizycznego lub ukończone studia
podyplomowe z wychowania fizycznego i sportu. Zajęcia te prowadzą również dowódcy pododdziału lub żołnierze zawodowi wyznaczeni przez
dowódcę (dyrektora, komendanta, szefa) do pro-

wadzenia zajęć w ramach powierzonych czynności wykraczających poza obowiązki służbowe,
którzy mają tytuł zawodowy albo ukończyli szkolenie specjalistyczne w wymiarze co najmniej
126 godzin lub posiadają świadectwo dojrzałości
i są trenerami lub instruktorami sportu w rozumieniu przepisów ustawy o sporcie.
Kwestia ta nie powinna budzić wątpliwości
interpretacyjnych. W sytuacji, gdy żołnierz zawodowy podejmuje się prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego bez uprawnień, naraża się na
odpowiedzialność dyscyplinarną, cywilną,
a nawet karną. Dowódca jednostki wojskowej,
w której służy żołnierz, wydając mu polecenie
prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego bez
uprzedniego sprawdzenia, czy ma on odpowiednie przygotowanie i wykształcenie, odpowiada
w razie wypadku na zasadzie winy (art. 417 §1
kodeksu cywilnego). Warto przytoczyć tutaj przepis art. 70 ust. 1 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, w którym jest mowa o tym,
że przełożeni ponoszą odpowiedzialność za stan
bezpieczeństwa i higieny służby żołnierzy zawodowych i są obowiązani stworzyć warunki ochrony ich życia i zdrowia przez zapewnienie bezn
piecznych i higienicznych warunków pracy.
ROBERT KŁOSIŃSKI
PODSTAWY PRAWNE:
ustawa o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy
zawodowych oraz niektórych innych ustaw z 11 października 2013 roku (DzU 2013 poz. 1355 z późn. zm.)
– art. 70 ust. 1; rozporządzenie ministra obrony narodowej w sprawie zajęć z zakresu wychowania fizycznego
i sportu realizowanych w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej oraz jednostkach organizacyjnych podległych ministrowi obrony narodowej lub
przez niego nadzorowanych z 16 czerwca 2014 roku
(DzU 2014 poz. 890) – §5.

Porady zamieszczane na łamach „Polski Zbrojnej” mają charakter informacyjno-doradczy i nie stanowią wiążącej interpretacji i wykładni prawa.
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Co z nagrodami?

 Poruszoną przez autora zapytania problematykę regulują art. 89c ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz przepisy
rozporządzenia ministra obrony narodowej
w sprawie funduszu na nagrody uznaniowe
i zapomogi dla żołnierzy zawodowych. Ustawodawca w sposób jasny określił, w jaki sposób
będą spożytkowane zasoby finansowe za zastęp-

niezbędnik

Według nowych przepisów, które weszły w życie
w czerwcu 2014 roku, za każdy dzień zwolnienia
jest „odcinane” żołnierzowi 20% dziennego uposażenia. Na czas nieobecności chorego wskazuje
się innego żołnierza, który wykonuje obowiązki
żołnierza przebywającego na zwolnieniu. Co
kwartał dowódca może przyznać z tytułu ,,zaoszczędzonych” z L4 pieniędzy nagrody uznaniowe.
Obecnie, na skutek pewnych zmian, nie można
wskazywać zastępcy dla kierowcy lub innych
wybranych stanowisk (oprócz zastępcy dowódcy
drużyny czy plutonu). W efekcie więc pieniądze
zaoszczędzone nie są rozdzielane w ramach
nagród uznaniowych, ale wracają do budżetu.
Jaka jest do tego podstawa prawna?

stwo za żołnierzy. Sądzę, że kwestia rozdzielenia
nagród nawet w takim wypadku nie powinna być
problemem dla dowódcy jednostki wojskowej.
Pamiętać jednak przy tym należy, że każdorazowo mamy do czynienia z tzw. uznaniem administracyjnym. Sam fakt zastępowania nie powoduje
obowiązku przyznania nagrody.
Nie są mi znane żadne nowe zasady, według
których nie wolno wyznaczać żołnierza na stanowisko kierowcy etc. Nie sądzę jednak, aby takie
były, a jeżeli już to w formie wytycznych, które
nie stoją ponad aktami prawnymi takimi jak ustan
wa czy rozporządzenie.
ROBERT KŁOSIŃSKI

PODSTAWA PRAWNA:
ustawa o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy
zawodowych oraz niektórych innych ustaw z 11 października 2013 roku (DzU 2013 poz. 1355 z późn. zm.)
– art. 89c ust. 1; rozporządzenie ministra obrony narodowej z 25 września 2014 roku w sprawie funduszu na nagrody uznaniowe i zapomogi dla żołnierzy zawodowych
(DzU 2014 poz. 1365).

Równorzędność stopni
Jestem starszym szeregowym, w wojsku służę od
pięciu lat. Wcześniej przez taki sam okres służyłem w Państwowej Straży Pożarnej w stopniu starszego sekcyjnego (stopień równorzędny w wojsku
– st. kpr.). Stopień uzyskałem po ukończeniu
szkoły podoficerskiej w PSP. Posiadam świadectwo jej ukończenia. Czy jest szansa na przywrócenie równorzędnego stopnia w wojsku? Jeśli tak, to
gdzie mogę złożyć wniosek w tej sprawie? Czy
wcześniej muszę znaleźć sobie etat, przejść dodatkowe przeszkolenie wojskowe? Proszę o poradę
w tej sprawie.
 Brak jest realnych szans na pozytywne rozwiązanie przedstawionej sprawy. Powyższą
kwestię reguluje art. 17a ust. 1 ustawy o służbie
żołnierzy zawodowych w brzmieniu obecnie obowiązującym. Gdyby zainteresowany przed przejściem do zawodowej służby wojskowej złożył taki
wniosek, to mógłby powołać się na ten przepis
i o ile przemawiałyby za tym potrzeby Sił Zbrojnych RP, można byłoby powołać go do służby
kontraktowej, a w szczególnie uzasadnionych

wypadkach, za zgodą ministra obrony narodowej,
do służby stałej, na stanowisko służbowe zaszeregowane do stopnia wojskowego równorzędnego
ze stopniem posiadanym w odpowiedniej służbie.
Przepis ten stanowi dokładnie, że osobę mającą
stopień policyjny, Straży Granicznej, Biura
Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej,
Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby
Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu
Wojskowego lub Urzędu Ochrony Państwa, jeżeli
przemawiają za tym potrzeby sił zbrojnych, można powołać do służby kontraktowej, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą ministra obrony narodowej, do służby stałej, na stanowisko służbowe zaszeregowane do stopnia
wojskowego równorzędnego ze stopniem posiadanym w odpowiedniej służbie.
Jedyny sposób na zostanie kapralem to złożenie
wniosku o skierowanie na kurs podoficerski i zdan
nie egzaminu.

PODSTAWA PRAWNA:
ustawa o zmianie ustawy o służbie wojskowej
żołnierzy zawodowych
oraz niektórych innych
ustaw z 11 października 2013 roku (DzU
2013 poz. 1355 z późn.
zm.) – art. 17a ust. 1.

ROBERT KŁOSIŃSKI
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|armia SPRAWY ŻOŁNIERZY|
Wojskowe ćwiczenia
dla zdolnych do służby

Krótsza droga
w szeregi wojska

Na obowiązkowe ćwiczenia do wojska mogą być
wezwane także osoby w rezerwie, które nie przeszły
przeszkolenia wojskowego.

Absolwenci klas wojskowych
i członkowie organizacji
proobronnych, przeszkoleni
według opracowanego przez
Sztab Generalny WP
programu, będą mieli
skrócone szkolenie
przygotowawcze przed
wstąpieniem do wojska.

K

atalog osób, które mogą być
powołane na obowiązkowe ćwiczenia, rozszerzyła obowiązująca
od 1 sierpnia 2014 roku nowelizacja
ustawy o powszechnym obowiązku
obrony RP. Przygotowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej, a podpisane przez premier Ewę Kopacz rozporządzenie zawiera szczegółowe przepisy w tej sprawie.
Zgodnie z nim powołanie na ćwiczenia mogą otrzymać także osoby, które
choć zostały przeniesione do rezerwy,
nie mają za sobą czynnej służby wojskowej. Teoretycznie więc, oprócz
rezerwistów, może być wezwany każ-

dy, kto stawał na przykład do kwalifikacji wojskowej i otrzymał kategorię A, następnie został przeniesiony do
rezerwy.
O tym, kto będzie powołany na ćwiczenia, zdecydują siły zbrojne. Jednak
wojsko uspokaja, że na razie nie przewiduje powoływania takich osób do
koszar.
Przed zmianą przepisów, na ćwiczenia wojskowe można było powołać tylko tych, którzy mieli za sobą czynną
służbę wojskową, czyli na przykład
odbyli służbę zasadniczą, gdy istniał
jeszcze pobór, służbę przygotowawczą
n
lub pełnią służbę w NSR. P G / P Z

Bez zmian w odprawach
mieszkaniowych
Wojskowa Agencja Mieszkaniowa, w związku z pogłoskami
na temat zmian w przepisach dotyczących odprawy
mieszkaniowej, wydała oświadczenie.

W

związku z pojawiającą się
w środowisku wojskowym
pogłoską o zmianach przepisów ustawy o zakwaterowaniu Sił
Zbrojnych RP w zakresie odprawy
mieszkaniowej informujemy, że będący
w uzgodnieniach projekt ustawy
o nowej Agencji Mienia Wojskowego
nie przewiduje zmian w wysokości tejże odprawy. Zgodnie z projektowaną
ustawą przy ustalaniu wysokości należnej odprawy mieszkaniowej nadal
uwzględnia się liczbę norm należnych
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żołnierzowi w dniu zwolnienia z zawodowej służby wojskowej.
Projektowana zmiana doprecyzowuje
jedynie datę, która będzie podstawą do
obliczania wysokości odprawy i wydania decyzji. Wszystkie czynniki wpływające na wysokość odprawy mieszkaniowej uwzględniane będą w związku
z datą zwolnienia żołnierza z zawodon
wej służby wojskowej.
MAGDALENA KŁOSIŃSKA,
rzecznik WAM

P

rawdopodobnie już w przyszłym
roku wojskowe ośrodki szkolenia
utworzą pierwsze grupy tzw. skróconego szkolenia przygotowawczego
dla kandydatów na żołnierzy. To propozycja dla absolwentów klas mundurowych i członków organizacji proobronnych, którzy część materiału z tego
szkolenia zrealizują wcześniej we własnym zakresie. Od czerwca dyrektorzy
szkół i szefowie organizacji będą mogli
z komendantami wojskowych ośrodków
szkolenia podpisywać porozumienia,
w których zobowiążą się do nauki
zgodnie z wytycznymi wojska. Dzięki
temu służba przygotowawcza absolwentów klas mundurowych będzie
o miesiąc krótsza.
Sztab Generalny Wojska Polskiego
opracował minimum programowe, określające umiejętności i wiedzę, które chętny musi przyswoić. Z obowiązującego
91-dniowego programu szkolenia podstawowego wyłączono partie materiału,
które mogą być zrealizowane poza murami wojskowych kompleksów szkoleniowych. Do minimum programowego trafiło 112 godzin szkoleniowych. W tej
puli znalazły się przede wszystkim zajęcia teoretyczne, takie jak podstawy
obsługi broni i teoria strzału, szkolenie
inżynieryjno-saperskie, zagadnienia
prawne czy BHP.
Nie zabraknie też elementów praktycznych. Uczniowie przejdą więc między
innymi kurs medyczny czy terenoznawstwa. Program sztabu to tylko niezbędne
minimum. Organizatorzy kursów
w szkołach i organizacjach proobronnych
będą mogli swobodnie rozbudowywać
n
go o dodatkowe elementy. P Z

Żołnierze odbywający czynną służbę wojskową, którzy mają
na utrzymaniu rodzinę, mogą liczyć na zasiłek pieniężny.

P

rojekt rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie wypłat
tych świadczeń przygotował
resort obrony narodowej. W przepisach chodzi o żołnierzy służby czynnej, czyli tych, którzy odbywają między innymi ćwiczenia wojskowe
i pełnią służbę przygotowawczą. Gdy
są oni jedynymi żywicielami rodziny
lub gdy sądownie ciąży na nich obowiązek alimentacyjny wobec na przykład dzieci czy rodziców, mogą
liczyć na zasiłek pieniężny wypłacany z budżetu MON. Warunkiem są
też odpowiednie dochody – muszą
być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę obowiązujące
w grudniu roku poprzedniego (obecnie 1680 zł brutto).
Wyjątkiem są sytuacje, gdy służba
trwa krócej niż 30 dni (np. żołnierze

NSR-u biorący udział w ćwiczeniach
rotacyjnych) oraz gdy żołnierz pełni ją
jako okresową. Ta ostatnia, uzasadniona potrzebami obrony państwa i sił
zbrojnych, polega na przykład na zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji
ich skutków, prowadzeniu akcji poszukiwawczych, oczyszczania terenów
z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych.
Na podobne świadczenie mogą też
liczyć żołnierze, na których spoczywa
obowiązek alimentacyjny wobec dzieci,
byłych małżonków lub rodziców. Zasiłek wypłaca się w wysokości świadczenia alimentacyjnego, jednak podobnie
jak w wypadku „zasiłku na utrzymanie”, nie może być on wyższy niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w grudniu roku
poprzedniego.

Ustawa o dowodzeniu
w czasie wojny
1 kwietnia 2015 roku prezydent Bronisław Komorowski
podpisał nowelizację ustawy o powszechnym
obowiązku obrony RP. Ma to usprawnić kierowanie
obroną państwa w czasie wojny.

D

owodzenie armią będzie zadaniem naczelnego dowódcy sił
zbrojnych. Kandydat na to stanowisko zostanie, na wniosek rządu,
wyznaczony przez prezydenta jeszcze
w czasie pokoju. W efekcie pozwoli to
na odpowiednie przygotowanie wyznaczonego oficera do wykonywania zadań
wynikających z kompetencji naczelnego dowódcy, podobnie jak jego udział
w ćwiczeniach i grach strategicznych,
a także w planowaniu operacyjnym
użycia sił zbrojnych i przygotowania
wojennego systemu dowodzenia.

Ustawa doprecyzowuje też kompetencje naczelnego dowódcy sił zbrojnych, podporządkowanego prezydentowi RP, podczas kierowania przez niego
obroną państwa. Zgodnie z nowelizacją
naczelnemu dowódcy będą podlegały
wojska i jednostki organizacyjne,
wyznaczone do udziału w operacji
obronnej. Ma to zapobiec sytuacji,
w której naczelny dowódca przejąłby
w czasie wojny dowodzenie nad całą
armią.
Nowe zapisy poszerzyły kompetencje
szefa Sztabu Generalnego Wojska Pol-

Żołnierz, który stara się o finansowe
wsparcie, musi sam złożyć wniosek do
dowódcy jednostki wojskowej. Powinien
do niego dołączyć decyzję wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, potwierdzającą, że faktycznie ma na utrzymaniu
rodzinę. W wypadku zasiłku alimentacyjnego niezbędne jest z kolei prawomocne orzeczenie sądu o obowiązku alimentacyjnym. Prawo do świadczenia
przysługuje do dnia zwolnienia ze służby.
Wcześniej w przepisach była jedynie
mowa o możliwości wypłaty takich
zasiłków dla żołnierzy służby zasadniczej. W nowelizacji ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, do osób
uprawnionych do zasiłku dodano żołnierzy pełniących inne formy służby
czynnej, w tym na przykład służbę
przygotowawczą czy odbywajacych
n
ćwiczenia wojskowe. P G / P Z

niezbędnik

Dla kogo zasiłki w służbie czynnej?

skiego na czas wojny o zadania dotyczące wsparcia prezydenta RP w kierowaniu obroną państwa. Takie rozwiązanie ma zdaniem autorów zmian
zapewnić ciągłość merytoryczną planowania, przygotowywania i realizacji
zadań operacyjnych, a także ułatwić
współdziałanie prezydenta i Rady
Ministrów w kierowaniu obroną państwa w czasie wojny.
Zmiany w ustawie precyzują też
pojęcie „czasu wojny”. O ustanowieniu
jego początku i końca będzie, na wniosek Rady Ministrów, decydował prezydent RP.
Prace nad zmianą w przepisach rozpoczęły się w lipcu 2014 roku. To wtedy projekt ustawy przesłał do Sejmu
prezydent Bronisław Komorowski.
Założenia zmian były konsultowane
z przedstawicielami Ministerstwa
Obrony Narodowej, w tym z szefem
Sztabu Generalnego WP i dowódcami
rodzajów sił zbrojnych, ekspertami
w dziedzinie obronności oraz przedstawicielami poszczególnych klubów parn
lamentarnych. P Z / P G
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|armia REKONWERSJA|





niezbędnik

4.

Przekwalifikowanie
zawodowe
To najpopularniejsza forma rekonwersji kadry. Dzięki
niej można zadbać o swoją zawodową przyszłość,
będąc jeszcze w mundurze.

A

by uzupełnić swoją wiedzę lub zdobyć umiejętności potrzebne do podjęcia nowej pracy, warto
pomyśleć o przekwalifikowaniu zawodowym.
Z tego rodzaju pomocy rekonwersyjnej można skorzystać, jeśli ma się za sobą co najmniej cztery lata zawodowej służby wojskowej.
Wysokość pomocy związanej z przekwalifikowaniem jest
uzależniona od przyznanego limitu. Obecnie wynosi ona
75% najniższego wynagrodzenia zasadniczego żołnierza
zawodowego obowiązującego 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym wystąpi on z wnioskiem o udzielenie pomocy.
To, jaka kwota przysługuje, zależy od stażu zawodowej
służby wojskowej. Po czterech latach można liczyć na 100%
limitu (1875 zł), po dziewięciu – na 200% limitu (3750 zł),
a powyżej 15 lat ubiegający się o dofinansowanie otrzyma aż
300% limitu, czyli 5625 zł.
Dodatkowo można dostać także pieniądze na przejazdy
z miejsca zamieszkania do ośrodka szkolenia (powyżej 50 km
w jedną stronę) oraz na pokrycie kosztów zakwaterowania
(30 noclegów).
Do tej formy pomocy rekonwersyjnej mają też prawo
uprawnieni małżonkowie żołnierzy, ich dzieci oraz byli żołnierze zawodowi, zwolnieni ze służby przez wojskową komisję lekarską. W ich przypadku pokrywa się koszty przekwalifikowania w wysokości 300% limitu (5625 zł).
DOFINANSOWANIE I REFUNDACJA
Z przekwalifikowania można skorzystać na dwa sposoby.
Pierwszy to sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów szkolenia lub kursu (w zależności od relacji między ceną szkolenia a wysokością pomocy, jaka przysługuje). W tym wypadku
trzeba za pośrednictwem najbliższego ośrodka aktywizacji
zawodowej wystąpić z wnioskiem do właściwego dyrektora
wojskowego biura emerytalnego o udzielenie pomocy rekonwersyjnej. Na podstawie decyzji zezwalającej na udział
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w danej formie kształcenia, firma szkoląca wystawi fakturę na
wojskowe biuro emerytalne, które przekaże pieniądze na jej
rachunek bankowy.
Drugi sposób to refundacja kosztów. W tym wypadku
uprawniony sam płaci za szkolenie (koniecznie trzeba zbierać
dokumenty potwierdzające opłacenie kosztów przekwalifikowania). Po jego ukończeniu z wynikiem pozytywnym i uzyskaniu odpowiedniego zaświadczenia, trzeba wystąpić
z wnioskiem do właściwego dyrektora wojskowego biura
emerytalnego (konieczne jest załączenie niezbędnych dokumentów). Po otrzymaniu decyzji nastąpi zwrot kosztów do
wysokości przysługującego limitu.
Warto pamiętać, że jeśli ktoś nie ukończy procesu przekwalifikowania zawodowego z własnej winy, będzie zobowiązany do zwrotu wszystkich kosztów szkolenia. Pieniądze trzeba oddać w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wezwania.
ŻOŁNIERZU, ZMIEŃ ZAWÓD
Przekwalifikowanie jest jedną z najbardziej popularnych
form pomocy rekonwersyjnej. W 2014 roku wojsko sfinansowało lub zrefundowało 2836 przedsięwzięć (kursów, szkoleń
itp.) z 2583 pozytywnych decyzji (jedną decyzją można
wyrazić zgodę na odbycie dwóch lub więcej szkoleń), z których 409 dotyczyło żołnierzy będących w służbie. W sumie
na tę formę pomocy rekonwersyjnej przeznaczono łącznie
6 381 725 zł.
Ci, którzy już skorzystali z tej formy pomocy, najczęściej
wykorzystywali pieniądze na kursy i szkolenia dotyczące prawa jazdy, języków obcych, obsługi wózków widłowych,
ochrony osób i mienia.
Tylko w styczniu i lutym tego roku na przekwalifikowanie
oficerów wydano 346 751 zł, podoficerów – 563 228 zł i szen
regowych zawodowych 201 834 zł.
B ie żą c e info rma cje na te ma t re ko nwe r s ji ka dr y zna jdzie s z na s tro n i e :
w w w. wojsko - po l sk ie . pl / re ko nwe r s ja /
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K U L I N A R I A

Ł A T W E

Trzy duże garście młodych liści jasnoty,
cztery duże ziemniaki, korpus indyka
na rosół, trzy marchewki, pietruszka,
dwie cebule, oliwa, dwa listki laurowe,
trzy ziarna ziela angielskiego, sól,
pieprz.

M

ięso opłukać, zalać zimną wodą,
dodać obrane i pokrojone na
kawałki marchewki i pietruszkę oraz
listki laurowe i ziele angielskie. W ron-

|Z

Ż O Ł N I E R S K I E G O

Na zdrowie

PIOTR
BERNABIUK

K O T Ł A

|

– O, pan kapral Syty już wrócił ze sklepu, więc przerwa na
śniadanie. Co pan nam przyniósł dobrego, panie Jacku?
– Jest, panie chorąży, pyszne jedzonko. Zawsze tak układamy działania w terenie, żeby na posiłek osiągnąć wysuniętą
rubież piekarni, akurat gdy wyjmują świeże bułeczki. Mamy
tu jeszcze jogurcik i do bułeczek…
– Przepraszam, dziękuję, jednakże białe pieczywo to
pułapka zastawiona na ludzkie zdrowie…
– Panie chorąży, zasadzkę to przerabialiśmy godzinę temu,
teraz mamy bułeczki. Proszę jak się do nas śmieją!
– A gluten?
– Sorry, kto taki?
– Czy panowie słyszeli o zdrowym jedzeniu?
– Pewnie! Pana chorążego poprzednik, chorąży Robek,
który dopiero co odszedł ze względu na zdrowie, powtarzał,
że jedzenie powinno być zdrowe. Nie był jednak wiarygodny.
– Niezdrowo jadał?
– Jadał zdrowo i wszechstronnie.
– ???
– Pijał.
– Hm, jednakże, wracając do bułeczek… Zawierają gluten. Gluten zaś odpowiada za epidemię otyłości, cukrzycę,
autyzm, ADHD, trądzik, a także schizofrenię…
– Podobnie jak cukier?
– Cukier również trucizna, więc pan szeregowy jest na
dobrej drodze…
– Kiedyś teściu z cukru pędził, po pobraniu większej ilości mieliśmy właśnie objawy ADHD połączonego ze schizofrenią. Wszyscy byli na maksa nakręceni.
– Panowie robicie sobie żarty,
a tu ludzkość ginie.
– Od tych bułeczek?
– Oczywiście!
– To może zamówić panu chorążemu zdrową pizzę? Podamy
gridy i szybko nam dowiozą na
n
skraj lasu.

a właściwie same ich środki, oraz młode liście, zbiera się od maja do czerwca. Kwiaty można dodawać do sałatek
i surówek, a liście do zup, sosów
i omletów. Napar z jasnoty ułatwia
oczyszczanie oskrzeli, pomaga
przy obfitych i bolesnych miesiączkach, zaburzeniach trawiennych, działa przeciwbakteryjne
w leczeniu trądziku
młodzieńczego
i stanach zapalnych skóry. A D n

niezbędnik

Zupa z jasnotą

delku przesmażyć na oliwie cebulę
pokrojoną w kostkę i dodać do zupy.
Gotować około godziny na małym
ogniu. W połowie gotowania dodać
umyte i pokrojone liście jasnoty oraz
ziemniaki pokrojone w kostkę. Doprawić solą i pieprzem.
Jasnota biała, zwana też
pokrzywą białą lub martwą,
rośnie w rowach, zaroślach,
na łąkach, skrajach lasów
i dróg. Jest podobna do
pokrzywy, tylko ma białe
kwiaty i nie parzy. Kwiaty,

T R U D N E

Miód
z mniszka
Około 400 kwiatów mniszka,
cytryna, pomarańcza, litr
przegotowanej wody, kilogram
cukru.

K

wiaty myjemy i osuszamy. Zalewamy wrzątkiem, gotujemy kwadrans
i odstawiamy na dobę. Dodajemy sok
i skórkę z wyparzonej cytryny i pomarańczy, znów gotujemy kwadrans i odcedzamy przez gazę. Do wywaru wsypujemy cukier i gotujemy na małym ogniu aż
zgęstnieje, około dwóch godzin. Miód
przelewamy do wyparzonych słoików,
zakręcamy je i studzimy odwrócone do
góry dnem. Miód można używać jako
syropu do deserów, ciast czy naleśników.
Mniszek, zwany dmuchawcem lub
mleczem, znajdziemy na łąkach, miedzach i w lasach. Jadalne są płatki kwiatów oraz młode listki. Kwiaty zrywamy
z dala od dróg w maju lub na początku
czerwca, bo później nabierają goryczki.
Rozkładamy je na białym
papierze, aby oczyścić
z owadów. Z mniszka
robimy nalewki, sałatki, zupy. Ziele działa
wzmacniająco,
oczyszczająco na nerki
i wątrobę, jest bogatym
źródłem witaminy C
oraz magnezu. Ułatwia trawienie i wspomaga organizm przy przeziębieniach. A D n
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arsenał

|PRZEGLĄD|
N O R B E R T BĄC Z Y K

STRZAŁ
WIZERUNKOWY
Eksperci uważnie obserwują parady
wojskowe, które często są pretekstem
do pokazania najnowszych osiągnięć
przemysłu zbrojeniowego.
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|arsenał PRZEGLĄD|

P

ierwsze informacje pojawiły się pod
koniec 2014 roku. Słychać było głosy, że 9 maja 2015 roku na placu
Czerwonym Rosjanie zaprezentują
na defiladzie wojskowej z okazji
70. rocznicy zakończenia II wojny
światowej w Europie całą gamę
sprzętu wojskowego nowej generacji, przede wszystkim dla wojsk
lądowych. Główna atrakcja to pokaz
czołgów T-14 Armata (obiekt 148),
i to nie jednego czy dwóch prototypów, ale całej, liczącej 12 pojazdów,
kompanii pierwszej serii informacyjnej (przedprodukcyjnej). Przygotowano również tyle samo ciężkich bojowych
wozów piechoty T-15 (obiekt 149), po tuzinie
pływających transporterów opancerzonych
i BWP serii Kurganiec 25 (obiekty 693 i 695),
transportery opancerzone o trakcji kołowej
Bumierang, nowe działa samobieżne kalibru
152 mm 2S35 Koalicja oraz wiele nowoczesnych, choć już wcześniej przez Rosjan zaprezentowanych konstrukcji, takich jak BMD-4M
(obiekt 960M), BTR-82A czy BTR-MDM
(obiekt 955M). Na defiladzie nie mogłoby również zabraknąć systemów znanych od lat, na
przykład mobilnych wyrzutni rakiet międzykontynentalnych Topol-M.
Pół roku temu zaskoczenie mieszało się z niedowierzaniem. Rosjanie już kilka razy zapowiadali prezentację czołgu Armata, ale na zapowiedziach zawsze się kończyło. Teraz wszystkich
zdumiewał rozmach planowanej defilady i jednoczesna prezentacja aż sześciu zupełnie nowych
tak ważnych typów sprzętu wojskowego. Czegoś
takiego, jak dotąd, nikt bowiem jeszcze nie zrobił. W marcu 2015 roku niedowierzanie ustąpiło
miejsca wyczekiwaniu. Rosjanie, umiejętnie podgrzewając atmosferę, zaczęli ujawniać pierwsze
zdjęcia i filmy z nowymi wozami. Najwięcej
emocji budził oczywiście T-14 Armata.
TAJNE PRZEZ POUFNE
Rosjanie znani są z tego, że im bardziej
wychwalają swój sprzęt wojskowy, tym częściej
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mijają się z prawdą. Tak było na przykład z legendarnym myśliwcem MiG-1-44. Przez lata nie
pokazywano go publicznie, ale gdy to nastąpiło,
okazał się wielkim rozczarowaniem. Dobitnie
pokazał, jak w latach dziewięćdziesiątych
XX wieku Rosja, z powodu zapaści gospodarczej, pozostała w tyle za Zachodem pod względem wielu kluczowych technologii w przemyśle
zbrojeniowym.
Pamietać trzeba, że prace nad nowoczesnym
i naprawdę ważnym dla zamawiającego sprzętem
wojskowym faktycznie są prowadzone w tajemnicy. Dotyczy to głównie broni jądrowej, satelitarnej, rozpoznania, lotnictwa uderzeniowego.
Amerykanie na przykład nie chcą oficjalnie
nawet potwierdzić istnienia kilku modeli samolotów i BSP, których używają. W wojskach lądowych ta zasada obowiązuje w mniejszym stopniu,
ale i tu część prototypów testuje się z zachowaniem reżimów pełnej tajności. Oficjalnie więc, aż
do czasu publicznej prezentacji, także czołg T-14
pozostaje do pewnego stopnia zagadką.
T-14 jednak nie wziął się znikąd, a skłonność
Rosjan do przesadnej promocji swych wyrobów
i seria kontrolowanych przecieków, jak też niefrasobliwość w przekazywaniu pewnych wiadomości opinii publicznej pozwoliły zagranicznym analitykom dotrzeć do wielu informacji
dotyczących tego programu. Ponadto, o ile władze chińskie perfekcyjnie kontrolują internautów, co pozwala im między innymi ściśle nadzorować informacje o przemyśle obronnym, o tyle
ich rosyjscy koledzy mają łatwiejszy dostęp do
tego rodzaju danych. Zachodni obserwatorzy
prowadzący biały wywiad chętnie wykorzystują
zdobyte w ten sposób materiały.
O projekcie „Armata” z Uralwagonzawod
można więc dziś powiedzieć, że finalny model
T-14 jest wynikiem ewolucji kilku programów
z lat 1987–2010, kiedy na różnych demonstratorach technologii, najpierw jeszcze w ZSRR,
a potem w Rosji i częściowo na Ukrainie, testowano nowe rozwiązania. Lepsze opancerzenie,
cała załoga umieszczona w kadłubie w specjalnej strefie ochronnej, bezzałogowa, autonomiczna wieża, aktywny system samoobrony,
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Od kilku lat parady na placu Czerwonym znów są okazją do prezentacji najnowszych modeli sprzętu wojskowego.

ROSYJSKI PRZEMYSŁ
ZBROJENIOWY OSIĄGNĄŁ
POZIOM UMOŻLIWIAJĄCY
OPRACOWYWANIE I SERYJNĄ
PRODUKCJĘ RÓŻNYCH WOZÓW
BOJOWYCH NOWEJ GENERACJI
zaawansowany system kierowania ogniem – to elementy
wnoszące nową jakość, jeśli chodzi o T-14. Pisano o tym od
dawna, choćby w kontekście wyciekających informacji
o testach dotyczących na przykład demonstratora czołgu
przyszłości obiekt 195. Okazał się on „przekombinowany”,
ale Rosjanie poszli na kompromis i zbudowali wóz bardzo
nowoczesny, choć niemający wszystkich przymiotów
pierwszego na świecie seryjnego czołgu czwartej generacji
powojennej (uzbrojonego w działo kalibru 140–152 mm;
armata ma na razie klasyczne działo kalibru 125 mm). Bez
wątpienia jednak obecnie jest to najbardziej zaawansowany
czołg i należy się spodziewać wkrótce uruchomienia jego
seryjnej produkcji.
SEKRETY Z ALABINO
Sprzęt prezentowany 9 maja w Moskwie, w dużej mierze
został już pokazany w marcu i kwietniu na poligonie w Alabino, gdzie odbywały się przygotowania do parady. Tam jednak
wozy bojowe najnowszej generacji jeździły jeszcze zakryte
brezentami, można więc było ocenić ich układ jezdny, konstrukcje kadłuba, rozkład przedziałów, ale bez znajomości
dokładnych informacji na temat systemów wieżowych.
W całej tej sprawie nie są jednak najważniejsze ani zagrywki wizerunkowe Kremla, ani techniczne niuanse związane
z zastosowaniem w rosyjskich czołgach nowoczesnych rozwiązań (na przykład system samoobrony Afganiec), które

kontrastują ze znacznie mniej zaawansowanymi jednostkami
napędowymi. Najbardziej zwraca uwagę to, że Rosjanie zdołali skoordynować w czasie gigantyczny program modernizacji wojsk lądowych. Cel – prezentacja 9 maja 2015 roku
– został wyznaczony już kilka lat temu. Sprawdzono wówczas
stan realizacji programów i oceniono, że na 70. rocznicę zwycięstwa nad III Rzeszą będzie możliwe pokazanie wielu systemów, nad którymi prace wreszcie osiągną poziom co najmniej przygotowania prototypów.
Dobra sytuacja ekonomiczna z lat 2010–2013 pozwoliła
zwiększyć tempo prac tak, by można było zaprezentować jednocześnie nowy czołg, dwa typy BWP, dwa transportery i działo samobieżne. Nie można jeszcze ocenić, czy są to konstrukcje
w pełni udane. Faktem jest zaś, że rosyjski przemysł zbrojeniowy osiągnął znów poziom umożliwiający mu opracowywanie
i seryjną produkcję różnych wozów bojowych nowej generacji,
a budżet państwa pozwolił na sfinansowanie tego. Obecny kryzys finansowy może zahamować rozwój niektórych programów lub nastąpią problemy technologiczne i techniczne w ich
realizacji, niemniej jednak Rosjanie już zrobili olbrzymi krok
naprzód. Wejście do linii czołgów T-14, transporterów Bumierang i BWP Kurganiec spowoduje, że czołowe jednostki zaczną
wykorzystywać sprzęt kolejnej generacji, co znacząco zwiększy ich możliwości bojowe i wymusi w innych krajach modernizację lub wymianę części uzbrojenia, tak aby przystawało
ono do nowych wyzwań. 				
n
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Fantomy z przeszłości
Pomimo katastrof Turcja zamierza użytkować myśliwce
F-4 do 2020 roku, do czasu wejścia do służby samolotów
wielozadaniowych piątej generacji.

S

tający na czele dowództwa lotnictwa bojowego i obrony
przeciwrakietowej tureckich sił powietrznych gen. Abidin Ünal zapowiedział 11 marca 2015 roku, że od
następnego dnia nie będą używane samoloty rozpoznawcze RF-4E Phantom II. Decyzję tę podjęto po lutowej
katastrofie w prowincji Malataya, gdzie w powietrzu zderzyły się dwie maszyny. W wypadku życie stracili czterej lotnicy. Było to szóste tego typu wydarzenie w historii tureckich
phantomów. RF-4E zderzyły się ze sobą w 2002 i 2003
roku. Trzykrotnie w kolizjach w powietrzu uczestniczyły
samoloty F-4E. W maju 1984 roku phantom zderzył się
z myśliwcem szkolno-bojowym F-5B. Ogółem w takich
katastrofach Turcy utracili sześć maszyn RF-4E i pięć F-4E.
CZEKANIE NA NASTĘPCĘ
Wycofanie samolotów rozpoznawczych nie oznacza końca phantomów. Turcja ma jeszcze zmodernizowane myśliwce, które noszą oznaczenie F-4E-2020 Terminator. W latach
dziewięćdziesiątych XX wieku Turcy postanowili unowocześnić 54 ze swoich F-4E. Jako wykonawcę wybrano firmę
Israel Aircrafts Industries (IAI). Zgodnie z kontraktem
o wartości 600 mln dolarów 26 maszyn miało zostać unowocześnionych w Izraelu, a następne 28 w Turcji we współpracy z IAI. W myśliwcu zamontowano między innymi nowy
radar ELTA EL/M-2032, system łączności i nawigacji,
wyświetlacze ciekłokrystaliczne. Samolot otrzymał system
sterowania HOTAS oraz przystosowano go do przenoszenia
nowych typów uzbrojenia. Pierwsze dwa phantomy dotarły
do Izraela 27 lutego 1997 roku. Pierwszy zmodernizowany
turecki F-4E-2020 Terminator wykonał próbny lot 11 lutego
1999 roku. Dostawy do tureckich sił powietrznych rozpoczęły się 27 stycznia 2000 roku.
Jeden z F-4E-2020 rozbił się 5 marca 2015 roku w prowincji Konya, podczas lotu treningowego. Zginęli dwaj piloci. Pomimo pojawiających się w tureckich mediach po katastrofie głosów, że te samoloty są „latającymi trumnami”,
pozostaną one w służbie. Wicepremier Bulent Arınç oświadczył, że Ankara zamierza ich używać do 2020 roku. Minister obrony Ismet Yilmaz stwierdził zaś, że powodem marcowej katastrofy terminatora był błąd pilota.
Obecnie w 47 myśliwców tego typu są wyposażone trzy
eskadry bojowe – 111., 112. i 171. Niemniej jednak od
przyszłego roku rozpocznie się wycofywanie ze służby
F-4E-2020. Generał Ünal podał, że w 2016 roku ich liczba

zmniejszy się do 42. W 2017 roku ma być wycofanych
osiem terminatorów, a w latach 2018 i 2019 po siedem. Tak
więc w 2020 roku pozostanie 20 egzemplarzy.
Tureccy politycy i wojskowi nie chcą wycofać F-4E-2020
natychmiast, bo to znacząco osłabiłoby potencjał bojowy
lotnictwa w sytuacji, gdy trwa wojna domowa w Syrii. Tam
i w sąsiednim Iraku do głosu doszli islamscy ekstremiści,
którzy próbują stworzyć coś na kształt państwa. Do tego
dochodzi jeszcze kryzys ukraińsko-rosyjski.
Po wycofaniu F-4E-2020 lotnictwu tureckiemu pozostałyby jeszcze dwa typy maszyn bojowych. Podstawowym
samolotem myśliwskim w Turcji jest F-16. Pierwszy egzemplarz otrzymała ona w lipcu 1987 roku podczas ceremonii
w Fort Worth w USA. Trzy i pół roku wcześniej władze
w Ankarze ogłosiły, że zamierzają kupić 132 egzemplarze
F-16C i 24 samoloty F-16D (program „Peace Onyx I”). Najpierw, w latach 1978–1990, dostarczono tureckim siłom
powietrznym 34 maszyny F-16C Block 30 i dziewięć F-16D
Block 30. Potem, w latach 1990–1994, 102 egzemplarze
F-16C Block 40 i 15 sztuk F-16D Block 40. Skala kontraktu spowodowała, że nad Bosforem uruchomiono montownię, gdzie powstały 132 ze 157 tych maszyn.
W marcu 1992 roku Turcja złożyła dwa nowe zamówienia
na amerykańskie myśliwce. W latach 1995–1996 do jej lotnictwa trafiły 34 sztuki F-16C Block 50 i sześć F-16D Block
50, a później, w latach 1998–1999, kolejne 40 myśliwców,
w tym 16 dwumiejscowych.
W czwartej odsłonie programu „Peace Onyx” Ankara
dokupiła jeszcze 14 egzemplarzy F-16C Block 50
i 16 samolotów F-16D Block 50, które dostarczono w latach
2011–2012. Od czasu wprowadzenia F-16 do służby
w tureckim lotnictwie wojskowym było około 30 katastrof
i wypadków z udziałem tych maszyn. Oznacza to, że obecnie jest mniej niż 240 myśliwców tego typu.
Oprócz „szesnastek” tureckie siły powietrzne mają jeszcze dziesięć samolotów myśliwskich NF-5A i sześć NF-5B,
ale ich wartość bojowa jest znikoma. Maszyny te zostały
przekazane Turcji przez Holandię w 1989 roku. Porozumienie dotyczyło 54 samolotów NF-5A i sześciu NF-5B. Przy
czym do użycia operacyjnego weszły tylko 34 sztuki
NF-5A. Teraz są one używane jedynie w eskadrze akrobacyjnej Tureckie Gwiazdy (Türk Yıldızları).
W tej sytuacji Turcy chcą korzystać z F-4E-2020 do czasu, aż zaczną wchodzić do służby samoloty wielozadaniowe
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P

ierwsze dwa myśliwce F-4E Turcja dostała
w ramach programu „Peace Diamond I”
30 sierpnia 1974 roku, ale z powodu tureckiej
interwencji wojskowej na Cyprze Stany Zjednoczone ograniczyły dostawy samolotów. Do końca
1974 roku Amerykanie przekazali zaledwie
osiem F-4E. Dostawy phantomów ruszyły w następnym roku. Ostatni z 40 samolotów F-4E
przekazano 17 listopada 1975 roku. Myśliwce
z pierwszej transzy trafiły do 112 i 113 Eskadry,
stacjonujących w 1 Bazie Lotnictwa Odrzutowego Eskişehir, oraz 161 Eskadry z 6 Bazy Lotnictwa Odrzutowego Bandirma. F-4E zastępowano
w tych jednostkach myśliwce F-100 Super Sabre. Następne 32 egzemplarze F-4E dotarły
w 1978 roku w ramach kolejnej fazy programu
„Peace Diamond”. Wtedy do Turcji trafiła też
pierwsza ósemka rozpoznawczych RF-4E. Sa-

moloty te rozdysponowano między
111, 112 i 113
Eskadrę. Do tej ostatniej włączono maszyny
rozpoznawcze, które zastąpiły RF-84F Thunderstreak. W latach 1981–
–1984 („Peace Diamond III”) Turcja otrzymała
następne 16 maszyn F-4E, które trafiły do nowo
utworzonej 172 Eskadry z 7 Bazy Lotnictwa Odrzutowego Erhaç. Potem („Peace Diamond IV”),
w latach 1984–1985, dotarło jeszcze 14 phantomów, które rozdzielono między różne jednost-

piątej generacji. Turcja jest jednym z uczestników programu
„F-35 Lightning II” i w 2012 roku zapowiedziała zakup setki tych maszyn. 7 stycznia 2015 roku ów zamiar potwierdził
premier Achmed Davutoğlu. Tego dnia na posiedzeniu Podsekretariatu do spraw Przemysłu Obronnego (Savunma
Sanayii Mustesarligi – SSM) została podjęta decyzja o zakupie czterech F-35A. O nabyciu pierwszych dwóch samolotów
poinformowano 6 maja 2014 roku. Cała setka ma być kupiona do 2030 roku. Dostawy F-35A do tureckich sił powietrznych, jak zapowiedział gen. Ünal, powinny się rozpocząć
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w 2018 roku. Oprócz F-4E-2020 maszyny te mają częściowo
zastąpić F-16.
AMBITNY PLAN
Równolegle z kupnem F-35A Turcja pracuje nad rodzimej
konstrukcji myśliwcem piątej generacji. Na styczniowym
posiedzeniu SSM potwierdziło kontynuację programu budowy
samolotu TF-X i rozpoczęcie jego fazy przedprojektowej.
Decyzję o uruchomieniu prac nad TF-X podjął 15 grudnia
2010 roku Komitet Wykonawczy do spraw Przemysłu Obron-

Pułap – 18 300 m
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Maksymalna masa startowa – 28 030 kg
Powierzchnia skrzydeł – 49,2 m2

Załoga –2 osoby
Maksymalna masa
do lądowania – 16 706 kg
Zapas paliwa

– 7549 l (zbiornik wewnętrzny), 2310 l
(dodatkowy zbiornik pod kadłubem), 2840 l
(dwa dodatkowe zbiorniki pod skrzydłami)

Prędkość
wznoszenia – 210 m/s
Maksymalna prędkość – 2,23 Ma na wysokości 12 190 m

F-4E Phantom II

Prędkość przelotowa – 940 km/h

Uzbrojenie – dziewięć

Wysokość
– 5,0 m

Napęd

– 2 silniki
turboodrzutowe
J79-GE-17A,
każdy
o ciągu
79,6 kN
z dopalaczem

Długość – 19,2 m
Rozpiętość skrzydeł – 11,7 m

EUROPEJSKA OPCJA
T A I

ki. Kolejne dwie fazy programu powiększyły flotę tureckich F-4E o 80 sztuk. 39 z nich dostarczono w 1987 roku i trafiły one do 131
i 132 Eskadry w bazie Konya. Ostatnie 41 myśliwców F-4E USA przekazały Turkom w latach
1991–1992. Ich dostawę odczytywano jako
nagrodę dla Ankary za jej postawę w czasie wojny z Irakiem w 1991 roku. Dzięki temu tureckie
lotnictwo przezbroiło swą 172 Eskadrę. Samoloty F-4E otrzymane w latach osiemdziesiątych
i dziewięćdziesiątych XX wieku były używane,
wycofane z US Air Force i Air National Guard. Jako ostatnie, w latach 1992–1994, siły powietrzne Turcji dostały 46 myśliwców RF-4E. To
były również maszyny z drugiej ręki, wycofane
z niemieckich sił powietrznych.
n
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węzłów uzbrojenia
do podwieszania bomb,
rakiet, zasobników
z działkami o masie
do 8480 kg

– 2600 km
(z trzema
dodatkowymi
zbiornikami
paliwa)

P K / D Z I A Ł

Zasięg

nego (Savunma Sanayii İcra Komitesi – SSIK). Po podpisaniu
w sierpniu następnego roku umowy z resortem obrony firma
Turkish Aerospace Industries (TAI) dostała równowartość
20 mln dolarów na przewidzianą na dwa lata fazę koncepcyjną.
13 marca 2013 roku, przy okazji wizyty w Szwecji prezydenta Turcji, TAI podpisała porozumienie o współpracy z grupą SAAB AG. Jednak po styczniowym posiedzeniu SSM przewodzący temu gremium premier Davutoğlu powiedział dziennikarzom, że nowa maszyna będzie platformą wyłącznie
krajową. 13 marca 2015 roku SSM wystosował zapytanie do

W

styczniu 2015 roku podano, że przyszły turecki myśliwiec będzie dwusilnikowy. Specjalizująca się w elektronice wojskowej firma Aselsan ogłosiła 20 stycznia, że podpisała list
intencyjny z europejskim producentem silników Eurojet Turbo GmbH. Jej
sztandarowym produktem jest silnik EJ200 montowany w myśliwcach Typhoon. Według Aselsan w tę jednostkę napędową można by wyposażyć
TF-X. Alternatywą jest silnik odrzutowy opracowany przez miejscową firmę Turkey Engines Industries. (TEI).

rodzimych firm o ich zdolności do udziału w tym projekcie.
Turcy mają nadzieję, że prototyp TF-X wzbije się w powietrze
w 2023 roku. Potrzeby ich lotnictwa są oceniane na ponad
250 takich samolotów. Decyzja o rdzennie tureckiej maszynie
ma wydźwięk polityczny. Władze w Ankarze i tamtejszy przemysł lotniczy najwyraźniej chcą mieć pełną kontrolę nad technologią, by móc swobodnie eksportować swe myśliwce. Jednocześnie starają się uniknąć sytuacji, w której ktoś mógłby
wykorzystać dostawy jakichś podzespołów do nacisków politycznych na Turcję, co w przeszłości już się zdarzało.
n
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Cztery patrolowce

irma Israel Aerospace Industries
zdobyła wart „dziesiątki milionów
dolarów” kontrakt na budowę czterech
łodzi patrolowych Super Dvora Mk3
dla nieujawnionego odbiorcy z Afryki.
Jednostki zostaną mu dostarczone
w 2016 roku. Super Dvora ma 27 m
długości i rozwija prędkość 40 w. Do tej
pory IAI dostarczyły klientom już
ponad 100 łodzi patrolowych w różnych
n
konfiguracjach. T R
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Bez niespodzianki

P

ołudniowokoreańska agencja zamówień obronnych DAPA wskazała
30 marca firmę Korea Aerospace Industries (KAI) jako wykonawcę programu
KF-X, czyli narodowego myśliwca. Partnerem zagranicznym KAI jest amerykański Lockheed Martin. Drugim zespołem
zabiegającym o to zlecenie był Korean
Air razem z Airbus Defence and Space.
Rozstrzygnięcie nie zaskakuje, gdyż KAI
ma długoletnie doświadczenie w produk-

cji odrzutowych samolotów bojowych.
Jednocześnie jest to potwierdzenie, że
Koreańczycy uznają USA za swego strategicznego partnera w tej dziedzinie.
Wartość programu KF-X jest szacowana na 7,69 mld dolarów. Oceniono, że
południowokoreańskie siły powietrzne
potrzebują 120 nowych myśliwców, które
mają wejść do służby około 2025 roku.
Zastąpią one amerykańskie samoloty
n
bojowe F-4 i F-5. W

Kłopotliwy karabinek

W

S Y L W I A

P Ł D

oświadczeniu dla prasy wydanym 30 marca niemiecka minister obrony Ursula von der Leyen
potwierdziła, że wstępne wyniki
śledztwa w sprawie skuteczności
karabinka szturmowego G36
wykazały, iż istnieje „problem
z dokładnością” broni,
szczególnie w wyższych temperaturach.
Jak podał serwis
dw.de, pierwsi
informowali
o tym Amerykanie, którzy
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testowali ją na poligonach w południowych stanach. Po szybkim wystrzeleniu kilku magazynków odkształcała
się komora nabojowa. Potem pojawiły
się negatywne oceny G36 ze strony
niemieckich wojskowych, którzy mieli
problemy z bronią podczas misji.
Generalny inspektor Bundeswehry
gen. Volker Wieker wystosował
pismo do dowódców jednostek,
w którym zaleca używanie karabinków „w ograniczonym zakresie”. Już
latem 2014 roku wstrzymano nowe
dostawy G36. Decyzja o przyszłości
karabinka w armii niemieckiej zapadnie dopiero po sporządzeniu końcowego raportu. Być może będzie
konieczna wymiana broni.
Produkowany przez firmę Heckler
& Koch Gmbh G36 (fabryczne oznaczenie HK50) został wprowadzony
do Bundeswehry jako standardowa
broń w 1996 roku i zastąpił
karabin G3. Większość
jego elementów jest
wykonana z tworzyw
n
sztucznych. T W R
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U S A

Osprey
dla US Navy

A

merykańska marynarka wojenna
zamierza zamówić w roku budżetowym 2018 pierwszych osiem samolotów V-22 Osprey. Formalny kontrakt
ma być podpisany w pierwszym kwartale 2019 roku. Dostawa jest przewidziana w 2020 roku. Ogółem US Navy
ma zakupić 44 maszyny w wersji KV-22
za 3,81 mld dolarów, co oznacza, że
cena jednostkowa wyniesie 86,8 mln
dolarów. Osprey’e zastąpią samoloty
C-2A Greyhound. Zgodnie z planami
montaż finalny KV-22 odbędzie się
w zakładzie firmy Bell w Amarillo we
n
współpracy z Boeingiem. W T

P E R U

A L E N I A

] C-27J ]

A E R M A C C H I

arsenał

Pierwsze spartany
27

marca siły powietrzne Peru otrzymały pierwszy z czterech zakupionych we Włoszech samolotów transportowych
C-27J Spartan. Druga maszyna w ramach kontraktu z grudnia 2013 roku ma pojawić się w maju. Następne dwa samoloty, które zamówiono rok później, mają być dostarczone w 2016 i 2017 roku. Dowódca sił powietrznych Peru gen. Dante
Arévalo Abate podkreśla, że zakup spartanów oznacza „radykalną zmianę” w ich wyposażeniu. C-27J mają być wykorzystywane między innymi do transportu ładunków i pomocy humanitarnej, szkolenia spadochroniarzy, akcji po katastrofach
n
naturalnych, takich jak trzęsienia ziemi. T E D

P A K I S T A N

T U R C J A

Nowy kontrakt

D

efense Security Cooperation Agency
poinformowała Kongres USA o możliwości sprzedaży Pakistanowi 15 śmigłowców uderzeniowych Bell AH-1Z
Viper. Wraz z nimi Islamabad chce kupić
17 działek M197 kalibru 20 mm oraz
tysiąc kierowanych pocisków przeciwpancernych AGM-114R Hellfire II. Wartość transakcji to 952 mln dolarów. Jeśli
zostanie sfinalizowana, Pakistan będzie
pierwszym zagranicznym użytkownikiem najnowszej wersji śmigłowca uden
rzeniowego AH-1Z Cobra. W R

Decyzja po wyborach

W

ładze tureckie postanowiły, że
ostateczna decyzja w sprawie
wielomiliardowego kontraktu na dostawę systemu obrony przeciwrakietowej
zostanie podjęta po wyborach parlamentarnych, które odbędą się 7 czerwca. Wcześniej Ankara zapowiadała, że
nastąpi to przed 24 kwietnia. Turcy prowadzą równoległe rozmowy z trzema
potencjalnymi dostawcami: Chinami,
Francją i Stanami Zjednoczonymi.
Według artykułu w „Hürriyet Daily
News” zmiana terminu może mieć kon-

tekst polityczny. Otóż 24 kwietnia przypada 100 rocznica deportacji Ormian
przez władze imperium osmańskiego,
które oskarżyły ich o nielojalność podczas I wojny światowej. W części
państw, w tym w USA i Francji, wydarzenia te uznano jako ludobójstwo,
przeciwko czemu oponuje Turcja. Niewykluczone, że postawa władz amerykańskich i francuskich, dotycząca
obchodów rocznicy, może mieć wpływ
na wybór dostawcy systemu przeciwran
kietowego. W R
NUMER 5 | MAJ 2015 | POLSKA ZBROJNA

75

J M S D F

|arsenał TECHNIKA|

J A P O N I A

Największy okręt

W

końcu marca Japońskie Morskie Siły Samoobrony otrzymały niszczyciel śmigłowcowy „Izumo”. Jest to największy okręt
wojenny Japonii od czasu zakończenia II wojny światowej. „Izumo” ma 248 m długości i 27 tys. t pełnej wyporności. Pod
względem rozmiarów i konstrukcji jest podobny do szturmowych desantowców. Okręt będzie mógł zabrać do 28 statków
powietrznych i 400 żołnierzy wraz z 50 ciężarówkami 3,5-tonowymi. Z przyczyn politycznych „Izumo” został sklasyfikowany
n
jako niszczyciel. W budowie jest bliźniacza jednostka. W R T

T U R C J A

B I R M A

P A K I S T A N

A I R

F O R C E

Eksportowy JF-17

76

P

akistan podpisał w marcu 2015 roku
kontrakt z Birmą na dostawę samolotów myśliwskich JF-17 Thunder.
Maszyna, będącą efektem współpracy
pakistańsko-chińskiej, jest też znana
jako FC-1 Xiaolong. Władze w Islamabadzie nie podały żadnych szczegółów
umowy. W czerwcu ubiegłego roku
pojawiły się informacje, że Birma jest
zainteresowana nie tylko zakupem
NUMER 5 | MAJ 2015 | POLSKA ZBROJNA

T
gotowych JF-17, lecz także uruchomieniem ich produkcji licencyjnej.
17 marca 2015 roku argentyńska „La
Gaceta” podała, że tamtejszy minister
obrony Agustín Rossi potwierdził negocjacje z Chinami w sprawie zakupu od
12 do 24 sztuk FC-1/JF-17. Inne państwa zainteresowane tą konstrukcją to
Nigeria, Bangladesz i Tadżykistan.
WW
n

Szkoleniowy
kwartet

ureckie lotnictwo przygotowuje system szkolenia pilotów przyszłych
myśliwców F-35, krajowej konstrukcji
TF-X oraz już posiadanych F-16.
Według planów równolegle będą używane dwa samoloty turbośmigłowe.
W 2017 roku podstawę będzie stanowił
południowokoreański KT-1T. Drugą
szkolną maszyną turbośmigłową będzie
opracowany w kraju Hürkuş. Do szkolenia będą wykorzystywane też dwa
odrzutowce, zmodernizowany T-38
n
i F-16. W W

| L E K S Y K O N|

nr 17.

Marynarz, Kompania
Reprezentacyjna Marynarki
Wojennej – ubiór służbowy
rys. Monika Rokicka

|arsenał LEKSYKON POLSKI ZBROJNEJ|

Nr 17.

Ubiór służbowy

REPREZENTACYJNA
MARYNARZ, KOMPANIA 011 ROK)
(2
MARYNARKI WOJENNEJ
nej w ubiorze

cyjnej Marynarki Wojen
a Kompanii Reprezenta
ym elerzedstawiamy marynarz
uroczystości. Podstawow
uje podczas oficjalnych
tęp
wys
rym
oraz
któ
w
wat
kra
ym,
i
służbow
marynarz nosi kołnierz
bowy KRMW. Do tego
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wym rękawie kur tnogach trzewiki z gwoźdz
są koloru białego. Na pra
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rynarza jest karama
Także rękawiczki, pas ma
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alionie ReprezenBat
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tacyjnym Wojska Polskie

P

nr 18.

Czołgista, 10 Brygada
Kawalerii Pancernej
(2013 rok)

Kompania Reprezentacyjna Marynarki Wojennej

O

d 1 stycznia 2015 roku Kompania Reprezentacyjna Marynarki Wojennej jest jednym
z pododdziałów Komendy Portu Wojennego
w Gdyni, wchodzącej w skład 3 Flotylli Okrętów.
Wcześniej kompania była w rozformowanym
31 grudnia 2014 roku Oddziale Zabezpieczenia

MW im. płk. Stanisława Dąbka. Jednostka ta
kontynuowała tradycje istniejącego w latach
1989–2007 1 Morskiego Pułku Strzelców
im. płk. Stanisława Dąbka, następcy utworzonego
w 1976 roku 3 Pułku Zabezpieczenia Dowództwa
n
Marynarki Wojennej.

OPRACOWAŁ TADEUSZ WRÓBEL
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podsłuchane |DWAJ ZGRYŹLIWI SCEPTYCY…|

…O POMPOWANIU
ARMII

Tajemnica poliszynela

– Słyszałeś, że armia nam się powiększy?
– Co takiego?
– Kandydaci do służby nie będą wliczani już do stanu 120 tys. Dodatkowo resort chce
wycisnąć więcej etatów dla linii z wojskowej administracji.
– Cudownie, to będą ze trzy bataliony „zielonych ludzików” więcej.
– I my je wyślemy pod granicę…
– Czyli Szesnasta dostanie wsparcie?
– Tak, plan jest taki, żeby uzupełnić nimi głównie stany brygad tej dywizji.
– No i mleko się rozlało…
– Jakie mleko, przecież mówię, że „ludziki”.
– A takie, że skoro ujawniono, jakie brygady potrzebują wsparcia, to dano jasny przekaz, że teraz tych „ludzików” jest w nich zdecydowanie za mało.
– Niby masz rację, ale doskonale wiesz, że to nie była żadna tajemnica. Chyba że poliszynela…
– Czasem mam wrażenie, że o jego sekretach niby wiedzą wszyscy, tylko nie ci,
którzy…
– Teraz wiedzą już naprawdę wszyscy i wreszcie zdecydowano zrobić z tym porządek.
– I podobno ci żołnierze nawet rosomaki dostaną. Z nowymi wieżami.
– Bezgłowymi?
– Bezzałogowymi! Nie bądźmy komisją, to nie są „czołgi ćwiczeniowe Leonard”.
– Tak, tak! To był tylko cytat. Podobno „rośki” będą od 2017 roku w Orzyszu.
– Pod warunkiem, że do tego czasu zaczniemy te wieże produkować.
– A jak nie?
– Wtedy ktoś rzeczywiście powinien zostać bez głowy.
– Nie bądź taki krwiożerczy…
– Ja tylko myślę wyprzedzająco, bo u nas zawsze trudno dociec, kto jest winny, jak coś
zostanie zawalone. Nie przypadkiem powstał rozbudowany system konsultacji, uzgodnień, potwierdzeń. Konia z rzędem temu, kto zdoła znaleźć w tej gmatwaninie kwitów
odpowiedzialnego.
– Gmatwasz wszystko, a ja zacząłem takim pozytywnym akcentem.
– Tak, gdyby tak jeszcze NSR przestać wliczać do stanu armii, to by było dopiero!
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T O M A S Z O T Ł OW S K I

PŁOMIEŃ
ŚWIĘTEJ
WOJNY
Budowany konsekwentnie przez Państwo
Islamskie świat brutalnej konfrontacji
międzyreligijnej i międzycywilizacyjnej będzie
jednocześnie końcem naszych marzeń
o wolności i prawach jednostek.

80
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|strategie ZAGROŻENIA|

J

uż u zarania samozwańczego kalifatu, powołanego przez Państwo
Islamskie (Islamic State – IS) latem
2014 roku, stało się jasne, że islamiści „nowej generacji” mają znacznie
szersze poparcie wśród rzeszy sunnickich muzułmanów na świecie
(zwłaszcza młodzieży), niż można
się było wcześniej spodziewać. Idea
„państwa islamskiego”, odnosząca
się wprost do pierwszych wieków
islamu – a więc czasów jego żywiołowego rozwoju (głównie w sensie
terytorialnym) i świetności politycznej – przemawia do wyobraźni i serc
wiernych znacznie skuteczniej
i żywiej niż mgliste plany i przesiąknięte mistycyzmem religijnym odezwy Al-Kaidy. Ta inspiracja przejawia się zarówno w postaci masowego napływu
w szeregi IS zagranicznych „ochotników dżihadu”
(szacowanego nawet na kilka tysięcy osób miesięcznie), jak i zwiększonej aktywności islamskich radykałów w różnych częściach świata. Od
USA i Kanady, przez Europę, Afrykę i Azję, aż po
Australię rośnie aktywność islamistów, zarówno
dużych grup, jak i samotnych wilków lub członków niewielkich, samorzutnie tworzących się
komórek inspirowanych ideologią i propagandą
IS, często niemających żadnych formalnych
związków z tą organizacją. Tacy ludzie są najbardziej niebezpieczni, znajdują się bowiem poniżej
pułapu wykrywalności („poza radarem”) służb
bezpieczeństwa państw zachodnich (także w Polsce!) i najczęściej zbrodnicze zamiary udaje im
się utrzymać w tajemnicy aż do samego końca,
czyli realizowanej przez siebie operacji terrorystycznej.
POD WSPÓLNYM MIANOWNIKIEM
Tym samym Państwo Islamskie i jego samozwańczy kalifat, choć od kilku miesięcy nie odnotowują już spektakularnych i propagandowo widowiskowych sukcesów w Iraku lub w Syrii, wciąż
są groźnym przeciwnikiem, zdolnym do podjęcia
zaskakujących uderzeń tam, gdzie nikt się tego nie
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spodziewa. I nie chodzi tu wyłącznie o operacje
w regionie samego Lewantu czy szerzej – całego
Bliskiego Wschodu, lecz o akcje w samym sercu
świata Zachodu, tego mitologicznego islamskiego
Dar al-Harb, „świata wojny”, który należy siłą
podporządkować władzy islamu.
Tak jak obawiano się już wcześniej, wspomniana aktywizacja zradykalizowanych jednostek
w społecznościach islamskich na Zachodzie,
będąca dziełem IS i kalifatu, szybko przerodziła
się w konkretne czyny. Liczne ataki i zamachy terrorystyczne – zarówno te najbardziej spektakularne (Ottawa, Sydney, Paryż, Kopenhaga czy Tunis),
jak i mniej znane (atak na muzeum żydowskie
w Brukseli w maju 2014 roku oraz wiele incydentów z udziałem islamskich radykałów, które zostały uznane jedynie za wybryki lub czyny kryminalne) – dotknęły państwa zachodnie w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy.
Na podstawie analizy charakteru i przebiegu
tych incydentów można pokusić się o postawienie
pewnych uogólnionych tez, dotyczących zarówno
preferowanego przez Państwo Islamskie modus
operandi, jak i jego strategii w walce z Zachodem.
Operacje terrorystyczne, podejmowane w krajach
zachodnich w imieniu i na rzecz IS, łączy bowiem
wiele wspólnych elementów.
Przede wszystkim żaden z kilku największych
i medialnie najbardziej spektakularnych ataków IS
dokonanych na Zachodzie w ostatnich miesiącach
nie miał charakteru zamachu bombowego. To
zasadnicza, fundamentalna wręcz różnica w sposobie prowadzenia działań terrorystycznych,
w porównaniu z akcjami podejmowanymi przez
komórki i struktury powiązane na przykład
z Al-Kaidą, która z bombowych zamachów samobójczych uczyniła wręcz swój znak firmowy.
Tymczasem operacje zwolenników IS w krajach
zachodnich to typowe ataki strzeleckie, często
mające charakter działań określanych w żargonie
służb i ludzi zajmujących się bezpieczeństwem
antyterrorystycznym jako incydent „active shooter” (dosłownie: czynny, aktywny strzelec).
W atakach tego typu mamy do czynienia z pojedynczym napastnikiem (nieco rzadziej małą,
dwu-, trzyosobową grupką), wyposażonym w przy-
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W większości dokonanych ataków islamiści używali kałasznikowów różnych wersji.

CHARAKTER
ZAMACHÓW,
KTÓRE PRZEPROWADZAJĄ
BOJOWNICY
PAŃSTWA
ISLAMSKIEGO,
ZNACZNIE RÓŻNI
SIĘ OD TYCH
PODEJMOWANYCH PRZEZ
AL-KAIDĘ
najmniej jedną sztukę broni palnej, najczęściej automatycznej
(maszynowej). Co ciekawe i warte odnotowania, w większości
ataków dokonanych przez IS napastnicy używali różnych
wariantów kałasznikowów. Potwierdza to niechlubną renomę tej
marki uzbrojenia jako „ulubionej broni terrorystów”.
Incydenty terrorystyczne z udziałem zwolenników Państwa
Islamskiego przebiegały według klasycznego schematu
(cyklu): atak (poprzez ostrzelanie) na cel podstawowy
– odskok – kolejny atak na inny cel (bardzo często połączony

z wzięciem zakładników) – śmierć z rąk sił bezpieczeństwa.
Zwłaszcza dwa ostatnie elementy tego cyklu ataku terrorystycznego dokonanego przez członków Państwa Islamskiego
są szczególnie charakterystyczne – w istocie bowiem każdy
z takich zamachów ma charakter operacji samobójczej.
„Męczeństwo” jego wykonawców jest tu jednak niejako rozłożone w czasie i opóźnione.
W klasycznej taktyce, preferowanej przez Al-Kaidę i inne
ugrupowania islamistyczne „starej generacji”, „szahid”
(męczennik za wiarę) dokonywał swego dzieła od razu, detonując ładunek wybuchowy (czy to nasobny, czy też umieszczony w pojeździe, którym napastnik się poruszał) w pobliżu
celu ataku. Zwolennicy IS stają się szahidami dopiero po
jakimś czasie, z reguły podczas ataku na drugi lub nawet trzeci z kolei cel. Tak właśnie przebiegały praktycznie wszystkie
zamachy dokonane przez zwolenników Państwa Islamskiego
na Zachodzie w ostatnich miesiącach. W Ottawie napastnik
został zastrzelony w budynku parlamentu, będącym drugim
z kolei celem ataku. W Paryżu wykonawcy ataku na redakcję
„Charlie Hebdo” zostali wyeliminowani po kilkudziesięciu
godzinach w innym miejscu, a współpracujący z nimi trzeci
zamachowiec – w żydowskim sklepie, w którym wziął kilkunastu zakładników, a wcześniej zaatakował na ulicy patrol
policji. W Kopenhadze zamachowiec, po ostrzelaniu pierwszego celu, został zabity podczas późniejszego o kilka godzin
ataku na synagogę. Celem dżihadów w Tunisie najpierw byli
zagraniczni turyści przed Muzeum Bardo, po czym wzięli oni
kilkudziesięciu zakładników już w samej placówce. Być może
wcześniej próbowali się dostać do pobliskiego gmachu parlamentu. W końcu zginęli w walce z policją.
Na tym tle jedynie zamachy w Brukseli (maj 2014) i w Sydney (grudzień 2014) wyróżniają się odmiennym przebiegiem
i charakterem. W Brukseli terrorysta zastrzelił w gmachu
muzeum żydowskiego cztery osoby, po czym zbiegł i dopiero
po tygodniu został żywcem pochwycony przez policję. Incydent w Sydney to z kolei klasyczny przypadek tzw. kryzysu
zakładniczego – islamski ekstremista od razu wziął kilkunastu
zakładników w kawiarni w centrum miasta i tam został po kilku godzinach unieszkodliwiony przez policję.
BOMBA DOMOWEGO WYROBU
Część europejskich i amerykańskich ekspertów w dziedzinie zwalczania terroryzmu bagatelizuje zagrożenia ze strony
Państwa Islamskiego, powołując się na przebieg i charakter
ataków dokonywanych w imieniu tej organizacji w krajach
zachodnich. Podkreślają oni całkowicie amatorski sposób ich
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PAŃSTWU ISLAMSKIEMU UDAŁO
SIĘ ODŚWIEŻYĆ W ZACHODNIEJ
DEBACIE PUBLICZNEJ PROBLEM
EKSTREMIZMU I TERRORYZMU
przygotowywania i przeprowadzania oraz niewielkie efekty
(mierzone głównie liczbą ofiar). Trudno jednak w pełni zgodzić się z taką interpretacją. Jak się bowiem wydaje, od samego początku aktywności na Zachodzie islamistów spod sztandarów kalifatu, ich celem nie było i nie jest dokonywanie pojedynczych, spektakularnych (w sensie dużej liczby ofiar)
zamachów, lecz całej serii nieco mniejszych w swej skali ataków, ale całkowicie nieprzewidywalnych i destabilizujących
życie społeczeństw zachodnich, do tego przeprowadzanych
z relatywnie dużą częstotliwością. I to jest kolejna, diametralna różnica pomiędzy strategią IS i Al-Kaidy. Ta ostatnia organizacja przez lata skupiała się bowiem przede wszystkim na
samych rozmiarach kolejnych planowanych na Zachodzie ataków, które miały swą skalą (i docelowo liczbą ofiar) skruszyć
psychikę społeczeństw zachodnich i rzucić je na kolana przed
potęgą wojującego islamu. Z tego też względu komórki
Al-Kaidy do dzisiaj wolą planować i przeprowadzać zamachy
takie jak ten w Madrycie z 2004 roku (191 ofiar śmiertelnych),
niż niskoskalowe, które preferuje Państwo Islamskie.
Problem w tym, że ze względu na skalę przygotowań, planowania i logistycznych trudności, z czasem było coraz trudniej
zorganizować i skutecznie przeprowadzić na Zachodzie
zamach terrorystyczny o skali porównywalnej z tym, co wydarzyło się w Hiszpanii 11 lat temu (albo choćby w Londynie
przed dziesięcioma laty). W efekcie od dekady Al-Kaida nie
dokonała w żadnym z państw zachodnich zamachu na miarę
swych aspiracji i oczekiwań. Dzisiaj lukę tę zaczyna wypełniać
Państwo Islamskie, wdrażając inną strategię, opartą na zupełnie
odmiennej filozofii działania we wrogim środowisku społeczeństw Zachodu. Fundamentami tej nowej strategii są zarówno silne liczebnie społeczności muzułmańskich imigrantów,
podatne na radykalne hasła i ideologię dżihadu (a także, co
równie ważne, na ideę odbudowywanego przez IS kalifatu), jak
też coraz liczniejsi konwertyci, często przewyższający swym
fanatyzmem „rdzennych” wyznawców Allaha. To na takich
ludziach właśnie opiera się strategia działania Państwa Islamskiego wobec Zachodu. To oni, odpowiednio zainspirowani
i ideologicznie zmotywowani przez propagandowy przekaz IS,
mają ponieść płomień „świętej wojny” zachodnim społeczeństwom i rządom. W tym aspekcie Państwo Islamskie i jego
kalifat są znacznie bardziej skuteczne niż Al-Kaida, która również – już od kilku lat – próbuje zachęcać żyjących na Zachodzie muzułmanów do podjęcia dżihadu „domowymi” sposobami. Przekaz tej organizacji – z jej kultowym już poradnikiem
„jak zrobić bombę w kuchni twojej mamy” na czele – jest jednak znacznie mniej czytelny i chwytliwy psychologicznie, niż
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brutalne w swej prostocie wezwanie kalifa Ibrahima z czerwca
2014 roku: „szerzcie dżihad [...] i zabijajcie niewiernych gdziekolwiek jesteście, i w jakikolwiek sposób [możecie]”.
KALIFAT WIELKI I POTĘŻNY
Choć pozornie operacje terrorystyczne prowadzone przez
zwolenników Państwa Islamskiego na Zachodzie wydawać się
mogą czymś błahym – zwłaszcza rozpatrywane pojedynczo,
w oderwaniu od kontekstu szerszej strategii IS – to w ujęciu
całościowym widać już ich pierwsze efekty. Państwu Islamskiemu udało się w ciągu tych kilkunastu miesięcy skutecznie
odświeżyć w zachodniej debacie publicznej problem islamskiego ekstremizmu i terroryzmu. Od dekady pozostawał on,
zwłaszcza w Europie Zachodniej, nieco na uboczu, zmarginalizowany zarówno przez polityczną poprawność mediów i decydentów, jak i fakt, iż aktywność islamskich radykałów na Starym Kontynencie faktycznie była w tym okresie relatywnie niewielka. Tych kilka niedawnych, spektakularnych ataków pod
marką kalifatu (zwłaszcza zamachy w Paryżu i Kopenhadze)
wraz z kilkudziesięcioma mniejszymi incydentami, oficjalnie
nieuznanymi przez władze za akty terroru, oraz dużą liczbą
udaremnionych spisków terrorystycznych zdołały wywołać
w Europie efekt, o jakim Al-Kaida po 11 września 2001 roku
może już tylko pomarzyć. Poziom islamofobii, a niekiedy wręcz
jawnej wrogości wobec muzułmanów, osiągnął w krajach
zachodnioeuropejskich nienotowane wcześniej wartości, przyczyniając się do dramatycznego wzrostu incydentów o antyislamskim charakterze (podpalenia meczetów) oraz doprowadzając do pojawienia się ruchów społecznych (np. niemiecka
PEGIDA), zaniepokojonych postępami islamizacji kontynentu.
Nie ulega wątpliwości, że takie doprowadzenie do konfrontacji między islamem a światem Zachodu i sprowokowanie
agresji „krzyżowców” wobec wyznawców Allaha, tak aby
potem samemu postawić się w roli jedynego skutecznego
obrońcy „wiernych” – także jest istotnym elementem strategii
Państwa Islamskiego. Kalifat wyraźnie chce nakręcić na
Zachodzie spiralę przemocy i doprowadzić do sytuacji, w której każdy atak islamskich ekstremistów spotka się z natychmiastowym kontratakiem, a przemoc zastąpi jakikolwiek dialog i próby porozumienia z tzw. umiarkowanym islamem. Taki
świat brutalnej konfrontacji międzyreligijnej i międzycywilizacyjnej, rodem z przepowiedni Huntingtona, będzie dla islamistów idealnym miejscem realizacji ich wizji politycznych
i społecznych. Będzie to jednak także koniec naszego świata
marzeń o wolności i prawach jednostek, demokracji i swobon
dach politycznych.

strategie

I

slamiści opanowali Tikrit 12 czerwca 2014 roku. Kolejne
próby odbicia miasta przez irackie siły rządowe się nie
powiodły. Ostatnia bitwa o to miejsce rozpoczęła się 2 marca 2015 roku. Po wielomiesięcznych przygotowaniach irackie siły rządowe, które w starciach z islamistami w 2014 roku
poniosły kompromitujące porażki, rozpoczęły odzyskiwanie
utraconych wówczas terenów. Wybór pierwszego celu nie był
przypadkowy. Zamieszkany w większości przez sunnitów
Tikrit jest w Iraku miastem symbolem. Stamtąd wywodził się
bowiem długoletni dyktator kraju, Saddam Husajn.

wschodnim brzegu Tygrysu). Islamiści próbowali ograniczyć możliwości działania rządowego lotnictwa przez podpalenie znajdujących się w pobliżu Tikritu szybów naftowych, co spowodowało powstanie wielkich chmur dymu.
Innym sposobem na spowolnienie ofensywy były ostrzały
snajperów i podkładanie na drogach improwizowanych
urządzeń wybuchowych.
Mimo sporych strat siły rządowe zaciskały pętlę wokół
Tikritu. W ich rękach znalazło się następnie północne przedmieście, Al-Kadisija, tym razem na zachodnim brzegu Tygrysu. Irakijczycy opanowali też częściowo Albu Adżil, między
RÓWNOLEGŁE ATAKI
rzeką a lotniskiem w Tikricie Wschodnim. Do tego nastąpiło
Do uderzenia na Tikrit rząd w Bagdadzie zgromadził wielosilne uderzenie od zachodu. W wyniku tych działań zajęto co
tysięczne siły, nad którymi dowództwo objął gen. por. Abdulnajmniej połowę miasta. I tak 12–13 marca został oczyszczony
-Wahab al-Saadi. Gen. mjr Jaber
z wrogów wschodni brzeg Tygrysu.
al-Waeli z dowództwa operacyjnego
Reszta Tikritu jednak nadal pozoTA D E U S Z W R Ó B E L
w prowincji Salah ad-Din poinformostawała pod kontrolą Państwa Islamwał, że do opanowania Tikritu wydzieskiego.
lono po dziesięć batalionów wojska
W tym czasie pojawiły się pierwi policji oraz tuzin 300-osobowych grup
sze informacje o brutalnym odwecie
szyickich milicjantów – razem około
szyickich milicjantów i żołnierzy na
20 tys. osób. Inne źródła podają jednak,
schwytanych islamistach, których
że w ofensywie brało udział 30 tys.
torturowano i zabijano na różne spoosób, ale tylko do 4 tys. z nich było żołsoby, między innymi przez dekapinierzami regularnej armii irackiej.
tację. Podobno również islamiści
Dominowały mające bliskie powiązania
mieli zabijać, jako dezerterów, tych
z Iranem szyickie milicje, które wystaze współtowarzyszy, którzy próbowiły prawdopodobnie aż 20 tys. ochotwali na własną rękę opuścić Tikrit.
ników. Do tego należy dodać sunnickich
To jednak stawało się coraz trudbojowników plemiennych (od tysiąca do
niejsze, bo ich konwoje były atako5 tys. osób). Liczba bojówkarzy z Pańwane przez irackie śmigłowce. Późstwa Islamskiego w Tikricie mogła zaś
niej, 23 marca 2015 roku, odkryto
sięgać nawet 13 tys., ale według innych
wykorzystywany przez islamistów
źródeł są to dane zawyżone. Można jedtunel między Al-Alam a Tikritem,
nak założyć, że siły rządowe miały
co uniemożliwiło im wymykanie
nad islamistami znaczącą przewagę,
się tą drogą z miasta.
zarówno jeśli chodzi o ludzi, jak
i uzbrojenie.
CZYNNIK IRAŃSKI
Pierwszym ruchem irackich sił
W połowie marca ofensywa
rządowych było przejście przez
została wyhamowana. Pozostali
tereny rolnicze na wschód od
w mieście bojownicy Państwa
Tikritu i zablokowanie go w ten
Islamskiego (mogło być ich do 2 tys.)
sposób od zachodu. 7 marca
wiedzieli, że nie mają co liczyć na miło2015 roku uderzyły one na Alsierdzie zwycięzców, więc zaciekle się
-Dawr na południu, a 9 marca
bronili. Ważną pozycją obronną był dawzajęły Al-Alam na północy (na
ny pałac Saddama Husajna na zachodnim

Wymęczone
zwycięstwo

U S M C

Krwawa bitwa o Tikrit jest
sygnałem, że odbicie z rąk
islamskich radykałów
dziesięciokrotnie
większego Mosulu może
być bardzo trudne.

NUMER 5 | MAJ 2015 | POLSKA ZBROJNA

85

|strategie IRAK|
GRANICE NAPIĘĆ
PROBLEMEM W WALCE Z PAŃSTWEM ISLAMSKIM SĄ BARDZO DELIKATNE
RELACJE MIĘDZY TEHERANEM A WASZYNGTONEM.

A

merykanie dostrzegają pewne pozytywy
w postawie Irańczyków wobec kryzysu w Iraku. Mówił o tym przed senacką komisją sił zbrojnych gen. Martin Dempsey. Decydenci w Waszyngtonie obawiają się jednak długotermino-

wych konsekwencji wojskowej obecności Irańczyków w tym kraju. Jeszcze bardziej rozbieżne są
stanowiska USA i Iranu w kwestii trwającej od
2011 roku wojny domowej w sąsiedniej Syrii. Teheran jest wszak głównym sojusznikiem starają-

Al-Alam
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brzegu Tygrysu. Choć siły rządowe miały przewagę liczebną
i ogniową, ich postępy były niewielkie, bo przeciwnik rozmieścił tysiące improwizowanych urządzeń wybuchowych i min
pułapek. Ogromnym zagrożeniem dla szturmujących byli snajperzy, a do tego islamiści próbowali wykorzystywać cywilów
jako żywe tarcze.
W walkach o centrum Tikritu siły rządowe używały artylerii
lufowej i rakietowej różnego kalibru oraz samolotów i śmigłowców. Długo do akcji nie włączało się jednak lotnictwo
koalicji pod przywództwem Amerykanów. Powodem było
zaangażowanie Iranu w operację w Tikricie. Teheran już wcześniej dostarczył broń i inny sprzęt wojskowy oraz instruktorów
do szkolenia ochotniczych milicji irackich szyitów, takich jak
Organizacja Badr, Liga Sprawiedliwych czy brygady Hezbollahu. Ahmad al-Asadi, rzecznik zorganizowanej w czerwcu 2014
roku mobilizacji ludowej, w której ramach funkcjonują milicje
szyickie w Iraku, potwierdził, że Iran dostarczył im broń
i amunicję „bez ograniczeń i warunków”. Teheran przekazał
ciężkie uzbrojenie: pojazdy pancerne, czołgi, działa i wyrzutnie rakiet oraz pieniądze. Skierował do Iraku personel wojskowy z bezzałogowymi statkami powietrznymi. Co więcej,
irański gen. mjr Qassem Soleimani, dowódca operacji zagranicznych Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, odgrywał
kluczową rolę na etapie planowania i ofensywy na Tikrit.
Zaciekły opór islamistów spowodował, że 25 marca 2015
roku amerykańskie lotnictwo uderzyło na ich pozycje. Naloty
były skutecznym narzędziem militarnym, ale wywołały rozdźwięki polityczne w obozie irackim. Jak powiedział stojący na
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cego się utrzymać u władzy prezydenta Baszszara al-Asada. Dostarcza mu broń i ochotników do
walki z przeciwnikami reżimu. Co prawda, tam
również wspólnym wrogiem dla Waszyngtonu
i Teheranu jest Państwo Islamskie i inne ruchy
tego rodzaju, ale Zachód udziela poparcia świeckiej opozycji syryjskiej, w której dominują sunnici
chcący obalić Al-Asada. Od lat też powodem napięć między USA i Iranem jest wspomaganie walczącego przeciwko Izraelowi libańskiego ugrupowania Hezbollah, które Amerykanie uważają za
organizację terrorystyczną.
Kolejnym ogniskiem zapalnym w relacjach amerykańsko-irańskich jest Jemen, gdzie Waszyngton wspiera
zbrojną interwencję sunnickich
państw arabskich, w tym Arabii
Saudyjskiej i Egiptu przeciwko szyickim rebeliantom. Tamtejszy ruch
Huti cieszy się poparciem Irańczyków. Jeśli interwenci zdecydują na pacyfikację szyitów, to powstanie zagrożenie konfliktem z Teheranem, a Amerykanie będą musieli wspomóc swych
n
sojuszników.

czele amerykańskiego dowództwa centralnego gen. Lloyd
Austin, na nalotach zależało rządowi irackiemu. Dodał, że nie
będą one prowadzone „w koordynacji lub kooperacji z szyickimi milicjami”. Waszyngton postawił warunek, że z Tikritu
mają się wycofać szyickie grupy paramilitarne (część nich
USA uznają za organizacje terrorystyczne) i ich irańscy doradcy. Przeciwni włączeniu się Stanów Zjednoczonych do bitwy
byli liderzy milicji, którzy zarzucali Amerykanom, że chcą
„ukraść” ich zwycięstwo. Niektórzy ogłosili, że wycofają się
z dalszej walki z islamistami. Z kolei szyicki lider religijny,
wielki ajatollah Ali al-Sistani ostrzegł przed rozłamem.
27 marca 2015 roku siły rządowe rozpoczęły ostatnią fazę
oczyszczania miasta z islamistów. 31 marca przejęły kontrolę
nad siedzibą gubernatora prowincji, a także opanowały centralne więzienie. Ogłoszono zakończenie bitwy o Tikrit, choć
w jego ruinach ukrywali się jeszcze islamiści. 5 kwietnia 2015
roku szacowano, że może być jeszcze pół tysiąca desperatów
gotowych dokonywać ataków samobójczych. Jednak zorganizowany opór islamistów ustał.
TRUDNE SOJUSZE
Nie wiadomo, ilu bojowników Państwa Islamskiego w Iraku
i Syrii zabito podczas walk w Tikricie. Prawdopodobnie co najmniej kilkuset. Nie wiadomo też, ilu ekstremistów schwytano,
bo dość powszechną praktyką było zabijanie ich tuż po zatrzymaniu, czego świadkami byli między innymi dziennikarze
Agencji Reutera. Po stronie rządowej mogło zginąć około tysiąca żołnierzy i szyickich milicjantów.

strategie

Premier Haider al-Abadi nazwał zajęcie Tikritu wielkim sukcesem, ale wydarzenia następnych dni, do których doszło
w mieście, położyły się na nim głębokim cieniem. Członkowie
milicji szyickich, którzy pozostali tam do końca walk, dopuszczali się rabunków, podpalali domy, sklepy oraz budynki
publiczne. Nie doszło do masowego odwetu na miejscowych
sunnitach, gdyż przytłaczająca większość mieszkańców Tikritu uciekła już na przełomie lutego i marca na samą wieść
o ofensywie rządowej.
Walki o miasto każą też postawić pytanie, w jakiej kondycji
jest armia iracka, która została w ubiegłym roku rozbita przez
islamistów. Choć na papierze były setki tysięcy żołnierzy, wartość bojowa dużej części okazała się znikoma. Ogromnym problemem jest, jak określają osoby znające irackie realia, „endemiczna korupcja”. Część wyższych wojskowych para się nielegalnym handlem bronią, która później trafia też do islamistów.
Armia do bitwy o Tikrit zdołała wysłać kilka razy mniej ludzi
niż ochotnicze milicje szyitów. Najbardziej istotną siłą rządową

U S

ISLAMIŚCI
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W REJONIE
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DO 8 TYS.
IMPROWIZOWANYCH URZĄDZEŃ
WYBUCHOWYCH

N A V Y

bezpieczeństwo

w tej operacji okazały się dysponujące śmigłowcami szturmowymi lotnictwo i jednostki specjalne.
Rząd premiera Al-Abadiego jest zdany na szyickich ochotników. Przewodniczący Kolegium Szefów Sztabów gen. Martin
Dempsey podał, że milicje stanowią około dwie trzecie jego sił.
Na razie mobilizacja ludowa deklaruje lojalność wobec władz
w Bagdadzie, niemniej jednak problemem są jej powiązania
z Iranem, co niepokoi Stany Zjednoczone. W Waszyngtonie
coraz większe zaangażowanie Teheranu w konflikt w Iraku jest
uważane za element rozbudowy przez Iran strefy wpływów
w regionie.
Rosnące znaczenie grup paramilitarnych o jednoznacznej
sekciarskiej konotacji po irackiej stronie rządowej może stanowić duże utrudnienie w dalszej walce przeciwko Państwu
Islamskiemu w Iraku i Syrii. Choć wśród milicjantów panuje
duch walki, to jednocześnie często są oni skłonni do rewanżyzmu na tle sekciarskim. Dla niektórych wojna jest też okazją do
zdobycia łupów.
Prawdopodobnie spora część mieszkańców zachodniego –
w większości sunnickiego – Iraku z ulgą przyjęłaby upadek
brutalnych rządów islamistów, ale wielu, widząc plądrowanie
Tikritu, boi się odwetu. Ów strach przed wyzwolicielami i antagonizm szyicko-sunnicki mogą spowodować napływ chętnych
do szeregów Państwa Islamskiego. Tym bardziej że wielu sunnitów jeszcze przed szabrowaniem Tikritu z niechęcią odnosiła
się do politycznej dominacji wyznawców innego odłamu islamu, pamiętając działania poprzedniego premiera, Nuriego
n
al-Malikiego.
NUMER 5 | MAJ 2015 | POLSKA ZBROJNA

87

|strategie KURDOWIE|

RAFAŁ CIASTOŃ

Porażka
niewidzialnego szejka
Niemożność zdobycia Kobane i przedłużające się oblężenie
były ciosem wizerunkowym dla kalifa Ibrahima.

J

eszcze w sierpniu 2014 roku położone w północnej
Syrii, tuż przy tureckiej granicy, miasto Kobane było
w zasadzie nieznane światowej opinii publicznej. Próżno też byłoby szukać jego nazwy na mapach, tam
bowiem widniał co najwyżej napis Ajn al-Arab (arabska
nazwa miasta). Dziś jest ono symbolem oporu syryjskich
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Kurdów przeciwko zbrodniczemu tworowi, jakim jest Państwo Islamskie (IS).
OFENSYWA W IRAKU
Pogrążona od 2011 roku w chaosie wojny domowej Syria
stała się zarówno matecznikiem islamistów, jak i ich polem

strategie
W walkach o miasto Kobane fanatyzmowi
islamistów Kurdowie przeciwstawili
niesłychanego ducha bojowego.

E S B E R

A Y A Y D I N / A B A C A / E A S T

N E W S

Światowe media zaczęły poświęcać mu więcej uwagi, gdy
islamiści rozpoczęli w 2014 roku ofensywę w Iraku i północno-zachodnie obszary kraju zajęli niemal tak szybko, jak
szybko rejterowały stamtąd oddziały armii irackiej. Po zdobyciu olbrzymich ilości uzbrojenia i sprzętu wojskowego (prezydent autonomicznego regionu Kurdystanu Masud Barzani
mówił m.in. o 1,7 tys. pojazdach humvee), a także dzięki prowadzeniu nader profesjonalnej i skutecznej wojny propagandowej i umiejętnemu wykorzystaniu w tym celu mediów społecznościowych, latem kalifat osiągnął apogeum swej potęgi.
Rząd premiera Nuriego al-Malikiego mógł liczyć na sojuszników – amerykańskie lotnictwo i irańskich doradców, co
pozwoliło na zatrzymanie rozpędzonej machiny dżihadu.
Jednym z symboli okrucieństwa dżihadystów stał się los
jazydów – mniejszości religijnej, zamieszkującej między
innymi prowincję Niniwa. Kiedy w sierpniu 2014 roku walczący pod czarnym sztandarem bojownicy kalifa zajmowali
tamtejsze wioski, dawali ich mieszkańcom wybór – islam
bądź śmierć. Kilka tysięcy jazydów schroniło się wówczas na
górze Sindżar, co omal nie doprowadziło do katastrofy humanitarnej. Amerykańskie naloty i zrzuty zaopatrzenia (choć
w dalece niewystarczających ilościach) pomogły im przetrwać. Z pomocą przyszli także Kurdowie syryjscy i tureccy
– oddziały Ludowych Jednostek Obrony (YPG) oraz Partii
Pracujących Kurdystanu (PKK) otworzyły korytarz umożliwiający ewakuację znaczącej części ludności jazydzkiej.
Wkrótce ofensywa islamistów zagroziła także Rożawie, autonomicznemu regionowi kurdyjskiemu w Syrii.

ekspansji. Ugrupowania określane na Zachodzie mianem
demokratycznej opozycji stosunkowo szybko utraciły znaczenie, zyskały je natomiast elementy radykalne, wywodzące się z nurtów fundamentalistycznego islamu i światowego
dżihadu. Do 2013 roku były to głównie grupy powiązane
z Al-Kaidą i Frontem Al-Nusra, będącym jej syryjską afiliacją. Później na syryjskiej scenie pojawił się nowy gracz
– Islamskie Państwo w Iraku i Lewancie (ISIL), którego
korzenie sięgają założonego jeszcze przez Abu Musaba
az-Zarkawiego Islamskiego Państwa Iraku.

DUCH BOJOWY
Kobane jest stolicą jednego z trzech (oprócz Efrinu i Dżaziry) kurdyjskich kantonów tworzących od 2013 roku autonomiczny region Rożawy. Główną siłą polityczną tutejszej
społeczności jest Partia Unii Demokratycznej (PYD), lewicowa formacja mocno związana ze wspomnianą już PKK.
Alawicki reżim syryjski przez wiele lat wspierał zresztą
tureckich Kurdów w walce z władzami tureckimi, pozwalając między innymi na obecność na swym terytorium lidera
PKK Abdullaha Öcalana. Wspomniane związki to główny
powód niechęci i nieufności Ankary względem nowo
powstałej autonomii.
Batalia o Kobane ruszyła 13 września 2014 roku, kiedy
Państwo Islamskie rozpoczęło ofensywę, mającą na celu
zajęcie zarówno samego kantonu, jak i jego stolicy. 5 października bojówki IS po raz pierwszy wkroczyły do miasta.
Siły kurdyjskie, YPG i Kobiece Jednostki Obrony (YPJ),
w Kobane były oceniane na 1,5 do 2 tys. ludzi. Do tego
należy doliczyć około 300 członków Wolnej Armii Syryjskiej (FSA). Po stronie kalifatu w operację było zaangażowanych w różnym okresie i według różnych źródeł od 4 do
9 tys. bojowników dysponujących bronią ciężką, w tym
czołgami, transporterami opancerzonymi oraz artylerią. Co
więcej, mieli nawet drony. Przewagę ogniową napastników,
przynajmniej w części, niwelowało zaangażowanie amerykańskiego lotnictwa. Głównym problemem obrońców były
niedostatki broni i zaopatrzenia, w niewielkiej jedynie części pokrywane dzięki zrzutom.
Fanatyzmowi islamistów Kurdowie przeciwstawili jednak
niesłychanego ducha bojowego. Zdjęcia kobiet z YPJ, snajperek tkwiących w ruinach budynków, mężczyzn uzbrojonych
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iedy w październiku 2014 roku Kurdowie toczyli bój o swe miasto, turecka armia atakowała Partię Pracujących Kurdystanu (PKK), policja zaś tłumiła w miastach kurdyjskie demonstracje, co zakończyło się śmiercią prawie 40 osób. Syryjscy Kurdowie, Kobane i autonomiczny region Rożawy jako całość pozostają dla Ankary dużym problemem. Gdy w końcu
dżihadyści zostali ostatecznie wyparci z miasta, wśród jego obrońców dało się słyszeć okrzyki: „Dziś wolne jest Kobane, jutro będzie Öcalan!”. Z drugiej strony głośno zabrzmiała wypowiedź Erdoğana: „Co to ma być? Północny Irak, a teraz północna Syria! Dla nas to niemożliwe do zaakceptowania […] musimy bronić swego stanowiska w tej kwestii”. Wygląda na to, że
większym problemem niż kalifat i bojówki Al-Kaidy są syryjscy Kurdowie oraz alawicki reżim w Damaszku. Tyle że Turcję
w bieżącym roku czekają wybory parlamentarne, a rządząca Partia Sprawiedliwości i Rozwoju liczy na głosy mniejszości
kurdyjskiej, a także obawia się naruszenia zawartego w 2013 roku rozejmu z PKK, gdyż mogłoby to osłabić jej notowania.
I to dlatego Turcja, choć blokowała pomoc militarną dla Kobane, jednocześnie przyjmowała i leczyła u siebie rannych z YPG
i YPJ oraz przyjmowała kurdyjskich uchodźców. O żadnym ociepleniu relacji nie ma jednak mowy. Sukces obrońców miasta
to nie tylko umocnienie autonomii Rożawy, to także, a może przede wszystkim pozytywna zmiana wizerunku Kurdów i pon
średnio PKK za Zachodzie, a tego Turcja chciałaby za wszelką cenę uniknąć.

w stare karabiny, przeciwstawiających się barbarzyńcom, którzy co rusz publikowali nagrania z brutalnych morderstw
popełnianych na swych przeciwnikach i innowiercach, zjednały im przychylność opinii publicznej na Zachodzie.
Trzeba przyznać, że swoją rolę odegrała też kurdyjska
diaspora, podobnie jak islamiści całkiem skutecznie posługująca się mediami społecznościowymi. W internecie zaroiło się od koszulek, kubków itp. z napisami „We are all
Peshmerga” czy „Save Kobani”. W grudniu i styczniu
zaczęły także pojawiać się pierwsze informacje o ochotnikach z państw zachodnich (USA, Kanady, Wielkiej Brytanii) czy nawet Kolumbii, głównie byłych wojskowych, przyłączających się do oddziałów kurdyjskich. I choć są to jednostkowe przypadki, nieporównywalne pod względem skali
z masowym napływem ochotników do IS, to jednak dają
świadectwo tego, jak szerokim echem odbiła się w mediach
zachodnich obrona miasta.
Jeszcze na początku listopada nawet Turcja, wyrażająca
sprzeciw wobec amerykańskiego wsparcia dla Kurdów (prezydent Recep Tayyip Erdoğan mówił wówczas: „Dlaczego
Kobane? Dlaczego nie Idlib, Hama, Homs; dlaczego nie
Irak, który jest w 40% okupowany przez Państwo Islamskie? Obecnie w Kobane nie ma nikogo, oprócz 2 tys.
bojowników. Czy to dlatego teren ten jest ciągle bombardowany? Nie można tego zrozumieć”.) i niezezwalająca na
pomoc obrońcom Rożawy ze strony PKK, zgodziła się na
przepuszczenie przez swe terytorium ograniczonych posiłków. Do miasta wkroczyło wówczas do 200 bojowników
FSA i około 160 kurdyjskich peszmergów z Iraku. Ci ostatni przybyli z własną artylerią i w ten sposób zwiększyli siłę
ognia obrońców. Walki trwały przez kolejne dwa miesiące.
W grudniu oddziały YPG i YPJ kontrolowały około 40%
powierzchni miasta, na początku stycznia już 60%, by
wreszcie 26 stycznia, po 133 dniach oblężenia, Kobane było
wolne. To zwycięstwo sporo jednak kosztowało. Według
różnych źródeł w walkach zginęło od 400 do 600 Kurdów
oraz 20–50 członków FSA. Ceną były też olbrzymie zniszczenia. Gdy patrzy się na zdjęcia miasta, trudno uniknąć
skojarzeń z Bejrutem lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku
czy iracką Faludżą sprzed dekady.
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W walkach o Kobane kalifat mógł stracić nawet 3,5 tys.
bojowników (najczęściej podawana liczba to ok. 2 tys.) – co
niewątpliwie stanowi istotny ubytek, nieporównywalny
z żadną inną operacją tej wojny – a do tego kilkanaście czołgów, pewną ilość artylerii, wozów opancerzonych, broni
strzeleckiej. Bez wątpienia odpowiednio wysoki był także
odsetek strat wśród zagranicznych (w tym zachodnioeuropejskich) ochotników dżihadu.
Co więcej, przedłużające się oblężenie i niemożność zdobycia miasta były dla kalifa Ibrahima (niedawno nazywał się
Abu Bakr al-Bagdadi, a wśród współpracowników znany
był jako niewidzialny szejk). W dotychczasowych działaniach, zwłaszcza na terytorium Iraku i przeciwko tamtejszej
armii rządowej, jego oddziały odnosiły błyskawiczne zwycięstwa, zajmując terytorium, a więc zyskiwały jednocześnie źródło rekrutów, elementy infrastruktury wspomagające finansowanie organizacji (rafinerie) oraz wspominane już
olbrzymie ilości nowoczesnego sprzętu i uzbrojenia. Również zajęcie dużych ośrodków miejskich, takich jak iracki
Mosul czy syryjska Rakka, uczyniona stolicą kalifatu, nie
nastręczało większych trudności. Niewielkie Kobane przerwało dobrą passę.
Oczywiście islamiści przedstawili swą porażkę w zupełnie
innych kategoriach. Zrezygnowanie z walk o miasto miało
być podyktowane koniecznością przerzucenia bojowników na
inne odcinki frontu (grudniowa ofensywa peszmergów w Iraku oraz późniejsza wojna podjazdowa prowadzona przez IS
wzdłuż granic Autonomii czy w okolicach Sindżaru i Mosulu
bez wątpienia wywołały potrzebę wzmocnienia choćby tego
odcinka). Sama konieczność wycofania sił z jednego obszaru,
by wzmocnić je na innym, kładzie się jednak cieniem na
dotychczasowym wizerunku kalifatu.
Należy jednak zachować umiar w radości z sukcesu
– wyparcie dżihadystów z miasta nie oznacza, że przestali
oni być obecni w jego okolicach. Nawet jeśli na początku
marca grubo ponad 200 z przeszło 350 wsi i osiedli w kantonie było kontrolowanych przez Kurdów, to codzienne meldunki amerykańskiego dowództwa centralnego nie pozostawiają złudzeń – okolice Kobane wciąż są głównym celem
n
ataków US Air Force w Syrii.
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GASZENIE
POŻARU
Z Adamem Kobierackim

W tym roku mija 40 lat od powstania KBWE
[Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy
w Europie], która w 1975 roku w Helsinkach
przyjęła „Akt końcowy…”, a w 1992 roku
przekształciła się w Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Jedną z podstawowych zasad zawartych w „Akcie końcowym KBWE” była nienaruszalność granic
w Europie. Czy ten dokument nie stracił na
znaczeniu, skoro Rosja zajęła część terytorium innego państwa?
Wtedy zasada nienaruszalności granic była
centralnym punktem porozumienia zawartego
przez 35 państw, które potem zostało przyjęte
przez 57 krajów, ze Stanami Zjednoczonymi
i ZSRR włącznie. Federacja Rosyjska, będąca
w świetle prawa spadkobierczynią rozwiązanego
Związku Radzieckiego, zdaniem wielu państw
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OBWE swymi działaniami w Czeczenii, Gruzji
i obecnie na Ukrainie wciąż łamała i łamie zasady
tego dokumentu. Porządek bezpieczeństwa
odzwierciedlony w „Akcie końcowym…” z Helsinek podlegał stopniowej erozji. Ten dokument
jest jednak nadal ważny, bo sformułowane wówczas zasady nie straciły na znaczeniu. Konflikt
wokół Ukrainy pokazuje, że nieprzestrzeganie
przyjętych wtedy norm prowadzi do głębokiego
kryzysu. Nie ma jednak mechanizmu nadzorowania przestrzegania tych zasad. I tu leży problem.
Co doprowadziło do erozji, o której Pan
mówi?
Historia zna dwie sytuacje, gdy powstaje system bezpieczeństwa międzynarodowego, który
potem jest przestrzegany i dobrze funkcjonuje.
Pierwsza – zwycięzcy mogą narzucić go zwyciężonym, tak się stało między innymi po kongresie
wiedeńskim oraz po II wojnie światowej. Druga
– państwa w drodze kompromisu godzą się na
uszczuplenie swoich praw i negocjują porozumienie, które wszystkim odpowiada. Ale to się
zdarza rzadko. Po zakończeniu zimnej wojny
nikt wyraźnie nie określił, kto wygrał, a kto
przegrał, nie narzucono systemu bezpieczeństwa. Przyjęto błędne założenie, że demokracja i prawa człowieka są wartościami samymi

M A Ł G O R Z A T A

J

ak kryzys ukraińsko-rosyjski zmienił
sytuację bezpieczeństwa w Europie?
Fundamentalnie. Wywrócił cały system
bezpieczeństwa, który ukształtował się
w Europie po zakończeniu zimnej wojny.
Kryzys pokazał, że nie są przestrzegane zasady
i normy prawa międzynarodowego, nie jest szanowana zasada integralności państw ani nieużywania siły.

S C H W A R Z G R U B E R

o wywróconym systemie bezpieczeństwa
euroatlantyckiego, obsesjach Moskwy i zamrożonych
konfliktach rozmawia Małgorzata Schwarzgruber.

strategie
w sobie i wszyscy zechcą ich przestrzegać. Krótko mówiąc, zasadzono drzewko, ale go nie podlewano, nie przycinano gałązek, więc nie wyrosło tak, jak tego chcieliśmy.
Co obecnie jest największym zagrożeniem dla
bezpieczeństwa w Europie?
Kryzys wokół Ukrainy przesłania największe
zagrożenie dla międzynarodowego bezpieczeństwa, czyli terroryzm wyrastający z fundamentalizmu religijnego. Państwo Islamskie nadal zabija zakładników, co grozi powrotem wojen religijnych w nowej wersji. Kryzys ukraiński jest
dramatycznym wydarzeniem, ale są możliwe
negocjacje, można coś wytargować, na przykład
terytorium za zawieszenie broni. Z terrorystami
i fundamentalistami religijnymi nie ma pola do

Kryzys
ukraiński
pokazuje, iż
wojna
hybrydowa
może zdarzyć
się wszędzie

negocjacji, nie ma o czym rozmawiać, bo oni
chcą zniszczyć obcych. Nie należy jednak lekceważyć konsekwencji kryzysu ukraińskiego. Jak
mówiłem, wywrócił on system bezpieczeństwa
euroatlantyckiego.
Czy obawia się Pan, że kryzys może przenieść
się z Ukrainy na inne kraje, na przykład na
republiki bałtyckie?
To dość popularne myślenie, że kryzys ukraiński pokazuje, iż wojna hybrydowa może się zdarzyć wszędzie. Także w Polsce słychać głosy, że
należy się przygotować do tego typu konfliktu.
Nie widzę takiego zagrożenia w dającej się przewidzieć perspektywie, z wyjątkiem scenariusza
z szaleńcem, który naciśnie na guzik. Nie widzę
podstaw, aby przewidywać inne wojny hybrydowe, choć nie wykluczam takiej możliwości.
Na Ukrainie działa misja OBWE monitorująca między innymi wdrażanie porozumień
z Mińska. Jak wygląda to w praktyce?
Po XVIII sesji Rady Ministerialnej OBWE,
która odbyła się w 2011 roku w Wilnie, ponad
dwa lata trwały prace nad instrumentami zarządzania kryzysowego i zapobiegania konfliktom.
To była żmudna praca. Ale gdy wybuchł kryzys
na Ukrainie, wiedzieliśmy, gdzie w naszych
misjach znajdują się samochody opancerzone
czy komputery – sprzęt ten można było niemal
natychmiast przerzucić na Ukrainę. Wiedzieliśmy również, gdzie znajdują się ludzie pracujący dla OBWE w innych misjach, którzy należeli do kategorii pracowników misji pierwszego
rzutu [first responders]. Wystarczyło kupić im
bilet i wsadzić do samolotu. Jako pierwszy pojechał do Kijowa pracownik Centrum Zapobiegania Konfliktom, aby od razu na miejscu rozpocząć planowanie całej operacji. Muszę przyznać, że jest to najtrudniejsza i największa
misja OBWE, a także najbardziej
ambitne przedsięwzięcie operacyjne. 21 marca 2014
roku, zaledwie dobę po
podjęciu decyzji przez
Stałą Radę OBWE, na
Ukrainę pojechali
pierwsi obserwatorzy.
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Misja jest rozmieszczona na całym terytorium, także
w Kijowie – tam znajduje się dowództwo. Większość, bo aż
75% obserwatorów, pracuje obecnie w Donbasie. Mamy na
Ukrainie prawie 500 obserwatorów, którzy monitorują sytuację, wspiera ich około 200 osób z administracji, a nasz
budżet wynosi ponad 80 mln euro. Obecnie negocjujemy
przedłużenie mandatu OBWE na kolejny rok.
Jak separatyści traktują obserwatorów OBWE?
Nasze patrole czasami dostają się pod ostrzał. Najbardziej
dramatyczne momenty przeżyliśmy w 2014 roku, gdy separatyści wzięli zakładników. Grożono im bronią, straszono
rozstrzelaniem. Na początku wojny separatyści nie chcieli
nikogo wpuszczać na kontrolowane przez nich terytoria,
często nie wiedzieli, co to jest OBWE. Dziś misja ma opinię
neutralnej, uczciwie raportującej, co się tam dzieje. Ale istnieją granice zaufania ze strony separatystów. Nie są oni
gotowi na odkrycie wszystkich kart. Na przykład dzwonią
do nas i informują, że następnego dnia o określonej godzinie
będą wycofywać haubice z konkretnego terenu. Zapraszają
obserwatorów, żebyśmy mogli potwierdzić wycofanie sprzętu. Ale my musimy mieć tzw. informację wyjściową – ile
tego sprzętu było, gdzie się znajdował. Musimy też wiedzieć, dokąd jest wycofywany. Separatyści odpowiadają, że
to jest ich tajemnica. W takiej sytuacji możemy jedynie
obserwować ruch sprzętu z punktu A do punktu B i potwierdzić, że został on przemieszczony, ale nie wiemy, czy to
cały sprzęt i czy kilkanaście kilometrów dalej nie pozostaje
on nadal w gotowości bojowej.
Jeśli ta misja ma odegrać swą rolę, musi dostać dodatkowe wsparcie technologiczne, w tym więcej dronów
oraz wyposażenie wywiadowcze ze wsparciem satelitarnym – tak powiedział pod koniec lutego szef misji
OBWE na wschodniej Ukrainie Ertuğrul Apakan
przedstawicielom Rady Bezpieczeństwa ONZ. Dostaliście takie wsparcie?
Nasza misja na Ukrainie przekształca się w operację bardziej zaawansowaną technologicznie. Od kilku miesięcy
mamy kilka dronów, z których jeden jest cały czas w powietrzu. Mają one zasięg transmisji danych do 100 km, a gdyby
zainstalować lepsze anteny, można go zwiększyć do 200 km.
Jeśli mamy monitorować zawieszenie ognia czy wycofywanie ciężkiego sprzętu, musimy mieć więcej tego typu urządzeń oraz dostęp do zdjęć satelitarnych. Po apelu ambasadora Apakana dostaliśmy ofertę od kilku państw OBWE
i obecnie trwają rozmowy ekspertów nad lepszym doposażeniem misji pod względem technicznym.
Na jakie główne problemy natrafiają obecnie obserwatorzy?
Podstawowe problemy to brak swobody poruszania się
patroli na obszarze objętym zawieszeniem broni oraz dostępu do granicy rosyjsko-ukraińskiej wokół Donbasu. W porozumieniu z Mińska zapisano, że ukraińskie władze uzyskają
go do końca 2015 roku. OBWE ma też inną, niewielką,
20-osobową misję na granicy Rosji i Ukrainy, ale tylko na
dwóch przejściach granicznych – Donieck i Gukowo. Są to
zaledwie dwa punkty graniczne, około 20 km z liczącej kilkaset kilometrów granicy.
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W czasach zimnej
wojny wielu
wierzyło, że sama
przynależność do
jakiejś organizacji,
na przykład do
NATO, zapewni
bezpieczeństwo
Jak ten brak dostępu wygląda w praktyce?
Najczęściej separatyści pozwalają dojechać do określonego
punktu, po czym nas zatrzymują. Tłumaczą, że dalej nie są
w stanie zagwarantować nam bezpieczeństwa. Co można
odpowiedzieć na taki argument? Dostęp do granicy i całego
obszaru Donbasu to kwestia polityczna. Nasz główny problem operacyjny polega jednak na braku możliwości porozumienia się z separatystami. Na spotkania grupy kontaktowej
do spraw kryzysu ukraińskiego, złożonej z przedstawicieli
Rosji, Ukrainy i OBWE, są zapraszani separatyści z Doniecka
i Ługańska. To, co uzgadniają od strony politycznej przywódcy w Mińsku, grupa kontaktowa przekłada na język negocjacji, na przykład wyjaśnia separatystom, jak będzie wyglądała
uzgodniona w Mińsku strefa zdemilitaryzowana.
Wyjeżdżał Pan na Ukrainę kilka razy.
Gdy w marcu 2014 roku pierwszy raz jako pełniący obowiązki szefa misji OBWE na Ukrainie pojechałem do Kijowa
i Charkowa, niemal obrzucono mnie jajkami. Przed hotelem,
w którym odbywała się konferencja prasowa dla dziennikarzy, miała miejsce demonstracja pod hasłem „OBWE won do
domu”. Było to przedstawienie zainscenizowane dla mediów.
Mocno zapadły mi też w pamięć wspomnienia z Majdanu,
gdy zimą ubiegłego roku towarzyszyłem szwajcarskiej ambasador Heidi Grau. Minus 25 stopni, barykady, płonące ogniska, ogrom zniszczenia. Uważam, że kryzys wokół Ukrainy
nie został wymyślony w gabinetach, lecz była to reakcja społeczeństwa na oszustwa ekipy Janukowycza.
Czy nie spada znaczenie organizacji międzynarodowych,
skoro kanclerz Angela Merkel i prezydent François
Hollande rozmawiali na temat konfliktu ukraińskiego

strategie
z Władimirem Putinem jako przywódcy Niemiec i Francji, ale nie przedstawiciele Unii
Europejskiej?
I tak, i nie. W tak dynamicznej sytuacji jak kryzys ukraiński organizacja składająca się z wielu
członków musiałaby uzgodnić stanowisko
i konieczne byłoby odbycie posiedzeń kilku różnych komitetów. Przywódcy szybciej podejmują
decyzje. Nie powiedziałbym jednak, że zmniejsza
się rola organizacji międzynarodowych, lecz
raczej, że się zmienia i dziś funkcjonują one inaczej. Działania poszczególnych państw uzupełniają
to, co robią organizacje międzynarodowe. Unia
Europejska nie jest tu najlepszym przykładem, bo
ma specyficzną strukturę instytucjonalną, ale także
ona musi kreatywnie podchodzić do swojej działalności. W czasach zimnej wojny wielu wierzyło, że
sama przynależność do jakiejś organizacji, na przykład do NATO, zapewni bezpieczeństwo. Dziś
takie członkostwo daje instrumenty do działania.
Opinie dotyczące rozwoju sytuacji na Ukrainie są sprzeczne. Naczelny dowódca sił NATO
w Europie, amerykański generał Philip
Breedlove, uważa, że Zachód nie powinien
wykluczyć opcji militarnej – dostarczenia
Ukrainie broni i sprzętu, ale nie wojska.
Zbigniew Brzeziński zaś powtarza „trzy razy
nie” – dla dostarczenia broni, dla członkostwa
Ukrainy w NATO i w Unii Europejskiej.
Obaj mają rację. Obaj myślą strategicznie, ale
jeden wypowiada się jako wojskowy, a drugi
jako polityk. Ten, kto ma dbać o międzynarodowe bezpieczeństwo, nie może wykluczać żadnej
opcji. Generał musi być przygotowany na wojnę.
Brzeziński patrzy na konsekwencje polityczne.
Co by się stało, gdyby NATO wysłało dziś wojska na Ukrainę?
WIZY TÓWKA

ADAM
KOBIERACKI

J

est dyrektorem Centrum Zapobiegania Konfliktom OBWE. Od 1982 roku pracował w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, ostatnio jako
dyrektor do spraw polityki bezpieczeństwa. Od
2003 do 2007 roku był drugim zastępcą (Assistant Secretary General) sekretarza generalnego NATO do spraw operacyjnych.

Mielibyśmy wojnę.
Właśnie. Zadaniem polityka
jest refleksja nad konsekwencjami podejmowanych decyzji.
Jeden z polskich polityków
zapytany, czy nasz kraj powinien wysłać broń na Ukrainę,
odparł, że to zależy od tego, co
chcemy osiągnąć. Jeśli chcemy
doprowadzić do nasilenia walk
– wyślijmy broń, ale jeżeli
mamy nadzieję na polityczno-dyplomatyczne rozwiązanie
tego kryzysu – nie róbmy tego.
Jak powinno zachować się
NATO wobec Rosji? Zwiększyć swoją obecność w Europie Wschodniej?
Obecność wojskowa NATO
i USA w Europie, zwłaszcza

środkowej, od dawna jest obsesją Moskwy.
Rosjanie uważają, że to zagrożenie. Trzeba się
starać rozwiewać te obawy, rozmawiać, odbudowywać zaufanie. Gdybyśmy chcieli rozmieścić
w Polsce potencjał ofensywny, zapytałbym – po
co? Jednak tak długo, jak mówimy o rozmieszczaniu sprzętu oraz żołnierzy, których zadaniem
byłyby działania obronne, budujmy klimat
zaufania. Przypomnę, że gdy rozważano rozmieszczenie w Polsce tarczy antyrakietowej,
zaoferowaliśmy Moskwie gotowość do dzielenia
się informacjami na ten temat, aby rosyjscy politycy i wojskowi przekonali się, że ta instalacja
im nie zagraża.
Kryzys ukraiński przyćmił konflikty w innych
punktach zapalnych świata, na przykład na
Kaukazie.
Obecnie OBWE prowadzi misje na Bałkanach,
na Kaukazie, w Azji Środkowej. Są tzw. zamrożone konflikty: Mołdowa, Karabach, Osetia Południowa i Abchazja. Wszystkie te miejsca są jak
beczka prochu. Ciągle występują niepokoje na
granicy Kirgistanu i Tadżykistanu. Jesteśmy zaniepokojeni coraz większą liczbą incydentów między
Azerbejdżanem a Armenią. W pierwszym kwartale tego roku było ich więcej niż w całym roku
2014. Nie udaje się znaleźć rozwiązania i nadal
giną żołnierze oraz cywile. Można nawet odnieść
wrażenie, że w tej beczce prochu zaczął już się tlić
lont. Niejasna jest przyszłość Mołdowy i Naddniestrza. Postępuje proces faktycznego oderwania
Osetii Południowej i Abchazji od Gruzji. Granice
są fortyfikowane, a Abchazja zawarła z Rosją pakt
sojuszniczy. Dochodzi tam do dramatów, bo granice dzielą wsie, mieszkańcy przechodzą z paszportem przez granicę, wypasając krowy. Ale nie ma
tam uzbrojonych żołnierzy, którzy stoją naprzeciwko siebie i strzelają.
Czy konflikt ukraiński może się zakończyć
w przewidywalnej przyszłości?
W porozumieniach mińskich jest zapisane, że
instytucje ukraińskie odzyskają do końca roku
kontrolę nad granicą. Czy ten zapis zostanie zrealizowany? …Czas pokaże. Zawieszenie ognia
i wycofanie ciężkiego sprzętu to zaledwie wstęp
do bardzo trudnego porozumienia politycznego.
Jaki będzie status Doniecka czy Ługańska? Nie
wiadomo, czy miasta te wejdą w skład Ukrainy,
czy też staną się częścią federacji lub konfederacji. Uważam za ważne, że mamy porozumienia,
choć nie są one doskonałe. W Donbasie jest dziś
lepiej niż miesiąc temu, ale ciągle dochodzi do
incydentów. Czy uda się zrealizować mińskie
porozumienie? Nie wiem. Sytuacja międzynarodowa jest dziś tak nieprzewidywalna, że trudno
prognozować. Ale zaczęliśmy gasić pożar, choć
nie wiemy, czy uda się ugasić ogień do końca
i co powstanie na zgliszczach.
n
NUMER 5 | MAJ 2015 | POLSKA ZBROJNA

95

PATRONAT POLSKI ZBROJNEJ

na spocznij

|CELNY STRZAŁ|

W

Kij w mrowisko

kwietniu za człowieka miesiąca można było uznać w Polsce Aleksandra
Załdostanowa, przywódcę rosyjskiego gangu „Nocne Wilki”, który, choć
jest rosyjskim nacjonalistą, to sposobem ubierania się przypomina raczej
amerykańskich „Hells Angels”. Ta barwna postać ostatnio była niemal co
dnia obecna w polskich mediach. Załdostanow trafił nawet na okładki pism. A wszystko
przez zapowiedź przejazdu „Nocnych Wilków” przez Polskę, w ramach rajdu do Berlina
dla uczczenia zwycięstwa Związku Sowieckiego nad III Rzeszą.
TA D E U S Z
Sprawa ta zaczęła budzić kontrowersje nie tylko ze względu na konotacje polityczne
WRÓBEL
uczestników rajdu, lecz także dlatego, że „Nocne Wilki” w niektórych państwach są uważane za organizację przestępczą. Przejazd grupy motocyklistów tak rozgrzał emocje, że
głos w tej sprawie zabrali u nas dziennikarze, a nawet politycy. A w Rosji? Tam o przejeździe wypowiadał się tylko Załdostanow.
Trudno nie zgodzić się z opinią, że cała sprawa była prowokacją. Tyle tylko, że nie był
nią przejazd, ale już sama jego zapowiedź. Niestety, to była kolejna propagandowa
zagrywka Moskwy, a my daliśmy się złapać w tę pułapkę. Nagłośnienie rajdu „Nocnych
Wilków” przyniosło korzyści kremlowskim propagandystom, a Polskę postawiło w kłopotliwej sytuacji. Było wiadomo, że niewpuszczenie ludzi Załdostanowa zostanie odebrane w Rosji jako akt wrogości i uwłaczanie pamięci uczestników walk z hitlerowcami.
Można spodziewać się też retorsji, takich jak zablokowanie w przyszłości polskiego rajdu
motocyklowego do Katynia, który z pewnością nie podoba się obecnym elitom rosyjskiej
władzy, próbującym wybielać epokę stalinizmu. Zgoda na przejazd rosyjskiego gangu
oznacza natomiast nasilenie sporów wewnętrznych w Polsce, które z pewnością będą
z dużą uwagą i satysfakcją obserwowane przez władze rosyjskie.
Niestety, Rosja ma doskonale rozpracowany polski profil psychologiczny i wie, czym
nas zirytować. Przykładem są ponawiane co jakiś czas zapowiedzi rozmieszczenia
rakiet Iskander w enklawie kaliningradzkiej. Strona rosyjska przedstawia to jako posunięcie odwetowe za budowę tarczy antyrakietowej w Polsce. Tymczasem, jak sięgnąć
nieco dalej pamięcią, zapowiedzi rozmieszczenia iskanderów w rejonie Kaliningradu
pojawiły się w czasach, gdy niewiele osób w Polsce, a tym bardziej za granicą, słyszało o Redzikowie. Wtedy na Kremlu zasiadał prezydent Borys Jelcyn, a Rosja była
postrzegana na Zachodzie jako partner. Rozmieszczenie iskanderów u granic z Polską
tłumaczono wówczas modernizacją jednostek rakietowych armii rosyjskiej. Dopiero
później Rosjanie zorientowali się, że to świetna metoda oddziaływania na polską opinię
publiczną.
Innym sposobem prowokowania nas jest wypuszczanie „zagończyków”, takich jak
nacjonalista Władimir Żyrinowski, który może pozwolić sobie na więcej niż politycy
sprawujący realną władzę. Zresztą jego kontrowersyjne wypowiedzi nie dotyczą jedynie naszego kraju.
Takie działania Moskwy to wkładanie kija w mrowisko, by potem nasze reakcje przedstawiać rosyjskiej opinii publicznej i za granicą jako dowód na potwierdzenie tezy, że jesteśmy rusofobami. Przykład
TO BYŁA KOLEJNA
wyprawy „Nocnych Wilków” pokazuje, że powinniśmy brać przykład z Niemców. Zapowiedź przePROPAGANDOWA
jazdu motocyklistów przez Berlin nie stała się tam
ZAGRYWKA MOSKWY,
przedmiotem debaty politycznej. Niemcy dali do
A MY DALIŚMY SIĘ ZŁAPAĆ
zrozumienia, że wykorzystają w tej sprawie możlin
wości, jakie dają im przepisy prawa.
W TĘ PUŁAPKĘ
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|II WOJNA ŚWIATOWA|
ARTUR BARTKIEWICZ

WIELOKROTNY
KONIEC WOJNY
Dla japońskiego porucznika Hirō Onody II wojna
światowa skończyła się… 9 marca 1974 roku. Do tego
czasu prowadził on działania partyzanckie
w filipińskich lasach przekonany o tym, że Japonia
wciąż toczy walkę z USA. A może rzeczywiście
w 1974 roku II wojna światowa wciąż trwała?

98

NUMER 5 | MAJ 2015 | POLSKA ZBROJNA

A R M Y
U S

NUMER 5 | MAJ 2015 | POLSKA ZBROJNA

99

|wojny i pokoje II WOJNA ŚWIATOWA|

N

iezwykła historia japońskiego
oficera wywiadu jest dobrym
przykładem na to, że stwierdzenie, iż II wojna światowa
zakończyła się w 1945 roku,
wcale nie musi być przyjmowane jako coś oczywistego.
Hirō Onoda jako młody podporucznik trafił w grudniu
1944 roku na kontrolowaną
w tamtym czasie przez Japonię filipińską wyspę Lubang.
Rozkaz, z którym tam dotarł,
brzmiał: zniszczyć strategiczną infrastrukturę w sytuacji,
gdyby Amerykanie przeprowadzili udany desant w tym rejonie, i pod żadnym pozorem nie kapitulować przed wrogiem.
W wykonaniu pierwszej części rozkazu przeszkodzili mu jednak wyżsi stopniem oficerowie
Cesarskiej Armii Japońskiej, których zastał na
Lubang, a którzy nie wyrazili zgody na wysadzenie w powietrze znajdujących się na wyspie portu
oraz lotniska. Ale z zadania stawienia oporu za
wszelką cenę Onoda wywiązał się na 200%.
28 lutego 1945 roku na Lubang wylądowali
Amerykanie, którzy bez problemu rozbili stacjonujące tam oddziały japońskie. Kilkunastu żołnierzom japońskim udało się jednak zbiec w góry
– wśród nich znalazł się również nasz bohater,
awansowany nieco wcześniej do stopnia porucznika. Onoda, wraz z trzema innymi żołnierzami,
utworzył oddział partyzancki, który miał nękać
nieprzyjaciół do czasu przybycia odsieczy, co
– o czym młody porucznik był przekonany
– musiało w końcu nastąpić. W tym momencie
rozpoczęła się jego prywatna wojna, która miała
trwać aż 27 lat!
Kiedy 2 września 1945 roku minister spraw
zagranicznych Japonii Mamoru Shigemitsu wraz
z gen. Yoshijirō Umezu podpisywali akt bezwarunkowej kapitulacji cesarstwa na pokładzie pancernika USS „Missouri”, grupa Onody od kilku
miesięcy nękała filipińską policję. W październiku 1945 roku członkowie oddziału znaleźli jedną
z ulotek zrzuconych przez Amerykanów nad
dżunglą, w której pojawił się apel o zaprzestanie
działań zbrojnych w związku z kapitulacją Japonii, ale uznali to za wrogą propagandę. Onody
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i jego kompanów nie przekonała również kolejna
ulotka, która trafiła w ich ręce – tym razem znajdował się na niej rozkaz złożenia broni, pod którym podpisał się dowódca japońskiej 14 Armii
gen. Tomoyuki Yamashita. Japońscy partyzanci
uznali, że rozkaz został sfałszowany.
Dopiero we wrześniu 1949 roku jeden z żołnierzy Onody najwyraźniej nabrał wątpliwości co do
tego, czy wojna wciąż trwa, i odłączył się od grupy, by – po sześciu miesiącach spędzonych
samotnie w dżungli – skapitulować przed oddziałami filipińskimi. Dzięki jego zeznaniom Filipińczycy dowiedzieli się o kontynuującym wojnę
poruczniku. By przekonać Onodę i jego kompanów do tego, że wojna się skończyła, nad dżunglą, w której się ukrywali, zaczęto zrzucać listy
od ich bliskich, które jednak również zostały
uznane przez ukrywających się żołnierzy za
wytwór wrogiej propagandy. W 1954 roku,
w czasie potyczki z żołnierzami armii filipińskiej,
Onoda stracił drugiego żołnierza. W 1972 roku,
w czasie próby zniszczenia magazynu z zapasami
ryżu, jego ostatni podwładny zginął od kuli policjanta. Osamotniony porucznik zdołał umknąć
obławie zorganizowanej przez armię filipińską.
Dopiero dwa lata później ostatniego żołnierza
II wojny światowej odnalazł japoński podróżnik
Nori Suzuki, który rzucił studia i ruszył w świat,
by, jak sam mówił, „odnaleźć porucznika Onodę,
zobaczyć pandę i schwytać yeti”. Suzuki nie
schwytał yeti, ale za to udało mu się spotkać
w dżungli z por. Onodą. Początkowo oficer nie
chciał uwierzyć w to, że wojna skończyła się
27 lat temu, ale kiedy Suzuki sprowadził do dżungli byłego dowódcę Onody, emerytowanego
mjr. Yoshimi Taniguchiego, który przywiózł ze
sobą rozkaz nakazujący porucznikowi zaprzestanie prowadzenia walki zbrojnej – ten zdecydował
się złożyć broń.
Ostatni strzał II wojny światowej padł więc
bez wątpienia na filipińskiej wyspie Lubang.
Czy jednak ta największa z toczonych przez
ludzkość wojen rzeczywiście skończyła się wtedy ostatecznie?
8 CZY 9 MAJA?
W dyskusji o dacie zakończenia II wojny światowej rzadko wspomina się jednak o upartym oficerze japońskiego wywiadu – znacznie częściej

W Berlinie, w nocy z 8 na 9 maja 1945 roku, akt kapitulacji Niemiec
podpisał marszałek polowy Wilhelm Keitel.
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Japoński minister spraw zagranicznych Mamoru Shigemitsu podpisuje
akt kapitulacji na pancerniku USS „Missouri”, 2 września 1945 roku.

DOPIERO 45 LAT PO ZAKOŃCZENIU
DZIAŁAŃ WOJENNYCH W EUROPIE
JEDNOCZĄCE SIĘ NIEMCY UZNAŁY
FORMALNIE ROZSTRZYGNIĘCIE
II WOJNY ŚWIATOWEJ
pojawia się wątpliwość dotycząca tego, czy wojna zakończyła się 8, czy 9 maja. Kilka tygodni temu niezadowolenie Rosji
wywołała propozycja prezydenta Bronisława Komorowskiego, by 70. rocznicę zakończenia wojny uczcić właśnie 8 maja
na Westerplatte konferencją historyków i polityków, której
tematem miała być sytuacja Europy po II wojnie. Moskwa
potraktowała to jako umniejszanie roli ZSRR w walce
z III Rzeszą, a przecież chce upamiętnić to wielką defiladą
wojskową w Moskwie organizowaną 9 maja.
Abstrahując od politycznego wymiaru obu tych przedsięwzięć, warto zwrócić uwagę na daty. W Rosji, podobnie jak
wcześniej w ZSRR i krajach bloku wschodniego, za dzień
zakończenia II wojny światowej uznaje się właśnie 9 maja,
podczas gdy Zachód od 1945 roku świętował zwycięstwo nad
III Rzeszą dzień wcześniej. Skąd ta rozbieżność?
W rzeczywistości III Rzesza skapitulowała wczesnym rankiem… 7 maja. Tego dnia w kwaterze głównej alianckich sił
ekspedycyjnych w Reims reprezentujący prezydenta Rzeszy
Karla Dönitza gen. armii Alfred Jodl oraz mjr Wilhelm
Oxenius (reprezentujący Luftwaffe) i gen. adm. Hans-Georg
von Friedeburg (reprezentujący Kriegsmarine) podpisali akt
bezwarunkowej kapitulacji wojsk niemieckich, który miał
wejść w życie 8 maja o godzinie 23.01 (Jodl tłumaczył, że
zwłoka jest niezbędna, ponieważ z powodu załamania się systemów łączności w armii niemieckiej dostarczenie do wszystkich
jednostek informacji o kapitulacji zajmie około 48 godzin).
Takie zakończenie wojny nie satysfakcjonowało jednak
Józefa Stalina, który uznał kapitulację podpisaną w zajętej

przez aliantów Francji za próbę okradzenia go ze zwycięstwa.
I chociaż 8 maja zachodnia Europa świętowała już zakończenie wojny, to radziecki dyktator zażądał, by Niemcy skapitulowały drugi raz – tym razem w kwaterze głównej radzieckiego marsz. Gieorgija Żukowa w berlińskiej dzielnicy Karlshorst. Wielka Brytania i USA – nie chcąc zaogniać
stosunków z sojusznikiem – zgodziły się na takie rozwiązanie, uznając, że w Reims podpisano jedynie „wstępny protokół kapitulacji”. Nie przeszkodziło to jednak prezydentowi
USA Harry’emu Trumanowi i premierowi Wielkiej Brytanii
Winstonowi Churchillowi ogłosić 8 maja Dniem Zwycięstwa
w Europie.
Wieczorem 8 maja w Karlshorst spotkali się reprezentujący
USA gen. Carl Spaatz, przedstawiciel Wielkiej Brytanii marsz.
lotnictwa Arthur Tedder, reprezentujący ZSRR marsz. Gieorgij
Żukow oraz składający kapitulację: feldmarsz. Wilhelm
Keitel, adm. Hans-Georg von Friedeburg (Kriegsmarine)
i gen. płk lotnictwa Hans-Jürgen Stumpff (Luftwaffe).
W Karlshorst pojawił się również reprezentujący Francję
gen. Jean de Lattre de Tassigny. Zakłócił on ceremonię,
domagając się, by Francja znalazła się wśród państw przyjmujących kapitulację. Chciał również, żeby wywieszono
francuskie flagi obok tych ZSRR, USA i Wielkiej Brytanii.
De Tassigny groził, że jeśli sojusznicy nie przyjmą tych
warunków, to popełni samobójstwo.
Obserwujący ten spór feldmarsz. Keitel zauważył z przekąsem, że francuski generał powinien podpisać się zarówno po
stronie przyjmujących kapitulację, jak i po stronie kapitulująNUMER 5 | MAJ 2015 | POLSKA ZBROJNA
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Józef Stalin uznał kapitulację podpisaną w zajętej przez aliantów Francji za próbę okradzenia go ze zwycięstwa. Na zdjęciu: oficerowie niemieccy
w stolicy Francji. Dla nich wojna się już skończyła.

cych – nawiązując do faktu, że de Tassigny pełnił w latach
1941–1942 służbę w armii państwa Vichy, sojusznika III Rzeszy. Ostatecznie francuski generał ocalił życie, a alianci zgodzili się, by złożył podpis na dokumencie, zarówno jako świadek kapitulacji, jak i przedstawiciel państwa ją przyjmującego.
Swoim dramatycznym gestem de Tassigny sprawił, że Francja
w ostatniej chwili stała się czwartym mocarstwem walczącym
z III Rzeszą. Spór o podpis przedstawiciela Francji na dokumencie spowodował, że akt kapitulacji podpisano dopiero
o 22.16 czasu środkowoeuropejskiego. Tymczasem
w Moskwie – ze względu na różnicę czasu – było już 16 minut
po północy. Tym samym wojna z III Rzeszą skończyła się dla
ZSRR dzień później niż dla aliantów zachodnich.
TRZECI KONIEC WOJNY
Niezależnie jednak od tego, czy za dzień zakończenia wojny z III Rzeszą przyjmie się 8, czy 9 maja, trzeba pamiętać,
że w maju 1945 roku zakończyły się jedynie działania wojenne na terenie Europy. W Azji wojna wciąż trwała w najlepsze
i Japonia – choć była już w tamtym czasie skazana na klęskę
– zamierzała się bronić do ostatniego żołnierza. Kiedy w Berlinie podpisywano akt kapitulacji III Rzeszy, na Okinawie toczyły się krwawe starcia, które skończyły się dopiero 16 czerwca
– a w walce o japońską wyspę zginęło około 150 tys. żołnierzy.
9 czerwca 1945 roku japoński premier Kantarō Suzuki ogłosił,
że jego kraj nie zamierza zgodzić się na bezwarunkową kapitulację i chce walczyć do końca. Amerykanie przygotowali plan
inwazji na wyspy japońskie, która miała się rozpocząć dopiero
1 listopada 1945 roku. Wszystko wskazywało więc na to, że
w tym roku Japonia nie skapituluje.
Stało się jednak inaczej – a to za sprawą zakończenia przez
USA prac nad bombą atomową. Użycie nowej broni nad
Hiroszimą i Nagasaki, a także wypowiedzenie Japonii wojny
przez ZSRR sprawiły, że cesarz Hirohito uznał, iż dalszy opór
zagraża istnieniu narodu japońskiego, a nawet całej ludzkości
(chodziło o skutki kolejnych ataków z użyciem broni atomowej). 14 sierpnia władze Japonii zgodziły się na bezwarunkową kapitulację, a 2 września 1945 roku doszło do podpisania
aktu kapitulacji na pokładzie pancernika USS „Missouri”.
Dopiero od tego dnia można więc mówić o formalnym zakończeniu II wojny światowej.
NIEFORMALNY POKÓJ
Pozostała jeszcze kwestia zawarcia traktatu pokojowego.
I tu pojawił się problem – Niemcy i Japonia wprawdzie bez-
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warunkowo skapitulowały, ale do podpisania przez nie traktatu pokojowego nie doszło. Nie zależało na tym zachodnim
aliantom, bo nie chcieli formalizować zdobyczy ZSRR na
zachodzie. Chodziło między innymi o to, by podział Niemiec na Republikę Federalną Niemiec (RFN) i Niemiecką
Republikę Demokratyczną (NRD) oraz przyłączenie Ziem
Odzyskanych do znajdującej się pod radziecką kontrolą Polski nie zostały jednoznacznie przesądzone. Takie rozwiązanie było jednak również na rękę Stalinowi i polskim komunistom – dzięki temu władza ludowa w Polsce mogła przedstawiać sojusz z ZSRR jako jedyną gwarancję utrzymania
Ziem Odzyskanych w granicach PRL-u oraz straszyć społeczeństwo niemieckim rewizjonizmem.
W efekcie od 8–9 maja 1945 roku sytuacja de iure
wyglądała tak, że między Niemcami a państwami koalicji
antyhitlerowskiej trwało zawieszenie broni. 10 lutego 1947
roku alianci uregulowali jedynie swoje stosunki z europejskimi sojusznikami III Rzeszy – tego dnia w Paryżu podpisano traktat pokojowy z Rumunią, Węgrami, Austrią, Finlandią, Bułgarią i Włochami. 8 września 1951 roku w San
Francisco z kolei traktat pokojowy z członkami koalicji
antyhitlerowskiej zawarła Japonia. Dokumentu tego nie
podpisał jednak ZSRR, co oznacza, że w świetle prawa
międzynarodowego kraj ten wciąż pozostawał w stanie
wojny z Japonią. Sytuacja zmieniła się 19 października
1956 roku, kiedy to w Moskwie przedstawiciele ZSRR
i Japonii podpisali deklarację o zakończeniu stanu wojny
oraz przywróceniu stosunków dyplomatycznych między
oboma państwami. Mimo to ani ZSRR, ani będąca sukcesorem radzieckiego imperium Rosja do dziś nie podpisali
traktatu pokojowego z Japonią – punktem spornym między
tymi państwami pozostają zajęte latem 1945 roku przez
ZSRR Kuryle, które Japonia do dziś uznaje za część własnego terytorium.
Traktatu pokojowego z aliantami nigdy nie podpisali
Niemcy. W ich wypadku rolę takiego dokumentu odegrał
tzw. traktat dwa plus cztery, podpisany… 12 września 1990
roku. Dopiero 45 lat po zakończeniu działań wojennych
w Europie jednoczące się Niemcy uznały formalnie rozstrzygnięcie II wojny światowej, zrzekając się wszelkich
roszczeń między innymi do tej części przedwojennej
III Rzeszy, która w czasie konferencji w Poczdamie została
przekazana pod administrację Polski. Niemcy uznały też
wszystkie inne powojenne zmiany granic, tym samym symn
bolicznie kończąc II wojnę światową.
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STARCIE
UMYSŁÓW
Z Marcinem Ochmanem
o Polakach na naukowym froncie II wojny światowej
rozmawia Andrzej Fąfara.

O

tym, jaki był udział Polski w zwycięstwie nad
Niemcami w II wojnie światowej, wiemy doskonale ze szkoły. Czy potrafimy jednak z tego
wydzielić nasz wkład naukowo-techniczny?
Z tym jest gorzej. Pamiętamy o wojnie obronnej
we wrześniu 1939 roku, o Narwiku i Monte Cassino, o powstaniu warszawskim. O działaniach naukowców mniej.

A Enigma?
Sprawa Enigmy rzeczywiście jest dość dobrze znana w społeczeństwie. Nawet w czasach PRL-u ukazało się na ten temat
wiele publikacji. Choć o gloryfikacji nie mogło być mowy, bo
przecież trzech matematyków – Marian Rejewski, Jerzy Różycki i Henryk Zygalski – pracowało na rzecz Zachodu, a nie
Związku Radzieckiego.
Ich zasługi były tak duże, jak się u nas powszechnie
uważa?
Były naprawdę ogromne. Przypomnę, że zaczęli pracować
nad dekodowaniem szyfrów niemieckiej maszyny Enigma
jeszcze przed wojną. Tuż przed jej wybuchem przekazali
zachodnim sojusznikom wyniki swoich prac.

Zachód nie prowadził własnych badań?
Prowadził, ale każdy kraj robił to niezależnie od siebie. Nie
było współpracy.
To dlaczego Rejewski, Różycki i Zygalski ujawnili swój
wynalazek?
Dlatego, że byliśmy sojusznikami Zachodu. Ale zaważyły
przede wszystkim względy finansowe. Niemcy w pewnym
momencie zmienili system szyfrowania i nasze Biuro Szyfrów
potrzebowało pieniędzy na kolejne tak zwane bomby kryptologiczne. Dostało je z Zachodu i dzięki temu mogło kontynuować prace. Polacy byli pierwsi w tym wyścigu sojuszników.
Brytyjczycy i Amerykanie jedynie usprawnili wynalazek
naszych matematyków.
Co w praktyce oznaczało rozszyfrowanie Enigmy?
Enigma była maszyną stosowaną przez Niemców we
wszystkich rodzajach wojsk, dyplomacji i korespondencji
handlowej. Jej rozszyfrowanie oznaczało więc dostęp do
bardzo cennych informacji. Nie ma przesady w twierdzeniu, że między innymi dzięki temu alianci wygrali II wojnę
światową.
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Jakie były losy trzech wspaniałych matematyków?
Po klęsce wrześniowej znaleźli się we Francji
i tam, w państwie Vichy, pracowali w ośrodku
dekryptażu. Jerzy Różycki zginął w 1942 roku
na Morzu Śródziemnym, wracając z Algieru.
Miał zaledwie 32 lata. Marian Rejewski i Henryk Zygalski przedostali się do Wielkiej Brytanii i tam rozpracowywali mniej ważne niemieckie szyfry. Rejewski wrócił w 1946 roku do Polski. Władze PRL-u wiedziały, że w przeszłości
zajmował się łamaniem szyfrów, ale nie miały
pojęcia o jego związku z Enigmą. Pracował
w różnych państwowych firmach w rodzinnej
Bydgoszczy, między innymi w Związku Branżowym Spółdzielni Drzewnych i Wytwórczości
Różnej. On, wybitny matematyk.
W końcu jednak ujawniono oficjalnie, że
Polacy brali udział w rozpracowaniu Enigmy.
Dopiero w 1973 roku. Rejewski był już na
emeryturze. Często zabierał głos na temat swojej dawnej działalności, pisał artykuły. Zostawił
nawet wspomnienia dotyczące swojej pracy
w okresie międzywojennym i podczas wojny.
Pod koniec życia przeniósł się z rodziną do
Warszawy, gdzie zmarł w 1980 roku. Miał
74 lata.
A Zygalski?
Nie wrócił do rodzinnego Poznania. Został
po wojnie w Wielkiej Brytanii, gdzie uczył
matematyki w małej szkole. Zmarł w 1978 roku
w wieku 70 lat we wsi Liss w hrabstwie Hampshire, 75 km od Londynu.
Muzeum Wojska Polskiego ma jakieś eksponaty związane z Enigmą?
Trzy niemieckie maszyny szyfrujące. Pierwsza trafiła do nas z rąk prywatnych w wyniku
akcji przeprowadzonej przez popularną niegdyś
popołudniówkę, „Express Wieczorny”. Drugi
egzemplarz, pochodzący z niemieckiego okrętu
podwodnego, dostaliśmy w prezencie od księcia Yorku, Andrzeja. Trzecią Enigmę – handlową – przekazało nam Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych.
A wykrywacz min Józefa Kosackiego znajduje się w waszych zbiorach?
Niestety nie. Z tego, co wiem, prototyp
wykrywacza posiada Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej we Wrocławiu.
Kim był Józef Kosacki?
Inżynierem elektrykiem, absolwentem Politechniki Warszawskiej. Po klęsce wrześniowej
znalazł się w Wielkiej Brytanii. Tam w 1941 roku
poruszył go wypadek polskiego patrolu, który na
plaży w Szkocji wpadł na angielskie miny prze-
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Rozszyfrowanie Enigmy
oznaczało dostęp
do bardzo cennych
informacji
ciwdesantowe. Wtedy właśnie Kosacki wymyślił
swój wykrywacz min wykorzystujący fale radiowe. Wynalazek Polaka został użyty w 1942 roku
w drugiej bitwie pod El-Alamejn, przyczyniając
się w dużym stopniu do zwycięstwa aliantów.
Podobnym tropem, niezależnie od Polaka, poszli
inni konstruktorzy, ale wykrywacz Kosackiego
był chyba najbardziej użyteczny. Miał najlepszą
czułość i był najbardziej trwały.
Podobno inżynier Kosacki zrzekł się praw
patentowych do swojego wynalazku. Dlaczego?
Prawdopodobnie ze względów humanitarnych. Chciał, żeby ludzie korzystali z jego
pomysłu bezpłatnie.
Inżynier Rudolf Gundlach nie zrzekł się
patentu. Wręcz przeciwnie. Po wojnie wygrał
na Zachodzie proces sądowy i dostał wysokie
odszkodowanie, za które
kupił sobie posiadłość pod
WIZY TÓWKA
Paryżem.
To była inna sytuacja. Gundlach skonstruował tak zwany M A R C I N
peryskop odwracalny, wykorzy- O C H M A N
stywany w czołgach. Jego
istoryk, absolwent Uniwersytetu Warszawwynalazek nie ratował bezposkiego, autor publikacji z dziedziny wojskośrednio życia, tak jak wykrywacz min Kosackiego. Pery- wości, kustosz w Dziale Historii Wojskowości
skop Gundlacha powstał już Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.
w 1934 roku i był powszechnie

H
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używany podczas II wojny światowej. Pozwalał na obserwację tego, co się dzieje z tyłu czołgu.
Rudolf Gundlach ukończył politechnikę, ale był też
zawodowym oficerem.
Pracował w Wojskowym Instytucie Badań Inżynieryjnych. Jeszcze przed wojną otrzymał awans na stopień
majora.
Możemy się jeszcze czymś pochwalić oprócz Enigmy,
wykrywacza min i peryskopu?
Znalazłoby się kilka innych polskich pomysłów. Na przykład walkie-talkie wymyślone przez polskiego inżyniera
Henryka Magnuskiego, który w 1939 roku przebywał służbowo w Nowym Jorku i siłą rzeczy został tam na czas wojny, podejmując pracę w firmie Galvin (późniejsza Motorola). System łączności krótkofalowej Magnuskiego był
powszechnie używany w amerykańskiej armii podczas
II wojny światowej.
Jak ma się do tego radiostacja Zygmunta Jelonka?
Radiostacja nazywała się WS-10 i była pierwszą na świecie linią radiową o ośmiu kanałach komunikacyjnych. Bardzo przydała się Amerykanom, którzy wymienili nawet
inżyniera Jelonka w rozkazie dziennym operacji „D-Day”
[kryptonim lądowania w Normandii].
Inżynier Jelonek też działał w USA?
W Wielkiej Brytanii, gdzie trafił w 1940 roku. Był absolwentem Politechniki Warszawskiej, tak jak Józef Kosacki
i Henryk Magnuski.
A inżynier Jerzy Rudlicki?
On kończył studia w Paryżu. Skonstruował wyrzutnik do
bombardowań z dużej wysokości. Pracował w Stanach
Zjednoczonych, więc jego wynalazek był wykorzystywany
w amerykańskich bombowcach B-17, zwanych latającymi
fortecami. Należy jednak dodać, że inżynier Rudlicki rozwinął pomysł innego polskiego konstruktora, Władysława
Świąteckiego, który jeszcze w 1923 roku opatentował
wyrzutnik bomb. Z biegiem czasu modyfikował swój wynalazek. Gdy po klęsce wrześniowej znalazł się na Wyspach,
przekazał Brytyjczykom najnowszą wersję swojego wyrzutnika, który był instalowany powszechnie w bombowcach
RAF-u.
Nie wspomniał Pan o pistolecie Vis i karabinie Ur. Nie
miały znaczenia?
Miały, ale na pewno nie aż tak duże jak wcześniej
wymienione wynalazki. Karabin przeciwpancerny wzór 35,
zwany Ur, był produkowany w Warszawie. Niemcy, gdy
poznali zalety tej broni podczas kampanii wrześniowej,
wzmocnili specjalnie pancerze czołgów przed rozpoczęciem kampanii francuskiej. Również pistolet samopowtarzalny Vis, skonstruowany przez Piotra Wilniewczyca
i Jana Skrzypińskiego, produkowany od 1935 roku w Radomiu, był bardzo ceniony przez użytkowników, ale trudno
uznać, że miał istotny wpływ na bieg historii. Ur i vis uzupełniały niejako naszą obecność na naukowo-technicznym
froncie II wojny światowej. Była ona naprawdę niemała. n
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Spalona Pantera
przed katedrą w Kolonii,
marzec 1945 roku

TA D E U S Z W R Ó B E L

Wielki kocioł
Alianci przełamali pod koniec marca 1945 roku niemiecką
linię obrony wzdłuż wschodniego brzegu Renu i okrążyli
wrogie wojska broniące Zagłębia Ruhry.

P

o fiasku operacji powietrznodesantowej „Market Garden” we wrześniu 1944 roku w Holandii oraz zaskakującej niemieckiej kontrofensywie w Ardenach w końcu
grudnia, aliantom udało się odzyskać inicjatywę, ale
przed nimi na drodze w głąb III Rzeszy była do pokonania
wielka przeszkoda, Ren. Pierwszego jej przełamania dokonali
Amerykanie, którym 7 marca 1945 roku udało się zdobyć nieuszkodzony most Ludendorffa (kolejowy) w Remagen
i uchwycić przyczółek na drugim brzegu rzeki. Alianci rozpoczęli przygotowania do wielkiej ofensywy, która miała otworzyć im drogę w głąb Niemiec. Jednym z celów było jak najszybsze opanowanie Zagłębia Ruhry, centrum przemysłowego
III Rzeszy, bez którego jej machina wojenna nie była w stanie
funkcjonować.
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W ramach operacji „Plunder”, czyli forsowania Renu przez
brytyjską 21 Grupę Armii (GA) pod dowództwem marsz. Bernarda Montgomery’ego w rejonie na północ od Zagłębia Ruhry, na wysokości miast Rees i Wesel oraz na południe od kanału Lippe, planowano desant wojsk powietrznodesantowych. Do
tej operacji, której nadano kryptonim „Varsity”, wyznaczono
brytyjską 6 Dywizję Powietrznodesantową (DPD) i amerykańską 17 DPD. W odróżnieniu od „Market Garden” spadochroniarze i piechota szybowcowa mieli wylądować tuż za linią
frontu. Celami brytyjskich „czerwonych diabłów” były miejscowości Hamminkeln i Schnappenberg oraz większość zalesionych wzgórz Diersfordter, a także trzy mosty na rzece Issel.
Z kolei amerykańscy spadochroniarze mieli opanować resztę
wzgórz i miasto Diersfordt.
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owódcy Grupy Armii B tuż przed aliancką
ofensywą było podporządkowanych siedem korpusów. 5 Armię Pancerną tworzyły
XII Korpus SS, LVIII Korpus Pancerny i LXXXI
Korpus Armijny. W skład 15 Armii wchodziły
LIII Korpus Armijny, LXVII Korpus Armijny
i LXXIV Korpus Armijny. Feldmarszałek Model
miał pod swą komendą 24 dywizje: trzy pancerne (9.,11. i Lehr), dwie spadochronowe
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Grupa Armii „B”
(3. i 5.), pięć dywizji piechoty (59., 89., 176.,
338. i 353.), 11 grenadierów ludowych (12.,
18., 26., 62., 167., 183., 240., 272., 277., 326.
i 363.), dwie przeciwlotnicze (2. i 7.) i jedną grenadierów pancernych (3.). Dobrze wyglądało to
w statystyce, bo jednostki były już mocno przetrzebione we wcześniejszych bitwach. Dlatego
GA B miała około 70 czołgów nadających się
do walki i kilkadziesiąt dział szturmowych.

W nocy z 23 na 24 marca 1945 roku korpusy 21 GA sforsowały Ren. W celu zdezorientowania wroga brytyjskie jednostki
inżynieryjne ustawiły zasłonę dymną wzdłuż niemal 100 km
linii frontu. Niemcy do końca zatem nie wiedzieli, w którym
miejscu nastąpi forsowanie rzeki. Oddziały powietrznodesantowe wylądowały za Renem 24 marca 1945 roku. Rejon alianckiego desantu obsadzały oddziały niemieckiej 1 Armii Spadochronowej z Grupy Armii H. Jej jednostki zostały przetrzebione podczas wcześniejszych bitew i nie miały więcej niż po
4 tys. żołnierzy. Desant aliancki był od nich dwa razy liczniejszy, bo za Renem lądowało około 17 tys. Amerykanów, Brytyjczyków i Kanadyjczyków. Przed końcem dnia oddziały
powietrznodesantowe przełamały niemiecki opór i nawiązały
kontakt z czołowymi jednostkami 21 GA.
Alianci ponieśli znaczne straty w lotnictwie, ponieważ przeciwnik dysponował dużą liczbą automatycznych armat
przeciwlotniczych kalibru 20 mm i 37 mm, ze świetnie
wyszkolonymi obsługami. Niemcy zestrzelili od 58 do
64 samolotów, transportowych C-47 i C-46 oraz bombowców
B-24. Uszkodzonych zostało ponad 400 maszyn. Równie duże
były straty w szybowcach – 13 zestrzelono, 14 się rozbiło,
a 126 innych zostało uszkodzonych. Podczas walk 6 DPD straciła około 1400 żołnierzy z 7220, którzy wylądowali za Renem.
Z kolei 17 DPD szacowała swe straty na około 1300 z 9650 żołnierzy. Alianci wzięli 3500 jeńców.
Alianci, którzy przełamali niemiecką obronę nad rzeką,
szybko ustawili na Renie cztery mosty pontonowe. Przerzucili

rzeki i kanały
jednostki niemieckie
jednostki alianckie
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Rozpad frontu na północy spowodował, że
Modelowi podporządkowano potem XLVII KP
i LIII KA z przepołowionej 1 Armii Spadochronowej. W ich skład wchodziły 2 Dywizja Strzelców Spadochronowych, 116 DP, 180 i 190 DP
oraz Dywizja Hamburg. Siły te zreorganizowano w Gruppe von Lüttwitz (od nazwiska dowódcy) i powierzono im obronę północy Zagłębia
Ruhry.

nimi na powiększający się przyczółek na północ od Zagłębia
Ruhry ciężki sprzęt, w tym czołgi. Już 27 marca 1945 roku
mieli zatem na wschodnim brzegu Renu 14 dywizji.
Część 1 Armii Spadochronowej wycofała się na północny
wschód, a inne jej jednostki na południe. Powstała luka między
grupami armii H i B, a Wehrmacht nie miał rezerw, by ją załatać. Jego oddziały frontowe nie mogły liczyć na nowe czołgi
czy wsparcie lotnicze. Do tego została przerwana łączność
pomiędzy dowództwami armii i korpusów.
UDERZENIE NA POŁUDNIU
Grupa Armii B (GA B) pod komendą feldmarszałka Waltera
Modela broniła centralnego odcinka frontu zachodniego, od
Duisburga na północy do Koblencji na południu. Siły te chroniły Zagłębie Ruhry, dla której zagrożeniem był amerykański
przyczółek w Remagen. 25 marca 1945 roku wyprowadziła
stamtąd potężne natarcie amerykańska 1 Armia 12 GA, która
miała pięć dywizji piechoty i dwie pancerne. Jej wojska skierowały główny atak na niemieckie pozycje na południowym
odcinku frontu, na wprost przyczółka. Rejon ten był broniony
przez LXVII Korpus Armijny (KA), mający co prawda osiem
dywizji, ale osłabionych i do tego żadnej pancernej. Równocześnie amerykańska 3 Dywizja Pancerna (DP) przełamała front
na odcinku LXXIV KA, który zajmował pozycje północne.
Następnego dnia do natarcia dołączyła amerykańska 3 DP.
Do niewoli wzięto ponad 17 tys. Niemców, w tym kilkuset
z jednostek tyłowych 11 DP, która przemieszczała się na połuNUMER 5 | MAJ 2015 | POLSKA ZBROJNA
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AKTION RHEINLAND

16

kwietnia 1945 roku członkowie niemieckiego antyfaszystowskiego ruchu oporu podjęli działania, by bez walki
poddać Amerykanom Düsseldorf i uniknąć dalszych jego zniszczeń. Aresztowali szefa miejscowej policji i wysłali dwóch parlamentariuszy do wojsk amerykańskich. Antyfaszyści zostali jednak zdradzeni. Pięciu z nich aresztowano, torturowano, a potem postawiono przed sądem, który skazał ich na karę śmierci. Wyrok wykonano natychmiast.
Ich towarzyszom udało się jednak nawiązać kontakt z Amerykanami i przekonać ich, by powstrzymali się z kolejnym
niszczycielskim bombardowaniem Düsseldorfu. Amerykańskie wojska zajęły miasto 17 kwietnia 1945 roku, nie napotkawszy oporu.

dnie. Głównodowodzący siłami niemieckimi na zachodzie
feldmarszałek Albert Kesselring tuż przed amerykańskim
natarciem rozkazał przenieść ją z grupy B do G, która broniła
południowego odcinka frontu zachodniego. 11 DP miała
pomóc powstrzymać 3 Armię gen. por. George’a Pattona, która przeprawiła się przez Ren w nocy z 22 na 23 marca w rejonie Oppenheim. W następnych dniach marca Amerykanie sforsowali tę rzekę w okolicach miejscowości Boppard i Works,
a Francuzi z 1 Armii – koło Spiry.
Na południu nowym celem uderzenia 1 Armii USA był niemiecki LXXXIX KA, który tuż przed bitwą przeszedł w podporządkowanie GA B. W jego skład wchodziły 6 Dywizja Piechoty Górskiej SS i 276 Dywizja Grenadierów Ludowych.
Rozbicie tego korpusu spowodowało przerwanie połączenia
między grupami armii B i G.
28 marca 1945 roku DP doszła do miasta Marburg, a następnie dokonała zwrotu na północ. Tego samego dnia z przyczółka
na północ od Zagłębia Ruhry rozpoczęła natarcie amerykańska
9 Armia. W jej szpicy szła 2 Dywizja Pancerna. Tymczasem
3 Dywizja Pancerna napotkała opór w rejonie Paderborn, gdzie
znajdował się ośrodek szkoleniowy wojsk pancernych SS. Amerykanie obeszli Niemców. 1 kwietnia 1945 roku został nawiązany kontakt między jednostkami amerykańskiej 1 i 9 Armii
w rejonie Lippstadt, na zachód od Paderborn. Do 4 kwietnia
okrążenie Zagłębia Ruhry było całkowicie zamknięte.
W OKU CYKLONU
W kotle, znanym jako Ruhr Pocket czy też Ruhrkessel, znalazły się dowództwa: GA B, 15 Armii, 5 Armii Pancernej
i siedmiu korpusów. Na obszarze o wymiarach 48x130 km
zostało zamkniętych 19–21 dywizji oraz wiele innych jednostek. Amerykański wywiad szacował na początku kwietnia
1945 roku, że w okrążeniu jest 150 tys. żołnierzy wroga.
W rzeczywistości było ich nawet ponad 400 tys.
Dowództwo alianckie postanowiło zostawić do zniszczenia
kotła 13 dywizji 1 i 9 Armii, a reszta miała kontynuować natarcie na wschód. Potem dosłano jeszcze do Ruhry cztery dywizje. Do tego naprzeciwko Zagłębia, po drugiej stronie Renu,
rozmieszczono kolejne cztery dywizje 15 Armii USA.
W kolejnych dniach amerykańscy żołnierze przejmowali
kontrolę nad poszczególnymi miejscowościami. Jednych Niemcy bronili zażarcie, w innych jankesów witały opustoszałe ulice. Ich mieszkańcy zaś zapewniali Amerykanów, że nigdy nie
popierali nazizmu i nic nie wiedzieli o popełnianych przez
reżim Adolfa Hitlera zbrodniach.
Jednocześnie US Army poddawało się coraz więcej niemieckich wojskowych, choć Hitler rozkazał Modelowi walczyć do
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ostatniego żołnierza. W pierwszej dekadzie kwietnia amerykańska dywizja oczyszczająca kocioł brała dziennie przeciętnie
300–500 jeńców, maksymalnie tysiąc. Między 11 a 14 kwietnia
1945 roku Amerykanie przecięli kocioł na dwie części i szybko
zlikwidowali mniejszą z nich.
13 kwietnia 7 DP US Army poddał się dowódca 15 Armii
gen. Gustaw von Zagen. Tego dnia do niewoli trafił też były
dowódca LXXXI KA, gen. Friedrich Köchling. Feldmarszałek
Model 15 kwietnia wydał rozkaz o demobilizacji wszystkich
żołnierzy starszych wiekiem oraz nieletnich. Następnego dnia
poddał się aliantom dowódca XLVII Korpusu Pancernego
Heinrich von Lüttwitz, z kolei żołnierze 18 Korpusu Powietrznodesantowego schwytali dowodzącego 5 Armią Pancerną
gen. Jozefa Harpego, gdy próbował uciec z kotła na kontrolowane przez Wehrmacht tereny Holandii. 19 kwietnia w ręce
Amerykanów oddał się dowódca LIII KA Fritz Hermann
Michael Bayerlein. W sumie do niewoli dostało się 30 generałów, admirał i 317 tys. żołnierzy. Schwytany został także Franz
von Papen, były kanclerz, który swymi posunięciami ułatwił
Hitlerowi dojście do władzy.
W ich ślady nie poszedł feldmarszałek Model, jako jeden
z niewielu wśród niemieckich dowódców uważany za prawdziwego faszystę, z przekonania. 21 kwietnia 1945 roku udał się
w towarzystwie dwóch oficerów w głąb lasu, między Duisburgiem a wioską Lindorf, gdzie się zastrzelił. Jednym z motywów
tej decyzji było przekonanie, że niemiecki marszałek nie poddaje się wrogowi. Dlatego bardzo ostra była w owych czas krytyka postawy feldmarszałka von Paulusa, który dał się wziąć do
sowieckiej niewoli pod Stalingradem. Niemniej jednak w ostatnich dniach wojny aliantom poddała się większość marszałków
III Rzeszy. Istniały też inne powody decyzji Modela. Otóż obawiał się on, że może być sądzony za zbrodnie wojenne. Ale najbardziej bał się wydania Związkowi Sowieckiemu. Dzień
wcześniej, z ręką podniesioną w nazistowskim pozdrowieniu,
zginął w starciu z Amerykanami dowódca Przyczółka Reńskiego (Rhein-Brückenköpfe) gen. Joachim von Kortzfleisch.
W tych czasach ze strachu przed odpowiedzialnością samobójstwa popełniali też liczni przedstawiciele elity nazistowskiej.
Okrążenie i późniejsze zniszczenie GA B spowodowało, że
dowództwu Wehrmachtu nigdy nie udało się już odtworzyć
jednolitej linii frontu na Zachodzie. Po osiągnięciu 16 kwietnia
przez kanadyjską 1 Armię wybrzeża Morza Północnego
w rejonie granicy niemiecko-holenderskiej, część wojsk
III Rzeszy została odcięta w Holandii, gdzie zablokowana
trwała do kapitulacji. W czasie, gdy w Zagłębiu Ruhry gasł
niemiecki opór, czołowe oddziały amerykańskie były już nad
Łabą i czekały na Armię Czerwoną. 			
n
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K R Y S T Y NA BA RA N OW S KA

Wojna w Europie w zasadzie się skończyła.
Beznadziejnie, wbrew wszelkiej logice broniła się nadal
Festung Breslau, gdzie ginęli pracujący w strefie
największego ostrzału robotnicy przymusowi z całego
świata. Wśród nich grupa warszawianek, która trafiła
do Wrocławia po upadku powstania w stolicy.

O

bóz pracy w Herzogshufen. Koniec stycznia 1945
roku. Front zbliżał się nieuchronnie. Szosą ciągnęły
kolumny wojska, ale teraz już w odwrocie. Pobandażowani, kulejący i zmarznięci Niemcy wlekli się lub
jechali końmi, bez ładu, bez szyku. Boże, co to była dla nas za
radość! Ci sami, którzy jeszcze tak niedawno maszerowali butnie i hardo podbijać Europę, cały świat, wlekli się okaleczeni,
przegrani, w rozsypce. Nie był to już tryumfalny paraderschrit.
Nie próbowałyśmy nawet ukrywać naszej radości. Mogłyśmy
jeszcze sto razy zginąć nim wojna się skończy, ale ten koniec

zbliżał się nieubłaganie. Nie martwiłyśmy się nawet tym, że co
kilka dni byłyśmy informowane przez megafony, że właśnie
zrzekłyśmy się obiadu na rzecz uchodźców niemieckich.
Przykładałyśmy co rusz uszy do ziemi, by posłuchać najwspanialszej dla nas muzyki. Dudniła głucho! A zaraz potem
było słychać coraz wyraźniej odgłosy zbliżającego się frontu.
Kończył się styczeń, gdy pewnego dnia spędzono nas z okopów. „Pakować się. Wyruszamy. Ewakuacja”.
Byłyśmy przygnębione. Front, a z nim wyzwolenie, już tak
blisko, a nas znowu pognają, nie wiadomo dokąd. Kto wie, jak
NUMER 5 | MAJ 2015 | POLSKA ZBROJNA
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długo przyjdzie czekać wyzwolenia? Zima w pełni, śnieg głęboki, szosy zawiane. Bardzo ciężko było iść, ale sił dodawał
nam widok leżących przy szosie trupów. Poprzedniego dnia
pędzono tędy jeńców radzieckich. Tych, którzy nie mogli iść,
zabijano na miejscu.
WYWIOZĄ NAS, NIE WIEDZIEĆ DOKĄD…
Połowa lutego. Jechaliśmy ze zgaszonymi światłami ostatnią
drogą do Wrocławia, która była jeszcze w rękach Niemców.
Wkrótce wokół zaczęły świstać kule i rwać się pociski. To były
ostatnie chwile na dotarcie do miasta (do którego wcale nam
się nie spieszyło). Kilka dni później okrążenie się zamknęło.
Przed północą dotarłyśmy do obozu Klausewitzschule.
Byłyśmy tam pierwszymi kobietami, więc wywołałyśmy
pewną sensację. Wśród mężczyzn, którzy natychmiast się
zbiegli, było wielu warszawiaków. Któraś z dziewczyn spotkała nawet swojego znajomego ze stolicy. W sumie zrobiło
się nam nieco raźniej. Byłyśmy wprawdzie w kolejnym obozie, ale między swoimi.
W następnych dniach obóz, do którego zwieziono kilka
tysięcy obcokrajowców, zaczął się zagęszczać. Trudno powiedzieć, ile narodowości zgromadzono na tej niewielkiej przestrzeni. W tłumie znalazło się nawet trzech Chińczyków.
Dwóch z nich przywieziono z Paryża, a trzeciego… nie wiem
skąd.
Pracowałyśmy przy maskowaniu obiektów wojskowych
i dworców. Najczęściej tam, gdzie akurat był największy
ostrzał. Bywało, że przez cały dzień znajdowałyśmy się pomiędzy pozycjami niemieckimi i radzieckimi. Wiele z nas przy tej
robocie ginęło, bardzo dużo było rannych. W piwnicach szkoły
Niemcy założyli szpital. Lekarze i obsługa rekrutowali się spośród więźniów.
W pierwszych dniach naszego pobytu Niemcy zebrali
wszystkie kobiety, by je ewakuować z miasta. Ukryłyśmy się,
bo front miałyśmy już na wyciągniecie ręki. A tak, wywiozą
nas, nie wiedzieć dokąd…
Z tych, które zostały ewakuowane, wróciły jedynie niedobitki. Wyjechały dwa pociągi i oba zostały zbombardowane.
Budowałyśmy lotnisko. Na wielkim obszarze spalono,
a potem wysadzono w powietrze zniszczone podczas walk
domy. Uprzątałyśmy ich gruzy i równałyśmy teren pod pasy
startowe. Pracowałyśmy ciężko, nieustannie poganiane przez
nadzorujących nas żołnierzy. W południe przywożono nam
obiad w kotłach, zjadałyśmy i praca trwała dalej.
OBUDŹCIE MNIE, GDY ZACZNIEMY SIĘ PALIĆ
Kilka razy dziennie musiałyśmy się kryć w tych gruzach,
gdy nadlatywały samoloty. Na naszych oczach waliły w miasto
setki bomb. Wracając, zgadywałyśmy, czy nasza szkoła jeszcze
stoi. Szczęściem stała. Można się było umyć, odpocząć. Wieczorem szłyśmy na ostatnie piętro, gdzie odbywały się koncerty pod patronatem naszego Lagerführera, który wyjątkowo się
na zajmowane stanowisko nie nadawał. Uwielbiał śpiew, muzykę, kobiety, a nie cierpiał wojny. Na występy nie tylko nam
pozawalał, ale też sam często przychodził popatrzeć.
Każdy, kto chciał, mógł wykonać swój numer. Więźniowie
grali na pianinie, na trąbce, deklamowali i śpiewali w swoich
językach. Niektóre piosenki, na przykład „Madelon”, śpiewali
wszyscy chórem, każdy po swojemu. Niektórzy wykonawcy,
chociażby Włoch, na którego wołali Toni, okazywali się arty-
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GINĘŁO NAS
CORAZ WIĘCEJ
I ZŁAPAŁAM SIĘ
NA TYM, ŻE
Z OBOJĘTNOŚCIĄ
PATRZĘ NA STOS
ZABITYCH. BYŁO
ICH ZBYT WIELU,
BY ROBIŁO TO
WRAŻENIE
stami z prawdziwego zdarzenia. Gdy bomby i pociski waliły
w pobliżu, robiło to wrażenie domu wariatów.
Wolne chwile postanowiłyśmy wykorzystać też na naukę
języków. Jedna z pań, tytułowana profesorką, podjęła się uczyć
nas angielskiego i francuskiego. Niestety, skończyło się na paru
lekcjach, gdyż naszą nauczycielkę zabiła rama okienna, która
wyleciała od wstrząsu.
Ginęło nas coraz więcej i kiedyś zdumiona złapałam się na
tym, że z obojętnością patrzyłam na stos zabitych. Było ich
zbyt wielu, by robiło to większe wrażenie.
Nadeszły Święta Wielkanocne. Było to bodajże 9 i 10 kwietnia. Ku naszemu zdziwieniu, tego dnia nie wyprowadzono nas

wojny
i pokoje
KRYSTYNA
BARANOWSKA
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do pracy, gdyż od rana rozpoczęły się naloty. A właściwie to
jeden, nieustanny, trwający cały dzień. Gdy jedna grupa samolotów zrzucała bomby, druga już odlatywała, a trzecia właśnie
nadlatywała.
Staliśmy wszyscy na korytarzach, żeby być jak najdalej od
okien. Ściany dygotały. Bomby spadały tak blisko, że myśleliśmy, że to już na nas… Nikt w tym czasie nie jadł, nie pił, staliśmy cały dzień, czekając na swoją kolej.
Dopiero gdy się ściemniło, samoloty odleciały, ale artyleria
nie przerywała kanonady. Jakim cudem żyliśmy? Wkoło płonęły domy, od pożarów było tak widno, że można by igłę znaleźć. Mężczyzn zabrano do gaszenia ognia w sąsiednich
budynkach. Swoim zwyczajem zjadłam wszystko, co miałam
do zjedzenia, położyłam się spać i poprosiłam żeby mnie obudzili, gdybyśmy się zaczęli palić.
Zaprzyjaźniłam się w obozie, już jakiś czas temu, z Franią,
wspaniałą dziewczyną z Kalisza. Opowiadałam jej o swoich
przeżyciach z powstania i późniejszych. W niebezpiecznych
chwilach kuliła się za mną, żartując: „Ciebie kule i pociski
omijają, nic cię nie trafi”.
A jednak to właśnie ona uratowała mi życie. Następnego
dnia, w drugi dzień świąt, obudziła mnie bardzo wcześnie:
„Ubieraj się. Transport chorych jedzie do obozu na Bugweide.
Zabieramy się z nimi”.
„Nie jestem chora”, usiłowałam spać nadal.
„Wszyscy idą, kto chce. Niemcy wcale nie sprawdzają, też
jest im już wszystko jedno. Przecież tu zginiemy. I tak cudem
przeżyłyśmy wczorajszy dzień”.

A R C H .

R O D Z I N N E

rodziła się w 1925 roku, w osiadłej od
pokoleń w stolicy rodzinie kupieckiej.
Wybuch wojny uniemożliwił jej rozpoczęcie
nauki w liceum. Przez całą okupację pracowała w rodzinnym sklepie, uczyła się na
kompletach. W powstaniu warszawskim,
podczas bombardowania Śródmieścia,
straciła pod gruzami najbliższą rodzinę.
Cudem ocalona, schorowana, po jego
upadku została wywieziona do Wrocławia,
gdzie przez osiem miesięcy pracowała niewolniczo przy budowaniu umocnień w obleganym mieście. Po wyzwoleniu wróciła
eszelonem do Warszawy. Rozpoczynała życie od nowa.
Mimo niezwykłej siły i pogody ducha,
niewiele mówiła o dramatycznych przeżyciach. Były dla niej zbyt ciężkie i bolesne.
Spisała je dopiero po wielu latach, dla
wnuka.
Fragmenty wspomnień Krystyny Baranowskiej z powstania warszawskiego pod
tytułem „Hoża 7”, zamieściliśmy w „Poln
sce Zbrojnej” nr 8 w ubiegłym roku.

„Franiu kochana”, usiłowałam tłumaczyć. „Że zginiemy, to
nie ma żadnych wątpliwości, i jest mi zupełnie obojętne, gdzie
i kiedy to się stanie. Idź, jeśli chcesz, ja się stąd nie ruszam”.
Z Franią sprawa nie była jednak łatwa, sama nie chciała iść,
ale jeszcze bardziej bała się zostać. Wreszcie, warknąwszy na
nią ze złością, zaczęłam zbierać swoje rzeczy.
CHRYSTE, PRZECIEŻ TO WIOSNA!
Kolumna właśnie ruszała. Lżej ranni, lżej chorzy i cała gromada zdrowych oraz garstka konwojujących Niemców. Teraz
dopiero zobaczyłyśmy ogrom zniszczeń. Byłam wstrząśnięta.
Miasto było tak piękne, gdy je zobaczyłam po raz pierwszy…
Teraz gruzy, gruzy i pożary. Chwilami szłyśmy przez tak
gesty dym, że trzeba było zamykać oczy, zasłaniać nos i usta,
brnąć po omacku.
Leje od bomb były tak głębokie, że trzeba było je obchodzić
sąsiednimi ulicami. Gorąco jak w piekle. Fruwały szmaty
i papiery. Marsz do mostu na Odrze trwał godzinami. Przeszliśmy wreszcie ten most… I nie mogłyśmy uwierzyć oczom – trawa, kwiaty, zielenią się drzewa. Chryste, przecież to wiosna!
Nie miałyśmy dotąd okazji jej dostrzec. Tymczasem żołnierze
popędzali, bo już nad nami warczały kolejne samoloty, leciały
bomby, rozpoczynał się ciąg dalszy wczorajszej makabry.
Dobrnęłyśmy wreszcie do Burgweide. Kilkadziesiąt baraków otoczonych drutami i wieża strażnicza pośrodku. Powitały
nas rwące się nieopodal pociski. Strzelał czołg. Wcześniejsze
mieszkanki pocieszyły nas, że to przypadek. Rosjanie stoją
w pobliskim lasku i widzą, że tutaj jest obóz obcokrajowców.
NUMER 5 | MAJ 2015 | POLSKA ZBROJNA

111

|wojny i pokoje II WOJNA ŚWIATOWA|
Wybieramy sobie miejsca w baraku, rozkładamy rzeczy
i idziemy obejrzeć lager. W dwie godziny po naszym przybyciu
przyjeżdżają ciężarówki z rannymi. Dowiadujemy się, że tuż
po naszym wyjściu dwie bomby uderzyły w szkołę, wybuchł
pożar. Ci, którzy wyszli z tego cało, musieli wyciągać z gruzów
rannych i ewakuować szpital z dolnych pomieszczeń. Z naszego pokoju jedna Rosjanka została zabita, a wszystkie pozostałe
ciężko ranne.
Pomagamy rozmieścić rannych w barakach. Robi się nam
bardzo ciasno. Ach Franiu, Franiu, swoim uporem ocaliłaś
mnie od śmierci, a może od gorszego od niej kalectwa.
Nadal pędzą nas do roboty, znów mamy iść pod bomby.
Migamy się jak możemy. Jeśli nas prowadzą wermachtowcy,
to można swobodnie zwiać, zanim się dojdzie do bramy. Są
na wszystko obojętni, najwyraźniej mają dość wojny. Niestety, w mieście są również dywizje SS, broniące się do końca.
Wiedzą, że zwycięzcy nie będą mieli dla nich litości. Czasem
pomagałam w szpitali Tosi i Celi, pracującym jako pielęgniarki. Nie nadawałam się jednak do tej pracy. Aż dziwne, że
mimo tylu doświadczeń nie mogłam patrzeć z bliska na rany
i krew. Czasem jednak zostawałam, żeby popilnować lub
nakarmić rannych. Poznałam wspaniałego chłopaka z Woli,
Jędrka, rannego odłamkiem w szyję. Wpadałam, żeby mu
pomóc w jedzeniu.
Wzruszający byli Chińczycy. Jeden był ranny, więc dwaj
pozostali po pracy siedzieli przy nim cały czas. Zdobywali
przysmaki, przynosili świeżą pościel i godzinami rozmawiali.
Po powrocie z pracy, może to się wydać groteskowe i niewiarygodne, ale nadal toczy się życie rozrywkowe. Znowu jedni
grają, drudzy śpiewają, inni chodzą na rękach. Odbywają się
też międzypaństwowe mecze piłki nożnej. Polska–Włochy,
Polska–Czechosłowacja, Włochy–Francja. Kibicujemy tak
zawzięcie, że nawet wówczas, gdy pewnego razu zaczął strzelać granatnik, nikt się nie ruszył. Po meczu dwóch rannych
kibiców wylądowało w szpitalu.
W CZASIE NALOTU GRAM W SALONOWCA…
Za drutami obozu rośnie cmentarz. Umierają ciężej ranni.
Pewnego razu nadleciał samolot i zrzucił na nas kilka bomb.
Jedna trafiła w barak. Został po nim jedynie głęboki lej, który
szybko wypełnił się wodą. Zmówiliśmy pacierz za dusze jego
mieszkańców, i tyle.
Zmieniła się teraz taktyka nalotów. W dzień było względnie,
a samoloty nadlatywały po zapadnięciu zmroku. Rzucały najpierw na spadochronach girlandy świateł, które nazywaliśmy
choinkami, a Niemcy – Christbaum. Przy takim oświetleniu
rozpoczynali bombardowanie. Nie kładliśmy się więc spać,
lecz czekaliśmy. Robiliśmy wówczas różne, najgłupsze w świecie rzeczy. Na przykład my, trzy Polki, Włoch, Francuz i Rosjanin, graliśmy w salonowca.
To były sposoby ratowania się przed obłędem. Najczęściej
jednak śpiewaliśmy. Kiedy nalot się zaczynał, wychodziliśmy
przed baraki, żeby śmierć spotkała nas na świeżym powietrzu.
Niedaleko były koszary, więc bomby zazwyczaj padały dość
blisko. Kiedy nalot się kończył, mogliśmy iść spać.
Mieszkało nas w jednej sali około 40 osób. Na podłodze, na
kocach, w towarzystwie okropnego robactwa, tak ściśnięci, że
w nocy trzeba było zdejmować z siebie czyjeś ręce i nogi, żeby
się przekręcić na drugi bok. Wieczorna sceneria była nadzwyczajna, ciemne niebo nad miastem stojącym w łunie, usiane
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kropkami, kreskami, czerwonymi, żółtymi, niebieskimi.
Nauczyliśmy się je rozróżniać… to karabiny maszynowe, to
bomby fosforowe… Kiedyś, gdy było ciemno, Rosjanie mówili do nas przez megafony, że wiedzą o nas i starają się oszczędzać, ale jest wojna i nie zawsze mogą.
Rzeczywiście, wokół obozu było względnie spokojnie. Młoda Niemka przychodziła z dwójką dzieci i całymi dniami przesiadywała pod drutami ogrodzenia. Pewnego dnia jednakże,
ujrzeliśmy z przerażeniem, że obóz obstawiono dookoła działami przeciwlotniczymi. Jeszcze jedno perfidne posunięcie, typowe dla Niemców.
Obok baraku, w którym mieszkała Halinka, stała szopa
z dachem na drewnianych palach. Tam niemiecki ksiądz, którego znaliśmy jeszcze z Klausevitzschule, odprawiał dla nas
msze, udzielał ogólnego rozgrzeszenia i sakramentów, a nawet
dawał śluby. Wiele Polek zawarło wówczas małżeństwa, głównie z Włochami i Francuzami. Przetrwały one przeważnie do
końca oblężenia. Po wyzwoleniu zagraniczni mężowie wsiedli
do ciężarówek i pomachali polskim żonom z daleka. Wielu
z nich było z pewnością już wcześniej żonatych.
IDZIEMY OBEJRZEĆ WROCŁAW!
Kilkakrotnie już na parę godzin ustawały walki. Prawdopodobnie dowództwo niemieckie paktowało z Rosjanami. Trudno
opisać, jak dźwięczy taka cisza po miesiącach nieustannego
huku. Nie mogliśmy sobie wówczas znaleźć miejsca. Potem
jednak wszystko zaczynało się od nowa.
Były już pierwsze dni maja. Wiedzieliśmy, że Berlin padł, że
Hitler nie żyje… Tylko Festung Breslau trwała wbrew wszelkiej logice i rozsądkowi. I nagle, 6 maja, cisza. Nie wierzyliśmy. Pewnie za moment zaczną, jak zwykle. Idziemy sprawdzić i okazuje się, że po Niemcach ani śladu. Nie ma ich ani na
wieży, ani w bramie…
Szał radości!!! Koniec wojny! Przeżyliśmy, chociaż wydawało się to chwilami niemożliwe. Najbardziej obawialiśmy się,
że szwaby wykończą nas przed odejściem.
Biegniemy wszyscy pod wieżę strażniczą, gdzie powiewa
czerwona chorągiew z sierpem i młotem, a rosyjscy żołnierze śpiewają swój hymn. Paru mężczyzn wspina się na wieżę i wieszają kolejne flagi – czechosłowacką, włoską, francuską… i śpiewają hymny. Najdłużej czekamy na naszą.
Wreszcie jest biało-czerwona, trochę krzywo w pośpiechu
zeszyta, ale to nieważne. Śpiewamy, całujemy się i płaczemy. Formuje się jakiś zwariowany pochód wokół obozu,
ludzie tłuką w kotły, wiozą się na taczkach, tańczą poprzebierani w co się da, aby dziwacznie. Wielka, wielka, radość.
Tej szalonej nocy nikt nie zmrużył oka. Pojawiły się w barakach całe kubły jakiegoś alkoholu. Mówiono, że na tym jeździły czołgi, ale ludzie pili. Zresztą, ci, którzy nie pili, byli
pijani radością.
Następnego dnia około dziesiątej rano radosny krzyk. Do
obozu wjeżdża samochód z oficerami radzieckimi. Biegniemy ich witać, kobiety rzucają kwiaty zebrane przy drutach ogrodzenia, któryś z mężczyzn biegnie z butelką i kieliszkiem.
Rosjanie pogadali i odjechali. Namawiali nas do zajmowania
opuszczonych mieszkań i zgłaszania się do pracy. Wychodzimy
za druty, to jest nasze miasto. Na szosie ustawiają się do niewoli niemieccy żołnierze. Stoją w długim szeregu. Bez broni, bez
n
pasów. Idziemy całą gromadą obejrzeć Wrocław.

na spocznij

|STREFA SPORTU|

C

Bohaterscy
selekcjonerzy

iekawe, jak wielu obywateli Polski koniec II wojny światowej zastał z dala od
rodzinnego domu. 50%? A może jeszcze więcej? Czy był drugi kraj, którego
ludność uległaby tak wielkiemu rozproszeniu na skutek działań wojennych?
ANDRZEJ
Chodzi oczywiście o Polskę w granicach z 1939 roku, tę ze Lwowem, z WilFĄ FA R A
nem i Stanisławowem.
Ryszard Koncewicz, lwowiak, świętował koniec wojny w Bytomiu. Do rodzinnego
miasta nie miał powrotu. Na pewno wiedział, co się w Polsce święci w 1945 roku,
a mimo to pchał się do armii. Ta jednak go nie chciała. W wojskowych aktach rejestracyjnych zanotowano: „Zdecydowany zwolennik kół londyńskich. Nastawienie reakcyjne. Na zaufanie nie zasługuje. Wniosek – do służby w Wojsku Polskim nie nadaje się.
W pracy cywilnej kontrolować”.
Kim był Ryszard Koncewicz, starszym kibicom sportowym wyjaśniać nie trzeba.
Młodszych informuję: pełnił funkcję selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski przed
Kazimierzem Górskim (też lwowiakiem). To on tworzył zręby drużyny, która błysnęła
najpierw w igrzyskach olimpijskich, a później w mistrzostwach świata. „Bez Koncewicza nie byłoby Górskiego” – pisał dziennikarz „Rzeczpospolitej”, Stefan Szczepłek.
Związki Koncewicza z wojskiem zaczęły się w 1933 roku, kiedy to jako 22-letni
młodzieniec ukończył Dywizyjny Kurs Podchorążych Rezerwy przy 19 Pułku Piechoty we Lwowie. Dwa lata później otrzymał awans na stopień podporucznika. W momencie wybuchu wojny znalazł się w 40 Pułku Piechoty „Dzieci Lwowskich”, obejmując
dowództwo plutonu. W drodze na front pułk został skierowany do obrony Warszawy.
Tu ppor. Koncewicz wyróżnił się męstwem, jego pluton zadał duże straty niemieckim
oddziałom czołgowym i piechoty zmotoryzowanej. W 50. rocznicę wybuchu wojny
Koncewicz otrzymał Order Virtuti Militari. Lepiej później niż wcale.
Jest jednym z 80 ludzi sportu, których uhonorowano tym najwyższym polskim
odznaczeniem wojskowym. Pisze o nich Bogusław Szwedo w książce „Na bieżni
i w okopach” (IPN, Rzeszów 2011). Autor wymienia nie tylko tych, którzy zasłużyli się podczas II wojny światowej. Dużo miejsca poświęca także bohaterom z lat
1914–1918 oraz uczestnikom wojny z bolszewikami w latach 1919–1920. W książce Bogusława Szwedy pojawia się wiele bardzo znanych nazwisk, między innymi
jeźdźcy Henryk Dobrzański i Adam Królikiewicz, narciarz Stanisław Marusarz,
pilot Stanisław Skarżyński oraz lekkoatleta, piłkarz, pływak i narciarz w jednej osobie Tadeusz Kuchar.
Bitewne zasługi tego ostatniego są szczególne, bo nie dotyczą ani
wojen światowych, ani starcia z Sowietami. Tadeusz Kuchar był jedWŚRÓD ODZNACZONYCH
nym z bohaterów obrony Lwowa przed Ukraińcami w listopadzie 1918 roku. Z Ryszardem
ORDEREM VIRTUTI MILITARI
Koncewiczem łączy go nie tylko Virtuti Mili80 OSÓB TO LUDZIE SPORTU
tari. Kuchar był także (i to po wielekroć)
selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Polski. I lwowiakiem, choć, gwoli ścisłości, uron
dził się w Krakowie.
NUMER 5 | MAJ 2015 | POLSKA ZBROJNA

113

|wojny i pokoje Z PRZEDWOJENNEJ POLSKI ZBROJNEJ|

A R C H I W U M

C Y F R O W E

,

A N N A DĄ B R OW S KA

N A R O D O W E

Druga skóra żołnierza
Mundur to ochrona i wyróżnik każdego wojskowego.

Z

byt powoli zdążamy do racjonalnych reform mundurów wojskowych. Jedną z przyczyn jest
wpływ mody, drugą niedostateczne
uświadomienie ogółu wojskowych
o wpływie odzieży na zdrowie”, pisał
w marcu 1935 roku w „Polsce Zbrojnej”
mjr Janusz Barecki.
HARTOWANIE ŻOŁNIERZA
Jak dodawał oficer, w opracowywaniu
racjonalnych reform umundurowania

P I T A W A L

brane są pod uwagę wymagania nowoczesnej taktyki wojskowej i względy
ekonomiczne. „Natomiast współczesne
wiadomości o higienie odzieży nie
zostały dotychczas należycie uwzględnione”, stwierdzał.
Major uważał, że reforma umundurowania wojskowego wobec konieczności
zahartowania żołnierza na zmiany temperatury, deszcze, zaziębienia i choroby
tym bardziej nakazuje zwrócić baczniejszą niż dotąd uwagę na higieniczną

Oficer przed sądem

Wprowadzanie porządków nie spodobało się części
podwładnych majora.

L

atem 1923 roku komendantem
Powiatowej Komendy Uzupełnień
Warszawa I został mjr Jan Wróblewski,
oficer słynący z surowych zasad i przestrzegania litery prawa. W nowym
miejscu zastał spore nieporządki i nadużycia, zaczął więc wprowadzać swoje
zasady służby.
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Nie spodobało się to części żołnierzy,
w tym sierżantom, Henrykowi Kneczkemu i Arturowi Maissnerowi. „Aby
pozbyć się nowego szefa, zaczęli donosić
najfantastyczniejsze historie wachmistrzowi Tomaszowi Pilchowi z V plutonu
żandarmerii o rzekomych nadużyciach
majora”, pisano w „Polsce Zbrojnej”.

stronę odzieży. „Higienista uznałby za
najlepszy mundur lekki z otwartym kołnierzem, pozwalający na swobodę
ruchów, a zarazem ciepły i nieprzemakalny, a więc z czystej tkaniny wełnianej wykonany”.
Jak sugerował Janusz Barecki, pod
mundurem zimą żołnierz nosiłby ciepły sweter, a latem cienką koszulę
z tkaniny bawełnianej. „Spodnie z czystej wełny, krótkie do kolan. Tak ubrany żołnierz byłby lepiej zahartowany,

Wachmistrz powiadomił swojego
szefa, kpt. Jakuba Zapałę, który wszczął
śledztwo, a następnie akta przesłał do
Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie. Główne zarzuty obejmowały
nadużycia podczas służby, w tym przenoszenie, w zamian za łapówki, poborowych do rezerwy lub zmianę ich
przydziału. Ostatecznie akt oskarżenia
objął cztery przestępstwa.
Zarzucano majorowi: przeniesienie
do zapasu poborowego Józefa Blachmana, który uprzednio został umieszczony na liście do 70 Pułku Piechoty,
przeniesienie do zapasu Ignacego

wojny
i pokoje
a że strój taki będzie praktyczny, pokazują mundury harcerzy czy marynarzy”, argumentował.
Podobnie uważał płk Kazimierz Januszewicz. „Sprawa naszego ubioru wojskowego wciąż porusza umysły oficerów. Wszak ubiór polowy to część składowa uzbrojenia, maska, która
przystosowuje do otaczającego terenu
i pozwala ukryć się przed okiem nieprzyjaciela. Dziś takiego ubioru właściwie nie mamy”, pisał w 1936 roku
w wojskowej gazecie.

KEPI CZY ROGATYWKA
Osobna dyskusja toczyła się w kwestii
nakrycia głowy. „Nasza rogatywka pie-

chociarska połączona z krojem munduru
europejskiego łączy zasadę niepraktyczności z urąganiem wszelkiemu stylowi.
Dodatkowo wbrew przepisom ulega ona
ewolucji nie tylko mody, ale wahaniom
natury indywidualno-psychologicznej.
Widziałem rogatywki sztywne, płaskie
lub miękkie wyglądające jak maciejówki”, pisał w 1923 roku Stefan Radziński.
Jego zdaniem, takiemu postępowaniu
żołnierzy zapobiegłoby wprowadzenie
sztywnej czapki wojskowej mającej
wyraźne kształty. „Dlaczegoż więc nie
przyjąć wzoru czapki francuskiej kepi,
która tak harmonizuje z resztą stroju
naszego. Piechur polski jest to dziecię
wojny światowej o wolność narodów,
a zaakcentowanie braterstwa broni z piechotą francuską jest dalszym ciągiem
naszej tradycji rycerskiej”, stwierdzał
Radziński.
Polemizował z nim kpt. Józef Rossowski. „Nie chcemy, aby dyskusja o mundurze wojskowym przyczyniła się do
odebrania mu cech indywidualnych,
a atakowana rogatywka może jako jedyna nadaje dziś wojsku naszemu odrębny
wygląd zewnętrzny”. Uważał, że najlepiej byłoby cały mundur utworzyć samodzielnie, tak żeby odpowiadał naszym
celom i klimatowi, zamiast ślepo naśladować to, co inni wymyślili.
Kapitan proponował, aby do munduru wprowadzić pewne motywy stroju
narodowego, a jego zdaniem właśnie
czapka jest elementem podkreślania
odrębności. „Dlaczego mamy porzucić
swoją tradycję i przyjąć obcą, aby
nakrycie głowy, do którego nie tylko
my, ale świat cały się przyzwyczaił,
zmienić na francuskie kepi, które jest
n
nam zupełnie obce?”, pytał.

Rozenberga, który został skierowany do
19 Pułku Artylerii, udzielenie zgody
na wyjazd za granicę pięciu rezerwistów i przydział szer. Pawła Gatki
z 19 Pułku Piechoty w charakterze
ordynansa mjr. Konowackiego.
Rozprawie w sądzie przewodniczył
płk Marek Orski. „Jako pierwszego
przesłuchano oskarżonego, który w rzeczowym i wykazującym znajomość
służby omówieniu obalał punkt za
punktem zarzucane mu czyny”.
Potem zeznawali świadkowie. Pierwsi sierżanci i wachmistrz żandarmerii.
Z początku ich zeznania były spójne,

obciążające majora. „Jednak pod wpływem pytań sądu i adwokata pomiędzy
ich wersjami wydarzeń powstawały
sprzeczności”, podawał korespondent
wojskowej gazety. Maissner stwierdził,
że Kneczke namawiał go do składania
fałszywych zeznań, Pilch twierdził, że
podoficerowie zmuszali go do pisania
raportów na majora.
Następnie przesłuchano oficerów,
podwładnych oskarżonego, którzy
wydawali o nim jak najlepszą opinię
jako o człowieku zasługującym na bezwzględne zaufanie. Na koniec przed
sądem stanął kpt. Zapała. „Okazało się,

BUTY W BŁOCIE
Jego zdaniem, obecna kurtka mundurowa nie daje swobody ruchów, kołnierz
jest zbyt wysoki, a całość przeładowana
błyskotkami. „Nie możemy wyjść na
wojnę z błyszczącymi wężykami i odznakami. Srebrne hafty przy mundurze są
nieestetyczne i niesmaczne. Powinny być
zastąpione, jeśli już być muszą, haftami
z wełny barwy ochronnej”.
Z kolei kpt. Bernard Górniak poświęcił uwagę butom. „Żołnierz na nogach
powinien mieć buty z cholewami, a nie
trzewiki z owijaczami”, twierdził. Argumentował, że te ostatnie skutkują mokrymi nogami, otarciami i odparzeniami
w czasie marszu.
„W naszym kraju jesienią i zimą, czyli w ciągu prawie ośmiu miesięcy, piechur ma mokrą stopę i nabywa od tego
przeziębienia. Dobre buty zapewnią
zdrowie szeregowym oraz zaoszczędzą
na nadmiernym zużyciu onuc i owijaczy,
których wciąż jest brak”.

P O L S K A Z B R O J N A
1 2 K W I E T N I A
1 9 3 7 R O K U

MJR
KAZIMIERZ
ULEŃSKI:

K

apelmistrz z natury swego
stanowiska jest dowódcą
oddziału składającego się
z kilkudziesięciu żołnierzy,
stąd też przejść uprzednio musi przeszkolenie oficera młodszego chcąc być
dobrym dowódcą powierzonych mu
szeregowych. Praca jego jest jednak o tyle cięższa, że wychowanie
odpowiednich kadr muzycznych
jest daleko trudniejsze jak przeszkolenie bojowe szeregowców.

Ogłoszenia retro

że podległy mu wachmistrz już wcześniej zaniedbywał się w służbie, składał
meldunki o nadużyciach pełne fantastycznych insynuacji, a na ich potwierdzenie nie dawał żadnych dowodów”.
Kapitan przedłożył sądowi nowe
materiały dotyczące fałszywych zeznań
trzech podoficerów. w więzieniu śledczym, zarzucając im fałszywość
zeznań. „Aresztowanie świadków dało
niezbity dowód niewinności oskarżonego omotanego siecią intryg i sąd uwolnił go od wszelkich punków oskarżenia
wydając wyrok uniewinniający”, raporn
towano w dzienniku.
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P

od koniec lat trzydziestych XX wieku we Francji wojskowi eksperci analizowali różne koncepcje ciężkich
czołgów, które miałyby pomóc przełamać nadgraniczne niemieckie fortyfikacje, znane jako Linia Zygfryda.
Rosnące wymagania co do kalibrów armat i grubości opancerzenia spowodowały, że masa hipotetycznych czołgów zwiększyła się do ponad 100 t. W maju 1939 roku firma Atelier de
Construction de Rueil (ARL) przedstawiła koncepcję
120-tonowego czołgu, składającego się z dwóch modułów,
z których każdy mógł być uzbrojony w armatę lub miotacz
ognia. Co do tego ostatniego, wojskowi odrzucili ten pomysł,
ale uznali, że dobrym rozwiązaniem byłaby druga armata.
Oprócz ARL do projektu superciężkiego pojazdu zostały
włączone jeszcze dwie inne firmy. Jedną z nich była Forges et
Chantiers de la Méditerranée (FCM), która w 1921 roku
dostarczyła armii francuskiej dziesięć ciężkich, 69-tonowych
czołgów Char 2C. Drugą była Atelier de Construction d’Issy-Les-Moulineaux (AMX). Armia francuska chciała, aby każda z firm przygotowała dwa różne prototypy ciężkiego czołgu. 22 grudnia 1939 roku producenci dostali od wojska
uszczegółowione wymagania, dotyczące ich uzbrojenia.

kalibru 90 mm lub 105 mm. Dodatkowo czołg postanowiono wyposażyć w 47-milimetrową armatę przeciwpancerną.
Przedni pancerz jego kadłuba miał mieć grubość 120 mm,
a boczny 100 mm. Po przeanalizowaniu projektu FMC poinformowała wojskowych, że jest w stanie rozpocząć prace
latem 1940 roku. Produkcja seryjna nowego czołgu, po
zaakceptowaniu projektu, mogłaby się rozpocząć pod koniec
1941 roku.
Czołg FCM F1 miał mieć masę 139 t, dlatego jako napęd
zaplanowano dwa silniki Renault V12 KGM, każdy o mocy
550 KM. Prędkość superczołgu na drodze wynosiłaby zaledwie 24 km/h, a zasięg – 200 km. Jego projektowana długość
to 10,36 m, szerokość 3,78 m i wysokość aż 4,17 m. Z takimi
rozmiarami powolny pancerny mastodont byłby łatwym
celem dla wrogiej artylerii.

LĄDOWY PANCERNIK
FCM zlecono przygotowanie prototypu czołgu z armatą
kalibru 75 mm, ale szybko uznano ją za zbyt słabą. Według
nowego wymogu głównym uzbrojeniem miała być armata

TA D E U S Z W R Ó B E L

GIGANTY
ZNAD
SEKWANY
Tuż przed wybuchem II wojny światowej we Francji
narodziła się koncepcja superciężkiego czołgu
o masie ponad 100 ton.
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Konstruktorzy postanowili rozmieścić uzbrojenie artyleryjskie w dwóch odrębnych, spawanych
wieżach. W mniejszej, z przodu miała być
zamontowana armata przeciwpancerna SA37.
W tylnej wieży postanowiono umieścić armatę
DCA kalibru 90 mm. Na rysunkach przedstawiających FCM F1 widać na jej stropie wieżyczkę
obserwacyjną. Dodatkowym uzbrojeniem były
cztery karabiny maszynowe MAC 31 kalibru
7,5 mm – jeden z przodu małej wieży, jeden
z tyłu dużej oraz po jednym w bocznych stanowiskach w kadłubie. Załoga czołgu FCM F1 miała
składać się z dziewięciu osób.
DWAJ PRZEGRANI
Podobny do konstrukcji FCM był Tracteur C,
zaprojektowany przez AMX. Jego wariant

z 1939 roku miał mieć masę 140 t, długość
9,37 m, szerokość 3,26 m, wysokość 3 m. Na
główne uzbrojenie wybrano armatę kalibru
105 mm. Przy czym, w odróżnieniu od FCM F1,
odlewana wieża miała być z przodu kadłuba,
a mniejsza (też odlewana) z armatą przeciwpancerną SA 35 kalibru 47 mm – z tyłu. Na stropie
większej przewidziano kopułę obserwacyjną.
Dodatkowym uzbrojeniem wozu AMX miały
być cztery karabiny maszynowe MAC 31, po
dwa na stanowiskach bocznych w kadłubie.
Układ gąsienicowy Tracteur C składał się
z 24 par rolek jezdnych i 13 rolek nośnych. Po
bokach kadłuba zaplanowano po parze drzwi.
Załoga miała być sześcioosobowa.
Jednak na początku 1940 roku konstruktorzy
z AMX dokonali znaczących zmian w swym

FCM
F1
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MAC 31

karabin maszynowy MAC 31, kal. 7,5 mm

armata przednia: 47 mm (SA37)
wieżyczka obserwacyjna
armata: 90 mm lub 105 mm (DCA)
boczny pancerz: 100 mm

10,36 m

MAC 31

FCM F1

napęd: dwa silniki
Renault V12 KGM,
każdy o mocy 550 KM
masa: 139 t
prędkość: 24 km/h
zasięg: 200 km
załoga: 9

AMX Tracteur C

4,17 m

3,78 m

projekcie. Tak jak w FCM, umieścili wieżę ARL 8 z armatą przeciwpancerną z przodu kadłuba. Z kolei wieża
o zmienionym kształcie, z nową armatą, tym razem
90-milimetrową, została ulokowana w środkowej jego części. Na jej stropie, z tyłu po lewej stronie, znajdowała się
mała kopuła obserwacyjna. Tuż przed nią były dwa włazy.
Własny właz miał też kierowca. O dwie pary, do 26, została zwiększona liczba rolek jezdnych. Po tych zmianach długość czołgu wynosiła 10 m, szerokość 3,70 m, a wysokość
3,03 m. Grubość pancerza ze wszystkich stron była taka
sama – 100 mm.
Stosunkowo mało wiadomo o projekcie firmy ARL, której
wóz miał ważyć 145 t i mieć opancerzenie o maksymalnej
grubości 120 mm. Dla niego również przewidywano jako
główne uzbrojenie armaty kalibru 90 mm lub 105 mm oraz
dodatkowo armatę przeciwpancerną SA 35. 17 stycznia
1940 roku ARL zamówiła u Schneidera po dwie wieże do
dział dużego kalibru.
4 marca 1940 roku nowa komisja wojskowa rozpoczęła
przegląd realizacji programu superciężkiego czołgu. Szybko
stwierdzono, że nowe wieże do głównego uzbrojenia istnieją tylko w planach. Francuzi podjęli decyzję o przerwaniu
prac nad konstrukcją AMX, ponieważ uznali, że nie ma
szans, by Tracteur C był gotowy do lipca 1941 roku.
KWESTIA PRIORYTETÓW
11 kwietnia 1940 roku ARL zaprezentowała wojskowym
makietę swego czołgu. Następnego dnia uczyniła to FCM.
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Wojskowi ocenili, że w tej ostatniej firmie prace są najbardziej zaawansowane. Armia francuska postanowiła porzucić
projekt ARL i zamówiła 12 wozów FCM F1 z dostawą od
maja 1941 roku, po trzy, cztery pojazdy miesięcznie. Jednocześnie wojskowa komisja zasugerowała, by czołg miał pancerz 120-milimetrowy ze wszystkich stron. To oznaczało
zwiększenie jego masy do 145 t i ograniczenie prędkości do
20 km/h.
W międzyczasie wojskowi francuscy zaczęli opracowywać koncepcję innego ciężkiego czołgu, który miał być
wyposażony w haubicę kalibru 135 mm lub 155 mm zamontowaną w kadłubie oraz armatę kalibru 75 mm lub 90 mm
umiejscowioną w wieży. Masę nowego czołgu oszacowano
na 80–100 t.
Koncepcja takiego rozmieszczenia dział nie była nowa.
Haubicę kalibru 75 mm zamontowaną z przodu kadłuba
i wieżę z 47-milimetrową armatą przeciwpancerną miał
francuski ciężki czołg Char B1. W latach 1937–1940
wyprodukowano ponad 400 egzemplarzy tej maszyny.
Nie powstał ani jeden czołg FCM F1, bo 10 maja 1940
roku rozpoczęła się niemiecka inwazja na Belgię, Francję
i Holandię. W ciągu zaledwie kilku tygodni armię francuską
z jej ciężkimi wozami bojowymi pokonały dywizje pancerne Wehrmachtu, wyposażone w czołgi lekkie i średnie.
Wydawać by się mogło, że po kampanii francuskiej koncepcje bardzo ciężkich czołgów odejdą do lamusa. Tymczasem
i Niemcy, i Sowieci, i alianci nadal pracowali nad takimi
pojazdami, choć nie były to ponadstutonowe potwory… n

M D / D Z I A Ł

przedni
pancerz: 120 mm

3,26 m

MAC 31

G R A F I C Z N Y

9,37 m

PATRONAT POLSKI ZBROJNEJ

PATRONAT POLSKI ZBROJNEJ

na spocznij

Uśmiech
zamiast kary

WŁODZIMIERZ
K A L E TA

|OPOWIEŚCI Z REZERWĄ|

P

orucznik Jakub K. w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku służył w sztabie
Pomorskiego Okręgu Wojskowego. Aby awansować na kolejne stanowiska, musiał
skończyć kurs specjalistyczny. Garnizon, w którym przez kilka tygodni miał
doskonalić dowódczy kunszt, oddalony był o kilkanaście kilometrów od rodzinnej
miejscowości porucznika.
Popołudnia kursanci mieli wolne. Ten czas z reguły spędzali na zwiedzaniu miejskich
zabytków i innych atrakcjach. Jakub K. natomiast po zajęciach wyjeżdżał do dziewczyny
w rodzinnym mieście, a rano wracał do koszar. Żołnierz pojawiał się na tyle wcześnie, by
zdążyć przebrać się w mundur. Tak też było owego feralnego poranka, kiedy na musztrze
oficerowie mieli wystąpić w butach z długimi cholewkami ze skaju, niewygodnymi i nienadającymi się do maszerowania, nazywanymi przez kadrę OZS-ami (skrót od: ostatnia
zemsta syjonistów). Żartowano, że ich wprowadzenie było ostatnią decyzją kwatermistrzostwa, z którego wielu oficerów zwolnionych po czystce w armii po 1968 roku wyjechało do Izraela.
Porucznik K. jednak nie zabrał ze sobą takich butów. Na szczęście kurs odbywał się
późną jesienią, więc przyjechał do koszar w kozakach. Co prawda prywatne buty miały
znacznie niższą niż OZS-y cholewkę, ale też były brązowe, do tego skórzane, lekkie i bardzo wygodne. Zaintrygowani koledzy przyglądali się, jak porucznik je czyści. Ciekawskim opowiadał, że to obuwie wprowadzone do testowania na razie w sztabach. Wielu
uwierzyło. Jeden nawet odstąpił mu swoją kolację, żeby włożyć te buty na musztrę.
Jakub K. oczywiście się zgodził. W taki sprytny sposób oddalił od siebie widmo zagrożenia. Przed samym końcem musztry komendant zauważył jednak oficera w nietypowym
obuwiu. Przywołany opowiedział to, co usłyszał o eksperymencie od właściciela kozaków. Komendant wysłuchał meldunku bez słowa. Był to czas, kiedy wojsko rzeczywiście
testowało różne nowe rodzaje umundurowania, także buty. Tych wzorów było na tyle
dużo, że o kwatermistrzach opowiadano anegdotę, iż celowo mnożą sorty mundurowe,
aby wprowadzić w błąd zachodnich wywiadowców.
Prawda jednak szybko wyszła na jaw. Ktoś usłużny zameldował komendantowi
o wykroczeniu mundurowym. Ale podpułkownik ani myślał słuchać usłużnych podpowiadaczy. „Skąd wiecie, kim porucznik będzie w przyszłości. Może dowódcą okręgu,
a może nawet ministrem obrony narodowej. Chcielibyście, by zapamiętał was jako donosicieli bez poczucia humoru, którzy za dowcip, z którego śmieje się cały kurs, próbowali
n
stanąć na jego drodze do kariery?”, zapytał ich komendant.

O KWATERMISTRZACH
OPOWIADANO, ŻE CELOWO
MNOŻĄ SORTY MUNDUROWE,
BY WPROWADZIĆ W BŁĄD
ZACHODNICH WYWIADOWCÓW

PPŁK W ST. SPOCZ . WŁODZIMIERZ KALETA
SŁUŻYŁ W 7 ŁUŻYCKIEJ DY WIZJI
DESANTOWEJ.
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horyzonty
|IMPREZY|
A N N A DĄ B R OW S KA

ATRAKCJE
BEZ BILETU
Podczas Nocy Muzeów nie zabraknie
militarnych atrakcji.
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W nocy z soboty na niedzielę z 16 na 17 maja, a w Krakowie dzień wcześniej, wojskowe muzea, sale tradycji
i historyczne gmachy otworzą swoje podwoje dla zwiedzających. Nocne marki będą też mogły między innymi
odwiedzić uruchomione niedawno Centrum Weterana Działań poza Granicami Państwa czy zobaczyć wnętrza
słynnej Reduty Banku Polskiego, gdzie toczyły się walki podczas powstania warszawskiego. Prezentujemy
niektóre militarne propozycje spędzenia tej niezwykłej majowej nocy.

W

ALKI GLADIATORÓW,
PRZEJAŻDŻKI
WOJSKOWYM
TRANSPORTEREM,
POKAZ MUSZTRY
PARADNEJ ŻOŁNIERZY,
POZNANIE TAJEMNIC
KONSTRUKCJI
KAŁASZNIKOWA,

PROJEKCJA PRZEDWOJENNEGO
FILMU O MARYNARCE WOJENNEJ,
SPOTKANIA Z REKONSTRUKTORAMI
CZY GROCHÓWKA WOJSKOWA – TO
TYLKO NIEKTÓRE MILITARNE ATRAKCJE
TEGOROCZNEJ NOCY MUZEÓW
WSPÓŁPRACA: MS, KW, ŁZ , MKS, PG
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T

o największa tego typu instytucja
w województwie podlaskim oraz
jedno z najchętniej odwiedzanych
muzeów. W tym roku podczas Nocy
Muzeów organizatorzy stawiają na czasy rzymskie. W Sali Rycerskiej już od
godziny 16.00 będą się odbywać zajęcia
dla najmłodszych. Przed budynkiem
muzeum zostanie zorganizowany kramik muzealny z rozmaitymi gadżetami
i wydawnictwami. Największą atrakcją
będzie obóz rzymski. W tym samym
miejscu zaplanowano też walki gladiatorów i pokazy statyczne. Zwiedzimy
również wystawy stałe. Wśród pokaźnej
kolekcji muzeum białostockiego znajdziemy broń białą od czasów średniowiecza, szable ułanów, broń palną
z niemal wszystkich krajów Europy,
a także elementy wyposażenia i umundurowania.

BYDGOSZCZ
MUZEUM
WOJSK
LĄDOWYCH

C

hoć placówka ma drugą po warszawskim Muzeum Wojska Polskiego kolekcję militariów, w tym kilkadziesiąt zabytkowych czołgów, samolotów i pojazdów opancerzonych, to
niestety, ze względu na trwający
remont, podczas Nocy Muzeów zwiedzający będą mogli przyjrzeć się bliżej
jedynie wybranym eksponatom. Jak
zapewnia jednak dyrektor MWL Mirosław Giętkowski, tej majowej nocy od
17.00 do 1.00 na miłośników militariów
będzie czekało wiele atrakcji. Goście
zajrzą do środka czołgu T-72, na specjalnie przygotowanym stoisku mundu-

GDYNIA
MUZEUM
MARYNARKI
WOJENNEJ

G

łówną atrakcją muzeum będzie
pokaz filmu „Zew morza”, który
wyreżyserował w 1927 roku Henryk
Szaro. Zdjęcia do niego kręcono
w Gdańsku, Gdyni, Pucku, na pokładach torpedowca ORP „Kujawiak”
i okrętu szkolnego ORP „Generał Sosnkowski”. „W planach mamy też pokazy
nurkowania w zabytkowym sprzęcie,
prezentację sprzętu Wojska Polskiego
i marynarki wojennej, pokazy grup
rekonstrukcyjnych oraz niespodziankę
dla miłośników gier komputerowych”,
wylicza Tatiana Baczyńska z MMW.
Będzie można spróbować wojskowej
grochówki i posłuchać marynarskich
piosenek. Jednym z oddziałów placówki jest skansen, w których obejrzymy
między innymi artyleryjskie uzbrojenie
okrętów ORP „Żbik” czy ORP „Sęp”,
armatę z baterii cyplowej imienia
Heliodora Laskowskiego, która broniła
Helu, odrestaurowany kuter pościgowy
ORP „Batory” oraz samoloty: myśliwski Jak-9P i rozpoznawczy TS11R
Iskra. Częścią placówki jest zacumowany przy Skwerze Kościuszki okręt-muzeum historyczny niszczyciel
ORP „Błyskawica”.

HEL
MUZEUM
OBRONY
WYBRZEŻA

P B

BIAŁYSTOK
MUZEUM
WOJSKA

rowym będą mogli włożyć historyczne
uniformy, a tuż obok w sekcji „bojowej”
wziąć do ręki zabytkową broń. „Na
pewno udostępnimy kałasznikowy, które będzie można samodzielnie składać
i rozkładać, oprócz tego popularne
pepesze, karabiny Mosin, ciężki karabin PKMz-2 oraz wielkokalibrowy
karabin maszynowy DSzK”, wylicza
dyrektor Giętkowski. Organizatorzy
liczą, że jak przed rokiem, dużym
powodzeniem będzie się cieszył konkurs historyczny, w którym trzeba
będzie się wykazać znajomością wystawy „Wojska Lądowe. Od Cedyni do
Karbali”.

P

lacówka powstała na terenie Rejonu
Umocnionego Hel. Tegoroczna
edycja Nocy Muzeów potrwa tu od
godz. 18.00 do północy. Oprócz stałej
ekspozycji, placówka przygotowała nie
lada gratkę. „Planujemy otwarcie stanowiska artyleryjskiego B1 baterii Schleswig-Holstein”, zapowiada Zbigniew
Wiekiera, zastępca dyrektora muzeum.
W głównym obiekcie kompleksu, na stanowisku B2-Bruno, zostanie zorganizowana prelekcja dotycząca ochrony blisko
200 obiektów militarnych znajdujących
się na Półwyspie Helskim. Przewidziano
też pokazy umundurowania i uzbrojenia,
ognisko oraz muzyczną scenę z piosenką
morską, konkursy na temat Helu, jego
historii i samego muzeum. Zwiedzający
będą też mogli odbyć podróż dwiema
liniami kolejki wąskotorowej. Jedna
z nich zawiezie ich do otwartego w 2013
roku Muzeum Kolei Helskich. Po drodze
zatrzyma się przy niedostępnym na co
dzień stanowisku ogniowym B3-Caesar.
„Tam podczas spektaklu zwiedzający
staną się cywilami, którzy uciekają przed
zbliżającym się frontem. Wraz z niedobitkami niemieckiej armii postarają się
ewakuować i ukryć z tajnym ładunkiem
w sztolniach podziemnej fabryki »Alpejskiej Twierdzy« z 1945 roku”, zapowiada
Władysław Szarski, zastępca dyrektora
placówki.
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POLSKIEGO
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KRAKÓW
MUZEUM
SPRAW
WOJSKOWYCH

P

lacówka po raz drugi weźmie udział
w ogólnopolskim nocnym zwiedzaniu. Impreza rozpocznie się o godz.
18.00 salwą z repliki polskiego moździerza kalibru 811 mm, a zakończy
o 1.00 w nocy salwą z granatnika.
Odwiedzający będą mogli zobaczyć
wystawę poświęconą Polakom walczącym w armiach zaborców podczas
I wojny. Zapoznają się także z budynkiem i historią fortu Swoszowice,
w którym mieści się muzeum. Spotkamy tam też grupę rekonstrukcji histo-
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KRAKÓW
MUZEUM
LOTNICTWA
POLSKIEGO

iłośnicy awiacji mogą zwiedzać
KRAKÓW
M
lotnicze muzeum od godzin popołudniowych. Oprócz stałej ekspozycji
MUZEUM ARMII obejrzą także wystawę współczesnej
i historycznej broni palnej, zorganizoKRAJOWEJ
waną przez Małopolskie Stowarzysze-

M K S

nowych eksponatów, a wśród nich
XVIII-wieczną strzelbę skałkową
z Trzebiatowa, sześciolufowy rewolwer
systemu Mariette oraz ciężki karabin
maszynowy z 1908 roku będzie można
obejrzeć na wystawie stałej w muzeum
kołobrzeskim. Nowości czekają też na
tych, którzy zechcą zwiedzić ekspozycję „Dzieje Kołobrzegu”. „Największą
atrakcją będzie antaba, czyli ozdobna
metalowa kołatka, z drzwi bazyliki
w Kołobrzegu”, zapowiada Magdalena
Chmielewska z MOP. W niedawno uruchomionym skansenie morskim można
podziwiać wyciągnięte na ląd okręty:
patrolowiec ORP „Fala” i kuter rakietowy ORP „Władysławowo” oraz pozostałości legendarnego niszczyciela
ORP „Burza”.

rycznej „Wrzesień ’39”. Atrakcją będzie
pokaz i nauka musztry oraz prezentacja
umundurowania i wyposażenia polskich żołnierzy okresu międzywojennego. Co godzinę rekonstruktorzy będą
strzelać z moździerza, granatnika
i karabinu maszynowego z I wojny.

P

lacówka przygotowała wiele atrakcji. Będzie można zobaczyć wystawę stałą „Polskie Państwo Podziemne
i jego siły zbrojne” oraz wystawy czasowe: „Niezłomni/historie wyklęte”,
„Ile Polski w szkockiej… mgle. Życie
codzienne żołnierzy” oraz „1 Korpus
PSZ w obiektywie Karola Bieniaka”.
Zaplanowano także warsztaty edukacyjne dla dzieci. Co godzinę, od 19.00
do 23.00, o historii Armii Krajowej
będą opowiadać muzealni przewodnicy. Atrakcją będzie spotkanie z kombatantem AK. „Naszym gościom
zaprezentujemy także dokument »Na
tułaczym szlaku armii generała Andersa« Wojciecha Wojnicza oraz film
fabularny »Generał Nil« Ryszarda
Bugajskiego”, mówi Piotr Koziarz
z Muzeum AK. Od godz. 18.30 do
1.00 będą wyświetlane prezentacje
multimedialne „Z reflektorem na wojnę”, a na dziedzińcu zwiedzający
skosztują wojskowej grochówki.

nie Strzelców i Kolekcjonerów Militariów. W muzealnym kinie będą emitowane filmy o tematyce lotniczej. MLP
zaprasza także na wykłady i pogadanki
na temat samolotów. Nie lada atrakcją
dla miłośników skrzydeł będzie również uruchomienie silnika samolotu
PWS-26. Zwiedzający będą mogli także wsiąść do niektórych samolotów
i śmigłowców – między innymi do
odrestaurowanego śmigłowca Mi-8,
którym latał papież Jan Paweł II.
Goście obejrzą też zaaranżowaną na
nowo ekspozycję „Skrzydła Wielkiej
Wojny”, na którą składa się osiem
samolotów, w tym: latająca łódź Grigorowicz M-15 i brytyjski Sopwith
Camel. Tłem dla unikatowych samolotów jest wielkoformatowy komiks
autorstwa Jarosława Wróbla.

MRĄGOWO
MUZEUM
SPRZĘTU
WOJSKOWEGO

T

a prywatna placówka założona przez
miejscowego kolekcjonera Sławomira
Trzeciakiewicza w Noc Muzeów będzie
otwarta od godz. 20.00 do 24.00. Pojazdy wyeksponowano na wolnym powietrzu. Można je obejrzeć z bliska, a do

horyzonty
lańskich, są między innymi stare motocykle, samochody, gramofony, telewizory, radia oraz bogata kolekcja
mundurów i militariów. Muzeum zaprezentuje też zabytkowy sprzęt wojskowy
oraz uzbrojony samolot Su-22. Odbędzie się tam pokaz fechtunku i walki
białą bronią. Goście będą mogli sfotografować się w historycznych mundurach, a dzieci postrzelać z broni pneumatycznej. Muzeum będzie otwarte od
godz. 12.00 do 1.00 w nocy.

SUWAŁKI
KLUB
14 SUWALSKIEGO DYWIZJONU
ARTYLERII
PRZECIWPANegoroczna odsłona Nocy Muzeów
T
(18.00–24.00) będzie poświęcona
CERNEJ
różnym obliczom walki o wolność w Pol-

RZESZÓW
MUZEUM
TECHNIKI
I MILITARIÓW

N

M T I M

W

programie nocnego zwiedzania
placówki założonej przez gen.
bryg. rez. Tomasza Bąka, byłego
dowódcę 21 Brygady Strzelców Podha-

WARSZAWA
MUZEUM
POWSTANIA
WARSZAWSKIEGO

a zwiedzających czekają stałe ekspozycje, dotyczące między innymi broni palnej, historii oręża polskiego, a także
historii suwalskiego dywizjonu. „W ubiegłym roku odwiedziło nas około 8 tys.
osób”, mówi Andrzej Twardowski, kierownik klubu. Plenerowa wystawa sprzętu to prawdziwa gratka dla miłośników
militariów, a w tę jedyną noc w roku eksponaty zostaną specjalnie podświetlone.
Można będzie zobaczyć między innymi
armatę pułkową (76 mm wzór 27),
wyrzutnię przeciwpancernych pocisków
kierowanych Malutka, moździerz wzór
1943. Na zewnątrz są prezentowane czołgi (w tym PT-76), transportery opancerzone (SKOT i BRDM-2), wyrzutnie
rakiet (BM-21 Grad na podwoziu Ural-375D). Klub zaprezentuje też sprzęt
pozyskany w ciągu ostatniego roku:
armatę przeciwpancerną kalibru 45 mm
wzór 42 oraz dwa działa bezodrzutowe
(82 mm i 107 mm). Na murach budynku
będą wyświetlane filmy, a na zwiedzających będzie czekać grochówka. Przewidziano też zabawy dla najmłodszych.

T M

wielu z nich wejść. Przez cały czas
w centralnym miejscu placu będzie płonąć ognisko, zapewniona też zostanie
specjalna nocna iluminacja eksponatów.
Dzięki niej będzie można podziwiać
opancerzony ciągnik WZT-2, ZiŁ-a 157
z naczepą do przewozu rakiet oraz
wozów dowodzenia. Na miłośników
militariów czekają też prawdziwe perełki: idealnie zachowany legendarny czołg
T-34, czołg T-55, transporter MTLB ze
stacją zagłuszania radiowego R-330P
oraz transporter pływający PTS-M.
Będzie też można obejrzeć najstarsze
eksponaty: dwie ciężarówki GMC
CCKW, wyprodukowane podczas
II wojny światowej. Organizatorzy zapowiadają pokazy filmów z wojskowego
projektora oraz rozmowy o pozyskiwaniu i konserwacji eksponatów. „O 21.00
odbędą się konkursy dla publiczności,
w których nagrodami będą między innymi przejażdżki transporterem SKOT”,
mówi Marcin Wosik z MSW.

sce w czasach stalinowskiego reżimu
1945–1956. „Chcemy pokazać różne
postawy wobec władzy PRL, jakie reprezentowała ówczesna młodzież, będąca
odzwierciedleniem postaw całego społeczeństwa”, informuje Anna Kotonowicz,
rzecznik MPW. Program „Młodzież stalinowskiej Polski: Żołnierze Niezłomni
– bikiniarze – ZMP-owcy” opowie
o kształtowaniu socjalistycznej rzeczywistości, odbudowie kraju i walce żołnierzy
AK oraz byłych powstańców warszawskich z sowietyzacją Polski. W programie znajdą się między innymi: wykład
Aleksandry Boćkowskiej o modzie
w czasach stalinizmu, warsztaty kulinarne we współpracy z blogerką kulinarną
Agnieszką Długosz, koncert jazzowy
w wykonaniu Konglomeratu Combo
i kiermasz wydawnictw muzealnych.
Organizatorzy zaplanowali też dla dzieci
grę miejską o Warszawie powojennej
(15.00–17.00), a dla dorosłych, od 18.00
do 24.00, zwiedzanie z przewodnikiem
pomieszczeń Ministerstwa Sprawiedliwości wraz z dawnym aresztem śledczym Ministerstwa Bezpieczeństwa
Publicznego.
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WPH, w trakcie powstania toczyły się
zacięte walki o Redutę Banku Polskiego.
Zwiedzający obejrzą wnętrza gmachu na
co dzień niedostępne szerszej publiczności. Powstanie przybliżą gościom rekonstruktorzy. Będzie też można skosztować
potraw z powstańczej kuchni, uszyć biało-czerwona opaskę i przyjrzeć się
pojazdom z okresu II wojny światowej.
Zaplanowano również grę miejską,
wystawy oraz projekcję filmu o polskim
pistolecie maszynowym „Błyskawica”.

WARSZAWA
MUZEUM
WOJSKA
POLSKIEGO

WARSZAWA
DOWÓDZTWO
GARNIZONU
WARSZAWA

N

oc Muzeów w DGW rozpocznie się
o godz. 19.00 koncertem orkiestry
wojskowej przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Pół godziny później będzie można obejrzeć pokaz musztry paradnej
żołnierzy Kompanii Reprezentacyjnej
Wojska Polskiego, a o 20.00 oraz 21.00
odbędą się koncerty wojskowej orkiestry na scenie przy budynku dowództwa. „Ponadto DGW zaprasza na zwiedzanie swojej sali tradycji, występy grupy rekonstrukcyjnej ze Stowarzyszenia
Historycznego »Cytadela«, wystawę
pojazdów historycznych oraz pokaz
zbiorów filatelistycznych Poczty Polskiej”, wylicza ppłk Joanna Klejszmit-Bodziuch, rzecznik prasowy DGW.

S G

WARSZAWA
CENTRUM
WETERANA
lacówka będzie otwarta dla zwiedzających od godz. 19.00 do 1.00 i połączona przejściem z Muzeum Narodowym. MWP zaprasza do zwiedzania
wszystkich galerii. W parku plenerowym będzie można wejść do statków
powietrznych oraz obejrzeć sprzęt ciężki, w tym najnowszy nabytek – czołg
Centurion MK-5, dar Wilhelma Aleksandra, króla Niderlandów. Dodatkowe
atrakcje zapowiadane przez MWP to:
pokazy grupy filmowej „Szare Szeregi”
oraz „GRF Bemowo” i towarzyszące im
pokazy pirotechniczne, zapewnione
przez „Demony Ognia”. Będzie też grochówka, grill i stoiska z militariami.

WARSZAWA
BANK POLSKI

W

ojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe i SGH „Zgrupowanie Radosław” zapraszają do odwiedzenia gmachu przedwojennej siedziby Banku Polskiego przy rogu ulic Bielańskiej
i Daniłowiczowskiej. W miejscu, gdzie
dziś znajduje się Centrum Mundurowe
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WROCŁAW
„MILITARNI
WROCŁAW”
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C

entrum Weterana Działań poza Granicami Państwa włącza się w Noc
Muzeum po raz pierwszy. Ci, którzy
przyjdą tu 16 maja, dowiedzą się,
w jakich misjach zagranicznych brali
udział polscy żołnierze – w sali multimedialnej będą się odbywać cykliczne
projekcje na ten temat. Zostanie także
udostępniona sala tradycji, gdzie zgromadzono eksponaty i pamiątki związane z misjami. Dodatkową atrakcją
będzie możliwość przymierzenia
kamizelek kuloodpornych czy hełmów,
jakich polscy żołnierzy używali na
zagranicznych misjach. W kooperacji
z radomską Fabryką Broni „Łucznik”
jest planowana wystawa na temat broni
strzeleckiej. Centrum zaprasza od
godz. 19.00 do 1.00.

F

undacja Promocji Historii i Techniki
Militarnej organizuje 16 i 17 maja
IV Wrocławską Prezentację Grup
Rekonstrukcji Historycznej i Pojazdów
Militarnych REKON 2015. Od
10.00 do 18.00 (w niedzielę do 17.00) na
terenie wrocławskiej Hali Stulecia są
planowane pokazy sprawności służb
mundurowych, a także prezentacja grup
rekonstrukcji historycznych oraz pojazdów militarnych z muzeów i prywatnych
kolekcji. Nie lada gratką będą też dwie
inscenizacje historyczne, pokazy orkiestr
służb mundurowych, seminarium na
temat udziału Wojska Polskiego
w misjach poza granicami kraju i giełda
n
kolekcjonerska. BP

PATRONAT POLSKI ZBROJNEJ
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PAU L I N A G L I Ń S KA

Łącznicy pokoleń
Studenci, prawnicy, żołnierze i przedsiębiorcy. Wszystkich łączy
wspólna pasja – chcą przekazywać pamięć o polskich
żołnierzach walczących za wolność ojczyzny.

G

rupę Rekonstrukcji Historycznej „Borujsko” (GRH)
założyło kilkanaście osób w 2009 roku. „Często się
spotykaliśmy, a w naszych głowach rodziło się mnóstwo pomysłów na propagowanie historii. Pasjonatów
podobnych do nas zaczęło przybywać, więc postanowiliśmy się
zrzeszyć”, mówi Tomasz Sawicki, prezes organizacji. Nazwę
grupy wybrali nieprzypadkowo. „Zdecydowaliśmy się na nią ze
względu na sentyment do tradycji polskiej kawalerii. To właśnie 1 marca 1945 roku w bitwie pod Borujskiem w okolicach
Mirosławca ułani 1 Warszawskiej Samodzielnej Brygady
Kawalerii przeprowadzili ostatnią szarżę kawalerii polskiej siłami szwadronu. Mało kto wie, że walczyli tam wrześniowi
kawalerzyści”, tłumaczy Robert Pawlak, członek GRH.
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Dziś grupa liczy około 50 członków. Wszyscy mają wspólny cel „Przekazujemy pamięć o żołnierzach, którzy walczyli
o naszą wolność. Chcemy być pomostem łączącym nieco
zakurzone historię i tradycje II Rzeczypospolitej ze współczesnością”, mówi Karolina Pawlak, członkini grupy. Robią to na
bardzo różne sposoby. Członkowie Borujska przygotowali
między innymi inscenizację ataku powstańców warszawskich
na niemiecki posterunek oraz widowisko historyczne pod
nazwą „Wrzesień 1939”, podczas którego wspólnie z innymi
stowarzyszeniami i grupami odtworzyli potyczkę oddziału
polskiej piechoty i kawalerii z oddziałem niemieckim.
W lutym 2014 roku członkowie GRH upamiętnili utworzenie
27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej. Szczeciński

G R H

B O R U J S K O

( 2 )

horyzonty

Zdjęcia GRH „Borujsko” zostały wykorzystane w książce Szymona
Nowaka pt. „Dziewczyny wyklęte”. Na zdjęciu Karolina Pawlak

GRUPA
REKONSTRUKCJI
HISTORYCZNEJ
„BORUJSKO”
WPADŁA
NA POMYSŁ
PIERWSZEGO
W POLSCE
PATRIOTYCZNEGO
KALENDARZA

klub garnizonowy zamienili w partyzancki sztab; powstały
stanowiska obronne, dyżurka oficera, posterunki wartownicze
oraz punkt medyczny. „Podjęliśmy się rekonstrukcji odprawy,
na której płk Kazimierz Bąbiński, dowódca okręgu Wołyń,
powołał do życia 27 Dywizję. Po raz pierwszy, na sali pełnej
zaproszonych gości i wielu kombatantów mierzyliśmy się
z zadaniem typowo teatralnym”, opowiada Robert Pawlak.
Swoją obecność członkowie Borujska zaznaczyli też pod
Monte Cassino, gdzie pojechali na zaproszenie Muzeum
Historycznego miasta Cassino. Wzięli ze sobą mundury
i repliki broni. „W ramach uroczystości upamiętniających
bohaterskich żołnierzy zupełnie spontanicznie, wspólnie
z włoskimi rekonstruktorami, odegraliśmy inscenizację walk
o Monte Cassino. Było to dla nas wszystkich niezwykłe i bardzo ważne doświadczenie. Byliśmy pierwszą polską grupą
rekonstrukcyjną, która mogła się zaprezentować w tym miejscu”, opowiada Robert Pawlak. Członkowie Borujska w mundurach reprezentujących barwy 12 Pułku Ułanów Podolskich
odwiedzili też polskie cmentarze wojenne w Bolonii i Loretto, gdzie złożyli przywiezione specjalnie z Polski biało-czerwone wieńce.
Przedstawiciele grupy upamiętnili też walki aliantów
w Holandii. Na wrześniowe obchody pojechali między innymi
do Driel i Arnhem, gdzie we wrześniu 1944 roku lądowała
1 Samodzielna Brygada Spadochronowa. „Wciąż żywa jest
tam pamięć o Polakach”, mówi Tomasz Sawicki.
PANNY NIEZŁOMNE
Rekonstrukcje, widowiska czy wyjazdy na uroczystości
upamiętniające ważne dla Polski wydarzenia to tylko część
codziennej działalności grupy. Członkowie Borujska często
odwiedzają muzea, występują na prelekcjach, prowadzą
wykłady w szkołach. W taki sposób starają się zarażać młodych ludzi pasją do historii. „Jeśli chcemy przekazać jakieś
treści, musimy to zrobić w sposób, który zainteresuje
współczesnego odbiorcę. Zawsze więc jesteśmy w umundurowaniu, z replikami broni, mamy ze sobą filmy, zdjęcia.
Historia przestaje być wówczas jedynie tekstem w podręczniku, a staje się czymś bardziej realnym”, mówi Wojciech
Prusaczyk.
Robert Pawlak dodaje, że wbrew pozorom, młodzież wcale
nie jest znudzona takimi spotkaniami. „Słuchają z zainteresowaniem, dopytują nas o szczegóły. Dla nas to też wyzwanie,
bo abyśmy byli w pełni wiarygodni, wciąż musimy pogłębiać
swoją wiedzę. Szukamy zatem informacji w materiałach źródłowych, najlepiej takich, których nie ma w szkolnych podręcznikach. I nie chodzi o to, by kogoś w ciągu godziny
nauczyć historii. Ważniejsze jest dla nas to, by nasz odbiorca,
po powrocie do domu, zastanowił się nad tym, co usłyszał,
pomyślał na przykład o powstaniu warszawskim, poczytał
o nim, dowiedział się czegoś więcej”.
W pomysłach i ich realizacji grupa Borujsko często wychodzi poza schematy. Tak było chociażby w 2013 roku, gdy we
współpracy ze szczecińskim oddziałem IPN wydała pierwszy
w Polsce patriotyczny kalendarz „Panny Niezłomne”. Powstał
on z myślą o kobietach zaangażowanych w walkę o niepodległość w czasie II wojny światowej. Dwanaście fotografii przedstawia młode dziewczyny ubrane w mundury z II wojny światowej, stroje łączniczek, sanitariuszek i kurierek. „Wielu
mogło się wydawać, że naszym zadaniem było jedynie dobrze
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WYRÓŻNIENIE

C

zterech członków Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Borujsko”: Szymon Łukaszewski, Robert Pawlak, Wojciech
Prusaczyk i Zbigniew Sroczyński, zostało odznaczonych srebrnymi Medalami Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej. Odznaczenia zostały wręczone w listopadzie 2013 roku w imieniu prof. Władysława Bartoszewskiego, przewodniczącego
Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

się zaprezentować w ładnych strojach i wystylizowanych fryzurach. My jednak, mając na sobie mundury, cały czas pamiętałyśmy, dla kogo to robimy,” mówi Karolina Pawlak, której
zdjęcie znalazło się w kalendarzu.
Autorski projekt Borujska spotkał się z ogromnym zainteresowaniem. „Panny Niezłomne” trafiły między innymi do Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Włoch, Irlandii i Kanady. Kalendarze zamawiały przede wszystkim osoby
prywatne, głównie Polacy rozsiani po całym świecie. „Nieliczni zarzucali nam, że fotografie są niewiarygodne, bo kobiety
podczas powstania warszawskiego się nie malowały. Mamy
jednak archiwalne zdjęcia, w tym jedno, które szczególnie
utkwiło mi w pamięci – dziewczyna siedząca przy ognisku
z lusterkiem w ręku, robiąca makijaż”, mówi Karolina Pawlak.
Realizacji tego projektu kibicowała mjr Danuta Szyksznian-Ossowska ps. „Szarotka”, „Sarenka”, łączniczka wileńskiego okręgu Armii Krajowej, w oddziałach „Łupaszki”
i „Kmicica”, dobry duch i patronka Borujska. „Jej bohaterski życiorys jest dla nas przykładem, jak żyć i pielęgnować
wszystko, co polskie. Daje nam ogromną energię do działania”, mówi Magdalena Gabor, której zdjęcie również znalazło się w kalendarzu.
DIABEŁ TKWI W SZCZEGÓŁACH
Podobnych ludzi członkowie grupy znają więcej. To dla
nich organizują na przykład partyzanckie ogniska czy akcje
społeczne. „Paczka dla bohatera” odbywa się cyklicznie od
2011 roku. Ze wsparciem wolontariuszy członkowie grupy
organizują zbiórki żywności i artykułów codziennej potrzeby.
W ostatniej takiej akcji podarowali potrzebującym kombatantom blisko tonę produktów. „Dla tych ludzi nie są najważniejsze chleb czy mleko, lecz samo spotkanie z ludźmi. Cieszą
się, że mogą komuś opowiedzieć o swojej młodości, którą
poświęcili ojczyźnie, o ciągle towarzyszącym im strachu
i o tym, że wiedzieli, co to obowiązek i patriotyzm”, mówi
Tomasz Sawicki.
Dla członków Borujska te spotkania są równie ważne.
„Gdybym miała wybrać to, co w naszej działalności jest dla
mnie najbardziej cenne, byłyby to właśnie te spotkania
z ludźmi odchodzącego już pokolenia. Wiele się od nich
uczymy i przekazują nam niezwykłą energię”, mówi Karolina
Pawlak.
Z myślą o Polakach walczących w II wojnie światowej
Borujsko corocznie organizuje też akcję „Światełko dla bohatera”. Przed 1 listopada członkowie grupy porządkują groby
uczestników wojny, między innymi z września 1939 roku,
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Armii Krajowej, żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Potem zapalają znicze, a w krzyże zatykają biało-czerwone chorągiewki.
We wszystko, co robią, angażują się na 100 procent. Są
profesjonalistami w każdym calu. „Dbamy o najmniejsze
szczegóły. Mundury muszą być wiarygodne, a guziki idealnie dobrane. Pomocne są w tym na przykład zdjęcia archiwalne”, mówi Wojciech Pruszaczyk.
Członkowie GRH „Borujsko” ubiory zamawiają w firmach
zajmujących się szyciem historycznego umundurowania. Starają się, aby każdy miał swój własny strój lub mundur, najlepiej niejeden. W wypadku spódnicy z cienkiego materiału to
koszt 150 zł. Tyle samo trzeba wydać na koszulę. Cena furażerki natomiast wynosi około 60 zł. Zakup munduru wyjściowego oficerskiego to już wydatek nawet kilku tysięcy. „Dlatego nie każdy nowy członek od razu inwestuje w strój.
Zawsze jednak może liczyć na wsparcie i możliwość korzystania z naszej garderoby”, mówi Karolina.
Wszystko trzymają w swojej starej siedzibie. Niebawem
jednak grupę czeka przeprowadzka do nowego lokalu
w Szczecinie, który dostali od Agencji Mienia Wojskowego.
„To nasz partner, z którym współpracujemy od jakiegoś czasu. Dzięki przychylności agencji udało się nam pozyskać na
przykład menażki czy inne wojskowe akcesoria, które wykorzystujemy w inscenizacjach”, mówi Robert Pawlak.
Choć przygotowania do przeprowadzki pochłaniają teraz
sporo czasu, członkowie grupy planują kolejne przedsięwzięcia. W wakacje chcą sfinalizować wyprawę do Wilna
śladami akcji „Burza” i operacji „Ostra Brama”, łącznie
z odwiedzinami w miejscu kaźni Polaków w Ponarach.
„Wciąż będziemy szukać kolejnych pomysłów na ciekawą
promocję historii Polski”, zapewnia Robert Pawlak.
Grupa powstała w 2009 roku i dziś zajmuje silną pozycję
w środowisku polskich rekonstruktorów. Ciągle się rozwija
i przyciąga kolejnych entuzjastów. „Mamy w swoim gronie
sporo młodzieży licealnej, studentów. Wciąż zgłaszają się
do nas nowe osoby. Cieszy nas to, bo jest dowodem, że słowa »Bóg, honor i ojczyzna« mają dla wielu duże znaczenie”, mówi Tomasz Sawicki.
„Niektórzy się wykruszają, bo myśleli, że przyjdą do
naszej grupy i będą się dobrze bawić. Gdy trzeba posprzątać
groby na 1 listopada czy pomóc kombatantom, okazuje się,
że nie mają na to ochoty. Żeby być naszym członkiem, trzeba też dać coś od siebie, interesować się historią, by umieć
szanować i doceniać ludzi odchodzącego już pokolenia”,
dodaje Karolina Pawlak.
n
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Wyprawa jest organizowana z myślą o piątej rocznicy śmierci
gen. broni Włodzimierza Potasińskiego, byłego dowódcy wojsk
specjalnych, który zginął w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem.

ULTRATRIATHLON SPECJALSÓW TO KOLEJNA
INICJATYWA KRS FORMOZA.
towarzyszenie skupia w swoich szeregach byłych i obecnych żołnierzy jednostki Formoza. Przez dwa lata, w 2012
i 2013 roku, organizacja prowadziła akcję „Mila dla Sebastiana”. Podczas ekstremalnych eskapad komandosi zbierali pieniądze na rehabilitację i leczenie byłego żołnierza jednostki Sebastiana Łukackiego. Przepłynęli kajakami Bałtyk
i w tydzień zdobyli dziesięć alpejskich czterotysięczników. W 2014 roku stowarzyszenie zorganizowało akcję „Mila dla
Nadii”. Specjalsi ponownie ruszyli w Alpy. By zebrać pieniądze na rehabilitację i sprzęt medyczny dla córki pierwszego dowódcy Zespołu Bojowego A, przemierzyli stukilometrową alpejską trasę Haute Route.
n
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Zadanie specjalne
Polskę przemierzą w sześć dni. Będą pływać, jeździć na rowerach
i wspinać się w Tatrach. W taki sposób żołnierze wojsk specjalnych
chcą uczcić pamięć „Potasa”, swojego byłego dowódcy.

W

utlratriathlonie weźmie udział sześciu żołnierzy
z różnych jednostek wojsk specjalnych. Wyzwanie podjęli operatorzy Formozy, Lublińca, Nila,
Agatu oraz GROM-u. Razem z nimi wystartuje
także komandos Navy SEAL.

WIELKIE WYZWANIE
Organizatorem przedsięwzięcia jest KRS Formoza – stowarzyszenie kulturalno-rekreacyjno-sportowe. „Pomysł
powstał podczas rozmów z byłym dowódcą jednostki
kmdr. Dariuszem Wichniarkiem. Myśleliśmy o inicjatywie,
która miałaby uczcić pamięć byłego dowódcy wojsk specjalnych, gen. broni Włodzimierza Potasińskiego. Chcemy przypomnieć w ten sposób o osobie wyjątkowej dla naszego środowiska. O człowieku, którego zawsze darzyliśmy ogromnym szacunkiem”, wspomina Dariusz Terlecki, prezes KRS
Formoza. Chodziło o to, by reprezentanci jednostek wojsk
specjalnych podjęli wspólne wyzwanie. „Wiele razy działaliśmy razem na różnego rodzaju ćwiczeniach, poligonach
i misjach. Teraz chcemy pokazać, że jednoczymy się nie tylko na rozkaz, lecz także w czasie wolnym”, dodaje Terlecki.
Wyjaśnia też, że stowarzyszenie celowo przesunęło termin
eskapady na sierpień. Wówczas morze jest cieplejsze i spokojniejsze, a żołnierze mają mniej obowiązków służbowych
i mogą wziąć urlopy. Wszyscy komandosi dołączą do tego
przedsięwzięcia w czasie wolnym od zadań służbowych.
Wyprawa rozpocznie się 1 sierpnia na plaży w Helu. Na
początek sześciu komandosów będzie musiało wpław pokonać Zatokę Gdańską. Wyposażeni w piankowe kombinezony
i podstawowy sprzęt do nurkowania będą się zmagać z falami i prądami morskimi. Organizatorzy przewidują, że przepłynięcie około 20 km zajmie maksymalnie osiem godzin.
Następnie żołnierze wsiądą na rowery szosowe i pojadą

32 km do Pruszcza Gdańskiego. Drugiego dnia, by dotrzeć
do Torunia, na jednośladach pokonają około 176 km. Kolejne odcinki to Toruń–Tuszyn o długości 184 km i Tuszyn–
–Kraków – 207 km. Piątego dnia wyprawy dojadą do Zakopanego. Z Krakowa do stolicy Tatr będą pedałować przez
około 110 km, a należy pamiętać, że przewyższenia na
wyznaczonej trasie wynoszą 1200 m. W ostatnim dniu utlratriathlonu czeka ich bieg na trasie Zakopane–Morskie Oko
(14 km) oraz wspinaczka na Rysy. Wyprawa zakończy się
6 sierpnia. Podsumowaniem akcji będzie odsłonięcie tablicy
pamiątkowej poświęconej gen. Potasińskiemu. „Jeszcze nie
wiemy, gdzie zostanie umieszczona. Możliwości jest kilka,
mogą to być Rysy, Morskie Oko lub Gdynia”, wyjaśnia
Dariusz Terlecki.
SZLACHETNY ZRYW
„Inicjatywa jest jedyna w swoim rodzaju. Żołnierze uczczą
pamięć o gen. Włodzimierzu Potasińskim, którego nazywa
się twórcą potęgi polskich wojsk specjalnych. W 2007 roku
powstało Dowództwo Wojsk Specjalnych, które skonsolidowało istniejące jednostki: GROM, Formozę i JWK. Potem
utworzono kolejne dwie jednostki: Nil i Agat. Nasze środowisko zawdzięcza generałowi naprawdę wiele. Pamięć o generale-wizjonerze nie zaginie. Serce rośnie, kiedy widzimy, jak
wiele osób sprzyja tej imprezie”, mówi ppłk Krzysztof Plażuk, rzecznik prasowy Centrum Operacji Specjalnych
– Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych.
Lista uczestników jest już zamknięta. Do udziału w wyprawie z każdej jednostki zgłosiło się wielu chętnych. Wybrano
sześciu specjalsów, a kilku żołnierzy będzie w rezerwie.
W ultratriathlonie wezmą udział doskonale przygotowani do
tego żołnierze. Wśród uczestników jest były zawodowy kolarz
n
oraz instruktorzy i trenerzy.
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Historie z dymków
Jak dzieci i młodzież zainteresować historią?
Pomogą w tym komiksy pokazujące militarne wydarzenia
sprzed wieków i z ostatnich lat.

W

2013 roku Wojskowe Centrum Edukacji
Obywatelskiej (WCEO) wydało pierwsze
dwa komiksy. Były to kilkunastostronicowe
opowieści związane z powstaniem listopadowym oraz udziałem amerykańskich lotników w obronie Polski w 1920 roku. Rok później przygotowano kolejne publikacje: „Odsiecz Lwowa 1918”, „Karasie
nad Radomskiem 1939” i „Zdobycie PASTY 1944”. Pod
koniec 2014 roku WCEO zakończyło pracę nad ostatnim
komiksem „Real Warrior. Chrzest bojowy w Afganistanie”.
„Jako tematy kolejnych wydawnictw wybieramy najważniejsze fragmenty z historii naszej wojskowości. W ten sposób
staramy się budować pozytywny obraz sił zbrojnych”, podkre-
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śla dr Grzegorz Jasiński, kierownik Wojskowego Biura Badań
Historycznych WCEO. Każdy komiks jest poprzedzony krótkim rysem historycznym, omawiającym konkretne wydarzenia przedstawione w zeszycie. Gratką dla czytelników mogą
być także oryginalne, często unikatowe zdjęcia, które pokazują postacie i dokumentują zaprezentowane wydarzenia.
LEKCJA Z KOMIKSEM
Komiksy wydano w nakładzie od 2 do 3 tys. egzemplarzy,
a niektóre z tytułów były już dodrukowywane. „Jako jedna
z nielicznych instytucji wojskowych przygotowujemy wydawnictwa, które są skierowane do dzieci i młodzieży. Na początku
nie spodziewaliśmy się, że nasza propozycja spotka się z tak
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DLA MŁODSZYCH I STARSZYCH

O

ferta wydawnicza WCEO jest niezwykle zróżnicowana. Pod szyldem Centrum są wydawane opracowania historyczne, książki,
albumy i pomoce dydaktyczne. W ciągu ostatnich kilku lat opublikowano ponad 300 tytułów w nakładzie około 700 tys. egzemplarzy. Przygotowano także pozycje dla najmłodszych. Są to kolorowanki „Godło, hymn, flaga”, „Technika Wojska Polskiego”, „Powstańcze pojazdy pancerne” oraz wycinanki, pocztówki i puzzle.

SZYNSZYLA NA MISJI

N

a rynku wydawniczym od stycznia jest „Szynszyla na misji” autorstwa Anny Hopfer-Woli i Karoliny Suchan-Okulskiej.
Pozycję wydało Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe.
To bogato ilustrowana książeczka przeznaczona dla dzieci żołnierzy uczestniczących w misjach zagranicznych. Jest
ona wzorowana na niemieckiej broszurce dla dzieci żołnierzy pt. „Karl, miś-reporter na misji”. Niemiecka bajka opowiada
o niedźwiadku, maskotce trójki dzieci, których tata jest żołnierzem. Gdy ojciec wyjeżdża na misję, zabiera ze sobą misia,
a ten językiem najmłodszych relacjonuje wydarzenia z kontyngentu. Szynszyla o imieniu Sucharek to bohater polskiej
wersji tej historii. Zwierzątko jedzie z tatą-żołnierzem na misję do Afganistanu.

dużym zainteresowaniem”, przyznaje prof. nadzw. dr hab.
Aleksandra Skrabacz, dyrektor Wojskowego Centrum Edukacji
Obywatelskiej. Zwraca też uwagę na to, że w Polsce ponad
350 szkół prowadzi klasy o profilu wojskowym, a żołnierze często spotykają się z uczniami. „My na takie lekcje dostarczamy
im materiały, które mogą pokazać lub podarować dzieciom”.
Komiksy są adresowane głównie do uczniów gimnazjów
i szkół średnich. „Coraz częściej poruszają ważne tematy. To
jest bowiem doskonały sposób, by dotrzeć do młodzieży. Młodzi chętnie czytają komiksy, nierzadko sami je tworzą. Cieszymy się, że w ten sposób możemy zachęcić ich do nauki”, mówi
Agnieszka Schütterly, kierownik sekcji komunikacji WCEO.
Centrum nie sprzedaje swoich wydawnictw, bo jako jednostka budżetowa MON nie ma takiej możliwości. Przekazuje
je nieodpłatnie, promuje się także poprzez stronę internetową.
WSPÓŁCZESNA OPOWIEŚĆ
Za oprawę graficzną komiksów odpowiada Roman
Gajewski, technik architekt. Zajął on między innymi trzecie
miejsce w konkursie na komiks o powstaniu warszawskim, jest
też laureatem konkursów komiksowych dotyczących bitwy
pod Grunwaldem, Fryderyka Chopina i Czesława Miłosza.
„Z Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej otrzymuję dużo świetnej jakości zdjęć i materiałów faktograficznych,
które stanowią bazę i inspirację do rysowanych przeze mnie
obrazów”, mówi Gajewski. Zebrany materiał najpierw „tłumaczy” na komiks, czyli szkicuje, wypełnia tuszem i skanuje
obraz. Już w komputerze wypełnia grafikę kolorem. „Przygotowanie jednego komiksu zajmuje mi około sześciu tygodni.
Na początku trwało to dłużej, ale teraz jestem już historycznie
»rozrysowany« i wszystko idzie sprawniej”, mówi artysta.
Przyznaje także, że początki były dla niego trudne. Wyzwanie
stanowiły między innymi liczne szczegóły, które skrupulatnie
trzeba przenieść na papier. „Wolę rysować współcześniejsze

historie, dlatego chyba najlepiej pracowało mi się nad opowieścią o Afganistanie”, dodaje.
Autorem scenariusza afgańskiego jest por. Anna Soliwoda,
która do niedawna służyła w 17 Wielkopolskiej Brygadzie
Zmechanizowanej. Na ośmiu planszach została opowiedziana
krótka historia pracy zespołu odbudowy prowincji (Provincional Reconstruction Team – PRT).
„Zainteresowałam się komiksami i postanowiłam nieco
uwspółcześnić ofertę WCEO”, przyznaje por. Soliwoda.
„Sama nigdy nie byłam na misji, ale kilka lat służyłam wśród
żołnierzy, którzy często wyjeżdżali na wojnę. Dlatego właśnie
ta tematyka była mi bliższa”.
„Afganistan wiele znaczy dla polskiej armii. Pokazując
dzieje naszego wojska, nie mogliśmy tego tematu pominąć”,
mówi prof. nadzw. dr hab. Aleksandra Skrabacz.
Pomysł na scenariusz por. Soliwoda konsultowała
z mjr. Wojciechem Luzakiem, szefem sekcji wychowawczej
międzyrzeckiej brygady. Wymyśliła historię, a później przełożyła ją na plansze. Każda scena została zamknięta w kadrze,
a dopiero później wymyślano dialogi. Rysownikowi przekazała nie tylko scenariusz, lecz także zdjęcia z misji, które dostała od kolegów z 17 Brygady.
Por. Soliwoda przyznaje, że komiks o Afganistanie to
pierwszy z kilku, na które już teraz ma gotowe pomysły.
„Opowiem o akcjach ratowniczych i poszukiwawczych, udziale wojska w sytuacjach kryzysowych. Chciałabym pisać
o wojskach lądowych, marynarce wojennej, siłach powietrznych i wojskach specjalnych. Mówić o współczesnych bohaterach. Pokazać czytelnikom, że wojsko jest nie tylko do ochrony granic i niepodległości. Mam nadzieję, że dzięki temu
uczniowie będą mogli przekonać się, jak często armia pomaga
obywatelom”. Por. Soliwoda do współpracy nad scenariuszami planuje zaprosić uczniów, między innymi młodzież z klas
o profilu mundurowym.
n
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Wyprawa
na Alaskę

K

apitanowie Marcin Kalita i Piotr
Knop wyruszają w maju na Alaskę. Zamierzają tam za jednym
zamachem zdobyć McKinley (6194 m
n.p.m.), najwyższy szczyt Ameryki Północnej, zaliczany do Korony Ziemi,
pokonać trasę górskiego maratonu,
a także spotkać się ze środowiskiem
polonijnym. Będą też kontynuowali
akcję charytatywną prowadzoną od kilku lat przez stowarzyszenie kulturalno-rekreacyjno-sportowe „KRS Formoza”, wspierającą w ten sposób między
innymi żołnierzy tej formacji, którzy
ulegli wypadkom.

Obaj śmiałkowie mają dobre przygotowanie kondycyjne, górskie i wyprawowe. Marcin Kalita zdobywał doświadczenie między innymi na Mont Blanc,
Elbrusie i Kilimandżaro, niedawno
ukończył również swój pięćdziesiąty
maraton. Piotr Knop jest żołnierzem sił
specjalnych, co stanowi znakomitą rekomendację, a na dodatek niejednokrotnie
uczestniczył w wyprawowych wyczynach górskich i kajakowych.
McKinley, a według tradycji indiańskiej Denali, mimo iż jest „tylko” sześciotysięcznikiem, należy do gór bardzo
wymagających od wspinaczy. Od jej
podnóża do śnieżnego szczytu trzeba
pokonać, zazwyczaj przy silnych wiatrach i niskiej temperaturze, 5 tys. m
deniwelacji. „Polska Zbrojna” patronuje
n
wyprawie żołnierzy. P B

Polegli wciąż w pamięci

P .

J A S Z C Z U K / C W

Centrum Weterana w Warszawie odwiedziła grupa
rodziców żołnierzy, którzy polegli na misjach w Iraku
i Afganistanie.

B

yło wspólne złożenie wiązanki kwiatów przed pomnikiem poległych
i zapalenie znicza pod Ścianą Pamięci,
a uroczystości towarzyszyła asysta honorowa wystawiona przez Batalion Reprezentacyjny Wojska Polskiego. Centrum
Weterana w Warszawie odwiedziła grupa rodziców żołnierzy, którzy zginęli na
misjach w Iraku i Afganistanie. „Chcieliśmy przybliżyć rodzicom naszą działalność oraz opowiedzieć o inicjatywach
związanych z uhonorowaniem ich
synów”, mówi ppłk Leszek Stępień,
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dyrektor Centrum Weterana. Jedną
z takich inicjatyw jest projekt dotyczący
przygotowania portretów tych współczesnych bohaterów oraz wydanie poświęconego im albumu. Portrety polskich
misjonarzy, którzy stracili życie w Iraku
i w Afganistanie, namaluje amerykański
artysta Michael Reagan, autor 4200
wizerunków żołnierzy armii Stanów
Zjednoczonych. Oryginał otrzymają
rodziny poległych, a zdigitalizowane
kopie trafią do Centrum Weterana. „To
wspaniały pomysł”, ocenia Joanna
Ciesielska, matka mł. chor. Piotra
Ciesielskiego, który zginął 21 grudnia
2011 roku w Afganistanie. Jak mówi,
była zaskoczona, że pracownicy Centrum Weterana pamiętają o rocznicy
śmierci każdego ze 122 poległych żołnierzy i zapalają tego dnia znicz pod
Ścianą Pamięci. „Upamiętnienie żołnierzy, którzy oddali życie na w misjach
poza granicami państwa, to nasz moralny obowiązek i jedno z najważniejszych
zadań w codziennej pracy i służbie”,
n
zapewnia dyrektor Stępień. M S
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Kawaleria
w Łazienkach
Już w maju warszawscy
kawalerzyści zapraszają
do wspólnego świętowania.

W

arszawskie Dni Kawaleryjskie odbędą się od 4 do
10 maja 2015 roku w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Ich
organizatorem jest Szwadron Honorowy 3 Pułku Szwoleżerów Mazowieckich – oddział kawalerii ochotniczej
stacjonujący na Mokotowie. W programie są przewidziane między innymi
zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży oraz zawody kawaleryjskie (eliminacje Mistrzostw Polski Militari).
Przez weekend na terenie Łazienek
będzie stacjonować 20 koni. Zaplanowano pokazy jeździeckie, wystawy
przedstawiające szwoleżerów wczoraj
i dziś, a także grę miejską.
Nie przypadkiem to Łazienki Królewskie stały się miejscem obchodów
Warszawskich Dni Kawaleryjskich. To
właśnie tam w 1922 roku z rąk marszałka Józefa Piłsudskiego 3 Pułk
Szwoleżerów otrzymał sztandar.
Podobna uroczystość miała miejsce
w 2008 roku, kiedy ostatni oficer pułku, rtm. Jerzy Staniszkis wręczył
sztandar Szwadronowi Honorowemu
3 Pułku. Sam szwadron zaczął działalność 9 grudnia 2003 roku. Kultywuje
tradycje przedwojennej kawalerii,
a jego głównym zadaniem jest edukan
cja historyczna i kulturalna.

A R K A D I U S Z

D W U L A T E K / C O M B A T

C A M E R A

D O R S Z

horyzonty

Unikatowe znalezisko
W Warszawie odkryto butle na gaz bojowy.

N

a terenie stołecznego Fortu
Chrzanów odnaleziono składowisko zbiorników na gaz bojowy, które,
zdaniem archeologów, pochodzi
z czasów I wojny światowej. Takie
butle były wykorzystywane w 1915

roku w pierwszym ataku chemicznym
wojsk pruskich pod Bolimowem. To
niezwykle cenne odkrycie, ponieważ
w europejskich muzeach jest tylko
kilka takich zbiorników. Według
wstępnych szacunków pod ziemią

Bohaterowie dwóch narodów
Organizatorzy pomocy dla polskich uchodźców
na Węgrzech mają swój pomnik.

P

rezydenci Węgier i Polski – János
Áder i Bronisław Komorowski
w Katowicach odsłonili monument
Henryka Sławika i Józsefa Antalla. Obaj
bohaterowie współpracowali od paź-

dziernika 1939 roku. Antall był wówczas urzędnikiem węgierskiego ministerstwa spraw wewnętrznych, a Sławik
prezesem Komitetu Obywatelskiego do
spraw Opieki nad Polskimi Uchodźcami na Węgrzech. Wspólnie opiekowali
się internowanymi polskimi wojskowymi i cywilami, ratowali żydowskie dzieci, pomagali w przerzucaniu żołnierzy
do tworzącej się we Francji polskiej
armii. Zostali aresztowani przez gestapo w 1944 roku. Sławik całą odpowiedzialność wziął na siebie, za co został
zamordowany w obozie Mauthausen.
Antall przeżył, a jego syn, także József,
był pierwszym premierem demokran
tycznych Węgier. A D

może się znajdować nawet 200 pojemników. Wojskowi eksperci pobrali
próbki gruntu, aby się dowiedzieć, co
kryją butle i ewentualnie zneutralizować pozostały w niektórych z nich
n
gaz. A D

Głowa w piasek

W

ładze Wielkiej Brytanii zdawały
sobie sprawę z tego, że to Sowieci
są odpowiedzialni za wymordowanie
Polaków w Katyniu, wolały jednak sprawę wyciszyć, aby nie popsuć współpracy
z ZSRR. Taki wniosek można wysnuć
z lektury 62 dokumentów z brytyjskiego
archiwum narodowego z lat 1942–1980
opublikowanych na stronie polskiego
Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Są
wśród nich między innymi polskie i amerykańskie pisma kierowane do władz
brytyjskich i materiały niemieckie
z okresu II wojny światowej przechwycone przez wywiad, a ukazujące działania
brytyjskie w tym czasie. Jak podaje
MSZ, z kolei materiały z lat pięćdziesiątych ilustrują stanowisko Wielkiej Brytanii wobec komitetu Raya Maddena
powołanego przez Kongres USA w celu
wyjaśnienia zbrodni katyńskiej. A D n
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Mauzoleum na Łączce

Druga walka czołgu

Wybrano projekt panteonu, który stanie na Powązkach.

Złodzieje rozkradają
polski pomnik pod
Monte Cassino.

Pamiętajmy o bohaterach

Lista z biblioteki

A

Dokument z Auschwitz
odnaleziony w łódzkim
liceum.

R O P W I M

kamiennych jasnych bloków formujących czworokąt – tak będzie
wyglądał panteon-mauzoleum ofiar
zbrodni komunistycznych na Łączce na

warszawskich Powązkach Wojskowych.
W latach 1948–1956 władze grzebały
tam ciała zamordowanych żołnierzy podziemia niepodległościowego. Projekt
Jana Kuki i Michała Dąbka wybrała
w konkursie Rada Ochrony Pamięci
Walk i Męczeństwa. W komunikacie jej
sekretarz Andrzej Kunert zapowiedział,
że uroczysty pogrzeb ekshumowanych
szczątków ofiar i odsłonięcie panteonu-mauzoleum zaplanowano na 27 wrzen
śnia 2015 roku. A D

36

kcja polega na wysyłaniu pocztówek do ostatnich żyjących żołnierzy września 1939 roku. Jak tłumaczą
jej organizatorzy ze stowarzyszeń miłośników historii, należy pamiętać zarówno o poległych żołnierzach, jak i o tych
żyjących. Kartki można wysłać między
innymi do 98-letniego kanoniera Jana
Ambroziaka z Piasków pod Nieborowem. Pan Jan walczył w kampanii
wrześniowej jako radiotelegrafista
w plutonie łączności, a 28 września
dostał się do niemieckiej niewoli. Pocztówkę może też od nas dostać Władysław Kubiak z Gdańska, jeden z ostatnich ułanów 2 Pułku Szwoleżerów
Rokitniańskich. Adresy kombatantów
znajdziemy między innymi na facebookowym profilu Stowarzyszenia Historycznego imienia 10 Pułku
Piechoty.
n
AD

S

pis nazwisk więźniów z Łodzi,
Poznania i Katowic skierowanych
21 maja 1941 roku do obozu
Auschwitz-Birkenau odnaleziono
w bibliotece Liceum im. Gabriela
Narutowicza w Łodzi. Na pożółkłą
i częściowo nadpaloną kartkę natrafiono
w jednej z książek podczas przeglądania
starego księgozbioru biblioteki. Znajduje się na niej 15 nazwisk – 14 Polaków
oraz jednego Niemca. Dokument został
przekazany do Państwowego Muzeum
Auschwitz-Birkenau. Jak tłumaczą jego
pracownicy, to cenne odkrycie, bo oryginalnych pism z czasów wojny zachowało się niewiele. Większość została
spalona w 1945 roku podczas likwidacji
obozu. Historycy ustalili, że z 15 osób
wymienionych w dokumencie osiem
zginęło w obozie, a dwie przeżyły wojnę. Losy pozostałych pięciu więźniów
n
są nieznane. A D

W

rak czołgu Sherman stojący
w miejscu bitwy z 1944 roku jest
pomnikiem 4 Pułku Pancernego „Skorpion” 2 Korpusu Polskiego. Cała załoga pojazdu, dowodzona przez por.
Ludomira Białeckiego, zginęła, kiedy
czołg najechał na minę w trakcie natarcia na niemieckie pozycje. Pomnik-czołg został odsłonięty w drugą rocznicę bitwy, 18 maja 1946 roku. Teraz,
jak donosi włoski dziennik „Corriere
della Sera”, pomnik rozbierają złodzieje, a jego fragmenty są prawdopodobnie sprzedawane w punktach skupu złomu. Jak podano, brakuje między innymi fragmentów gąsienicy. Polska
ambasada poprosiła lokalne władze
n
o interwencję w tej sprawie. A D

Powtórny pochówek króla

O

statni król Anglii, który poległ
w bitwie – Ryszard III, został uroczyście pochowany w Leicester prawie
530 lat po swojej śmierci. Na szczątki
monarchy trzy lata temu natrafili archeolodzy prowadzący prace na terenie jednego z miejskich parkingów. Jak przypo-
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mina Reuters, Ryszard III zginął w 1485
roku podczas bitwy pod Bosworth pokonany przez Henryka Tudora, który rządził później jako Henryk VII. Po bitwie
król został pochowany w Leicester
w pospiesznie wykopanym grobie na
n
terenie jednego z kościołów. A D

horyzonty

„Droga do umysłu i ciała” Michał Łukasik

„Autoportret” Michał Łukasik

POMYSŁ NA POMOC

W

arszawska Szkoła Filmowa specjalnie ufundowanymi stypendiami dla dzieci weteranów, które chcą w przyszłości zająć się filmem czy fotografią, już jakiś czas temu postanowiła dołączyć do firm w różny sposób wspomagających
uczestników misji. Stypendium umożliwia trzyletnią bezpłatną naukę w liceum filmowym lub Warszawskiej Szkole Filmowej. W maju 2014 roku resort obrony narodowej podpisał z Fundacją Edukacji i Sztuki Filmowej Macieja Ślesickiego i Bogusława Lindy „Laterna Magica” umowę w sprawie wspierania edukacji artystycznej dzieci żołnierzy, którzy doznali
uszczerbku na zdrowiu lub zmarli podczas wykonywania zadań służbowych w działaniach poza granicami państwa.

M A Ł G O R Z A T A S C H WA R Z G R U B E R

Stypendium dla kreatywnych
Warszawska Szkoła Filmowa pomaga
dzieciom weteranów.

J

esienią 2014 roku naukę w Warszawskiej Szkole Filmowej rozpoczęło dwóch studentów pochodzących
z rodzin weteranów: 20-letni Michał Łukasik, zainteresowany fotografią, oraz 24-letni Eliasz Waszczuk, którego pociągała reżyseria. Ojciec Michała, Andrzej Łukasik,
jako żołnierz zawodowy Brygady Logistycznej w Bydgoszczy służył na V zmianie PKW Afganistan w 2009 roku, oraz
w latach 2011–2013 w Bośni. Ojciec Eliasza, chor. Mirosław
Waszczuk, był w Libanie, w pododdziale saperów, w latach
1994–1995 oraz 1996–1997.
Warunkiem przyjęcia do szkoły i otrzymania stypendium
fundacji Laterna Magica jest pozytywna ocena dorobku kandydata z dziedziny filmu, aktorstwa, plastyki lub fotografii.
Eliasz Waszczuk przekonał komisję własnym scenariuszem
napisanym na podstawie „Zbrodni i kary” Fiodora Dostojewskiego. Michał Łukasik, profesorowi, z którym odbył rozmowę kwalifikacyjną, przedstawił swoje prace fotograficzne.
Eliaszowi podoba się, że w tej szkole stawia się na praktyczne umiejętności. Studenci uczestniczą w ćwiczeniach prowadzonych przez znanych filmowców, a także współpracują ze
sobą podczas produkcji etiud filmowych. Eliasz ma ich na swoim koncie już kilka: co miesiąc kręci jeden krótki filmik, aby
dostać zaliczenie. Tematy są różne: światło, rozmowa, pościg,
erotyk, siedem ujęć (jednej historii). Właśnie powiodło mu się
z kolejną dwuminutową etiudą. Musiała się spodobać, bo dostał
czwórkę z plusem, a wyższych ocen nie było.

Eliasz w tym roku kończy (równolegle) naukę w Akademii
Teatralnej w Białymstoku. Uznał jednak, że nie będzie aktorem, bo… nie nadaje się na castingi. „O wiele większą przyjemność sprawia mi wymyślanie różnych historii”, opowiada.
Dlatego swoje dalsze życie zawodowe chce związać z reżyserią. Zanim na dobre stanie za kamerą, czeka go jeszcze dwa
i pół roku nauki.
Michał Łukasik spędza w warszawskiej szkole co drugi
weekend. „Jestem zadowolony”, przyznaje. Kierunek, na
jakim studiuje, film i multimedia, obejmuje przedmioty związane nie tylko z fotografią, lecz także z montażem i historią
filmu.
Podstawy fotografii Michał zdobył w technikum o kierunku
fotochemicznym, w Zespole Szkół Chemicznych w rodzinnej
Bydgoszczy. „O ile jednak w szkole średniej nauczyciele kładli
nacisk na opanowanie wiedzy technicznej, o tyle teraz uczę się,
że ważniejszy jest wyraz artystyczny zdjęcia, i to, co niedopowiedziane”, mówi. „Na zajęciach interpretujemy fotografie,
a także różne obrazy. Analizujemy, jak odpowiednio ustawione
światło pomaga w uzyskaniu zamierzonego efektu”.
Pierwszy semestr zakończył się egzaminem z teorii oraz
wykonaniem zdjęcia. Tematem miała być droga. „Trzeba było
podejść kreatywnie. Na czarno-białej fotografii przestawiłem
nagi kontur ciała modelki. Zdjęcie było dość tajemnicze, nazwałem je „Droga do umysłu i ciała”, opowiada Michał. Deklaruje,
n
że swoje życie zawodowe zamierza związać z fotografią.
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A N N A DĄ B R OW S KA

Żołnierze znad Bzury
Polegli w największej bitwie 1939 roku
spoczywają na 72 cmentarzach.

N

atarcie ruszyło o ósmej rano 14 września 1939
roku. Zgodnie z rozkazem gen. dyw. Tadeusza
Kutrzeby armia „Pomorze”, na której czele stał
gen. dyw. Władysław Bortnowski, miała zaatakować Łowicz, a następnie lasy skierniewickie i ułatwić
armii „Poznań” odbicie Sochaczewa i dotarcie do Warszawy.
EFEKT ZASKOCZENIA
Polakom, mimo silnego oporu, udało się sforsować Bzurę
i uderzyć na niemieckie pozycje. Na siły III Rzeszy nacierała lewym skrzydłem Grupa Operacyjna „Wschód”, dowodzona przez gen. bryg. Mikołaja Bołtucia. Na Łowicz szła
też 4 Dywizja Piechoty płk. Józefa Werobeja.
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W kierunku Nieborowa parła 16 Dywizja Piechoty
z płk. Zygmuntem Szyszko-Bohuszem na czele, a 26 Dywizja Piechoty, którą dowodził ppłk Adam Brzechwa-Ajdukiewicz, uderzała na Jasionnę.
Atak był częścią rozpoczętej 9 września bitwy nad Bzurą,
w której starło się przeszło 650 tys. żołnierzy, z czego około
225 tys. po stronie polskiej. Dzień wcześniej cofające się
przed Niemcami polskie armie „Poznań” i „Pomorze” znalazły się w rejonie Kutna. Dowodzący nimi gen. Kutrzeba,
za zgodą naczelnego dowództwa, postanowił zaatakować
maszerujące ku Warszawie siły niemieckie.
Dwie polskie armie zaatakowały 8 i 10 Armię III Rzeszy
w jedynej bitwie kampanii wrześniowej, w której Polacy
narzucili czas i miejsce starcia. Dzięki szybkiemu natarciu

horyzonty
i zaskoczeniu wroga nasze jednostki zdobyły Łęczycę,
Ozorków, Uniejów i Walewice. 16 Dywizja Piechoty opanowała 11 września też Łowicz, ale po kilku niemieckich
kontratakach musiano miasto oddać.
KRWAWA PRZEPRAWA
Szturm z 14 września miał doprowadzić do odzyskania
Łowicza. Niestety o dziesiątej gen. Bortnowski otrzymał
meldunek o zbliżaniu się od wschodu czołgów Wehrmachtu. Obawiając się okrążenia przez nadciągające siły pancerne, wstrzymał natarcie, a w godzinach południowych rozkazał wycofanie się za Bzurę.
Jednostki zaczęły się bezładnie przeprawiać przez rzekę,
a chaos był jeszcze potęgowany brakiem łączności. Szczególnie duże starty, przewyższające te poniesione w czasie
natarcia, dotknęły 10 i 37 Pułk Piechoty 26 DP. W trakcie
przeprawy przez Bzurę zginęło lub zostało rannych blisko
tysiąc żołnierzy tej dywizji.
Nocą z 14 na 15 września żołnierze 26 Dywizji okopali
się wzdłuż rzeki w pasie od wsi Kompina do Patoki. Wytrzymali całą noc ostrzeliwani i bombardowani przez Niemców.
Następnego dnia dywizja ruszyła do ponownego natarcia
w kierunku Bzury, została jednak powstrzymana przez nieprzyjacielski ogień artyleryjski.
„Ponieśliśmy ciężkie straty, z mojej kompanii zdołano
zebrać niewiele ponad stu ludzi zdolnych do dalszej walki”,
pisał we wspomnieniach kpt. Antoni Ratyński, dowódca
kompanii 18 Pułku Piechoty 26 DP.
W KOTLE
Polskie wojska rozpoczęły odwrót w kierunku Puszczy
Kampinoskiej i Warszawy. Jednocześnie Niemcy wzmocnili i skoncentrowali swoje siły oraz częściowo okrążyli polskie oddziały. Jednostki Wehrmachtu, w tym siły pancerne
i lotnictwo, 16 września przeszły do przeciwuderzenia,
a pierścień wokół naszych wojsk zaciskał się coraz mocniej.
Polacy podjęli próbę przerwania okrążenia i wyrwania się
z kotła. Uderzenie głównych sił armii „Poznań” między Sochaczewem a Witkowicami rozpoczęło się w nocy z 16 na
17 września. Atak napotkał jednak zacięty opór niemiecki i tylko nielicznym jednostkom udało się przebić do Warszawy.
Niemcy rozpoczęli kontrnatarcie oraz ataki lotnicze na
polskie pozycje po obu stronach Bzury. Przez następne dwa
dni bombardowali i ostrzeliwali nasze wojska. W ataku brało udział ponad 300 samolotów nieprzyjaciela. Po wyczerpaniu amunicji oraz żywności 18 września polskie jednostki
zaprzestały walki.
Do stolicy udało się przebić 50 tys. żołnierzy. Jednak
większość tych, którzy ocaleli, dostała się do niewoli. Trafiło do niej ponad 150 tys. wojskowych, wśród nich gen. Bortnowski i płk Brzechwa-Ajdukiewicz.
Tak zakończyła się największa i najbardziej krwawa bitwa
kampanii wrześniowej. Polski atak zaangażował duże siły
niemieckie i stworzył możliwość kontynuowania obrony
Warszawy, jednak ceną za to były ogromne starty.
ROZPROSZONE MOGIŁY
Po polskiej stronie poległo 20 tys. żołnierzy, wśród nich
trzech generałów: gen. Bołtuć, gen. bryg. Stanisław Grzmot-Skotnicki, dowódca Grupy Operacyjnej Kawalerii armii

„Poznań”, oraz gen. bryg. Franciszek Wład, dowódca
14 Dywizji Piechoty armii „Poznań”. Niemcy stracili
w bitwie około 10 tys. żołnierzy.
„Rejon Bzury, gdzie toczyły się walki, to jedno z najbardziej dramatycznych miejsc związanych z kampanią wrześniową”, mówił w zeszłym roku podczas obchodów rocznicowych w Kompinie prezydent Bronisław Komorowski.
Poległych grzebano w tymczasowych mogiłach na polu
walki. Zaraz jednak po zakończeniu bitwy zaczęły powstawać na okolicznych terenach cmentarze, na których chowano ekshumowanych z mogił polowych.
Dziś na 72 nekropoliach wojennych i w kwaterach wojskowych spoczywa prawie 20 tys. poległych i zmarłych
w wyniku ran polskich żołnierzy. Największe cmentarze
ulokowano w Młodzieszynie, gdzie leży przeszło 3770 poległych, w Sochaczewie pochowano blisko 3700 żołnierzy,
a w Łomiankach – 2500. Trzej polegli w walkach generałowie spoczywają na Powązkach Wojskowych w Warszawie.
Żołnierzy wykrwawionej 26 Dywizji Piechoty chowano
na wielu rozproszonych mogiłach na cmentarzach parafialnych. W Bolimowie w zbiorowym grobie spoczywa 22 wojskowych z 37 Pułku Piechoty, poległych 14 września w okolicy Jasionnej. W Bednarach koło Nieborowa miejsce spoczynku znaleźli żołnierze 10 Pułku Piechoty 26 DP oraz
66 Pułku Piechoty 16 DP.
W Nieborowie zaś pochowano żołnierzy z 10 Pułku Piechoty 26 DP, a także 7 Pułku Strzelców Konnych Wielkopolskiej Brygady Kawalerii armii „Poznań”, 66 Pułku Piechoty 16 DP i 43 Pułku Piechoty 13 Dywizji Piechoty armii
„Prusy”.
POD STALOWYM KRZYŻEM
342 żołnierzy z 26 Dywizji Piechoty, którzy zginęli
14 i 15 września podczas walk w okolicy wsi Kompina
i Patoki, pogrzebano na wojennym cmentarzu w Kompinie.
Leżą tam między innymi kpr. Ryszard Markowski, strz. Stefan Klonowicz i ppor. Wacław Malarski.
Nekropolia powstała zimą 1940 roku, kiedy wyznaczono
na nią część ziemi przy wiejskiej drodze. Wiosną mieszkańcy ekshumowali poległych. Usypano dla nich pojedyncze
mogiły z drewnianymi krzyżami. W czasie okupacji opiekowała się tym miejscem okoliczna ludność. Pochowano tu też
sześciu członków ruchu oporu rozstrzelanych przez Niemców w Łowiczu.
Po wojnie cmentarz ogrodzono płotem, a pojedyncze
mogiły połączono w 25 ciągów grobów, aby łatwiej było
utrzymać cmentarz w porządku. W 1958 ułożono na
głównej alei płyty, postawiono 78 krzyży betonowych
i tablice z nazwiskami poległych, wzniesiono też pamiątkowy pomnik. W latach siedemdziesiątych, w czasie
kolejnej modernizacji cmentarza, wymurowano tablice
nagrobkowe z piaskowca z wyrytymi na nich nazwiskami
poległych, wymieniono ogrodzenie, płyty chodnikowe
i cokoły mogił.
W 1989 roku, podczas kapitalnego remontu, odnowiono
płyty nagrobkowe wraz z pomnikiem i postawiono stalowy
krzyż. O nekropolię dbają dziś Urząd Gminy w Nieborowie,
Gminny Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, kombatanci i uczniowie gimnazjum w Kompinie. Co roku 1 wrzen
śnia młodzież składa kwiaty na mogiłach żołnierzy.
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St. chor. Janowi Dudzik
oraz Jego Rodzinie
wyrazy żalu i głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Ojca
składają dowódca, kadra i pracownicy
2 Rejonu Wsparcia Teleinformatycznego
Sił Powietrznych.

Sierż. Radosławowi Odważny
oraz Jego Rodzinie
wyrazy żalu i głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Ojca
składają dowódca, kadra i pracownicy
2 Rejonu Wsparcia Teleinformatycznego
Sił Powietrznych.

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość
o przedwczesnej śmierci naszego kolegi

porucznika Krzysztofa Goralewskiego.
Wyrazy najserdeczniejszego współczucia

Rodzinie i Bliskim
składają dowódca, żołnierze i pracownicy wojska
12 Brygady Zmechanizowanej ze Szczecina.
Wyrazy współczucia oraz słowa wsparcia

Rodzinie i Najbliższym
Pani porucznik Józefy Łukasiewicz
odznaczonej Krzyżem Srebrnym
Orderu Wojennego Virtuti Militari
za czyny bojowe w okresie II wojny światowej
składają płk Waldemar Bartłomiejczak,
żołnierze i pracownicy wojska WSzW we Wrocławiu.
Wyrazy szczerego i głębokiego współczucia

Panu mjr. Adamowi Ziemkiewiczowi
wyrazy współczucia i szczere kondolencje
z powodu śmierci

Matki
składają dowódca, kadra oraz pracownicy wojska
Centrum Operacji Lądowych
– Dowództwa Komponentu Lądowego w Krakowie.

Panu podpułkownikowi Jerzemu Walowi
oraz Jego Najbliższym
szczere kondolencje z powodu śmierci

Pani Ewie Ura oraz Dzieciom
z powodu śmierci

Męża i Ojca
składają kadra i pracownicy Rejonowego Zarządu
Infrastruktury w Zielonej Górze.
„Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą”.
Ks. Jan Twardowski

Panu ppłk. Radosławowi Kułakowskiemu
oraz Jego Najbliższym

Teściowej

wyrazy szczerego żalu i współczucia
z powodu śmierci

składają kadra i pracownicy wojska
Inspektoratu Szkolenia
Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

składają szef, kadra oraz pracownicy Szefostwa
Transportu i Ruchu Wojsk – CKRW.

Rodzinie

Panu ppłk. Bogdanowi Kołkowskiemu

ś.p. płk. w st. sp. Jana Matejuka,
wieloletniego komendanta Centrum Szkolenia
Wojsk Lądowych Drawsko,
szczere wyrazy żalu i współczucia
składają komendant, kadra zawodowa i pracownicy
Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko.

Matki

wyrazy głębokiego żalu i szczerego współczucia
z powodu śmierci

Ojca
składają żołnierze i pracownicy
Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego
w Kielcach.

Nekrologi przyjmujemy tylko w formie elektronicznej. Treść kondolencji należy przesyłać pod adresem: polska-zbrojna@zbrojni.pl
z nagłówkiem wiadomości: „Nekrologi”. Prosimy o telefoniczne potwierdzenie zamieszczenia kondolencji:
261 845 213, 261 845 230, 261 840 227
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Panu ppłk. Romanowi Mysiakowskiemu
oraz Jego Rodzinie

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

płk. rez. Ireneusza Drążyka,

wyrazy współczucia i szczere kondolencje
z powodu śmierci

byłego attaché obrony wojskowego, morskiego
i lotniczego przy Ambasadzie RP w Tel Awiwie.

Teściowej

Wyrazy szczerego współczucia i żalu

składają dowódca, żołnierze i pracownicy wojska
Dowództwa 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej.

Panu płk. Dariuszowi Kinast
oraz Jego Rodzinie
wyrazy współczucia i szczere kondolencje
z powodu śmierci

Teścia
składają dowódca, żołnierze i pracownicy wojska
Dowództwa 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej.

Panu ppłk. Stanisławowi Kaplińskiemu
wyrazy głębokiego współczucia i szczere kondolencje
z powodu śmierci

Ojca
składają szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego
w Krakowie, kadra zawodowa i pracownicy wojska
WSzW w Krakowie oraz podległych wojskowych
komend uzupełnień.

Panu Arkadiuszowi Średnickiemu
wyrazy głębokiego żalu i szczerego współczucia
z powodu śmierci

Ojca
składają pracownicy
Departamentu Zarządzania Kryzysowego,
Spraw Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Rodzinie oraz Najbliższym
składają kierownictwo, kadra zawodowa i pracownicy
Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych MON.

Panu mjr. Pawłowi Myczkowskiemu
oraz Jego Najbliższym
wyrazy głębokiego współczucia i szczerego żalu
z powodu śmierci

Ojca
składają żołnierze oraz pracownicy wojska Dowództwa
9 Brygady Wsparcia Dowodzenia
Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Panu ppłk. Dariuszowi Latosiewiczowi
oraz Jego Rodzinie i Najbliższym
szczere kondolencje i wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Matki
składają kierownictwo, żołnierze i pracownicy
Departamentu Kadr MON.

Panu Piotrowi Lisowskiemu
oraz Jego Rodzinie
wyrazy najgłębszego współczucia i szczere kondolencje
z powodu śmierci

Matki
składają dyrektor oraz pracownicy
Centrum Weterana Działań poza Granicami Państwa.

Panu ppłk. Piotrowi Kaźmierczakowi
Pani Magdalenie Unierzyskiej
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci

Ojca
składają szef płk Waldemar Bartłomiejczak,
żołnierze oraz pracownicy wojska WSzW we Wrocławiu.

wyrazy głębokiego żalu i szczerego współczucia
z powodu śmierci

Mamy
składają żołnierze i pracownicy wojska
Szefostwa Infrastruktury
Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

NUMER 5 | MAJ 2015 | POLSKA ZBROJNA

143

|POŻEGNANIA|
Naszemu koledze

Odszedł zbyt szybko

ppłk. Piotrowi Kaźmierczakowi

Ś.P.
porucznik Krzysztof Goralewski,

oraz Jego Najbliższym
składamy kondolencje z powodu śmierci

Mamy.
Oddział Nieruchomości i Zakwaterowania Wojsk
Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

„Ci, których kochamy, nie umierają nigdy,
bo miłość to nieśmiertelność”.
Emily Dickinson
Naszemu Drogiemu Koledze

Piotrowi Lisowskiemu
oraz Jego Rodzinie i Najbliższym
słowa wsparcia oraz wyrazy głębokiego współczucia
i szczere kondolencje z powodu śmierci

Mamy
składają koleżanki i koledzy z Dowództwa Operacyjnego
Rodzajów Sił Zbrojnych.

„Nie umiera ten,
kto trwa w pamięci i sercach naszych”.

Rodzinie i Najbliższym
wyrazy szczerego współczucia i żalu w trudnych
chwilach po tragicznej śmierci

Żegnaj Krzysztofie.
Będzie nam Ciebie bardzo brakować.
Odpoczywaj w spokoju.

Rodzinie i Najbliższym
wyrazy serdecznego współczucia
składają dowódca i żołnierze batalionu logistycznego
12 Brygady Zmechanizowanej ze Szczecina.

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość,
że 20 marca 2015 roku odszedł od nas na zawsze
nasz kolega

mjr rez. Jacek Ura.
Rodzinie Zmarłego
składamy wyrazy najgłębszego współczucia.
Komendant, żołnierze i pracownicy wojska
45 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Wędrzynie

Panu płk. Danielowi Królowi,
szefowi Oddziału Operacyjnego – zastępcy szefa Zarządu
Inżynierii Wojskowej,
wyrazy współczucia i szczere kondolencje
z powodu śmierci

sierż. Przemysława Mastalerza

żony Aldony

składają dowódca, żołnierze i pracownicy wojska
12 Brygady Zmechanizowanej ze Szczecina.

składają inspektor, kadra i pracownicy
Inspektoratu Rodzajów Wojsk
Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Z głębokim żalem i bólem przyjęliśmy wiadomość
o tragicznej śmierci

sierż. Przemysława Mastalerza,
dowódcy Zastępu Wojskowej Straży Pożarnej
12 Brygady Zmechanizowanej
w Stargardzie Szczecińskim.
Wyrazy najgłębszego żalu i szczerego współczucia

Rodzinie
składają szef, żołnierze, strażacy oraz pracownicy
Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej.
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„Można odejść na zawsze, by stale być blisko...”
Ks. J. Twardowski
Naszemu Koledze

ppłk. rez. Henrykowi Stołowskiemu
wyrazy szczerego i głębokiego współczucia
w niezwykle trudnych chwilach po stracie

Taty
składają szef, żołnierze oraz pracownicy Delegatury
Departamentu Kontroli w Bydgoszczy.

|POŻEGNANIA|
Panu chorążemu
Markowi Świderskiemu
wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci

Brata
składają żołnierze i pracownicy wojska
8 Szczycieńskiego Batalionu Radiotechnicznego.

Panu płk. Danielowi Królowi
oraz Jego Rodzinie
wyrazy głębokiego żalu i szczerego współczucia
w trudnych chwilach po śmierci

Żony Aldony
składają szef, żołnierze i pracownicy wojska
Zarządu Inżynierii Wojskowej Inspektoratu Rodzajów
Wojsk Dowództwa Generalnego RSZ.

Panu ppłk.
Andrzejowi Julianowi Kmiecikowi
najszczersze kondolencje z powodu śmierci

Ojca
składają szef, żołnierze i pracownicy wojska
Zarządu Inżynierii Wojskowej
Inspektoratu Rodzajów Wojsk
Dowództwa Generalnego RSZ.

Wyrazy głębokiego żalu i szczerego współczucia

Pułkownikowi Andrzejowi Tomanikowi
wyrazy głębokiego współczucia i żalu
z powodu śmierci

Mamy
składają dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych
oraz kadra i pracownicy Dowództwa Operacyjnego
Rodzajów Sił Zbrojnych.

„Ci, których kochamy, nie umierają nigdy,
bo miłość to nieśmiertelność”.
Emily Dickinson
Naszemu Drogiemu Koledze

pułkownikowi Andrzejowi Tomanikowi
oraz Jego Rodzinie i Najbliższym
słowa wsparcia oraz wyrazy głębokiego współczucia
i szczere kondolencje z powodu śmierci

Mamy
składają koleżanki i koledzy z Zarządu Szkolenia J7
Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Panu płk. Andrzejowi Tomanikowi
oraz Jego Rodzinie i Bliskim
wyrazy szczerego współczucia i głębokiego żalu
z powodu śmierci

Mamy
składają szef Pionu Planowania
oraz koleżanki i koledzy z Pionu Planowania
Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Panu ppłk. Wiesławowi Cieśli
oraz Jego Rodzinie
z powodu śmierci

Teściowej
składają szef, żołnierze, strażacy oraz pracownicy
Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej.

Panu st. chor. Maciejowi Sawiczowi
oraz Jego Rodzinie
wyrazy głębokiego współczucia i szczerego żalu
z powodu śmierci

Panu Ryszardowi Maciejewskiemu,
kierownikowi sekretariatu,
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Ojca
składają prezes, kadra oraz pracownicy Wojskowego
Sądu Garnizonowego w Szczecinie.

Panu płk. Danielowi Królowi
oraz Jego Rodzinie
wyrazy głębokiego współczucia i żalu po śmierci

Taty

Żony

składają komendant, żołnierze i pracownicy wojska
Oddziału Specjalnego ŻW w Warszawie.

składają dowódca, żołnierze i pracownicy wojska
5 Pułku Inżynieryjnego w Szczecinie.
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Pani Monice Darkowskiej
wyrazy szczerego współczucia i głębokiego żalu
z powodu śmierci

Panu podpułkownikowi
Adamowi Trociowi

Teścia

wyrazy głębokiego współczucia i żalu
z powodu śmierci

składają szef, kadra zawodowa i pracownicy wojska
12 Terenowego Oddziału Lotniskowego w Warszawie.

ze słowami otuchy dla całej

Mamy
Rodziny

Panu podpułkownikowi
Cezaremu Klukowskiemu
wyrazy głębokiego współczucia i żalu
z powodu śmierci

w obliczu bolesnej straty
składa dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych
generał broni Marek Tomaszycki.

Ojca

„Im droższy człowiek, tym większy ból,
lecz wolą Boga jest rozstanie…”.

składają kierownictwo, żołnierze i pracownicy
Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych MON.

Panu ppłk. Adamowi Trociowi
oraz Jego Rodzinie i Bliskim

Z głębokim żalem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

płk. rez. Adama Śnieżka.
Wyrazy głębokiego współczucia

wyrazy szczerego współczucia i głębokiego żalu
z powodu śmierci

Mamy
składają dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych
oraz kadra i pracownicy Dowództwa Operacyjnego
Rodzajów Sił Zbrojnych.

Rodzinie
składają dowódca, kadra oraz pracownicy wojska
Centrum Operacji Lądowych
– Dowództwa Komponentu Lądowego w Krakowie.

Panu podpułkownikowi
Adamowi Trociowi
oraz Jego Rodzinie i Najbliższym

Panu st. szer.
Marcinowi Wróblewskiemu
wyrazy szczerego współczucia i głębokiego żalu
z powodu śmierci

słowa wsparcia oraz wyrazy głębokiego współczucia
i szczere kondolencje z powodu śmierci

Mamy
składają koleżanki i koledzy z Sekretariatu
Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

żony Anny
składają dowódca, żołnierze i pracownicy wojska
1 Ośrodka Radioelektronicznego w Grójcu.

Panu mjr. Zdzisławowi Hopowi
wyrazy szczerego współczucia i głębokiego żalu
z powodu śmierci

Ojca
składają dowódca, dowództwo, kadra
i pracownicy wojska
22 Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania
w Bydgoszczy.
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„W momencie śmierci bliskiego
uderza człowieka świadomość niczym
niedającej się zapełnić pustki”.
J.S. Tischner
Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o odejściu

Pana Andrzeja Podlaskiego,
pracownika Sekcji Wychowawczej
44 Wojskowego Oddziału Gospodarczego.
Żegnamy Cię ze smutkiem.
Dowódca, żołnierze i pracownicy wojska
44 Wojskowego Oddziału Gospodarczego
w Krośnie Odrzańskim

horyzonty

Apostołowie nazizmu
Dwie postaci tak różne, a jednak w ich biografiach można
dostrzec wiele zbieżnych elementów.

G

dy 23 maja 1945 roku Reichsführer SS Heinrich
Himmler rozgryzł ampułkę z trucizną, Joseph Goebbels
nie żył już od trzech tygodni. 1 maja popełnił samobójstwo wraz ze swoją żoną Magdą i sześciorgiem dzieci. Ze strony Himmlera była to czysta kalkulacja, próba uniknięcia odpowiedzialności za swoje czyny. Ta ostatnia decyzja, jaką podjął
w życiu, była ogromnym rozczarowaniem dla jego ludzi.
W końcu, jak na oficera SS przystało, powinien z godnością
przyjąć nawet najbardziej surową karę.
Decyzja Goebelsa, mimo że również wykalkulowana, była
raczej ostatnim aktem wielkiego dramatu, w którym minister
propagandy powierzył sobie główną rolę. Mistrz autostylizacji
swoim odejściem pieczętował upadek wielkich Niemiec, po
którym dla niego i dla jego rodziny nie było miejsca w nowym
porządku. O ile samobójstwo Himmlera uznano za akt tchórzostwa, o tyle sam Goebbels własną śmierć traktował jako
wyraz największego bohaterstwa i poświęcenia. Ostatni akt
oddania swojemu mentorowi Adolfowi Hitlerowi.
Dwie postaci tak różne, a jednak w ich biografiach można
dostrzec wiele elementów zbieżnych. Skłonność do filozofowania, podwójna moralność, kompleksy skrywane za maską
bezwzględności i przede wszystkim bezkompromisowa determinacja, aby osiągnąć sukces. Życie i działalność zarówno
Himmlera, jak i Goebbelsa stały się tematem obszernych,
wyczerpujących opracowań Petera Longericha. Jak napisał on
we wstępie do „Buchaltera śmierci”, jego celem było między
innymi rozwikłanie zagadki osobowości Reichsführera SS
w stopniu pozwalającym chociaż w części zrozumieć motywy
popełnianych przez niego zbrodni. „Aby to się mogło powieść,
należy wykroczyć poza utarty schemat biografii politycznej
i uwzględnić dosłownie całe życie Himmlera, jego poszczególne stadia i różne sfery jego aktywności, również te pozapolityczne”. Jest to o tyle ważne, że, jak dowodzi Longerich,
Himmler w zaskakującym stopniu przeniósł swoje osobiste
przekonania na kierowane przez siebie SS. Zafascynowany
mitologią nordycką, okultyzmem i reinkarnacją, czerpał z nich
szeroko. Był też entuzjastą teorii lodu kosmicznego. Zaszczepił w SS również ideę kategorii podludzi pozostających w konflikcie z rasą
aryjską: komunistów, masonów, chrześcijan, Żydów i homoseksualistów.
Dzięki wytrwałości i sprytowi udało mu
się zbudować wyjątkową pozycję,
ukształtowaną zgodnie z osobistymi
przekonaniami, a nie pomysłami innych.
Początki działalności Himmlera nie
zapowiadały jednak tak wielkiej kariery.
Pochodzącemu z tradycyjnej, protestanckiej rodziny Heiniemu z trudem przychodziło nawiązywanie przyjaźni. Nie radził

sobie w kontaktach z kobietami. Już po rozpoczęciu kariery
politycznej trudno mu było zdobyć popularność. Miał opinię
aroganckiego i wyniosłego. W dodatku wielkim kompleksem
Himmlera był nieco cofnięty, słabo zarysowany podbródek,
który przeczył jego żołnierskiemu wyobrażeniu. Kompleksy
i niepewność spowodowały, że lubił pokazywać się w pozie
zwycięzcy. Stosunki osobiste potrafił utrzymać z kimś tylko
wtedy, gdy je kontrolował albo jeśli sam się podporządkował.
Z SS Himmler uczynił organizację, w której panował kult
niemal religijny. Nazywał ją zakonem klanowym, zakorzenionym we krwi i w ziemi, którego absolutnym obowiązkiem były
wierność i posłuszeństwo. „Politycznym wyznaniem wiary SS
jest Adolf Hitler”.
Wiarę w Führera wyznawał też niemal fanatycznie do samego końca Goebbels. Podobnie jak Himmler, zabiegał o uznanie
innych i walczył z własnymi kompleksami. Przyczyną jednego
z nich była szpotawa noga. Goebbels już w młodości miał tendencje do dramatyzowania własnego życia. Prowadził dziennik, który dla wielu badaczy, w tym Longericha, był podstawowym źródłem wiedzy o nim. „Wielki zbiór zapisów, pozostawionych potomności, w których Goebbels schlebia samemu
sobie i daje wyraz poczuciu własnej wartości, paradoksalnie
pozwala jasno rozpoznać jego niepewność, zależność oraz
spektakularne przecenianie samego siebie”, napisał biograf we
wstępie do „Apostoła diabła”. Z zapisków tych wyłania się
obraz człowieka o relatywnej moralności, nieliczącego się
z innymi, czasem nieodróżniającego fikcji od rzeczywistości.
Chwiejnego emocjonalnie filozofa z ambicjami literackimi,
z drugiej strony zaś człowieka ambitnego i zdeterminowanego
w działaniach. Goebbels przez całe życie budował swoją legendę. Biografia Goebbelsa naznaczyła całą jego karierę polityczną jako gauleitera Berlina, szefa propagandy partii, i jego działalność w dziedzinach wykraczających poza te obowiązki.
Nawet jeżeli swoim dziennikom nadaje fałszywy ton, kreując
się na faworyta Hitlera, mimo że ten niejednokrotnie wystawiał
lojalność Goebbelsa na ciężką próbę.
Po lekturze obu biografii nasuwa
się refleksja, jak specyficzni ludzie
otaczali Hitlera. Niby o zupełnie
odmiennych osobowościach i charakterach, ale mający wiele cech
wspólnych, co więcej – zbieżnych
z profilem psychologicznym samen
go Führera.
JOANNA ROCHOWICZ
Peter Longerich, „Himmler. Buchalter
śmierci”, „Goebbels. Apostoł diabła”,
Prószyński i S-ka, 2014
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WOJNA Z DWÓCH
PERSPEKTYW
Z Magdaleną Kozak

o codziennym życiu wojownika na misji, fascynacji Afganistanem
i doświadczeniach żołnierzy przeniesionych do książki
rozmawia Małgorzata Schwarzgruber.

S

kąd pomysł, aby napisać książkę o Afganistanie, ale
przenieść akcję do odległej Galaktyki?
Nie chciałam pisać literatury faktu ani wypowiadać
się na tematy polityczne. Nie uważam także, abym
postąpiła uczciwe wobec moich towarzyszy broni, gdybym podpatrywała ich na misji, a potem opisała. To, co się
wydarzyło na wojnie, zostaje na wojnie, chyba że stanie się abstrakcją przeniesioną do odległego świata.
Kraina Farja, gdzie dzieje się akcja książki, przypomina
jednak Afganistan.
Przyznaję, że jakieś porównania na pewno są, choć nie jeden
do jednego.

Była Pani dwukrotnie na misji w Afganistanie. Czy patrzyła Pani na afgańską rzeczywistość oczami pisarki, która
szuka szczegółów potrzebnych do książki, czy lekarza–żołnierza?
Pierwszy raz pojechałam tam w 2010 roku jako lekarz.
W 2013 roku byłam już oficerem Wojska Polskiego, a nie cywilem, jak poprzednio. Moje spotkanie z Afganistanem to był szok.
Wtedy poznawałam ten kraj. Gdy jechałam na drugą misję, wracałam już do bazy w Ghazni jak na stare śmieci, z wielkim rozrzewnieniem. Książka powstała niejako przy okazji.
Czego brakowało do fabuły po pierwszej misji?
Prawdziwej akcji i prawdziwych przygód. Praca nad książką
rozpoczyna się zawsze od pewnej konstrukcji, tworzymy szkielet, który trzeba wypełnić konkretnymi wydarzeniami. Podczas
drugiej misji już wiedziałam, o jakie rzeczy, potrzebne mi
potem do fabuły, muszę zapytać żołnierzy. Na miejscu nie zro-
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biłam wielu notatek. Gdy jeszcze studiowałam w Wyższej
Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych, podpytywałam czasem
kolegów o szczegóły takich akcji.
Co przeniosła Pani z Afganistanu na odległą planetę
Dżahan?
Technikę i uzbrojenie, ale przede wszystkim fascynację
Afganistanem. Na przykład lot śmigłowcem nad afgańskimi
górami – niezapomniane przeżycie, a także zapach tego kraju,
do którego, nie ukrywam, zdarza mi się tęsknić.
Której z postaci przekazała Pani najwięcej własnych
doświadczeń?
Myślę, że obdzieliłam wszystkich po równo. To nie jest tak,
że żołnierz Magdalena Kozak pisze dla innych żołnierzy, którzy
podczas lektury mojej książki uśmiechną się z rozrzewnieniem,
bo obudzą się w nich wspomnienia. Mam nadzieję, że przybliżam cywilom misję w Afganistanie, tłumaczę, o co w niej chodziło, i opisuję, jak tam jest. Pomijam politykę: po co tam pojechaliśmy i dlaczego? Pokazuję natomiast, jak wygląda codzienne życie wojownika na misji.
Korzystała Pani z doświadczeń wojsk specjalnych?
Nie tylko specjalsów, lecz także żołnierzy innych formacji.
Z dumą mogę powiedzieć, że książka to praca zbiorowa, a ja
pełniłam tylko funkcję pierwszego autora. To koledzy pomogli
mi zbudować wiarygodny opis odbicia więźnia z bazy. Wymyślony przez mnie przebieg takiej akcji szybko zweryfikowali
– „to nie tak, to przepis na wtopę, zrobimy to porządnie”. Nie
zdradzę szczegółów, ale opowiem o pierwszej wersji, która
została poprawiona. Chciałam tradycyjnie wjechać do bazy cię-

horyzonty
Oprócz ataku na bazę i zdobycia miasta opisuje Pani
w książce dużo różnych akcji w terenie. Jakie szczegóły taktyki dotyczące takich działań mogli zdradzić żołnierze?
Opowiadali mi o żołnierskim rzemiośle, na przykład jak
wygląda tradycyjna zasadzka Gurkhów, której opis wykorzystałam w książce.

J A R O S Ł A W

W I Ś N I E W S K I

Czy te rady częściej były przydatne do opisów działań rebelianckich Skorpionów, czy wojsk księcia Farji?
Chyba wojsk księcia. Jako terrorysta radziłam sobie zdecydowanie lepiej, bo to chyba prostsza robota. To przecież żadna
filozofia wykopać w ziemi dziurę i wepchać w nią materiały
wybuchowe.

żarówką wypełnioną materiałami wybuchowymi, co naprawdę
wydarzyło się podczas ataku na polską bazę. Moi „konsultanci” popukali się w głowę i wyjaśnili mi, że bazy są budowane
w sposób pierścieniowy. I co z tego, że ciężarówka przebije się
w jednym miejscu? Powstanie wówczas wąskie gardło i atakujący zostaną otoczeni ze wszystkich stron. Trzeba to zrobić
inteligentnie – radzili.

Kto był inspiracją dla postaci gen. Malika i księcia Izzata?
Oni się po prostu zjawili. Przyszli i zaczęli opowiadać swoją
historię. Ja prawie wierzę, że te postaci istnieją, co można
zakwalifikować jako przypadek dla naszych lekarzy z kliniki
stresu bojowego.
Nadała Pani tym postaciom jakieś cechy kolegów, z którymi Pani służyła na misji?
Uważam, że są niepowtarzalni. Może przeniosłam na nich
jakieś odzywki, sposób rozmowy. Gen. Malik na przykład często używa gwary specjalsów, niektóre jego wypowiedzi są
dosłownie przeniesione z rozmów naszych komandosów. Nie
podam przykładu, bo musiałabym też użyć brzydkich słów…
Ogromny komplement usłyszałam od jednego z komandosów,
któremu przesłałam książkę do ostatecznej oceny, zanim poszła
do druku. Przyznał, że nie mógł się od niej oderwać, mimo że
wcześniej konsultowałam z nim fragmenty tej opowieści. Wiele radości sprawiły mi też inne wypowiedzi. „Jakbym słyszał
naszych chłopaków”, mówili niektórzy.
Akcja książki przebiega dwutorowo. Widzimy wojnę
z dwóch perspektyw: księcia Izzata, dowodzącego wojskami rządowymi, i Znajdy, który przystał do partyzantów.
Nie ocenia ich Pani, obaj wzbudzają naszą sympatię.
Zobaczymy, co będzie, jak się spotkają. Gwarantuję zaskakujący, pomysłowy finał!

Czyli jak?
Trzeba się zakraść i… Dalej nie zdradzę. Albo inny przykład.
Chciałam pokazać zdobycie miasta otoczonego wysokimi mura- Łzy diabła to czars, czyli roślina, którą Ziemianie dostają
mi. Pomyślałam, żeby walić ze współczesnej artylerii, aż mury w zamian za sprzęt: blackhawki, apache, land cruisery.
runą. „Musiałabyś mieć pociągi takiej amunicji. Ta twoja Farja Ludzkość jest uzależniona od tego narkotyku, ale mam
nie ma tyle broni. Atak trwałby miesiące, zanim mury by skru- wrażenie, że nie jest to nic złego. Afgańskie opium nie jest
szały. Poza tym, nawet jeśli rozwalisz te mury, nie wjedziesz tam już takie obojętne.
strykerem lub rosomakiem. Musiałby to
Wszystko zależy od tego, w jaki sposób
WIZY TÓWKA
być spychacz, byłyby potrzebne wojska
je wykorzystamy. Jak poradziłaby sobie
inżynieryjne. Wysłać wojska inżynieryjne
współczesna medycyna bez morfiny? „Łzy
na pierwszą linię? Zły pomysł”, ocenił zna- M A G D A L E N A
diabła” to jednocześnie tytuł książki, ale
jomy pułkownik artylerzysta.
traktuję go nieco przewrotnie. Czy kraina
KOZAK
totalnej szczęśliwości, która panuje na Zieorucznik Wojska Polskiego, uczestniczka
Co doradził?
mi – pokój, miłość bliźniego, brak wojen
misji wojskowych w Afganistanie, lekarz
Nie zdradzę przebiegu ataku, aby nie
– dla wszystkich oznacza szczęście? Co
odbierać czytelnikom dreszczyku emocji. specjalizujący się w medycynie ratunkowej, zrobiliby wojownicy, gdyby taka kraina
Powiem tylko, że żołnierze dostarczali mi autorka powieści fantastyczno-militarnych naprawdę nastała i nie byłoby już kogo broporządnej, wojskowej wiedzy – na pozio- „Nocarz”, „Renegat”, „Nikt”, „Fiolet”, „Pasku- nić? To również odwieczny dylemat lekamie taktycznym, operacyjnym, a także da” i najnowszej – „Łzy diabła”.
rza, który chciałby mieć świat bez chorób,
strategicznym.
ale chce także pomagać i leczyć.
n
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Z A M K I

Ruiny dawnej potęgi
Krzyżacką twierdzę zdobyli i zburzyli toruńscy mieszczanie.

Z

buntowani przeciw krzyżakom
mieszczanie ruszyli 6 lutego 1454
roku pod toruński zamek, w którym schronili się rycerze. Komtur
Albrecht Kalb odmówił poddania
warowni. Wówczas sprzyjający mieszczanom kucharz Jordan poczekał, aż
bracia uraczą się winem, a kiedy posnęli, dał z zamkowej wieży znak do rozpoczęcia ataku.
Mieszczanie wdarli się do warowni.
Wysadzili wieżę, z której Jordan nie zdążył uciec. Wybuch wyrzucił kucharza
w powietrze tak wysoko, że wylądował
on na Bramie Chełmińskiej, z której zdjęli go wdzięczni torunianie. Dla uczczenia
bohatera zawiesili na niej chorągiewkę
przedstawiającą kucharza z chochlą
w ręku. Dziś można ją oglądać w toruńskim ratuszu w Muzeum Okręgowym.
To legenda, opowiada jednak o prawdziwych wydarzeniach z 1454 roku.
Wówczas w większości miast państwa
krzyżackiego wybuchły bunty mieszczan, żądających przyłączenia ziem
zakonnych do Korony Polskiej. Pierwsi
zaatakowali zamek krzyżacki miesz-

kańcy Torunia. Rozpoczęło się oblężenie warowni, którą z braku żywności
komtur poddał po dwóch dniach.
Wydarzenia te zapoczątkowały wojnę
trzynastoletnią, zakończoną w 1466
roku likwidacją państwa zakonnego.
Po zdobyciu zamku, na polecenie
rady miejskiej, warownię zburzono,
a cegieł z niej użyto jako budulca. Ocalało tylko gdanisko i kilka budynków
podzamcza. W ten sposób w gruzach
legła najstarsza krzyżacka budowla na
ziemi chełmińskiej.
Toruński zamek wzniesiono między
drugą połową XIII a końcem XIV wieku. Murowana warownia składała się
z zamku głównego, ośmiobocznej wieży
i trzech przedzamczy, w których ulokowano budynki gospodarcze. Najbardziej
charakterystyczną częścią była wieża
sanitarno-obronna, czyli gdanisko. Sięgała ona ponad 30 m poza obwód
murów, a łączył ją z nimi ganek wsparty
na arkadach z ceglanym zadaszeniem.
Zamek był siedzibą krzyżackiego
komtura oraz bazą wypadową dla rycerzy podbijających Prusów. Po bitwie pod

Grunwaldem znalazł się pod polskim
panowaniem, jednak już rok później,
zgodnie z postanowieniami pierwszego
pokoju toruńskiego, powrócił do zakonu.
Potem jeszcze dwukrotnie, w 1414
i 1422 roku, wojska polskie szturmowały
Toruń, ale twierdzy nie zdobyły.
Po zniszczeniach w połowie XV wieku teren warowni stał się miejskim
wysypiskiem śmieci. W latach 1600–
–1613 wykorzystywano pozostałości
murów do budowy bastionu, który jako
część systemu obronnego Torunia
zabezpieczał miasto od południa.
W kolejnych wiekach pozostałości
murów powoli zasypano i z czasem ten
teren zamieniono na park.
Po wojnie w latach 1958–1966 archeolodzy odsłonili ruiny krzyżackiej siedziby. Podczas wykopalisk odkryto średniowieczne cegły, płytki posadzki
i części murów z polichromią. Odkopano też sklepienia piwniczne, w których
zrekonstruowano stropy i odremontowano pozostałości murów. Zamek oddano
do użytku jako trwałą ruinę w 1966 roku
z okazji 1000-lecia państwa polskiego.

nie niskich temperaturach? Na co zwracać uwagę w otwartym terenie, żeby nie
zabłądzić? I jak poradzić sobie w mieście w sytuacjach kryzysowych? Odpowiedzi na te pytania i wiele innych, dotyczących przetrwania w trudnych warunkach, można znaleźć w poradniku
Alexandra Sitlwella. Wykorzystał on
w książce swoje doświadczenie z sześciu
lat służby w armii brytyjskiej i przekazuje zainteresowanym surwiwalem jako

techniki wojsk specjalnych. Autor
i wydawca zastrzegają jednak we wstępie, że tych porad nie można traktować
na równi z procedurami szkoleniowymi
obowiązującymi specjalsów. Ponadto
każdy z czytelników może je stosować
niejako na własną odpowiedzialność, bo
oni „nie zachęcają do korzystania z technik, ze sprzętu i z procedur szkoleniowych przedstawionych na kartach tej
publikacji”. Zatem jest to tylko lektura

K S I Ą Ż K A

R

Podręcznik
przetrwania

ącznik czy kolokazja? Którą z tych
roślin można zjeść? I jak w razie
wątpliwości przeprowadzić test
jadalności? W jaki sposób zbudować
schronienie i zdobyć wodę na pustyni,
w górach, w tropikach i przy ekstremal-
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Vademecum

D

o Torunia wygodnie dojedziemy pociągiem lub autobusem. Wstęp na zamek
kosztuje 9 zł, warownia jest otwarta od marca do października codziennie w godzinach
10.00–18.00, a w pozostałym okresie od
10.00 do 16.00. Warto obejrzeć gdanisko
i podziemia, ekspozycję poświęconą życiu
braci zakonnych oraz rekonstrukcję krzyżackiej zbrojowni. Najnowszą atrakcją jest kilka
zrekonstruowanych średniowiecznych machin oblężniczych. Centrum Kultury organizuje też walki rycerskie, naukę strzelania z łuku,
pokazy bicia monet, a w piątki i soboty od
maja do września widowisko typu światło
i dźwięk „Komturia”. Zaprasza także na cykliczne imprezy: 27 czerwca na średniowieczny festyn z turniejem konnym, a 2 sierpnia na
widowisko odtwarzające bitwę między wojskami polskimi i krzyżackimi w 1410 roku.
W Toruniu można przenocować w wielu hotelach, między innymi w dawnym pokrzyżackim młynie, tuż obok ruin zamku, a także
pensjonatach i schroniskach.

Dziś zabytkiem opiekuje się Centrum Kultury Zamek Krzyżacki
w Toruniu. Zwiedzając ruiny, można
podziwiać zachowane gdanisko z prowadzącym do niego arkadowym gankiem, dolne partie murów i ośmiobocznej wieży, pozostałości domów mieszkalnych, fosy oraz piwnice. Ruiny wraz
z toruńskim Starym Miastem są wpisane na listę światowego dziedzictwa
n
UNESCO.
ANNA DĄBROWSKA

do poduszki? A może
jednak poradnik, skoro
na bogato ilustrowanych stronach znajdziemy schematy
pozwalające nauczyć się użytecznych
n
węzłów czy rozpalania ogniska?
ANETA WIŚNIEWSKA
Alexander Stilwell, „Siły specjalne. Techniki
przetrwania na pustyni, w Arktyce, górach,
dżungli, mieście”, Bellona, 2014

O

Nieubłagany

zimowej wojnie Związku
Radzieckiego z Finlandią
w 1939 roku bardzo długo wiedzieliśmy niewiele. Jeszcze mniej znamy fińskich bohaterów zmagań z czerwonoarmistami. Tę historyczną lukę
w jakimś stopniu stara się wypełnić
książka J. Michael’a Cleverley’a „Urodzony żołnierz”. Dlaczego Anglik opisuje czasy i życie Larry’ego Thorne’a,
jednego z najlepszych dowódców w fińskiej armii? Thorn był urodzonym żołnierzem. Im bardziej niebezpieczne
było zadanie, tym spokojniej i rozważniej działał.
Był nieubłaganym niszczycielem.
Podczas jednego z rekonesansów w pojedynkę zaatakował 48 Rosjan. Z książ-
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Antidotum
na śmierć

aka będzie nasza przyszłość za kilkaset lat? Jeśli taka, jak w najnowszej powieści Dmitry’ego Glukhowskiego, to już teraz zacznijmy się bać.
Europa bez granic, zjednoczona terytorialnie, ale podzielona społecznie. Po
wynalezieniu szczepionki nieśmiertelności ziemia gwałtownie zaczęła się
kurczyć. Na jednego przeciętnego
mieszkańca przypada kilka metrów
kwadratowych przestrzeni do życia.
Przeciętnego, bo jest grupa, która ma
znacznie więcej – kasta rządząca,
wiecznie młodych nieśmiertelnych,
którzy żyją wysoko, na ostatnich piętrach drapaczy chmur, z dala od kłębiącego się tłumu. To oni trzymają
w rękach władzę i życie mieszkańców
Europy. Do kontroli nieśmiertelnych
powołano specjalne jednostki, które
dbają o to, aby okiełznać ludzkie
instynkty. Prawo jest proste. Życie za
życie. Jeśli decydujesz się na dziecko,
zrzekasz się prawa do nieśmiertelności.
Zresztą, komu jest potrzebne potomstwo, przedłużanie rodu i wszystkie te
dyrdymały, skoro nikt nie umiera?

kowej wędrówki przez historię Finlandii
i świat tamtych lat można dowiedzieć
się o bohaterstwie Thorne’a w najważniejszych bitwach wojny z Rosjanami.
W książce są też opisy działań Finów po
napaści Niemiec na ZSRR. Thorn założył wówczas mundur oficera SS.
Jego dokonania sprawiły, że stał się
symbolem fińskiego oporu wobec
ZSRR w czasie II wojny światowej.
Później, w czasie zimnej wojny, zasłużył też na miano bohatera amerykańskich sił specjalnych. Jako jeden
z pierwszych żołnierzy elitarnych „zielonych beretów”, walczących skutecznie
na tyłach przeciwnika w czasie amerykańskiej interwencji w Wietnamie. Tam
też zginął. Był niezwykłym żołnierzem
n
trzech armii i bardzo wielu bitew.
WŁODZIMIERZ KALETA
J. Michael Cleverley, „Urodzony
żołnierz. Czasy i życie Larry’ego
Thorne’a”, Replika, 2014

Czytanie „Futu.re” jest
jak powolne zanurzanie
się w gęstym, lepkim
bagnie. Naprawdę można
poczuć ten tłok, zaduch,
nieustannie napierający wszędzie
tłum, który towarzyszy głównemu bohaterowi Janowi. Przyszłość to miejsce,
w którym nie można się ukryć i nie
można nikomu zaufać. Świat zbudowany z kompozytu, z trójwymiarowymi
obrazami zamiast okien. Paradoksalnie
nieśmiertelność zżarła wszystkim życie.
Autor tworzy świat, który jest naturalną
konsekwencją teraźniejszości. Trudno
nie szukać paraleli w literackiej wizji
zunifikowanej Europy bez granic, która,
choć od wewnątrz jest zżerana przez gry
polityczne i wyjałowiona z wszelkich
wartości, imigrantom jawi się jako ziemia obiecana. Przedsionkiem tego piekła jest pokazana przez Glukhowskiego
Barcelona. Tam żyją ci, którzy nie zostali wpuszczeni. Azjaci, przestępcy, dziecioroby, nieprzystosowani, śmiertelni.
Lecz właśnie w tej małej Barcelonie
zostało jeszcze wiele z dawnego świata,
tli się tam jeszcze człowieczeństwo, ze
wszystkimi jego zaletami i wadami. Czy
taka więc będzie nasza przyszłość za kiln
kaset lat?
JOANNA ROCHOWICZ
Dmitry Glukhowski, „Futu.re”, Insignis, 2015
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Piątka
syberyjska

Światła miasta
Dzieje żydowskiej rodziny
Stengelów są niczym
scenariusz filmowy
– fascynujące i zaskakujące.

P

o I wojnie światowej, w latach
dwudziestych, Berlin staje się miastem bezrobocia i hiperinflacji.
W wyniku kryzysu finansowego ceny
galopują w górę o kilkaset procent na
godzinę, a nowobogaccy biznesmeni
robią szemrane interesy. To miasto szarlatanów, artystów oraz wyuzdanych
nocnych lokali z ich stałymi bywalcami. Tu zbiegają się drogi hedonistów
z całego świata, ludzi wolnych zawodów, biednych, ale też tych nieprzyzwoicie bogatych. Nikt jeszcze nie wie, że
za kilkanaście lat będzie to miasto absolutnego bezprawia.
W takim miejscu, w 1920 roku,
w bólach połogu rozpoczyna się rodzinna epopeja dwóch żydowskich bliźniąt.
Od tej pory losy Paulusa i Ottona
Stengelów będą swoistym papierkiem
lakmusowym przemian zachodzących
w młodej niemieckiej metropolii.
Poznają oni smak beztroskiego dzieciństwa, ale też uczucie strachu zaszczutego zwierzęcia. Zobaczą pierwsze przejawy prześladowania Żydów przez
nazistów, z czasem coraz bardziej brutalne (nasilające się od 1933 roku, kiedy Adolf Hitler i Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Robotników
– NSDAP zdobyły samodzielną władzę). Będą świadkami smutnego exodusu rodzin żydowskich, w pełni zasymilowanych kulturowo, które musiały zdecydować się na ucieczkę ze swojej
ojczyzny. Zbliżająca się szybkimi krokami wojna wciągnie rodzinę Stengelów
w wir nieprzewidzianych wydarzeń,
a drogi braci bezpowrotnie się rozejdą.
Ale czy na pewno?
Angielski pisarz Ben Elton, autor
takich książek jak „Ślepa wiara” czy
„Nie do pojęcia”, wykorzystał
w „Dwóch braciach” losy własnej
n
rodziny.
KATARZYNA PIETRASZEK
Ben Elton, „Dwaj bracia”,
Wydawnictwo Zona Zero, 2015
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Losy żołnierzy V Dywizji
Strzelców Polskich.

C

zęsto Syberię nazywano drugą
ojczyzną Polaków. Rosjanie
przez dziesiątki lat, już od czasów konfederacji barskiej, zsyłali w te
nieprzyjazne, bezludne regiony tych,
którzy sprawiali im najwięcej problemów. I nie chodziło wcale o pospolitych przestępców. Na zsyłkę trafiali
żołnierze, ale i literaci, lekarze,
nauczyciele czy inżynierowie.
Kiedy wybuchła rewolucja październikowa i całe
imperium ogarnął zamęt,
na odległej północy
zaczęły organizować się
niewielkie oddziały, takie
jak legiony omski czy
irkucki. Ta aktywność
wojskowa dała początek
powstałej w styczniu 1919
roku V Dywizji Strzelców
Polskich. I choć organizacyjnie ta jednostka była
podporządkowana Armii
Hallera we Francji, to jej
żołnierze ścierali się na miejscu
z rosyjskimi oddziałami czerwonych.
Po miesiącach krwawych walk do
Sybiraków dotarła depesza od Józefa
Piłsudskiego, w której podziękował im
za ofiarną służbę i jako naczelny wódz
polskiego wojska przejął nad nimi władzę. To był odpowiedni czas na powrót
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Partyzantki
i konspiratorki

L

idia, drobna i ciepła kobieta,
mieszka w Warszawie. W ubiegłym roku skończyła 94 lata. Kiedyś, 60 lat wcześniej, była znana bardziej jako „Lala” albo „żona Łupaszki”.
Razem z nim aresztowana, w procesie

do ojczyzny. Dowódca dywizji płk
Kazimierz Rumsza do ewakuacji jednostki oraz tamtejszych cywili zorganizował transport kolejowy. Bezpieczeństwo ewakuowanym miały zapewnić pociągi pancerne wyposażone
w armaty i karabiny maszynowe.
Powrót do domu dla większości z nich
zakończył się dramatycznie.
Zarówno tę historię, jak i aktywność
wojskową Polaków na Syberii opisał
znany slawista i historyk literatury
Józef Birkenmajer. Niedawno wydawnictwo Cztery Strony opublikowało
jego niewielką książkę z 1934 roku.
Aby ta lektura sprawiała przyjemność,
trzeba zdawać sobie jednak sprawę, że
ma się do czynienia z tekstem sprzed
niemal stu lat. Napisanym piękną polszczyzną, ale w ówczesnym stylu. Jest to
niezwykle interesujący materiał, świadectwo epoki, ale w takim
samym stopniu nasycone emocjami, jak i faktami. Trudno się zresztą
dziwić – Józef Birkenmajer w czasie I wojny
światowej trafił do rosyjskiej niewoli i znalazł się
na Syberii. Szkoda jednak,
że wydawnictwo w tak niewielkim stopniu obudowało
tekst w informacje o autorze i zagadnieniu. Bo chociaż został on opatrzony
wstępem i przypisami, to pozostaje
duży niedosyt w tej dziedzinie. Trudno
też zrozumieć, czym kierowano się
n
przy ilustrowaniu książki.
ANETA WIŚNIEWSKA
Józef Birkanmajer, „Polska dywizja w tajgach
Syberii”, Cztery Strony, 2015

skazana na dożywocie. „Łupaszka”,
czyli Zygmunt Szendzielarz, został
zamordowany w lutym 1951 roku. Jego
ciało, pochowane w bezimiennym grobie, zidentyfikowano niedawno wśród
ofiar ekshumowanych na „Łączce” na
Powązkach Wojskowych. Lidia wyszła
z więzienia po amnestii w 1956 roku.
Przetrwała. Nie udało się „Marcysi”.
Dziś Emilia Malessa miałaby już ponad
100 lat, postanowiła jednak rozstać się
z życiem dużo wcześniej. Konspiratorka, żona legendy Gór Świętokrzyskich

C Y F R O W E
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Gorzkie zwycięstwo
Film w reżyserii
Zofii Kunert

N A R O D O W E

Z

Spór o historię
Czy wygraliśmy tę wojnę?

P

olska zasłużyła sobie na swój los,
mówił we wrześniu 1939 roku David
Lloyd George, były premier rządu
Wielkiej Brytanii, państwa, z którym
byliśmy związani traktatem sojuszniczym – jak się okazało – niewiele znaczącym dla Londynu. To niemieckim
atakiem na Polskę 1 września 1939 roku
rozpoczęła się II wojna światowa.
Wkrótce musieliśmy się zmierzyć także
z sowieckim agresorem. Przez
2077 wojennych dni Polacy walczyli na

Jasnowłosa prowincja
Film o deportacjach
Polaków z ziem wcielonych
do Rzeszy

B

ohaterami filmu są Helmut Zwi
Steinitz, poznański Żyd ocalały
z Zagłady jako jedyny z całej rodziny,
Dieter Bielenstein, Niemiec z Łotwy,

Jana Piwnika „Ponurego”, aresztowana
tuż po wojnie, złożyła zeznania. Obiecano jej, że osoby, których nazwiska
ujawniła, nie zostaną zatrzymane. Kłamano. Po długiej, bezskutecznej walce
o ich uwolnienie, z piętnem zdrajczyni,
„Marcysia” popełniła samobójstwo.
Ona i „Lala” to dwie z 16 bohaterek
książki Szymona Nowaka. A te bohaterki to tylko 16 z tysięcy innych kobiet,
które po zakończeniu II wojny zdecydowały się kontynuować walkę. W ich
życiu miłość mieszała się z nienawi-

wszystkich frontach. Kto tak naprawdę
wygrał II wojnę światową, w której
uczestniczyło 61 państw? Stalin mówił:
„Brytyjczycy dali czas, Amerykanie
– pieniądze, a my – krew”. Co wobec
tego dali Polacy, naród, który stracił
16% swoich obywateli? O bilansie
II wojny światowej dyskutują profesorowie: Antoni Dudek, Wojciech Materski
n
i Tadeusz Marczak.

realizowany z okazji 70. rocznicy
zakończenia II wojny światowej
obraz stanowi swoistą próbę bilansu
udziału Polski w koalicji antyhitlerowskiej. Autorka filmu zadaje pytanie: czy
należąc do grupy państw zwycięskich,
naprawdę odnieśliśmy zwycięstwo?
Odpowiedź na nie próbują znaleźć między innymi prof. Paweł Machcewicz,
dyrektor Muzeum II Wojny Światowej,
prof. Antoni Dudek z Instytutu Pamięci
Narodowej i prof. Włodzimierz Borodziej z Uniwersytetu Warszawskiego.
W filmie będzie można zobaczyć niepokazywane dotąd w telewizji archiwalne materiały filmowe z 1945 roku.n
8 maja, godz. 17.05

8 maja 1945.
Szczególny dzień

8 maja, godz. 16.25

którego rodzina żyła podczas wojny
w Poznaniu na zagrabionym Polakom
mieniu, oraz Henryk Jaszcz, poznaniak,
który spędził wojnę w Ostrowcu Świętokrzyskim, dokąd wysiedlono jego
rodzinę i gdzie on sam przyłączył się
do konspiracji. W opowieść o ich
losach są wplecione epizody innych
świadków historii, ofiar nazistowskiej
n
polityki.

W

walce z tysiącletnią Rzeszą życie
straciło 50 mln ludzi, czyli cztery
razy więcej niż w I wojnie światowej.
Wojna trwała nieprzerwanie przez sześć
lat i przyniosła wiele ofiar, z których
ponad połowa to cywile. Hitler przedłużył agonię Niemiec o całe trzy miesiące.
Dla kraju miało to katastrofalne skutki.
Przez ostatnie tygodnie spadła na niego
połowa bomb zrzuconych przez całą
wojnę – od marca do maja 1945 roku
w tej wojnie zginął co trzeci Niemiec. n

8 maja, godz. 23.50

8 maja, godz. 19.35

ścią, wola walki z dziewczęcymi
marzeniami o domu i rodzinie. Marzenia o bohaterskiej walce z brudem
i nędzą partyzanckich obozów.
Historie opowiedziane przez
Nowaka są wyjątkowe, każda ma
swój niepowtarzalny urok i własną
tragedię. Czasem tylko szkoda, że
zostały ubrane w trochę naiwną formę, która odebrała im wielowymiarowość. Można odnieść wrażenie, że
autor podaje czytelnikowi zbiór
postaw, a nie ludzkich losów. A prze-

cież pod tym wyidealizowanym płaszczem kryją się kobiety pełnokrwiste,
odważne, zdeterminowane, czasem
delikatne, czasem brutalne. Jak życie,
w którym miały
n
swój udział.
JOANNA
ROCHOWICZ

Szymon Nowak,
„Dziewczyny wyklęte”,
Fronda, 2015
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JERZY
EISLER

Ostatni szturm

C

zwarta część „Wyzwolenia”, zatytułowana „Bitwa o Berlin”, kończy się
nieco surrealistyczną sceną „zdobycia” przez Sowietów ogrodu zoologicznego w Tiergarten. Wraz z czerwonoarmistami możemy obserwować
egzotyczne zwierzęta w tej tak nietypowej dla nich (zresztą przecież nie
tylko dla nich!) sytuacji. Nie bardzo przy tym rozumiem, dlaczego twórcy opatrzyli tę część tytułem „Bitwa o Berlin”, podczas gdy w rzeczywistości opowiada ona
głównie o zimowej ofensywie w roku 1945, forsowaniu Odry i walkach na przedmieściach stolicy Niemiec. Prawdziwa bitwa o Berlin jest przedstawiona z ogromnym rozmachem inscenizacyjnym w piątej części „Wyzwolenia”, zatytułowanej
„Ostatni szturm”. Jurij Ozierow chciał chyba pokazać, że odtworzone w filmie walki o Reichstag i kancelarię Rzeszy były tak naprawdę ostatnią wielką, zwycięską
bitwą Armii Czerwonej, ale też ostatnią w II wojnie światowej. A to przecież nie
jest prawda. 2 maja – jak pokazano w filmie – skapitulował Berlin, lecz cała wojna
– dodajmy, że tylko w Europie – skończyła się prawie tydzień później.
Victoria berlińska miała jednak swoją wymowę propagandową i z tego realizatorzy filmu i ich polityczni patroni nie zamierzali rezygnować. O ile w poprzednich
czterech częściach zrobiono wiele, aby wojnę ukazać jako konflikt globalny, o tyle
w „Ostatnim szturmie” obserwujemy wyłącznie starcie radziecko-niemieckie. Nie
tylko nie wspomina się tym razem o zachodnich aliantach, lecz także w najmniejszym nawet stopniu nie ma mowy o polskim sojuszniku Armii Czerwonej, który
jako jedyny został dopuszczony do współudziału w szturmie na stolicę III Rzeszy.
Oprócz Sowietów pokazano tylko Niemców. Aż do czasu filmu „Upadek”, nigdzie
zresztą nie poświęcono tyle uwagi ostatnim dniom Hitlera w berlińskim bunkrze.
Twórcy przedstawiają go jako człowieka schorowanego, słabego, chwytającego się
każdej iskierki nadziei, kompletnie przy tym oderwanego od rzeczywistości. Gdy
dowiaduje się o powieszeniu przez włoskich partyzantów w centrum Mediolanu głową do dołu Benita Mussoliniego i jego kochanki Clary Petacci, komentuje to krótko:
„Co za zdziczenie!”. Jednocześnie w filmie pokazano ślub Führera z Evą Braun oraz
ich „samobójczą” śmierć. Autorzy wybrali wersję, w myśl której Hitler otruł swoją
dopiero co poślubioną żonę, a sam – nie mogąc zdecydować się na popełnienie
samobójstwa – został zastrzelony przez jednego z oficerów SS.
Największym atutem „Ostatniego szturmu” są brawurowo zrealizowane sceny
batalistyczne w śródmieściu Berlina. Zwraca uwagę zwłaszcza dramatyczna sekwencja w pełnym ludzi berlińskim metrze, zalewanym wodą na rozkaz Hitlera. Szczególne jednak wrażenie robią fragmenty ukazujące zdobywanie Reichstagu, z może najlepszymi w dziejach kina scenami walk wewnątrz budynku. Znakomicie pokazano
zmagania o każde piętro, o każdy kolejny pokój, o następne kilkanaście metrów korytarza. Aby osiągnąć taki efekt, na potrzeby filmu wybudowano ogromną makietę
Reichstagu, którą potem, w czasie zdjęć, podpalano i niszczono. O ile więc w pierwszej części „Wyzwolenia” znalazły się zupełnie wyjątkowe kadry ukazujące na rozległych terenach poligonowych bitwę pod Kurskiem, o tyle w ostatniej równ
nie niezwykłe sekwencje walk w mieście.

W KOŃCOWEJ CZĘŚCI
„WYZWOLENIA” ZNALAZŁY
SIĘ NIEZWYKŁE
SEKWENCJE WALK
W MIEŚCIE
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